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γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρίες handling, security,
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Αθήνα, σήµερα στις 11 Δεκεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 9.04’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10-12-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΜΗ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
10 Δεκεµβρίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Αναδιοργάνωση του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και µετονοµασία του σε Οργανισµό
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς στο εξωτερικό, ρυθµίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το µουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης” και
άλλες διατάξεις)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
Οι υπ’ αριθµόν 222/2-12-2020 και 234/7-12-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκη Κεραµέως.
Οι υπ’ αριθµόν 230/7-12-2020, 235/7-12-2020 και 236/7-122020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον κ. Ιωάννη
Βρούτση, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι υπ’ αριθµόν 220/1-12-2020 και 229/6-12-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Η υπ’ αριθµόν 224/3-12-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η υπ’ αριθµόν 219/1-12-2020 θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόµου.
Η υπ’ αριθµόν 237/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Οι υπ’ αριθµόν 223/3-12-2020, 226/4-12-2020 και η 1385/3-112020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υφυπουργό
Υγείας κ. Ζωή Ράπτη.
Η υπ’ αριθµόν 233/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση και οι υπ’ αριθµόν 1080/26-10-2020 και 1132/234/27-10-2020 ερωτήσεις θα
απαντηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Νικόλαο Ταγαρά.
Η υπ’ αριθµόν 239/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί

από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανό Πέτσα.
Θα ξεκινήσουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 222/2-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Περικόπτονται παρανόµως οι άδειες ανατροφής τέκνου στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ειδικής
αγωγής».
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά
στη διάθεσή σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θα µπω απευθείας το θέµα, γιατί νοµίζω ότι το
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουµε κάνει ερωτήσεις και η τοµεάρχης παιδείας του Κινήµατος Αλλαγής και άλλοι συνάδελφοι
από τη Δευτέρα 7 Σεπτεµβρίου του 2020. Το θέµα είναι οι άδειες
ανατροφής τέκνου στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής
αγωγής. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στις 21 Αυγούστου του 2020, που εκδόθηκε λίγο πριν από το άνοιγµα των σχολείων, ορίζεται ότι η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην
περίπτωση που υπάλληλος ο οποίος κατά τον χρόνο του διορισµού του έχει ήδη τέκνο κάτω των τεσσάρων ετών ποσοτικώς
περιορίζεται και έχει τόση διάρκεια σε µήνες όσο είναι το άθροισµα των ωρών του µειωµένου ωραρίου που θα ελάµβανε ο γονέας µέχρι τη συµπλήρωση των ετών διευκόλυνσης του
µειωµένου ωραρίου του τέκνου.
Τα επιχειρήµατα που σας έχουν τεθεί -και το ξέρετε- αφορούν
το άρθρο 21 του Συντάγµατος. Νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο το
κατανοείτε και εσείς. Στέκοµαι σε κάτι που έχετε πει εσείς η ίδια,
γιατί εδώ είναι το σηµαντικό, να πάµε την κουβέντα µας λίγο παραπάνω και να µην µπούµε σε επιχειρήµατα που θα λέει ο καθένας τα δικά του, αλλά δεν θα βρίσκουµε λύση.
Τι είπατε στις 14-10-2020 στη Βουλή; Ότι σε κάθε ισχύον θεσµικό πλαίσιο µπορεί να επέλθουν βελτιώσεις. Άρα εσείς είπατε
ότι απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, να το εξετάσουµε, λέγοντας
τα επιχειρήµατά σας. Εγώ σας λέω, κυρία Υπουργέ, κάτι πολύ
απλό. Σήµερα, µετά από καιρό, µετά από αυτές τις δυσκολίες,
γνωρίζοντας όλα αυτά, που µέχρι σήµερα έχετε αξιολογήσει το
θέµα καλύτερα, αλλά και την επιµονή πολλών ανθρώπων σε αυτό,
νοµίζω και τη δική σας καλή διάθεση, το κατανοείτε, είστε έτοιµοι
ως Κυβέρνηση να κάνετε πράξη και να υπάρξουν βελτιώσεις στο
ισχύον θεσµικό πλαίσιο, ώστε να υπάρξουν οι διευκολύνσεις για
την προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκη Κεραµέως.
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Καληµέρα σας, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ.
Καληµέρα, κύριε συνάδελφε. Έρχοµαι ευθύς αµέσως και εγώ
στο θέµα. Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι περικόπτονται παρανόµως οι άδειες ανατροφής τέκνου στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Δεν περικόπτεται καµµία άδεια, κύριε
Κωνσταντινόπουλε. Δεν χάνεται κανένα δικαίωµα. Δεν υπάρχει
καµµία αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο.
Η εγκύκλιος στην οποία αναφέρεστε εφαρµόζει το ισχύον
πλαίσιο, το πλαίσιο σχετικά µε τις άδειες ανατροφής για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, κάτι που, όπως ξέρετε, δεν είχαµε στη
χώρα µας. Δεν είχαµε ποτέ νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στην
ειδική αγωγή µέσω ΑΣΕΠ. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται µόνιµοι διορισµοί. Και δεν έχουµε σχεδόν για δέκα χρόνια διορισµούς στη γενική εκπαίδευση.
Εδώ χρειάζεται προσοχή το εξής σηµείο: Υπάρχει διάκριση
του εργασιακού καθεστώτος µεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Για τους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε την κείµενη ειδική νοµοθεσία, ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός ο οποίος
κατά τον χρόνο διορισµού του έχει τέκνο έως δύο ετών δικαιούται µέρος της εννεάµηνης άδειας ανατροφής, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το µειωµένο ωράριό του, το οποίο θα ελάµβανε
µέχρι το τέκνο του να γίνει δύο ετών.
Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, πάντοτε ο νεοδιόριστος διοικητικός υπάλληλος δικαιούται µέρος της εννεάµηνης άδειας, το οποίο υπολογίζεται
µε βάση το µειωµένο ωράριό του, το οποίο θα ελάµβανε µέχρι
το τέκνο του να γίνει τεσσάρων ετών.
Άρα διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τους εκπαιδευτικούς,
διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τους διοικητικούς. Δεν περικόπτεται τίποτα. Και αναφέροµαι συγκεκριµένα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, στον τίτλο της ερώτησής σας. Ό,τι ακριβώς ισχύει, ό,τι
περιγράφεται στο θεσµικό πλαίσιο, αυτό ακριβώς προβλέπεται
και στις σχετικές εγκυκλίους.
Ως προς τις εννεάµηνες άδειες ανατροφής, αυτές χορηγούνται κανονικά στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στα µέλη
ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο.
Όπως καταλαβαίνετε εδώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχουµε
να εξισορροπήσουµε αφ’ ενός την προστασία της µητρότητας,
που είναι άκρως σηµαντική, και αφ’ ετέρου και την ορθολογική
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού συνολικά της εκπαίδευσης και την ανάγκη ακριβώς να λειτουργήσουν και τα σχολεία
µας.
Θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου µε περαιτέρω στοιχεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεραµέως.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε για τρία λεπτά τον λόγο για τη
δευτερολογία σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κυρία Υπουργέ, µέχρι στιγµής αυτά που µου είπατε τα
έχετε ξαναπεί. Είναι αλήθεια. Τα έχω διαβάσει. Είναι πραγµατικότητα.
Εµείς λέµε για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ειδικής
αγωγής. Ο τίτλος δεν είναι «παρανόµως άδειες ανατροφής»,
αλλά «στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής».
Και βεβαίως η εγκύκλιος είναι µε βάση το θεσµικό πλαίσιο. Δεν
είναι µε βάση το µη θεσµικό πλαίσιο. Η εγκύκλιος βγαίνει µε βάση
το θεσµικό πλαίσιο.
Εδώ σήµερα, όµως, µετά από τόσο καιρό -εγώ είδατε τι σας
είπα- µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει συγκεκριµένη εγκύκλιος, που είναι µε βάση το θεσµικό πλαίσιο. Εµείς ρωτάµε: Υπάρχει δυνατότητα και η διάθεση
από την Κυβέρνηση να αλλάξει για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής; Πόσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής στερούνται αυτό το δικαίωµα της άδειας ανατροφής τέκνου
για όλους και τους άλλους συναδέλφους τους;
Σας έχουµε καταθέσει αναλυτικά για τον εν ισχύι Υπαλληλικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κώδικα, για τις προτάσεις που έχουν γίνει, για το τι αφορά το
Υπουργείο Εσωτερικών, για το Σύνταγµα και το άρθρο 21 περί
προστασίας της οικογένειας, του γάµου, της µητρότητας και της
παιδικής ηλικίας. Δεν µπαίνουµε στη λογική ότι αυτούς τους ανθρώπους εµείς τους αγαπάµε και εσείς δεν τους αγαπάτε. Δεν
µπαίνουµε σε αυτή τη λογική και την αντιπαράθεση. Δεν ήρθαµε
εδώ να πούµε ότι εµείς είµαστε υπέρ των επιδοµάτων ή όχι. Είναι
µια αδικία. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και
πρέπει να αξιοποιήσουν κάτι το οποίο το χρησιµοποιούν και
άλλοι συνάδελφοί τους. Και είναι άδικο! Οι καθηγητές της ειδικής
αγωγής είναι άνθρωποι -και ειδικά οι νεοδιόριστοι, για τους οποίους γνωρίζετε καλύτερα από εµένα τις ειδικές συνθήκες- οι
οποίοι πρέπει να λάβουν αυτό το κατοχυρωµένο δικαίωµα άδειας
ανατροφής τέκνου.
Θα καταλάβαινα να µου πείτε ότι αυτό έχει ένα µεγάλο κόστος
και δεν µπορεί να γίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αυτό µεγάλο
κόστος.
Εγώ πιστεύω ότι µπορείτε και εσείς και πιστεύω πως είναι η
στιγµή αυτή να αλλάξει, όπως το είπατε. Το είπατε στις 14-102020. Θα σας το ξαναθυµίσω. Τα είπατε αυτά, όµως εγώ µένω
στα θετικά αυτής της απάντησής σας. Εδώ είµαστε, να συζητήσουµε εάν το θεσµικό πλαίσιο είναι σωστό, αν χρήζει βελτίωσης.
Χρήζει βελτίωσης; Είναι δεδοµένο. Και εσείς το ξέρετε.
Άρα βεβαίως και µπορεί να επέλθουν βελτιώσεις στο ισχύον
θεσµικό πλαίσιο, ώστε να µπει σε αυτή τη διαδικασία, κυρία
Υπουργέ, και να αλλάξει και η εγκύκλιος. Απλό, κατανοητό από
όλους µας. Και νοµίζω θα σας το έχουν πει και συνάδελφοί σας
και από τη Νέα Δηµοκρατία. Είµαι σίγουρος ότι όλοι οι άνθρωποι
που καθηµερινά συναναστρέφονται και συζητούν µε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής θέτουν αυτό το ζήτηµα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Αλλά θα µιλήσει
και η κυρία Υπουργός, γιατί πιστεύω ότι και άλλοι συνάδελφοι
θα έχουν ερωτήσεις. Παρ’ όλα αυτά εγώ, κυρία Υπουργέ, σας
καλώ σήµερα να δώσετε µία απάντηση, την οποία ουσιαστικά θα
την ακούσουν όχι µόνο οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ειδικής
αγωγής, αλλά και η κοινωνία. Και θα νιώσει ότι πραγµατικά υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλους, αλλά και γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Κυρία Κεραµέως, σας δίνω τρία συν όσα λεπτά θέλετε, για να
απαντήσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, πρώτα απ’ όλα ας είµαστε σαφείς.
Γιατί συζητάµε σήµερα; Συζητάµε γιατί πραγµατοποιήθηκαν οι
πρώτοι στην ιστορία διορισµοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Το λέω γιατί χρόνια τώρα όλοι ζητάµε µόνιµους διορισµούς και
σωστά. Και γιατί ζητούσαµε διορισµούς στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση ειδικά; Προφανώς ανάγκες υπάρχουν σε όλη την εκπαίδευση. Ειδικά στην ειδική αγωγή, γιατί στην ειδική αγωγή,
όταν έχεις έναν αναπληρωτή, ο οποίος είναι για δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεπτά συναπτά έτη αναπληρωτής, καταλαβαίνετε ότι,
όταν σήµερα είναι στην Αλεξανδρούπολη και του χρόνου είναι
στην Κρήτη, ο δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού είναι ιδιαίτερος. Και όταν αυτός ο εκπαιδευτικός καλείται να αλλάξει τοποθεσία, να πάει σε άλλο
σχολείο, ο δεσµός αυτός διαρρηγνύεται. Και αυτό µπορεί να έχει
σηµαντικές συνέπειες στο παιδί.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λοιπόν, προχωρήσαµε στους πρώτους στην ιστορία µόνιµους διορισµούς στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµοι διορισµοί. Πρώτο το
κρατούµενο.
Δεύτερο κρατούµενο. Να είµαστε ξεκάθαροι, κύριε συνάδελφε. Άδεια ανατροφής τέκνου υπάρχει. Υπάρχει µέχρι την ηλικία των δύο ετών. Μέχρι το παιδί να γίνει δύο ετών, υπάρχει
άδεια ανατροφής τέκνου.
Τρίτο κρατούµενο. Υπάρχει, εν γένει, διαφορετικό εργασιακό
καθεστώς µεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών. Γιατί; Για παράδειγµα, οι θερινές διακοπές, που είναι τελείως διαφορετικές
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για τους εκπαιδευτικούς και διαφορετικές για τους διοικητικούς
υπαλλήλους. Άρα υπάρχει ένα συνολικά διαφορετικό καθεστώς.
Πολύ εύκολα µπορεί κανείς να έρθει και να πει να αλλάξει το καθεστώς.
Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουµε ότι ο τίτλος δεν είναι ακριβής,
ότι δηλαδή περικόπτονται παρανόµως οι άδειες ανατροφής τέκνου. Δεν είναι ακριβής ο τίτλος. Δεν περικόπτεται τίποτε. Όπως
το πλαίσιο ισχύει, αυτό ακριβώς εφαρµόζεται και µε την εγκύκλιο.
Όπως σας είπα, λοιπόν, και προηγουµένως, προφανώς ο νοµοθέτης πρέπει να λάβει -γιατί χρειάζεται νοµοθετική ρύθµισηπάρα πολλές παραµέτρους στην όποια απόφασή του. Μία παράµετρος είναι προφανώς ότι διαφορετικό έργο προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Μία άλλη παράµετρος
είναι πώς θα εξισορροπήσει αφ’ ενός την προστασία της µητρότητας και αφ’ ετέρου την ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των σχολείων µας.
Γιατί πρέπει και τα σχολεία µας, κύριε Κωνσταντινόπουλε, να
λειτουργήσουν. Πρέπει να σεβαστούµε το δικαίωµα στη µητρότητα, αλλά πρέπει και να σκεφθούµε, όταν προτείνουµε κάτι σαν
αυτό που προτείνετε, ποια θα είναι τα λειτουργικά κενά συγκεκριµένα που προκύπτουν από µία τέτοια ρύθµιση.
Άρα όλα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν. Και εµµένω σε
αυτό που είχα πει πράγµατι, ότι εδώ είµαστε να συζητήσουµε εάν
το θεσµικό πλαίσιο χρήζει βελτίωσης, εάν µπορούν να συγκεραστούν όλες αυτές οι παράµετροι. Εδώ είµαστε να το συζητήσουµε. Και, φυσικά, εξετάζουµε µία συνολική αναθεώρηση
ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε υπηρεσιακά ζητήµατα εκπαιδευτικών. Προφανώς και αυτό µπορεί να συζητηθεί σε αυτό το
πλαίσιο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορετικές παραµέτρους
που σας έθεσα, το διαφορετικό έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί, την εξισορρόπηση της προστασίας της
µητρότητας από τη µία, αλλά και της ορθολογικής διαχείρισης
και της ανάγκης των σχολείων µας και τη δηµιουργία των λειτουργικών κενών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Η έβδοµη µε αριθµό 238/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τις υποτροφίες του ΙΚΥ (Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών)», δεν θα συζητηθεί, κατόπιν συνεννόησης
των δύο πλευρών.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 237/7-12-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Για κατεπείγοντα µέτρα εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων
ειδικής αγωγής στην Κρήτη».
Κύριε Συντυχάκη, καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, η σηµερινή επίκαιρη αφορά την εµφάνιση
κρουσµάτων σε σχολεία ειδικής αγωγής στην Κρήτη. Αναφέροµαι στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ηρακλείου και στο ΕΕΕΕΚ Ρεθύµνου, ενώ πριν
από δύο µέρες άλλο ένα κρούσµα είχαµε σε µαθητή του Ειδικού
Δηµοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας.
Αυτή η εξέλιξη, όπως αντιλαµβάνεστε, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιβάλλεται να ληφθούν
µε ευθύνη της Κυβέρνησης άµεσα µέτρα, προκειµένου να είναι
οι δοµές ειδικής αγωγής ανοιχτές και προπάντων υγειονοµικά
ασφαλείς. Για τα παραπάνω σχολεία, που δεν διαθέτουν στοιχειώδεις υποδοµές για την αποφυγή του συγχρωτισµού, έχουµε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις το προηγούµενο διάστηµα, και
επίκαιρη και απλές. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας καταθέσαµε στις 28-9-2020 για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
το ΕΕΕΕΚ Ρεθύµνου µε τις άθλιες συνθήκες στέγασης. Και προφανώς θέλουµε εξηγήσεις. Περιµένουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Την επανακαταθέσαµε πριν από λίγες µέρες και περιµένουµε
σύντοµα την απάντησή σας.
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Αντίστοιχα σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το ΕΝΕΕΓΥΛ και το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, η οποία συζητήθηκε, είχαµε προειδοποιήσει ότι το ζήτηµα της έλλειψης
σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών υποδοµών των σχολείων
ειδικής αγωγής, αλλά και της µη ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών -ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδηµίας, που τα παιδιά αυτά,
λόγω της αναπηρίας τους, δυσκολεύονται να τηρήσουν κανόνες
ατοµικής υγιεινής- δηµιουργεί προϋποθέσεις, συνθήκες υγειονοµικής βόµβας. Δυστυχώς, αυτό είχαµε προειδοποιήσει. Αυτό
έγινε.
Η µέχρι τώρα τακτική του Υπουργείου και τα πρωτόκολλα δεν
λαµβάνουν υπ’ όψιν ότι οι µαθητές των σχολείων ειδικής αγωγής
στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν µάσκα και πολλοί αντιµετωπίζουν υποκείµενα νοσήµατα.
Είναι αδύνατον να τηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις,
καθώς συχνά οι περισσότεροι µαθητές χρήζουν φυσικής καθοδήγησης από τους εργαζόµενους που αναλαµβάνουν τη φροντίδα όχι µόνο των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και των
προσωπικών αναγκών των µαθητών. Και αναφέροµαι στη σίτιση,
στην τουαλέτα, στήριξη στη βάδιση, θεραπευτική υποστήριξη και
τα λοιπά. Επίσης, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι σε µια µονάδα ειδικής
αγωγής είναι διαρκώς εκτεθειµένοι στην πανδηµία, ενώ πολλές
ειδικότητες εργαζοµένων υπηρετούν σε δύο και τρία σχολεία.
Συνεπώς µεγαλώνει ο κίνδυνος της διασποράς. Την κατάσταση
αυτή φυσικά επιβαρύνουν τα κενά σε προσωπικό. Και αναφέροµαι σε εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό
βοηθητικό προσωπικό, προσωπικό στην καθαριότητα. Αυτά τα
προβλήµατα υπάρχουν ακόµα και σήµερα.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σε ποιες κατεπείγουσες
ενέργειες θα προβείτε, θα προβεί η Κυβέρνηση, προκειµένου,
πρώτον, να υπάρχει συνεχής και στενή ιατρική παρακολούθηση
των µαθητών και των εργαζοµένων των ειδικών σχολείων, µε
συχνά και επαναλαµβανόµενα δωρεάν τεστ για µαθητές και εκπαιδευτικούς; Δεύτερον, τι θα κάνετε για τη διαδικασία ιχνηλάτησης σε περίπτωση εντοπισµού κρούσµατος και ιατρική
παρακολούθηση αυτών των περιπτώσεων; Τι θα κάνετε για τη
µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, για τις άδειες
στους εργαζόµενους που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, χωρίς
τους περιορισµούς που βάζει η υπουργική απόφαση, για την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου προσωπικού στα ειδικά σχολεία
µε πρόβλεψη και για την αναπλήρωση των εργαζοµένων που βρίσκονται ή θα βγουν σε άδεια; Τι θα κάνετε για την επάρκεια σε
όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας; Επίσης, τι θα κάνετε για την
αύξηση των δροµολογίων των µέσων µεταφοράς, τη µείωση των
µεταφερόµενων µαθητών ανά µέσο, την απολύµανση των χώρων
πριν και µετά τη µεταφορά, τεστ σε οδηγούς και συνοδηγούς και
οχήµατα αποκλειστικής χρήσης για τα σχολεία; Και, τέλος, τα
παιδιά που λόγω σοβαρών νοσηµάτων παραµένουν στο σπίτι
τους να υποστηριχθούν διεπιστηµονικά µε κάθε πρόσφορο µέσο
µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Συντυχάκη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Κυρία Ζαχαράκη, καληµέρα σας. Σας φέραµε ασθµαίνοντας,
ευχαριστώ πολύ όµως.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Απλά, κύριε Πρόεδρε, νόµιζα ότι η ροή των ερωτήσεων
ήταν διαφορετική. Χίλια συγγνώµη για την αγωνία που µπορεί να
προκάλεσα στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ ζητώ συγγνώµη
και σας ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Να είστε καλά!
Κύριε Συντυχάκη, νοµίζω ότι θέτετε ένα ζήτηµα για το οποίο
το Υπουργείο Παιδείας έχει αποδείξει πολλάκις τη φροντίδα του
και τους τελευταίους µήνες και µετά την αρχική αντιµετώπιση
του ιού, στο πρώτο κύµα της πανδηµίας, που πράγµατι τα ειδικά
σχολεία µας έµειναν κλειστά και ήταν µια δύσκολη απόφαση και
µια δύσκολη διαδικασία. Επιβεβαιώνεται δε η ορθότητα της
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λήψης της τωρινής απόφασης για το άνοιγµα και την παραµονή
της λειτουργίας των ειδικών σχολείων από όλο αυτό το αίσθηµα
της φροντίδας που ό,τι και να λέµε υπάρχει για αυτά τα παιδιά
και µπορεί να υπάρχει µέσα στο σχολείο.
Ήταν οδυνηρό για τα παιδιά να παραµείνουν εκτός της µαθησιακής διαδικασίας, η οποία δεν περιορίζεται µόνο στο κοµµάτι
της λήψης των γνώσεων ή της ειδίκευσης, των ειδικοτήτων που
µπορεί να έχει κάποιος στο ΕΕΚ, αλλά και όλης της λοιπής φροντίδας µέσα από το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που παρέχεται και παρέχεται από το δηµόσιο σχολείο.
Άρα να συµφωνήσουµε ότι είναι καλό το ότι τα ειδικά σχολεία
παραµένουν ανοικτά. Είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρο -και έχει να
κάνει βέβαια µε στοιχεία και όχι ίσως µόνο µε ελπίδες ή µε µια
εντύπωση- ότι αυτή τη στιγµή από τον αριθµό των ειδικών σχολείων που έχουµε στην Ελλάδα περίπου το 4,5% παραµένουν
κλειστά γιατί υπήρχε παρουσία κρουσµάτων.
Πάµε να δούµε τι γίνεται όταν υπάρχει πράγµατι ένα κρούσµα
σε κάθε σχολείο. Υπάρχει συνεννόηση άµεσα του διευθυντή εκπαίδευσης, µετά από ενηµέρωση προφανώς από το σχολείο, µε
την αντίστοιχη διεύθυνση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας,
και λαµβάνεται αµέσως το µέτρο, χωρίς να χάνεται λεπτό, του
κλεισίµατος του τµήµατος ή του κλεισίµατος του σχολείου.
Αυτό, κύριε Συντυχάκη, γίνεται -σε συνέχεια και των ερωτηµάτων σας, για να απαντήσω και στη ροή τους- γιατί έχει σταλεί
από την αρχή της χρονιάς -και βέβαια και την προηγούµενη- ένα
ειδικό πρωτόκολλο για τα ειδικά σχολεία, όπως και για τα υπόλοιπα σχολεία, για την αντιµετώπιση των κρουσµάτων.
Και δεν έχει γίνει απλά µια αναφορά διαδικασίας. Έχει οριστεί
υπεύθυνος COVID σε κάθε σχολείο, έχει οριστεί ένας χώρος σε
κάθε σχολείο, έτσι ώστε να µπορεί να µεταφέρεται το παιδί ή ο
µεγαλύτερος άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός, που µπορεί εκείνη τη
στιγµή να αποτελεί υποψία κρούσµατος. Και βέβαια αµέσως µετά
γίνεται πολύ αναλυτική ιχνηλάτηση, αφού ο υπεύθυνος COVID
έχει καταγράψει όλες τις στενές επαφές του συγκεκριµένου παιδιού ή του εκπαιδευτικού.
Υπάρχει, λοιπόν, µια ροή γεγονότων που συµβαίνει και οφείλουµε να συγχαρούµε αυτούς που το κάνουν, διότι υπερβαίνουν
εαυτόν και τα καθήκοντά τους -οι εκπαιδευτικοί το κάνουν αυτό,
οι πρώτοι, που είναι υπεύθυνοι COVID- και σε συνεργασία µε τις
περιφερειακές διευθύνσεις υγείας δίνονται άµεσα οι απαντήσεις,
όπως είπα, για το θέµα του πρωτοκόλλου και της εφαρµογής
του.
Και βέβαια µαζί µε τις οδηγίες που έχουν να κάνουν µε το υγειονοµικό κοµµάτι, το οποίο καλούµαστε και εµείς να εφαρµόσουµε καθ’ υπόδειξιν της ειδικής επιτροπής του ΕΟΔΥ αλλά και
των λοιπών αρµοδίων, ήρθαµε και δώσαµε και ειδικές οδηγίες
για το τι σηµαίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση. Γιατί δεν είναι όλα τα ίδια πράγµατα και
γιατί η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πιθανότατα να µην µπορεί να
εφαρµοστεί σε ένα παιδί -ή σε ένα τµήµα της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης- που µένει µακριά.
Δίνω το γενικό πλαίσιο. Θα πάω συγκεκριµένα και στα θέµατα
της Κρήτης, αλλά ήθελα να είµαι πάρα πολύ σαφής στο ότι και
το πρωτόκολλο υπήρχε από την πρώτη στιγµή και εφαρµόζεται
και οτιδήποτε µπορεί στην αρχή, τις πρώτες δύο µέρες, να
υπήρχε σαν δυσλειτουργία, για να υπάρξει αυτή η ροή συνεννόησης, οµαλοποιήθηκε πλήρως. Διότι αυτό είχε να κάνει στην
πρόθεση, στην προσήλωση και στην υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών και των λοιπών αρµόδιων υγειονοµικών υπηρεσιών, για
να προστατεύσουµε εκπαιδευτικούς, παιδιά και το οικογενειακό
περιβάλλον.
Αυτή είναι η κόκκινη γραµµή µας, κύριε Συντυχάκη. Δεν θα βάζαµε σε κανέναν κίνδυνο όλη αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα,
την εκπαιδευτική οικογένεια και βέβαια την οικογένεια των παιδιών, που έχει να αντιµετωπίσει πολλαπλά ζητήµατα.
Θα επανέλθω, όµως, µε συγκεκριµένες απαντήσεις για την
Κρήτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Ζαχαράκη.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο κι εσείς για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Ζαχαράκη, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω από
αυτά τα οποία είπατε είναι ότι εάν υπάρχει φροντίδα σε αυτές
τις δοµές -που υπάρχει φροντίδα-, το οφείλουµε αποκλειστικά
και µόνον στους εκπαιδευτικούς και στο βοηθητικό προσωπικό,
µε κίνδυνο πάντα τη ζωή και την ασφάλεια τη δική τους.
Δυστυχώς, το κράτος και διαχρονικά οι κυβερνήσεις -γιατί δεν
αφορά µόνο τη δική σας Κυβέρνηση- έχουν σταθεί απαξιωτικά
απέναντι σε αυτές τις δοµές ειδικής αγωγής και, κακά τα ψέµατα,
έχουν πέσει θύµα ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού και του υγειονοµικού συστήµατος. Καµµία φροντίδα, καµµία διαφοροποίηση
και καµµία εξειδίκευση, θα έλεγα, από τα κυβερνητικά επιτελεία
διαχείρισης του κορωνοϊού για τις δοµές ειδικής αγωγής, που
πραγµατικά έτσι µε τα κρούσµατα βρίσκονται κυριολεκτικά ανοχύρωτες.
Το ΚΚΕ ποτέ δεν ήταν υπέρ των κλειστών σχολείων. Πρέπει να
είναι ανοικτά. Ωστόσο, για να είναι οι δοµές ειδικής αγωγής ανοικτές και προπάντων ασφαλείς, πρέπει να υπάρχουν αρκετές δικλίδες, που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Αυτές τις δικλίδες δεν τις εξασφαλίζετε.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των δοµών ειδικής αγωγής σε συνθήκες πανδηµίας; Τι
πρέπει να παίρνουµε υπ’ όψιν στη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου
που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και για
τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε ένα ειδικό σχολείο;
Πρώτον, το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών έχουν υποκείµενα νοσήµατα. Εκτός από τους µαθητές, πολλοί γονείς αδυνατούν -λόγω ψυχοκοινωνικών παραγόντων- να διαχειριστούν
καταστάσεις είτε ως προς την πρόληψη, δηλαδή την τήρηση των
κανόνων υγιεινής διαβίωσης, είτε ως προς την αντιµετώπιση της
ασθένειας, όταν προκύψει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει
ειδική µέριµνα και σχέδιο παρέµβασης, τόσο για τον χώρο του
σχολείου όσο και για τον χώρο όπου ζει και δραστηριοποιείται
το παιδί µετά από αυτό.
Δεύτερον, ένα µεγάλο µέρος των µαθητών δεν έχει λεκτική
επικοινωνία. Πολύ δύσκολα τα παιδιά θα εξηγήσουν αυτονόητα
σε εµάς πράγµατα, όπως ο πονοκέφαλος, ο πονόλαιµος ή η
αδιαθεσία.
Τρίτον, οι εκπαιδευτικοί σε µια µονάδα ειδικής αγωγής, δεδοµένου ότι εκ των πραγµάτων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
επιβάλλεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα παιδιά, είναι διαρκώς
εκτεθειµένοι στην πανδηµία. Πολλοί από αυτούς µάλιστα ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου. Προς τιµήν τους, όπως είπα
και στην αρχή, επιµένουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διά
ζώσης, υποκινούµενοι από την ανιδιοτελή αγάπη προς τα παιδιά
που έχουν προβλήµατα.
Οι µαθητές των δοµών αυτών µεταφέρονται καθηµερινά µε µισθωµένα οχήµατα, ενίοτε και µε αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία
ή µε ταξί, που, αφού τους αφήσουν στο σχολείο, συνεχίζουν τα
δροµολόγιά τους µέχρι το µεσηµέρι, που θα επιστρέψουν για να
τους παραλάβουν. Εκτός από τα παιδιά, δηλαδή, ένας µεγάλος
αριθµός ατόµων κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα χρησιµοποιήσει
τα οχήµατα αυτά, δηµιουργώντας συνθήκες αµφίδροµης µετάδοσης του ιού.
Επιπλέον, κάποιοι µαθητές αυτών των σχολείων τις απογευµατινές ώρες παρακολουθούν προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης µε µαθητές άλλων ειδικών σχολείων σε ιδιωτικές,
δηµοτικές ή δηµόσιες δοµές.
Τι έχει κάνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία -πείτε
το όπως θέλετε- για να διασφαλίσει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας; Κατά την άποψή µας, δεν έχει κάνει τίποτα ή εν πάση περιπτώσει -για να µη δηµιουργήσω κάποια παρεξήγηση- δεν έχει
κάνει όλα όσα απαιτούνται να γίνουν.
Για παράδειγµα, σε ένα υποτιθέµενο περιστατικό διαχείρισης
ενός ύποπτου κρούσµατος, αφού η σχολική µονάδα πράξει τα
δέοντα, στη συνέχεια, κατά την άποψή µας, η πολιτεία θα πρέπει
να προβεί στα εξής βήµατα:
Πρώτον, να υπάρξει επίσκεψη κλιµακίου του ΕΟΔΥ για διερεύνηση µε τεστ σε όλο τον πληθυσµό του σχολείου. Το κλιµάκιο θα
πρέπει να είναι ενήµερο για τις συνθήκες λειτουργίας της δοµής
και κυρίως για το ότι έχει να διαχειριστεί µεγάλο αριθµό ατόµων
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που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου, που διατρέχουν, δηλαδή, κίνδυνο ακόµα και για τη ζωή τους.
Δεύτερον, ιχνηλάτηση των επαφών και των χώρων όπου δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο µαθητής και
µέτρα για τον περιορισµό πιθανής διασποράς από αυτούς, για
παράδειγµα, τεστ σε άτοµα των δοµών των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που πηγαίνει ο µαθητής, απολύµανση χώρων στα µέσα µαζικής µεταφοράς που χρησιµοποιεί.
Τρίτον, αν προκύψει από τα τεστ διασπορά, κλείσιµο και καραντίνα στους χώρους όπου διαπιστώθηκε.
Τέταρτον, πρόσθετα µέτρα στήριξης των οικογενειών των παιδιών µε κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φροντιστές, που,
εκτός των άλλων, θα αναλάβουν και τη διαχείριση της πορείας
αποκατάστασης της υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύµατα.
Υπάρχει κάτι από όλα αυτά ή πόσα από αυτά υπάρχουν; Κατά
την άποψή µας, είναι ελλιπή τα µέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση, διότι δυστυχώς αντιλαµβάνεται το ζήτηµα της ειδικής αγωγής, της παιδείας -όπως και της υγείας βέβαια- ως κόστος, σε
µια λογική κόστους-οφέλους.
Αντί, λοιπόν, για τα παραπάνω που είναι αυτονόητα, κατά την
άποψή µας, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, για να αντιµετωπισθεί και το πρόβληµα
της πανδηµίας, αλλά για να πάρει και το θέµα της ειδικής αγωγής
της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης αυτών των παιδιών
την πραγµατική θέση που του αξίζει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Συντυχάκη.
Ορίστε, κυρία Ζαχαράκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Συντυχάκη, συµφωνούµε. Πράγµατι, η ειδική αγωγή
πρέπει να έχει την ειδική θέση που της αξίζει, αυτή τη θέση που
αξίζει σε παιδιά τα οποία θέλουν την ιδιαίτερη φροντίδα. Και πρέπει να σας πω, κύριε Συντυχάκη, ότι σε αυτή την Κυβέρνηση για
πρώτη φορά έγιναν πράξη οι διορισµοί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση µε προτεραιότητα. Το γεγονός ότι προχωρήσαµε και
υλοποιήσαµε εν τέλει τις τεσσερισήµισι χιλιάδες διορισµούς και
εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού είναι ενδεικτικό.
Ρωτήσατε τι έχει κάνει η Κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω, λοιπόν, τι έχει κάνει η Κυβέρνηση, ξεκινώντας, όµως, από αυτό που
είναι πολύ σηµαντικό, το ότι µπορούµε αυτή τη στιγµή να µιλήσουµε για διορισµένους εκπαιδευτικούς και ειδικό προσωπικό,
µε το οποίο µπορεί το παιδί να καλλιεργήσει µια σταθερή σχέση,
γιατί τη χρειάζεται, γιατί και αυτό το κοµµάτι της εναλλαγής προσώπων κάθε χρονιά είναι κάτι απαιτητικό, για το οποίο το παιδί
φέρει κόπο και προσπάθεια και βέβαια και ο εκπαιδευτικός που
βρίσκεται απέναντί του.
Άρα ενδεικτικό, νούµερο «1», τεσσερισήµισι χιλιάδες διορισµοί, οι οποίοι, βέβαια, θα ακολουθηθούν και στη γενική εκπαίδευση. Όπως η Υπουργός έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, ήδη
από το 2021 και µετά το 2022 έχουν γίνει σηµαντικές κινήσεις και όχι απλά ενδείξεις- αποδείξεις της φροντίδας και της µέριµνας για την ειδική αγωγή.
Θέλω να αναφέρω λίγο τους αριθµούς των αναπληρωτών για
την Κρήτη, από την οποία ούτως ή άλλως κατάγεστε και είναι και
η περιοχή εκλογής σας, το Ηράκλειο. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης -ενδεικτικοί αριθµοί- πόσοι αναπληρωτές είχαν
διοριστεί, είχαν προσληφθεί -για να είµαι ακριβής- το 2018 2019; Χίλιοι τριακόσιοι πενήντα. Το 2019 - 2020 µε την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας: Χίλιοι εξακόσιοι ένας, σηµαντικός αριθµός και δεν έχω µέσα το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό. Ήδη µέχρι τώρα έχουν προσληφθεί χίλιοι εκατόν δεκαπέντε και προσθέτω σε αυτούς και αυτούς που διορίστηκαν.
Έχουµε φτάσει, δηλαδή, ήδη στους χίλιους πεντακόσιους αναπληρωτές και µόνιµους και είµαστε στην αρχή της χρονιάς, µε
ανθρώπους τη στιγµή που χρειάστηκε και προκαλείται το κενό
και µόλις προφανώς δηµιουργούνται οι συνθήκες θα υπάρχουν
συνθήκες αναπλήρωσης.
Ήρθε η Υπουργός τον Σεπτέµβριο και εδώ και ψήφισε η ελληνική Βουλή 333 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω πιστώσεις, τα
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οποία έρχονται να συµπληρώσουν τι; Να συµπληρώσουν και τα
κενά των ευπαθών οµάδων, γιατί, κύριε Συντυχάκη, σε απάντηση
της ερώτησής σας, παίρνουν οι εκπαιδευτικοί µας την άδεια ειδικού σκοπού, την άδεια ότι ανήκουν σε ευπαθή οµάδα. Έχουµε
πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς που βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε
άδεια, ανήκουν σε ευπαθή οµάδα. Κάποιοι εξ αυτών συνδράµουν
στα διαδικτυακά µαθήµατα και οι υπόλοιποι βρίσκονται στο σπίτι,
έτσι ώστε να µη βρίσκονται σε κάποια κατάσταση επισφαλή ως
προς το θέµα της υγείας τους. Είπαµε κόκκινη γραµµή το θέµα
της υγείας µικρών και µεγάλων, εκπαιδευτικών και παιδιών.
Σας ανέφερα τους αριθµούς και νοµίζω ότι είναι ενδεικτικοί,
ενδεικτικοί της µέριµνας και της φροντίδας για το θέµα της ειδικής αγωγής.
Πάω στο κτηριακό ζήτηµα, επειδή είναι πολύ σηµαντικό. Ξέρετε ότι εµείς δεν έχουµε την αρµοδιότητα ούτως ή άλλως των
σχολικών µονάδων, αλλά αυτό δεν αφαιρεί από το ενδιαφέρον
µας το να βρίσκονται τα παιδιά σε αξιοπρεπείς χώρους, σε χώρους όπου µπορεί να εκτυλίσσεται το πρόγραµµα το οποίο µπορεί να έχουν, το εξειδικευµένο ή το γενικότερο της τάξης.
Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι από την ενηµέρωση που είχαµε
από την ΚΤΥΠ έχει ορίσει εκπρόσωπο -µετά από συνεννόηση µε
τον Δήµο Ηρακλείου- στην επιτροπή καταλληλότητας και έχει ξεκινήσει την αρχιτεκτονική προµελέτη. Αναµένω τα δικαιολογητικά
από τον δήµο και θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε ένα καλό σηµείο,
έτσι ώστε πράγµατι να δούµε το φως στο τούνελ, αυτή τη θετική
προοπτική για το ζήτηµα της στέγασης, που είναι πολύ σηµαντικό.
Και βέβαια, στην Κρήτη αντιµετωπίζουµε διάφορα ζητήµατα
σε διάφορα σχολεία, αλλά σε επαφή πάντα µε το Υπουργείο
Εσωτερικών, µε το Υπουργείο Υποδοµών και τους δήµους και την
τοπική αυτοδιοίκηση θα προσπαθήσουµε βήµα-βήµα -αυτά δεν
γίνονται αυτόµατα και το ξέρετε ούτε µαγικά- να τα λύσουµε.
Ούτως ή άλλως, τα τµήµατα ξέρετε ότι είναι ολιγοµελή στην
ειδική αγωγή.
Άρα όλα αυτά τα στοιχεία, το γεγονός ότι πρόκειται για ολιγοµελή τµήµατα, το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα τα
οποία έχουν παρουσιαστεί στην ειδική επιτροπή των ειδικών -την
υποεπιτροπή για τα ζητήµατα παιδείας στο Υπουργείο, το ξέρετε, που έχει συσταθεί από τους λοιµωξιολόγους-πνευµονολόγους- κατέστησαν δυνατή τη λειτουργία των ειδικών σχολείων,
µε την αποστολή, όπως σας είπα πριν, ειδικών οδηγιών για το τι
γίνεται σε περίπτωση κρούσµατος, ειδικών οδηγιών για την ειδική αγωγή, ειδικών οδηγιών για το τι γίνεται µε τη χρήση µάσκας, διότι, όπως αναφέρατε και εσείς, κάποια παιδιά δεν
µπορούν να φέρουν τη µάσκα. Όµως, αυτά έχουν παρουσιαστεί
αναλυτικά, ενδελεχώς, στην επιτροπή και από εκεί ενεκρίθη η
λειτουργία των σχολείων και από εκεί ενεκρίθησαν και οι ειδικές
οδηγίες οι οποίες εστάλησαν.
Και επειδή είπατε ότι µπορεί να µην έχουν δοθεί εξειδικευµένες οδηγίες και για τις υπόλοιπες λειτουργίες, ανέφερα πριν ότι
έχει σταλεί εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε σαφείς οδηγίες για την αξιοποίηση των ΚΕΣΥ, αλλά και των ΕΔΕΑΥ
και για σύγχρονη και για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
όπως σας είπα. Τα ΚΕΣΥ ενισχύονται µε προµήθεια µέσω διαγωνισµών τεχνολογικού εξοπλισµού και σύγχρονων ψυχοµετρικών
και αξιολογικών εργαλείων.
Και βέβαια, υπάρχουν και όλα τα εργαλεία για την προσβασιµότητα, κύριε Συντυχάκη, για τα βιβλία και όλο το λοιπό υλικό το
οποίο χρειάζονται τα παιδιά µας.
Για πρώτη φορά η εκπαιδευτική τηλεόραση έγινε προσβάσιµη
και µε νοηµατική και είναι πολύ σηµαντική. Είναι µια πρωτοπορία
πρέπει να σας πω και ευρωπαϊκή πρωτοπορία.
Όπως, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει συµβάλει σηµαντικά στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία σε ζητήµατα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.
Κάνουµε βήµατα, κύριε Συντυχάκη και, βέβαια, είµαστε πάντα
σε ανοικτό διάλογο µε τους πολίτες, έτσι ώστε να συζητήσουµε
ζητήµατα που πιθανότατα χρειάζεται να βελτιωθούν.
Είπατε για τα τεστ. Ξέχασα να το αναφέρω. Ήδη ο ΕΟΔΥ κάνει
τεστ δειγµατοληπτικά σε ειδικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
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Έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από έντεκα δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι σε σχολεία. Ευτυχώς, είναι ελπιδοφόρα τα στοιχεία τα
οποία λαµβάνουµε από τον ΕΟΔΥ. Δεν δηµιουργεί εφησυχασµό
αυτό. Είµαστε εδώ έτσι ώστε να προστατεύσουµε, όπως είπα, µικρούς και µεγάλους, αλλά δεν θα ρισκάραµε -είναι η κόκκινη
γραµµή µας- την ασφάλεια των πολιτών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ζαχαράκη.
Επανερχόµαστε στην κανονική ροή των ερωτήσεων.
Να ευχαριστήσω την κ. Κεραµέως που δέχθηκε να σας περιµένει, κύριε Αρσένη.
Επίσης, κυρία Κεραµέως, το «ξεκουράσω» είχε εισαγωγικά, για
αυτούς που δεν ξέρουν από χιούµορ, έτσι; Άλλωστε, είστε από
αυτές τις Υπουργούς που ή ξεκουράζεστε λίγο ή δεν ξεκουράζεστε καθόλου.
Περνάµε στην τέταρτη µε αριθµό 234/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δηµόσια ΙΕΚ δυτικής Αθήνας: Παράνοµη παρακολούθηση τηλεκπαίδευσης από διευθυντές».
Κύριε Αρσένη, καληµέρα σας, έχετε και δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
και να σας ευχαριστήσω για την ευελιξία. Έχω υπερασπιστεί εκατόν πενήντα οκτώ επίκαιρες από την αρχή της εκλογής µου πριν
από ενάµιση χρόνο. Δεν µου έχει ξανατύχει να χρειαστώ αυτή
την ευελιξία, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σηµερινή ευελιξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και να µην ξαναχρειαστεί.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και, επίσης, να ευχαριστήσω την κ. Κεραµέως και την κ. Ζαχαράκη που ήρθε εκτάκτως να καλύψει το κενό.
Το θέµα είναι αρκετά σηµαντικό και ελπίζω να βρούµε λύσεις
εδώ, κυρία Υπουργέ. Έχουµε καταγγελίες που φτάνουν στο γραφείο µου και φτάνουν στο γραφείο µου για τον πολύ απλό λόγο
ότι θα κινδύνευαν αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν και την ίδια τους
τη θέση µε τη διαδικασία που γίνονται οι προσλήψεις. Έχουµε
καταγγελίες, λοιπόν, ότι στα ΙΕΚ -και µιλάω για τα ΙΕΚ της δυτικής Αθήνας, αλλά και της Β’ Πειραιά και στην Αθήνα, στο κέντρο- ότι ζητούν διευθυντές να αποστέλλονται οι διευθύνσεις, ο
σύνδεσµος της τηλεκπαίδευσης, για να µπορούν οι ίδιοι να µπαίνουν όποτε θέλουν µέσα στην τηλεκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο
δεν προβλέπεται.
Εµείς τηλεφωνήσαµε στο Υπουργείο. Κάποιοι υπάλληλοι µας
είπαν ότι προβλέπεται. Μιλήσαµε ξανά επισταµένα και ζητήσαµε
τη γνώµη της Γραµµατείας του Γενικού Γραµµατέα, µας είπαν,
αφού το έψαξαν, ότι δεν προβλέπεται.
Θέλουµε να πείτε δηµόσια τι συµβαίνει, θέλουµε να δεσµευθείτε δηµόσια ότι θα ελέγξετε και θα σταµατήσετε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει νοµοθετηµένο κάποιο σύστηµα αξιολόγησης, στο ποσοστό που εµείς γνωρίζουµε. Ο Γενικός Γραµµατέας, τουλάχιστον προφορικά από το γραφείο του µας είπαν ότι
όλο αυτό είναι παράνοµο. Θέλουµε τη δική σας δέσµευση, για
να τελειώνει αυτή η ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, µεγάλο πρόβληµα, επειδή τα ΙΕΚ είναι οι χώροι όπου
τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών πηγαίνουν για τη συνέχεια της εκπαίδευσής τους, αυτή τη στιγµή έχουµε καταγγελίες
ότι τα παιδιά αυτά, που συνδέονται σχεδόν πάντα µε κινητό, βέβαια, στην τηλεκπαίδευση, πολλές φορές δεν έχουν σήµα, πρέπει να βγουν στον δρόµο µε το µπουφάν τους για να κάνουν
µάθηµα και πάρα πολλά αποκλείονται. Δεν έχετε λάβει κάποια
µέτρα για την προστασία της συµµετοχής των παιδιών των δηµοσίων ΙΕΚ στην τηλεκπαίδευση. Σας ζητάµε να τα λάβετε και
θέλουµε να µας ενηµερώσετε, επειδή παίρνουν απουσία όσα παιδιά δεν καταφέρνουν να συµµετέχουν, πόσα παιδιά µέχρι στιγµής έχουν ξεπεράσει το όριο απουσιών και χάνουν τη χρονιά
τους.
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Επίσης -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- έχουµε το θέµα των
υπερωριών, που δεν καλύπτονται και στα ΙΕΚ, όπως και το θέµα
τού ότι για πρώτη φορά φέτος δεν αναρτήθηκαν οι πίνακες µε
τα µόρια, µε τη σειρά των υποψήφιων εκπαιδευτικών και θα θέλαµε να µάθουµε το γιατί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, όπως και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε καταγγελίες ασυδοσίας και
αναλγησίας σε σειρά από ΙΕΚ. Θα σας παρακαλούσα θερµά να
µας δώσετε συγκεκριµένα στοιχεία, συγκεκριµένες καταγγελίες
και συγκεκριµένα προβλήµατα. Διότι ξέρετε, κύριε συνάδελφε,
ότι, όταν φτάνουν στη Βουλή απλά ανώνυµες καταγγελίες χωρίς
αντίκρισµα και υπόσταση, τότε γίνονται µέρος µόνο ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού, ενώ θέλω να πιστεύω ότι στόχος όλων µας
είναι να λύσουµε τα όποια προβλήµατα υπάρχουν. Εδώ είµαστε,
λοιπόν, για να ακούσουµε, να λάβουµε τα συγκεκριµένα στοιχεία
για τις καταγγελίες.
Θέλω να σας µιλήσω µε συγκεκριµένα στοιχεία, κύριε συνάδελφε. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο υπάρχει ένα ποσοστό καταρτιζοµένων οι οποίοι δεν συµµετέχουν. Παρ’ ότι εγγράφονται,
δηλαδή, εν συνέχεια δεν συµµετέχουν στα µαθήµατα στα ΙΕΚ.
Πέρυσι, λοιπόν, το αντίστοιχο εξάµηνο, αυτό το ποσοστό ήταν
στο 21%. Στο περσινό, δηλαδή, χειµερινό εξάµηνο υπήρχαν
απουσίες κατά 21%. Φέτος που έχουµε τηλεκπαίδευση, αυτό έχει
µειωθεί και είναι στο 9%. Άρα αυτό µάς δείχνει πως όχι µόνο δεν
έχει αυξηθεί η διαρροή, όπως λέτε, αλλά ότι έχει αυξηθεί η συµµετοχή στα µαθήµατα εν µέσω πανδηµίας. Ξαναλέω από το 21%
απουσίες, έχουµε πάει στο 9%, ένα πολύ ελπιδοφόρο µήνυµα
σχετικά µε τη συµµετοχή των καταρτιζοµένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Και τα στοιχεία αυτά, για να είµαι πολύ συγκεκριµένη, απορρέουν από το πληροφοριακό σύστηµα «ΠΗΓΑΣΟΣ». Από τις περίπου τριάντα δυο χιλιάδες εγγεγραµµένους σε δηµόσια ΙΕΚ του
Υπουργείου Παιδείας όλων των εξαµήνων, έχουν καταγραφεί
απουσίες -και αναφέροµαι στις απουσίες συνολικά, στις απουσίες για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει να κάνει µε την πανδηµίαστο 9,3% των εγγεγραµµένων, όταν οι αντίστοιχες απουσίες πέρυσι, πάλι για οποιονδήποτε λόγο, ήταν στο 21%.
Τώρα, όσον αφορά τους καταρτιζόµενους που δεν µπορούν
να συµµετέχουν στις διαδικασίες εξ αποστάσεως, παρέχεται από
το κάθε ΔΙΕΚ εξατοµικευµένη συνδροµή, αποστολή e-mail µε το
εκπαιδευτικό υλικό, παροχή εκτυπωµένων σηµειώσεων, ανάθεση
γραπτών εργασιών, παράδοση των εργασιών στο ΔΙΕΚ, χρήση
υπολογιστή που βρίσκεται στον χώρο του ΔΙΕΚ και τηλεφωνική
υποστήριξη, διατηρώντας έτσι όλους ενταγµένους στην κατάρτιση, χωρίς να λαµβάνουν απουσίες. Οπότε, θα ήθελα να ακούσω
συγκεκριµένα ποιοι είναι αυτοί οι εκπαιδευόµενοι, οι καταρτιζόµενοι, που λέτε ότι αποκλείονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Λέτε, επίσης, στην ερώτησή σας -και το θεωρώ σηµαντικό,
αλλά βέβαια επικαλείστε πάλι ανώνυµες καταγγελίες- ότι για
πρώτη φορά δεν αναρτήθηκαν οι πίνακες µε τα µόρια και τη
σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτών. Η απάντηση, κύριε συνάδελφε, είναι ότι φυσικά και αναρτήθηκαν όλες οι πληροφορίες.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά για πρώτη φορά φέτος έγινε πράξη ένα
ζητούµενο πολλών ετών. Δηµιουργήθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η λειτουργία του
οποίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και βρίσκεται στη διάθεση των ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης και των εκπαιδευτών τους. Η δηµιουργία αυτού του µητρώου συµβάλλει
σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος, στην αποφυγή
της ετήσιας ταλαιπωρίας των εκπαιδευτών, εξασφαλίζει ταχύτερες διαδικασίες και µεγαλύτερη ακρίβεια στην επιλογή.
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Συνεπώς και, για να απαντήσω στην ερώτησή σας ξεκάθαρα,
οι πίνακες ανά ΔΙΕΚ, ανά ειδικότητα και ανά µάθηµα αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρµα του µητρώου, σύµφωνα µε τη δήλωση του κάθε εκπαιδευτή και κάθε εκπαιδευτής µπορούσε να
δει την αξιολογική σειρά κατάταξής του σε κάθε ΔΙΕΚ, ειδικότητα
και µάθηµα που είχε δηλώσει.
Δυνάµει, λοιπόν, του Κανονισµού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, από τη διαδικασία µοριοδότησης προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες και οι εκπαιδευτές
κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά ΔΙΕΚ, ειδικότητα και µάθηµα.
Στη δευτερολογία µου θα επανέλθω και στα υπόλοιπα ερωτήµατα που έχετε θίξει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Κεραµέως.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι ευθύνη του Υπουργείου να διαπιστώσει,
να βεβαιώσει και να διορθώσει τα πράγµατα όταν γίνεται κάποια
παρανοµία. Δεν είναι ευθύνη των εργαζοµένων να κάνουν την καταγγελία. Ευθύνη δική σας είναι να έχετε την εποπτεία και να ξέρετε τι συµβαίνει. Εδώ σας φέρνουµε καταγγελίες που σε εµένα
είναι επώνυµες, µε ονοµατεπώνυµο διευθυντή, εκπαιδευτικού και
µε τα στοιχεία του σχολείου.
Σας φέρνω, λοιπόν, αυτές τις καταγγελίες και µου λέτε ότι δεν
τις εξετάζετε, επειδή δεν σας ανέφερα ποιο είναι το όνοµα του
ανθρώπου που τα λέει, όταν υπάρχει κλίµα φόβου και εκφοβισµού και την επόµενη µέρα αυτοί οι άνθρωποι µπορεί να χάσουν
τη δουλειά τους; Αν χρειαστεί, θα γίνουν επώνυµες οι καταγγελίες. Όµως, αυτή τη στιγµή εκτίθεστε προσωπικά. Δεσµεύεστε
ότι αυτό είναι παράνοµο; Πείτε µας, απαντήστε δηµόσια. Είναι
παράνοµο ο διευθυντής του ΙΕΚ να µπαίνει στην τηλεκπαίδευση;
Είναι παράνοµο να έχει τον σύνδεσµο και να µπαίνει όποτε θέλει
στην τηλεκπαίδευση και να παρακολουθεί τι συµβαίνει εκεί πέρα;
Και για ποιον λόγο το κάνουν; Υπάρχει κάποιος που το κάνει για
να συµπληρώσει ώρες ή για να δικαιολογήσει τη δουλειά του;
Κάνει κάτι παράνοµο γι’ αυτόν τον λόγο; Πείτε µας τι συµβαίνει,
γιατί στο ποσοστό που γνωρίζουµε, ο θεσµός του επιθεωρητή
έχει καταργηθεί µε τον ν.1304/ 82.
Επίσης, µας αναφέρατε κάποια γενικά νούµερα για τη συµµετοχή και τις απουσίες. Εγώ σας ρώτησα συγκεκριµένα τι συµβαίνει στη δυτική Αθήνα. Θα µας πείτε ποια είναι τα ειδικά νούµερα
για τη δυτική Αθήνα; Δεν µας ενδιαφέρουν µόνο οι µέσοι όροι.
Τι συµβαίνει, κυρία Υπουργέ, στη δυτική Αθήνα και σε περιοχές
που έχουν βιώσει µακροχρόνια υποβάθµιση και χτυπιούνται περισσότερο από την οικονοµική κρίση του κορωνοϊού; Πείτε µας
τα νούµερα. Πόσες είναι οι απουσίες και πόσα παιδιά κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους στο δηµόσιο ΙΕΚ, λόγω αυτής
της µη στήριξης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, όπως
θα οφείλετε να είχατε κάνει;
Οπότε, θεωρώ ότι το ζήτηµα παραµένει και θα περιµένω το λιγότερο µια δική σας αποσαφήνιση σχετικά µε το αν έχει δικαίωµα
διευθυντής να συµµετέχει στην τηλεκπαίδευση και µια δέσµευση
ότι αυτά τα φαινόµενα, όπου κι αν παρατηρούνται, θα σταµατήσουν. Αυτό είναι το στοιχειωδώς απαραίτητο που σας συζητάµε.
Εφαρµόζεται ο νόµος, κυρία Κεραµέως; Είναι ευθύνη σας να
εφαρµόζεται και σας καλώ να επιβεβαιώσετε ότι θα εφαρµοστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, υπάρχει συγκεκριµένη εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας, η οποία προβλέπει ακριβώς το πλαίσιο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για τα ΔΙΕΚ. Εκεί προβλέπεται συγκεκριµένα ότι η διοίκηση της εκπαιδευτικής δοµής πιστοποιεί τη
συµµετοχή των εκπαιδευτών στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.
Θέλω να σας πω ότι έχουµε επικοινωνήσει µε τα ΔΙΕΚ της Δυτικής Αττικής που σας ενδιαφέρουν συγκεκριµένα, µε τα ΔΙΕΚ
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του δυτικού τοµέα της Αθήνας και δεν έχουµε λάβει καµµία καταγγελία σχετικά µε τα ζητήµατα τα οποία αναφέρατε. Για παράδειγµα, στο ΔΙΕΚ Χαϊδαρίου δεν υπάρχει καµµία καταγγελία ή
δυσαρέσκεια. Στο ΔΙΕΚ Αγίων Αναργύρων προχωρούν κανονικά
και οι εικονικές σύγχρονες τάξεις και δεν υπάρχει, επίσης, καµµία
καταγγελία. Στο ΔΙΕΚ Περιστερίου γίνεται και εκεί κανονικότατα
το µάθηµα. Επικοινωνεί η διοίκηση µε τους καταρτιζόµενους για
να µάθει αν έχουν τεχνικά ή άλλης φύσεως προβλήµατα και για
να τους ενηµερώσει για τα διαδικαστικά ζητήµατα.
Όσον αφορά το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, οι διευθύνσεις των σύγχρονων
τάξεων κοινοποιούνται στην πλατφόρµα «MOODLE», για να γίνουν γνωστές στους καταρτιζόµενους. Και εδώ δεν υπάρχει καµµία απολύτως διαµαρτυρία ή καταγγελία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας είπα, κύριε συνάδελφε, ότι είµαστε εδώ
για να επιλύσουµε ζητήµατα. Όµως, πρέπει να έχουµε στοιχεία.
Και τα στοιχεία που σας έδωσα για τη συµµετοχή είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτα. Είχαµε 21% απουσίες πέρυσι, πριν από την
πανδηµία, και τώρα έχουµε µόλις 9% απουσίες πανελλαδικώς
στα ΔΙΕΚ της χώρας. Αυτό µάς δείχνει ακριβώς την αύξηση της
συµµετοχής των καταρτιζοµένων στα δηµόσια ΙΕΚ της χώρας εν
µέσω πανδηµίας. Και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στους εκπαιδευτές, πιστώνεται και καταρτιζοµένους για το πώς κατάφερε
σύσσωµη η κοινότητα να µεταφέρει τη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία στην εξ αποστάσεως.
Ξέρετε, χθες το βράδυ είχα µια πάρα πολύ ωραία εκ βάθρων
συζήτηση µε καταρτιζόµενους και διευθυντές σε ΙΕΚ και ήταν
πολύ ωραίος ο τρόπος µε τον οποίο µιλούσαν πραγµατικά για το
πώς έχει µεταφερθεί όλη η διαδικασία, για τις προοπτικές, αν θέλετε, απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας, αλλά και για την
εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα ΔΙΕΚ, τονίζω χάρη στους εκπαιδευτές. Διότι όλο αυτό πιστώνεται στους εκπαιδευτές µας, πιστώνεται στους διευθυντές µας και στους καταρτιζόµενους.
Το λέω αυτό, διότι σε πέντε λεπτά ξεκινάει η συζήτηση στην
αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής ενός νοµοσχεδίου
το οποίο, για πρώτη φορά ίσως, πάει να δει σε µία συνεκτική
βάση όλο το πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης. Θα δει συνεκτικά, συνολικά, προκειµένου ακριβώς να υπάρχει µία εθνική στρατηγική για έναν τοµέα
της εκπαίδευσης, που, για µένα, ίσως είναι από τους πιο κρίσιµους, προκειµένου ακριβώς να χρησιµεύσει ως εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Πρέπει, από αποπαίδι που είναι
σήµερα, να καταστεί ένα πραγµατικό εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης.
Εµείς ως Κυβέρνηση θα κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας,
προκειµένου ακριβώς να στηρίξουµε αυτόν τον κλάδο, αυτόν τον
τοµέα, µε συγκεκριµένα έργα και πράξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Κεραµέως.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 239/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρµόδιο για θέµατα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κ. Στυλιανό Πέτσα, µε θέµα:
«Ζήτηµα νοµιµότητας των συναφθεισών συµβάσεων για τις ενηµερωτικές καµπάνιες επ’ αφορµή των έκτακτων µέτρων περιορισµού της πανδηµίας».
Κύριε Μαµουλάκη, καληµέρα σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, στις 14 Μαρτίου νοµοθετήσατε µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία µετέπειτα κυρώσατε µε
νόµο, την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ενηµέρωσης του κοινού στο πλαίσιο δράσεων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού.
Επίσης, νοµοθετήσατε την από κοινού εξουσιοδότησή σας µε τον
Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίζετε µε απόφασή σας τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής αυτής.
Όντως, στις 21 Μαρτίου εξεδόθη σχετική κοινή υπουργική
απόφαση, στο προοίµιο της οποίας αναφέρετε πως η προκαλούµενη δαπάνη για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ενηµέρωσης των
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πολιτών ανέρχεται στο εκτιµώµενο ύψος των 20 εκατοµµυρίων
ευρώ. Το ποσό, δηλαδή, που µοιράσατε στα µέσα ενηµέρωσης
είναι 20 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, µε την ΚΥΑ καθορίσατε τα
στοιχεία που θα περιλαµβάνει η εκπόνηση του σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας από την ανάδοχο εταιρεία.
Στις 26 Μαρτίου, λοιπόν, υπογράψατε τη σύµβαση απευθείας
ανάθεσης µε την «INITIATIVE MEDIA Α.Ε.», η αµοιβή της οποίας
ανήλθε στις 420.000 ευρώ.
Η αµοιβή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τα επιτρεπόµενα όρια
που θέτει ο νόµος για τις απευθείας αναθέσεις. Εσείς, όµως,
προτιµήσατε να παρακάµψετε την κείµενη νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις. Το γεγονός ότι νοµοθετείτε εκτός πλαισίου
επιβεβαιώθηκε τόσο από την ανακοίνωση της 1ης Απριλίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και µε την υπ’ αριθµόν 24/14 Απριλίου του 2020 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, της γνωστής ΕΑΑΔΗΣΥ, την οποία
έχω στην κατοχή µου και αργότερα θα εκθέσω περαιτέρω κάποιες πτυχές της.
Έτσι, λοιπόν, θέτω ένα ερώτηµα. Την 1η Οκτωβρίου του 2020
-είναι η 10312511 ερώτησή µου προς εσάς αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό- µου απαντήσατε ότι ο χρόνος ψήφισης της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου προηγείται της εν λόγω έκδοσης της
οδηγίας. Καταλήγετε δε ότι κατά τον χρόνο ψήφισης της διάταξης και υπογραφής της σύµβασης δεν υπήρχε η επιβεβαίωση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρµόδια ΕΑΑΔΗΣΥ ότι η
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες µιας εκστρατείας επικοινωνίας και ενηµέρωσης στο πλαίσιο της πανδηµίας. Μας
είπατε, δηλαδή, ότι η Κυβέρνηση δικαιολογούταν να παραβιάσει
το θεσµικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις εξαιτίας του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνθήκης της πανδηµίας.
Η απάντησή σας, κύριε Υφυπουργέ, νοµίζω ότι αποτελεί πραγµατικά µία επιτοµή, ένα µνηµείο υποκρισίας και οµολογία διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος. Γιατί το λέω αυτό; Το λέω γιατί
έναν µήνα πριν από την απάντησή σας, στα τέλη Σεπτέµβρη για
την ακρίβεια, νοµοθετείτε εκ νέου την ανάθεση σύµβασης για δαπάνες επικοινωνίας µέσω της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης,
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. Μιλάµε για µια διαδικασία που
αποτελεί εκ των πραγµάτων, de facto, άµεση ανάθεση. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 14 του ν.4728, του δικού σας νόµου, ενεργοποιήσατε τις προβλέψεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του ν.4412/2016.
Για να µη µακρηγορώ, θα κλείσω µε τα ερωτήµατα που τίθενται επί τάπητος.
Πρώτον, γιατί επιλέξατε να νοµοθετήσετε την απευθείας ανάθεση για τις παραπάνω δαπάνες επικοινωνίας, παρά την αντίθετη
άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της πάγιας νοµολογίας;
Δεύτερον, πώς τεκµηριώνεται ότι πληρούνται σωρευτικά -και
το τονίζω αυτό- οι προϋποθέσεις του άρθρου 32, της παραγράφου 2 του ν.4412/2016, για τη νοµοθέτησή σας µετέπειτα µε το
άρθρο 14 του ν.4728;
Αναµένω τις απαντήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαµουλάκη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό, αρµόδιος για
θέµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης, κ. Στυλιανός Πέτσας.
Κύριε Πέτσα, καληµέρα σας.
Ορίστε, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας, αυτής της απρόβλεπτης
εξωγενούς και παγκόσµιας κρίσης, η Κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά, προκειµένου να αντιµετωπίσει τόσο τις
υγειονοµικές συνέπειες όσο και τις οικονοµικές συνέπειες αυτής
της πανδηµίας. Τα σχετικά καλά αποτελέσµατα της χώρας µας
σε σχέση µε άλλες χώρες, τόσο στο πρώτο κύµα όσο και στο
δεύτερο κύµα της πανδηµίας, οφείλονται στην ατοµική ευθύνη,
στη συλλογική ωριµότητα, στην πειθαρχία των Ελλήνων, στην
οµοψυχία απέναντι στον κοινό εχθρό και, φυσικά, στις αποφά-
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σεις της Κυβέρνησης µετά από τις συστάσεις των ειδικών.
Ήδη, αν κανείς ανατρέξει σ’ αυτά που είπατε, κύριε Βουλευτά,
θα καταλάβει γιατί επιλέξαµε µία διαφορετική στρατηγική στην
πρώτη περίπτωση, τον Μάρτιο δηλαδή, από το φθινόπωρο.
Όπως είπατε κι εσείς, η διαδικασία η οποία αποφασίστηκε να
ακολουθηθεί τον Μάρτιο, ήταν τόσο επείγουσα, που αναγκαστήκαµε να προχωρήσουµε µε τα άρθρα 30 και 31 της από 14 Μαρτίου 2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία όµως
κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.4682/2020, σε αυτή τη διαδικασία.
Οι δε υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν στις 15 Μαρτίου, η
πρώτη, όσον αφορά τα δωρεάν µηνύµατα, και στις 20 Μαρτίου,
η δεύτερη, όσον αφορά την επαγγελµατική καµπάνια.
Αυτές οι ηµεροµηνίες, όπως όλοι καταλαβαίνουµε, είναι προγενέστερες, τόσο από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από την κατευθυντήρια οδηγία 24 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, που λέει ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η περίπτωση που αναφέρατε προηγουµένως του νόµου περί δηµοσίων συµβάσεων.
Αυτά θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά.
Είναι αυταπόδεικτο, λοιπόν, ότι δεν µπορούσαµε να ξέρουµε
στις 14 Μαρτίου ότι στις 15 Απριλίου θα ερχόταν µία κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων να µας πει
ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη διαδικασία του ν.4412.
Όταν το είχαµε αυτό σε γνώση µας, προχωρήσαµε στη δεύτερη
φάση µε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι εξαιρετική, προβλέπεται
όµως στον ν.4412 για τις δηµόσιες συµβάσεις. Τι κάναµε; Προχωρήσαµε στη διαδικασία, έχουµε ανάδοχο, περνάει η προθεσµία,
προκειµένου οι υπόλοιποι, αν θέλουν, να υποβάλουν τις ενστάσεις
τους και προχωράµε στην κατάθεση του φακέλου στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, το οποίο θα δει ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις.
Άρα όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει σύντοµα. Επαναλαµβάνω,
µάλιστα, ότι, όσον αφορά τη διαδικασία του Μαρτίου, δεν µπορούσαµε να ξέρουµε ότι κάτι διαφορετικό θα µπορούσε να εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Απριλίου. Όταν το
γνωρίσαµε, προχωρήσαµε σ’ αυτή τη διαδικασία.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανός Πέτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πέτσα.
Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, νοµίζω ότι είναι εµφανές πως δεν νοµοθετείτε για να διαχειριστείτε τις έκτακτες ανάγκες που έχει επιφέρει
η πανδηµία στη χώρα µας. Νοµοθετείτε για να εξυπηρετήσετε
συγκεκριµένα συµφέροντα και να υπηρετήσετε και να µεθοδεύσετε την επικοινωνιακή σας στρατηγική.
Κύριε Υφυπουργέ, οι πράξεις οι δικές σας και της ελληνικής
Κυβέρνησης εν γένει αυτό αποδεικνύουν. Αποδεικνύουν και την
άποψη ότι δεν ήσασταν σε θέση να προβλέψετε ούτε τις έκτακτες συνθήκες ούτε τα έκτακτα µέτρα που θα λαµβάνετε. Το ότι
υιοθετείτε αυτή την άποψη, ότι δηλαδή δεν ήσασταν σε θέση να
προβλέψετε τόσους µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας τις
ανάγκες που θα προέκυπταν για ενηµέρωση των πολιτών, είναι
σαν να παραδέχεστε την ανεπάρκειά σας.
Μας λέτε ότι η επιλογή της διαδικασίας που νοµοθετήσατε για
την προµήθεια υπηρεσιών για ενηµέρωση των πολιτών ήταν µονόδροµος και ότι η παρέκκλιση από το Ενωσιακό Δίκαιο ήταν επίσης µονόδροµος.
Οι συνθήκες, κύριε Υφυπουργέ, απαιτούν σοβαρότητα. Είστε
υπόλογοι για τον τρόπο που διαχειρίζεστε το δηµόσιο χρήµα.
Δεν µπορεί να κρύβεστε πίσω από τη φράση «έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός» συνεχώς και αενάως, για να κάνετε απευθείας
αναθέσεις. Οι απαντήσεις σας είναι ανεπαρκείς. Αν δίνατε εξετάσεις, απλά θα µένατε στην ίδια τάξη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΘ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)

Ο κάθε νοήµων άνθρωπος δεν µπορεί να δεχθεί τον τρόπο µε
τον οποίο δικαιολογείτε τις πράξεις σας, τον τρόπο µε τον οποίο
διαθέσατε το δηµόσιο χρήµα και τις προτεραιότητες εν τέλει και
εν όλω που έχετε θέσει ως Κυβέρνηση. Από πού να ξεκινήσω; Να
ξεκινήσω από το µνηµειώδες, ότι δεν είχατε γνώση του πλαισίου
που θα είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η ΕΑΑΔΗΣΥ; Δηλώνετε άγνοια ως προς τα ισχύοντα για τις δηµόσιες συµβάσεις;
Δεν γνωρίζετε ότι το Ενωσιακό Δίκαιο υπερισχύει του Εθνικού Δικαίου; Δεν γνωρίζετε ότι, όταν σε µια διάταξη εισάγουµε παρέκκλιση από εθνικές διατάξεις, αναφερόµαστε σε όσες δεν
αποτελούν µεταφορά του Ενωσιακού Δικαίου; Και ο ν.4412 είναι
µια µεταφορά του Ενωσιακού Δικαίου.
Παρεµπιπτόντως, ο κ. Καραµανλής έχει φέρει σε δηµόσια συζήτηση την αλλαγή εκ βάθρων ή εν µέρει του συγκεκριµένου
νόµου, ο οποίος ακόµη είναι σε ισχύ και επ’ αυτού συζητούµε.
Θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ζήτηµα που αφορά στο δεύτερο
σκέλος. Πραγµατικά επιχειρείτε να τεκµηριώσετε το εξής, ότι ουσιαστικά η συγκεκριµένη διάταξη του ν.4412 εµπίπτει στη δική
σας πρόθεση και πράξη. Αυτό δεν συµβαίνει και δεν συµβαίνει
γιατί; Διότι δεν δρα σωρευτικά, κύριε Υφυπουργέ. Και το λέω
αυτό µε κάθε έννοια της λέξης αυτής. Και γιατί δεν δρα σωρευτικά; Διότι ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά
αδύνατη τη συµµόρφωση µε τις γενικές προθεσµίες. Αιτιώδης
συνάφεια µεταξύ του απρόβλεπτου συµβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα.
Όλα αυτά τα ζητήµατα η ΕΑΑΔΗΣΥ τα αναφέρει συγκεκριµένα
στις οδηγίες της και µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω δύο πρακτικά. Είναι η κατευθυντήρια οδηγία 24 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενστερνίζεται η ΕΑΑΔΗΣΥ, φυσικά και η
ίδια η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προηγείται χρονικά.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, καµµία δικαιολογία, γιατί η ΕΑΑΔΗΣΥ
αναφέρει τις οδηγίες της. Για τις συµβάσεις τι λέει, λοιπόν; Για
τις συµβάσεις άνω των ορίων, κατ’ αρχάς, επισηµαίνεται ότι
εφαρµοστέες είναι αποκλειστικά οι διατάξεις των ευρωπαϊκών
οδηγιών, όπως αυτές έχουν ενσωµατωθεί στον ν.4412. Οι οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων παρέχουν στα κράτη-µέλη και
στους αγοραστές του δηµοσίου τις κατάλληλες διαδικασίες και
εργαλεία, καθώς και επαρκείς επιλογές και δυνατότητες ευελιξίας για την αγορά προµηθειών, υπηρεσιών και έργων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης. Στην
ανακοίνωση δε της Επιτροπής γίνεται αναφορά στις εσπευσµένες διαδικασίες και προθεσµίες, των οποίων θα µπορούσατε να
κάνετε χρήση. Ως προς τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
χωρίς να έχει υπάρξει προηγούµενη δηµοσίευση, ρητά αναφέρεται ότι αυτή θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Δεν είχατε χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τις παραπάνω οδηγίες;
Καταθέτω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -για δεύτερη φορά το αναφέρω- τις συγκεκριµένες Οδηγίες και της ΕΑΑΔΗΣΥ και της Επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος (Χάρης) Μαµουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εν κατακλείδι, µετά λύπης µου διαπιστώνω διαρκώς ότι οι κανόνες που ισχύουν για τους πολλούς δεν ισχύουν για τους λίγους. Και αυτό δεν γίνεται µόνο µε τις υπογραφές σας, αλλά και
µε τη σύµφωνη γνώµη τη δική σας, αλλά και του συνόλου του
κυβερνητικού επιτελείου. Δεν έχετε ενσυναίσθηση της κατάστασης, αυτό είναι προφανές. Τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας
έχουν καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία, για την οικονοµία, για την υγεία, για την παιδεία. Προσφάτως και στα εθνικά
ζητήµατα, όπου καµµία κύρωση δεν επήλθε.
Τα νούµερα, λοιπόν, µιλούν από µόνα τους, παρ’ ότι καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια -αυτό πραγµατικά το αποδέχοµαιγια να κρύψετε τα επικοινωνιακά σας ζητήµατα και, φυσικά, να
εξυπηρετήσετε τη στρατηγική σας, εξ ου και οι απευθείας αναθέσεις.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαµουλάκη.
Κύριε Πέτσα, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, εκπλήσσοµαι, κύριε Μαµουλάκη. Αν είχατε αφιερώσει λίγο χρόνο να διαβάσετε αυτά που σας γράψαµε, δεν θα
καταθέτατε ξανά αυτά που κατέθεσα προ ολίγου, που αποδεικνύουν ότι τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής όσο και η υπ’ αριθµόν 24 γνωµοδότηση της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων είναι
µεταγενέστερες από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της
14ης Μαρτίου. Πώς να το κάνουµε; Η 1η Απριλίου και η 15η Απριλίου είναι µεταγενέστερες.
Άρα τι επιχειρηµατολογείτε; Τι θα µπορούσαµε να είχαµε χρησιµοποιήσει; Κάτι για το οποίο δεν γνωρίζαµε ότι θα αποφανθεί
έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, για να είναι όλοι ενήµεροι,
προχωρήσαµε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, προχωρήσαµε µετά στην κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από τη Βουλή. Άρα αυτά τα οποία λέτε δεν έχουν καµµία
βάση.
Όσον αφορά στον νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων, έχει να
κάνει µε το Υπουργείο Ανάπτυξης ως επισπεύδον Υπουργείο και
όχι µε άλλα Υπουργεία και σύντοµα θα έρθει και αυτό στη Βουλή,
για να επικαιροποιηθεί µε βάση τις σύγχρονες συνθήκες.
Όσον αφορά το αν συντρέχουν τα κριτήρια σωρευτικά, νοµίζω
ότι την απάντηση τη δίνει η ίδια η εξέλιξη της πανδηµίας, το δεύτερο πολύ µεγάλο κύµα, η απρόβλεπτη εκτίναξή του και το γεγονός ότι αναγκαστήκαµε να πάρουµε µέτρα, όπως καθολικό
lockdown, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές
άλλες χώρες της Ευρώπης.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέµατα, θα τα κρίνει το Ελεγκτικό
Συνέδριο µε τον φάκελο πριν προχωρήσουµε στη δεύτερη καµπάνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πέτσα. Τέτοια θέλω, τέτοιους χρόνους.
Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, στις 10-12-2020: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κικίλια και στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Χαρδαλιά, β) ποινική δικογραφία
που αφορά στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο
Χαρδαλιά και γ) ποινική δικογραφία που αφορά στον Υφυπουργό
Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.
Προχωρούµε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 220/1-122020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Διαδικασία καταβολής αποζηµιώσεων λόγω της κατάστασης ανάγκης, συνεπεία θεοµηνίας, στον Δήµο Ηρακλείου Κρήτης».
Κύριε Λοβέρδο, καληµέρα σας! Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Νέου Ηρακλείου Αττικής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αττικής! Το «Νέο» δεν
το έχει. Έχει µόνο «Ηρακλείου». Ζητώ συγγνώµη από το Νέο
Ηράκλειο Αττικής. Και εγώ λέω: Ο κ. Λοβέρδος µιλά για Κρήτη
και δεν ήρθε εδώ ο κ. Κεγκέρογλου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Και ήλπιζα ότι θα
αναφέρεται στην Κρήτη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι, λοιπόν, η δεύτερη µε αριθµό 220/1-12-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Διαδικασία καταβολής αποζηµιώσεων λόγω
της κατάστασης ανάγκης, συνεπεία θεοµηνίας, στον Δήµο Ηρακλείου Αττικής».
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα παραβιάσω τον Κανονισµό. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
Εσείς θα συγχωρήσετε την εκ µέρους µου παρέµβαση για ένα
πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά στη χώρα και θα απευθυνθώ
στον κύριο Υπουργό για τριάντα δευτερόλεπτα, πριν αναπτύξω
την επίκαιρη ερώτησή µου.
Κύριε Υπουργέ, όλη η Ελλάδα, όλοι οι πολίτες, οι Ελληνίδες,
οι Έλληνες, είµαστε πάρα πολύ δυσαρεστηµένοι µε τις εξελίξεις
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Πάρα πολύ δυσαρεστηµένοι! Το
2009 - 2010 υποφέραµε από την αναβλητικότητα της Καγκελαρίου Μέρκελ. Το 2015 η Ευρώπη πλήρωσε την πολιτική της για
τη µετανάστευση και το 2020, αποθρασυµένη η Τουρκία πια, δεν
έχει στην Ευρώπη κανένα εµπόδιο.
Όλη η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές σας από τον Οκτώβριο
µέχρι τώρα µας έλεγαν ότι το Συµβούλιο Κορυφής θα δώσει κάποιες λύσεις τον Δεκέµβριο. Στα κανάλια, µάλιστα, φιλοξενούνται
Βουλευτές σας που µιλούν ως διεθνολόγοι, λες και δεν είναι πολιτικοί, σαν να βγαίνω εγώ να µιλάω για την ερµηνεία του Συντάγµατος, δήθεν ειδικοί. Όλοι έλεγαν ότι ο Δεκέµβριος θα έρθει,
όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει τον πραγµατικό, τον ουσιαστικό της ρόλο. Τίποτα.
Τι µένει τελικά από όλο αυτό το τετράµηνο της έντασης; Η παραβίαση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και το «γκριζάρισµα»
περιοχών, το µαρκάρισµα περιοχών. Αυτό µένει, δυστυχώς.
Σε ό,τι αφορά στην ερώτησή µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία. Δεν νοµίζω να
περιµένετε απάντηση σε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω καµµία απάντηση, κύριε
Πρόεδρε. Εγώ όφειλα να ασκήσω τα καθήκοντά µου, καθ’ ότι η
συνείδησή µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καταλαβαίνω µε ποιον
τρόπο το είπατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η ερώτησή µου είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη. Δεν θα σας πάρω καθόλου χρόνο. Νέο Ηράκλειο Αττικής, Δήµαρχος ο κ. Μπάµπαλος. Γαλάτσι Αττικής, Δήµαρχος ο
κ. Μαρκόπουλος. Νέα Ιωνία Αττικής, Δήµαρχος η κ. Θωµαΐδου.
Δεν έχουν ακόµα οριοθετηθεί οι πληγείσες περιοχές για να υπάρχουν αποζηµιώσεις.
Ξέρω ότι είναι άδικο να απευθύνω κριτική σε εσάς, κύριε Καραµανλή, ως Υπουργό Υποδοµών, µα και εγώ κάπου πρέπει να
απευθύνω την κριτική µου! Ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει αναρµόδιος. Ποιος είναι αρµόδιος; Ακόµα δεν έχουν οριοθετηθεί οι πληγείσες περιοχές, για να υπάρξει αποζηµίωση στους ανθρώπους!
Βέβαια, πλούσιες οι δηλώσεις τις επόµενες µέρες από εκείνο τον
ανεµοστρόβιλο που κατέστρεψε ανθρώπους, κατέστρεψε περιουσίες.
Τίποτα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λοβέρδο.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κύριε Καραµανλή, καληµέρα σας! Έχετε τον λόγο για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ, κατ’ αρχάς.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, σέβοµαι τον ρόλο σας ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Το ερώτηµα για τα ελληνοτουρκικά
καλό θα είναι να το απευθυνθείτε στον κ. Δένδια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό είναι αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εγώ θα σας πω κάτι, όµως, µε όλον τον σεβασµό στην παράταξη και στην ιστορία της: Καλό είναι το ΚΙΝΑΛ
και το ΠΑΣΟΚ να µη µιλάει για «γκριζάρισµα», γιατί θυµάµαι, ξέρετε, το 1996. Καλό, λοιπόν, είναι στα εθνικά θέµατα να µην κάνουµε αντιπαραθέσεις για τις αντιπαραθέσεις.
Εν πάση περιπτώσει, είµαι σίγουρος ότι ο αρµόδιος Υπουργός,
ο κ. Δένδιας, θα µπορέσει µε µεγάλη ευκολία να εξηγήσει, αν θέλετε, σε σας σε µια επίκαιρη ερώτηση τι συνέβη στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.
Πάµε τώρα στα πιο πεζά, αν θέλετε, αλλά εξίσου σηµαντικά,
της καθηµερινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κατ’ αρχάς,
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τον κ. Λοβέρδο για την ερώτησή του, γιατί φαντάζοµαι ότι από
την πλευρά του δείχνει ένα ενδιαφέρον.
Νοµίζω ότι θα έχετε δει, κύριε Λοβέρδο, ότι τον τελευταίο
καιρό, µε τις θεοµηνίες που έχουµε σε όλη την Ελλάδα, η Κυβέρνηση και τα Υπουργεία πραγµατικά έχουν παρουσιάσει µια κινητικότητα και, αν θέλετε, στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ
ποια είναι τα έκτακτα νοµοθετικά µέτρα και οι έκτακτες πολιτικές
που παίρνουµε για να διευκολύνουµε τις διαδικασίες ενός -η αλήθεια είναι- πολυδαίδαλου κράτους, που δηµιουργεί πολλές
φορές καθυστερήσεις.
Το Υπουργείο Υποδοµών, κάθε φορά που γίνεται µια φυσική
καταστροφή, όχι µόνο τώρα αλλά και παλαιότερα, έχει µια εξαιρετική υπηρεσία, τη Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών, και στέλνει αµέσως πολλούς µηχανικούς, για να συνδράµουν τις
περιφέρειες. Η οριοθέτηση, κύριε Λοβέρδο, των περιοχών για τη
χορήγηση της αποζηµίωσης προβλέπεται από µια πολυεπίπεδη,
είναι η αλήθεια, διαδικασία. Αυτό αντιµετωπίσατε κι εσείς, άλλωστε, διότι κάνατε την ερώτησή σας στο Υπουργείο Εσωτερικών
και τελικά απαντώ εγώ. Εµπλέκεται τόσο το Υπουργείο Υποδοµών όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και µου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Προκειµένου να εξετάσει η
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών τη δυνατότητα
οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, για να δοθούν τελικά και
να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζηµιώσεων, θα πρέπει πρώτα
απ’ όλα η περιφέρεια να µας γνωστοποιήσει και τυπικά, εγγράφως, το συµβάν. Εν συνεχεία, η περιφέρεια στέλνει αίτηµα στο
Υπουργείο Υποδοµών οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, η
οποία σχεδόν πάντα γίνεται δεκτή, συνοδευόµενη από µια σειρά
έγγραφα. Δεν θα σας κουράσω άλλο µε αυτά, αλλά µπορώ, αν
θέλετε, να σας εξηγήσω στη δευτερολογία µου όλη τη διαδικασία.
Ο αρχικός, λοιπόν, έλεγχος για το ποια περιοχή έχει πληγεί
διεξάγεται από τους δήµους και την περιφέρεια, µε τη συνδροµή
-αν χρειάζεται- παραδείγµατος χάριν στην Εύβοια ή στην Καρδίτσα, της κεντρικής διοίκησης. Διότι, όταν δεν φτάνουν οι µηχανικοί των δήµων και των περιφερειών, έρχεται το Υπουργείο
Υποδοµών πολλές φορές και συνδράµει. Γίνεται, λοιπόν, σαφές
ότι προβλέπεται ένα πλέγµα συνεργασίας τριών επιπέδων:
δήµου, περιφέρειας, κεντρικής διοίκησης. Πολύ ευχαρίστως να
σας ενηµερώσω και για το στάδιο της διαδικασίας που αφορά
το Υπουργείο Εσωτερικών, αν θέλετε.
Ας απαντήσω τώρα στο ερώτηµά σας, για να µη φάω, κύριε
Πρόεδρε, άλλο χρόνο, γιατί νοµίζω ότι αυτή η ερώτηση φέρνει
στην επιφάνεια µια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη, η οποία όµως
είναι αναγκαία να γίνεται. Αυτή τη στιγµή, κύριε Λοβέρδο, δεν
έχουµε λάβει κάποιο αίτηµα από την περιφέρεια. Ενηµερωθήκαµε από την περιφέρεια ότι έχει πει στους δήµους, έχει πάει
στους δήµους και τους έχει ζητήσει να τους δώσουν όλα τα σχετικά έγγραφα από τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγµή, όµως, ακόµα
δεν έχει έρθει κάποιο αίτηµα σε εµάς. Είµαι σίγουρος ότι και η
περιφέρεια αλλά κι εµείς πιέζουµε τους δήµους για να γίνει αυτή
η διαδικασία πολύ γρήγορα, να κατατεθούν στις υπηρεσίες µας
τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε επιτέλους να οριοθετηθεί η
περιοχή, για να ξεκινήσει η κεντρική διοίκηση να κάνει αυτό που
πρέπει να κάνει, δηλαδή να µπει σε µια διαδικασία να δώσει όλες
τις αποζηµιώσεις στους ανθρώπους που δικαιούνται αυτές τις
αποζηµιώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πριν έρθω στην Αίθουσα µίλησα µε
τον Δήµαρχο Νέου Ηρακλείου, τον κ. Νίκο Μπάµπαλο. Με διαβεβαίωσε ότι και η κ. Θωµαΐδου και ο κ. Μαρκόπουλος και ο
ίδιος, ο κ. Μπάµπαλος, έχουν κάνει όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες απευθυνόµενοι στην περιφέρεια. Όλες! Ό,τι όφειλαν να
κάνουν οι δήµοι, κύριε Πρόεδρε, το έχουν κάνει οι τρεις δήµαρχοι των πληγεισών περιοχών. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο το κρατούµενο: Πριν από λίγες µέρες κάποιες υπηρεσίες της περιφέρειας πήγαν προς τον Δήµο Νέου Ηρακλείου,
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δεν έκαναν οριοθέτηση. Από τις 13 Οκτωβρίου είναι που µετράµε. Μετράω εγώ τώρα πολιτικά; Μικρή σηµασία έχει. Αλλά
µετράει ο άλλος, που καταστράφηκε το σπίτι του, που έχει πληγεί. Αυτός µετράει. Μέσα στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, µέσα στην
Αθήνα; Από ανεµοστρόβιλο; Από ανεµοστρόβιλο. Καιρικά φαινόµενα κλιµατικής αλλαγής, χτυπάει εδώ κι εδώ δεν χτυπάει. Κάποιοι άνθρωποι, όµως, έπαθαν µεγάλες ζηµιές, είχαµε και τρεις
τραυµατίες. Μέσα στην Αθήνα, µε τα γραφεία του Περιφερειάρχη εδώ, µε την Κυβέρνηση εδώ; Εγώ δεν ξέρω, σηκώνω τα
χέρια. Σηκώνω τα χέρια. Οι δήµοι, λοιπόν, µε διαβεβαιώνει ο κ.
Μπάµπαλος, τις απαραίτητες διαδικασίες τις έκαναν. Ένα το
κρατούµενο. Η περιφέρεια δεν κινήθηκε. Γι’ αυτό είπα ότι η κριτική µου δεν απευθύνεται στον κ. Καραµανλή, απευθύνεται σε
όποιον έχει ευθύνη.
Τρίτον, αν δεν γίνει οριοθέτηση από την περιφέρεια, δεν µπορούν να υπάρξουν αποζηµιώσεις κι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Τέταρτον, τους ενηµερώνουν τους δηµάρχους -δεν ξέρω τώρα
από πού-, οι οποίοι ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, ότι η νοµοθεσία
που εφαρµόζεται είναι αυτή η οποία έχει θεσπιστεί τον καιρό που
είχαµε τις πληµµύρες. Δεν ξέρω αν είναι από τη Μάνδρα, µάλλον
από εκείνη την περίοδο είναι. Αυτή δεν προβλέπει φυσικά να αποκαταστήσεις σε ένα σπίτι µία τέντα που καταστράφηκε. Θα µου
πεις τώρα για µια τέντα µού µιλάς; Ναι, αν παίρνεις 800 ευρώ
τον µήνα, σου µιλάω για µια τέντα, βεβαίως σου µιλάω. Όταν,
λοιπόν, πρόκειται να αντιµετωπίσεις θέµατα πληµµυρών, τώρα
µε τις τέντες δεν είναι και τόσο συναφής η ζηµιά. Αλλά εδώ
έχουµε ανεµοστρόβιλους. Όλα όσα είχαν, λοιπόν, οι άνθρωποι
στα µπαλκόνια τους καταστράφηκαν. Ούτε αυτό, λέει, θα αποζηµιωθεί. Τώρα είµαστε µε τα καλά µας; Είναι δύο µήνες, είναι
δύο ολόκληροι µήνες, δύο ολόκληροι µήνες µέσα στην Αθήνα.
Εγώ πραγµατικά σηκώνω τα χέρια, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτησή µου ένα νόηµα έχει, όχι εγώ να ακουστώ -δεν ακούγονται αυτά-, νόηµα έχει να κινητοποιηθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες, να κάνουν τη δουλειά τους, να πάρουν κανένα ευρώ οι
άνθρωποι. Για να µην τονίσω και το πλαίσιο µέσα στο οποίο
ζούµε όλοι µας και εκείνοι εκεί. Λοιπόν, να µην είσαι στο έλεος
κάθε ανωτέρας βίας, κάθε φυσικού φαινοµένου, αλλά να είσαι
ως άνθρωπος και υπό τη σκέπη της πολιτείας, η οποία πάρα
πολύ εύκολα µπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ δεν γίνεται το εύκολο.
Γι’ αυτό ρωτώ και ρωτώ µε µια ένταση και, κύριε Πρόεδρε, ζητώ
κατανόηση γι’ αυτό.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, µια λέξη θα πω, δεν είναι ενταγµένη στην ερώτησή µου, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Κύριε
Υπουργέ, τώρα µε το e-shopping ο ρόλος των κούριερ είναι πάρα
πολύ σοβαρός. Ξέρετε ότι ένα βιβλίο στέλνεις, ένα βιβλίο περιµένεις ή ένα προϊόν περιµένεις και κάνεις εφτά, δέκα, δεκαπέντε
µέρες, αργούν. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λοβέρδο. Έχετε δίκιο, περιµένεις βιβλίο και στη δεύτερη
έκδοση έρχεται το πρώτο.
Κύριε Καραµανλή, σας βάλαµε τις φωνές σήµερα, που δεν
είναι και δική σας αρµοδιότητα. Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Τις ταχυµεταφορές, κύριε Λοβέρδο, τις έχει
πιο πολύ το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, γιατί τα ΕΛΤΑ, ενώ ήταν παλιά στο Υπουργείο Υποδοµών, έχουν πάει εκεί. Αυτό όµως που µπορώ να πω µε βεβαιότητα είναι ότι ο κ. Πιερρακάκης -ο οποίος κάνει µια εξαιρετική
δουλειά σε πολλά πεδία και προσπαθεί όλους εµάς τους Υπουργούς και τα Υπουργεία µας, που είµαστε λίγο πίσω, να µας φέρει
στην ψηφιακή εποχή- παρουσίασε για τα ΕΛΤΑ ένα πρόγραµµα
εκσυγχρονισµού στο Υπουργικό Συµβούλιο πριν από δυο βδοµάδες, το οποίο ήταν πραγµατικά εντυπωσιακό. Εποµένως, όπως
για τα θέµατα της Άγκυρας και της Τουρκίας σάς παραπέµπω
στον κ. Δένδια, για τα θέµατα των ταχυµεταφορών ίσως θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Πιερρακάκης να µιλήσουν. Διότι, ξέρετε, έχω µια τάση να µη µιλάω επί παντός επιστητού και να
µπλέκω στα πόδια άλλων συναδέλφων Υπουργών.
Η κριτική σας, κύριε Λοβέρδο, είναι µια κριτική την οποία
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ακούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή. Είστε ένας πολύ πεπειραµένος
πολιτικός και νοµίζω ότι πιάσατε το θέµα ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται. Διότι έχετε απόλυτο δίκιο, τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν την ευθύνη την έχει ο δήµος, η περιφέρεια ή η κεντρική
διοίκηση. Οι πολίτες µάς βλέπουν όλους ως κράτος και σου λένε
πολλές φορές «πού είναι το κράτος;». Οι διαδικασίες όµως µετά
τον καλλικρατικό νόµο το 2011 και στη λογική της αποκέντρωσης, καλώς ή κακώς, δίνουν αρκετές εξουσίες και αρκετές ευθύνες, τόσο στους δήµους όσο και στις περιφέρειες. Δεν είναι η
πρώτη φορά που σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αντιµετωπίζουµε, εµείς που έχουµε την τιµή να ηγούµαστε των Υπουργείων, µια διάχυση των ευθυνών, ο ένας ρίχνει το µπαλάκι στον
άλλο.
Εδώ, λοιπόν, σας απαντώ ευθέως ότι εγώ εκλαµβάνω αυτό
που λέτε ως κριτική και βάσιµη κριτική. Το εκλαµβάνει και η Κυβέρνηση ως βάσιµη κριτική και θα επιληφθούµε του θέµατος,
έτσι ώστε να επικοινωνήσουµε ξανά µε την περιφέρεια, να επικοινωνήσω και εγώ ο ίδιος προσωπικά µε τους δηµάρχους -ξέρω
ποιες περιοχές έχουν πληγεί-, έτσι ώστε να δούµε πώς µπορούµε
να εκκινήσουµε αυτή τη διαδικασία τάχιστα.
Θα σας πω όµως ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδοµών
στις τελευταίες δύο καταστροφές που έγιναν, τις πολύ µεγάλες,
πολύ µεγαλύτερες από ό,τι έγιναν στη δυτική Αττική -και µιλάω
τόσο για την Καρδίτσα όσο και για την Εύβοια- έκανε πραγµατικά
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δώσει ανακούφιση σε αυτούς που είχαν πληγεί. Διότι, πέρα από τη διαδικασία της στεγαστικής συνδροµής, η οποία καθυστερεί, αυτό που κάναµε -και
ήταν, νοµίζω, πρωτοποριακό- ήταν ότι δώσαµε, κύριε Λοβέρδο,
τόσο στην Εύβοια, που ήταν πολύ µεγάλες οι καταστροφές, όσο
και στην Καρδίτσα, εφάπαξ καταβολή 5.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κτηρίων, σπιτιών, δηλαδή, όσο και 8.000
ευρώ σε κάθε επιχείρηση για να αντεπεξέλθει στη διαδικασία
πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται αυτοψία και κάνοντας µια
απλή αίτηση στην ιστοσελίδα του gov.gr ή στα ΚΕΠ.
Απ’ όλες τις αιτήσεις που γίνανε πολύ γρήγορα οι άνθρωποι
αποζηµιώθηκαν. Στην περίπτωση της δυτικής Αττικής αυτό δεν
έγινε, πρώτα απ’ όλα γιατί δεν ήταν οι καταστροφές τόσο µεγάλες και, δεύτερον, γιατί υπήρξε όντως µια καθυστέρηση στην
όλη διαδικασία, που κι εσείς περιγράψατε. Εποµένως εγώ επιφυλάσσοµαι να απαντήσω και να έρθω σε επαφή ξανά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και µε τους δήµους, έτσι ώστε
να βάλουµε ένα τέλος σ’ αυτό το ζήτηµα. Διότι, όπως πολύ
σωστά είπατε, πολλές φορές οι καθυστερήσεις, ειδικά την εποχή
αυτή που είναι πολύ δύσκολη, δηµιουργούν προβλήµατα στους
πολίτες και τελικά οι πολίτες βλέπουν ένα συνολικό κράτος και
δεν κάνουν τον διαχωρισµό που κάνουµε εµείς εδώ σ’ αυτή την
Αίθουσα, διότι αυτό είναι δική µας υποχρέωση, µεταξύ δήµων,
περιφερειών και κεντρικής διοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στην ένατη µε αριθµό 229/6-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη, προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Χρονοδιάγραµµα εργασιών του «Πάτρα - Πύργος» και ένταξη του «Ολυµπία - Βυτίνα Τρίπολη» στο Ταµείο Ανάκαµψης».
Κύριε Κατρίνη, έχετε δυο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σχεδόν έξι µήνες πριν, στις 16 Ιουνίου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου µάς ενηµερώσατε και µας ανακοινώσατε ότι στείλατε επίσηµο αίτηµα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου ενσωµάτωση του αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργος στη σύµβαση παραχώρησης της
Ολυµπίας Οδού. Μας ενηµερώσατε ότι περιµένετε εγκρίσεις από
τρεις γενικές διευθύνσεις: τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής, που δόθηκε πρώτη, τη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, που, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε τον προηγούµενο
µήνα, και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, η οποία εκκρεµεί
ακόµα.
Κάποιοι εκτιµούν ότι η διαδικασία της τελευταίας έγκρισης
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µπορεί να διαρκέσει ως και έξι µήνες, χωρίς να είναι σίγουρο ότι
δεν θα υπάρχουν παρατηρήσεις, όπως -εγώ αναφέρω κάτι που
γράφτηκε στον Τύπο- µε τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης του
έργου ή ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν µε τον ίδιο τον παραχωρησιούχο.
Παρά την πρόθεσή σας, όπως µας είχατε πει στη συνεδρίαση,
να ξεκινήσουν οι εργασίες µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2021,
αυτό πλέον φαντάζει πολύ δύσκολο πριν από το τέλος του πρώτου εξαµήνου, σε ένα έργο που η συµµετοχή του δηµοσίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φτάσει τα 224 εκατοµµύρια και
της κοινοπραξίας στα 80 εκατοµµύρια ευρώ. Λαµβάνοντας δε
υπ’ όψιν ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον τριάντα έξι µήνες για
ολοκλήρωση του έργου από την έναρξη των εργασιών, στην καλύτερη περίπτωση φτάνουµε τέλος 2024 ή αρχές του 2025 για
να παραδοθεί το έργο στους κατοίκους της Ηλείας και της
Αχαΐας.
Στην ίδια συνεδρίαση µας είχατε πει ότι επίκεινται εργασίες
βελτίωσης του υφιστάµενου δικτύου µε συνολικό προϋπολογισµό 30 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες, όµως, αν δεν κάνω λάθος,
δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα. Είναι άγνωστο πότε θα αρχίσουν. Μάλιστα, ο ίδιος ο περιφερειάρχης σε δηµοσίευµα της τοπικής εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» Πύργου είπε ότι θα δηµοπρατηθεί µέχρι το
τέλος του 2020.
Τέλος, στις προτάσεις που έχει στείλει η Κυβέρνηση για έργα
υποδοµών που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης
δεν έχει περιληφθεί ο οδικός άξονας Αρχαία Ολυµπία – Βυτίνα Τρίπολη, ένα έργο που ξέρετε ότι θα συνδέσει την Ηλεία και την
Ολυµπία Οδό µε τους κεντρικούς άξονες της Πελοποννήσου, µε
προφανείς αναπτυξιακές προεκτάσεις για την ευρύτερη περιοχή.
Δύο ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ: Ποια είναι η τελική σας εκτίµηση για το χρονοδιάγραµµα έναρξης των εργασιών του αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργος, µετά από πόσο καιρό θα
ολοκληρωθεί και πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν οι εργασίες βελτίωσης του υφιστάµενου οδικού δικτύου;
Αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι αν είναι στις προθέσεις σας να εντάξετε τον οδικό άξονα Αρχαία Ολυµπία - Βυτίνα - Τρίπολη στα
έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατρίνη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας ευχαριστήσω κατ’ αρχάς για
την ερώτησή σας. Δεν θα χάσω το χρόνο µου να σας πω για το
τι παραλάβαµε. Αυτά είναι άλλωστε χιλιοειπωµένα. Τα έχουµε
αναγνωρίσει και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία. Τα έχετε αναγνωρίσει
και εσείς ως ΚΙΝΑΛ.
Θα σας πω τι κάναµε εµείς, λοιπόν, διότι τελικά αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες δεν είναι τι παραλάβαµε πριν από δεκαεπτά µήνες, αλλά τι κάναµε εµείς. Όπως πολύ σωστά είπατε,
ήρθαµε σε συνεννόηση µε τη λεγόµενη DG REGIO, τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και πετύχαµε την αλλαγή της
στάσης της Κοµισιόν για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης του
έργου Πάτρα - Πύργος µετά το 2023. Θα ήθελα να θυµίσω ότι,
µε βάση την προηγούµενη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -και
έχω καταθέσει στην επιτροπή, όπου είχαµε και πάλι τη δυνατότητα να συζητήσουµε, τα έγγραφα της επιτροπής που το αποδεικνύουν αυτό-, έτσι όπως είχε γίνει η σαλαµοποίηση του έργου
σε οκτώ εργολαβίες, η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών
θα έληγε το 2023. Αυτό τι σηµαίνει; Για να το καταλάβουν όσοι
µάς ακούν. Επί της ουσίας όλες οι δαπάνες του έργου θα βάρυναν εθνικούς πόρους. Δηλαδή, αν δεν ολοκληρωνόταν το έργο
µέχρι το 2024, θα είχαµε τον κίνδυνο να υποστούµε αυτό που
λέµε δηµοσιονοµική διόρθωση, να επιστρέψουµε όλα τα χρήµατα πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρώτο, λοιπόν, που έπρεπε να κάνει µια κυβέρνηση και ένα
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Υπουργείο ήταν να κάνει τη «γέφυρα». Αυτό, όπως πολύ σωστά
σας είπα, το πετύχαµε. Ήταν πολύ σηµαντικό. Το πετύχαµε σχετικά εύκολα, διότι δεν είχαµε τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβαµε ότι η Ευρώπη δεν θέλει κατατµήσεις κι ακυρώσαµε τον
διαγωνισµό.
Τι κάναµε µετά; Πήραµε ένα µεγάλο ρίσκο, το οποίο µάς
βγήκε. Πήραµε ένα ρίσκο και είπαµε ότι ο πιο γρήγορος τρόπος
για να γίνει το έργο είναι να πάει το έργο εκεί όπου βρισκόταν.
Δηλαδή, προ του 2015, το 2013 για την ακρίβεια, στην Ολυµπία
Οδό. Αυτό όµως ήθελε την έγκριση µιας άλλης γενικής διεύθυνσης, και της DG REGIO και της DG GROW, για να δεχθεί, µε λίγα
λόγια, ότι ο δρόµος επανέρχεται εκεί όπου ήταν αρχικά, δηλαδή
στη σύµβαση παραχώρησης. Αυτό έγινε. Πήραµε την έγκριση. Η
αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες κράτησαν παραπάνω από ό,τι είχαµε προβλέψει. Αυτό συνέβη λόγω COVID και λόγω της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία είναι εντυπωσιακά
προβληµατική πολλές φορές, θα έλεγα.
Στόχος µας τώρα, λοιπόν, είναι να εκκινήσουν οι εργασίες το
συντοµότερο. Πώς θα γίνει αυτό; Έχουµε πάει στην DG COMP
και περιµένουµε το επόµενο εξάµηνο να έχουµε µία απάντηση,
έτσι ώστε η επίτευξη της λειτουργικής χρήσης στο τµήµα Μιντιλόγλι - Κάτω Αχαΐα να έχει ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεµβρίου
2024 -σας δίνω το χρονοδιάγραµµα που έχουµε πλέον ως υπηρεσίες-, η πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή όλοι οι
παράπλευροι δρόµοι να έχουν επιτευχθεί στις 31 Οκτωβρίου
2024 και η επίτευξη της λειτουργικής χρήσης του αυτοκινητόδροµου στο τµήµα Κάτω Αχαΐα - Πύργος, που είναι και το πιο
προβληµατικό, να έχει γίνει στις 31 Μαρτίου 2023. Στόχος είναι
η πλήρης ολοκλήρωση όλων των εργασιών να έχει γίνει στις 30
Ιουνίου 2024. Αυτό για να γίνει προϋποθέτει ότι µέσα σε ένα εξάµηνο θα έχουµε πάρει την έγκριση της DG COMP. Ελπίζουµε ότι
το χρονοδιάγραµµά µας είναι σαφές και ελπίζουµε ότι και η Κοµισιόν θα τηρήσει από την πλευρά της τα λογικά αυτά χρονοδιαγράµµατα.
Να απαντήσω πολύ γρήγορα για τα έργα οδικής ασφάλειας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Νοµίζω ότι κάναµε κάτι πρωτόγνωρο για
την περιοχή. Όπως σας είπα από τα χρονοδιαγράµµατα θα
έχουµε τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια για να έχουµε µία πρώτη
ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή το 2023. Τι θα κάνουµε όµως
µέχρι τότε; Θα ανέχεται ένα ευνοµούµενο κράτος, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θρηνούµε τόσα θύµατα; Όχι. Θα κάνουµε
παρεµβάσεις 30 εκατοµµυρίων, διότι αυτός ο αυτοκινητόδροµος
είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόµους. Ο κ. Κατρίνης πολιτεύεται στην Ηλεία. Ζει εκεί. Το ξέρει καλύτερα από µένα. Αλλά
έχω πάει κι εγώ πολλές φορές στην περιοχή. Έχει πολύ µεγάλες
ευθείες. Δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδροµος και έχει πολλές
εισόδους δεξιά και αριστερά. Εκεί, λοιπόν, θα κάνουµε παρεµβάσεις 30 εκατοµµυρίων. Η διαδικασία της µελέτης ολοκληρώνεται τώρα. Χρειαζόταν η µελέτη, γιατί αυτή είναι η διαδικασία
του ν.4412 και το έργο θα εκκινήσει µέχρι το πρώτο εξάµηνο του
2021.
Και εκεί έχουµε µια µικρή καθυστέρηση, λόγω COVID-19 και
λόγω όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Τουλάχιστον σας διαβεβαιώνω ότι η δηµοπράτηση θα γίνει γρήγορα και σας διαβεβαιώνω ότι, επειδή οι εργασίες αυτές είναι σχετικά γρήγορες και
εύκολες, θα γίνουν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να µην έχουµε τα
φαινόµενα που έχουµε, να θρηνούµε ανθρώπινες ζωές το 2020,
2021, σε µία περιοχή η οποία έχει θρηνήσει, νοµίζω το γνωρίζετε
-ο κ. Κατρίνης καλύτερα από εµένα- πολλά ανθρώπινα θύµατα.
Εδώ, όµως, και πάρα πολλές δεκαετίες, κύριε Κατρίνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι ο Υπουργός ήρθε σήµερα στη Βουλή και έδωσε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα και για
το κοµµάτι Κάτω Αχαΐα – Πύργος, που αφορά την Ηλεία, αλλά
και για το κοµµάτι Μιντιλόγλι - Κάτω Αχαΐα, γιατί και ο ίδιος συµφωνεί ότι, αν δεν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος, δεν υφίστα-
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ται αυτοκινητόδροµος. Κάποιοι πιθανόν θεωρούσαν ότι αυτό
µπορεί να γίνει πριν από κάποια χρόνια.
Φεύγω µε την εκτίµηση-δέσµευση του κ. Υπουργού ότι µέχρι
τον Οκτώβριο του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος. Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο και ευχάριστο. Ελπίζω η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να µη δηµιουργήσει
περαιτέρω καθυστερήσεις.
Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να πω ότι είµαι και
ικανοποιηµένος από το θέµα των έργων βελτίωσης του υφιστάµενου δικτύου. Καταλαβαίνω ότι πάνε πιο πίσω. Δεν ξέρω αν µπορούν να επιταχυνθούν. Θα πρέπει και εκεί το Υπουργείο, ακριβώς
γιατί και εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτός ο δρόµος είναι πραγµατική καρµανιόλα, να απαντήσει. Οι πολίτες της Ηλείας και της
Αχαΐας αγωνιούν για το πότε θα τελειώσει ο δρόµος -πήραµε µία
απάντηση- και πότε θα βελτιωθεί το υφιστάµενο δίκτυο.
Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Τροχαίας από το 2015 έως τον Αύγουστο του
2020 έχουν σηµειωθεί στην Πατρών - Πύργου εκατόν είκοσι
εννέα τροχαία ατυχήµατα, εκ των οποίων τα πενήντα ένα ήταν
θανατηφόρα. Από το 2015 µέχρι τον Αύγουστο του 2020. Υπάρχουν προφανέστατα -το έχω πει δηµοσίως, το επαναλαµβάνω και
σήµερα εδώ, στον ναό της δηµοκρατίας- διαχρονικές και διακοµµατικές ευθύνες για τη µη ολοκλήρωση του έργου από όλες τις
κυβερνήσεις, από το 2007 µέχρι και σήµερα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είναι πολύ µεγάλες οι ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης
µε τις οκτώ εργολαβίες. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, τώρα έχουν
περάσει δεκαοκτώ µήνες και αρχίζουν οι ευθύνες να βαραίνουν
και τις δικές σας πλάτες. Το καταλαβαίνετε.
Δεν µου απαντήσατε για το κοµµάτι Ολυµπία - Βυτίνα - Τρίπολη, ένα έργο το οποίο έχει δροµολογηθεί εδώ και χρόνια. Έχει
περισσότερες µελέτες έτοιµες και χρήζουν κάποιας επικαιροποίησης και συµπλήρωσης. Είναι ένα έργο που εκτιµάται ότι θα στοιχίσει περί τα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι η παράκαµψη
Λαγκαδίων, στην οποία υπολείπονται περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και οριστικοί χρηµατολογικοί πίνακες. Το τµήµα «Κόµβος
Λουτρών Νηρέας - Λούβρο» -στο οποίο υπάρχουν οριστικές µελέτες οδοποιίας, υδραυλικών και προµελέτη τεχνικών και υπολείπονται οι οριστικές µελέτες τεχνικών, χρειάζονται κάποιες
βελτιώσεις, πιθανόν και νέα χάραξη- ανήκει στο διευρωπαϊκό
οδικό δίκτυο. Άρα τώρα χρειάζεται χρηµατοδότηση οριστικής µελέτης τεχνικών έργων του τρίτου τµήµατος και να εκπονηθεί φαντάζοµαι- η µελέτη κόστους - οφέλους για τη βιωσιµότητα.
Το ζητούµενο είναι αν υπάρχει ο χρόνος, αλλά αν υπάρχει και
πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση να εντάξει αυτό το έργο,
το πολύ σηµαντικό για την Ηλεία, την Αρκαδία και την Πελοπόννησο, στα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης, στο οποίο ήδη βλέπω
ότι έχουν ενταχθεί διάφορα έργα, όπως είναι η παράκαµψη Χαλκίδας, το τµήµα Ιωάννινα - Κακαβιά, το βόρειο τµήµα του Ε65, το
τµήµα του ΒΟΑΚ της Χερσονήσου στην Κίσσαµο και τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού.
Εµείς τι λέµε; Είναι αίτηµα και του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας
και του Δήµου Γορτυνίας. Λέµε να ενταχθεί αυτό το έργο. Νοµίζω
ότι έτσι συνδέεται και ενοποιείται οδικά και µεταφορικά η Πελοπόννησος µε τη Δυτική Ελλάδα. Δίνεται η δυνατότητα να αναβαθµιστεί η περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας. Νοµίζω ότι µαζί µε
την ολοκλήρωση της Ολυµπίας Οδού, πλέον οι Ηλείοι κάτοικοι
θα απολαµβάνουν σύγχρονα ευρωπαϊκά δίκτυα, µε ασφάλεια,
που θα δώσουν µεγαλύτερη ώθηση και ανάπτυξη στην περιοχή
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατρίνη.
Τρία λεπτά και σε εσάς, κύριε Υπουργέ, αν και τα είπατε όλα
στην πρωτολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Κατρίνη, να επανέλθω για µισό λεπτό
στο κοµµάτι Πάτρα - Πύργος και να πω ότι αντιλαµβάνοµαι πλήρως την πίεση που ασκείται στους τοπικούς Βουλευτές για ένα
έργο το οποίο -πραγµατικά έχει δίκιο ο κ. Κατρίνης- είναι σαν το
γεφύρι της Άρτας. Συζητιέται από το 2007.
Νοµίζω ότι η κριτική, όµως, για το 2015 είναι καθοριστική. Διότι

4121

η κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΚΙΝΑΛ το 2012 - 2015 είχε βρει
χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να
δηµοπρατηθεί το έργο ως δηµόσιο έργο. Χάθηκαν τα χρήµατα
τότε. Σας εξήγησα ότι µέχρι το 2023 ήταν αυτά τα λεφτά. Ήρθε
ο ΣΥΡΙΖΑ, έσπασε το έργο και έκανε δύο χρόνια να το δηµοπρατήσει. Εµείς πήγαµε βήµα-βήµα. Εξαρχής είπαµε ότι αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δύσκολη.
Τώρα, όµως, κύριε Κατρίνη, δεν τίθεται το θέµα εάν θα γίνει ο
δρόµος. Τίθεται πότε θα γίνει ο δρόµος. Νοµίζω ότι θα είναι µία
πολύ µεγάλη αλλαγή και επιτυχία της χώρας, όχι µόνο της Κυβέρνησης.
Πάµε τώρα στο ζήτηµα της Ολυµπίας Οδού Βυτίνα - Τρίπολη.
Έχει δίκιο ο κ. Κατρίνης. Η Ολυµπία Οδός ονοµάζεται Ολυµπία
Οδός και πρέπει να φτάσει στην Ολυµπία. Αυτή δεν είναι η λογική; Αλλιώς, γιατί την ονοµάσαµε «αυτοκινητόδροµο Ολυµπίας
Οδού»; Εδώ, όµως, µιλάτε για ένα άλλο έργο, το οποίο γνωρίζω
καλά, λόγω και της καταγωγής της µητέρας µου από το Λεβίδι.
Είναι ένα αίτηµα και του Νοµού Αρκαδίας αυτό, όχι µόνο του
Νοµού Ηλείας. Μιλάω για την παράκαµψη Λαγκαδίων, είκοσι χιλιοµέτρων, µε εκτιµώµενο κόστος 95 εκατοµµύρια ευρώ συν
ΦΠΑ και το δεύτερο κοµµάτι του Λούβρου και της παράκαµψης
αεροδροµίου, δεκαεπτάµισι χιλιοµέτρων, κόστους 130 εκατοµµυρίων. Άρα µιλάµε για ένα έργο που ξεπερνάει τα 200 εκατοµµύρια.
Θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας, όπως νοµίζω ότι προσπαθώ
να είµαι σε αυτή την Αίθουσα πάντα. Εξετάσαµε τη δυνατότητα
δανειοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανατέθηκε η µελέτη κόστους - οφέλους, η λεγόµενη ΑΚΟ,
για τη διενέργεια των µετρήσεων του κυκλοφοριακού φόρτου.
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, έχουµε εξαιρετικά χαµηλούς δείκτες βιωσιµότητας και έτσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µας απέκλεισε το ενδεχόµενο να χρηµατοδοτήσει το
έργο.
Είπατε για το Ταµείο Ανάκαµψης. Όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης, αυτή τη στιγµή δεν έχει κλείσει η λίστα των έργων. Αυτά
που διαβάζουµε είναι ενδιαφέροντα, αλλά είναι µια συνεχής διαπραγµάτευση. Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι πολλά οδικά
έργα δεν θα µπουν στο Ταµείο Ανάκαµψης, όχι επειδή δεν θέλουµε εµείς, αλλά επειδή απλούστατα η Ευρώπη έχει δώσει πολύ
συγκεκριµένο πλαίσιο: τα έργα αυτά να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τα έργα αυτά να είναι έργα ψηφιοποίησης. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς για τη χώρα µας, τα οδικά
έργα είναι έργα που δεν θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, έχει µια στάση να τα απορρίπτει.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ µπορώ να σας πω ότι αυτό που θεωρούµε
ότι µπορεί να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον αυτού του έργου
είναι το εξής και θα σας εξηγήσω τι κάνουµε. Κατ’ αρχάς από το
έργο αυτό λείπει, ειδικά για την παράκαµψη των δεκαεπτά χιλιοµέτρων, η οριστική µελέτη τεχνικών. Εµείς τι κάνουµε, λοιπόν,
τώρα; Με την τροποποίηση του ν.4412 δεν θα χρειάζεται αυτή η
µελέτη, για να προχωρήσουµε. Άρα αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Όµως, πρέπει να αντιµετωπίσουµε τους χαµηλούς φόρτους
και αυτά τα προβλήµατα. Έχουµε έρθει σε επικοινωνία µε τον κ.
Νίκα να δούµε κατά πόσο ένα κοµµάτι του έργου αυτού µπορεί
να ενταχθεί στο ΠΕΠ της Περιφέρειας. Θα σας θυµίσω εδώ,
κύριε Κατρίνη, και συµφωνώ µαζί σας, ότι το έργο αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό για την περιοχή. Δυστυχώς, οι φόρτοι είναι
µικροί. Άρα δεν είναι εύκολο να το εγκρίνουµε από ευρωπαϊκά
κονδύλια. Το πολεµάµε, όµως. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, γιατί
η Αρχαία Ολυµπία έχει και µια άλλη διάσταση, νοµίζω. Η Αρχαία
Ολυµπία έχει µία διάσταση την οποία πρέπει κάποτε να την καταλάβουν και οι φίλοι µας οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα το παλέψουµε.
Αυτό που µπορώ, όµως, να σας πω είναι ότι είµαστε σε συνεννόηση µε τον κ. Νίκα, για να δούµε κατά πόσο µπορούµε αυτό
το έργο να βοηθήσουµε να ενταχθεί, ένα κοµµάτι του τουλάχιστο, στην Περιφέρεια.
Θα συµφωνήσετε µαζί µου, αν και µπορεί να στεναχωρήσω µερικούς από τους συντοπίτες σας και τους δικούς του φίλους
στην Αρκαδία, ότι το έργο αυτό δεν είναι αυτό που λέµε «έργο
εθνικής σηµασίας». Δεν το υποβαθµίζω.
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Πλέον, όµως, έχουµε µπει σε µια διαδικασία που το Υπουργείο
πρέπει να ασχολείται µε τα µεγάλα έργα εθνικής σηµασίας. Με
τα άλλα έργα πρέπει να ασχολείται η Περιφέρεια, πάντα όµως
µε τη συνδροµή της κεντρικής διοίκησης.
Εποµένως νοµίζω ότι στο ένα κοµµάτι µπορεί η Περιφέρεια να
κάνει την προσπάθειά της µε τη συνδροµή του Υπουργείου να
ενταχθεί αυτό το έργο στο ΠΕΠ και εµείς να δούµε κατά πόσο
µπορούµε να πείσουµε τους Ευρωπαίους ότι το έργο αυτό είναι
σηµαντικό, όχι µόνο για λόγους οικονοµικοτεχνικούς, δηλαδή
«δεν έχουµε τους φόρτους, δεν κάνουµε τον δρόµο». Μάλιστα,
η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγµή -και πολύ σωστά- δεν έχει
κάνει έναν τετράιχνο δρόµο εκεί. Έχει κάνει έναν δρόµο ασφαλή,
αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι «express motorway» κλειστό, έναν
δρόµο ο οποίος µπορεί -νοµίζω- να τύχει χρηµατοδότησης. Αλλά
αυτή τη στιγµή δεν έχουµε κάποια νεότερα.
Πήγαµε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και µας είπαν
ότι δεν πρόκειται να το χρηµατοδοτήσει και αναζητούµε άλλους
τρόπους χρηµατοδότησης. Διότι, θα συµφωνήσω µαζί σας, το
έργο αυτό είναι ένας πολύ-πολύ σηµαντικός οδικός άξονας για
την ευρύτερη περιοχή και για τους Νοµούς Ηλείας και Αρκαδίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή συνέχεια.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη, µε αριθµό 236/7-12-2020 επίκαιρη
ερώτηση του πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Μέτρα
στήριξης για τους εποχικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις δωδεκάµηνης λειτουργίας στα αεροδρόµια Χανίων και Ηρακλείου, σε
tour operator, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες handling, security, καθαριότητας κ.τ.λ. της Κρήτης».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτή τη συζήτηση την έχουµε ξανακάνει εν
µέσω του πρώτου κύµατος της πανδηµίας, τον Απρίλιο. Επανερχόµαστε, όµως, γιατί η κατάσταση χειροτερεύει για το εργατικό
δυναµικό στην Κρήτη, αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας,
στον κλάδο του τουρισµού-επισιτισµού, που -όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι- είναι η κύρια πηγή επιβίωσης αυτών των εργαζοµένων.
Αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια, λογαριασµούς, φόρους, να αντεπεξέλθουν στα βασικά έξοδα και, φυσικά, έχουν ξεχάσει κάθε περίπτωση να θερµάνουν τα σπίτια τους τον χειµώνα.
Στην κυριολεξία βρίσκονται στον αέρα και αφορά την επιβίωση
τους επόµενους µήνες, αλλά φυσικά και την επιστροφή τους στη
δουλειά το προσεχές καλοκαίρι.
Τα µέτρα που είχατε εξαγγείλει άφησαν ξεκρέµαστους, απροετοίµαστους και χωρίς εισόδηµα τους εποχικά εργαζόµενους και
τους ελαστικά απασχολούµενους στον τουρισµό-επισιτισµό.
Αυτή τη δύσκολη περίοδο µετά το δεύτερο lockdown οι εποχικοί
εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις δωδεκάµηνης λειτουργίας στα Αεροδρόµια Ηρακλείου, Χανίων -και αναφέροµαι σε εµπορικά, επισιτιστικά καταστήµατα, duty free, σε tour operator, τουριστικά
γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες handling,
σεκιούριτι, καθαριότητας και πολλές άλλες ειδικότητες- βρίσκονται σε ακόµα πιο δεινή θέση, καθώς ο ΟΑΕΔ απέρριψε τις αιτήσεις τους για επιδότηση ανεργίας. Η κυβερνητική ρύθµιση που
µειώνει σε πενήντα τα απαιτούµενα ένσηµα για τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας σε εποχικά εργαζόµενους δεν ισχύει στη δική
τους περίπτωση.
Μένουν, λοιπόν, χωρίς επίδοµα, ειδικά φέτος, επειδή οι επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών συνεχίζουν τη λειτουργία
τους και τη χειµερινή περίοδο και διατηρούν σχέση εργασίας µε
εργαζόµενους σε ποσοστό πάνω από το 25% αυτών που απασχολούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, µε αποτέλεσµα
να µη χαρακτηρίζονται ως εποχικές και οι εργαζόµενοι κατά τη
θερινή περίοδο σε αυτές να χρειάζονται εκατόν είκοσι πέντε ένσηµα για να ενταχθούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, κάτι
που ειδικά φέτος, σε συνθήκες πανδηµίας και περιορισµένης
σεζόν, είναι αδύνατο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα για µονοµερή υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργαζόµενους της εταιρείας για
τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού µέσω του «ΕΡΓΑΝΗ».
Επίσης υπάρχουν εργαζόµενοι που απασχολούνται ως εποχικοί στις επιχειρήσεις που σας ανέφερα προηγουµένως, οι οποίοι
δεν προσελήφθησαν καθόλου τη φετινή σεζόν και δεν δικαιούνται ούτε το εποχικό επίδοµα ούτε και τα επιδόµατα του ειδικού
σκοπού.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Ποια επείγοντα µέτρα
προτίθεστε να πάρετε εσείς ως Κυβέρνηση, έτσι ώστε να ενταχθούν οι εποχικοί εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις δωδεκάµηνης λειτουργίας στα Αεροδρόµια Χανίων και Ηρακλείου -και στα
υπόλοιπα αεροδρόµια της χώρας, βέβαια-, στο εποχικό επίδοµα
ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις;
Δεύτερον, να επεκταθεί χρονικά το επίδοµα για όλο το διάστηµα µέχρι να επαναπροσληφθούν.
Τρίτον, να δοθεί η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε όλους τους
εποχικά εργαζόµενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Τέταρτον, να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως ενσήµων, στο επίδοµα ανεργίας.
Πέµπτον, να καταργηθεί η νοµοθεσία που θέτει το όριο των
τετρακοσίων ηµερών επιδότησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια
για την ένταξη στο Ταµείο Ανεργίας. Να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική τους ικανότητα και των ίδιων και των παιδιών τους για το
2021, ανεξάρτητα αν συµπληρώσουν φέτος τον απαιτούµενο
αριθµό ενσήµων ή όχι.
Έκτον, το δώρο των Χριστουγέννων να δοθεί στο ακέραιο και
στην ώρα του.
Έβδοµον, να ανασταλούν για όλους τους παραπάνω εργαζόµενους όλες οι πληρωµές προς το δηµόσιο, τις τράπεζες, για
ρεύµα, νερό, τηλεπικοινωνίες.
Και, τέλος, να σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, κινητής σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και να υπάρξει µείωση του
ενοικίου, όπως προβλέπεται.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Συντυχάκη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, καληµέρα σας. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, µόλις πριν από επτά περίπου µέρες σε αυτή
εδώ την Αίθουσα είχα την ευκαιρία να απαντήσω στην επίκαιρη
επερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, µια επίκαιρη επερώτηση η οποία στον πυρήνα των ερωτηµάτων της
έθετε ακριβώς τα ερωτήµατα τα οποία µου θέσατε µόλις τώρα.
Νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση εξαντλήθηκε.
Από πλευράς µου όχι µόνο δόθηκαν στοιχεία επαρκή για το τι
κάνουµε ως Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα, όχι µόνο επιβεβαιώθηκε από διεθνείς οίκους, παγκόσµιας φήµης οικονοµολόγους, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πολιτική που
ακολουθήθηκε εδώ στην Ελλάδα από τα τρία παραγωγικά
Υπουργεία, από την Κυβέρνηση συνολικά είναι η πιο αποτελεσµατική σε όλη την Ευρώπη, αλλά στο κλείσιµο της τοποθέτησής
µου, στη δευτερολογία µου, έκανα µια απλή ερώτηση. Φέρνετε
έναν χείµαρρο αιτηµάτων, ακοστολόγητα, και εγώ σας έθεσα ένα
ερώτηµα: Ξέρετε πόσο κοστίζουν αυτά; Από πού θα βρεθούν
αυτά τα λεφτά και ποιος θα τα πληρώσει; Αυτό δεν απαντήθηκε
από εσάς.
Αυτή η µαξιµαλιστική προσέγγιση, για να κάνετε τον καλό απέναντι στους εργαζόµενους, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν
περνάει ούτε πείθει, διότι δεν υπάρχουν κάποια χρήµατα παρκαρισµένα κάπου που δεν τα δίνουµε. Κάνουµε ό,τι µπορούµε για
να στηρίξουµε όλους τους εργαζόµενους και, όπως φαίνεται,
έχουµε καταφέρει ένα µεγάλο τµήµα -συντριπτικό τµήµα- των εργαζοµένων και των ανέργων να καλυφθεί.
Συγκεκριµένα, µου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι σήµερα
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µε ταχύτατο τρόπο, παρ’ ότι δεν ήταν ποτέ στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Εργασίας να γίνει φορέας καταβολής χρηµάτων
-ήταν το Υπουργείο το οποίο έχει άλλες αρµοδιότητες και άλλες
δράσεις- καταφέραµε µε την «ΕΡΓΑΝΗ» -η οποία δηµιουργήθηκε
το 2013, το ξαναλέω αυτό, για άλλους λόγους, για να γίνει η ηλεκτρονική ασπίδα των εργαζοµένων, που έγινε πραγµατικά και να
αποφορτίσει από διοικητικά κόστη και βάρη επιχειρήσεις και τον
ΟΑΕΔ και το πέτυχε- να πάρει επάνω της το µεγάλο φορτίο να
στηρίξει τους εργαζόµενους.
Πράγµατι, κύριε Συντυχάκη, είµαι στην ευχάριστη θέση να πω
ότι από σήµερα το απόγευµα αργά θα καταβάλλονται στους λογαριασµούς των εργαζοµένων που είναι σε αναστολή για τον
µήνα Νοέµβριο, το ονοµαζόµενο «οκτακοσάρι», τα χρήµατα τα
οποία αναλογούν. Σε πρώτη φάση δώσαµε τα χρήµατα τα οποία
αφορούν τις κλειστές επιχειρήσεις του Νοεµβρίου. Αυτά δόθηκαν.
Σήµερα, λοιπόν, είµαστε έτοιµοι από το απόγευµα να καταβάλουµε 251.668.000 ευρώ σε τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες
τριακόσιους εξήντα πέντε δικαιούχους. Το συνολικό ποσό για τον
µήνα Νοέµβριο που δώσαµε ως Υπουργείο Εργασίας για τις αναστολές συνολικά κλειστών και πληττόµενων επιχειρήσεων είναι
439.975.000 ευρώ σε εξακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσιους εβδοµήντα έναν εργαζόµενους. Αυτά δόθηκαν µόνο
για τον µήνα Νοέµβριο µε τη σηµερινή καταβολή.
Θέλω, όµως, να κάνω τρεις επισηµάνσεις, οι οποίες είναι σηµαντικές. Στην πρώτη καταβολή των κλειστών επιχειρήσεων
υπήρξαν κάποιες διαµαρτυρίες εργαζοµένων ότι δεν πήραν τα
χρήµατά τους. Και ήταν σωστό, διότι αφορά δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι περιπτώσεις που οι υποβολές του αιτήµατος ήταν λάθος. Τους δόθηκε η ευκαιρία, µέσω των
λογιστών τους, να γίνουν διορθώσεις. Ήταν λάθη εργαζοµένων
και επιχειρήσεων και διορθώθηκαν, µέσω των λογιστών, υπεβλήθησαν και θα πληρωθούν σε αυτή την καταβολή, σήµερα, αυτοί
οι εργαζόµενοι.
Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες.
Ένας αριθµός είκοσι
τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι εργαζοµένων, που, ενώ
ανήκουν στις κλειστές ή πληττόµενες επιχειρήσεις, δεν υπέβαλαν, όπως έπρεπε, την αίτηση για να πάρουν τα χρήµατα. Αυτές
οι είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εξήντα έξι, λοιπόν, εργαζόµενοι που σήµερα δεν θα δουν τα χρήµατα στον λογαριασµό τους
ή αύριο, µεθαύριο, µέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη θα µπορούν, γιατί το
σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» το κρατάµε ανοικτό, να υποβάλουν την αίτηση, έτσι ώστε να τους δώσουµε τα χρήµατα.
Υπάρχουν και εννέα χιλιάδες εξακόσιοι δύο εργαζόµενοι οι
οποίοι εµφανίζονται στο σύστηµα µε πολλαπλή απασχόληση -δηλαδή και πλήρη και µερική- σε πολλές επιχειρήσεις, για τους
οποίους γίνεται ένας επανέλεγχος και τα χρήµατα θα τα δώσουµε µέσα στον Δεκέµβριο, αφού γίνει πλήρης διασταύρωση.
Συνολικά, κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της κρίσης µέχρι και
τον Νοέµβριο -για να δούµε λίγο και τα µεγέθη- έχουν δοθεί από
το Υπουργείο Εργασίας, διαµέσου του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ»,
2.520.005.028,88 ευρώ σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες είκοσι
εννέα χιλιάδες επτακόσιους δέκα δικαιούχους εργαζόµενους και
σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πέντε επιχειρήσεις.
Αυτό είναι που κάνουµε. Αυτό είναι που προσπαθούµε. Δεν θέλω,
επειδή πέρασε ο χρόνος της δευτερολογίας µου, να πω και τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ. Όµως, θα µιλήσω πιο ειδικά και για την Κρήτη,
γιατί έχει αξία να δούµε και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο
νοµών -Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύµνου- πώς έδωσαν
και πώς αξιοποιήθηκαν αυτές οι καταβολές εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και συζητήθηκε εδώ στην Αίθουσα, ήταν απόλυτα εναρµονισµένη µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και η αναγκαιότητα άµεσης επίλυσης των προβληµάτων τους. Ποτέ δεν εξαντλείται µία συζήτηση όταν δεν λύνονται προβλήµατα. Αντιθέτως,
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διογκώνονται.
Άρα, λοιπόν, επανερχόµαστε σήµερα και θα επανερχόµαστε
κάθε φορά. Κυρίως µέσα στο κίνηµα παλεύει το ΚΚΕ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, έτσι ώστε να κάνει κτήµα του τον
αγώνα για τη διεκδίκηση όλων αυτών των οποίων πραγµατικά δικαιούνται.
Δεν είναι, λοιπόν, µαξιµαλισµός αυτά που σας λέµε. Δηλαδή,
είναι µαξιµαλισµός οι σύγχρονες απαιτήσεις των εργαζοµένων
για να ζουν µε αξιοπρέπεια, να έχουν µία σταθερή δουλειά, να
έχουν κοινωνική ασφάλιση, να παίρνουν το επίδοµα της ανεργίας, έτσι όπως απαιτείται, για να µπορούν να ζουν στοιχειωδώς
µε µία αξιοπρέπεια; Είναι µαξιµαλισµός; Ή µινιµαλισµός είναι
αυτά τα οποία λέτε, που εναρµονίζονται πλήρως µε την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Εγώ σας έθεσα ορισµένα ζητήµατα που αφορούν τους εποχικά εργαζόµενους στα αεροδρόµια και σε υπηρεσίες των αεροδροµίων. Δεν απαντήσατε, όµως, επί της ουσίας για αυτά. Κάνετε
επιλεκτική τοποθέτηση, δηµιουργώντας µια εντύπωση ότι έχετε
δώσει τα δισεκατοµµύρια για την κάλυψη των εργαζοµένων.
Σας θέσαµε πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα: Γιατί αποκλείονται
αυτοί οι εργαζόµενοι από το πενιχρό εποχικό επίδοµα; Ένα το
κρατούµενο. Αναφέροµαι σε αυτούς τους συγκεκριµένους εργαζόµενους. Γιατί η κυβερνητική ρύθµιση που µειώνει σε πενήντα
τα απαιτούµενα ένσηµα για τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας
δεν ισχύει στη δική τους περίπτωση; Θα πρέπει να µας το πείτε
αυτό. Γιατί τους απέρριψε ο ΟΑΕΔ στην αίτηση που έκαναν; Γιατί
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εποχικότητας;
Αυτά τα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, που έθεσα στην πρωτολογία είναι τα αιτήµατα των εργαζοµένων. Και το ΚΚΕ συµφωνεί
και οφείλει να τα φέρει και στην Αίθουσα της Βουλής και οφείλει
να τα κάνει κτήµα των εργαζοµένων στον αγώνα τους. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ.
Μάλιστα, αυτά που διεκδικούν αποτελούν τα ελάχιστα και αναγκαία µέτρα για την προστασία τους. Αυτά τα οποία είπατε, ότι
θα δώσετε από σήµερα κ.λπ., είναι τα ελάχιστα και δεν αφορούν
όλους τους εργαζόµενους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτοί
οι άνθρωποι δικαιούνται πολύ περισσότερα, γιατί έχουν φτύσει
αίµα, κάτω από αντίξοες εργασιακές συνθήκες εργοδοτικής πίεσης, τροµοκρατίας, καταστρατήγησης του ηµερήσιου χρόνου
εργασίας, µε πολλές διαφορετικές εργασιακές σχέσεις και µε µισθούς πείνας στην κυριολεξία. Τους αγνοείτε συστηµατικά.
Δεν αγνοείτε, όµως, τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Και
επειδή µας ρωτάτε κάθε φορά «πού θα βρείτε τα χρήµατα, δεν
κοστολογείτε αυτά τα οποία λέτε», για να δούµε, λοιπόν, πόσο
απλόχερα δώσατε τη χρηµατοδότηση από τα χρήµατα του ελληνικού λαού, από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού στην «AEGEAN».
Δύο φορές κρατική χρηµατοδότηση για να την ξελασπώσετε.
Πού βρίσκετε για να δώσετε στους µιντιάρχες, για να γιγαντωθούν οι τηλεοπτικοί όµιλοι µέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις;
Πού βρίσκουν οι φαρµακευτικές εταιρείες και θησαυρίζουν σε
συνθήκες πανδηµίας; Με τα δωράκια clawback, 200 εκατοµµύρια
ευρώ θα µείνουν στα ταµεία τους από τον συµψηφισµό του clawback για τα εµβόλια του 2020. Το 2019 οι πωλήσεις φαρµάκων
παρουσίασαν άνοδο. Εκτινάχθηκαν τα κέρδη τους σχεδόν στα 2
δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Και
δροµολογούν επενδύσεις πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ και
σε βάθος τριετίας θα αγγίξουν τα 600 εκατοµµύρια ευρώ. Και µιλάτε τώρα για τουρισµό, ατµοµηχανή της οικονοµίας, χωρίς να
µας λέτε, όµως, για ποιους.
Οι πράξεις δείχνουν ότι θα είναι για τους λίγους, δίνοντας συνέχεια προνόµια σε µεγαλοξενοδόχους και ελάχιστα ψίχουλα
στους εργαζόµενους. Και είναι τόσο φτωχαδάκια σε τελική ανάλυση; Δηλαδή, το µόνο που δεν ζήτησαν είναι να κάνουµε έρανο
για λογαριασµό τους, αυτοί που γέµισαν οι τσέπες τους χρήµα
όλα τα προηγούµενα χρόνια. Δεν πλήρωσαν από τις αρχές της
πανδηµίας µέχρι σήµερα ούτε 1 ευρώ για µισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Απασχολούσαν όσους εργαζόµενους ήθελαν,
όποτε ήθελαν. Επιδοτήθηκαν και επιδοτούνται µε εκατοµµύρια,
ενώ ευθύνονται µαζί µε την Κυβέρνηση για το άνοιγµα του τουρισµού, χωρίς κανένα µέτρο προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων και των πελατών, βέβαια.
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Και επειδή θα µας πείτε στη δευτερολογία σας -το λέτε κάθε
φορά, είναι το κασετοφωνάκι σας, πατάτε το κουµπί και το λέτετι έγινε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες -για να σας προλάβω,
δηλαδή, όχι τίποτε άλλο-, θα πω ότι αυτό που έγινε ήταν ένας
από τους µεγαλύτερους άθλους. Από το 1917 εξασφαλίστηκε η
καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους, δηµόσια, δωρεάν παιδεία, υγεία. Καθιερώθηκε το οκτάωρο και το πενθήµερο, όταν
εσείς σήµερα καταργείτε το οκτάωρο και επιβάλλετε τη δεκάωρη
εργασία, επτά ηµέρες τη βδοµάδα, καταργώντας την κυριακάτικη αργία. Σύνταξη στα πενήντα πέντε για τις γυναίκες και στα
εξήντα για τους άνδρες ήταν εκεί. Και εσείς τα πάτε στα εξήντα
δύο και στα εξήντα επτά χρόνια. Και να δούµε µέχρι πού θα πάει.
Για να δούµε, λοιπόν, τα µεγέθη. Θέλετε να τα βάλουµε στη
ζυγαριά, για να δούµε τι κατακτήσεις είχαν πριν από τόσες δεκαετίες οι εργαζόµενοι σε αυτές τις χώρες και ποια είναι σήµερα
η κατάσταση των εργαζοµένων σε συνθήκες βαρβαρότητας του
καπιταλισµού; Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα.
Σας καλούµε άµεσα να δώσετε λύση στα προβλήµατα αυτών
των εργαζοµένων. Μετά από λίγους µήνες έχουµε τη νέα σεζόν.
Τι θα γίνει µε αυτούς τους εργαζόµενους; Έρχεται χειµώνας. Θα
ζεσταθούν; Θα βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι τους; Θα πάρουν
τώρα τα Χριστούγεννα δώρο στα παιδιά τους; Θα έχουν να βάλουν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς φαγητό και να περάσουν όπως
πρέπει να περάσουν, µε αξιοπρέπεια; Να δώσετε απάντηση σε
αυτά τα ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, είναι προκλητικό προς τη νοηµοσύνη να ακούω όλον
αυτόn τον µαγικό παράδεισο -και για όσους µάς παρακολουθούν- που περιέγραψε ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τις σοσιαλιστικές χώρες. Πριν από λίγο διάβασε έναν
κατάλογο για την ευδαιµονία και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των
εργαζοµένων, των ανθρώπων και των πολιτών στις πρώην κοµµουνιστικές χώρες. Μου παραθέσατε λίγο πριν, κύριε Συντυχάκη
-προκαταλαµβάνοντας το ερώτηµα που σας θέτω συνεχώς-, σε
ποια χώρα του κόσµου υπάρχει αυτό -που δεν υπάρχει πουθενά
αυτό που περιγράφετε- και µου το περιγράψατε. Και αφού είναι
έτσι, κύριε συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, κάνω εγώ
τώρα το ερώτηµα: Αφού ήταν τόσο ωραία διαµορφωµένα και µαγικά φτιαγµένα και όλοι ήταν ευτυχισµένοι, γιατί έγινε ανατροπή
από τους ίδιους τους εργαζόµενους και τους πολίτες αυτού του
πλαισίου λειτουργίας του κράτους. Γιατί;
Οι εργαζόµενοι και οι πολίτες ανέτρεψαν τον κοµµουνισµό!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν έγινε από τους εργαζόµενους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτό έγινε! Διότι ζούσαν σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Λέτε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Συντυχάκη, δεν
σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εντάξει, τώρα αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
Εγώ σας άκουσα µε σεβασµό. Δεν µπορείτε να ακούσετε την αντίθετη άποψη εσείς του ΚΚΕ; Τι να κάνουµε τώρα; Έγινε ανατροπή από τους ίδιους τους εργαζόµενους και τους πολίτες;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Συντυχάκη, ο
κόσµος καταλαβαίνει. Αφήστε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τι να κάνουµε, κύριε Συντυχάκη, είναι καταγεγραµµένα στην ιστορία αυτά. Έρχεστε εδώ και µου λέτε ότι ήταν τόσο
ωραία, παραδεισένια φτιαγµένα και ήταν όλοι ευτυχισµένοι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ήταν ή δεν ήταν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και τότε γιατί οι εργαζόµενοι και οι πολίτες ανέτρεψαν τα κράτη αυτά και το πολίτευµα που µου περιγράφετε;
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εν πάση περιπτώσει, θα σας απαντήσω, λοιπόν.
Κοιτάξτε, για να συνεννοηθούµε και να µην υπάρχει παρεξήγηση σε τίποτα σε αυτά που λέµε. Κανείς δεν είπε ότι είναι µαξιµαλιστικό το να διεκδικείς για τους εργαζόµενους και τους
πολίτες τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Το επιδιώκουµε
όλοι. Δεν σας χαρίζουµε ευαισθησία µεγαλύτερη από εµάς. Αναγνωρίζω, όµως, ότι και εσείς θέλετε, όπως κι εµείς, να βελτιώνουµε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
Μαξιµαλιστικό είναι γνωρίζοντας ποια είναι η δυνατότητα µιας
οικονοµίας να έρχεσαι ως κόµµα και να λες ακοστολόγητα, χωρίς
να προσδιορίζεις από πού θα βρεθούν -προσέξτε τι λέτε- τα
εξής: δέκατη τρίτη σύνταξη, δέκατη τέταρτη σύνταξη για όλους,
δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός για όλους, αύξηση
των µισθών οριζόντια σε όλη την επικράτεια, κάλυψη όλων των
ανέργων µε το 100% του επιδόµατος ανεργίας, που θα είναι στο
90% του κατώτατου µισθού. Αυτά διάβασα από την επίκαιρη
ερώτησή σας.
Πόσα δισεκατοµµύρια στοιχίζουν αυτά; Ε, δεν είστε πιο ευαίσθητοι από εµάς. Αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά, βεβαίως και θα τα
δίναµε. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στην ελληνική οικονοµία!
Και επειδή επικαλείστε συνεχώς επιχειρήσεις, προσέξτε, κανείς
δεν είπε ότι είναι αγιασµένα όλα και καθηγιασµένα στον χώρο των
επιχειρήσεων. Βεβαίως, υπάρχουν καταχρηστικές συµπεριφορές,
απαράδεκτες συµπεριφορές. Γι’ αυτό είναι το κράτος, η φορολογική διοίκηση, η εργασιακή διοίκηση, το ΣΕΠΕ, οι κατασταλτικοί
µηχανισµοί και επιβάλλουν πρόστιµα και περιφρουρούν και τη νοµιµότητα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Όµως, το εισόδηµα των εργαζοµένων, κύριε Συντυχάκη, πηγάζει από τις επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρξουν οι επιχειρήσεις, που
εσείς τις λέτε «τα µεγάλα κεφάλαια», πώς θα υπάρξει εισόδηµα
των εργαζοµένων; Από πού θα βγουν τα λεφτά; Εκτός εάν µου
περιγράφετε έναν κόσµο που θα παίρνουν άφθονα σε επίπεδο
χρηµάτων ποσότητα, αλλά η αξία του θα είναι µηδαµινή, δεν θα
µπορούν να αγοράζουν τίποτα και θα ζουν τη δυστυχία που έζησαν αυτοί που περιγράφατε πριν και ανέτρεψαν το κοµµουνιστικό καθεστώς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα σας πω τώρα δυο-τρία στοιχεία για την Κρήτη που έχουν
ενδιαφέρον. Είναι χρήσιµα στοιχεία. Να τα πείτε στην Κρήτη
στους αγαπητούς συµπατριώτες Κρητικούς εργαζόµενους, που
είµαστε δίπλα τους.
Σε επίπεδο Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης, από αυτά τα οποία
περιέγραψα λίγο πριν, από τις καταβολές -µιλώ για εργαζόµενους- στο Ηράκλειο έχουν δοθεί 51.731.350. Επίσης, έχουν δοθεί
στο Λασίθι από τις αναστολές 9.426.552, στο Ρέθυµνο
17.598.385, στα Χανιά 25.974.300.
Δώρο Πάσχα, σύνολο για Κρήτη 6.297.000 και πιο συγκεκριµένα: Ηράκλειο -τα στρογγυλοποιώ- 3.400.000, Λασίθι 567.000,
Ρέθυµνο 828.000, Χανιά 1,5 εκατοµµύριο.
Για το θέµα των µονοµερών του τουρισµού, σύνολο στην
Κρήτη 41.586.000 και πιο συγκεκριµένα: Ηράκλειο 16.077.000,
Λασίθι 6.144.00, Ρέθυµνο 7.679.000, Χανιά 11.685.000.
Με το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», σύνολο για την Κρήτη περίπου 3.000.000 οι καταβολές: Ηράκλειο 2.000.000, Λασίθι
105.000, Ρέθυµνο 231.000, Χανιά 622.882.
Σύνολο για την Κρήτη 155.567.395,85 που κατανέµονται -για
να µην καταχρώµαι όλον τον χρόνο- µε τον τρόπο που είπα πριν.
Εδώ υπάρχει και η Επιστρεπτέα 4 από το Υπουργείο Οικονοµικών. Τα νούµερα είναι γνωστά και έχουν ανακοινωθεί. Στο Ηράκλειο είναι δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι επτά
φορολογούµενοι που πήραν 71.000.000. Στο Λασίθι είναι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι επτά φορολογούµενοι που πήραν
14.915.000. Στο Ρέθυµνο είναι έξι χιλιάδες είκοσι πέντε φορολογούµενοι και πήραν 24.179.000. Στα Χανιά είναι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιοι σαράντα φορολογούµενοι και πήραν 43.995.000. Μόνο
στην Κρήτη η Επιστρεπτέα 4 ήταν τόση.
Κρατώ εδώ και τις αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού των επιχειρήσεων. Είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που εσείς λέτε «κεφάλαιο», το οποίο πολεµάτε, αυτές οι επιχειρησούλες εδώ. Αυτές
οι επιχειρησούλες, λοιπόν, στο σύνολό τους έχουν πάρει αρκετά
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χρήµατα και στην Κρήτη. Ενδεικτικά στο σύνολο: Το Ηράκλειο
έχει πάρει 15.219.000, ο Άγιος Νικόλαος 4.598.000, το Ρέθυµνο
5.197.000, τα Χανιά 10.228.000.
Βλέπετε, κύριε συνάδελφε, ότι δεν καθόµαστε µε σταυρωµένα
τα χέρια. Αναφέρθηκα τώρα στην Περιφέρειά σας, την Κρήτη,
την οποία τιµούµε και αγαπάµε και είµαστε δίπλα στους Κρητικούς. Κάνουµε ό,τι µπορούµε. Τα χρήµατα που είπα δεν είναι
«αέρας». Είναι χρήµατα τα οποία καταβλήθηκαν µέχρι σήµερα
στον κόσµο της Κρήτης και στους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η όγδοη µε αριθµό 235/7-12-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Καθαρίστριες στα δηµόσια νοσοκοµεία: Ψ.Ν.Α. (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής) Δαφνί και Παίδων “Αγία Σοφία” εισπράττουν
κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις καταγγελίες για εργασιακό
µεσαίωνα».
Κύριε Αρσένη, και πάλι καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά για
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε καταγγελία που έχω στα χέρια
µου από τον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζοµένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών, στο Δαφνί -καταγγελία από τις 5 Νοεµβρίου-,
ενώ το νοσοκοµείο πληρώνει αδρά για τις εργασίες καθαρισµού,
στις οποίες περιλαµβάνονται οι πλήρεις αποδοχές και εισφορές
εργαζοµένων για βαριά και ανθυγιεινή εργασία, η εργολαβική
εταιρεία συνεχίζει να µην καταβάλλει νόµιµες αποδοχές και εισφορές.
Συγκεκριµένα, συνεχίζει για εξάωρη και εξαήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση να καταβάλλει στις καθαρίστριες µηνιαία έως
350 ευρώ. Υποχρεώνει τις καθαρίστριες κάθε µήνα να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας και να υπογράφουν σε λευκά
χαρτιά ποσά µεγαλύτερα από αυτά που λαµβάνουν. Δεν καταβάλλει εισφορές για βαριά και ανθυγιεινή εργασία. Δεν καταβάλλει οικογενειακά επιδόµατα, πρόσθετες αµοιβές για απασχόληση
Κυριακών και αργιών. Δεν χορηγεί σε επάρκεια τα µέσα ατοµικής
προστασίας. Τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης δεν διατίθενται, σύµφωνα µε τη σύµβαση. Είναι αραιωµένα. Συχνά δεν φέρουν ετικέτες στοιχείων κατασκευής και προέλευσής τους. Δεν
αναγράφουν τον τρόπο και οδηγίες προφύλαξης της χρήσης
τους, ενώ συνέχεια παρουσιάζεται ανεπάρκεια και αυτών των
ειδών.
Επίσης, τα µέλη των επιτροπών ελέγχου της καθαριότητας, οι
προϊστάµενοι και υπεύθυνοι στα τµήµατα δοµών, η διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας υποβάλλουν αναφορές, αποστέλλουν έγγραφα και κάνουν εισηγήσεις προς το διοικητικό συµβούλιο για
παραβιάσεις των όρων της σύµβασης και ελλιπή καθαριότητα,
µε κίνδυνο τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των νοσηλευοµένων και εργαζόµενων, επισκεπτών, αλλά και των ίδιων των καθαριστριών.
Απέναντι σε όλα αυτά σάς ζητούν να δράσετε κι εσείς, όπως
απαντήσατε σε άλλη ερώτηση του ΜέΡΑ25, γραπτή, από την κ.
Μπακαδήµα στις 15 Σεπτέµβρη, το µόνο που κάνατε είναι να
στείλετε τους επιθεωρητές ελεγκτές για την ασφάλεια της
υγείας να ελέγξουν τους εργαζόµενους και βρήκαν ότι δεν φορούσαν κατάλληλα παπούτσια.
Επίσης, ζητάτε διάφορα στοιχεία γραπτώς όσον αφορά την
τήρηση των συµβάσεων, αντί να στείλετε τον ΕΦΚΑ και το ΣΕΠΕ,
τους επιθεωρητές εργασίας, να κάνουν ελέγχους.
Σας ζητάµε τα αυτονόητα. Βάλτε ένα τέλος σε αυτόν τον µεσαίωνα που υπάρχει στο νοσοκοµείο στο Δαφνί.
Στη συνέχεια θα µιλήσουµε και για το νοσοκοµείο «Η Αγία
Σοφία».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αρσένη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης βρούτσης.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω συγγνώµη από το
Σώµα των αξιότιµων συναδέλφων µου. Συνηθίζω να µιλάω από
στήθους, όµως είµαι υποχρεωµένος να διαβάσω κείµενο συγκεκριµένο, το οποίο πήρα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.
Κύριε συνάδελφε, ξεκινώντας θα συνιστούσα προς εσάς, όταν
κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις, να είστε πιο προσεκτικός. Διότι
η ερώτηση που κάνετε ουσιαστικά προσβάλλει ευθέως τους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και τους επιθεωρητές εργασίας.
Σας θυµίζω -για να το ξέρετε- για πολλοστή φορά ότι ούτε επί
ηµερών µου, σήµερα, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε επί ηµερών σας εκτός αν όταν ήταν ο κ. Βαρουφάκης Υπουργός Οικονοµικών λειτουργούσε διαφορετικά, αλλά δεν λειτουργούσε- ούτε
παλιότερα µπορούσε και µπορεί κάποιος να καθοδηγήσει το
ΣΕΠΕ και να του υποδείξει αν θα βάλει ή δεν θα βάλει πρόστιµα.
Το ΣΕΠΕ έχει µία αυτόνοµη λειτουργία, όπως όλοι οι µηχανισµοί του κράτους και του Υπουργείου Οικονοµικών και του
Υπουργείου Εργασίας. Οι υπάλληλοι κάνουν αυτό που προστάζει
και απορρέει από το καθήκον τους και τα καθήκοντά τους. Πηγαίνουν στις επιχειρήσεις µε βάση τις καταγγελίες, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις τις καταγράφουν -είτε φορολογικές είτε
ασφαλιστικές είτε εργασιακές- επιβάλλουν πρόστιµα και λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα.
Εσείς εδώ µου είπατε λίγο πριν ότι ουσιαστικά ήταν σαν να
έλεγα εγώ στους υπαλλήλους αν θα βάλουν πρόστιµα, αν δεν θα
βάλουν, πού θα πάνε, πού δεν θα πάνε. Δεν γίνεται αυτό.
Σας το λέω, αγαπητέ συνάδελφε, επειδή κάνετε συχνά τέτοιες
ερωτήσεις, σαν να πρόκειται το ΣΕΠΕ ή οι ελεγκτικοί µηχανισµοί
του κράτους να είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία κάθε Υπουργού.
Δεν είναι έτσι!
Έρχοµαι τώρα να απαντήσω στην ερώτησή σας, στην οποία
µου απάντησαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι, τους οποίους -επαναλαµβάνω- προσβάλλετε µε αυτό που λέτε.
Διαβάζω: «Το ΣΕΠΕ αποτελεί κατ’ εξοχήν ελεγκτικό µηχανισµό
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και είναι
αρµόδιο να ελέγχει, να παρακολουθεί, να εποπτεύει, να επιβάλλει κατά περίπτωση διοικητικές, ποινικές παραβάσεις σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα. Το ΣΕΠΕ έχει διενεργήσει εκτεταµένους
ελέγχους εφαρµογής τόσο της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία όσο και των εκτάκτων εξειδικευµένων µέτρων δηµόσιας υγείας, υγειονοµικών πρωτοκόλλων,
µε σκοπό την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού εντός των
εργασιακών χώρων».
Αναφορικά τώρα µε τους ελέγχους που υποστηρίζετε ότι δεν
γίνονται -και µετά θα απαντήσω εξειδικευµένα- σας διαβεβαιώ
ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ελεγκτικής δραστηριότητας του
ΣΕΠΕ, οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν και τα πρόστιµα που
επιβλήθηκαν κατά το διάστηµα από 1η-1-2020 έως 31-8-2020
έχουν ως εξής: Δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιοι τέσσερις έλεγχοι
για εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι λίγοι, δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιοι τέσσερις έλεγχοι! Και επιβλήθηκαν δύο χιλιάδες πενήντα
µία πράξεις επιβολής προστίµων, συνολικού ύψους 6.542.517
ευρώ. Πραγµατοποιήθηκαν δέκα χιλιάδες εξήντα τρεις έλεγχοι
για υγεία και ασφάλεια και χίλιοι εκατόν ογδόντα επτά έλεγχοι
ειδικών επιθεωρητών και επιβλήθηκαν εκατόν πέντε πράξεις, συνολικού ύψους 428.500 ευρώ. Δηλαδή το σύνολο των ελέγχων
στην ανωτέρω περίοδο του οκταµήνου του 2020 είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις και επιβλήθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο πρόστιµα ύψους 7.740.000 ευρώ.
Συνεπώς το ΣΕΠΕ κάνει ελέγχους, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται
παντού, όπου το καλούν, είτε µέσω καταγγελιών είτε οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι είτε όπου από µόνο του σχεδιάζει ότι πρέπει να δει
και να κάνει έλεγχο, διότι υπάρχουν παραβατικότητα και καταχρηστικές συµπεριφορές.
Κύριε Αρσένη, θα απαντήσω και για το νοσοκοµείο. Ήθελα
πρώτα να κάνω µία γενική τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση,
έχουν γίνει έλεγχοι, θα σας απαντήσω στη δευτερολογία µου,
αλλά ήθελα πρώτα να δώσω την αίσθηση και την πραγµατική ει-
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κόνα που υπάρχει και όχι το ότι το ΣΕΠΕ είναι ένα κατευθυνόµενο
όργανο από τον οποιονδήποτε Υπουργό. Ούτε είναι ούτε θα είναι
ούτε υπήρξε ποτέ! Είναι ανεξάρτητος οργανισµός, ανεξάρτητη
διοίκηση, η οποία από µόνη της επιλέγει τη στρατηγική, την πολιτική που θα ακολουθήσει όσον αφορά τους ελέγχους και στο
Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονοµικών, που είναι
εδώ ο κ. Βεσυρόπουλος και µπορεί να σας το επιβεβαιώσει µετά
ως επικεφαλής φορολογικής διοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ, θα απαντήσω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και εσείς.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω ξαναδεί τόσο προφανή παλαιοκοµµατικά τερτίπια, να τρώτε όλον τον χρόνο της πρωτολογίας σας για
να µην απαντήσετε τίποτα, προκειµένου στη δευτερολογία σας
να µας απαντήσετε για αυτά που λέτε στην πρωτολογία σας ότι
δεν πρέπει να απαντήσετε για την ανεξαρτησία του ΣΕΠΕ.
Το ΣΕΠΕ, λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό όργανο, το έχετε στραγγαλίσει εργασιακά, είναι ακραία υποστελεχωµένο. Προφανώς και
οι άνθρωποι εκεί πέρα θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν
τους επιτρέπεται πάντα να γίνεται αυτό.
Περιµένω, όµως, να µου απαντήσετε, περιµένω να µου απαντήσετε. Φαντάζοµαι ότι θα µου πείτε για κάποια πρόστιµα που
έχουν επιβληθεί στο παρελθόν. Θα έχουµε και τη γραπτή σας
απάντηση.
Θέλω να µάθω, όµως, πότε θα ελεγχθούν. Αυτή τη στιγµή,
όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες στο Δαφνί, έχετε µια πρόσφατη καταγγελία. Στις 15 Σεπτέµβρη είχε ζητήσει το ΣΕΠΕ γραπτά έστω- κάποια στοιχεία για τη µισθοδοσία. Πείτε µας
τουλάχιστον από τις 15 Σεπτέµβρη ως τώρα αν υπήρξαν απαντήσεις. Έχουν επιβληθεί πρόστιµα; Τι γίνεται µε το Δαφνί, που
χρονίζει αυτή η κατάσταση;
Εδώ πέρα µε βάση την καταγγελία των εργαζοµένων του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζοµένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών, τα µέλη του Δ.Σ. εµποδίζουν -µας καταγγέλλουν- την
εφαρµογή του νόµου και το να επιβληθούν τα πρόστιµα και τα
λοιπά. Τι γίνεται εδώ πέρα;
Πρέπει επειγόντως να γίνει επιτόπια αυτοψία από το ΣΕΠΕ.
Πρέπει επειγόντως να µπει ένα τέλος στον εργασιακό µεσαίωνα.
Όσον αφορά και το Νοσοκοµείο «Η Αγία Σοφία», εδώ πέρα
απολύονται δεκαεπτά εργαζόµενοι -και θα απολυθούν και άλλοι, γιατί αποφασίστηκε να µην υλοποιηθούν οι συµβάσεις τους που
είχαν υπογραφεί πριν από δύο µήνες. Είναι αδιανόητο εν µέσω
κορωνοϊού να βρίσκονται εργαζόµενοι στην καθαριότητα στο µεγαλύτερο Νοσοκοµείο Παίδων της Ελλάδας στον δρόµο. Αυτά
τα πράγµατα είναι αδιανόητα.
Σας καλούµε να αλλάξετε πορεία. Δείτε τι γίνεται στα νοσοκοµεία, δείτε τι γίνεται µε την πορεία της πανδηµίας. Κάντε τα στοιχειώδη, προσλάβετε στην καθαριότητα, φτιάξτε τα νοσοκοµεία
µε ΜΕΘ, µε εξοπλισµό, µε προσλήψεις! Κάντε τα απαραίτητα!
Και µην επιτρέπετε την πανδηµία να γίνεται δικαιολογία για έναν
εργασιακό µεσαίωνα, γιατί αυτό βλέπουµε από τις καταγγελίες,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, οι χαρακτηρισµοί να λείπουν.
Κύριε Αρσένη, όταν κάνετε επίκαιρες ερωτήσεις, καλό να µην
κάνετε χαρακτηρισµούς, να κάνετε την τοποθέτησή σας -δικαίωµά σας, φυσικά, είναι να τοποθετείστε όπως θέλετε-, αλλά
σας συµβουλεύω να µην κάνετε χαρακτηρισµούς, γιατί ενίοτε
µπορεί να επιστρέφονται. Δεν θα το κάνω σήµερα, αλλά στο µέλλον να είστε προσεκτικός.
Ξεκινάω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Θα κάνω µια αναφορά για το ΣΕΠΕ, διότι το ΣΕΠΕ αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα προστασίας των εργαζοµένων του Υπουργείου Εργασίας
και του κράτους γενικότερα. Διαχρονικά το ΣΕΠΕ είναι εκείνος ο
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οργανισµός, ο φορέας, ο οποίος επιλαµβάνεται για καταχρηστικές συµπεριφορές, για καταγγελίες οι οποίες γίνονται για παραβίαση των εργατικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, για την
τήρηση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Το
έκανε, το κάνει και θα το κάνει µε τις δυνάµεις του, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων του και συνεχίζει να το κάνει χωρίς καµµία
εξάρτηση από κανέναν, από καµµία διοίκηση, από κανέναν
Υπουργό, από καµµία κυβέρνηση. Ξέρει το ΣΕΠΕ να κάνει τη
δουλειά του.
Πάµε στο δεύτερο, όµως, το οποίο θεωρώ σηµαντικό. Πριν µε
κατηγορήσατε ότι υποβαθµίστηκε το ΣΕΠΕ. Να σας ενηµερώσω,
λοιπόν, γιατί καλό είναι να διαβάζετε και τις ανακοινώσεις του
Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα και δεν είναι θεωρητικές προσεγγίσεις. Εκατόν είκοσι επτά
επιθεωρητές εργασίας θα προσληφθούν το 2020 - 2021, κατά
15%, δηλαδή, αυξάνεται η δύναµη του ΣΕΠΕ. Αυτό είναι το ένα.
Επειδή προέρχοµαι από έναν χώρο που έχει ασχοληθεί µε τα
ελεγκτικά ζητήµατα, θέλω να σας πω ότι, όσο ανθρώπινο δυναµικό και να διαθέτεις, είναι αδύνατο να παρακολουθείς ταυτόχρονα όλη την επιχειρηµατική δραστηριότητα της χώρας, είτε η
φορολογική διοίκηση και οι φορολογικές αρχές είτε το ΣΕΠΕ, το
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι αδύνατον!
Άρα τι κάνεις; Αυτό το οποίο επιδιώκεις κάθε φορά είναι να
βρίσκεις τρόπους, µηχανισµούς, για να κάνεις στοχευµένους
ελέγχους εκεί όπου χρειάζονται.
Θέλω, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι το ΣΕΠΕ από την 1η Μαρτίου του 2013 κρατάει στα χέρια του το «υπερόπλο» που λέγεται
«ΕΡΓΑΝΗ». Η «ΕΡΓΑΝΗ» είναι κάτι που δεν υπήρχε από καµµία
κυβέρνηση στο παρελθόν, κάτι το οποίο το χλευάσατε ως κόµµα
τότε µε τον κ. Βαρουφάκη, όταν παρουσίαζα την «ΕΡΓΑΝΗ» και
τη λέγατε «µονταζιέρα». Είναι η ηλεκτρονική ασπίδα για τους εργαζόµενους, είναι αυτό το εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα
να γίνονται στοχευµένοι έλεγχοι και να παρακολουθούµε τα ωράρια των εργαζοµένων και να τιµωρούµε την αδήλωτη εργασία και
τις καταχρηστικές συµπεριφορές. Το έχουν στα χέρια τους αυτό
το ηλεκτρονικό εργαλείο οι επιθεωρητές εργασίας της χώρας
µας από τον Μάρτιο από τον συνοµιλητή σας τώρα εδώ Υπουργό
που κάνουµε αυτή τη συζήτηση.
Δεύτερον, να σας ενηµερώσω ότι σε δύο µήνες από σήµερα
πεντακόσια ειδικά τάµπλετ, όχι απλά τάµπλετ, πεντακόσια ειδικά
τάµπλετ θα είναι στα χέρια των επιθεωρητών και θα κάνουν
πλέον εξειδικευµένους ηλεκτρονικούς ελέγχους µε αυτά τα τάµπλετ. Θα κερδίσουν τεράστιες ανθρωποώρες, οι οποίες χάνονταν µε κείµενα τα οποία αναγκαστικά γράφονταν στο χέρι και µε
πρόστιµα που γράφονταν στο χέρι και µε το να κάνουν οπτικούς
ελέγχους διαµέσου διασταυρώσεων από χειρόγραφα κείµενα.
Όλα γίνονται ηλεκτρονικά και θα αλλάξει ο ρους της αποτελεσµατικότητας του ΣΕΠΕ, που θα βελτιωθεί κατά πολύ και επικουρικά όταν θα έρθει και ο νέος νόµος-µεταρρύθµιση στην αγορά
εργασίας, ένα κεντρικό κεφάλαιο, κύριε Αρσένη, είναι η «ΕΡΓΑΝΗ»
και η αναβάθµισή της σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», µε την οποία έρχεται το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα εργαζόµενου. Καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικά είναι αυτά και πόσο θα βελτιώσουν την ελεγκτική
αποτελεσµατικότητα και του ΣΕΠΕ, αλλά και γενικά της διοίκησης.
Τώρα έρχοµαι να απαντήσω γρήγορα για το νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα, µε την εργολαβική εταιρεία καθαρισµού θέλω να πληροφορήσω ότι το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Περιστερίου µετά από ελέγχους που πραγµατοποίησε στην εν
λόγω επιχείρηση τα έτη 2019 και 2020, τώρα δηλαδή, διαπίστωσε
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποίησε έλεγχο στις 12-3-2019 και επέβαλε δύο πρόστιµα συνολικού ύψους 7.500 ευρώ για τις παραβάσεις της µη τροποποίησης ωαρίου και µη ανάρτησης πίνακα
προσωπικού. Το 2020 πραγµατοποίησε έλεγχο στις 24-8-2020
και άλλον έλεγχο στις 5-11-2020, όπου και επέβαλε πρόστιµο
4.000 ευρώ για την παράβαση της µη καταβολής ηµεροµισθίων
βάσει νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου ωροµισθίου, µε την επισήµανση ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν είχε
υποβάλει µέχρι τότε έγγραφες εξηγήσεις, όπως είχε κληθεί.
Ωστόσο, στις 14-11-2020 η επιχείρηση υπέβαλε στην τοπική
υπηρεσία αίτηση θεραπείας και σχετικά δικαιολογητικά έγ-
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γραφα, από τα οποία προέκυψε ότι οι εργαζόµενοι, βάσει των
ατοµικών τους συµβάσεων εργασίας, απασχολούνται σε καθεστώς µερικής απασχόλησης και πραγµατοποιούν δύο διαλείµµατα ηµερησίως άνευ αποδοχών εντός του χρόνου εργασίας
τους.
Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου του 2020, προέκυψε
ότι, αναλογικά µε τον χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων,
αφαιρουµένου και του χρόνου των διαλειµµάτων τους, οι καταβαλλόµενες αποδοχές τους δεν υπολείπονται του νοµοθετηµένου κατώτερου ηµεροµισθίου, όπως αυτό καθορίζεται µε τη
συγκεκριµένη υπουργική απόφαση. Άρα δεν στοιχειοθετείται
σχετική παράβαση.
Αναφορικά τώρα µε τη δήθεν σωρεία καταγγελιών των εργαζοµένων που υποστηρίζετε ότι δεν διερευνήθηκαν, σας πληροφορώ ότι το µόνο που υπάρχει είναι µόνο µία αίτηση για
διενέργεια εργατικής διαφοράς τον Φεβρουάριο του 2020 που
είχε υποβληθεί από εργαζόµενη του Νοσοκοµείου Παίδων «Η
Αγία Σοφία» µε την ειδικότητα της καθαρίστριας. Το αντικείµενο
της συγκεκριµένης διαφοράς ήταν η µη καταβολή αποδοχών
αποζηµίωσης µη ληφθείσας αδείας και επιλήφθηκε µε εξόφληση
της εργαζόµενης. Άρα υπήρχε µόνο µία αίτηση προς το ΣΕΠΕ,
που επιλύθηκε και αυτή.
Επιπλέον, στις 13-10-2020 η υπηρεσία διενήργησε έναν ακόµη
επιτόπιο έλεγχο στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» κατόπιν
καταγγελίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται συνεργασία εξωτερικού συνεργείου καθαρισµού µε το νοσοκοµείο.
Αναφορικά τώρα µε τον έλεγχο -άλλος έλεγχος- που διενήργησε η Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας του ΣΕΠΕ, αυτός εντάσσεται, όπως σας ανέφερα και στην πρωτολογία µου, στο
πλαίσιο του προγράµµατος στοχευµένων και έκτακτων ελέγχων
που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας. Συνεπώς το περιστατικό
της 20ής Αυγούστου του 2020, στο οποίο και αναφέρεστε, αποτελούσε έναν τέτοιο τυχαίο και έκτακτο έλεγχο και όχι µία υποκινούµενη διαδικασία, όπως αφήσατε να εννοηθεί.
Μάλιστα, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος ελέγχων έχουν ελεγχθεί µέχρι τις 31-8-2020 τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις πανελλαδικά
και έχουν επιβληθεί δεκαεπτά διοικητικές κυρώσεις-πρόστιµα.
Εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Νοεµβρίου του 2020 στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών από επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας και
εργασίας διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης που
παρέχει υπηρεσίες καθαρισµού στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αθηνών δεν φορούσαν κατάλληλα υποδήµατα ασφαλείας, όπως
αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Μάλιστα, στον προηγούµενο έλεγχο που είχε γίνει στις 24-82020 στη συγκεκριµένη επιχείρηση καθαρισµού εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών-«Δαφνί» είχε διαπιστωθεί ξανά
η µη χορήγηση και χρήση υποδηµάτων ασφαλείας. Γι’ αυτόν τον
λόγο, η υπηρεσία του ΣΕΠΕ είχε προβεί σε επιβολή διοικητικών
προστίµων.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Αρσένη, βλέπετε ότι ακόµα και γι’
αυτόν τον εξειδικευµένο έλεγχο που µου αναφέρετε, χωρίς να
έχει παρέµβει ο Υπουργός, χωρίς εντολές και κατευθύνσεις του
Υπουργού και της πολιτικής ηγεσίας, το ΣΕΠΕ ενεργεί από µόνο
του και κάνει έναν σωρό ελέγχων. Και σήµερα έρχοµαι πανέτοιµος στη Βουλή µε τα έγγραφα που µου δίνουν οι ίδιοι οι επιθεωρητές εργασίας να απαντήσω για τη δουλειά που έχει γίνει για
τη συγκεκριµένη επιχείρηση.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ γίνεται δουλειά συστηµατική, οργανωµένη και ευσυνείδητη από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εργασίας, από τους επιθεωρητές εργασίας, και την κάνουν και
πολύ καλά. Γι’ αυτό στο µέλλον να είστε πιο προσεκτικός, ώστε,
όταν κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις, να µην προσβάλλετε τους
εργαζόµενους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Και τώρα προχωράµε στην επόµενη, στη δέκατη µε αριθµό
230/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βου-
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λευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Η Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους εργαζόµενους στον
κλάδο επισιτισµού - τουρισµού».
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει πλήξει
όλους τους κλάδους της οικονοµίας, όπως βεβαίως και το εργατικό δυναµικό που δραστηριοποιείται σε αυτούς τους κλάδους.
Όµως, έχει πλήξει πάρα πολύ και τους εργαζόµενους στον κλάδο
του επισιτισµού και του τουρισµού.
Είναι δεδοµένο ότι µέχρι στιγµής η Κυβέρνηση έχει λάβει
µέτρα τα οποία καλύπτουν περί τις τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους στον κλάδο του επισιτισµού - τουρισµού. Αυτό είναι
ένα γεγονός. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόµενοι σ’ αυτούς τους κλάδους που παραµένουν µετέωροι και απροστάτευτοι.
Δεν αµφισβητούµε ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει µέτρα για τους
εργαζόµενους. Αναφερόµαστε πολύ συγκεκριµένα σ’ αυτούς οι
οποίοι αυτή τη στιγµή είναι µετέωροι και έχουν πρόβληµα µη
προστασίας.
Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, αναφερόµαστε στους εποχικά
εργαζόµενους στον τουρισµό µε υποχρεωτικό δικαίωµα επαναπρόσληψης. Σταµάτησε το µέτρο της µονοµερούς αίτησης αναστολής σύµβασης εργασίας 534 ευρώ τον Οκτώβρη,
µεταφέρθηκαν στο ταµείο ανεργίας και στα 400 ευρώ µηνιαίο εισόδηµα. Δεδοµένης της τρίµηνης διάρκειας του επιδόµατος
ανεργίας για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του έτους 2021, οι
άνθρωποι αυτοί µένουν χωρίς εισόδηµα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, είναι χειρότερη η περίπτωση και η
κατάσταση των εργαζοµένων αυτών που είναι χωρίς δικαίωµα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον επισιτισµό, που είναι κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν είχαν δικαίωµα για αναστολή
σύµβασης και αποζηµίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ και ενσήµων και τώρα δεν µπορούν να ενταχθούν ούτε στο Ταµείο Ανεργίας, διότι δεν κατέχουν τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών
ασφάλισης, κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα, στα προβλήµατα που ταλανίζουν
τους εποχικά εργαζόµενους στις χειµερινές εποχικές επιχειρήσεις, αφού γι’ αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει προβλεφθεί απολύτως τίποτα. Δεν έχει προβλεφθεί ούτε η µονοµερής αίτηση για
τα 534 ευρώ και ένσηµα, αλλά ούτε και το επίδοµα ανεργίας, καθόσον και αυτοί δεν έχουν τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στους εργαζόµενους
στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, που, σύµφωνα και µε τις
πρόσφατες ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν πρόκειται να ανοίξουν εάν δεν έρθει το εµβόλιο, και σωστά.
Όµως, επειδή αυτή είναι µια περίοδος στην οποία η χώρα δοκιµάζεται σκληρά από την πανδηµία του κορωνοϊού και επειδή
απειλείται η δηµόσια υγεία, πράγµατα που γνωρίζουµε και ζούµε
όλοι µας, τα βλέπουµε και προβληµατιζόµαστε, οι επιχειρήσεις
κλείνουν µε κρατική εντολή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε
αποτέλεσµα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους προς τους εργαζόµενους.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει κάνει σειρά προτάσεων και πάρα πολλές από αυτές τις έχετε αποδεχθεί, κάτι που έχουµε πει κατ’ επανάληψη στη Βουλή. Έχετε υιοθετήσει πάρα πολλές από τις
προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής, γιατί είδατε ότι ήταν σωστές
και ότι δεν είχαν καλυφθεί από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Η πολιτεία, λοιπόν, οφείλει να λάβει κάποια µέτρα.
Ερωτάσθε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να λάβετε
για τις συγκεκριµένες κατηγορίες που αναφέραµε πριν από λίγο
-και αναφέροµαι στον τουρισµό, στον επισιτισµό, στους εργαζόµενους στις χειµερινές εποχικές επιχειρήσεις και στους εργαζόµενους στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης- κάποια µέτρα. Και,
αν προτίθεστε, ποια είναι αυτά τα µέτρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα στο οποίο προτίθεται να τα υλοποιήσετε;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μουλκιώτη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε προσοχή τον κ. Μουλκιώτη και θα του πω ότι κι εγώ συµφωνώ µαζί του, γιατί εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό είναι κάτι που έχουµε πει
πάρα πολλές φορές και δίνουµε µάχη στο Υπουργείο Εργασίας
για να κρατήσουµε την υπόσχεση που έχουµε δώσει, ότι κανένας
εργαζόµενος, κανένας άνεργος, κανένα συµπολίτης µας δεν θα
βρεθεί ακάλυπτος.
Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της πανδηµίας, όταν συναντήθηκα µε τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζοµένους στη ΓΣΕΕ και τους εργοδοτικούς φορείς στο γραφείο µου,
είπα ότι αυτή την κρίση θα την περάσουµε όλοι µαζί ενωµένοι, ο
ένας δίπλα στον άλλο, θυσιάζοντας ο καθένας τµήµα της ευηµερίας του και βάζοντας ό,τι µπορεί ο καθένας στην κοινή προσπάθεια, ώστε να βγούµε όλοι µαζί νικητές.
Η πανδηµία, όπως ξέρετε, κύριε Μουλκιώτη, ήταν κάτι απρόσµενο και δεν είχε µία συγκεκριµένη πυξίδα προσανατολισµού
λειτουργίας µιας διοίκησης ή µιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή µιας κυβέρνησης. Ήταν κάτι ξαφνικό, απρόσµενο και χωρίς προηγούµενο. Άρα πήραµε µέτρα από την αρχή,
τα οποία στην πορεία φάνηκαν αποτελεσµατικά. Και ευτυχώς
που δεν ακούσαµε τις σειρήνες, οι οποίες έλεγαν «δώστε τα όλα
από την αρχή» και κρατήσαµε δυνάµεις, κρατήσαµε καύσιµα οικονοµικά και στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας µπορέσαµε και
ανταποκριθήκαµε σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους.
Πριν από λίγο ήσασταν εδώ στην Αίθουσα όταν είπα για τον
Νοέµβριο µήνα ότι αυτή τη στιγµή σήµερα, ολοκληρώνοντας τον
µήνα Νοέµβριο, θα καταβάλουµε 439.975.000 ευρώ συνολικά
µόνο για τον Νοέµβριο για αναστολές συµβάσεων εργασίας κλειστών και πληττόµενων σε εξακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους εβδοµήντα έναν εργαζόµενους.
Συνολικά από την αρχή της πανδηµίας, από την αρχή, δηλαδή,
της κρίσης, Μάρτιος - Νοέµβριος, έχουµε δώσει σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιους δέκα δικαιούχους εργαζόµενους 2.520.000.000 ευρώ µόνο από το
Υπουργείο Εργασίας διαµέσου του «ΕΡΓΑΝΗ». Δεν µιλάω ούτε
για τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών ούτε για τις µονοµερείς καταβολές σε επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, από το Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτά είναι µόνο από το Υπουργείο Εργασίας.
Άρα θέλω να σας πω ότι αυτό γίνεται συνδυαστικά µε τα επιδόµατα ανεργίας που αυτή τη στιγµή έχουµε δώσει σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες συµπατριώτες µας ως έκτακτη ενίσχυση και
εκατόν τριάντα χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους. Έχουµε καταβάλει σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους 112
εκατοµµύρια ευρώ, σε τριακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες
ανέργους 300 εκατοµµύρια ευρώ και 20 εκατοµµύρια ευρώ σε
σαράντα χιλιάδες εποχικά εργαζόµενους.
Μαζί µε άλλα µέτρα που έχουµε πάρει, κύριε Μουλκιώτη, νοµίζω ότι κάνουµε ό,τι µπορούµε. Το έχουµε αποδείξει στην
πράξη, χωρίς να διεκδικούµε ούτε το αλάθητο ούτε το τέλειο.
Όµως, µε τις οικονοµικές δυνάµεις που έχουµε, προσπαθούµε
να καλύψουµε το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού.
Επιπλέον, καλό είναι κάθε φορά στην Αίθουσα αυτή να διευκρινίζουµε κάτι το οποίο αξίζει να σηµειώνεται. Το έχετε πει κι
εσείς και το έχετε παραδεχθεί. Δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα
µετά το 2013 ακάλυπτος πολίτης, απροστάτευτος πολίτης. Δεν
υπάρχει, γιατί το 2013 στο Υπουργείο Εργασίας φτιάξαµε τον µηχανισµό του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Είναι ένας µηχανισµός ο οποίος έλειπε από τη χώρα.
Το είχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ εδώ στην Ελλάδα,
κύριε Πρόεδρε, συνέβαινε το εξής παράδοξο. Ως Υπουργός την
περίοδο εκείνη µέτρησα το τι δίναµε για κοινωνική παροχή ως
κράτος. Οι δείκτες που είδα ήταν εντυπωσιακοί. Ενώ δίναµε σε
ποσοστό του ΑΕΠ ίδια χρήµατα µε τις πιο ανεπτυγµένες χώρες,
η αποτελεσµατικότητα για την αντιµετώπιση της φτώχειας ήταν
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κάτω από το µηδέν! Δηλαδή, τα λεφτά χάνονταν µέσα από αλληλοεπικαλύψεις και από λανθασµένες κοινωνικές πολιτικές.
Κάθε Υπουργείο έχει τη δική του κοινωνική πολιτική.
Φτιάχτηκε, λοιπόν, στην Ελλάδα από το 2013, τότε στη συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ -και στο Υπουργείο Εργασίας που είχα
την ευθύνη ως Υπουργός- ο µηχανισµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που σήµερα καλύπτει διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, τετρακόσιες χιλιάδες ευάλωτους συµπολίτες
µας. Με τον Πρωθυπουργό πέρυσι τέτοια περίοδο -λίγο πριν- το
εντάξαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και στο Σύνταγµα,
κατοχυρώθηκε και συνταγµατικά και αποτελεί πλέον και για τον
Δεκέµβριο µία ένεση για τις ευάλωτες αυτές κατηγορίες συµπολιτών µας, τις τετρακόσιες χιλιάδες, µέσα από τη διπλή καταβολή.
Αυτά έχω να πω, κύριε Μουλκιώτη. Στη δευτερολογία µου θα
αναφερθώ ειδικά και για τα αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ -έχει µία
αξία να πούµε δυο πράγµατα γι’ αυτό- και της «ΕΡΓΑΝΗ» που
σήµερα θα ανακοινωθούν, για να δούµε πώς πάει και η αγορά
εργασίας και να επανατοποθετηθώ και στο αίτηµά σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχω ένα παράπονο, µε την έννοια ότι παραθέσατε πράγµατι αριθµούς, τους οποίους δεν αµφισβητήσαµε
ποτέ. Αναγνωρίσαµε ότι έχουν ικανοποιηθεί χιλιάδες εργαζοµένων. Όµως, είπαµε για τέσσερις συγκεκριµένες κατηγορίες, για
τις οποίες δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη και καµµία πρόνοια.
Αυτό είναι µία γενική παρατήρηση.
Θα ήθελα, εποµένως, να λέγατε κάτι στην πρωτολογία σας,
προκειµένου κι εγώ στη δευτερολογία να ανταπαντήσω κατά κάποιον τρόπο στην ερώτησή σας. Αυτό είναι ένα παράπονο και το
λέω.
Κατά δεύτερον, µακριά από µας οι σειρήνες. Είπατε µία έκφραση, την οποία δεν δεχόµαστε ως Κίνηµα Αλλαγής. Μακριά
από εµάς αυτό που είπατε ότι δεν ακούσατε τις σειρήνες! Το Κίνηµα Αλλαγής, όσες φορές ήταν στη Βουλή και κάθε φορά είχε
συγκεκριµένες προτάσεις, κοστολογηµένες και σαφείς για τις
κατηγορίες µε τις οποίες δεν είχατε ασχοληθεί σαν κυβέρνηση
και τις είχατε παραβλέψει. Τις λάβατε υπ’ όψιν µετά και έχετε παραδεχθεί και εσείς ότι πράγµατι πολλές από τις προτάσεις που
έχετε υιοθετήσει ήταν προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής.
Τρίτον, λέτε γι’ αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ακάλυπτος ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές
περιπτώσεις τις οποίες τις γνωρίζετε και θα ήθελα να πούµε εδώ
κάποια πράγµατα ξεκάθαρα. Υπάρχουν εργαζόµενοι για τους
οποίους δεν υπάρχει καµµία µέριµνα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι ο ΟΑΕΔ δεν µπορεί να δεχθεί ότι είναι εποχικοί εργαζόµενοι
αυτοί που είναι στις παράλληλες, στις παράπλευρες τουριστικές
επιχειρήσεις, rent-a-car, αεροδρόµια, κ.λπ.. Είναι θέµατα που τα
ξέρετε πολύ καλά. Είναι ζητήµατα τα οποία τα βλέπετε, σας
έχουν ενηµερώσει. Υπάρχουν στα τουριστικά γραφεία εργαζόµενοι που δεν τους καλύπτετε. Μέχρι σήµερα οι αποφάσεις σας
δεν τους καλύπτουν. Αυτούς δεν πρέπει να τους αναδείξουµε;
Είναι αιτήµατα τα οποία έρχονται στη Βουλή. Η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει και να πει τι γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Συγκεκριµένα τώρα, όσον αφορά και την ερώτησή µου, κύριε
Υπουργέ, εµείς επαναλαµβάνουµε ότι οι εποχικά εργαζόµενοι
στον τουρισµό µε υποχρεωτικό δικαίωµα επαναπρόσληψης,
πήραν µέχρι και τον Οκτώβριο την αποζηµίωση ειδικού σκοπού.
Το λέµε. Δεν κρύβουµε τίποτα. Δεν µηδενίζουµε. Πήραν 534
ευρώ. Τώρα, παρά τις πιέσεις και της Οµοσπονδίας Επισιτισµού
- Τουρισµού, του κ. Χότζογλου -ο οποίος ξηµεροβραδιάζεται, το
ξέρετε, γνωρίζεται πώς είναι- για παράταση του χρόνου των αιτήσεων αναστολής σύµβασης, η Κυβέρνηση τους έκοψε αυτή τη
δυνατότητα και προβλέπει ένταξη στο Ταµείο Ανεργίας και 400
ευρώ. Από τα 534 ευρώ, πάµε στα 400 ευρώ.
Γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι η χρονική
διάρκεια του επιδόµατος ανεργίας είναι τρεις µήνες. Τι γίνεται,
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λοιπόν; Μετά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, αυτοί οι εργαζόµενοι θα είναι χωρίς εισόδηµα. Είναι ένα ζήτηµα και θέλουµε να
µας απαντήσετε.
Το χειρότερο, κύριε Πρόεδρε, είναι, ότι για να βγει αυτό το επίδοµα ανεργίας, το µείζον ζήτηµα είναι ότι έχει διάρκεια σαράντα
ηµέρες, που σηµαίνει γι’ αυτή την κατηγορία ότι ο κίνδυνος να
κάνουν Χριστούγεννα χωρίς λεφτά είναι ορατός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει το έγγραφο της ΓΣΕΕ, το οποίο
είναι πολύ συγκεκριµένο γι’ αυτούς τους συγκεκριµένους ανθρώπους. Τι λέει το έγγραφο της ΓΣΕΕ; Λέει ότι, µετά τη λήξη της
τουριστικής περιόδου, όλοι οι εποχικά απασχολούµενοι στον
τουρισµό πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραµµα επιδότησης ανεργίας, διάρκειας τουλάχιστον µέχρι την έναρξη της επόµενης τουριστικής περιόδου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις και µε
εξασφάλιση της υγειονοµικής τους κάλυψης.
Αυτό είναι το ζήτηµα. Σας το έχει προτείνει η ΓΣΕΕ. Μπορούσατε κάλλιστα να το υιοθετήσετε, να κλείσει κάθε εκκρεµότητα
και να µην είχαµε κανένα πρόβληµα µε αυτούς τους ανθρώπους!
Κανένα πρόβληµα!
Δεύτερον, οι εποχικά εργαζόµενοι χωρίς δικαίωµα επαναπρόσληψης για τον επισιτισµό είναι ή δεν είναι, κύριε Υπουργέ, στον
αέρα; Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι το δικαίωµα για αναστολή
σύµβασης και αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534
ευρώ και τα ένσηµα και τώρα δεν µπορούν να µπουν ούτε στο
Ταµείο Ανεργίας, αφού δεν κατέχουν τον απαιτούµενο αριθµό
ασφαλείας «πενήντα».
Είπαµε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός πρόσφατα ανακοίνωσε
για τα µαγαζιά της νυχτερινής διασκέδασης. Πράγµατι, έτσι
είναι. Τι γίνεται µ’ αυτούς τους εργαζόµενους; Μιλάµε για χιλιάδες εργαζόµενους. Να µας πει η Κυβέρνηση γι’ αυτή την περίπτωση πώς σκέφτεται να τους αντιµετωπίσει. Αυτό είναι το
ερώτηµα στο οποίο θέλουµε να µας απαντήσετε.
Επίσης, πείτε µας για τους εργαζόµενους στις εποχικές χειµερινές επιχειρήσεις. Ούτε αυτοί έχουν κάποια πρόνοια. Δεν θα
ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις φέτος, είναι ξεκάθαρο! Πράγµατι
είναι ξεκάθαρο! Γι’ αυτούς δεν έχει προβλεφθεί απολύτως τίποτα, ούτε µονοµερής αίτηση για 534 ευρώ αλλά ούτε και επίδοµα ανεργίας, αφού δεν έχουν τις απαιτούµενες ηµέρες
ασφάλισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Μουλκιώτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα
λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το ένα λεπτό είναι
πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, να µην έχουν
κι αυτοί την ίδια µεταχείριση που έχουν και οι εποχικά εργαζόµενοι το καλοκαίρι; Είναι ένα παράπονο αυτών των εργαζοµένων.
Αυτό λέµε στην Κυβέρνηση και θέλουµε η Κυβέρνηση να µας
απαντήσει. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι γίνεται µία λελογισµένη
διαδικασία και ότι τα λεφτά που δίνονται είναι συγκεκριµένα.
Πράγµατι. Όµως, δεν µπορεί η Κυβέρνηση να βρει χρήµατα γι’
αυτές τις κατηγορίες των εργαζοµένων;
Και, για να προκαλέσω τον κύριο Υπουργό, θα τον ρωτήσω το
εξής: Πώς βρίσκει η Κυβέρνηση χρήµατα για τους µετακλητούς
υπαλλήλους; Κάθε τόσο έχουµε µετακλητούς. Πώς βρίσκει η Κυβέρνηση αυτά τα χρήµατα; Πώς η Κυβέρνηση βρίσκει χρήµατα
για τα κανάλια και τα µέσα ενηµέρωσης, όπως έγινε µε τις γνωστές λίστες; Γιατί τα έδωσε αυτά; Πώς βρίσκει η Κυβέρνηση χίλια
δυο άλλα πράγµατα και γι’ αυτές τις κατηγορίες εργαζοµένων
δεν έχει;
Κύριε Υπουργέ, αυτοί που είπατε, των οποίων τα αιτήµατα
φέρνουµε στη Βουλή, δεν θα κάνουν Χριστούγεννα. Δεν είναι µια
κουβέντα για να την κάνουµε. Δεν θα κάνουν Χριστούγεννα. Αυτό
είναι το ερώτηµα και η αγωνία τους και γι’ αυτό ερχόµαστε στη
Βουλή και θέτουµε τα ζητήµατά τους. Μπορούµε ή θέλουµε να
κάνουµε κάτι; Εγώ λέω ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι. Να µειώσουµε τον αριθµό των ενσήµων που απαιτούνται για το επίδοµα
ανεργίας. Μπορούµε να το κάνουµε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι
στον αέρα θα έχουν µια ενίσχυση.
Επίσης, µπορούµε να παρατείνουµε το επίδοµα ανεργίας για
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αυτούς τους ανθρώπους, για να µη µείνουν χωρίς εισόδηµα; Να
το παρατείνουµε. Λέω, λοιπόν, ότι σαφώς µπορούµε να το παρατείνουµε.
Είναι στα χέρια σας να το παρατείνετε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να πω για τις σηµερινές
τουριστικές επιχειρήσεις, για την περιοχή µου, για την Αράχοβα
ή για τα Καλάβρυτα ή για άλλες περιοχές, για τους εργαζόµενους. Τι θα κάνετε για αυτές τις περιπτώσεις;
Είναι συγκεκριµένα τα ερωτήµατα και θέλουµε, κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ πολύ, συγκεκριµένη απάντηση. Είναι γνωστά τα µέτρα της Κυβέρνησης µέχρι σήµερα, είναι όλα γνωστά,
τα ξέρουµε όλοι. Για αυτές τις κατηγορίες, όµως, των εργαζοµένων δεν υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα για τα διαστήµατα, όπως
τα αναφέρουµε. Αν υπάρχουν µέτρα, πείτε τα. Αν έχετε να λάβετε µέτρα, πείτε ποια είναι και πώς θα κινηθείτε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και εσείς τον λόγο για τρία λεπτά, που
δεν θα είναι τρία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να παραδεχθώ ότι είστε
πολύ γαλαντόµος. Αντί για τα τρία λεπτά που προβλέπονται στην
επίκαιρη ερώτηση, δώσατε πολύ παραπάνω στον κ. Μουλκιώτη!
Καλά κάνατε! Δεν διαµαρτύροµαι. Δίνετε απεριόριστο χρόνο,
επτά και πλέον λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ σκέφτοµαι τι θα
κάνω στον Αρχηγό µου µετά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Καλά κάνατε. Εγώ συµφωνώ. Έκανε µια πλήρη πολιτική τοποθέτηση ο κ. Μουλκιώτης για ζητήµατα στα οποία συµφωνούµε ότι υπάρχουν στην κοινωνία και ειδικά την περίοδο της
πανδηµίας.
Θέλω, όµως, κύριε Μουλκιώτη, να πω κάτι στο οποίο να συνεννοηθούµε. Θα το πω. Κανείς δεν λέει ότι είµαστε τέλειοι και
τα κάνουµε τέλεια, αλλά να γνωρίζετε και εσείς ότι κάνουµε ό,τι
µπορούµε. Τα νούµερα τα οποία πριν περιέγραψα ποιοι θα πάρουν, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι, ποιους έχουµε καλύψει, συν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, συν οι πολιτικές
διαµέσου του ΟΑΕΔ, όλα αυτά καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζοµένων, ανέργων, µακροχρόνια ανέργων και πάνω από αυτό έρχεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
να καλύψει όποιον δεν πέφτει µέσα σε αυτή την περίµετρο της
συγκεκριµένης προστασίας. Γι’ αυτό λέω ότι κανένας δεν µένει
ακάλυπτος στη χώρα µας.
Όποιος σε αυτή την περίµετρο, κύριε Πρόεδρε, των αναστολών, των επιδοµάτων ανεργίας βρεθεί κάτω από το επίπεδο της
φτώχειας, όπως προσδιορίζεται και ενσωµατώνουν τα κριτήρια
τα προσωπικά του, τα βιοποριστικά του, τα περιουσιακά του, τα
κριτήρια του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, µπαίνει στην
οµπρέλα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως είναι σήµερα τετρακόσιες χιλιάδες Έλληνες.
Κύριε Μουλκιώτη, ναι, εµείς και αυτιά έχουµε και ακούµε και
παρακολουθούµε και βλέπουµε, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων όµως της οικονοµίας και των αντοχών της. Όταν είχατε
πει να µειωθούν τα ένσηµα από εκατό σε πενήντα για τους εποχιακά εργαζόµενους, εγώ προσωπικά το άκουσα, το εισηγήθηκα
στον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός είπε «βεβαίως». Μετρήσαµε πόσο κοστίζει και το κάναµε απλόχερα για τον κόσµο του
τουρισµού και του επισιτισµού, για να πάρουν επίδοµα ανεργίας.
Όµως, είπαµε ότι πάντα υπάρχει το µέτρο.
Σήµερα σας ακούω το εκατόν πενήντα που λέγεται και έγινε
πράξη, να γίνει χωρίς όριο. Αυτό είπατε πριν, δηλαδή πηγαίνετε
ακόµα παραπέρα, χωρίς όριο ούτε τα πενήντα ένσηµα.
Θέλω να ανακοινώσω σήµερα, λοιπόν, προς τους αγαπητούς
συναδέλφους που βρίσκονται στη Βουλή ότι θα κάνουµε άλλη
µια σηµαντική παρέµβαση για τη µείωση των ενσήµων, για να πάρουν κάποιες κατηγορίες επιπλέον επίδοµα ανεργίας. Ήδη η διάταξη βρίσκεται στη Βουλή, στο γραφείο του κ. Κουτνατζή. Είναι
η µείωση των ενσήµων από εκατό σε πενήντα στις εποχιακές επι-
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χειρήσεις, που αφορούν κατ’ εξοχήν στη Βόρεια Ελλάδα, κονσερβοποιίας, εργαζόµενοι οι οποίοι πραγµατικά δούλευαν όλο
εκείνο το διάστηµα και δεν µπορούν να βρουν τα εκατό ένσηµα
για να πάρουν το επίδοµα ανεργίας.
Ανακοινώνω, λοιπόν, σήµερα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα υπάρχει
κάλυψη από την Κυβέρνηση και για αυτούς τους εργαζόµενους.
Κύριε Μουλκιώτη, να είστε σίγουρος ότι η Κυβέρνηση και
ακούει και βλέπει και παρακολουθεί. Θα επαναλάβω ότι κάνουµε
ό,τι µπορούµε περισσότερο. Δουλεύουµε νυχθηµερόν µαζί µε
τους εξαιρετικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, τους
ανθρώπους της «ΕΡΓΑΝΗ», που δίνουν ασύλληπτη µάχη κάθε
µέρα για να πάρουν αυτές τις υποβολές των δηλώσεων µαζί µε
τους φοροτεχνικούς και λογιστές της χώρας, οι οποίοι µάχονται
και αυτοί µαζί µας και δίπλα µας, δίπλα σε εργαζόµενους και επιχειρήσεις, για να βγάλουµε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο τη
δύσκολη αυτή περίοδο.
Πέρα από την οποιαδήποτε κριτική, την αυτονόητη, που γίνεται, πέρα από τις επιπλέον διεκδικήσεις, το έχουµε πει πολλές
φορές ότι ήρθαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παγκοσµίου
φήµης οικονοµολόγοι και είπαν ότι όποια χώρα θέλει να δει πώς
αντιµετωπίζεται η πανδηµία για τη διατήρηση θέσεων εργασίας,
ας δει το παράδειγµα της Ελλάδος. Αυτό νοµίζω ότι δείχνει ότι
δεν είναι κάτι που λέµε εµείς, ότι οι αποφάσεις που πήραµε και
οι δράσεις που αναπτύξαµε ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Τα κείµενα έχουν κατατεθεί εδώ και είναι ευρέως γνωστά σε όλη την
επικράτεια.
Χθες η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της ανεργίας
για τον µήνα Σεπτέµβριο. Η ανεργία είναι 16,1%. Αποκλιµακώθηκε συγκριτικά µε πέρυσι τον ίδιο µήνα και την ίδια στιγµή αποκλιµακώθηκε και µε τον µήνα Αύγουστο. Είναι µια θετική εξέλιξη.
Την ίδια στιγµή η «ΕΡΓΑΝΗ» του Νοεµβρίου, που σήµερα ανακοινώνουµε στο Υπουργείο Εργασίας, δείχνει επίσης ότι, παρά
το αρνητικό ισοζύγιο, που είναι όλος ο Νοέµβριος όλων των ετών
πάντα αρνητικό το ισοζύγιο µισθωτής απασχόλησης, ήταν η καλύτερη επίδοση των τελευταίων πέντε ετών.
Συνδυαστικά, λοιπόν, αυτά τα δύο δείχνουν ότι η αγορά εργασίας έδειξε ανθεκτικότητα και δεν έδειξε τυχαία την ανθεκτικότητα. Η αγορά εργασίας έδειξε ανθεκτικότητα, γιατί πήραµε
µέτρα αποτελεσµατικά, υπεύθυνα, τα οποία ήταν στοχευµένα και
έφεραν αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 224/3-122020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Βουλευτή Λάρισας της Ελληνικής
Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Πληττόµενοι επιχειρηµατίες λόγω συνεχών φορολογικών ελέγχων».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια µικρή παρένθεση, µια πολιτική δήλωση
στην αρχή, λόγω των εξελίξεων, σε σχέση µε αυτά που συνέβησαν στη Σύσκεψη Κορυφής.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση απεδείχθη αδαής και ανίκανη. Δεν
γνώριζε ότι δεν υπάρχει άρθρο για την επιβολή του εµπάργκο
όπλων και επέµενε ο Πρωθυπουργός σε κάτι που δεν µπορούσε
να γίνει ποτέ; Δεν γνώριζε τα τεράστια συµφέροντα η ελληνική
Κυβέρνηση που κρύβονται πίσω από µεικτές εταιρείες, τουρκικές, γερµανικές, ισπανικές, ιταλικές; Δεν γνώριζε ότι έκαναν τεράστιες επενδύσεις αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι χώρες και
περίµενε από τις χώρες αυτές να γίνει το περιβόητο των κυρώσεων; Δεν γνώριζε ότι είµαστε µόνοι;
Αν όλα αυτά δεν τα γνώριζε, δυστυχώς δεν γνωρίζει το µοναδικό πυρηνικό όπλο που διαθέτει η Ελλάδα και είναι το βέτο. Θα
έπρεπε να ασκήσει βέτο η χώρα µας. Δυστυχώς, δεν το κάναµε
µέχρι σήµερα. Το κάνουν µικρότερες χώρες, αλλά η Νέα Δηµοκρατία, ως Κυβέρνηση, δεν κάνει ούτε αυτό.
Και βέβαια, θα ήθελα να πω και κάτι, γιατί άκουσα και τα µέτρα
που πήρε η Κυβέρνηση. Καλά τα ακούω. Βέβαια, αποφασίσατε
και κάτι άλλο, να ανοίξουν οι εκκλησίες παραµονή Χριστουγέν-
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νων και Φώτων. Δεν θα γίνει αγιασµός των υδάτων. Ούτε µε πανούκλα ούτε µε τουρκοκρατία δεν είχαµε έλλειψη αγιασµού υδάτων.
Ας φωτίσει ο Θεός και ας καταλάβουν τα τεράστια λάθη που
κάνουν, δυστυχώς, ως Κυβέρνηση, κυνηγώντας τις εκκλησίες.
Δυστυχώς!
Πάµε τώρα στον Υπουργό µας.
Κύριε Υπουργέ, για να λύσεις ένα πρόβληµα, πρέπει να ξέρεις
το αίτιο. Εσείς και η δική σας Κυβέρνηση και η προηγούµενη και
οι προηγούµενες προσπαθείτε εδώ και χρόνια να θεραπεύσετε
το αποτέλεσµα, κυνηγώντας τον επιχειρηµατία. Αναφέροµαι
στην υψηλή φορολόγηση, γιατί εκεί είναι η ουσία.
Ξέρετε γιατί φοροδιαφεύγει ο επιχειρηµατίας; Είστε εφοριακός. Γιατί φοροδιαφεύγει ένας επιχειρηµατίας; Διότι πολύ απλά
υπάρχει υψηλή φορολόγηση. Αν η φορολόγηση είναι χαµηλή,
δεν πρόκειται ποτέ να κλέψει το κράτος κανένας. Και βέβαια, το
κράτος σας -γιατί εσείς είστε το κράτος, οι κυβερνήσεις είναι το
κράτος- µισεί τον επιχειρηµατία, τον κυνηγάει συνεχώς, τον θεωρεί φοροφυγά. Θα σας το αποδείξω µε στοιχεία.
Πώς να ανταγωνιστεί, κύριε Υπουργέ, ένας Έλληνας επιχειρηµατίας µια βουλγαρική εταιρεία ή γερµανική, µια εταιρεία από
την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουµανία, όταν αυτοί έχουν 9%,
10%, 15%, 12% φορολογία και οι ελληνικές εταιρίες έχουν 24%
και 5% στο µέρισµα; Εκεί είναι το πρόβληµα της φοροδιαφυγής.
Φοροδιαφεύγουν οι άνθρωποι, γιατί απλώς τους κυνηγάτε και
τους κυνηγάτε ανηλεώς.
Ουσιαστικά δηµιουργήσατε έναν κλάδο, µια κάστα -είστε και
εσείς εφοριακός- ανθρώπων που είναι κυνηγοί κεφαλών. Τους
δίνετε το δικαίωµα να συµπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Και
θα σου αποδείξω γιατί. Διότι κάνατε εγκληµατικά λάθη.
Ελέγχετε, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, µια επιχείρηση. Η εφορία,
κύριε Υπουργέ µου, είναι υποχρεωµένη να έχει ποσοστό προστίµων, ναι ή όχι, για να αξιολογηθεί σωστά; Λέει ότι η Εφορία Διαβατών πρέπει να έχει 1 δισ. πρόστιµα. Ισχύει αυτό, για να γίνει
αξιολόγηση του εφόρου; Ισχύει. Θέλω απάντηση, λοιπόν, αν
ισχύει ή δεν ισχύει. Λοιπόν, ελέγχετε όχι για να συµµορφώσετε
τον πολίτη, αλλά για να επιβάλλετε πρόστιµα. Να σας πω γιατί
το λέω αυτό. Είναι δυνατόν να ζητάτε έλεγχο του 2015, κύριε
Υπουργέ, πριν από πέντε-έξι χρόνια, και οι έλεγχοι αυτοί να διαρκούν δύο ολόκληρα χρόνια από τους εφόρους και τους εφοριακούς; Για πείτε µου. Αφού υπάρχει νόµος παραγραφής
πενταετίας. Τον Νοέµβριο - Δεκέµβριο βγήκαν οι κυνηγοί κεφαλών, οι εφοριακοί, για να ελέγξουν όλες τις εταιρείες του 2015,
γιατί ξέρουν ότι παραγράφονται, την ώρα που έχουµε κορωνοϊό,
την ώρα που υπάρχει τεράστιο πρόβληµα και οικονοµική κρίση,
βγήκαν οι εφοριακοί για να επιβάλουν πρόστιµα σε εταιρείες που
δεν έχουν τζίρους.
Βέβαια πρέπει να πω πώς γίνεται αυτό. Με ανώνυµες καταγγελίες. Πάει ο Βελόπουλος, καταγγέλλει τον Μυλωνάκη, έχει ένα
µαγαζάκι ο κακοµοίρης, ό,τι του έκανε αυτό, δεν πληρώνει εφορία. Τρέχει ο εφοριακός, µόνο και µόνο για να βρει αν όντως
ισχύει αυτό. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά κάποια στιγµή αυτός που καταγγέλλει κάποιον ανωνύµως, εάν αθωωθεί ο άνθρωπος αυτός,
δεν πρέπει να πληρώσει την ανώνυµη καταγγελία, που µπορεί να
είναι και βρώµικη και ψεύτικη; Πού είναι ο νοµοθέτης να προστατεύσει τον επιχειρηµατία από τον διασυρµό της επιχειρήσεώς
του, ότι πήγε η εφορία και του έκανε έλεγχο; Επίσης, πώς γίνεται
ο έλεγχος; Ζητούν από τους πολίτες, τους φορολογούµενους,
να γνωρίζουν τα πάντα. Ζητούν έγγραφα που τρέχουν πίσω
πέντε χρόνια, κύριε Υπουργέ. Πάει σε έναν ο εφοριακός και του
λέει περίπου «φέρε µου από πριν από πέντε χρόνια το τιµολόγιο
του τάδε που έκοψες στον τάδε, φέρε µου αν ισχύει». Αυτά είναι
απίστευτα. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα τέτοιος έλεγχος πενταετίας. Επειδή γνωρίζω τη Γερµανία αρκετά καλά, καλύτερα από
εσάς φαντάζοµαι, εκεί είχαµε σοβαρό σύστηµα. Μια ζωή ασόβαρη αυτή η χώρα στο θέµα το φορολογικό.
Αν, λοιπόν, αποδοθεί ένα πρόστιµο και στραφούν δικαστικά,
κύριε Υπουργέ, ποια είναι η λύση του επιχειρηµατία; Θα αποδώσει 1 εκατοµµύριο πρόστιµο σε µια επιχείρηση ο εφοριακός που
του κάνει τον έλεγχο και, αν ναι, να πάει δικαστικά. Έτσι δεν
είναι; Θα πληρώσει το 50% προκαταβολικά, όµως. Σοβαρό κρά-
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τος, κύριε Υπουργέ. Μου δίνεις το δικαίωµα να πάω δικαστικά να
κάνω ένσταση, ενδικοφανή προσφυγή, αλλά πρέπει να πληρώσω
το 50% προκαταβολικά ως επιχειρηµατίας. Δεν ισχύει σε καµµία
χώρα της Ευρώπης, σε καµµία! Η προσφυγή µου στη δικαιοσύνη,
εκβιαστικά, για να προσφύγω και να δικαιωθώ πρέπει να πληρώσω το 50% και να περιµένω µέχρι να τελεσιδικήσει. Κι εγώ θα
είµαι ουσιαστικά διασυρµένος, ο επιχειρηµατίας είναι ο κλέφτης,
ο απατεώνας, ο φοροφυγάς, θα το γράφουν κι οι εφηµερίδες ότι
έχει φοροδιαφύγει, αλλά πρέπει να καταβάλει το 50%.
Εγώ, λοιπόν, ρωτάω εσάς: Πληρώνει το δηµόσιο 50%, περιµένει χρόνια, δεν παίρνει και φορολογική ενηµερότητα, ζορίζεται.
Είναι κράτος αυτό; Θέλετε επενδύσεις έτσι εσείς; Κάνετε λάθος,
µέγα λάθος. Μέχρι να βγει το δικαστήριο, λοιπόν, είναι δεσµευµένα όλα, και οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Είστε µε τα καλά
σας; Δεσµεύουµε τραπεζικούς λογαριασµούς ενός ανθρώπου
που θέλει να βρει το δίκιο του στη δικαιοσύνη και δεν µπορεί να
κινηθεί, δεν µπορεί να ακουµπήσει τα χρήµατά του. Έτσι ουσιαστικά γίνεται άµεσα εκτελεστή η απόφαση η άδικη του εφόρου
και του εφοριακού σας. Είναι άδικο αυτό που κάνετε.
Σε επιταγές που δεν εισπράχθηκαν πληρώνουµε ΦΠΑ και εφορία, το ξέρετε, κύριε Υπουργέ; Επιταγή που δεν εισπράχθηκε,
πήρα εγώ επιταγή από κάποιον 20.000 ευρώ, δεν εισπράχθηκε,
πληρώνω και τον ΦΠΑ, πληρώνω και την εφορία ως εισόδηµα και
δεν ψάχνει να βρει η εφορία γιατί ισχύει αυτό. Χαµογελάτε, γιατί
τα ξέρετε αυτά. Ακόµη κι αν έχεις εισπράξει ένα ευρώ ή καθόλου
ευρώ, θα πληρώσω εφορία και ΦΠΑ, σε έσοδα που δεν έχω, εισόδηµα που δεν έχω. Κανένα αποτέλεσµα από τους ελέγχους.
Λέει η Κυβέρνηση: Χρωστούν 120 δισ. στην εφορία οι Έλληνες. Δεν θα τα πάρετε ποτέ. Σας είπα εδώ και καιρό να κάντε διακόσιες σαράντα δόσεις σε όλους, οριζόντια, µπας και πάρετε
χρήµατα. Ούτε αυτό το κάνατε. Αλλά τι κάνετε; Μαγειρεύετε
προϋπολογισµούς και λέτε «έχουµε έσοδα περισσότερα, γιατί
έχουµε να παίρνουµε». Μα, δεν θα τα πάρετε ποτέ! Το µόνο που
καταφέρνετε είναι να στραγγαλίσετε την οικονοµία, να στραγγαλίσετε το επιχειρείν, να στραγγαλίσετε εσείς οι ίδιοι, δυστυχώς,
τους Έλληνες επιχειρηµατίες.
Κλείνω και θέλω απαντήσεις σε αυτά που θα σας πω. Πρώτη
ερώτηση: Έχετε επιβάλει στόχους σε εφορίες και γίνεται η αξιολόγηση µε βάση τον στόχο στους εφόρους και εφοριακούς
υπαλλήλους, ναι ή όχι; Στόχοι σε εφορίες, σε όλη την Ελλάδα,
τόσα λεφτά έπρεπε να φέρει η εφορία τάδε, έχετε επιβάλει;
Δεύτερον: Είναι λογικό να ζητάτε αποδεικτικά πέντε ετών -σηµειώστε, σας παρακαλώ, για να µου απαντήσετε, αυτά θέλω να
µου απαντήσετε-, είναι σωστό να πληρώνει ΦΠΑ, εφορία, κάποιος που δεν πληρώθηκε; Κι είναι ορθό εφοριακός από την
Ήπειρο να πηγαίνει στη Θράκη να κάνει έλεγχο, κύριε Υπουργέ;
Οδοιπορικά, έξοδα διαµονής, να πληρώνει το κράτος για να πηγαίνει να κάνει έλεγχο; Δεν µπορούµε να βρούµε εφοριακούς
από τη Θράκη; Γιατί να πάει από την Ήπειρο ο άλλος στη Θράκη;
Είναι πάρα πολλά τα θέµατα, αλλά σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα
σας πω το παράλογο, στη δευτερολογία µου, όλων αυτών των
θεµάτων, που για µένα είναι απαράδεκτα.
Αν θέλετε η Ελλάδα να ανανήψει, αν θέλετε οικονοµικά η Ελλάδα να ανανήψει και να είστε δίπλα στον επιχειρηµατία και
στους επιχειρηµατίες, µη σκέφτεστε ως εφοριακοί, σκεφτείτε ως
τεχνοκράτες Υπουργοί, που βοηθάτε την επιχείρηση να βοηθηθεί
κι αυτή, για να έχει τζίρο, για να έχει έσοδα. Αλλιώς θα τους κλείσετε όλους, και µε τον κορωνοϊό ειδικά υπάρχει τεράστιο πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ και περιµένω απαντήσεις στα τέσσερα ερωτήµατά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τρία λεπτά, µε ανοχή φυσικά, µη
στεναχωριέστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ανέβω στο Βήµα, θα απαντήσω από εδώ, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φορολογική
διοίκηση και οι λειτουργοί της δεν έχουν τα κίνητρα τα οποία
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τούς αποδίδετε. Γνωρίζω πολύ καλά αυτόν τον χώρο και µπορώ
να σας διαβεβαιώσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων ασκεί µε υποδειγµατικό τρόπο τα καθήκοντά της. Όταν διενεργείται ένας έλεγχος, δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε εκ των
προτέρων προδιαγεγραµµένη η επιβολή και η είσπραξη προστίµων. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται για τον εντοπισµό και
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και δεν πιστεύω, σε καµµία περίπτωση, ότι διαφωνείτε ως προς αυτή την αναγκαιότητα.
Οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονται βάσει των κριτηρίων επιλογής
και προτεραιοποίησης υποθέσεων, όπως αυτά καθορίζονται µε
βάση το άρθρο 26 του ν.4174/2013 και τις σχετικές αποφάσεις.
Οι φορολογικοί έλεγχοι συνδέονται επίσης και µε το κριτήριο του
χρόνου συµπλήρωσης της παραγραφής, που σας θυµίζω ότι
ήταν δέκα, δεκαπέντε και είκοσι χρόνια και το περιορίσαµε στα
πέντε χρόνια και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πάει στα δέκα
χρόνια και στη µη υποβολή της δήλωσης στα δεκαπέντε. Διενεργούνται χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και
την καταστολή φαινοµένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε κι αν
αυτά εκδηλώνονται. Υπάρχει ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για
τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Μόνο
όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, επιβάλλονται κι οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.
Ενδεικτικά, αυτή την περίοδο οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήµατα e-shop, τόσο
σε προληπτικό επίπεδο όσο και µετά από καταγγελίες, µε στόχο,
εκτός από την καταπολέµηση φοροδιαφυγής και εν γένει του οικονοµικού εγκλήµατος, και την προστασία των καταναλωτών από
πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, όχι µόνο εσείς αλλά και όλοι,
είναι ότι η επιλογή των περιπτώσεων που πρέπει να ελέγχονται
κατά προτεραιότητα βασίζονται σε αυτόµατο σύστηµα εκτίµησης
κινδύνων. Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς προτύπου διαχείρισης κινδύνων, προκειµένου να πραγµατοποιούνται έλεγχοι στοχευµένα σε υποθέσεις σοβαρού
φορολογικού ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν
αποδοτικότερη αξιοποίηση του ελεγκτικού µηχανισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω θα µου δώσετε άλλα δυο-τρία λεπτά.
Η αξιολόγηση των κινδύνων βασίζεται στη διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και µέτρησης κρίσιµων µεταβλητών, που,
βάσει προηγούµενης εµπειρίας οδηγούν σε φοροδιαφυγή. Προφανώς δεν υπάρχει καµµία τάση εκδικητικότητας. Αντίθετα, η
φορολογική διοίκηση λειτουργεί µε γνώµονα τη διευκόλυνση των
πολιτών και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε από το πλήθος
των θεσµικών παρεµβάσεων που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες. Το κανονιστικό
πλαίσιο για τα πρόστιµα εξορθολογίστηκε όπου έπρεπε και αυστηροποιήθηκε όσο έπρεπε. Είναι δεδοµένο ότι το Υπουργείο Οικονοµικών και τα αρµόδια όργανα της πολιτείας είναι εδώ για να
αντιµετωπίσουν κάθε καταγγελία ή προσφυγή πολίτη που αισθάνεται ότι αδικείται. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι σε όλες τις
περιπτώσεις των φορολογικών ελέγχων οι ελεγχόµενοι έχουν
από τον νόµο το δικαίωµα να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.
Όπως προκύπτει από τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, η διεύθυνση αυτή εξετάζει και απαντά ρητά σε
ποσοστό άνω του 95% των ενδικοφανών προσφυγών που κατατίθενται ενώπιόν της. Σηµειωτέον ότι το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 57%. Επίσης, έχει µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των
υποθέσεων που καταλήγουν στα δικαστήρια. Από 53% το 2015
σε 39% τον Οκτώβριο του 2020. Υπενθυµίζω άλλωστε και την
πρόσφατη κορυφαία θεσµική µας παρέµβαση, την Επιτροπή
Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, µε την οποία επιτυγχάνεται η ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών και η αποφυγή πολυετών δικαστικών αγώνων.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ στον τρόπο αξιολόγησης
και διενέργειας των ελέγχων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
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Κύριε Βελόπουλε, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Υπουργέ µου, δεν µου απαντήσατε.
Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι ρώτησα. Εγώ ξαναρωτώ: Έχει επιβάλει η υπηρεσία σας στόχους στις εφορίες, ναι ή όχι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα σας απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ωραία.
Είναι λογικό να ζητάτε αποδεικτικά τιµολόγια πέντε, έξι ή δέκα
ετών πίσω; Είναι ερωτήσεις συγκεκριµένες. Ρωτώ εσάς: Είναι
σωστό να πληρώνει ΦΠΑ και εφορία κάποιος που δεν πληρώθηκε;
Και πάµε, λοιπόν, στην ουσία. Ακούστε, λοιπόν: Μας τα είπατε
πολύ καλά µε βάση τα χαρτιά, όµως δεν µας είπατε πώς ελέγχουν οι εφοριακοί; Ελέγχουν βάσει συγκεκριµένων διατάξεων και
ειδικές παραβάσεις. Αν δεν προκύψει παράβαση, κύριε Υπουργέ,
καταφεύγουν -λέει- στο άρθρο 11 για έλεγχο εισοδήµατος µε
κάθε διαθέσιµο στοιχείο και κάθε αντίληψή τους. Υποκειµενικό θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για να µη λέµε ό,τι θέλουµε-,δηλαδή ο εφοριακός κατά τη δική του αντίληψη και κάθε διαθέσιµο
µέσο που διαθέτει µπορεί να βάλει πρόστιµο. Για να µη λέµε ό,τι
θέλουµε, τα έχω εδώ, δικά σας είναι, από την ΑΑΔΕ. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Θα δουλέψω µε παραδείγµατα. Παράδειγµα πρώτο, κύριε
Υπουργέ. Έλεγχος πριν από πέντε έτη σε πιτσαρία. Ρωτούν πόσο
ζυγίζει κάθε κοµµάτι πριν και µετά το ψήσιµο. Πόσα αλλαντικά
έχουν βάλει και πόσο λίπος υπάρχει σε κάθε κοµµάτι. Ακούτε,
Υπουργέ µου; Σε πιτσαρία ρωτούν το κάθε κοµµάτι τι βάρος έχει,
αφού το ψήσουν, και αν το αλλαντικό έχει λιώσει και έχει βγάλει
το λίπος, πόσο είναι το λίπος. Είστε µε τα καλά σας; Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Σε ζαχαροπλαστείο ζήτησαν να µάθουν κάθε πάστα πόσα
γραµµάρια είναι και µε το ψήσιµο της πάστας πόσο αφαιρείται,
πριν από πέντε έτη.
Άλλο παράδειγµα: Σε εταιρεία ανακαινίσεων ζητούν αιτιολογήσεις τιµολογίων που κόπηκαν έξι-επτά χρόνια πριν. Ζητούν φωτογραφίες από τους υδραυλικούς, για να δουν αν έγιναν οι
δουλειές. Δηλαδή, να σκάψει ο υδραυλικός το ντουβάρι, να βγάλει τα υδραυλικά και τους σωλήνες, για να τους αποδείξει ότι
έκανε δουλειά. Του βάζουν πρόστιµο, για να ξέρουµε τι λέµε
τώρα.
Άλλο παράδειγµα, από άλλη εταιρεία ανακαινίσεων: Ζητάνε
φωτογραφία για έργα ηλεκτρολογικά. Ζητάνε τα µέτρα των καλωδίων και την ποιότητα των καλωδίων µε φωτογραφίες, για να
το αποδείξουν για πριν από πέντε χρόνια. Δηλαδή, να πάνε να
γκρεµίσουν το κτήριο, για να αποδείξουν στον εφοριακό ότι τα
καλώδια ήταν δέκα µέτρα, το σχήµα ήταν τέτοιο κ.λπ.. Είµαστε
σοβαροί; Θα τα καταθέσω όλα στα Πρακτικά, για να τα έχετε και
ο ίδιος. Πείτε µου, πόσο σοβαρή είναι αυτή η υπηρεσία;
Παράδειγµα τέταρτο: Επιχείρηση αισθητικής στη Θεσσαλονίκη δεκαοκτώ τετραγωνικών µέτρων ελέγχθηκε σε τρεις µήνες
έξι φορές. Είµαστε µε τα καλά µας; Πού τα λέµε αυτά; Κυνηγοί
κεφαλών έχουν γίνει. Τους αναθέτετε µε πίεση δουλειά. Δεν
φταίνε οι άνθρωποι. Δεν φταίνε οι εφοριακοί. Να τα λέµε όλα.
Αλλά όταν εµένα µου βάζεις ως στόχο να µαζέψω σε πρόστιµα
εκατό εκατοµµύρια, θα πάω επί δικαίων και αδίκων, γιατί η αξιολόγηση γίνεται έτσι. Έτσι γίνεται η αξιολόγηση των εφόρων, ναι
ή όχι; Πώς αξιολογούνται οι έφοροι; Με τους στόχους ή όχι; Άρα
τον κάνεις κυνηγό κεφαλών. Τον κάνεις εχθρό του πολίτη, όχι
φίλο του πολίτη.
Επίσης, ακούστε εδώ, για να ξέρουµε τι λέµε. Έχει κύρωση ο
εφοριακός που έχει κάνει λάθος και έβαλε 100.000 ευρώ πρόστιµο σε κάποιον; Αν, δηλαδή, δικαιωθεί ο πολίτης, θα απολογηθεί ο εφοριακός; Έχει µια διοικητική κύρωση; Όχι. Άρα
ανεξέλεγκτα κάνουν ο έφορος και ο εφοριακός ό,τι θέλουν. Αυτό
σάς λέω. Δεν υπάρχει έλεγχος.
Κύριε Υπουργέ µου, πόσοι φορολογικοί έλεγχοι έχουν γίνει σε
εφοριακούς ή πολεοδόµους από το 1974 και µετά για το πώς
πλούτισαν; Ρωτώ γιατί ξέρω εφοριακούς που έχουν στη Γλυφάδα, στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, στη Βούλα σπίτια που δεν
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βγαίνουν µε τα λεφτά αυτά. Πώς βγαίνουν; Γι’ αυτό σάς λέω µερικά πράγµατα. Εσείς µπορεί να είστε φτωχός εφοριακός, αλλά
υπάρχουν και συνάδελφοί σας που είναι πλούσιοι. Όταν τον κάνεις κυνηγό κεφαλών, λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσµα.
Ορίστε εδώ έχω δηµοσίευµα γυναίκας που πήγε στο Νέο Ηράκλειο και της έβαλαν πρόστιµο παράνοµα. Το απέδειξε η γυναίκα.
Πήγε και τραυµάτισε την εφοριακό. Θα κάνετε, δηλαδή, τον Έλληνα εχθρό του εφοριακού. Είναι λάθος αυτό που κάνετε. Έχω
δηµοσιεύµατα. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά και αυτά.
Κλείνοντας, θα σας πω ακόµη µια φορά ότι, αν θέλετε να λειτουργήσετε σωστά, να πάρετε λογικά µέτρα. Δεν µπορεί ο επιχειρηµατίας να φοβάται τον εφοριακό, λες και είναι ο µπαµπούλας
του. Και το κυριότερο, την ώρα που έχουµε κορωνοϊό, κύριε
Υπουργέ, δώστε εντολή να χαλαρώσουν λίγο. Ας χαλαρώσουν
λίγο. Κυνηγάνε όλους τους επιχειρηµατίες. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Σας το λέω γιατί έχετε στόχους. Όταν του βάζεις
στόχο, θα κυνηγήσει τον στόχο, γιατί από εκεί θα αξιολογηθεί. Να
µην κυνηγάνε καλώδια και γραµµάρια στην πάστα. Ας κυνηγήσουν
τα τιµολόγια των µεγάλων εταιρειών. Φτάνει πια! Νισάφι! Στο τεµάχιο της πίτσας να αφαιρέσω το λίπος από το σαλάµι, να ελέγξω
πώς ψήθηκε κι αν είναι λιγότερο να µου πεις πόσους τόνους
αλεύρι έβγαλες και πόσα κοµµάτια πούλησες; Σοβαρά µιλάµε
τώρα; Αυτές είναι υπηρεσίες; Περιµένω απαντήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η πολιτεία συνέστησε την Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων, η οποία λειτουργεί πέρα και έξω από πολιτικές και κοµµατικές παρεµβάσεις. Παντού υπάρχει αξιολόγηση.
Άλλωστε αυτή αποτελεί µια βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική. Είναι
δεδοµένο ότι τα βασικά κριτήρια της αξιολόγησης είναι οι γνώσεις, η εµπειρία, η επαγγελµατική, η διοικητική και επιχειρησιακή
ικανότητα.
Το σύστηµα αξιολόγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων διέπεται από την υπ’ αριθµόν ΦΕΚ 6225Β 31/12/2018
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, µε την οποία θεσµοθετήθηκε το νέο σύστηµα διαχείρισης
απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, στο οποίο εντάσσεται, µεταξύ άλλων, και η ποιοτική και
ποσοτική αξιολόγηση του προσωπικού της ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση περιλαµβάνει: Πρώτον, αξιολόγηση
των υπαλλήλων από τους δυο ιεραρχικά ανώτερους προϊσταµένους τους. Δεύτερον, αξιολόγηση των προϊσταµένων από τους
υφισταµένους τους. Τρίτον, οριζόντια αξιολόγηση µεταξύ συναδέλφων και, τέταρτον, αυτοαξιολόγηση. Συνεπώς η αξιολόγηση
για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και εποµένως και για τους ελεγκτές είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Ως εκ τούτου, η επιβολή
προστίµων δεν περιλαµβάνεται σε καµµία περίπτωση µεταξύ των
κριτηρίων αξιολόγησης των ελεγκτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ταυτόχρονα σε επίπεδο φορολογικών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΑΑΔΕ ηγήθηκε του σχεδιασµού για τη δηµιουργία ενός µοντέλου µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των
φορολογικών διοικήσεων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της. Το µοντέλο ολοκληρώθηκε και αναµένεται να παρουσιαστεί στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής
Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του 2021. Τα θέµατα
της διαχείρισης απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού είναι κοµβικής σηµασίας για τη λειτουργία του µοντέλου αυτού. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση στηρίζεται στην εφαρµογή αλλά και στην
προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα των βέλτιστων πρακτικών
που εφαρµόζονται από φορολογικές διοικήσεις άλλων ευρωπαϊ-
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κών χωρών, µε θετικά αποτελέσµατα εδώ και χρόνια.
Από κει και πέρα, για τους ελέγχους θα πρέπει να γνωρίζετε
ότι υπάρχουν είκοσι τρία στάδια για έναν έλεγχο. Δεν είναι γραφειοκρατική και πολυδαίδαλη διαδικασία. Είναι ένα συνεκτικό και
λειτουργικό πλαίσιο, που περιγράφει τα είκοσι τρία αυτά στάδια,
από την έκδοση της εντολής ελέγχου ως την κοινοποίηση του
αποτελέσµατος του ελέγχου στον φορολογούµενο και τη βεβαίωση των σχετικών ποσών. Για λόγους συντοµίας χρόνου, κύριε
Πρόεδρε, τα καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πρέπει, επίσης, να σας πω ότι ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης
των φορολογικών ελέγχων είναι δύο έως τέσσερις µήνες. Είναι
ένας ενδεικτικός χρόνος, που εξαρτάται από τη φύση και την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης. Για να γίνονται, όµως, σεβαστά και
τα δικαιώµατα του πολίτη υπάρχει πρόβλεψη στην παράγραφο 4
του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύµφωνα
µε την οποία η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά κατά έξι µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι ακόµη µήνες µπορεί να γίνει µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Γι’ αυτόν τον έλεγχο που είπατε προηγουµένως, για
την πιτσαρία, µάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη,
υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την
εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου.
Προβλέπεται αναλυτικά το πρόγραµµα ελέγχου στην ΠΟΛ
1124/2015. Θα µπορούσα να σας αναλύσω, αλλά, λόγω έλλειψης
χρόνου, δεν µπορώ. Όσο για την παραγραφή στην πενταετία,
σας είπα ότι ήταν είκοσι χρόνια, δεκαπέντε χρόνια, δέκα χρόνια.
Βγήκαν οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, έγιναν
σεβαστές από την ελληνική Κυβέρνηση και νοµοθετήσαµε. Την
περιορίσαµε ρητά στα πέντε χρόνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στα δέκα χρόνια, όταν υπάρχει ρητά νέο στοιχείο µε πρόβλεψη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 219/1-12-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κυρίας Ειρήνης - Ελένης Αγαθοπούλου
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη µε θέµα: «Συλλήψεις
µελών γυναικείων, φεµινιστικών οργανώσεων και πολιτικών συλλογικοτήτων στις 25 Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση που συζητάµε σήµερα κατατέθηκε
την 1η Δεκεµβρίου και αφορούσε τις συλλήψεις των έντεκα φεµινιστριών και αλληλέγγυων κατά τις εκδηλώσεις µνήµης της 25ης
Νοέµβρη, Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των
Γυναικών. Μιλάµε φυσικά για εντελώς αναίτιες συλλήψεις, για
τις οποίες ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει ήδη ζητήσει συγγνώµη. Περιµέναµε ότι η συγγνώµη του αυτή θα σήµαινε και αλλαγή πλεύσης. Παρ’ όλα αυτά οι εξελίξεις µάς πρόλαβαν και λίγες µέρες
µετά είδαµε ακριβώς το ίδιο έργο να επαναλαµβάνεται στις 6 Δεκεµβρίου, ηµέρα µνήµης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, όπου κάνατε τα ίδια και χειρότερα: εκατόν τριάντα πέντε
συλλήψεις, τριακόσιες εβδοµήντα τέσσερις προσαγωγές, απαγόρευση κυκλοφορίας στα Εξάρχεια, ρίψη κρότου λάµψης εντός
πολυκατοικίας και άλλα πολλά, που δεν έχουµε χρόνο τώρα να
τα αναλύσουµε.
Λέω «κάνατε», γιατί η Αστυνοµία µπορεί να είναι ο εκτελεστικός σας βραχίονας, αλλά εσείς είστε αυτοί οι οποίοι δίνετε τις
εντολές, εσείς και ο κ. Χρυσοχοΐδης και έχετε την απόλυτη πολιτική ευθύνη. Επίσης, θα ήταν καλό ο κ. Χρυσοχοΐδης να ήταν σήµερα εδώ, για να υπερασπιστεί ο ίδιος τη συγγνώµη αυτή την
οποία είπε, γιατί, πράγµατι, από ό,τι είπε, ήταν ιδιαίτερα υπερ-
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βολική η αντίδραση της Αστυνοµίας.
Πώς έχουν, λοιπόν, τα δεδοµένα εκείνης της ηµέρας: Την 25η
Νοεµβρίου υπήρξε κάλεσµα από γυναικείες και φεµινιστικές οργανώσεις για εκδήλωση µνήµης στο Σύνταγµα, τηρουµένων
όλων των υγειονοµικών µέτρων. Οι γυναίκες που µαζεύτηκαν
ήταν ελάχιστες, σε αντίθεση µε τις δυνάµεις ασφαλείας, οι
οποίες ήταν υπερπολλαπλάσιες, τόσο στο επάνω όσο και στο
κάτω µέρος της πλατείας, και είχαν παραταχθεί λες και είχαν
απέναντί τους τροµοκράτες. Ήµουν αυτόπτης µάρτυρας και δεν
µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς αυτό.
Το γεγονός ότι υπήρξε αστυνοµία αποδεικνύει και το γεγονός
ότι υπήρξε ενηµέρωση για την κινητοποίηση, είχε ανακοινωθεί
δηµόσια τις προηγούµενες ηµέρες.
Τέλος, έχουµε ως δεδοµένο -και αν όχι θέλω να αναφερθείτε
ρητά σε αυτό- ότι οι συναθροίσεις και οι διαδηλώσεις στη χώρα
µας δεν απαγορεύονται εδώ και πολλά χρόνια, παρ’ ότι οι προσπάθειές σας το τελευταίο διάστηµα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα είναι τραγελαφικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: …ότι την ώρα που γινόντουσαν έξω συλλήψεις, στον τοίχο της Βουλής έπαιζε βίντεο για
την ηµέρα και µέσα όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί έκαναν τοποθετήσεις για αυτό το θέµα.
Ποιος, λοιπόν, ο λόγος εκφοβισµού αυτών των δέκα γυναικών,
διότι δεν ήταν παραπάνω εκείνη τη στιγµή στο Σύνταγµα, και αν
η ευαισθησία της παράταξής σας και του ίδιου του Πρωθυπουργού -που δείχνει κατά τα άλλα επικοινωνιακή ευαισθησία για την
έµφυλη βία- περιορίζεται µόνο σε political correct εκδηλώσεις,
σε βίντεο µε γνωστούς ηθοποιούς, σε πορτοκαλί κορδελάκια και
σε θεωρητικές συζητήσεις;
Κλείνω µε το ερώτηµα που τίθεται και στην επίκαιρη ερώτηση,
δηλαδή εάν προτίθεστε η συγγνώµη του κυρίου Υπουργού να
γίνει πράξη, να καταργηθούν τώρα και οι κατηγορίες και να ακυρωθούν τα πρόστιµα σε αυτές τις γυναίκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα σας ακολουθήσω στην οξύτητα των λόγων και των χαρακτηρισµών και σε µια ακραία µικροπολιτική προσέγγιση κάποιων θεµάτων για τα θέµατα της βίας κ.λπ., δεδοµένου ότι έχω
απαντήσει κατά το παρελθόν και σε επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά
και στη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου που έγινε για
τα καταστήµατα κράτησης που ψηφίσαµε πολύ πρόσφατα. Δόθηκαν από τον Υπουργό, τον κ. Χρυσοχοΐδη, οι σχετικές απαντήσεις.
Θα ξεκινήσω από µια ειδικότερη αναφορά σχετικά µε τα γεγονότα που περιγράφετε µέσα στην ερώτησή σας. Όπως υπογράµµισα πριν από λίγες ηµέρες στην ίδια ακριβώς Αίθουσα,
απαντώντας σε συνάδελφό σας για το ίδιο ακριβώς θέµα, η επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κρίθηκε απαραίτητη για έναν και
µόνο λόγο, για την αποφυγή συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού
ατόµων στο εν λόγω σηµείο.
Οι χειρισµοί από πλευράς της Ελληνικής Αστυνοµίας έγιναν µε
διαρκή ενηµέρωση και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών. Έτσι, κατόπιν οδηγιών του εν λόγω δικαστικού λειτουργού, αρχικά έγινε σύσταση στα συµµετέχοντα άτοµα να αποµακρυνθούν, ενώ ταυτόχρονα ελέγχθηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί COVID-19.
Εν συνεχεία ζητήθηκε από τις εννέα συγκεντρωµένες να αποχωρήσουν, χωρίς και πάλι αποτέλεσµα, ενώ διαρκώς προσέρχονταν άτοµα, τα οποία αποχωρούσαν στη θέα των αστυνοµικών.
Ακολούθησαν οι προσαγωγές στο Αστυνοµικό Τµήµα Συντάγµατος, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τµηµατικά, εφαρµόζοντας την
ποινική διαδικασία για παράβαση του άρθρου περί παραβίασης
µέτρων για την πρόληψη ασθενειών σε συνδυασµό µε τις διατάξεις για τα έκτακτα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
υγείας.
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Όµως, µέσα από την υπό συζήτηση επίκαιρη ερώτηση θίγεται
ένα καίριο ζήτηµα, που αγγίζει όλη την κοινωνία και το οποίο η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν προσεγγίσει µε ιδιαίτερη µέριµνα και αποφασιστικότητα. Αναφέροµαι στο ζήτηµα της
βίας κατά των γυναικών και γενικότερα στο θλιβερό φαινόµενο
έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στο πλέγµα των
δράσεων και στο πλήθος των πρωτοβουλιών που έχει ήδη αναπτύξει η Ελληνική Αστυνοµία στην κατεύθυνση δραστικής καταπολέµησής τους.
Η Ελληνική Αστυνοµία έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη στρατηγική παρέµβασης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
ενδοοικογενειακής βίας. Οι δράσεις που αναπτύσσονται εστιάζουν σε δυο άξονες: προστασία των θυµάτων ενδοοικογενειακής
βίας µέσα από τη διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων και
τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων της εγκληµατικής πράξης, µε σκοπό την παραποµπή του δράστη στη δικαιοσύνη, αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής
βίας µέσα από την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη υφίσταται από τον Οκτώβριο του 2019 ανεπτυγµένο ένα εκτενές δίκτυο εθνικής εµβέλειας
εβδοµήντα δύο γραφείων αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας
στις έδρες των γενικών αστυνοµικών διευθύνσεων και των γενικών
περιφερειακών αστυνοµικών διευθύνσεων της χώρας, καθώς επίσης και στις έδρες των υφισταµένων των διευθύνσεων αστυνοµίας.
Ειδικά αφιερωµένο τµήµα της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, το Τµήµα Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας συνδράµει στον αρτιότερο
συντονισµό όλων των ενεργειών, µε σκοπό τη δραστική καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου, το οποίο επιτρέψτε µου να πω
ότι, δυστυχώς, την περίοδο αυτή παρουσιάζει µια έξαρση.
Επιπρόσθετα, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν συνθέσει µια ολοκληρωµένη εκστρατεία ενηµέρωσης
µε κεντρικό µήνυµα: «Έχεις Φωνή. Είµαστε Δίπλα Σου». Αναρτήσεις πληροφοριακού υλικού στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος στη δευτερολογία
µου.
…και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και
υλοποίηση πλήθους δράσεων σε συνεργασία µε συναρµόδιους
φορείς και υπηρεσίες συνθέτουν µια ισχυρή, συµπαγή γραµµή
άµυνας και επικοινωνίας από άκρη σε άκρη στη χώρα µας, καταδεικνύοντας µε σαφήνεια τη βαθιά ευαισθητοποίηση που χαρακτηρίζει τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για το εν λόγω ζήτηµα.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών, µε
πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη φωταγωγήθηκαν σηµαντικά σηµεία της χώρας, όπως η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ», η Πεζογέφυρα Καλατράβα, το
Πέτρινο Ρολόι στο Πασαλιµάνι του Πειραιά, ενώ στην εν λόγω
δράση συµµετείχε και το δίκτυο «SDG 17 GREECE», µέσω του
οποίου φωταγωγήθηκαν περισσότεροι από πενήντα δήµοι της
χώρας. Στόχος ήταν να µεταφέρουµε έτσι το µήνυµα της εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνοµίας για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών και γενικότερα της ενδοοικογενειακής βίας.
Τέλος, στελέχη του αρµόδιου τµήµατος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και των κατά τόπους γραφείων αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας συµµετείχαν σε πλήθος
δράσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω και λυπάµαι που το λέω- ότι ήσασταν εκτός θέµατος. Θα ήθελα
πολύ να σας ακολουθήσω σε αυτόν τον ήπιο τόνο, αλλά για το
ερώτηµα δεν είπατε κουβέντα. Ρωτάµε ξανά εάν τα πρόστιµα και
οι κατηγορίες θα εξαλειφθούν, αν και δεν είναι -αν θέλετε- αυτό
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το οποίο φοβίζει τις συλληφθείσες ούτε και τον κόσµο που συνεχίζει και τρώει ξύλο έξω.
Ξέρετε, ο αγώνας κατά της πατριαρχίας δίνεται στους δρόµους και αυτές οι γυναίκες τις οποίες έχετε συλλάβει το έχουν
ζήσει στο πετσί τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τους φοβίζει αυτή
τη στιγµή ούτε η αστυνοµοκρατία ούτε οι δικές σας εντολές και
ούτε και τα πρόστιµα, αν θέλετε να ξέρετε. Εξάλλου το κίνηµα
ήταν πάντα αλληλέγγυο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα πρόστιµα
δεν θα τα πληρώσουν µόνες τους. Θα µαζέψει το κίνηµα τα
λεφτά, θα συνδράµουµε και εµείς σε αυτό, για να πληρωθούν.
Όµως, εσείς ως πολιτικά υπεύθυνοι, πρέπει τη συγγνώµη να
την κάνετε και πράξη όταν τη λέτε, αλλιώς καλύτερα να µην τη
λέτε. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε µάλλον την είπε σε µια στιγµή ανεµελιάς και επιπολαιότητας ο κ. Χρυσοχοΐδης, όπως πολύ ανέµελα συµπεριφέρονται όλα τα µέλη της παράταξής σας και ο
κύριος Πρωθυπουργός, πρώτα απ’ όλα, το τελευταίο διάστηµα.
Είναι δεδοµένη, λοιπόν, η βούλησή σας σαν Κυβέρνηση και
ολοφάνερο, µε τις εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ηµερών, ότι
προσπαθείτε µε πρόσχηµα την πανδηµία να φιµώσετε οποιαδήποτε φωνή προσπαθεί να αντισταθεί σε µια κοινωνία που βυθίζεται όλο και περισσότερο στην καταστολή, τη βία και τον
αυταρχισµό, σε µια κοινωνία όπου περιορίζονται συνταγµατικά
κατοχυρωµένες ελευθερίες και το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη µετατρέπεται µε γρήγορους ρυθµούς σε Υπουργείο καταστολής και περιστολής ελευθεριών.
Επιπλέον, δεν βλέπουµε καµµία προθυµία να ελέγξετε την ανεξέλεγκτη βία εκ µέρους µερίδας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αντίθετα η ατιµωρησία, που φαίνεται και από το πόρισµα
Αλιβιζάτου, δικαιολογεί τη βία και την εµπεδώνει στους παρανοµούντες, τους δείχνει ότι απολαµβάνουν κάποια ιδιότυπη ασυλία.
Ευτυχώς, όµως, εξαγριώνουν κοµµάτι της Αστυνοµίας, το οποίο
αντιδρά σ’ αυτές τις πρακτικές µε τις ανακοινώσεις που θα σας
τις καταθέσω.
Θα θέλαµε να δείξετε τον ίδιο ζήλο µε τις συλλήψεις του προηγούµενου διαστήµατος για τη σύλληψη του καταδικασµένου
Χρυσαυγίτη κ. Παππά, διότι δεν το έχετε κάνει. Σας ζητούµε να
µας απαντήσετε µέχρι πότε και ως πότε θα εκµεταλλεύεστε την
πανδηµία για να συνεχίζετε αυτή την αυταρχική πολιτική.
Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Θα σας καταθέσω, όµως,
µόνο µερικές επιστολές, στις οποίες εκφράζεται η κοινωνική κατακραυγή απέναντι στις πρακτικές σας. Είναι τρεις επιστολές της
ΕΕΔΑ, της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
Με την πρώτη κατακρίνει την αντισυνταγµατική απαγόρευση κυκλοφορίας κατά την 17η Νοέµβρη. Με τη δεύτερη κατακρίνει τον
κύριο Υπουργό που είπε ότι δεν κολλάει ο ιός σε εξωτερικούς
χώρους και µε την τρίτη, φυσικά, µιλάει για την εκµετάλλευση
της πανδηµίας, για την αυστηροποίηση των µέτρων ελέγχου των
πολιτών.
Επίσης, ψήφισµα της Διεθνούς Αµνηστίας. «Υψώστε τη φωνή
σας και ζητήστε τον τερµατισµό της αστυνοµικής βίας και ατιµωρησίας». Ανακοινώσεις συνδικαλιστών και απόστρατων αστυνοµικών ενάντια στις πρακτικές σας, ενάντια στις πρακτικές του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διότι δικές σας είναι οι εντολές, που µέρα µε τη µέρα συνεχίζετε τον κατήφορο αυτό της
κατασταλτικής πολιτικής.
Θέλουµε µια απάντηση σ’ αυτό, κατά πόσον θα συνεχίσετε να
εκµεταλλεύεστε την πανδηµία, για να εφαρµόζετε τέτοιου είδους
πολιτικές. Επίσης, είναι δική σας πρωτοβουλία ή έρχεται άνωθεν;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι όµως διαδικασία αυτή. Η επίκαιρη ερώτηση έχει συγκεκριµένο ερώτηµα. Στο
συγκεκριµένο ερώτηµα πρέπει να απαντά ο Υπουργός. Δεν µπορεί να συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου είτε ο Βουλευτής
είτε ο Υπουργός να µιλούν για πράγµατα πέραν της ερώτησης
που υπάρχει.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Δεν µπορέσατε να ξεφύγετε από τις εµµονές σας και από τα
ιδεολογήµατά σας για τη βία και για το κράτος και για την Αστυνοµία στην προσέγγιση που κάνετε. Δεν θα σας παρακολουθήσω. Αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα υπάρχει παρελθόν, θα σας
θυµίσω µόνο ότι, όταν υπήρξατε Πρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών
για θέµατα ισότητας και είδαµε το φως των καταγγελιών για τον
πρέσβη της Βενεζουέλας και για την κακοποίηση που γινόταν
µέσα στον χώρο των πρεσβειών, σιωπήσατε. Αφήστε τον πρωταθλητισµό και τις ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Στην αρχική µου τοποθέτηση επιχείρησα να περιγράψω πώς
µε έµπρακτο τρόπο η Ελληνική Αστυνοµία, αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι µόνο στις 25 Νοεµβρίου, αλλά
και στην καθηµερινότητα δίνει ιδιαίτερη σηµασία στα ζητήµατα
αντιµετώπισης αλλά και ευαισθητοποίησης των φαινοµένων βίας
και των γυναικών και γενικότερα εγκληµάτων ενδοοικογενειακής
βίας.
Σχετικά µε το τελικό ερώτηµα και ζήτηµα που ετέθη, θέλω να
επισηµάνω τα εξής: Η συγγνώµη που εκφράστηκε από τον
Υπουργό έχει πολιτικό περιεχόµενο, ακριβώς γιατί τα αναγκαστικά, περιοριστικά µέτρα για την ανάσχεση της πανδηµίας,
παρά την προσωρινότητά τους, αποτελούν τελικά έναν λόγο
ανωτέρας βίας για τον περιορισµό των µετακινήσεων και των συναθροίσεων.
Δεύτερον, οι προσαγωγές των εννέα γυναικών που έγιναν από
την πλατεία Συντάγµατος στις 25 Νοεµβρίου και τα διοικητικά
πρόστιµα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων
προστασίας από τον COVID-19, όπως εξήγησα και στην πρώτη
µου τοποθέτηση αναλυτικά, όλα εξελίχθηκαν µε την εποπτεία και
τον συντονισµό του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών και µε
βάση τις οδηγίες του σχηµατίστηκε δικογραφία για παραβίαση
του 285 του Ποινικού Κώδικα, περί παραβίασης µέτρων για την
πρόληψη ασθενειών.
Ως προς τα επιβληθέντα πρόστιµα, για δική σας πληροφόρηση, σας ενηµερώνω ότι υπεβλήθησαν ενστάσεις. Έγιναν αποδεκτές και τα πρόστιµα ακυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας θα ήθελα να υπογραµµίσω εµφατικά προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελληνική Αστυνοµία λειτουργεί θεσµικά στο πλαίσιο του νόµου, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές και υπό το αυστηρό πλαίσιο
των νόµων και της δικονοµίας. Σας διαβεβαιώνω, επίσης, ότι αντιµετωπίζουµε µε υπευθυνότητα και στρατηγικό σχεδιασµό την
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και γενικότερα του
φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας, που παραµένουν στην
κορυφή των προτεραιοτήτων αυτής της Κυβέρνησης.
Μαζί µε την φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας θα εντείνουµε χωρίς κανέναν εφησυχασµό ακόµη περισσότερο τις
προσπάθειες καταπολέµησης ενός θλιβερού φαινοµένου που αγγίζει την κοινωνία µας και το οποίο οφείλει να µας ενώνει όλους
ενάντιά του, καθώς δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση σας καλούµε να συνεισφέρετε δηµιουργικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 223/3-12-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Άννας Βαγενά -Κηλαηδόνη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη λήψης επειγόντων
µέτρων για τα νοσοκοµεία της Λάρισας». Θα απαντήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζωή Ράπτη.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, βεβαίως η ερώτηση ήταν προς τον Υπουργό,
τον κ. Κικίλια, αλλά είναι ευπρόσδεκτη η δική σας παρουσία.
Είστε και γυναίκα και χαίροµαι που είστε εδώ και καθόλου δεν
την υποτιµώ την παρουσία σας.
Σας ζήτησα, λοιπόν, να έρθετε σήµερα εδώ και ήρθα και εγώ
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µόνο για τον λόγο να δώσω φωνή στις χιλιάδες συµπατριώτες
µου της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής. Η φωνή µου -αυτή
που έχω την τιµή να ακούγεται σήµερα εδώ, µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, για µένα είναι πολύ µεγάλη τιµή- είναι η δική τους
φωνή.
Και σας ρωτάµε: Τι κάνατε τους εννέα µήνες, από την αρχή
της πανδηµίας µέχρι και σήµερα, για να θωρακίσετε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας; Μαζί µε αυτό, όλης της χώρας και βέβαια της
Λάρισας, µε τα δύο σηµαντικά δηµόσια νοσοκοµεία της. Τι κάνετε εκτός -όχι εσείς βεβαίως, η Κυβέρνηση- από το να επαναπαύεστε στις δάφνες σας, να αυτοθαυµάζεστε και να ζείτε
στιγµές ανεµελιάς; Η πραγµατικότητα είναι σκληρή και σας λέει
ότι δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και ως απόδειξη θα διαβάσω
µια επιστολή του Σωµατείου Εργαζοµένων του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Λάρισας µε ηµεροµηνία 8-12-2020 προς τους Βουλευτές Λάρισας, µε τίτλο «Μάχη χωρίς τέλος». Διαβάζω: «Όλοι
οι εργαζόµενοι στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας δίνουµε καθηµερινή µάχη για να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας στους ασθενείς COVID που νοσηλεύονται κατά δεκάδες σε κλινικές και ΜΕΘ.
Τα σωµατικά και ψυχολογικά αποθέµατά µας εξαντλούνται από
τη συνεχή πίεση, από την έλλειψη εφεδρειών και από τον ελλιπή
σχεδιασµό. Με απόγνωση ζητάµε σε αυτόν τον πόλεµο να υπάρξουν και άλλες ενισχύσεις, µε προσωπικό και πολεµοφόδια, που
είναι τα ατοµικά µέσα προστασίας. Υπερβάλλοντας εαυτόν παλεύουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, αλλά καθηµερινά αποδεκατιζόµαστε, γιατί δεν είµαστε άτρωτοι στον COVID-19. Πάνω από
εκατό εργαζόµενοι νοσούν, ακόµα δεκάδες λείπουν µε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών οµάδων. Ζητούµε συνεχώς να γίνουν
προσλήψεις, µε διαδικασίες εξπρές, που όµως δεν έρχονται.
Έχουµε µείνει µόνοι µας, χωρίς βοήθεια.
Κραυγή αγωνίας εκφράζουµε µε δελτία Τύπου προς κάθε κατεύθυνση. Ζητούµε να γίνει ο αγώνας µας αγώνας όλης της
πόλης και της Θεσσαλίας.
Διεκδικούµε: Προσλήψεις µε εξπρές διαδικασίες, για να ενσωµατωθούν άµεσα. Μέσα ατοµικής προστασίας. Ένταξη στα
βαρέα ανθυγιεινά. Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων. Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων, επικουρικού προσωπικού και
ΟΑΕΔ, που όλοι µαζί δίνουµε τη µάχη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακαλούµε θερµά για τη δική
σας βοήθεια.».
Αυτούς τους ανθρώπους ήρθα σήµερα να βοηθήσω εδώ. Περιµένω τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτά, πράγµατι τα επιδηµιολογικά δεδοµένα του
δεύτερου κύµατος αυτής της πανδηµίας που αντιµετωπίζουµε
είναι για αρκετές πόλεις, όπως και για τη Λάρισα, αρκετά δύσκολα. Ωστόσο, σύµφωνα µε αυτά τα οποία καταγράφονται,
αργά αλλά σταθερά ο αριθµός των κρουσµάτων και των διασωληνωµένων αρχίζει σταδιακά να µειώνεται.
Σε σχέση τώρα µε την ερώτησή σας και µε τη συγκεκριµένη
επισήµανση αν θα προχωρήσουµε σε επίταξη ιδιωτικών κλινικών
στη Λάρισα, κατ’ αρχάς να πω ότι εκεί δεν υπάρχει κάποια
ανάγκη για επίταξη, διότι ο ιδιωτικός τοµέας συνεργάζεται πάρα
πολύ καλά µε την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια. Συγκεκριµένα,
όσον αφορά τις δύο ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες αναφέρατε,
αυτές οι δύο δέχονται και από τα δηµόσια νοσοκοµεία τα περιστατικά non COVID. Διαθέτουν, δηλαδή, και κλίνες ΜΕΘ, αλλά
παίρνουν ακόµα και περιστατικά τα οποία χρειάζονται ήπια νοσηλεία, ούτως ώστε…
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Για COVID µιλάµε.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Μισό λεπτό. Καταλαβαίνουµε όλοι -και θα ήθελα να µη µε διακόπτετε- ότι, εφόσον χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των κλινών COVID στα δηµόσια
νοσοκοµεία, µοιραία αυτοί θα πρέπει να µεταφερθούν στα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Ήδη αυτό γίνεται και µε την κλινική του «ΙΑΣΩ»
Θεσσαλίας. Και σήµερα το Γενικό Νοσοκοµείο της Λάρισας δέχεται αποκλειστικά κρούσµατα COVID, ενώ το Πανεπιστηµιακό
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Νοσοκοµείο δέχεται και άλλα περιστατικά.
Εποµένως καταλαβαίνετε ότι αυτή η δυναµική των δύο ιδιωτικών κλινών, στην οποία αναφέρεστε, ήδη αξιοποιείται στο συνολικό σύστηµα αντιµετώπισης αυτής της πανδηµίας από την 5η
Υγειονοµική Περιφέρεια και βεβαίως από το Υπουργείο. Άρα επί
του παρόντος δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέµα. Όµως, τα δεδοµένα παρακολουθούνται διαρκώς.
Σε σχέση τώρα µε την περαιτέρω ενίσχυση σε υγειονοµικό
προσωπικό, στην οποία αναφέρεστε, να πω συγκεκριµένα ότι
από την έναρξη της πανδηµίας, κύριε Πρόεδρε, για το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας έχουν προσληφθεί συνολικά είκοσι γιατροί µόνιµοι και επικουρικοί, ενώ εντός του δεύτερου κύµατος της
πανδηµίας έχουν προσληφθεί εξήντα τέσσερα άτοµα παραϊατρικό προσωπικό και είκοσι δύο νοσηλεύτριες, µε ειδίκευση
στην Επειγοντολογία, ενώ στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της
Λάρισας έχουν προσληφθεί συνολικά σαράντα έξι γιατροί -µιλάµε για την πανδηµία- µόνιµοι και επικουρικοί και, βεβαίως, εκατόν τριάντα τρία άτοµα λοιπό επικουρικό προσωπικό. Μάλιστα,
εντός του δεύτερου κύµατος που διανύουµε έχουν προσληφθεί
σαράντα έξι άτοµα παραϊατρικό και πενήντα πέντε νοσηλεύτριες.
Μέσα στο ίδιο δεύτερο κύµα της πανδηµίας έχουν προσληφθεί
και δύο ιδιώτες γιατροί µε ιδιωτική σύµβαση, συγκεκριµένα ένας
πνευµονολόγος και ένας παθολόγος. Και, για να µιλήσουµε ειδικότερα για τις ΜΕΘ, που είναι και το ζητούµενο σε ό,τι αφορά
στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας, θέλω να καταθέσω ότι σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία που έχουµε έχουν τριπλασιαστεί οι
ΜΕΘ. Προφανώς δεν ήταν πολλές, αλλά στο Πανεπιστηµιακό
από έξι που ήταν όταν παραλάβαµε, έχουν αυξηθεί σε δεκαοκτώ
και στο Γενικό Νοσοκοµείο από οκτώ σε είκοσι επτά. Και στα δύο
νοσοκοµεία η πλειοψηφία των προσλήψεων στις οποίες αναφέρθηκα αφορά ειδικότητες σε υγειονοµικό προσωπικό COVID. Είναι
αυτοί που δίνουν τη µάχη στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το υγειονοµικό υλικό, η εικόνα που έχει
το Υπουργείο είναι ότι δεν υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις στην
υγειονοµική περιφέρεια. Γιατί ακριβώς η υγειονοµική περιφέρεια
συνδράµει τα νοσοκοµεία µε µέτρα ατοµικής προστασίας. Συγκεκριµένα να πω για τα υλικά ότι ειδικότερα τα ιατρικά µηχανήµατα µέσα στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας ήταν ενισχυµένα,
µε την έννοια ότι παρελήφθησαν και αναπνευστήρες για τις ΜΕΘ,
αλλά και βεβαίως και από το Γενικό Νοσοκοµείο και από το Πανεπιστηµιακό. Εάν ζητήσουν, βεβαίως, και άλλες τέτοιες ενισχύσεις, θα τις λάβουν.
Άρα η συνολική εικόνα για τα νοσοκοµεία τα συγκεκριµένα,
στα οποία αναφέρεστε, είναι ότι ενισχύονται καθηµερινά και µε
την ταχύτητα η οποία είναι δυνατή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Να πω και αυτό, κύριε
Πρόεδρε. Κανείς δεν έχει µείνει εκτός ΜΕΘ. Το λέω γιατί και
αυτό αναφέρεται µέσα στην ερώτησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι αριθµοί φαίνεται είναι περίεργοι. Δεν ξέρω, καθένας δίνει
τους δικούς του αριθµούς. Εγώ έχω να σας πω ότι στις οργανικές θέσεις στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας υπάρχει έλλειµµα 30%. Έπρεπε να είναι διακόσιες είκοσι οκτώ και
είναι εκατόν πενήντα δύο. Αυτά είναι στοιχεία επίσηµα, τα οποία
έχω ζητήσει από τον Διοικητή του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας και µπορώ να τα καταθέσω.
Επίσης, από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας έχουν
ασθενήσει από COVID-19 ιατρικό προσωπικό δεκατέσσερις, νοσηλευτικό προσωπικό εβδοµήντα επτά. Όσο για το άλλο νοσοκοµείο, το Γενικό Νοσοκοµείο, έχουµε διακόσιους τριάντα
τέσσερις ιατρούς στην αρχή της πανδηµίας -αυτά είναι στοιχεία,
επίσης, από τον διοικητή, δεν τα έβγαλα από το µυαλό µου- και
διακόσιους δεκαεπτά σήµερα, λιγότερους δηλαδή γιατρούς. Και
έχουν ασθενήσει πενήντα επτά νοσηλευτές και είκοσι πέντε ιατροί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσο γι’ αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, ότι σε µεγάλο νοσοκοµείο δυτικό διατίθενται κλίνες ΜΕΘ, µιλάµε για COVID. Δεν δέχονται τους COVID ασθενείς. Είναι «λεπροί» οι COVID ασθενείς για
την ιδιωτική ασφάλεια. Πάνε τα άλλα περιστατικά.
Αυτά που είπατε, λοιπόν, να µην τα λέτε σε µένα. Να τα απαντήσετε στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους από την
COVID-19 και σε πολλούς ανθρώπους στη Λάρισα και στην περιοχή, οι πιθανόν να είχαν σωθεί -δεν λέω σίγουρα- αν είχαν καλύτερες συνθήκες νοσηλείας. Σε αυτούς να απολογηθείτε και όχι σε
µας.
Και αναφέρω µερικά άρθρα σχετικά: «Γονατίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας», ερώτηση που έχω υποβάλει στις 12-11-2020.
«Μαύρη µέρα µε διακόσια επτά κρούσµατα», 19-11 στη Λάρισα.
«Η 5η ΥΠΕ, η µεγαλύτερη ΥΠΕ σε κρεβάτια ΜΕΘ έχει πληρότητα,
δεν µπορεί να δεχθεί άλλους». «Κορωνοϊός Θεσσαλία, ασφυξία
στις ΜΕΘ. Μεταφέρονται ασθενείς στην Αττική και στην Πελοπόννησο», κυρία Υπουργέ. Αυτό δηµοσιεύθηκε στις 25 Νοεµβρίου.
Στις 30 Νοεµβρίου: «Κορωνοϊός, έχασε τη µάχη ο 49χρονος µαιευτήρας γυναικολόγος Νεκτάριος Χαλβαντζάς», στη Λάρισα, σαράντα εννέα χρονών.
Επίσης, στις 3 Δεκεµβρίου ξεκίνησε απεργία πείνας ο Λάµπρος
Τσάπαλης, τραυµατιοφορέας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου.
Ζητά δώρο Χριστουγέννων για όλους τους εργαζόµενους και τα
λοιπά και τα λοιπά. Να µη διαβάσω αναλυτικά τι λέει. Χάθηκαν
ζωές -λέει- και το ξέρετε. Αυτός συνεχίζει και σήµερα, κυρία
Υπουργέ, την απεργία πείνας. Σε αυτόν να απαντήσετε, όχι σε
εµένα.
Έχω επίσης εδώ επιστολή συµβασιούχου στην καθαριότητα. Τι
να τα λέµε; Αυτές τις επιστολές θα τις καταθέσω.
Επίσης, επειδή έχω την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω
τα συλλυπητήριά µου σε όλες τις οικογένειες που έχασαν δικούς
τους ανθρώπους από τον κορωνοϊό σε όλη την Ελλάδα και στην
περιοχή µου και να εκφράσω θερµές ευχαριστίες και πολύ µεγάλο
σεβασµό και ευγνωµοσύνη σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων όλης της χώρας και βεβαίως της Λάρισας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Βαγενά - Κηλαηδόνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε, και για τον χρόνο σας.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε όσα αναφέρθηκε η αξιότιµη κυρία Βουλευτής να πω ότι σε
σχέση µε την πλήρωση των οργανικών θέσεων καταλαβαίνουµε
όλοι -και το γνωρίζει και η ίδια- ότι αυτές οι οργανικές θέσεις,
όπως αναφέρατε, οι διακόσιες είκοσι οκτώ, οι οποίες είναι στη διάθεση του ΕΣΥ και µόνο οι εκατόν πενήντα δύο είναι καλυµµένες,
καταλαβαίνετε βεβαίως ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσµα των έξι ή
επτά µηνών να µπορέσουν να πληρωθούν, αλλά είναι αποτέλεσµα
της δεκαετούς κρίσης και βεβαίως και της δικής σας διακυβέρνησης, όπου και κατά τη δική σας διακυβέρνηση θα έπρεπε να είχαν
γίνει περισσότερες προσλήψεις.
Από εκεί και πέρα, στο ζήτηµα που αφορά, όπως ανέφερα και
πριν, τις κλίνες ΜΕΘ, αυτή τη στιγµή -και προηγουµένως και σήµερα που µιλάµε- οι κλίνες ΜΕΘ είναι διαθέσιµες και, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε, ο ιδιωτικός τοµέας, κατά συµφωνία µε το Υπουργείο Υγείας, δεν παραλαµβάνει προς νοσηλεία συγκεκριµένα περιστατικά COVID. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο στη Λάρισα, αλλά σε
όλη την Ελλάδα. Η συµφωνία που έχει γίνει µε το Υπουργείο είναι
να παραλαµβάνουν τα non COVID περιστατικά, ακριβώς για να
υπάρχουν διαθέσιµες κλίνες στο ΕΣΥ, οι οποίες µετατρέπονται σε
κλίνες COVID.
Συνεπώς υπάρχει αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλων των περιστατικών στα νοσοκοµεία της Λάρισας. Όταν απαιτήθηκε, ενισχύθηκαν αυτά, όπως ανέφερα προηγουµένως, µε τους αριθµούς
που ανέφερα και νοµίζω ότι, αν το δείτε συγκεκριµένα µε τους εργαζόµενους, θα δείτε ότι αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως αληθή.
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Βεβαίως, να επαναλάβω άλλη µια φορά ότι κανείς δεν θα µείνει
αβοήθητος. Δεν περιοριζόµαστε µόνο στην 5η Υγειονοµική Περιφέρεια, που είναι η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, αν χρειαστεί κάποιος κάποιο άλλο κρεβάτι, αλλά βεβαίως υπάρχει µία
υγειονοµική περιφέρεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και, αν χρειαστεί κάποιος, θα διαµετακοµιστεί.
Όµως, σήµερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτηµα. Όλα τα περιστατικά αντιµετωπίζονται από τα δύο νοσοκοµεία µας στη Λάρισα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 226/4-12-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Εξηγήσεις για τη διαγωνιστική διαδικασία του “ΙΦΕΤ Α.Ε.”
ως προς την προµήθεια δύο εκατοµµυρίων rapid tests».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η κυρία Υπουργός.
Κύριε Πουλά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µε το άρθρο 3 της από 25-2-2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, µε το άρθρο 13 του ν.4693/2020 και µε
το άρθρο 18 του ν.4728/2020 προβλέφθηκε νοµοθετικά η προµήθεια του απαραίτητου υλικού για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
µε διαδικασίες εκτός του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία «ΙΦΕΤ Α.Ε.» ανήρτησε, στις 4-112020, στην ιστοσελίδα της πρόσκληση για την προµήθεια δύο
εκατοµµυρίων rapid tests, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών στις 9-11-2020, µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά.
Η ενέργεια αυτή προκαλεί αρκετά ερωτηµατικά για τη χρησιµότητά της, καθώς µόλις τον Σεπτέµβριο είχε προηγηθεί, µε την
ίδια διαδικασία, προµήθεια οκτακοσίων χιλιάδων rapid tests και,
σύµφωνα µε τη χθεσινή ηµερήσια έκθεση επιδηµιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ από µονάδες υγείας και κλιµάκιο του ΕΟΔΥ
που διενεργούν ελέγχους rapid tests, έχουν ελεγχθεί τριακόσιες
επτά χιλιάδες δείγµατα, αριθµός που δεν ικανοποιεί την αναγκαιότητα της βιαστικής προµήθειας επιπλέον δύο εκατοµµυρίων rapid tests.
Επιπλέον, παρ’ ότι η πανδηµία µετρά ήδη δέκα µήνες στη
χώρα µας, δηµιουργούνται ερωτήµατα για τη σκοπιµότητα της
διατήρησης µέχρι 31-12-2020 των εκτός του ν.4412/2016 διαδικασιών προµήθειας του απαραίτητου υλικού, αντί της συστηµατικής καταγραφής των ελλείψεων και προγραµµατισµού των
διαγωνισµών, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαγωνιστική διαδικασία, ιδίως την ώρα που ο ίδιος ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων αφήνει υπόνοιες µε την
επιστολή που σας έστειλε στις 13-11-2020 για την πιθανότητα
«φωτογραφικών» διαγωνισµών εξπρές υπέρ συγκεκριµένων εταιρειών, που έχουν φροντίσει να διαθέτουν το απαραίτητο απόθεµα υλικού, ώστε να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές
διαγωνιστικές προθεσµίες και σε υψηλά κόστη και που δεν δικαιολογούνται µε τις τιµές στη διεθνή αγορά.
Σας ερωτούµε, λοιπόν: Πρώτον, για ποιον λόγο προβλέφθηκε
η βιαστική προµήθεια δύο εκατοµµυρίων rapid tests από την
«ΙΦΕΤ Α.Ε.» στις 4-11, ενώ είχε προηγηθεί τον Σεπτέµβριο η προµήθεια των οκτακοσίων; Δεύτερον, τι απαντάτε στις αιτιάσεις της
επιστολής του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κι εσάς, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς όσον αφορά στη σκοπιµότητα της
εκ νέου προµήθειας δύο εκατοµµυρίων rapid tests τον Νοέµβριο,
όπως αναφέρετε, συχνά σε αυτή την Αίθουσα αλλά και στον δηµόσιο διάλογο στόχος µας δεν είναι µόνο να ανταποκρινόµαστε
στις ανάγκες που δηµιουργεί η πανδηµία, αλλά βεβαίως να είµαστε προετοιµασµένοι σε έναν µεγάλο βαθµό να προβλέψουµε και
να αντιµετωπίσουµε φυσικά την εξέλιξή της.
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Θέλω να σας θυµίσω ότι στις αρχές του Νοεµβρίου είχε ήδη
ξεκινήσει η ανοδική πορεία των κρουσµάτων, που οδήγησε στην
επιβολή του lockdown, µια πορεία που ήδη από τον Σεπτέµβριο
προοιωνιζόταν. Οπότε τα δεδοµένα που είχαµε εκείνη τη χρονική
στιγµή -µιλώ για τον Νοέµβριο- και εκείνη την περίοδο ήταν η είσοδος σε µια φάση έξαρσης της πανδηµίας και γι’ αυτόν τον
λόγο έπρεπε να δράσουµε άµεσα. Έπρεπε, δηλαδή, να προµηθευτούµε άµεσα τις µεγάλες ποσότητες των rapid tests που προµηθευτήκαµε.
Επρόκειτο, όπως καταλαβαίνετε, για έκτακτη ανάγκη και γι’
αυτόν τον λόγο η προµήθεια αυτών των τεστ ήταν µια προµήθεια
η οποία προβλέφθηκε και µε κατάθεση προσφορών σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, όπως ορίζει το άρθρο 13 και το άρθρο 16 του
ν.4693/2020.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στη συγκεκριµένη διαγωνιστική
διαδικασία αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισµός, γιατί συµµετείχαν συνολικά επτά οικονοµικοί φορείς και βεβαίως στους φορείς
αυτούς δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά ακόµα
και για ένα µέρος της συνολικής προµήθειας.
Επίσης, η νοµιµότητα αυτής της διαδικασίας της προµήθειας
ελέγχθηκε στο πλαίσιο του προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο µε την 441/2020 απόφασή του έκρινε
ότι η διαγωνιστική διαδικασία ήταν βεβαίως απολύτως νόµιµη,
διενεργήθηκε δηλαδή µε τον σωστό τρόπο.
Στη συνέχεια, ήρθε πάλι το Ελεγκτικό Συνέδριο και απέρριψε
τις σχετικές αιτιάσεις ενός οικονοµικού φορέα, που ήταν κατά
του διαγωνισµού, ακριβώς διότι δεν ήταν παραδοτέα η δική του
η ποσότητα εντός των τριών ηµερών που απαιτείτο από την προκήρυξη. Δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο επικύρωσε τη νοµιµότητα αυτού του συγκεκριµένου όρου της πρόσκλησης.
Μάλιστα, µέσα στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ρητά ότι τον Σεπτέµβριο του 2020 δεν µπορούσε, δεν
υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθεί η ανάγκη της προµήθειας
αυτών των τεστ που χρειάστηκε να προµηθευτούµε τον Νοέµβριο, γιατί η αρνητική εξέλιξη της πανδηµίας -όπως λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο- δεν ήταν προβλέψιµη τον Σεπτέµβριο.
Τέλος, να πω ότι οι προδιαγραφές έγιναν βάσει αυτών που ορίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Γι’ αυτό ήταν πολύ συγκεκριµένες οι προδιαγραφές των τεστ τα οποία ζητούσαµε.
Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τον µεγάλο όγκο και την αµεσότητα
της προµήθειας, γνωρίζετε και γνωρίζουµε όλοι από την αρχή
της πανδηµίας τον µεγάλο ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών που
επιβάλλει στο Υπουργείο Υγείας να έχουµε εξασφαλισµένα rapid
tests από την αρχή της ανόδου των κρουσµάτων, ώστε να προλάβουµε τυχόν ελλείψεις, αλλά βεβαίως και ανόδους τιµών της
αγοράς.
Επίσης, να πω ότι σήµερα, µε αυτή την ποσότητα που πλέον
έχει προµηθευτεί το Υπουργείο Υγείας, έχουµε τη δυνατότητα
να περάσουµε σε µια πιο επιθετική στρατηγική, µια επιθετική
στρατηγική, ούτως ώστε να προµηθεύουµε rapid tests σε δοµές,
που όπως ξέρετε, χθες ψηφίσαµε εδώ στο Κοινοβούλιο διάταξη,
προκειµένου να αυξήσουµε κατακόρυφα τους ελέγχους rapid
tests και να διευρύνουµε τον κύκλο των φορέων που θα τους διενεργούν.
Εφεξής, από χθες, θα διενεργούνται τεστ µεταξύ άλλων σε µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, σε σωφρονιστικά καταστήµατα,
σε πολύ µεγάλο αριθµό δοµών, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι θα
χρειαζόµασταν και χρειαζόµαστε αυτά τα τεστ να υπάρχουν διαθέσιµα.
Τέλος, να πω ότι είναι λογικό ότι, όσο διαρκεί αυτή η πανδηµία,
πρέπει οι έκτακτες ανάγκες να αντιµετωπίζονται µε τον τρόπο
που έχουµε ψηφίσει εδώ στη Βουλή µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Κλείνοντας, σε σχέση µε τις αιτιάσεις του φορέα στον οποίο
αναφέρεστε στην επιστολή σας, συγκεκριµένα ο φορέας, ο ΣΕΙΒ,
παραπονείται για τα στενά χρονικά περιθώρια για την υποβολή
προσφορών και, βεβαίως, δεν αναφέρει κάτι για «φωτογραφική»
πρόσκληση της συγκεκριµένης προκήρυξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία,
κυρία Υπουργέ.
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Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα µε µεγάλη
προσοχή, αλλά δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις εποχές που ζούµε
να υπάρχουν, να αιωρούνται σκιές σκανδάλων σε αναθέσεις προµηθειών, για να είµαι ξεκάθαρος.
Είπατε ότι θέλαµε να προµηθευτούµε δύο εκατοµµύρια rapid
tests, ενώ είχαµε προµηθευτεί οκτακόσιες χιλιάδες rapid tests
στο τέλος του Σεπτεµβρίου. Αυτή τη στιγµή έχουν κάνει µόνο
τριακόσιες επτά χιλιάδες, περισσεύουν δυόµισι εκατοµµύρια.
Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι, πρώτον, ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο, οι
δοµές δεν κάνουν rapid tests. Δεν είναι αρκετό το νούµερο για
να µπορέσουµε να ελέγξουµε επιδηµιολογικά τη χώρα.
Δεν µπορεί να έρχεστε µετά από οκτώ µήνες, µε τροπολογία
της τελευταίας στιγµής, να δίνετε το δικαίωµα σε κλειστές δοµές
να κάνουν το rapid test. Αυτά τα πράγµατα που συµβαίνουν στη
χώρα µας έπρεπε να τα είχαµε ξεπεράσει πολύ πιο γρήγορα.
Έπρεπε να είχαν γίνει τα τεστ, rapid tests ειδικά έπρεπε να είχαν
γίνει πολύ περισσότερα, για να έχουµε και την εικόνα. Φωνάζουν
οι επιστήµονες, λένε το εξής, «κάντε έναν επιδηµιολογικό έλεγχο
τυχαίο, δειγµατοληπτικό, να δούµε ποια είναι η κατάσταση στη
χώρα και ενώπιον του “ανοίγµατος” της οικονοµίας να ξέρουµε
τι υπάρχει στη χώρα µας». Το φωνάζουν όλοι, το λένε όλοι, αλλά
δυστυχώς αυτό δεν γίνεται.
Από την άλλη, όµως, κάνετε έναν διαγωνισµό και τι λέτε; Στην
πρώτη φάση δεν βάζετε τις προδιαγραφές του ΠΟΥ -αυτό το
βγάζετε απέξω-, στη δεύτερη φάση βάζετε προδιαγραφές, λέτε
«οι εταιρείες που έχουν πάρει έγκριση από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας» και οι εταιρείες αυτές είναι δύο συγκεκριµένες.
Δεν µεροληπτείτε; Δεν είναι κάτι πασιφανές αυτό που συµβαίνει;
Και να πάµε και πιο κάτω; Πρέπει για αυτή την κρίση που περνάµε να διαθέσουµε όλα τα µέσα που έχουµε. Δεν µπορεί να περιµένουµε ακόµα. Το εµβόλιο ναι µεν µπορεί να είναι µία λύση,
αλλά είναι µέρος της λύσης. Αυτή τη στιγµή το όπλο µας είναι η
τήρηση των µέτρων και πολλά τεστ. Αυτό το Κίνηµα Αλλαγής το
φωνάζει από την πρώτη στιγµή και θα πρέπει να γίνει πράξη.
Και ένα τελευταίο, για να κλείσω και να µην τρώω τον χρόνο
σας. Το τελευταίο διάστηµα εντείνονται οι καταγγελίες από νοσηλευτικό προσωπικό, από ανθρώπους που υπηρετούν στα νοσοκοµεία, ότι διεξάγονται πάρα πολλές ΕΔΕ ή µετακινήσεις
προσωπικού προς άλλα νοσοκοµεία, γιατί δεν αρέσουν στις διοικήσεις. Δείτε το θέµα, υπάρχουν συγκεκριµένες καταγγελίες.
Δείτε το θέµα και δώστε λύση! Δεν µπορεί οι υγειονοµικοί, που
αυτή τη στιγµή σηκώνουν όλο το βάρος, να έχουν να αντιµετωπίσουν τον αυταρχισµό και την εκδικητικότητα κάποιων διοικήσεων. Πρέπει να λάβετε σοβαρά µέτρα!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Βουλευτά, σε
σχέση µε αυτό που αναφέρατε στο τέλος, το σχόλιο που έχω να
κάνω είναι ότι κατά την άποψή µου αυτό είναι αδύνατο να γίνεται,
αλλά θα ήθελα, εάν έχετε κάποια συγκεκριµένη, βεβαίως, και
επώνυµη τέτοια αναφορά, να µας τη φέρετε για να την εξετάσουµε.
Τώρα, σε σχέση µε το ότι δεν κάνουµε rapid tests, κάνουµε
rapid tests καθηµερινά, σε πάρα πολύ µεγάλο αριθµό. Τελευταία
είναι σχεδόν είκοσι χιλιάδες τη µέρα, δεκαεπτά χιλιάδες και µε
τη λήψη του µεγάλου αριθµού των τεστ που τώρα έχουµε µας
δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουµε, όπως πολύ σωστά είπατε -και δεν νοµίζω ότι διαφωνούµε πουθενά- στην αύξηση των
ελέγχων που γίνονται καθηµερινά.
Και από χθες, όπως ανέφερα και προηγουµένως, πλέον όλες
οι δοµές θα µπορούν οι ίδιες να διενεργούν αυτά τα rapid tests
µε τη δική τους µέριµνα και φροντίδα, που σηµαίνει ότι θα χρειαστεί πολλαπλός αριθµός rapid tests µηνιαίως. Και βεβαίως, πιστεύω ότι η ποσότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγµή στο
Υπουργείο Υγείας είναι αµφίβολο αν θα φτάσει µέχρι τον Ιανουάριο.
Πέραν, όµως, αυτού, σε σχέση µε τις εταιρείες που αναφέρατε
ότι είναι µόνο δύο αυτές οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, το Υπουρ-
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γείο Υγείας έχει κρίνει ότι αυτές οι προδιαγραφές που ορίζει ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας είναι αυτές που εξασφαλίζουν
τη βεβαιότητα ότι τα rapid tests που θα πάρουµε και θα διενεργήσουµε θα είναι ασφαλή και, βεβαίως, και ακριβή.
Άρα, λοιπόν, για αυτόν τον λόγο µπήκε αυτός ο όρος και δεν
νοµίζω ότι σε αυτό θα µπορούσε κάποιος άλλος να διαφωνήσει.
Άλλωστε, ήδη ο διαγωνισµός µε δύο, όπως και εσείς αναφέρατε,
οι οποίοι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ήταν ένας διαγωνισµός ο οποίος για το ελληνικό δηµόσιο ήταν επωφελής σε ό,τι
αφορά και την τιµή και σε ό,τι αφορά και την ουσία, που είναι η
ωφέλεια του να χρησιµοποιήσει τα συγκεκριµένα rapid tests.
Βεβαίως, το γνωρίζετε ότι γίνεται µια καθηµερινή προσπάθεια
να αυξάνουµε τους ελέγχους. Και αυτό το κάνει όχι µόνο το
Υπουργείο Υγείας, αλλά και η Πολιτική Προστασία.
Και µε πολύ µεγάλη διάθεση λέω προς εσάς ότι για οτιδήποτε
υπάρχει που το Υπουργείο Υγείας είναι σε θέση να κάνει θα
ήθελα µε δική σας αναφορά να µας το αναφέρετε και να µας το
καταθέσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 1385/3-11-2020 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ολοκλήρωση της ανακαίνισης και αξιοποίηση του “Πανάνειου” (πρώην νοσοκοµείου)».
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πριν από δύο βδοµάδες συζητήσαµε µε τον κ.
Κοντοζαµάνη επίκαιρη ερώτησή µου για την ανακαίνιση του παλιού κτηρίου του «Βενιζελείου» Νοσοκοµείου και τη δυνατότητα
να φτιαχτούν άµεσα κάποιες κλίνες ΜΕΘ -που αποτελεί µια προτεραιότητα και µια άµεση ανάγκη- και, βεβαίως, να ανακαινιστεί
συνολικά το κτήριο, αφού µεταφέρθηκαν οι αντίστοιχες κλινικές
στο νέο κτήριο, που επιτέλους ολοκληρώθηκε.
Σήµερα θέλω να συζητήσουµε το θέµα που αφορά το «Πανάνειο» Νοσοκοµείο, το κτήριο που είναι µέσα στον αστικό ιστό του
Ηρακλείου και που αποτελεί ένα διατηρητέο κτήριο. Είναι ιδιοκτησία του «Βενιζελείου», είχε προγραµµατιστεί να γίνει κέντρο
µητέρας -παιδιού.
Είχα την τύχη να είµαι Πρόεδρος στον Οργανισµό Ανάπτυξης,
που υπογράψαµε µια προγραµµατική σύµβαση µε το «Βενιζέλειο» και προχωρήσαµε ένα σηµαντικό µέρος του προγράµµατος, την αναστήλωση του κτηρίου, και έτσι απεφεύχθη η
κατάρρευσή του. Αυτό ήταν σηµαντικό, πλην όµως δεν προχώρησε. Εγώ έµεινα δέκα µήνες µόνο σε αυτόν τον οργανισµό και
είναι πλέον µπροστά η ευθύνη να το αναµορφώσουµε, να το ανακαινίσουµε, να το ξαναδηµιουργήσουµε.
Η διοίκηση του «Βενιζελείου» έχει προτείνει το κτήριο αυτό να
αξιοποιηθεί ως κέντρο ηµέρας για τον αυτισµό, ως κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας, υποστήριξης και αποκατάστασης χρονίως πασχόντων, καρκινοπαθών και ασθενών µε κινητικά
προβλήµατα, να δηµιουργηθεί αυτοτελής µονάδα ηµερήσιας νοσηλείας, σταθµός αιµοδοσίας και κέντρο αιµοληψιών. Είναι µια
ολοκληρωµένη πρόταση. Θα µπορούσαν, ίσως, να συζητηθούν
και κάποια επιµέρους θέµατα. Το κύριο, όµως, θέµα που παραµένει είναι το κτηριακό.
Το Υπουργείο Πολιτισµού απάντησε στην ερώτησή µου ότι διατίθεται να συνδράµει την προσπάθειά µας και να ενισχύσει τις
υπηρεσίες, ούτως ώστε η µελέτη και αντίστοιχα η κατασκευή του
έργου να ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014 - 2020 ή στο επόµενο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δω να συντονίζονται οι ενέργειες του
Υπουργείου, της ΥΠΕ και της διοίκησης του «Βενιζελείου», προκειµένου να πετύχουµε την ένταξη της ανακαίνισης, ανάπλασης
και αναστήλωσης του ιστορικού αυτού νοσοκοµείου µέσα στο
Περιφερειακό Πρόγραµµα το οποίο τρέχει, διότι, αν έχουµε και
άλλες καθυστερήσεις, δεν θα γίνει κατορθωτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εγώ
σας ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
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Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Βουλευτά, όπως αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, πράγµατι στο παρελθόν είχε γίνει µια καλή προσπάθεια για να προχωρήσει αυτό το έργο της ανακαίνισης του κτηρίου του πρώην
«Πανανείου» Νοσοκοµείου και βεβαίως υπάρχει και η σχετική
κτηριολογική µελέτη.
Επίσης, αυτή η µελέτη σήµερα είναι µια µελέτη η οποία µπορεί
να επικαιροποιηθεί. Και το λέω αυτό, διότι στις προθέσεις του
Υπουργείου και στο χαρτοφυλάκιό µου υπάρχει συγκεκριµένα
πρόθεση να µπορέσουµε ακριβώς να χρησιµοποιήσουµε το «Πανάνειο», τουλάχιστον τµήµα του, µετά και από την τροποποίηση
και την επικαιροποίηση της µελέτης, για να στεγάσουµε εκεί ειδικό πρότυπο κέντρο αυτισµού. Ξέρετε ότι τα κέντρα αυτισµού
στη χώρα είναι πάρα πολύ λίγα και, βεβαίως, στην Κρήτη δεν
υπάρχει κανένα δηµόσιο κέντρο για αυτόν τον σκοπό.
Γι’ αυτόν τον λόγο, στις αρχές του περασµένου Οκτωβρίου η
7η Υγειονοµική Περιφέρεια έχει καταθέσει στην Περιφέρεια της
Κρήτης έγγραφο που δηλώνει αυτή την πρόθεση, την πρόθεση
δηλαδή να υποβάλει πρόταση για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ
της ανακαίνισης του «Πανανείου» Νοσοκοµείου και της λειτουργίας σε αυτό πρότυπου κέντρου ηµέρας για τον αυτισµό. Καταλαβαίνουµε όλοι ότι, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη δοµή
που θα υπάρξει στην Κρήτη.
Βεβαίως, εκείνο το οποίο πρόκειται να γίνει είναι ότι, µε βάση
το πόρισµα της διεπιστηµονικής επιτροπής που έχει συσταθεί
προς τούτο, για να δώσει δηλαδή συγκεκριµένα την πρόταση
που θα κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, θα υποβληθεί αντίστοιχα η πρόταση στην Περιφέρεια και στην αρµόδια διαχειριστική αρχή, προκειµένου να τύχει χρηµατοδότησης.
Σε επικοινωνία που είχε το Υπουργείο και µε τον Περιφερειάρχη αναφέρει ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης στο επόµενο ΕΣΠΑ. Θεωρούµε ότι αυτή η πρόταση θα φέρει και όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να ελεγχθεί προς χρηµατοδότηση και έτσι να δούµε αυτό το παλαιό και υπέροχο,
όπως πολύ σωστά είπατε, διατηρητέο κτήριο του «Πανανείου»
Νοσοκοµείου να είναι ανακαινισµένο και να λειτουργεί για τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, έθεσα υπ’ όψιν σας την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο σας
και είναι υποστηρικτική ως προς την ανακαίνιση του κτηρίου και
την ένταξή του στο ΠΕΠ.
Θέτω υπ’ όψιν σας και την απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών, που εφιστά την προσοχή για το ότι εντός του κτηρίου θα
πρέπει να υπάρξουν δραστηριότητες που συνάδουν µε τους σκοπούς που έχουν να κάνουν µε τον διαθέτη. Ο διαθέτης στις συµβολαιογραφικές του πράξεις έχει προβλέψει ότι πρέπει να
τηρηθούν τα άρθρα 10 και 77 του ν.4182/2013.
Έρχοµαι, όµως, στην ουσία των προτάσεων. Δυστυχώς, η
απάντησή σας είναι ελλιπής, διότι δεν περιλαµβάνει την πρόταση
της διοίκησης του «Βενιζελείου», που είναι ο ιδιοκτήτης. Η διοίκηση του «Βενιζελείου» δεν µίλησε µόνο για κέντρο αυτισµού.
Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι θα είναι η πρώτη δοµή. Υπάρχει
και άλλο δηµόσιο κτήριο, αυτό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το οποίο δηµιουργήθηκε στον Νοµό Ηρακλείου και, δυστυχώς, παραµένει µε
ευθύνη όλων -και όλοι πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µας
γι’ αυτό- για πολλά χρόνια χωρίς αξιοποίηση. Πρόκειται για ένα
καινούργιο, σύγχρονο κτήριο, που παραµένει αναξιοποίητο.
Η πρόταση, λοιπόν, του «Βενιζελείου» -διότι εδώ µιλάµε για
ένα µεγάλο κτήριο- δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο στο κέντρο
ηµέρας για τον αυτισµό. Εντάξει, το κέντρο ηµέρας για τον αυτισµό θέλει συγκεκριµένα τετραγωνικά. Όµως, δεν υπάρχει µόνο
αυτό. Υπάρχει και το κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξης, το οποίο είναι αναγκαίο. Επίσης, υπάρχει η πρόταση
για την αυτοτελή µονάδα ηµερήσιας νοσηλείας. Είµαστε στο κέντρο της πόλης, κάτι που σας τόνισα, και ο σταθµός αιµοδοσίας
και το κέντρο αιµοληψιών είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Άρα, λοι-
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πόν, θα σας έλεγα ότι δεν έχουµε µόνο την πρόταση της ΥΠΕ,
στην οποία και αναφερθήκατε, αλλά και την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του «Βενιζελείου».
Θα σας έλεγα, λοιπόν, να εξετάσετε το θέµα συνολικά και να
λάβετε υπ’ όψιν σας όλες τις απόψεις και τις προτάσεις. Εγώ δεν
επιµένω ότι πρέπει να συνεχιστεί το µητέρα - παιδιού, η αρχική
πρόταση µε την οποία εξάλλου συνδέοµαι. Επίσης, συνδέοµαι
και µε το κτηριολογικό πρόγραµµα, αλλά και µε όλη τη διαδικασία που έγινε, διότι ως Πρόεδρος του οργανισµού το προχώρησα µέχρι εκεί και το διέσωσα ως κτήριο. Βέβαια, επιτρέψτε
µου να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι συνδέοµαι και συναισθηµατικά,
γιατί γεννήθηκα σε αυτό το κτήριο στις 14 Μαΐου του 1961.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δείτε συνολικά την πρόταση του «Βενιζελείου», ούτως ώστε να προχωρήσει σύµφωνα και µε τον διαθέτη, αλλά και µε τις συλλογικές αποφάσεις της διοίκησης, που
είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αυτό, όµως, που κυρίως θα πρέπει
να κάνουµε είναι να συνδράµουµε στην προσπάθεια να ενταχθεί
άµεσα στο πρόγραµµα, στο ΕΣΠΑ, διότι, αν το αφήσουµε στις
αργόσυρτες διαδικασίες, όπως ξέρετε, θα πούµε πάλι ότι χάσαµε τις προθεσµίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κεγκέρογλου, δεν υπήρξε κάποια µοµφή για το ότι γεννηθήκατε
εκείνη την ηµεροµηνία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι συνδέοµαι συναισθηµατικά µε το κτήριο. Σε αυτό αναφέρθηκα, κύριε
Πρόεδρε, και ζήτησα να µας επιτραπεί από το Προεδρείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξετε λίγο τη γραµµένη οµιλία σας, γιατί ο κ. Κεγκέρογλου πρόσθεσε συναίσθηµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Νοµίζω ότι θα σας καλύψω, αξιότιµε κύριε Βουλευτά. Πράγµατι, είχα και εγώ τη χαρά
να επισκεφθώ στις αρχές του Οκτωβρίου το Ηράκλειο, και συγκεκριµένα το «Πανάνειο», και πραγµατικά καταλαβαίνω τη συναισθηµατική σας φόρτιση, διότι πέραν του ότι έχετε µεγαλώσει
εκεί, είναι ένα εξαιρετικό κτήριο, ένα κτήριο κόσµηµα για το Ηράκλειο και, βεβαίως, εφόσον αποκατασταθεί µε τον σωστό τρόπο,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για αυτές τις προτάσεις που εσείς
αναφέρατε.
Γνωρίζετε, βεβαίως, ότι το «Πανάνειο» Δηµοτικό Νοσοκοµείο,
που είναι τώρα ιδιοκτησίας του «Βενιζελείου», είχε κατασκευαστεί το 1895 µε αποκλειστική χρήση, όπως σωστά είπατε, υπηρεσιών υγείας, όπως καθορίζεται στη διαθήκη του δωρητή. Στη
συνέχεια, βεβαίως, περιήλθε στο «Βενιζέλειο». Γι’ αυτόν τον
λόγο, η Πρόεδρος, η εκπρόσωπος της Υγειονοµικής Περιφέρειας, η κ. Μπορµπουδάκη, συνέστησε αυτή τη διεπιστηµονική
επιτροπή, στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως, στην οποία
συµµετέχει και ο Διοικητής του «Βενιζελείου», ενώ βεβαίως συµµετέχουν και καθηγητές της Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, όπως επίσης και οι διευθυντές
του ψυχιατρικού τοµέα και όχι µόνο. Όπως πολύ σωστά είπατε,
θα πρέπει να εξεταστούν και οι άλλες χρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε.
Σας διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο αυτής της διεπιστηµονικής επιτροπής θα τεθούν υπ’ όψιν και οι δικές σας αναφορές
και προτάσεις, όπως βεβαίως και οι προτάσεις του «Βενιζελείου»,
αφού στην επιτροπή θα συµµετέχει ο Διοικητής του, ο οποίος
είµαι βεβαία ότι είναι απόλυτος γνώστης και των προτάσεων στις
οποίες αναφέρεστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 233/7-12-2020 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Αιολικό στην Άνδρο: Οι επιστήµονες
επισηµαίνουν τους κινδύνους για τον προστατευόµενο σπιζαετό».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

4140

Κύριε Υφυπουργέ, είχαµε άµεσα, αυτές τις µέρες την ανακοίνωση και από την «EUROPA NOSTRA» ότι µπαίνουν στα ευρωπαϊκά µνηµεία σε κίνδυνο η Τήνος, η Αµοργός, η Σίκινος, η
Κίµωλος και τα Κύθηρα, λόγω των ανεµογεννητριών.
Πραγµατικά, το θέµα της ανάπτυξης ανεµογεννητριών στα
νησιά συνεχίζει να γίνεται άναρχα. Επειδή είναι πολύ εύθραυστα
τοπία, προφανώς εγώ προσωπικά είµαι υπέρ τού να υπάρχουν
ανεµογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά που να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του ίδιου του νησιού, ώστε αυτά να έχουν την
ενεργειακή αυτάρκεια. Όµως, το να µετατρέπονται αυτά τα εύθραυστα τοπία µαζικά σε χώρους εγκατάστασης ανεµογεννητριών θεωρώ ότι είναι κάτι άναρχο, απερίσκεπτο και, όπως
βλέπουµε στην περίπτωση της Άνδρου, καταστρεπτικό.
Θα εστιάσω στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επειδή για πολλούς αυτά τα νησιά είναι ένας ξερός τόπος. Όµως, για τα σπάνια
είδη πουλιών, τα νησιά, οι βραχονησίδες είναι τα τελευταία τους
καταφύγια. Στην Άνδρο έχουµε µία σπάνια συγκέντρωση σπιζαετών. Λέµε ότι είναι σπάνια, γιατί είναι ένα είδος που βρίσκεται
σε τροµερή συρρίκνωση, µε κίνδυνο εξαφάνισης και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Βλέπουµε, ακριβώς στον
πυρήνα του οικοτόπου, να αδειοδοτούνται αυτή τη στιγµή ανεµογεννήτριες και αιολικά πάρκα, όταν βασικές απειλές του σπιζαετού -όπως η ηλεκτροπληξία, η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα
καλώδια, οι ανεµογεννήτριες, η υποβάθµιση διαιτηµάτων, η
όχληση κοντά στις θέσεις φωλιάσµατος, οι διανοίξεις δρόµων
και άλλα έργα- συνδέονται µε τις ανεµογεννήτριες και τα συνοδά
τους έργα.
Πηγαίνετε, δηλαδή και χωροθετείτε ένα αιολικό πάρκο ακριβώς σε ένα «hot spot», σε ένα επίκεντρο της οικολογικής σηµασίας για την προστασία του σπάνιου αυτού και απειλούµενου
είδους, του σπιζαετού.
Προχωράτε µε αυτόν τον τρόπο, κύριε Υφυπουργέ, στη δυσφήµιση κάθε προσπάθειας της πράσινης ενέργειας. Κάθε προσπάθειας! Φέρνετε απέναντί σας κάθε κοινωνία! Αν είναι
δυνατόν, µε αυτά τα οικολογικά χαρακτηριστικά να αδειοδοτείτε
οποιοδήποτε πάρκο. Δείχνετε, δηλαδή, το πώς οι αδειοδοτήσεις
γίνονται στο πόδι, πώς δεν εξετάζετε τα στοιχεία. Δεν εξετάζετε
αν αυτά που περιγράφουν οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στέκουν ή όχι.
Εδώ έχουµε ένα πρόγραµµα «LIFE» για την προστασία του σπιζαετού, όπου συµµετέχει το Υπουργείο και το Υπουργείο σε αυτό
το πρόγραµµα που το ίδιο συµµετέχει, δηλαδή για την προστασία του σπιζαετού, βάζει τις ανεµογεννήτριες και τα συνοδά
έργα, που είναι η πρώτη απειλή του.
Πραγµατικά, θέλω να σας καλέσω να επανέλθετε στη λογική.
Αυτά που κάνετε κάνουν ζηµιά στον αγώνα για την κλιµατική αλλαγή και σε οποιαδήποτε διάθεση προστασίας του περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Τα υπόλοιπα να τα
πείτε στη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω µε µία φράση,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι δυνατόν τα αιολικά πάρκα να χωροθετούνται άναρχα
σε προστατευόµενες περιοχές ορνιθοπανίδας. Είναι διπλά παραβίαση της λογικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε Αρσένη. Είχατε χρόνο απεριόριστο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζω και το ενδιαφέρον και την ευαισθησία σας σε περιβαλλοντικά θέµατα. Θέλω να σας πω ότι η αξιοποίηση του εγχώριου δυναµικού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
αποτελεί, όπως και εσείς ξέρετε, εθνικό ενεργειακό στόχο. Η διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού µείγµατος είναι το κρίσιµο
ζητούµενο στη µετάβαση που εξελίσσεται για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού. Πρέπει, βεβαίως, ταυτόχρονα να ενισχύσουµε και να αναπτύξουµε την εθνική οικονοµία.
Η πατρίδα µας έχει δεσµευθεί, όπως γνωρίζετε, σε ό,τι αφορά
το µερίδιο από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην ακαθάρι-
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στη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% το 2020, µε
βάση τους ευρωπαϊκούς στόχους και την ευρωπαϊκή οδηγία
2009/28.
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία
2018/2001 για τη χρήση των ΑΠΕ, τα κράτη-µέλη δεσµεύτηκαν
για µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον στο 32% το 2030. Ο
στόχος αυτός έχει συµπεριληφθεί και στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίµα, όπως παρουσιάστηκε τον Δεκέµβριο του
2019.
Θα πρέπει, λοιπόν, για να πετύχουµε τους στόχους αυτούς, να
εγκαταστήσουµε έως το 2030 επιπλέον των σταθµών που λειτουργούν σήµερα, νέα έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 9.000 MW.
Σε επίπεδο τώρα τεχνολογίας γνωρίζετε ότι, για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, απαιτείται η χρήση των νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθµών σε ποσοστό περίπου 90% από έργα υπόλοιπων τεχνολογιών και σε ποσοστό περίπου 10% της νέας
εγκατεστηµένης ισχύος.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να πω ότι οι σταθµοί ΑΠΕ δεν εγκαθίστανται όπου θέλει ο καθένας, αλλά προηγείται µία εκτεταµένη
διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε επένδυσης και, βεβαίως,
η έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ή η απόρριψή της. Σε αυτό λαµβάνονται υπ’ όψιν κριτήρια περιβαλλοντικά,
χωροταξικά, λειτουργικά και αισθητικά, στα αιολικά πάρκα, στο
ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο -γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει
Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ- και µε ειδική αναφορά στη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, δηλαδή στον µέγιστο
αριθµό τυπικών ανεµογεννητριών, µε στόχο σε κάθε ενότητα να
δηµιουργούνται αυτά τα οποία αντέχει -εντός ή εκτός εισαγωγικών- µε δικλίδες ασφαλείας και µικρότερες δυνατές επιπτώσεις
από τις ανεµογεννήτριες στον χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων και ειδικότερα σε περιοχές «NATURA 2000», υπάρχουν συγκεκριµένες
προβλέψεις για υποβολή ειδικής οικολογικής µελέτης, που αποτιµά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στο οικοσύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ειδικότερα, από το γεωπληροφοριακό σύστηµα της ΡΑΕ προκύπτει πως στον Δήµο Άνδρου η κάλυψη της επιτρεπόµενης φέρουσας ικανότητας είναι στο 32% για τη Δηµοτική Ενότητα
Άνδρου, στο 42% της Δηµοτικής Ενότητας Κορθίου και στο 84%
περίπου για τη Δηµοτική Ενότητα Υδρούσας.
Σύµφωνα µε τον περιβαλλοντικό νόµο 4685, η µη υπέρβαση
της φέρουσας ικανότητας του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκατάστασης για κάθε προτεινόµενο έργο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη βεβαίωση παραγώγων. Δεν έχουµε
υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και δεν µπορούµε να µην
εκδώσουµε αυτή τη βεβαίωση.
Βεβαίως, σε αυτά στα οποία αναφερθήκατε, λόγω χρόνου, θα
απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Τηρείστε
τον χρόνο σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι σωστό να απαντάτε µε
αυτή την τακτική. Βλέπουµε µία τακτική που ακολουθείται και
καλώ και το Προεδρείο να παρεµβαίνει σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν οι Υπουργοί να χρησιµοποιούν τη δευτερολογία τους, για να
απαντούν όπως θέλουν ή ούτε εκεί να απαντούν στην ερώτηση
και να χάνουµε τον χρόνο µας µε γενικές αναφορές στην πρωτολογία, καθώς έτσι ο Βουλευτής δεν έχει το δικαίωµα να κάνει
συζήτηση επί της ουσίας.
Λέτε, λοιπόν, ότι η φέρουσα ικανότητα δεν έχει καλυφθεί
ακόµα στην Άνδρο. Ξέρετε, η φέρουσα ικανότητα δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που συζητάµε, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να εξετάσουµε τι είχε γίνει στο χωροταξικό των ΑΠΕ και αν
είναι σωστό. Προφανώς και ο τρόπος που υπολογίζεται και η φέρουσα ικανότητα σε αυτά τα νησιά, αλλά και αλλού, είναι εντελώς λανθασµένος.
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Εδώ πέρα έχουµε περιοχές προστατευόµενες, κύριε Υπουργέ,
όπου το Υπουργείο σας τρέχει ένα πρόγραµµα «LIFE». Σε αυτό
το µέρος όπου εσείς καλείτε να προστατευτεί µέσω του προγράµµατος «LIFE», τοποθετείτε ανεµογεννήτριες, που είναι µαζί µε τα
συνοδά τους έργα η αιτία, όπως βλέπουµε, κινδύνου και του προστατευόµενου αντικειµένου, του σπιζαετού. Δεν µας είπατε λέξη
για αυτό. Πώς προχωράτε σε κάτι τέτοιο;
Δεύτερον, µε βάση τη µελέτη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
δεν χρειάζεται σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή συνολικά στις προστατευόµενες περιοχές, να τοποθετηθεί ούτε µία
ανεµογεννήτρια προκειµένου να πετύχουµε τους στόχους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση -και απέναντι, προφανώς, και σε
όλες τις επόµενες γενεές- για τον προσδιορισµό των ρύπων.
Όµως, δεν χρειάζονται αυτές οι περιοχές. Υπάρχει άπλετος
χώρος να πετύχουµε τους στόχους από αλλού.
Για ποιον λόγο χωροθετείτε άναρχα ανεµογεννήτριες και σε
προστατευόµενες περιοχές;
Τρίτον, εδώ πέρα εκτιθέµεθα, ακόµα και αν το Υπουργείο δεν
αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Έχουµε το Πανεπιστήµιο Κρήτης
και συγκεκριµένα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, την
Ορνιθολογική, να µας λένε ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθούν οι
στόχοι του προγράµµατος «LIFE Bonelli eastMed», γιατί ακριβώς
πώς να προστατεύσουν οι άνθρωποι -και εσείς, βέβαια, που είστε
συµµέτοχος στο πρόγραµµα- τον σπιζαετό, όταν θα έχουµε αυτή
τη στιγµή τη χωροθέτηση ανεµογεννητριών, που, µε βάση τα
µέχρι τώρα αποτελέσµατα του προγράµµατος, είναι η πρώτη
αιτία κινδύνου µαζί µε τα συνοδά τους έργα για τον σπιζαετό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να σας επαναφέρω στην κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν
µε πρόσχηµα την κλιµατική αλλαγή να καταστρέφεται η βιοποικιλότητα και, τελικά, να βγείτε σε κατάρρευση των βιοσυστηµικών
υπηρεσιών που µας προστατεύουν από την κλιµατική αλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πιο αναλυτικός. Βεβαίως, πρέπει να αναφερθώ στο
θέµα ευρύτερα, για να εστιάσω, αγαπητέ συνάδελφε, στο τώρα.
Σε ό,τι αφορά τον Αιολικό Σταθµό στη θέση Φραγκάκι, συνολικής
ισχύος 1MW, που αποτελείται από πέντε ανεµογεννήτριες, κατέχει άδεια παραγωγής από το 2007, που τροποποιήθηκε µε βεβαίωση της ΡΑΕ το 2013 και το 2016, λόγω της µεταβολής του τύπου
και του αριθµού των ανεµογεννητριών -αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου- και, ταυτόχρονα, της µείωσης της έκτασης κατάληψης
από πλευράς γηπέδου εγκατάστασης.
Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, εδώ εκδόθηκε
το 2018 η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για δύο αιολικούς σταθµούς ισχύος 15MW και πέντε γεννητριών έκαστος
στις περιοχές Φραγκάκι και Ράχη - Ξηροκόµπι του Δήµου Άνδρου,
αντίστοιχα.
Οι εν λόγω θέσεις εµπίπτουν σε περιοχή ζώνης ειδικής προστασίας δικτύου «NATURA 2000», οπότε υποβλήθηκαν και οι απαραίτητες µελέτες οικολογικών επιπτώσεων. Λόγω της
ταυτόχρονης υποβολής των φακέλων και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης και η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έγιναν παράλληλα, ώστε να αξιολογηθούν συνολικά οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία αυτών των έργων.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία, µεταξύ άλλων και επικαιροποιηµένες ορνιθολογικές
παρατηρήσεις. Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα,
η αρµόδια Διεύθυνση Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος γνωµοδότησε θετικά και υπό όρους, έχοντας λάβει βεβαίως υπ’ όψιν και το διαχειριστικό σχέδιο της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας Άνδρου, το οποίο υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή,
όπως και εσείς αναφέρατε, του χρηµατοδοτικού εργαλείου
«LIFE».
Για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ και µε βάση αυ-
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τούς, προβλέπεται από τους όρους η εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ραντάρ για τον εντοπισµό πτηνών σε πραγµατικό χρόνο. Διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η συνεκτικότητα
της περιοχής. Προβλέπεται η εκπόνηση ετήσιων µελετών περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τόσο στη φάση κατασκευής όσο
και στη φάση λειτουργίας του έργου.
Αν από τις µελέτες αυτές προκύψουν στοιχεία για επιπτώσεις
στα προστατευόµενα είδη της περιοχής, θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από την κείµενη διαδικασία τροποποίηση.
Η αξιολόγηση των ευρηµάτων του προγράµµατος «LIFE Bonelli
eastMed» βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας
του ΥΠΕΝ και θα ενσωµατωθούν ενδεχοµένως σε επόµενες γνωµοδοτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, µε την εκπόνηση της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης,
µιας από τις πολλές που εξελίσσονται για τις περιοχές «NATURA»
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αναµένεται να είναι έτοιµη
το 2021, θα προβλέπεται προεδρικό διάταγµα, που θα καθορίζει
τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες εντός της περιοχής µελέτης
και θα θεσµοθετηθεί το σχέδιο διαχείρισής της. Δεν µιλάµε για
ακραίες λειτουργίες και, σε κάθε περίπτωση, για θέµατα τα οποία
θα αφεθούν στην τύχη. Όλα παρακολουθούνται και ελέγχονται
σύµφωνα µε την αδειοδότηση και µε τις προϋποθέσεις να λειτουργούν.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ορθολογική και ισορροπηµένη ανάπτυξη υπάρχει και βελτιώνεται διαρκώς, ώστε η ενεργειακή µετάβαση προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να υποστηριχθεί
µε παράλληλο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και πολύ περισσότερο στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό
1132/234/27-10-2020 ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Πώς εξασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον στην προµήθεια
εξοπλισµού για τη Διαλογή στην Πηγή του Ειδικού Διαβαθµικού
Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ);».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο κύριος Υφυπουργός.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω εξαρχής ότι δεν κατανοώ τον
λόγο για τον οποίο δεν απαντήσατε γραπτά σε αυτή την ερώτηση.
Να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι, επειδή είναι αίτηση κατάθεσης εγγράφων, θέλω να µου πείτε και εσείς τι θα γίνει µε αυτά τα έγγραφα ή να µας πει ο Υπουργός. Αναρωτιέµαι αν για το
Υπουργείο δεν είναι σοβαρό θέµα η διασπάθιση εκατοµµυρίων
ευρώ για θέµατα φορέων απορριµµάτων και συστηµάτων ανακύκλωσης που παραβιάζουν το θεσµικό πλαίσιο. Για αυτόν τον λόγο
δεν απαντήσατε γραπτά;
Εγώ, λοιπόν, είµαι υποχρεωµένος να σας θυµίσω όλη τη συζήτηση που έχει γίνει εδώ, σε αυτή την Αίθουσα για το 2020, γιατί
από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση -τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών- στην έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων των συστηµάτων ανακύκλωσης,
ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα στην απόδοση εξοπλισµού
στους δήµους -που µας νοιάζει όλους για την ανακύκλωση-, ενώ
είχε δροµολογηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση το σύνολο
αυτών των λειτουργιών και είχαν φτάσει στο Διοικητικό Συµβούλιο
του ΕΟΑΝ και υπάρχει και σοβαρό πρόβληµα συνεργασίας των
Υπουργείων µε τον Οργανισµό Ανακύκλωσης και, µάλιστα, του
Υπουργείου Εσωτερικών µε το Υπουργείο στο οποίο είστε σήµερα εσείς.
Μάλιστα, αυτή η πολύµηνη καθυστέρηση και ότι ανατίθενται
πιλοτικά προγράµµατα χωρίς να το ξέρει το Υπουργείο σας έχει
γίνει αποδεκτό εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, από τον Υφυπουργό,
τον κ. Οικονόµου, που είχε έρθει να απαντήσει σε αντίστοιχη
ερώτηση.
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Άρα µε άγνοια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Οργανισµού Ανακύκλωσης υλοποιούνται πιλοτικά σχέδια ανακύκλωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα οποία δεν έχει
γνωµοδοτήσει ο Οργανισµός Ανακύκλωσης.
Τελικά, µετά τη δική µας πίεση, κατατέθηκε, κύριε Πρόεδρε,
το επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, ενώ
δεν ξέρουµε αν ήταν µέσα τα πιλοτικά έργα των ΟΤΑ. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήρθε εδώ και δήλωσε ότι οποιοδήποτε πρόγραµµα του καταθέσει µια πρόταση µε µηδενική οικονοµική
επιβάρυνση, θα το κάνει αποδεκτό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ ρωτάω εσάς -και εγγράφως, προφανώς, το έχω κάνει- το εξής: Δεν είναι γνωστό ότι οι πόροι των
συστηµάτων ανακύκλωσης είναι πόροι που έχουµε δώσει όλοι
εµείς οι πολίτες, άρα δεν είναι δωρεάν, αλλά το πληρώνουν οι
πολίτες; Δεν το γνωρίζει αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαι στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερο ζήτηµα: Δεν γνωρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τα συστήµατα έτσι και αλλιώς
υποχρεούνται να αποδίδουν δωρεάν στους δήµους, άρα και
στους διαδηµοτικούς συνδέσµους και στα Υπουργεία, τον εξοπλισµό της ανακύκλωσης, γιατί έχουν ήδη συλλέξει τους πόρους
από τους δήµους;
Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, έχουµε καταθέσει ένα ερώτηµα:
Πώς γίνεται στον διαγωνισµό που έκανε ο Ειδικός Διαβαθµικός
Σύνδεσµος Νοµού Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ, στις 23 Ιουνίου, προµήθειας εξοπλισµού 111 εκατοµµυρίων, µε δυνατότητα διπλασιασµού προαίρεσης, να προβλέπεται µέσα εξοπλισµός που οι νόµοι
λένε ότι πρέπει να πληρώνεται από τα συστήµατα ανακύκλωσης
και που το ίδιο το ΕΣΠΑ λέει ότι δεν µπορεί να γίνονται διαγωνισµοί για αυτόν τον εξοπλισµό, γιατί τα συστήµατα ανακύκλωσης
πρέπει να τα παρέχουν δωρεάν, επειδή έχουν µαζέψει τους πόρους από µας και από τους παραγωγούς;
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι απλό: Τα ήξερε αυτά το Υπουργείο
Περιβάλλοντος; Τα ξέρει ο Οργανισµός Ανακύκλωσης; Μάλιστα,
τι στάση κρατάτε εσείς, όταν ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου
είναι ο Πρόεδρος του Οργανισµού Ανακύκλωσης. Άρα αυτός που
βάζει τα όρια είναι και αναθέτων σε έναν διαγωνισµό που αντιτίθεται στις δικές του υποχρεώσεις; Διότι βλέπουµε στην κατηγορία Ε’ ένα ποσό ύψους 34,5 εκατοµµυρίων, που θα διπλασιαστεί
µε προαίρεση, που είναι ίδιο µε τον εξοπλισµό που το σύστηµα
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» πρέπει να δίνει δωρεάν στους
δήµους. Άρα τι κάνετε; Χρηµατοδοτείτε «από την πίσω πόρτα»
τα συστήµατα που δεν έχουν ακόµα επιχειρησιακό σχέδιο; Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, βεβαίως γνωρίζω την ευαισθησία, γιατί
έχετε και γνώση των θεµάτων αυτών, αφού έχετε υπηρετήσει στο
Υπουργείο. Γνωρίζετε πως θέµατα που αφορούν τη διαχείριση
απορριµµάτων είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα που προσπαθούµε να λύσουµε και να εκσυγχρονίσουµε και το θεσµικό νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και όλα τα εργαλεία, τα οποία βοηθούν στον
στόχο, όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε -επειδή εµπλέκονται
πολλοί, και αυτοδιοίκηση και σύνδεσµοι και ο ΕΟΑΝ και το
Υπουργείο Εσωτερικών- βεβαίως, στην ίδια κατεύθυνση του κυβερνητικού σχεδιασµού, και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριµµάτων, το οποίο ψηφίστηκε, αλλά και το Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριµµάτων, τα τοπικά σχέδια, όλα αυτά είναι σε
µια µετάβαση για να σταθεροποιηθούν στα νέα δεδοµένα και να
αξιοποιήσουν ό,τι καινούργιο υπάρχει. Άρα σεβόµαστε το θέµα
στο οποίο αναφερθήκατε και βεβαίως και το θέµα της ανακύκλωσης, µε προσαρµογή στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Γνωρίζετε καλά το θέµα των απορριµµάτων γενικώς, γιατί έρχεται από το παρελθόν, αλλά ακόµη δεν έχει ελεγχθεί όπως θα
έπρεπε και κινήσεις γίνονται πολλές στη διαχείριση απορριµµάτων το τελευταίο διάστηµα για οριστική λύση. Μέχρι πέρυσι µι-
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λούσαµε για ανακύκλωση 20% και ταφή 80%. Αυτά τα ποσοστά
πρέπει να αλλάξουν. Γνωρίζουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν
στη Φυλή από τα απορρίµµατα, τα οποία έχουν επεκταθεί ασφυκτικά. Γνωρίζουµε επίσης ότι οι όροι που τέθηκαν στο Περιφερειακό Σχέδιο είχαν ελλείψεις και αναπροσαρµόζονται. Έρχεται,
λοιπόν, η Κυβέρνηση µε το Εθνικό Σχέδιο που ανέφερα, αλλά και
κατ’ επέκταση µε τα υπόλοιπα που προσαρµόζονται σε αυτό, να
λύσει αυτό το πρόβληµα.
Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των δήµων να χρεώνουν χαµηλότερα δηµοτικά τέλη, µε το τελευταίο νοµοσχέδιο, για όσους
παράγουν λιγότερα, δηλαδή «πληρώνω όσα πετάω», επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήµους που οδηγούν τα απόβλητα στην ταφή, µε στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική.
Προβλέπονται κι άλλες διαδικασίες, διαχωρισµός σε ό,τι αφορά
το θέµα της ανακύκλωσης, µε τη συλλογή των αποβλήτων σε
τέσσερα ρεύµατα.
Αναφερθήκατε πριν σε θέµατα συµβάσεων, διαγωνισµών,
Υπουργείο Εσωτερικών. Γνωρίζω ότι στην ίδια κατεύθυνση ο
κάθε φορέας και το Υπουργείο Εσωτερικών -απ’ ό,τι γνωρίζω
έχετε υποβάλει κι εκεί ερωτήµατα και θα µπορούν περισσότερες
λεπτοµέρειες να σας δώσουν και θα σας δώσουν, γιατί δεν είναι
στην αρµοδιότητά µου να µπορώ να σας απαντήσω-, όµως στην
ίδια κατεύθυνση όλα αυτά εξελίσσονται.
Σε ό,τι αφορά την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», το αναµορφωµένο επιχειρησιακό σχέδιο που υπέβαλε ο φορέας αξιολογείται από την αρµόδια διεύθυνση του ΕΟΑΝ εκ νέου και στο
σύνολό του, όπως προβλέπεται. Το αµέσως επόµενο διάστηµα
αναµένεται η ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών,
ώστε το ταχύτερο δυνατό το διοικητικό συµβούλιο του ΕΟΑΝ να
µπορέσει να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον ΕΟΑΝ, και µε την αδειοδότηση του
συγκεκριµένου συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, επισηµαίνω πως ο ΕΟΑΝ κατά τον περασµένο χρόνο έχει
αξιολογήσει και αδειοδοτήσει περισσότερα τέτοια συστήµατα
από όσα την προηγούµενη περίοδο.
Σε ό,τι αφορά επόµενες λεπτοµέρειες που αναφερθήκατε, θα
µπορώ στη συνέχεια να σας τις δώσω. Σε κάθε περίπτωση -το
είπα από την αρχή και θα το συµπληρώσω- όλα τα στοιχεία τα
οποία ζητάτε, όταν παρθούν οι αποφάσεις, θα είναι στη διάθεσή
σας, συγκεκριµένα, για να µπορούµε και οι δύο να αξιολογήσουµε τις παρατηρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, απλώς να σας ενηµερώσω, προτού ξεκινήσει ο χρόνος, ότι µε βάση το άρθρο 134 του Κανονισµού
σχετικά µε τις επερωτήσεις, ο Βουλευτής που υπέβαλε ερώτηση
ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων δικαιούται να καταθέσει επερώτηση, αν κρίνει ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής
ή δεν του παραδόθηκαν εµπροθέσµως τα έγγραφα που ζήτησε
ή ορισµένα από αυτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ας δώσουµε ένα περιθώριο στη δεύτερη
απάντηση του Υπουργού. Εγώ δηλώνω εκ των προτέρων τη διάθεσή µου να υποβάλω επερώτηση για το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ,
διότι δεν απαντήσατε σε τίποτα απ’ ό,τι σας ρώτησα.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ -επιτρέψτε µου λιγάκι- είναι πολύ
συγκεκριµένο και θέλω λίγο τη συµβολή σας, γιατί υποθέτω ότι
µοιράζεστε µια ανησυχία µαζί µου. Αυτό δείξατε τουλάχιστον
στην πρώτη απάντηση. Είπατε ότι δεν έχει πληροφορία και
γνώση το ΥΠΕΝ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για τον διαγωνισµό αυτόν, που είναι 112 εκατοµµύρια για συστήµατα και εξοπλισµό ανακύκλωσης, έχει γνώση το Υπουργείο Περιβάλλοντος;
Απαντήστε µου.
Δεύτερον, είναι δυνατόν να µου λέτε ότι δεν το γνωρίζετε και
να απευθυνθώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, όταν ο Αντιπρόεδρος
του φορέα που το προκηρύσσει είναι ο Πρόεδρος του Οργανισµού Ανακύκλωσης που επιβλέπετε εσείς; Δηλαδή θα ρωτήσω
έναν άλλο φορέα για τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ανακύκλωσης, που είναι στη δική σας πολιτική φροντίδα και επίβλεψη;
Τρίτον, το Υπουργείο Εσωτερικών που το ρωτήσαµε, µας είπε
ότι δεν ξέρει τίποτα και να ρωτήσουµε την Αποκεντρωµένη. Έχω
έγγραφο γι’ αυτό, κύριε Ταγαρά.
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Εδώ, λοιπόν, µας είπατε επίσης ότι είµαστε σε µια διαδικασία
µετάβασης και γι’ αυτό αλλάζουν οι σχεδιασµοί. Ερωτώ: Ενώ είµαστε σε διαδικασία µετάβασης και δεν υπάρχει εγκεκριµένος
Περιφερειακός Σχεδιασµός Αττικής, από ό,τι λέτε, ή θα αλλάξει
-γιατί υπάρχει της κ. Δούρου, της προηγούµενης διοίκησης- κάνετε έναν διαγωνισµό 112 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς σχέδιο; Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε; Δεν είναι αυτό αντίθετο µε το δηµόσιο
συµφέρον; Ποσό ύψους 112 εκατοµµυρίων ευρώ µε δικαίωµα
προαίρεσης διπλασιασµού χωρίς σχέδιο, έτσι στην τύχη;
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και ρωτάω συγκεκριµένα: Γνωρίζετε για τον διαγωνισµό αυτόν και τι στάση παίρνετε,
εφόσον µέσα σε αυτόν προβλέπεται εξοπλισµός ανακύκλωσης,
που τα συστήµατα πρέπει να δίνουν δωρεάν στους δήµους;
Υπάρχουν, όµως, κι άλλα ζητήµατα. Ρωτήσατε τους δήµους;
Θέλω να µου πείτε συγκεκριµένα, υπάρχει αλληλογραφία του
ΕΔΣΝΑ µε τους δήµους πριν γίνει ο διαγωνισµός για το τι χρειάζονται; Έχουν τροποποιηθεί τα τοπικά σχέδια των δήµων, που
εσείς επιβλέπετε, για να παραλάβουν αυτόν τον εξοπλισµό; Γιατί
δεσµεύετε τους δήµους µε ένα σύστηµα ανακύκλωσης, το οποίο
ακόµα κι εσείς είπατε ότι δεν έχει αδειοδοτήσει το επιχειρησιακό
του σχέδιο;
Πώς επιλέχθηκε το κόστος; Βλέπω εδώ ότι το κόστος είναι
300.000 ευρώ το ένα µηχάνηµα. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει
έρευνα αγοράς για το πόσο κάνει; Αν σας φέρουµε εµείς υποδιπλάσια, υποτριπλάσια, υποπενταπλάσια προσφορά, τι θα πείτε,
κύριε Υπουργέ; Πού γίνεται, λοιπόν, διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος για ανακύκλωση και λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι
δεν γνωρίζει τι γίνεται στην ανακύκλωση;
Για δική σας αρµοδιότητα σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, απολύτως δική σας αρµοδιότητα. Η Γενική Γραµµατεία Αποβλήτων στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει έρθει. Δεν δικαιούστε, λοιπόν, να
µας πείτε ότι δεν γνωρίζετε. Γι’ αυτό κι εγώ είπα, κύριε Πρόεδρε,
ότι θα καταθέσουµε οπωσδήποτε επερώτηση.
Συγκεκριµένα να µας απαντήσετε τώρα: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα της «Ανταποδοτικής» τα προβλέπει όλα αυτά; Θα αποδώσει στους δήµους δωρεάν τον εξοπλισµό, ως οφείλει; Για
ποιον λόγο έρχεται ο ΕΔΣΝΑ και αγοράζει εξοπλισµό δεκάδων
και εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για λογαριασµό συστηµάτων; Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η προτιµησιακή διαχείριση εις
βάρος των δήµων, που δεν έχουν τοπικά σχέδια για να τα παραλάβουν; Και απ’ ό,τι µαθαίνουµε, κύριε Ταγαρά -και απαντήστε
και σε αυτό- ο ΕΔΝΣΑ στέλνει προγραµµατική σύµβαση στους
δήµους για να τους δεσµεύσει να παραλάβουν τον εξοπλισµό
αυτόν κόντρα στον προγραµµατισµό τους, κόντρα στις ανάγκες
τους και πιθανά έρχεται να επιβάλει εκ των υστέρων, λοιπόν,
έναν διαγωνισµό που έγινε χωρίς σχέδιο και να δεσµευθεί έτσι ο
σχεδιασµός που παραδεχθήκατε µόλις τώρα ότι είναι σε εξέλιξη;
Εδώ, λοιπόν, βλέπω ότι κάποιοι κατόπιν εορτής τρέχουν να καλύψουν ένα ζήτηµα.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, την ερώτηση: Γνωρίζετε τον διαγωνισµό; Έχετε ενηµερωθεί ως αρµόδιος φορέας; Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτός ο διαγωνισµός; Τι λέει ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ;
Για ποιον λόγο λεφτά που είναι των δηµοτών δίνονται σε συστήµατα ή σε εξοπλισµό συστηµάτων που είναι υποχρεωµένοι να τον
δώσουν δωρεάν;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως προανέφερα, είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου του φορέα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΑΝ και
σύντοµα θα ληφθούν οι απαιτούµενες αποφάσεις από το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού. Θα έχετε απόλυτη γνώση των
αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης.
Ως προς το πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ, που κατέχει µία µη εκτελεστική θέση και παράλληλα όντας αιρετός εξελέγη Αντιπρόεδρος του Ενιαίου
Διαβαθµιδικού Συνδέσµου του Νοµού Αττικής, υπογραµµίζουµε
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πως δεν υπάρχει ασυµβατότητα. Οι αποφάσεις άλλωστε και
στους δύο φορείς λαµβάνονται από τα αρµόδια συλλογικά όργανα, δηλαδή το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ και την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, και όχι από πρόσωπα.
Ειδικά όµως για τον ΕΔΣΝΑ και τον συγκεκριµένο διαγωνισµό
που θίγετε µε την ερώτησή σας, από την ενηµέρωση που λάβαµε
από τον ίδιο προκύπτει πως, πρώτον, ο συγκεκριµένος διαγωνισµός είναι συµβατός µε το υφιστάµενο ΠΕΣΔΑ Αττικής και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων των δήµων, τα οποία
παράλληλα βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, ώστε να
συµβαδίζουν µε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Δεύτερον, η επιλογή της προκήρυξης της δηµόσιας σύµβασης, µέσω της διαδικασίας συµφώνου πλαισίου, έγινε συνειδητά
από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να διαλέξει να διαθέτει ευελιξία κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος, αφού τόσο το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής όσο και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης τελούν σε επικαιροποίηση και συµµόρφωση µε το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Τρίτον, η χρήση της µεθόδου της συµφωνίας πλαισίου θα επιτρέψει στον ΕΔΣΝΑ να προµηθευτεί µόνο το µέρος του εξοπλισµού που θα κρίνουν οι ίδιοι οι δήµοι ότι συνάδει και καλύπτει
τις ανάγκες τους.
Τέταρτον, η δαπάνη για τη χρηµατοδότηση της σύµβασης θα
βαρύνει κατ’ αρχάς τους ίδιους πόρους του φορέα, ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν και άλλες πηγές χρηµατοδότησης, όπως
το ΕΣΠΑ.
Πέµπτον, ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός της σύµβασης διαµορφώθηκε από τους συντάξαντες τη µελέτη µετά από συνδυαστική έρευνα αγοράς σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις των δήµων
Αττικής, όπως προκύπτουν από τα δηµοσιευθέντα κατά τον
χρόνο της δηµοπράτησης τοπικά σχέδια διαχείρισης. Κλείνοντας, υπογραµµίζω πως η Κυβέρνηση έχει ολοκληρωµένο σχέδιο
για τη διαχείριση των αποβλήτων. Στον τοµέα αυτό γίνονται βήµατα συνεχή και εξελίσσονται.
Κατάλαβα και αντιλαµβάνοµαι την ιδιαιτερότητα της ερώτησής
σας. Επειδή είναι σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις και θα υπάρξουν
αποφάσεις, θα έχετε αµέσως µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που αυτή τη στιγµή εγώ
δεν µπορούσα να σας δώσω.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1080/26-10-2020 ερώτηση του κύκλου
των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Χρηµατοδότηση της απανθρακοποίησης του ηλεκτρικού συστήµατος της
νησιωτικής χώρας µέσω του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας
Δικαιωµάτων Εκποµπών (EU ETS)».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε
τελείως τυπικά, για τα Πρακτικά, να ζητήσω από εσάς αλλά και
ουσιαστικά από τον Υπουργό, αν είναι δυνατόν, να κατατεθεί το
έγγραφο του ΕΔΣΝΑ στο οποίο αναφέρθηκε. Είναι µία πληροφόρηση που δικαιούµαστε ως Βουλευτές. Επειδή αναφέρθηκε σ’
αυτό, πρέπει να το έχει στα χέρια του.
Κύριε Ταγαρά, νοµίζω ότι οφείλετε να καταθέσετε αυτό το έγγραφο στα Πρακτικά, για να γνωρίζουµε και εµείς. Το λέω γιατί
πρέπει τα κατατεθεί, κύριε Πρόεδρε.
Τη δεύτερη ερώτηση που έχουµε καταθέσει επίσης δεν µπορώ
να κατανοήσω για ποιον λόγο δεν την έχετε απαντήσει γραπτά.
Είναι ένα ζήτηµα το οποίο φαίνεται ότι έχει διαφύγει από την
προσοχή του Υπουργείου, παρ’ ότι ο κ. Χατζηδάκης υπέγραψε
πριν από έναν χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, την υπουργική απόφαση που εφαρµόζει τη συγκεκριµένη οδηγία στην οποία υπάρχει και η πρόβλεψη την οποία αναφέρουµε. Είναι ένα κρίσιµο
θέµα, διότι, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται σε οικονοµικούς πόρους
που η χώρα µας δικαιούται να διεκδικήσει και δεν πρέπει να χαθούν. Μάλιστα, είναι πόροι που η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε
σε Συµβούλιο Υπουργών και σε οδηγία να δοθούν στην Ελλάδα,
για να πετύχουµε τον µεγάλο στόχο της κλιµατικής ουδετερότητας και ιδιαίτερα την απανθρακοποίηση του ηλεκτρικού συστήµατος στα νησιά.
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Γνωρίζετε ότι έχουµε µονάδες ορυκτών καυσίµων στα νησιά
που είναι ρυπογόνες. Είναι κοστοβόρες. Είναι παλιές πετρελαϊκές. Επιβαρύνουν το κλίµα. Και βέβαια υπάρχουν και οι υπηρεσίες που πληρώνουµε µέσα από τους λογαριασµούς. Πολλές
από τις µονάδες πρέπει να αποσυρθούν µέχρι το 2030. Η τελευταία παράταση που έχουµε είναι αυτή. Ήδη πληρώνουµε πάρα
πολύ ακριβά το κόστος αυτό.
Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε µια µεγάλη µάχη έτσι ώστε η χώρα µας να έχει πρόσβαση σε οικονοµικά εργαλεία, να ανατρέψουµε -αν είναι δυνατόν- τη δυσµενή
απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου του 2014 και να
κερδίσουµε ουσιαστικά ένα µέρος της κατανοµής δικαιωµάτων
στα επιµέρους εργαλεία. Πετύχαµε µια µεγάλη νίκη στη συµφωνία για το θέµα αυτό, για το εµπόριο ρύπων. Είναι µια νίκη µε
πρόσβαση σε αδιάθετα δικαιώµατα, ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο
παρόµοιο µε αυτό του Ταµείου Εκσυγχρονισµού.
Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο αναφέρουµε είναι ένα
ποσό ύψους πάνω από 600 εκατοµµύρια ευρώ. Τα 25 εκατοµµύρια είναι δικαιώµατα εκποµπών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την απανθρακοποίηση των νησιών. Προβλέπεται στην οδηγία του
Συστήµατος Εµπορίας Ρύπων. Θα έχει 60% συγχρηµατοδότηση
σε σηµερινές τιµές, άρα περίπου 1 δισεκατοµµύριο για διασυνδέσεις, έργα αποθήκευσης και έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως στα νησιά µας.
Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει αυτό το ποσό και να προγραµµατίσει τα έργα αυτά. Έχω ακούσει τις ανακοινώσεις σας
για την Κρήτη, τις Κυκλάδες, για το Ταµείο Ανάκαµψης. Πρέπει
να σας πω ότι είχαµε προγραµµατίσει και άλλα έργα, όπως στα
Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο. Πρέπει τα νησιά αυτά να
έχουν διασυνδεδεµένη πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αλλά
και τα µη διασυνδεδεµένα µπορούν να αποκτήσουν έτσι πρόσβαση στην αποθήκευση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
όχι µόνο µε όρους αγοράς, αλλά και µε τη φροντίδα της πολιτείας.
Δεν βλέπουµε να έχετε πάρει καµµία πρωτοβουλία. Τελειώνει
σε είκοσι µέρες το χρονοδιάγραµµα αίτησης προς την Επιτροπή.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί µας φαίνεται
αδιανόητο το ότι έχετε καθυστερήσει τόσο πολύ. Θα διεκδικήσετε, λοιπόν, αυτούς τους πόρους που η Ελλάδα δικαιούται; Δεν
φτάνουν, όπως καταλαβαίνετε, οι πόροι που έχουµε στη διάθεσή
µας. Θα είναι προς όφελος της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σηµαντικό το ερώτηµά σας, κύριε Βουλευτά. Παρ’ όλο που
αφορά το ενεργειακό σύστηµα της χώρας, έχει έντονη τη διάσταση της διαχείρισης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και κατ’
επέκταση της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Είναι θέµα
και από πλευράς αρµόδιας µονάδας σε ό,τι αφορά το Τµήµα Μηχανισµών Αγοράς και Μητρώου Εκποµπών της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατµόσφαιρας. Υπάγεται και στη
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
Έρχοµαι στην απάντηση και θέλω να ξεκινήσω µε τρεις επισηµάνσεις. Πρώτον, η µη συµπερίληψη της Ελλάδας στο Ταµείο
Εκσυγχρονισµού στην αρχική απόφαση οφειλόταν καθαρά στην
πρόβλεψη να ληφθεί το 2013 ως έτος βάσης για τον υπολογισµό
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το αν η χώρα υπερβαίνει ή όχι το κατώφλι του 60% του κοινοτικού µέσου όρου. Η χώρα µας το 2013
ξεπέρασε το κατώφλι αυτό οριακά. Τις συνθήκες τις γνωρίζουµε
όλοι. Αποτέλεσµα ήταν να µην ενταχθεί στο σύνολο των χωρών
που θα ελάµβαναν δωρεάν δικαιώµατα εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου, τα οποία και θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για
την υλοποίηση έργων αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής,
µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος και βελτίωσης ενεργειακών συστηµάτων.
Δεύτερον, η πολιτική απόφαση για το Ταµείο Εκσυγχρονισµού
ελήφθη κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 23ης και 24ης Οκτωβρίου
του 2014. Όπως γνωρίζετε, µετά από λίγο ήρθαν εθνικές εκλογές. Συνεπώς δεν υπήρχαν µεγάλα περιθώρια ώστε να διεκδικήσει η τότε κυβέρνηση την αλλαγή του έτους βάσης.
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Τρίτον, για την ιστορία και µόνο, να αναφέρω πως εκτός της
κυβέρνησης ήταν καθοριστικής σηµασίας και η κινητοποίηση των
Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Υπενθυµίζω πως στις 8 Φεβρουαρίου
2017 κατατέθηκε τροπολογία στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που έθετε την ανάγκη να οριστούν ως έτη βάσης
για την κατανοµή των δικαιωµάτων το 2014 και το 2015. Η τροπολογία κατατέθηκε µε πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών Μαρίας Σπυράκη και Νίκου Ανδρουλάκη και τη συνυπέγραψαν και
όλοι οι Ευρωβουλευτές της χώρας. Υπερψηφίστηκε και ενσωµατώθηκε στις επίσηµες θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά µε
την αναθεώρηση του µηχανισµού δικαιωµάτων εκποµπών.
Τέταρτον, στην οδηγία 2018/410 προβλέφθηκε ένας ειδικός
µηχανισµός για την Ελλάδα µε την κατανοµή έως 25 εκατοµµυρίων δικαιωµάτων που δεν θα έχουν καταχωρηθεί έως την 31η
Δεκεµβρίου 2020. Τα δικαιώµατα αυτά η Ελλάδα µπορεί να τα
αξιοποιήσει για τη χρηµατοδότηση έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Αναφερθήκατε σ’ αυτό κι εσείς. Πρόκειται για
µια σηµαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, σε σχέση µε την αρχική
διαµόρφωση του Ταµείου Εκσυγχρονισµού, αλλά και για την αρκετά περιοριστική ρύθµιση σε σχέση µε αυτά που ίσχυαν για τις
άλλες χώρες. Το εύρος των παρεµβάσεων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν περιορίζεται στα έργα ηλεκτρικών νησιωτικών
διασυνδέσεων, ενώ τίθενται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για
την αξιοποίηση του εργαλείου αυτού.
Ως προς το τι σκοπεύει να πράξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε σχέση µε το εργαλείο αυτό, λόγω χρόνου, θα αναφερθώ αµέσως µετά, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να απαντάτε στην πρώτη
φάση, για να ξέρουµε τι να σας ρωτήσουµε στη δεύτερη. Δεν θα
µου το πείτε το βασικό, αν θα το χρησιµοποιήσετε ή όχι; Ποτέ,
κύριε Υπουργέ, θα µου το πείτε; Στη δευτερολογία; Γι’ αυτό
υπάρχει αυτή διαδικασία, για να τοποθετούνται οι Βουλευτές.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ και µε δική σας παρέµβαση,
θα πρέπει να µας απαντήσει ο Υπουργός αν θα καταθέσει το έγγραφο της προηγούµενης ερώτησης. Δεν είπατε τίποτε, κύριε
Υπουργέ. Θα κρύψετε το έγγραφο από τη Βουλή;
Δεύτερο ζήτηµα. Αναρωτιέµαι τελικά αν θα απαντήσετε στο αν
θα αξιοποιήσετε ή όχι αυτό το φοβερό εργαλείο, το σηµαντικό
εργαλείο που διεκδίκησε και κέρδισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είπατε διάφορα για τους Ευρωβουλευτές άλλων κοµµάτων, την
κ. Σπυράκη, τον κ. Ανδρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υποτιµώ
την παρέµβασή τους. Είχαν συνυπογράψει και οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να µιλήσουµε λίγο για την ιστορία;
Η ιστορία, λοιπόν, είναι ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου του 2014, όταν αποφασίστηκαν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το 2030 και το νοµοθετικό πακέτο, µε ευθύνη του
Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά η Ελλάδα αποκλείστηκε από
το εργαλείο αυτό, ακριβώς γιατί ως κριτήριο στη Σύνοδο τέθηκε
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το όριο του 60% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά και τον Πρόεδρο, γιατί αφορά τη Μεγαλόπολη,
κύριε Πρόεδρε. Άρα η Ελλάδα δεν διεκδίκησε δωρεάν δικαιώµατα που άλλες χώρες πήραν και θα κάνουν πιθανά πιο οµαλή
τη διαδικασία εξόδου από τον λιγνίτη και την πορεία προς την
κλιµατική ουδετερότητα. Θα είχαµε πιο φτηνή ενέργεια, κύριε
Ταγαρά, και αυτό το χάσαµε µε ευθύνη της κυβέρνησης Σαµαρά
- Βενιζέλου το 2014.
Όλοι προσπαθήσαµε µετά να ανατρέψουµε αυτή την απόφαση. Ήταν κι αυτό ένα στοιχείο της χρεοκοπίας της χώρας µας,
στην οποία την οδηγήσατε εσείς ως προηγούµενη κυβέρνηση.
Εµείς καταφέραµε και διεκδικήσαµε στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Αερίων Ρύπων του Θερµοκηπίου
να κερδίσει η Ελλάδα περίπου 600 εκατοµµύρια χρηµατοδότηση
για τα νησιά και ερχόµαστε τώρα και σας ρωτάµε: Θα διεκδικήσετε αυτή τη χρηµατοδότηση, γιατί εδώ και ενάµιση χρόνο δεν
έχετε κάνει τίποτα, σαν να µην ξέρετε να διαβάζετε ευρωπαϊκές
οδηγίες; Πριν από έναν χρόνο κάνατε υπουργική απόφαση για
την ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας. Δεν κάνατε τίποτα και ερ-
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χόµαστε τώρα εµείς και σας ρωτάµε. Έστω αυτό που κερδίσαµε
εµείς θα το διεκδικήσετε ή θέλετε να χάσουµε και άλλα λεφτά
σαν Ελλάδα, να χάσουµε και άλλα δικαιώµατα;
Βέβαια, κύριε Ταγαρά, οφείλω να σας πω ότι, πέρα απ’ αυτό,
που προσπαθήσατε να καλύψετε τις ευθύνες της κυβέρνησης
Σαµαρά - Βενιζέλου -το οποίο ήταν απαράδεκτο- µε την τροπολογία της κ. Σπυράκη και του κ. Ανδρουλάκη, προς Θεού, λες και
δεν ξέρουµε τι τραβήξαµε στα Συµβούλια Κορυφής µαζί µε το
στελεχιακό δυναµικό του Υπουργείου και τους πρέσβεις µας για
να κερδίσουµε αυτό που σήµερα σας ρωτάµε αν θα υλοποιήσετε
ή όχι, προκύπτει και ένα ερώτηµα πιο προχωρηµένο.
Απ’ ό,τι βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε, από τα αποτελέσµατα της
Συνόδου Κορυφής, από τα αποτελέσµατα συνολικά των Συµβουλίων Υπουργών, η Ευρώπη θέτει πιο δύσκολους στόχους για το
2030, δηλαδή πιο προχωρηµένη διείσδυση των ΑΠΕ, πιο µεγάλη
µείωση των εκποµπών και µεγαλύτερη εξοικονόµηση. Θα τροποποιηθεί, λοιπόν, και ο κανονισµός για το εµπόριο ρύπων αερίων
του θερµοκηπίου, αλλά και ο κανονισµός για τις αλλαγές χρήσεων γης και τις απορροφήσεις από τον τοµέα των δασών.
Εδώ, λοιπόν, επειδή δεν θέλουµε να ξαναπληρώσουµε ως
χώρα την αδράνεια του 2014 της δικής σας κυβέρνησης, κύριε
Ταγαρά -το λέω γιατί ήσασταν κι εσείς τότε στο Υπουργικό Συµβούλιο-, ρωτάµε: Έχετε δεσµευθεί σ’ ένα βίαιο, χωρίς σχέδιο,
πλάνο απολιγνιτοποίησης. Η Ευρώπη κάνει πιο επιθετικούς, πιο
πράσινους στόχους. Θα διεκδικήσετε τώρα επιπλέον χρηµατοδότηση;
Το ένα, λοιπόν, που θέλω να µου απαντήσετε είναι τι θα κάνετε
µ’ αυτή τη χρηµατοδότηση που διεκδίκησε και κατοχύρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρωτοφανές να υπάρχει άρθρο σε
οδηγία που αναφέρεται σε µία χώρα µε απευθείας χρηµατοδότηση και εξηλεκτρισµό των διασυνδέσεων και του ηλεκτρικού δικτύου των νησιών.
Δεύτερον, να µας πείτε τώρα εσείς τι θα διεκδικήσετε, γιατί
πρέπει να σας πω ότι σε χθεσινή ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη
µε άλλους Υπουργούς εν όψει του Συµβουλίου Υπουργών που
εξελίσσεται και σήµερα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είδαµε πουθενά,
κύριε Πρόεδρε, που σας ενδιαφέρει ως Μεγαλόπολη και ως Αρκαδία, τον κοινωνικό παράγοντα. Η ανακοίνωση ήταν όλη για την
οικονοµική βιωσιµότητα της µετάβασης και όχι για το βασικό
σύνθηµα της Ευρώπης που είναι το «κανείς να µη µείνει πίσω».
Οφείλουµε να πάρουµε πολιτικές πρωτοβουλίες, ώστε να µη
µείνει κανείς πίσω και να είναι η κοινωνία όρθια σ’ αυτή τη µετάβαση, γιατί η ενεργειακή φτώχεια χτυπάει την πόρτα µας ήδη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Δεν θα πω τίποτα για τη Μεγαλόπολη. Έχω άποψη, αλλά είµαι
Πρόεδρος σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε, θα συνεχίσω από τα προηγούµενα.
Στην οδηγία του 2018 τέθηκαν δύο συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό. Πρώτον, η κατανοµή
των δωρεάν δικαιωµάτων µπορεί να ζητηθεί λόγω περιορισµένης
πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς αγορές οµολόγων, που δεν
επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων έργων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαιώνει την οικονοµική βιωσιµότητα και τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη του έργου
για το οποίο ζητείται χρηµατοδότηση. Το λέω επειδή αναφερθήκατε και στα κοινωνικά θέµατα και συµφωνώ µαζί σας. Ακόµα και
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αν οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν οικονοµική βιωσιµότητα και
σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη, δηµιουργείται πρόβληµα
από την ανάγκη να υποστηρίξει και να τεκµηριώσει την περιορισµένη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές οµολόγων, κάτι που
προφανώς δεν ισχύει για την Ελλάδα σήµερα, η οποία δανείζεται
µε σχεδόν µηδενικά επιτόκια στις αγορές. Η συµπερίληψη, λοιπόν, της προϋπόθεσης αυτής είχε ίσως νόηµα το 2017 και το
2018 υπό διαφορετικές µακροοικονοµικές συνθήκες για τη χώρα,
οπότε ήταν ένα πιθανό ενδεχόµενο η αδυναµία δανεισµού από
τις αγορές.
Σήµερα, όµως, τα οικονοµικά δεδοµένα είναι πολύ διαφορετικά. Σκεφτείτε τις πιθανές συνέπειες αν σήµερα, τον Δεκέµβριο
του 2020, κατέθετε αίτηµα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ισχυριζόταν πως δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές.
Από την άλλη πλευρά, το συγκεκριµένο εργαλείο συνεπάγεται
σηµαντικούς πόρους -είπατε εξακόσια, θα πω ότι ίσως ξεπερνά
και τα επτακόσια εκατοµµύρια ευρώ-, που θα διευκόλυναν τη
χρηµατοδότηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό ποσό, που προφανώς και δεν µπορούµε να αγνοήσουµε.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή η Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, βρίσκονται σε επαφή
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να
διερευνήσουµε αν µπορεί να αρθεί η προϋπόθεση για την περιορισµένη πρόσβαση στις αγορές.
Εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα της χώρας να κάνει
χρήση του εν λόγω εργαλείου, θα κατατεθεί σχετικό αίτηµα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και φάκελος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για συγκεκριµένο έργο απ’ αυτά που δεν
έχουν ενταχθεί ήδη σε χρηµατοδότηση είτε µέσω ΕΣΠΑ είτε ως
έργα κοινού ενδιαφέροντος.
Από το πρόγραµµα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο
2021 - 2030 προκύπτει ότι υπάρχουν ώριµα έργα που θα µπορούσαν να προχωρήσουν, απορροφώντας τη χρηµατοδότηση
από την αξιοποίηση των δικαιωµάτων.
Τέλος, όσον αφορά τη διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικών χρηµατοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της
πράσινης συµφωνίας και των προτάσεων για την αναθεώρηση
των κλιµατικών στόχων του 2030, προφανώς και αποτελεί βασικό
αντικείµενο διεργασίας του Υπουργείου και των αρµόδιων υπηρεσιών. Επειδή είναι σε εξέλιξη, όπως είπα, πολλά για να διασφαλίσουµε το καλύτερο, όταν έχουµε τα στοιχεία θα σας
ενηµερώσω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.03’ λύεται η συνεδρίαση για
σήµερα Παρασκευή 11 Δεκεµβρίου 2020 και ώρα 18.00,:’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
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