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Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 11407, 11409, 11415,
11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11423, 11425, 11434,
11435, 11436, 11437, 11438, 11440
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Αναγκαίος ο άµεσος προγραµµατισµός για αποξήλωση και της τελευταίας γραµµής εναέριων Γραµµών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης από τον Δήµο Αγίων Αναργύρων
Καµατερού και αντικατάστασή τους µε υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης (Υ.Τ)»,
σελ. 11407
ii. µε θέµα: «Απολιγνιτοποίηση: Διάσωση θέσεων εργασίας
µόνο µέσα από την άµεση έναρξη της αποκατάστασης εδαφών
στους Νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας», σελ. 11409
β) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών:
i. µε θέµα: «Υλοποίηση της εκτροπής του Πλατύποτάµου
και των συνοδών εγγειοβελτιωτικών έργων τους», σελ. 11411
ii. µε θέµα: «Σκανδαλώδης ενοικίαση απαρχαιωµένων λεωφορείων στην τιµή αγοράς τους», σελ. 11413
γ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Θα αφαιρέσει η κυβέρνηση από το µηχανογραφικό τα τµήµατα της Ηλείας;», σελ. 11415
ii. µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος εξαφάνισης, για µια φορά
ακόµη, του Νοµού Ηλείας από τον χάρτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», σελ. 11415
iii. µε θέµα: «Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας», σελ. 11417
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. µε θέµα: «Κριτήρια ένταξης νέων αγροτών στο πρόγραµµα
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», σελ. 11419
ii. µε θέµα «Σε αδιέξοδο ο δυναµικός εξαγωγικός κλάδος της
µυδοπαραγωγής, κινδυνεύει µε εξαφάνιση», σελ. 11421
iii. µε θέµα «Επιλαχόντες «Σχεδίων Βελτίωσης»: είναι πολλοί,
για να αγνοηθούνβ», σελ. 11423
ε) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Ενδεχόµενη πώληση του Εργοστασίου Υµηττού των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων», σελ. 11425
στ) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Μάστιγα οι χειραγωγηµένοι αγώνες», σελ. 11427
ζ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Ενέργειες Υπουργείου Υγείας για την παραχώρηση-αξιοποίηση των δύο κτιρίων του ΙΚΑ «Αγίου Μηνά» και
«Χερσονήσου» για την ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας» στο Νοµό Ηρακλείου», σελ. 11429
ii. µε θέµα: «Διασφαλίστε το µέλλον των εργαζοµένων στο ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης 4.000 µακροχρόνια ανέργων
στον δηµόσιο τοµέα της υγείας», σελ. 11431
iii. µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη να εµβολιαστούν εκτάκτως
και κατά προτεραιότητα κατά του Covid-19 οι κάτοικοι των σεισµόπληκτων περιοχών του νοµού Λάρισας», σελ. 11432
iv. µε θέµα: «Κίνδυνος από την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων self test για τον covid-19», σελ. 11434
v. µε θέµα: «Αδιαφάνεια, ανεπαρκής προετοιµασία του ΕΣΥ,
προβλήµατα στην εξέλιξη των εµβολιασµών και ανάγκη ενός
νέου «µείγµατος» υγειονοµικών µέτρων», σελ. 11436
vi. µε θέµα: « Έµπρακτη αναγνώριση της ηρωικής προσπάθειας των υγειονοµικών που χάθηκαν, συµπαράσταση της Πολιτείας στους συγγενείς των εργαζόµενων-συµβασιούχων του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) που έχασαν τη ζωή τους στο

πεδίο της µάχης ενάντια στον Covid-19.», σελ. 11439
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
του δηµόσιου τοµέα, σύµβουλος ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σελ. 11440
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
σελ. 11414 - 11430
ΒΙΤΣΑΣ Δ.,
σελ. 11407 - 11414
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,
σελ. 11430 - 11440
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ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 11420, 11421, 11422, 11423,
11424
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 11425, 11426
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
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ΣΥΡΙΓΟΣ Ά. ,
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ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 11425, 11426
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Αθήνα, σήµερα στις 12 Απριλίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
14.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής:
«Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ειδική Γραµµατεία του Προέδρου της Βουλής
Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις
που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Η υπ’ αριθµόν 638/1-4-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Οι υπ’ αριθµόν 633/29-3-2021 και 645/4-4-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.
Οι υπ’ αριθµόν 636/31-3-2021, 639/1-4-2021 και 649/5-4-2021
επίκαιρες ερωτήσεις και η υπ’ αριθµόν 4126/12-2-2021, 4378/192-2021 και 4388/19-2-2021 ερωτήσεις, κατά το άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, θα απαντηθούν από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη.
Οι υπ’ αριθµόν 641/1-4-2021, 642/2-4-2021 και 656/5-4-2021
επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευάγγελο (Άγγελο) Συρίγο.
Η υπ’ αριθµόν 628/29-3-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη.
Οι υπ’ αριθµόν 646/4-4-2021 και 659/5-4-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
Οι υπ’ αριθµόν 627/29-3-2021 και 650/5-4-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, όπως και η υπ’ αριθµόν 3550/26-1-2021 ερώτηση, κατά
το άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, θα
απαντηθούν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Οικονόµου».
Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 633/29-3-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε

θέµα: «Αναγκαίος ο άµεσος προγραµµατισµός για αποξήλωση
και της τελευταίας γραµµής εναέριων Γραµµών Μεταφοράς
Υψηλής Τάσης από τον Δήµο Αγίων Αναργύρων Καµατερού και
αντικατάστασή τους µε υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης (Υ.Τ)».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (NANTIA) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα µε την επίκαιρη ερώτηση, που κατέθεσα και συζητάµε θέλω να επανέλθω εκ νέου σε ένα ξεχωριστής, µείζονος σηµασίας ζήτηµα, το οποίο ταλανίζει και προβληµατίζει διαχρονικά τους κατοίκους του Δήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
Στις 14 Οκτώβρη 2020, κατά τη συζήτηση της πρώτης επίκαιρης ερώτησης, που είχα καταθέσει για το εν λόγω ζήτηµα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Ταγαράς, ήρθε και
απάντησε εδώ πέρα από το Βήµα της Βουλής και δεσµεύτηκε
για την αποξήλωση και για την τήρηση χρονοδιαγραµµάτων, για
την αποξήλωση τριών κυκλωµάτων υψηλής τάσης, όπως έχουν
τεθεί και στο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραµµα του ΑΔΜΗΕ.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ακόµα ένα θέµα: Παραµένει
ακόµα µία γραµµή υψηλής τάσης, για την οποία θα πρέπει να γίνουν εργασίες υπογειοποίησής της.
Τονίζω και πάλι το γεγονός ότι οι µελέτες και οι µετρήσεις, που
έχουν διενεργηθεί δείχνουν ότι τα µεγέθη έντασης των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων -της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας- σε ορισµένα σηµεία κυµαίνονται -µέσα µάλιστα σε πυκνοκατοικηµένο οικιστικό ιστό- πλησίον ή και πάνω από τα επιτρεπτά
όρια, όπως έχουν τεθεί από τις αρµόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Συγκεκριµένα και από τεχνικής άποψης, αναφέροµαι στη
γραµµή 150 KWh στο σηµείο ζεύξης Αγίων Αναργύρων και Αχαρνών, συνολικού µήκους 8,4 χιλιοµέτρων.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε αυτή τη γραµµή –και γι’ αυτό επιµένω και το φέρνω εδώ πέρα ενώπιόν σας, κύριε Υπουργέ- έχει
να κάνει µε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται και στον οποίο είναι
τοποθετηµένοι αυτοί οι πυλώνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό θα χρειαστώ ακόµα, κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας.
Είναι, λοιπόν, αδιανόητο και ιδιαίτερα επιβλαβές ότι αυτοί οι
πυλώνες εδράζονται, πρώτον, εντός του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», που ξέρετε τι επισκεψιµότητα έχει από οικογένειες και
από µικρά παιδιά.
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Δεύτερον, συνορεύουν ακριβώς δίπλα µε το Κέντρο Βρεφών
«Μητέρα», κύριε Υπουργέ και αντιλαµβάνεστε πόσο ευαίσθητο
είναι και αυτό το ζήτηµα. Και βεβαίως, βρίσκονται σε πάρα πολύ
κοντινή απόσταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων «Άγιοι Ανάργυροι» και από το Ίδρυµα «Θεοτόκος».
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σηµαντικό είναι να µπορέσετε να
διευθετήσετε το ζήτηµα και σας µεταφέρω µέσα από αυτή την
επίκαιρη ερώτηση τις έντονες και τις απολύτως λογικές ανησυχίες των κατοίκων, γιατί η υγεία τους επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο καθηµερινά τόσο µέσα από τις γραµµές υψηλής τάσης
όσο, βεβαίως -και µην ξεχνάµε- και από τον ΧΥΤΑ Φυλής που ιδιαίτερα από το Γεροβουνό, από το οποίο περνάει τµήµα αυτής της
γραµµής, στο Καµατερό και από την επέκτασή του που έχει αποφασιστεί προ κάποιου καιρού είναι µόλις δύο µε τρία χιλιόµετρα.
Άρα, µε βάση όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα και λόγω της
επικινδυνότητας, που προκύπτει από την ύπαρξη και αυτής της
γραµµής, εγώ θέλω να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να προβείτε
στις απαιτούµενες ενέργειες για την ένταξη της υπογειοποίησης
και αυτής της γραµµής στο επόµενο Δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2022 - 2031 του ΑΔΜΗΕ.
Και τέλος, σας ρωτώ αν σκοπεύετε να προβείτε στην ουσιαστική προστασία του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» µε την υπογειοποίηση των γραµµών µέσης και χαµηλής τάσης αρµοδιότητας
του ΔΕΔΔΗΕ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στα ζητήµατα της επίκαιρης ερώτησης, που
κατέθεσε η συνάδελφος κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής, που δίνει µια µεγάλη ευκαιρία να συζητήσουµε το θέµα
του εκσυγχρονισµού και της υπογειοποίησης των γραµµών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος στην πατρίδα µας,
θέλω να σας πω ότι και πριν λίγο καιρό µε αφορµή επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει η καλή συνάδελφος, η Βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή, είχα αναφερθεί στο σχέδιο της Κυβέρνησης να
χρηµατοδοτήσει τον εν λόγω εκσυγχρονισµό και την υπογειοποίηση µέσα από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.
Και βέβαια, είχα αναφέρει µε αφορµή τη «Μήδεια» ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη αναθέσει µελέτη, την οποία -από ό,τι γνωρίζω- πρόκειται να παραλάβει τις επόµενες λίγες εβδοµάδες, όπου εκεί
γίνεται µία προτεραιοποίηση εκείνων των περιοχών όπου θα πρέπει να υπογειοποιηθούν άµεσα εναέρια καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για να αποφύγουµε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
για παράδειγµα, όπου αυτά διέρχονται µέσα από περιοχές υψηλής βλάστησης, µέσα από δάση -είτε αυτά είναι περιαστικά είτε
όχι- γιατί κινδυνεύουµε πάλι να έχουµε ζηµιές και διακοπές ηλεκτροδότησης από έντονα καιρικά φαινόµενα, από έντονες χιονοπτώσεις.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι ήδη έχουµε προχωρήσει σε αυτό.
Έχω πει ξανά ότι από τον Ιούνιο που µας έρχεται θα ξεκινήσουν
οι µπουλντόζες σε περιοχές, που θα είναι πρώτες σε προτεραιότητα για να σκάβουµε και να υπογειοποιούµε καλώδια. Τέτοια
περιοχή είναι το Τατόι. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και τώρα,
αλλά και στη δευτερολογία µου ότι µία ακόµα από αυτές τις περιοχές θα είναι και το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου εκεί οι
γραµµές µεταφοράς µέσης τάσης, που διέρχονται µέσα από το
πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» είναι δύο χιλιόµετρα περίπου η µέση
τάση και ένα χιλιόµετρο η χαµηλή τάση. Άρα, είναι γραµµές τις
οποίες θα υπογειοποιήσουµε γρήγορα.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στην δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, για να υπάρχει µία συνοχή και εκεί θα αναφερθώ και µε
ποιον τρόπο πρέπει να εντάξουµε στα δεκαετή προγράµµατα
ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ την υπογειοποίηση ή την ανακατεύθυνση
των γραµµών υψηλής τάσης, δηλαδή των γραµµών µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (NANTIA) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, ακούω µε ενδιαφέρον και χαιρετίζω την πρόθεσή σας να βάλετε µέσα στο σχέδιο για την αξιοποίηση των
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης την υπογειοποίηση των γραµµών
υψηλής τάσης. Περιµένουµε, όµως, να ακούσουµε πολύ πιο συγκεκριµένα πράγµατα πάνω σε αυτό. Περιµένουµε να ακούσουµε
τα συγκεκριµένα ποσά, που προορίζετε για εκεί, συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα, συγκεκριµένες περιοχές. Εν ολίγοις, περιµένουµε πολύ πιο συγκεκριµένη τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί
ωραία είναι να συµφωνούµε επί της αρχής σε ζητήµατα, αλλά οι
κυβερνήσεις ιδιαίτερα κρίνονται από τα αποτελέσµατα. Άρα,
εµείς αυτό ζητούµε να ακούσουµε από εσάς.
Επίσης, ως Κίνηµα Αλλαγής, αλλά και εγώ προσωπικά, σας ζητάµε -γιατί µετά από διαρκείς διαβουλεύσεις µου µε κατοίκους
της περιοχής, σας µεταφέρω, όπως σας είπα πιο πριν, αυτό το
µείζον ζήτηµα που υπάρχει- να θέσετε ως άµεση και πρώτη προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε µία περιοχή η
οποία, δυστυχώς, έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγµατα τόσο από
περιβαλλοντικής όσο και από υγειονοµικής άποψης. Και γνωρίζετε ότι η δυτική Αττική, η δυτική Αθήνα και ιδιαίτερα ο Δήµος
Αγίων Αναργύρων - Καµατερού έχει δεχθεί πολύ βαθιά τέτοια
πλήγµατα.
Σας ζητώ, λοιπόν, να δείξετε µια ουσιαστική διάθεση για ολιστική και συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Άλλωστε, είδαµε και τα αποτελέσµατα στις πρόσφατες καταστροφές που
προξένησε η «Μήδεια». Είναι καλό, λοιπόν, η Κυβέρνηση να µην
τρέχει εκ των υστέρων για τα διαχρονικά αυτά ζητήµατα. Εµείς
δεν πρόκειται να κάνουµε φθηνή αντιπολίτευση. Όµως, ζητούµε
να µιλήσετε συγκεκριµένα και µε ένα συγκεκριµένο πλάνο για περιοχές, όπως η δυτική Αθήνα, που έχουν εντονότατο πρόβληµα.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας θυµίσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Δεν
ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά θέλω να το θέσω στην προσοχή σας
και να το ακούσετε µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή. Το 2008 ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας σήµερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως Βουλευτής τότε της Β’ Αθήνας είχε καταθέσει ερώτηση προς τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια για
την αποµάκρυνση των πυλώνων από το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα».
Σας την καταθέτω στα Πρακτικά για να την έχετε υπ’ όψιν σας.
Προφανώς το γεγονός αυτό δείχνει ότι το εν λόγω έργο τον ενδιέφερε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Περιµένουµε, λοιπόν, να δείξει η Κυβέρνησή σας ότι αυτό δεν
ήταν απλά ένα επικοινωνιακό φληνάφηµα προ δεκατριών ετών,
αλλά και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος εκλέγεται στον Δυτικό Τοµέα της Β’ Αθήνας, να δείξει εµπράκτως και µέσω υµών
το συγκεκριµένο ενδιαφέρον του και να πιέσει και αυτός µε τη
σειρά του προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κλείνω ζητώντας σας, όπως σας είπα και πιο πριν, πιο συγκεκριµένα στοιχεία, πιο συγκεκριµένο σχεδιασµό και προτεραιοποίηση των περιοχών, που έχουν ήδη υπονοµευθεί περιβαλλοντικά
και υγειονοµικά.
Και να σας κάνω ένα ακόµα ερώτηµα. Να σας τονίσω, έστω
επιγραµµατικά, το πολύ µεγάλο ζήτηµα των σοβαρών καθυστερήσεων έγκρισης των προγραµµάτων του ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ.
Είναι σίγουρη ότι γνωρίζετε αυτό το θέµα. Υπάρχει, λοιπόν, πολύ
σοβαρό θέµα και δεν πρέπει, κύριε Υπουργέ, να βρεθούµε µπροστά σε µεγάλες καθυστερήσεις έναρξης και παράδοσης των
έργων, που έχουν συµπεριληφθεί ήδη στα δεκαετή αναπτυξιακά
προγράµµατα του ΑΔΜΗΕ, όπως για τις άλλες τρεις γραµµές
που είχε δεσµευτεί ο κ. Ταγαράς τον Οκτώβριο του 2020. Περιµένουµε, δηλαδή, όλα τα προγράµµατα, που εντάσσονται στο
δεκαετές να µην καθυστερήσουν λόγω των καθυστερήσεων που
δείχνει η ΡΑΕ απέναντι στον ΑΔΜΗΕ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σκρέκα, έχετε τον
λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Όπως ανέφερα, πολύ σωστά τα τοποθετήσατε τα
πράγµατα. Να θυµίσω για άλλη µία φορά ότι η ένταξη των παρεµβάσεων υπογειοποιήσεων εναέριων καλωδίων στο Ταµείο
Ανάκαµψης είχε γίνει πριν τον ερχοµό της «Μήδειας», αυτού του
εκτάκτου καιρικού φαινοµένου, απλά µε αφορµή αυτό το γεγονός δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσουµε αυτό το οποίο είχαµε ήδη σχεδιάσει κάτω από τις κατευθυντήριες γραµµές και
οδηγίες, που δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γνωρίζετε πόσο ευαίσθητος είναι σε αυτό το
θέµα και πόσο νοιάζεται για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε
γρήγορα και να υλοποιήσουµε παρεµβάσεις και δράσεις, που δυστυχώς δεν έχουν γίνει στη χώρα µας για δεκαετίες.
Έχουµε πολλές φορές πει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουµε
περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες χιλιόµετρα εναέριων καλωδίων. Ένα µικρό ποσοστό έχει υπογειοποιηθεί από τα καλώδια
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν σε άλλες
χώρες της Ευρώπης αυτό το ποσοστό µπορεί να πλησιάζει το
50% ή και περισσότερο. Άρα, πράγµατι είµαστε αποφασισµένοι
και θα το δείτε το επόµενο διάστηµα. Σωστά ζητάτε χρονοδιάγραµµα και περιοχές προτεραιοποίησης. Επιτρέψτε µου να παραλάβουµε τη µελέτη την οποία έχει δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ τις επόµενες εβδοµάδες, ώστε να µπορέσουµε να σας ανακοινώσουµε
συγκεκριµένα πράγµατα για το πότε και πού θα προχωρήσουµε
σε αυτές τις υπογειοποιήσεις.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ στο συγκεκριµένο ερώτηµα, που έχετε κάνει. Αξίζει να έχετε µία εικόνα µε ποιον τρόπο
ενσωµατώνεται οποιοδήποτε έργο στα δεκαετή προγράµµατα
ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. Λαµβάνονται υπ’ όψιν µια σειρά από παραµέτρους, όπως είναι οι αναγκαίες ενισχύσεις του συστήµατος
για την απρόσκοπτη διακίνηση της ισχύος, τα έργα σύνδεσης
στο σύστηµα, που απαιτούνται για την ένταξη νέων σταθµών παραγωγής και νέων καταναλωτών υψηλής τάσης, η ένταξη στο σύστηµα νέων διασυνδετικών γραµµών µεταφοράς µε γειτονικές
χώρες -γιατί και αυτό είναι δουλειά του ΑΔΜΗΕ-, ο εκσυγχρονισµός και γενικότερα η αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών.
Όσον αφορά το έργο υπογειοποίησης της γραµµής υψηλής
τάσης µεταφοράς Αχαρνές - Χαλκηδόνα µε βάση τις παραπάνω
παραµέτρους θα αξιολογηθεί και θα ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραµµα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο οφείλω να πω ότι έχει ήδη οριστικοποιηθεί και έχει ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ. Μιλάµε για το Δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2021 - 2031. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, οφείλω να σας πω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
του ΑΔΜΗΕ εξετάζουµε αυτήν τη στιγµή και διερευνούµε πώς
θα αιτιολογήσουµε και πώς θα συµπεριλάβουµε στα δεκαετή
προγράµµατα, µε αντικειµενικά πάντα κριτήρια, την υπογειοποίηση και την ανακατεύθυνση όπου χρειάζεται των συγκεκριµένων
γραµµών µεταφοράς υψηλής τάσης.
Σε ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία, που αναφέρατε επιτρέψτε
µου να σας πω κάτι, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολύ πλησίον της
οικίας µου εδώ στην Αττική -όχι στα Τρίκαλα, στο Κρυονέρι Αττικής- υπάρχει ένας πυλώνας υψηλής τάσης. Οφείλω να σας πω
όµως ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη πραγµατοποιήσει πληθώρα µετρήσεων στον περίγυρο των γραµµών µεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Ανάλογες µετρήσεις και υπολογισµοί έχουν
διεξαχθεί και από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, αλλά και από την
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση οι
τιµές των πεδίων αυτών πληρούν µε µεγάλα περιθώρια ασφαλείας τις θεσπισµένες οριακές τιµές. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια
ότι θα αποτρέψουν τη δική µας πρόθεση -γιατί δεν είναι µόνο
θέµα ασφάλειας και υγείας, είναι και θέµα οπτικής ενόχλησης
πολλές φορές, αλλά και γενικότερα του επιπέδου του ανθρώπινου περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε- και αποφασιστικότητα να
προχωρήσουµε σε υπογειοποίηση αντίστοιχων γραµµών.
Θέλω να σας πω όµως ότι ως προς το µαγνητικό πεδίο, στο
οποίο κυρίως επικεντρώνονται οι έρευνες, οι τιµές που προκύπτουν είναι αρκετές δεκάδες ως και πολλές εκατοντάδες φορές
χαµηλότερες του ορίου. Άρα, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια εκεί όπου έχουν γίνει οι µετρήσεις και
υπάρχει ανησυχία γιατί υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις πλησίον
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των γραµµών αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Οι Βουλευτές του Β2’
Δυτικού Τοµέα –που σήµερα είµαστε τρεις εδώ- είµαστε σε αναµονή της µελέτης. Ελπίζουµε να µας τη στείλετε και να µη χρειαστεί να κάνουµε άλλη ερώτηση.
Ευχαριστώ και την κ. Γιαννακοπούλου.
Θα συζητηθεί τώρα η ένατη µε αριθµό 645/4-4-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Απολιγνιτοποίηση:
Διάσωση θέσεων εργασίας µόνο µέσα από την άµεση έναρξη της
αποκατάστασης εδαφών στους Νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι’ αυτό που µόλις
συζητήθηκε. Είναι πολύ σηµαντικό. Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι
δεν θα προχωρήσετε στην υπογειοποίηση των πυλώνων υψηλής
τάσης στους Αγίους Αναργύρους πέρα από το πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης». Πρέπει να το δείτε. Πρέπει να πάτε. Υπάρχει πυλώνας
στην αυλή σχολείου. Πρέπει να πάτε στην Αγία Βαρβάρα να δείτε
τι γίνεται. Στην κεντρική πλατεία τα σπίτια είναι χτισµένα κάτω
από πυλώνες. Και ανεξάρτητα του τι λέει η Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας, όταν βάζεις το δοκιµαστικό κατσαβίδι στα κάγκελα
των πολυκατοικιών αυτών, ανάβει. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να πάτε να το δείτε. Δεν είναι θέµα θεωρίας. Πρέπει να δείτε
πού ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα σήµερα σ’ αυτές τις γειτονιές.
Ως προς την απολιγνιτοποίηση στη δυτική Μακεδονία, κλείνουν πλέον ορυχεία όπως το κλείσιµο του ορυχείου στο Αµύνταιο
µε τροµερούς κινδύνους καθώς δεν προχωράει η αποκατάσταση. Σταµατάνε οι γεωτρήσεις και αυξάνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Στην περιοχή των Βαλτόνερων έχει πέσει η στάθµη
του εδάφους κατά ενάµισι µέτρο. Έχουµε κίνδυνο για το φυσικό
περιβάλλον µε το να διακοπεί η φυσική ροή της λίµνη Χειµαδίτιδας καθώς και η ροή της στην ουσία προς τη λίµνη των Πετρών
και να ρουφήξει εντελώς το ορυχείο στο Αµύνταιο τη λίµνη Χειµαδίτιδα. Υπάρχουν τα προβλήµατα των αυτοαναφλέξεων. Και
βέβαια η τέφρα, που προκαλεί τόσο µεγάλα προβλήµατα στην
υγεία συνεχίζει να διασπείρεται σε όλη την περιοχή.
Δεν έχετε δεσµευθεί στην πράξη για τις αποκαταστάσεις. Στο
Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεν υπάρχει έστω ένα
πρωτόλειο σχέδιο αποκατάστασης των φυσικών πόρων της περιοχής που θα µπορούσε να αποτελέσει και εφαλτήριο ανάπτυξης για την περιοχή, που θα µπορούσε να απαντήσει στη µεγάλη
ρύπανση του υδροφορέα στην περιοχή του ΑΗΣ Αγίου Δηµητρίου µε εξασθενές χρώµιο, κ.ο.κ..
Αν αυτή τη στιγµή επενδύσετε ουσιαστικά στην αποκατάσταση
των εδαφών, κάτι που δεν έχετε προβλέψει στην πράξη να κάνετε, θα µπορούσαµε να σταµατήσουµε αυτό το φαινόµενο µετεµφυλιακού επιπέδου πληθυσµιακής ερήµωσης της περιοχής.
Έχουµε πάνω από δυόµισι χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, που
καταργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο κι άλλες δυο χιλιάδες που
έχουµε αυτόν τον χρόνο. Εσείς δεν έχετε ένα σχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µια µικρή ανοχή. Ολοκληρώνω.
Αν είχατε, τουλάχιστο, τις αποκαταστάσεις θα µπορούσαµε
σήµερα να µιλήσουµε για την απασχόληση των ίδιων των ανθρώπων, που δούλευαν τόσο καιρό στα ορυχεία. Αν θέλετε µπορούµε να µιλήσουµε για το πώς µπορείτε να συντηρήσετε τις
θέσεις απασχόλησης στις λιγνιτικές µονάδες µετά το κλείσιµό
τους.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ουσιαστική χρηµατοδότηση για την
αποκατάσταση αυτών των ορυχείων για την οποία δεν δεσµευθήκατε εσείς. Ο κ. Χατζηδάκης το υπέγραψε το καλοκαίρι του
2020 όπως αναφέρω στην ερώτηση. Δεν προχωράει. Σχεδιάζετε
µε ένα κονδύλι 300 εκατοµµυρίων ευρώ να χρηµατοδοτήσετε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις αποκαταστάσεις όταν
150 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο κόστιζαν µέχρι στιγµής τα χωµατουργικά. Για εξήντα χρόνια. Κι εσείς µε τα χρήµατα δυο ετών
νοµίζετε ότι θα κάνετε αποκατάσταση. Θέλουµε να πάρετε το
θέµα αυτό σοβαρά. Απειλείται µε πλήρη πληθυσµιακή ερήµωση
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η δυτική Μακεδονία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα βέβαια από τον καλό συνάδελφο να απαντήσει αν
συµφωνεί µε την απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης, να προχωρήσουµε σε µια γρήγορη απανθρακοποίηση του ενεργειακού
παραγωγικού δυναµικού της χώρας, δηλαδή αν συµφωνεί να
κλείσουµε τα φουγάρα, που καπνίζουν και ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, εκπέµπουν εκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα
που προκαλούν την αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος και άρα
την κλιµατική αλλαγή.
Θα ήταν πολύ καλό αν µπορούσατε µε θάρρος να πείτε ότι
«Ναι, εµείς θέλουµε να κλείσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια, θέλουµε να προστατεύσουµε το περιβάλλον». Να συµφωνήσουµε
κατ’ αρχάς σε αυτό, γιατί από τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετηθήκατε δεν φαίνεται καθαρά αν συµφωνείτε ή όχι.
Εµείς πήραµε µία πολύ θαρραλέα απόφαση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε και τελικά αποδείχτηκε
ότι η Ελλάδα µπορεί να πρωτοπορήσει και µπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην απανθρακοποίηση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό
φαίνεται πως αναγνωρίζεται από όλους είτε αυτοί είναι εντός είτε
είναι εκτός της χώρας.
Βέβαια, φυσικά και είναι ευνόητο ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες στην τοπική κοινωνία. Μια τοπική κοινωνία η οποία, όπως
λένε οι κάτοικοι εκεί, ζούσε από την «µονοκαλλιέργεια» της αξιοποίησης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή η διαδικασία, αυτές οι δράσεις, αυτή η δραστηριότητα είναι
αλήθεια ότι στήριξαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στήριξαν την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας για πολλές δεκαετίες. Οι ίδιες οι συνθήκες, οι εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο,
η ανάγκη να προστατεύσουµε το περιβάλλον και τον πλανήτη
µας, δυστυχώς έχουν κάνει αυτές τις δραστηριότητες να υποχωρούν πια και να πρέπει να αντικατασταθούν από νέες δράσεις.
Είναι µία πρόκληση, αλλά για µας, κύριε συνάδελφε, είναι και
µία τεράστια ευκαιρία. Είναι µία πρόκληση πράγµατι, να αντικαταστήσουµε αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας, που ήταν συνδεµένες µε την αξιοποίηση του λιγνίτη, µε νέες θέσεις εργασίας,
που θα συνδέονται µε άλλες δράσεις, πράσινες δράσεις, άλλες
ενέργειες, άλλες δραστηριότητες και άλλες επενδύσεις οι οποίες
θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στην εν λόγω περιοχή.
Παράλληλα, όµως, είναι και µία τεράστια ευκαιρία να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο µιας
περιοχής. Μπορούµε να αλλάξουµε το τοπικό παραγωγικό µοντέλο και όχι µόνο να αντικαταστήσουµε τις υπάρχουσες θέσεις
εργασίας, που συνδέονται αποκλειστικά µε την εξόρυξη του λιγνίτη, αλλά να δηµιουργήσουµε ακόµη περισσότερες και πιο βιώσιµες θέσεις εργασίας, που θα δώσουν τη δυνατότητα να
σταµατήσει η ερηµοποίηση ουσιαστικά, µεγάλων περιοχών της
χώρας, που συνδέονται µε αυτόν τον κλάδο.
Εµείς είµαστε έτοιµοι, έχουµε σχεδιάσει όπως θα σας πω και
στη δευτερολογία µου, ένα πολύ συνεκτικό οραµατικό σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού µοντέλου στις εν λόγω περιοχές, δηλαδή στην Κοζάνη, στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη. Είναι ένα
σχέδιο το οποίο τελικά αξιοποιεί περί τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ
τα επόµενα χρόνια µέχρι το 2028, όπου εκεί βέβαια στο αρχικό
του στάδιο έχουµε και αποκαταστάσεις ορυχείων.
Θα σας µιλήσω γι’ αυτό στη συνέχεια της συζήτησης, απλά
µόνο για να γνωρίζετε, να σας πω ότι ήδη έχουµε εντάξει 300
εκατοµµύρια ευρώ στο ταµείο ανάκαµψης, ακριβώς για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τις δράσεις στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µας πείτε ότι εσείς που για χίλιες
πεντακόσιες θέσεις απασχόλησης καταστρέφετε πλήρως η βο-
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ρειοανατολική Χαλκιδική για την εξόρυξη χρυσού αποδιαλύοντας
το περιβάλλον, ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον; Έρχεστε στην
Πτολεµαΐδα να µας πείτε ότι από το ενδιαφέρον σας στο περιβάλλον ρίχνετε στον καιάδα είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους;
Αν θέλετε να µάθετε τη θέση µας για την απολιγνιτοποίηση
διαβάστε τα Πρακτικά, ενηµερωθείτε παρακαλώ πολύ. Διαβάστε
τα Πρακτικά. Ξέρω ότι είστε ένας πρόσφατος Υπουργός, διαβάστε τι έχουµε πει τόσες φορές στην Ολοµέλεια.
Το ΜέΡΑ25 στηρίζει πλήρως την απολιγνιτοποίηση, όχι, όµως,
µε δικαιολογία την κλιµατική αλλαγή να ισοπεδώνετε µια περιοχή
χωρίς κανένα σχέδιο µετάβασης, γιατί δεν έχετε κανένα σχέδιο
µετάβασης. Δηµιουργείτε µια κοινωνική τρύπα. Δηµιουργείτε µια
περιοχή πλήρως κοινωνικά ερηµοποιηµένη. Οι άνθρωποι φεύγουν αυτή τη στιγµή από την περιοχή. Διαλύετε όλο τον ιστό.
Πώς θα έπρεπε να γίνει η απολιγνιτοποίηση; Άµεσα θα έπρεπε
να έχετε ξεκινήσει την αποκατάσταση εδαφών. Αυτό µπορεί να
σας επιτρέψει να συντηρήσετε όλες τις θέσεις απασχόλησης στα
ορυχεία, προχωρώντας την απολιγνιτοποίηση, χωρίς όµως κοινωνική τρύπα.
Την ίδια στιγµή µε την µετατροπή των µονάδων της ΔΕΗ αντί
να τις γκρεµίζετε σε αποθήκες θερµότητας µε ό,τι σύστηµα
βρείτε και εσείς προκρίνετε για να µπορούν να χρησιµοποιούνται
και να αποθηκεύουν στην ουσία το ρεύµα και να απασχολήσετε
τους ίδιους τους εργαζόµενους, εσείς τι κάνετε; Εσείς προχωράτε στο ακραίο κλείσιµο των µονάδων χωρίς κανένα σχέδιο για
την απασχόληση και το µόνο, που κάνετε είναι να δίνετε την λίµνη
του Πολυφύτου, τις λίµνες, τα εδάφη και τους οποιουσδήποτε
λόφους σε µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για να κάνουν ΑΠΕ.
Αντί να κάνετε αποκατάσταση περιβάλλοντος δίπλα και µέσα
σε περιοχές «NATURA», σας έχω καλέσει ξανά και ξανά αν θέλετε να κάνετε κάτι για την κλιµατική αλλαγή, κάντε το εκεί που
δεν καταστρέφεται η φύση, µε τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες
και στις στέγες των σπιτιών, µε τα οφέλη στις οικογένειες και ναι,
µετά µπορείτε να ξαναχρησιµοποιήσετε τις µονάδες τις λιγνιτικές
στη ΔΕΗ για αποθήκευση θερµικής ενέργειας και για οποιοδήποτε άλλο µοντέλο εσείς βρείτε, για να µπορέσουν να συντηρήσουν αυτό το ελληνικό δίκτυο ενέργειας, όµως τα οφέλη να
πηγαίνουν στα νοικοκυριά και η ζηµιά να µην πηγαίνει στη φύση.
Εσείς προχωράτε σε ένα σχέδιο να κάνετε µια κοινωνική
µαύρη τρύπα τη δυτική Μακεδονία, κανένα σχέδιο για τις θέσεις
απασχόλησης και το µόνο που κάνετε είναι να δίνετε πάλι στους
πολύ µεγάλους όλη την περιοχή να βάλουν φωτοβολταϊκά, λες
και αυτό θα αντικαταστήσει θέσεις απασχόλησης.
Σας καλούµε να αλλάξετε πορεία πριν να είναι πάρα πολύ
αργά για µια ολόκληρη περιφέρεια της χώρας µας, τη δυτική Μακεδονία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Σκρέκα,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Να πω, κύριε Πρόεδρε, τα βήµατα που, πράγµατι,
έχουν γίνει προς την επίτευξη του σπουδαίου διπλού στόχου, δηλαδή από τη µια την απανθρακοποίηση, την απολιγνιτοποίηση
και από την άλλη τη δίκαια µετάβαση ώστε κανείς να µην µείνει
πίσω από τους ανθρώπους, που οι δουλειές τους συνδέονται µε
την δραστηριότητα αυτή.
Ειδικότερα σε σχέση µε αυτά τα οποία έχει ρωτήσει ο συνάδελφος που έχει καταθέσει την επίκαιρη ερώτηση, µε την υποχρέωση αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων θα ήθελα να πω
ότι στον ν.4759/2020 και ειδικότερα στο άρθρο 155 παρ. 4 προβλέπεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΕΗ Α.Ε., η
οποία πρόκειται να κυρωθεί από τη Βουλή.
Με αυτή την προγραµµατική σύµβαση την οποία θα εισάγουµε
προς ψήφιση, άρα θα γίνει σε γνώση των Βουλευτών, φυσικά και
θα κληθούν να την στηρίξουν, προβλέπονται ρητά όροι και προϋποθέσεις για την αναβάθµιση των εκτάσεων από τη ΔΕΗ, υποχρεώσεις όπως η παρακολούθηση της εκτέλεσης, ο τρόπος
µεταβίβασης στο δηµόσιο στη συνέχεια των υποκείµενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της ΔΕΗ, όπως και κάθε άλλου
δικαιώµατος και υποχρέωσης που αφορά τις εκτάσεις αυτές.
Επίσης, οι όποιες περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις στις πε-
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ριοχές των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ υλοποιούνται συστηµατικά
µε βάση φυσικά τις ΑΕΠΟ, τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις αντίστοιχες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν εκπονηθεί τηρώντας, παράλληλα, πλήρως τις
σχετικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ εφαρµόζει και τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους της υπ. αριθµόν 57196/3380 από 17-6-2020 απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκµετάλλευση
των λιγνιτωρυχείων Αµυνταίου - Λακκιάς συνολικής έκτασης
εξήντα µία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τετραγωνικών µέτρων.
Στην ΑΕΠΟ, σε αυτή που είναι ήδη σε ισχύ, έχουν ήδη επιβληθεί βέλτιστοι δυνατοί όροι και µέτρα για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εδώ, της περιοχής.
Άλλωστε, ο έλεγχος του συγκεκριµένου λιγνιτωρυχείου, κύριε
συνάδελφε, όπως και των υπόλοιπων της δυτικής Μακεδονίας,
εντάσσεται στο πρόγραµµα των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 2020 - 2021, όπως αυτά έχουν προγραµµατιστεί από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρα, το Υπουργείο Ενέργειας δεσµεύεται ήδη και τηρεί την
εφαρµογή των συγκεκριµένων ΑΕΠΟ, των συγκεκριµένων, δηλαδή, Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Πόρων.
Σας είπα και πριν και επαναλαµβάνω, ότι η αποκατάσταση των
λιγνιτικών πεδίων έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα, προς την
κατεύθυνση που έχει η χώρα µας να αποκαταστήσει και να δώσει
τη δυνατότητα να υπάρξει µία δίκαιη µετάβαση στην εν λόγω περιοχή, για όλο το χρονικό διάστηµα εκείνο που θα πραγµατοποιείται αυτή η µετάβαση του παραγωγικού προτύπου, του τοπικού
παραγωγικού προτύπου στις εν λόγω περιοχές.
Μία από αυτές τις δράσεις, που θα χρησιµοποιήσουµε γι’ αυτό
είναι ακριβώς η αποκατάσταση των εδαφών, ώστε να συντηρήσουµε ένα σηµαντικό κοµµάτι των θέσεων εργασίας, µέχρι αυτές
βέβαια να αντικατασταθούν µέσα από νέες, βιώσιµες θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, αν µου
επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω µία συµπληρωµατική ερώτηση. Μιλήσατε για τα ορυχεία της ΔΕΗ. Για τα ιδιωτικά ορυχεία που
υπάρχουν στην περιοχή έχετε κάποια πρόβλεψη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Εξαρτάται για ποιο ιδιωτικό ορυχείο µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Της Αχλάδας, παραδείγµατος χάριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Υπάρχουν ιδιωτικά ορυχεία, τα οποία για όσο διάστηµα χρειάζεται να αξιοποιούµε τον λιγνίτη για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, έχουν κλείσει στην
ουσία. Εννοώ εάν θα αποκατασταθούν αυτά τα ιδιωτικά ορυχεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Υπάρχουν προβλέψεις, έτσι όπως έχουν εγκριθεί
ΑΕΠΟ για τη λειτουργία τους, όταν λειτουργούσαν αυτά τα ορυχεία, όπου προβλέπεται το ποιος και µε ποιον τρόπο πρέπει να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ενδιαφέροµαι να µάθω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Πάντα όταν κάποιος έχει µία παραχώρηση είτε αυτό
είναι ορυχείο εξόρυξης λιγνίτη είτε οποιασδήποτε εξόρυξης ορυκτού πλούτου, είναι υποχρεωµένος στη συνέχεια να αποκαταστήσει αυτό το οποίο θα παραδώσει στο δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα, ο ιδιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Καήκαµε!
Η πρώτη µε αριθµό 634/30-3-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ευάγγελου Λιάκου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Τις εξελίξεις του Εµπορευµατικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Η τέταρτη µε αριθµό 651/5-4-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
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προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Άµεση αποκατάσταση της αδικίας και αποζηµίωση των αγροτών
- ροδακινοπαραγωγών του Νοµού Λάρισας για τις ζηµιές, που
υπέστησαν από τον παγετό του 2020» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Η τέταρτη µε αριθµό 655/5-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Μονιµοποίηση
όλων των συµβασιούχων εργαζόµενων στους τοµείς της καθαριότητας και φύλαξης των δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.)» δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Η πέµπτη µε αριθµό 637/1-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Το ελαιόλαδο µετατρέπεται σε ανθυγιεινό προϊόν µέσα από τις στρεβλώσεις του Nutri-Score» δεν συζητείται κατόπιν συνεννοήσεως.
Προχωρούµε στην έβδοµη µε αριθµό 659/5-4-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Υλοποίηση της εκτροπής
του Πλατύ ποταµού και των συνοδών εγγειοβελτιωτικών έργων
του».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ενδιαφέρον η ερώτηση. Έχουµε ένα κοινό σηµείο µε τον
κ. Κεφαλογιάννη και µία διαφορά.
Το κοινό σηµείο, ο κοινός τόπος είναι ότι η ερώτηση αφορά το
έργο της εκτροπής του Πλατύ ποταµού και των συνοδών εγγειοβελτιωτικών έργων που προβλέπονται να γίνουν και αφορούν
και το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο, βεβαίως στον πρωτογενή τοµέα.
Αναµένεται µε το έργο αυτό να προωθηθεί δυναµικά η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, που είναι τόσο απαραίτητοι για τον
αγροδιατροφικό τοµέα, την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τοµέα και την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και βέβαια του εισοδήµατος των παραγωγών.
Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει ως ιδέα και ως πρόταση εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Σιγά-σιγά µπήκε σε ένα δροµολόγιο. Θα
έλεγα, όµως, ότι έχει περάσει χίλια κύµατα και καθυστερήσεις.
Εν όψει του Ταµείου Ανάκαµψης, η ερώτηση που αφορά τον
Υπουργό –και εδώ είναι η διαφορά µας- είναι, κατ’ αρχάς, να µας
περιγράψει ακριβώς τι έχει γίνει µε τα έργα, ποια έργα ακριβώς
περιλαµβάνονται στο συνολικό αυτό έργο. Γιατί υπήρξε µία µείωση του προϋπολογισµού από 180 σε 120 εκατοµµύρια. Δεύτερον, εάν έχει τη δυνατότητα, να µας πει χρονοδιάγραµµα για το
πότε ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις, οι µελέτες, πότε θα είναι
έτοιµο το έργο. Και επειδή αυτήν την περίοδο «κλειδώνουν» οι
προτάσεις για το Ταµείο Ανάκαµψης, αν θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης ή από άλλο χρηµατοδοτικό έργο.
Η διαφορά µας εν τέλει είναι ότι εγώ περιµένω απαντήσεις και
αυτός που θα τις δώσει είναι ο Υπουργός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, προκαταβολικά θα σας πω ότι
δεν έχουµε καµµία διαφορά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα
έργο το οποίο αφορά πράγµατι τους δύο νοµούς, και το Ρέθυµνο
και το Ηράκλειο, µε την έννοια ότι θα κατασκευαστεί στο Ρέθυµνο µεν, αλλά στην ουσία η χρησιµότητά του θα αφορά και τους
δύο νοµούς και ειδικά την περιοχή της Μεσαράς, που έχει ιδιαίτερες ανάγκες υδροδότησης.
Θα σας πω –και δεν νοµίζω ότι κοµίζω γλαύκα εις Αθήνας- ότι
τους τελευταίους µήνες, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, έχουµε
δώσει πολύ µεγάλη προτεραιότητα σε θέµατα υποδοµής και
υποδοµών γενικότερα, είτε αφορά την ωρίµανση των µελετών
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και την αδειοδότηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ένα
έργο εµβληµατικό και όνειρο δεκαετιών για τον κρητικό λαό, είτε
αφορά άλλα έργα, όπως, για παράδειγµα, το αεροδρόµιο Καστελίου, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι πρόδροµες εργασίες και αυτή
τη στιγµή βρισκόµαστε στο στάδιο υλοποίησης µε έναν ορίζοντα
µέχρι το 2025.
Επίσης, σε αυτό το οποίο αναφέρεστε να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι είναι και ένα προσωπικό µου στοίχηµα, γιατί το έχω
αναδείξει και ως Βουλευτής Ρεθύµνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εποµένως αντιλαµβάνεστε ότι έχω κι ένα προσωπικό ενδιαφέρον να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτό το µεγάλο
έργο, το οποίο, όπως σωστά αναφέρατε στην πρωτολογία σας,
αφορά στην ουσία δύο νοµούς.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο έργο, να σας ενηµερώσω ότι
υπάρχει µια διαφορά ωριµότητας των µελετών. Αφορά δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι τα έργα φράγµατος Πλατύ Νοµού
Ρεθύµνης, µε αγωγό µεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα Ρεθύµνου, που είναι στην ουσία και το µεγάλο έργο, το βασικό έργο το οποίο θα γίνει. Το δεύτερο υποέργο είναι µια νέα
µελέτη για φράγµα Γερακαρίου του Δήµου Αµαρίου και άρδευση
νέων εκτάσεων κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς προς Μεσαρά και περιοχών Γερακαρίου.
Όσον αφορά το πρώτο υποέργο, αφορά την κατασκευή του
φράγµατος Πλατύ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου, την
κατασκευή αγωγού µεταφοράς του νερού στην πεδιάδα της Μεσαράς και την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές
του Νοµού Ρεθύµνου.
Εδώ, βεβαίως, ο στόχος είναι να καταφέρουµε να αρδεύσουµε
µία περιοχή συνολικής έκτασης σαράντα δύο χιλιάδων στρεµµάτων, τη µεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού στη δυτική περιοχή της µεγάλης πεδιάδας της Μεσαράς και τον τεχνητό
εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα της πεδιάδας της Μεσαράς.
Το δεύτερο υποέργο, το οποίο στην ουσία εντάχθηκε στην πορεία, έχει ως φυσικό αντικείµενο τη µελέτη για ένα νέο φράγµα
στο Γερακάρι, για το οποίο, όµως, δεν έχουν εκπονηθεί τεχνικές
µελέτες, εκτός από την αναγνωριστική γεωλογική µελέτη.
Στην παρούσα φάση που βρισκόµαστε στην ουσία οριστικοποιούµε το αντικείµενο της νέας µελέτης για το φράγµα του Γερακαρίου, το οποίο συµπεριλαµβάνει και την άρδευση νέων
εκτάσεων σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό κατά µήκος
του αγωγού µεταφοράς προς Μεσαρά και περιοχών του Γερακαρίου.
Είναι µια µελέτη κόστους ενός εκατοµµυρίου ευρώ, χωρίς το
ΦΠΑ, για το οποίο όµως υπάρχει διασφαλισµένη πίστωση. Και
εκεί θα εξεταστεί η σκοπιµότητα κατασκευής –επαναλαµβάνωτου δευτερεύοντος φράγµατος Γερακαρίου. Θα υπάρξει µία
ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου, έτσι ώστε να καταλήξουµε αν µπορεί να ληφθεί ασφαλής απόφαση για την κατασκευή
του φράγµατος ή όχι, προκειµένου να προχωρήσουµε στις απαιτούµενες µελέτες.
Για να µην καταχρώµαι τον χρόνο σας, στη δευτερολογία µου
θα σας πω και παραπάνω λεπτοµέρειες για το κυρίως έργο και
τη χρηµατοδότηση, αλλά σας λέω προκαταβολικά ότι είναι εξασφαλισµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επιβεβαιώθηκε η διαφορά µας.
Εσείς απαντάτε. Αυτή ήταν η διαφορά µας. Εγώ ρωτάω.
Πραγµατικά υπάρχουν ζητήµατα διότι το έργο είναι και µεγάλο
και είναι ένα ιδιαίτερο έργο. Δεν αφορά κάποιο τεχνικό έργο που
µπορεί να ήταν και µε προτυποποιηµένες µελέτες. Αφορά την
εκτροπή της όδευσης υδάτινων όγκων, για την αξιοποίησή τους
και προς όφελος του νότιου Ρεθύµνου και προς όφελος του νότιου Ηρακλείου.
Περιµένω, βεβαίως, να γίνετε πιο σαφής στη δευτεροµιλία σας
και για το χρονοδιάγραµµα, αλλά κυρίως για τη δυνατότητα ένταξης στο Ταµείο Ανάκαµψης και τις προθέσεις της Κυβέρνησης
ως προς αυτό. Όµως, για να µην αναλώσω χρόνο σε γνωστά θέµατα, διότι όπως είπατε και εσείς κι εγώ έχουµε κατ’ επανάληψη
θέσει από µακρών χρόνων τα ζητήµατα αυτά και πλέον µιλάµε
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για µια άλλη πραγµατικότητα, σήµερα να δούµε εάν οι όγκοι του
ύδατος, οι ποσότητες του ύδατος θα µπορούν να οδεύσουν
προς το φράγµα Φανερωµένης προκειµένου να υπάρχει ο έµµεσος εµπλουτισµός στην πεδιάδα της Μεσαράς, που για πολλά
χρόνια είχε τον κίνδυνο της υφαλµύρωσης λόγω της υπεράντλησης η οποία υπήρχε. Να το δούµε και να το εξετάσουµε, κύριε
Υπουργέ.
Είναι ένα θέµα που σας το θέτω γιατί η Μεσσαρά, όπως γνωρίζετε, έχει δύο φράγµατα. Έχει το φράγµα Πλακιώτισσας, που
θα αρδεύει τµήµα της ανατολικής πλευράς και το φράγµα της
Φανερωµένης, που αρδεύει ήδη εδώ και κάποια χρόνια το τµήµα
της δυτικής πλευράς, µε τα γνωστά προβλήµατα βεβαίως των
ελλείψεων και γι’ αυτό εξάλλου χρειάζεται η ενίσχυση και ο εµπλουτισµός µε την εκτροπή του Πλατύ ποταµού.
Πρέπει να εξετάσουµε εάν οι ποσότητες αυτές επιτρέπουν την
επέκταση των δικτύων του φράγµατος Φανερωµένης προς ανατολάς, ούτως ώστε να καλυφθεί -να το πω µε ονοµασίες δήµωνπέραν του Δήµου Φαιστού, που σε µεγάλο βαθµό καλύπτει τις
εκτάσεις στο φράγµα Φανερωµένης και µέρος του Δήµου Γόρτυνας, που είναι ανατολικότερα και µέχρι να φτάσουµε στο
φράγµα της Πλακιώτισσας, στην περιοχή που αρδεύεται ή που
θα αρδεύεται από το φράγµα της Πλακιώτισσας.
Είναι ένα θέµα που πρέπει να εξετάσετε για να συνδυαστεί µε
τη µελέτη στη συνέχεια, στην υλοποίησή της, σε σχέση µε τα αρδευτικά δίκτυα, εάν χρειαστούν επέκταση και αν αυτή η εκτροπή
πραγµατικά δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όλη την πεδιάδα της
Μεσαράς.
Ρωτάω για την πηγή της χρηµατοδότησης, λοιπόν, και για το
χρονοδιάγραµµα. Εξετάστε και αυτήν την παράµετρο την οποία
σας έθεσα σήµερα σε σχέση µε την έκταση άρδευσης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, επειδή γνωριζόµαστε πολύ
καλά, ξέρετε ότι προτιµώ να είµαι σχετικά λακωνικός όσον
αφορά τα στοιχεία, που σας δίνω και να επιβεβαιώνοµαι, παρά
να δίνω υποσχέσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται.
Σας θυµίζω µάλιστα πάλι σε αυτή την Αίθουσα όταν µε είχατε
ρωτήσει για το Ταµείο Ανάκαµψης και τον Βόρειο Οδικό Άξονα,
τότε που υπήρχε µία παραφιλολογία κατά πόσο τελικώς θα είναι
εκτός του Ταµείου Ανάκαµψης, ότι σας διαβεβαίωσα ρητώς ότι
είναι εντός, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και τις επόµενες ηµέρες
µετά την οµιλία µας στη Βουλή.
Το ίδιο σας λέω και τώρα ότι θα φτάσουµε σε χρηµατοδότηση.
Καλό, όµως, είναι για το συγκεκριµένο έργο να είµαστε συγκεκριµένοι για το χρονοδιάγραµµα και το πώς φτάσαµε εδώ πέρα.
Θυµίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο σαν σύλληψη ξεκίνησε από
την κυβέρνηση του κ. Καραµανλή κάποια στιγµή το 2007. Συνεχίστηκαν οι µελέτες επί κυβέρνησης Παπανδρέου το 2010 µε
έναν ορίζοντα υλοποίησης περίπου µέχρι το 2017. Δυστυχώς, η
προηγούµενη κυβέρνηση δεν έπραξε τα βήµατα οποία χρειάζονταν από τη στιγµή, που έγιναν οι µελέτες έτσι ώστε αυτό το εµβληµατικό έργο του φράγµατος Πλατύ και της εκτροπής να
προχωρήσει σε στάδιο κατασκευής. Αυτό το οποίο, δυστυχώς,
παραλάβαµε το 2019 ήταν µία «παγωµένη» διαδικασία, που
έπρεπε να επικαιροποιήσουµε.
Με τις αλλαγές, οι οποίες µεσολάβησαν όσον αφορά τις προδιαγραφές των µελετών, αλλά και στη νοµοθεσία των έργων,
όπως σας είπα προηγουµένως, ήταν αναγκαία η επικαιροποίησή
τους. Και προκειµένου να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία της επικαιροποίησης των µελετών και των τευχών δηµοπράτησης του
έργου, επιλέχθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών η διαδικασία πρόσληψης τεχνικού συµβούλου,
σύµφωνα και µε το άρθρο 128 του ν.4412/2016.
Να σας ενηµερώσω ότι αντικείµενο των υπηρεσιών του τεχνικού συµβούλου είναι συγκεκριµένα η επικαιροποίηση οριστικών
µελετών φράγµατος Πλατύ, αγωγού µεταφοράς προς τη Μεσαρά και αρδευτικού δικτύου, η επικαιροποίηση των τευχών δηµοπράτησης του φράγµατος Πλατύ, του αγωγού µεταφοράς και
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του αρδευτικού δικτύου και, επίσης, η επικαιροποίηση και ο έλεγχος κτηµατογράφησης και κτηµατολογικών πινάκων.
Να σηµειώσω εδώ ότι ήδη πέρυσι καταφέραµε προκαταβολικά
και εντάξαµε µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου στη διαδικασία του άρθρου 7α για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, έτσι ώστε να µη χρειαστεί να καθυστερήσουµε παραπάνω.
Επίσης, έργο του τεχνικού συµβούλου είναι και η επικαιροποίηση
της ανάλυσης κόστους - οφέλους.
Σας ενηµερώνω ότι πριν από µερικές ηµέρες εγκρίθηκε, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών, η ανάθεση της
σύµβασης τεχνικού συµβούλου για την παροχή των υπηρεσιών
που σας περιέγραψα. Ο ορίζοντας της συγκεκριµένης εργασίας
είναι τέσσερις µήνες. Μάλιστα, αυτό µας επιτρέπει να σας πω
σήµερα, ότι στο τέλος του χρόνου, στο τέλος του 2021 θα µπορούµε να µιλάµε για δηµοπράτηση του έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, κύριε συνάδελφε -και κλείνω
µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- κατ’ αρχάς το έργο, επίσης µε ενέργειες που κάναµε στο Υπουργείο, έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων του 2021 και στη ΣΑΕ-072 µε προϋπολογισµό 130 εκατοµµύρια, η οποία, µάλιστα, συµπεριλαµβάνει και
τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. Σας είπα για την ενέργεια,
που κάναµε µε την πράξη υπουργικού συµβουλίου. Επιβεβαιώνω
σήµερα και σε εσάς και σε όλους τους συµπολίτες µας που µας
ακούν ότι έχει προταθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης. Μπορώ να κάνω
µία πρόβλεψη ότι θα έχει και θετική κατάληξη, αλλά αυτό µένει
να οριστικοποιηθεί και τις επόµενες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση,
έχουµε κοιτάξει και µία εναλλακτική, στην περίπτωση που δεν
έχουµε αυτή τη θετική κατάληξη, και µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Όµως, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η χρηµατοδότηση θα εξασφαλιστεί και πως ο προγραµµατισµός είναι το
έργο να δηµοπρατηθεί στο τέλος του παρόντος έτους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Θα κρατήσουµε τον Υπουργό εδώ, για να απαντήσει και στην
ενδέκατη µε αριθµό 646/4-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Σκανδαλώδης ενοικίαση απαρχαιωµένων λεωφορείων στην τιµή αγοράς τους».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι πραγµατικά κρίµα για ένα τόσο µεγάλο ζήτηµα να µην είναι εδώ ο ίδιος ο Υπουργός. Προφανώς
και καλωσορίζουµε την παρουσία σας. Η αρµοδιότητά σας είναι
ξεκάθαρη. Όµως, γι’ αυτό το ζήτηµα θα έπρεπε να ήταν εδώ ο
Υπουργός.
Η ερώτησή µου αφορά την ενοικίαση των λεωφορείων, µερικά
από τα οποία µπήκαν στην κυκλοφορία, κιόλας, αυτές τις µέρες.
Πρόκειται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, ντίζελ µηχανών,
τα οποία, στην ουσία, µε την τιµή ενοικίασής τους, αν το υπολογίσουµε στην τετραετία που είναι η ενοικίαση, µας κοστίζουν όσο
θα τα αγοράζαµε από την αρχή. Και, όµως, τα νοικιάζουµε για
τέσσερα χρόνια. Προφανώς, θα παραταθεί αυτή η ενοικίαση για
άλλα τέσσερα χρόνια, για να γίνει στο τέλος, από κάποια άλλη
κυβέρνηση, η αγορά των επόµενων λεωφορείων, όπως έχετε
ανακοινώσει. Θα τα έχουµε πληρώσει, δηλαδή, δύο φορές.
Τα ερωτήµατά µου είναι ξεκάθαρα: Ποια ήταν τα κριτήρια µε
τα οποία επιλέξατε την ενοικίαση, η οποία ακούγεται αδιανόητη;
Για ποιο λόγο δεν προχωρήσατε άµεσα στην αγορά λεωφορείων;
Για ποιο λόγο δίνετε παρατάσεις ζωής, αντί να κάνετε αγορά
νέων, στα υφιστάµενα λεωφορεία, τα οποία είναι, επίσης, ιδιαίτερα παλαιάς τεχνολογίας; Για ποιο λόγο, αν και νοικιάζετε τα
λεωφορεία αυτά µε leasing, αναλαµβάνει ο ΟΣΥ, το δηµόσιο δηλαδή, τη συντήρησή τους, τα τέλη κ.λπ., όταν στις συµβάσεις
leasing είναι αυτονόητο ότι αυτά τα αναλαµβάνει η εταιρεία που
δίνει το leasing;
Επίσης, πόσο θα δυσκολέψει και ποιο θα είναι το κόστος τελικά αυτής της συντήρησης για τόσους διαφορετικούς τύπους
λεωφορείων;
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Πρέπει να µας απαντήσετε, πώς είναι δυνατόν, ενώ υπήρχε
ρητή αναφορά από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι θα προχωρήσετε
µε τη σύµβαση αυτή µόνο εφόσον υπάρχουν ανοιγόµενα παράθυρα, να πάρετε τελικά λεωφορεία χωρίς ανοιγόµενα παράθυρα;
Τελικά, όταν έχουν δύο πόρτες αυτά τα λεωφορεία, που η µία
είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας του οδηγού, θα βγαίνει όλο
το κοινό και θα στριµώχνεται στη µία έξοδο; Και τι άλλες λεπτοµέρειες θα ανακαλύψουµε σε αυτές τις συµβάσεις καθώς τις µελετάµε!
Παραµένουµε εδώ και περιµένουµε τις απαντήσεις σας, καθώς
τα ερωτήµατα που δηµιουργούνται στο µυαλό του καθένα είναι
συγκλονιστικά. Πρέπει να µας πείτε για ποιο λόγο γίνονται όλα
αυτά. Πρέπει να µας εξηγήσετε, γιατί υπάρχουν σκιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, φοβούµαι ότι η ερώτησή σας
στηρίζεται σε ορισµένες λανθασµένες παραδοχές, που αναγκαστικά σας οδηγούν και σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.
Εξηγούµαι: Κατ’ αρχάς, η Κυβέρνηση και συγκεκριµένα το
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δεν προέκριναν τη µίσθωση µεταχειρισµένων λεωφορείων έναντι της αγοράς καινούργιων. Επέλεξε και τη µίσθωση µεταχειρισµένων, αλλά και
την αγορά καινούργιων λεωφορείων. Και το ξέρετε πολύ καλά
αυτό.
Δεύτερον, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι προχωρήσαµε σε
αυτήν την κίνηση, όχι γιατί τα µέσα µαζικής µεταφοράς αποτελούν –όπως λέτε και στην ερώτησή σας- βόµβες εξάπλωσης της
πανδηµίας, αλλά γιατί ακόµα και ένα λεωφορείο να είναι υπεράριθµο εν µέσω πανδηµίας, αισθανόµαστε την ανάγκη να κάνουµε
τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα.
Τρίτον, η µίσθωση των οχηµάτων προκρίθηκε, όχι απλώς ως η
πλέον οικονοµικά συµφέρουσα διαδικασία, αλλά κυρίως και ως
η πιο σύντοµη, όπως είναι η διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γιατί νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου πως ο χρόνος εισόδου
νέων λεωφορείων στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπως αντιστοίχως
και στη Θεσσαλονίκη και µάλιστα εν µέσω πανδηµίας, είναι ένας
καθοριστικός παράγοντας, έτσι ώστε να καταλήξουµε στην αναχαίτιση εξάπλωσης της πανδηµίας.
Και βεβαίως, δεν µπορώ να διανοηθώ τι θα µας είχατε προσάψει ως Κυβέρνηση ως προς τις συνέπειες της πανδηµίας και στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, αν δεν είχαµε προχωρήσει εν µέσω
πανδηµίας στην προσθήκη περίπου πεντακοσίων οχηµάτων -διακοσίων σας θυµίζω, κύριε συνάδελφε, µέσω των ΚΤΕΛ και τριακοσίων που έχουν ξεκινήσει και παραδίδονται µέσω της διαδικασίας του leasing- εάν δεν είχε δηλαδή προχωρήσει η Κυβέρνηση στην άµεση ενίσχυση των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών.
Εδώ θα βρισκόµασταν και θα συζητούσαµε ενδεχοµένως µια
ερώτησή σας για αδιαφορία ή ακόµη και για µη προτεραιοποίηση των αναγκών όσο αφορά τις µετακινήσεις.
Υπάρχει όµως και µια άλλη λανθασµένη παραδοχή την οποία
κάνετε, στην ερώτησή σας. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι τα
µεταχειρισµένα λεωφορεία που προµηθευτήκαµε είναι όλα τεχνολογίας Euro 5. Και για να κάνετε την αντιπαραβολή, αυτά τα
οποία κυκλοφορούν στους δρόµους της ΟΣΥ είναι σήµα τεχνολογίας Euro 1, Euro 2 και Euro 3. Άρα, πήγαµε σε µία πολύ πιο
καινούργια τεχνολογία, σε µία τεχνολογία που µπορούσαµε να
κάνουµε γρήγορα τις διαδικασίες συµβασιοποίησης.
Άρα, από πού σας προκύπτει ότι επιβαρύνεται περαιτέρω η
ατµόσφαιρα του λεκανοπεδίου από λεωφορεία που είναι σύγχρονα όσο αφορά την τεχνολογία τους; Μάλιστα, σας θυµίζω ότι
µόλις την περασµένη Παρασκευή επισκεφτήκαµε µε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, τον κ. Καραµανλή, το αµαξοστάσιο της
ΟΣΥ, έτσι ώστε να επιθεωρήσουµε τα σαράντα πρώτα λεωφορεία από τα τρακόσια, που θα βγουν στους δρόµους.
Εγώ σας καλώ, κύριε συνάδελφε, να µπείτε σε ένα τέτοιο λεωφορείο, να κάνετε ένα δροµολόγιο και να δείτε µετά κατά πόσο
αναβαθµίζεται υπό τις παρούσες συνθήκες µε αυτή τη διαδικασία
ή όχι το µεταφορικό έργο του λεκανοπεδίου.
Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, θα έχουµε τη δυ-
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νατότητα στη δευτερολογία µου να σας πω και περισσότερες λεπτοµέρειες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, τα λεωφορεία αυτά είναι δεκαετίας. Ισχύει
αυτό που λέτε ότι τα λεωφορεία που υπάρχουν αυτή τη στιγµή
στην ΟΣΥ είναι χειρότερα. Είναι πολύ παλαιότερα.
Και γι’ αυτό το ερώτηµα –το παρερµηνεύσατε και γι’ αυτό επανέρχοµαι- αναφέρεται στις παρατάσεις, που δίνετε στα παλιά λεωφορεία κατά παράβαση της νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής,
αντί να κάνετε τον διαγωνισµό. Δεν έχετε προχωρήσει µε τον παλιότερο διαγωνισµό. Είπατε ότι υπήρχαν προβλήµατα. Θα µπορούσατε να τον αλλάξετε. Προχωράτε µε την ανακοίνωση ενός
διαγωνισµού για αγορά, ο οποίος θα µπει µπροστά το 2024 και
θα ολοκληρωθεί το 2028 από µία άλλη κυβέρνηση.
Εσείς αυτό που κάνετε είναι να προχωράτε σε leasing λεωφορείων που δεν κυκλοφορούν σε άλλες χώρες, που είναι δεκαετίας, Euro 5, και µάλιστα για τέσσερα χρόνια θα τα πληρώσετε
–θα το ξαναπώ- στην τιµή που θα πληρώνατε για να τα αγοράσετε, µε µια σύµβαση leasing –το επαναλαµβάνω, γιατί δεν απαντήσατε- που το δηµόσιο αναλαµβάνει και το κόστος συντήρησης
και των τελών κυκλοφορίας, όταν οι συµβάσεις leasing λένε ακριβώς ότι αυτά τα κόστη τα αναλαµβάνουν οι εταιρείες leasing. Κι
εσείς προχωρήσατε σε όλα αυτά τα κόστη για το δηµόσιο µε
υπερκέρδη για τους ιδιώτες, για λεωφορεία παλαιάς τεχνολογίας, χωρίς παράθυρα και µια πόρτα στην πράξη. Διότι, ούτως ή
άλλως, η πόρτα του οδηγού απαγορεύεται να ανοίγει λόγω κορωνοϊού.
Μπορεί δηλαδή να φαίνονται πιο όµορφα τα καινούργια λεωφορεία από τα παλιά. Εγώ πάλι σας ρωτάω γιατί δεν προχωράτε
σε αντικατάσταση όλου του στόλου. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
αυτήν τη στιγµή, οι πολίτες θα µπαίνουν σε ένα όµορφο κουτί,
το οποίο θα έχει µία πόρτα για να βγαίνουν. Εκεί πέρα θα συγχρωτίζονται όλοι, ο ένας πάνω στον άλλον, για να µπούνε και να
βγούνε σε κάθε στάση. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτές για τον
κορωνοϊό;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Οπότε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήµατα, τα οποία µένουν
όλα εδώ πέρα. Δεν έχετε απαντήσει ούτε πώς νοείται στην πράξη
η καθυστέρηση αυτή στην αγορά καινούργιων λεωφορείων, ούτε
έχετε απαντήσει πώς νοείται αυτό το leasing να γίνεται σε τιµές
αγοράς, γιατί δηλαδή τα νοικιάζετε για τέσσερα χρόνια σε τιµή
αγοράς, ούτε γιατί αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης και τα
τέλη το δηµόσιο, αλλά ούτε και πώς µπορείτε να έχετε εγκρίνει
λεωφορεία χωρίς παράθυρα, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο σάς
είπε ότι σας τα εγκρίνει µόνο αν έχουν παράθυρα. Επίσης, ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις για τη δηµόσια υγεία από λεωφορεία, που
θα µπαίνουν και θα βγαίνουν όλοι οι πολίτες από µία πόρτα; Αυτά
τα ερωτήµατα είναι, νοµίζω, κεντρικά ερωτήµατα στο µυαλό
όλων όσων µας ακούνε και θα µας διαβάσουν αυτές τις µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, κατανοώ την ανάγκη για αντιπολιτευτική κριτική. Ωστόσο, η πολιτική αντιπαράθεση, τουλάχιστον όπως εγώ την αντιλαµβάνοµαι, ακόµα κι αν υποτάσσεται
στη δύναµη της εικόνας, θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπ’
όψιν αντικειµενικά δεδοµένα. Κι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, βρίσκεται σε διαδικασία η µεγαλύτερη αναβάθµιση του συγκοινωνιακού έργου που έχει γίνει στη χώρα µας, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, και µάλιστα µε τα επίσηµα στοιχεία τα οποία
διαθέτουµε εν µέσω πανδηµίας έχει γίνει η µεγαλύτερη αναβάθµιση τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση µε όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες.
Σας θυµίζω ότι έγινε για πρώτη φορά πρόσληψη προσωπικού
στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας ύστερα από δώδεκα χρόνια. Εξακόσια δέκα άτοµα για την ακρίβεια έχουν ενταχ-
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θεί στο προσωπικό τόσο της ΟΣΥ όσο και της ΣΤΑΣΥ. Έχουµε
ενισχύσει τον στόλο της Θεσσαλονίκης από τα διακόσια είκοσι
περίπου λεωφορεία, που κυκλοφορούσαν τον Ιούλιο του 2019 σε
περίπου διπλάσια, δηλαδή τετρακόσια σαράντα, που κυκλοφορούν καθηµερινά στους δρόµους της συµπρωτεύουσας. Στην
Αθήνα παραλάβαµε οκτακόσια πενήντα λεωφορεία και τρόλεϊ να
κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο τον Ιούλιο του 2019 και αυτήν τη
στιγµή που µιλάµε βρισκόµαστε σε µια καθηµερινή βάση πάνω
από χίλια διακόσια πενήντα και µε την ένταξη των τριακοσίων λεωφορείων leasing θα φτάσουµε σε έναν αριθµό, ο οποίος θα
προσεγγίζει τον αριθµό που είχαµε περίπου κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, δηλαδή χίλια πεντακόσια λεωφορεία.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει µια ουσιαστική ενίσχυση και
σας δίνω συγκεκριµένα στοιχεία, κύριε συνάδελφε, γιατί δεν
χρειάζεται να πάµε σε µια γενικόλογη συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα, όταν µιλάµε για ένα τόσο σηµαντικό κοινωνικό αγαθό,
που είναι η µετακίνηση µέσω των µέσων µαζικής µεταφοράς.
Τώρα όσον αφορά, όπως σας είπα, και τη διαβούλευση του
ανοιχτού διαγωνισµού, που αφορά έναν διαγωνισµό 372 εκατοµµυρίων ευρώ, θα σας διορθώσω και θα σας πω ότι είναι ένας διαγωνισµός ο οποίος θα βγει φέτος, θα ολοκληρωθεί αρχές του
2022, δηλαδή µε παραδόσεις των λεωφορείων, και δεν θα γίνει
από καµµία επόµενη κυβέρνηση, θα είναι σύντοµος, αφορά καθαρά φιλοπεριβαλλοντικά λεωφορεία. Συγκεκριµένα, είναι οκτακόσια στον αριθµό για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, είναι
διακόσια απλά αστικά λεωφορεία, δωδεκάµετρα, υβριδικής τεχνολογίας Euro 6, άλλα διακόσια λεωφορεία συµπιεσµένου φυσικού αερίου, δηλαδή CNG, επίσης δωδεκάµετρα, εκατό λεωφορεία αρθρωτά, δεκαοκτάµετρα, που θα είναι ηλεκτρικά. Τα
εκατό είναι τα αρθρωτά και αφορούν το CNG. Συνολικά θα είναι
οκτακόσια λεωφορεία, δηλαδή τριακόσια ηλεκτρικά, διακόσια
CNG και διακόσια “full hybrid”, υβριδικής τεχνολογίας.
Άρα, καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφε, ότι του χρόνου τέτοια
εποχή θα αρχίσουν να παραδίδονται λεωφορεία φιλοπεριβαλλοντικά και στις δύο µεγάλες πόλεις της χώρας µας.
Κι αυτός είναι µόνο ο ένας διαγωνισµός. Του χρόνου τέτοια
εποχή θα βγει και το δεύτερο σκέλος, που θα αφορά περίπου
πεντακόσια ακόµα λεωφορεία, άρα σύνολο αριθµού χιλίων τριακοσίων. Ο διαγωνισµός αυτός βγαίνει τώρα, γιατί θυµίζω ότι η
Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών είχε ακυρώσει τον διαγωνισµό,
που είχε ξεκινήσει η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά λέγοντας ότι είχε πάρα πολλές ατέλειες και
αφήνοντας υπονοούµενα για πάρα πολλές διαδικασίες.
Άρα τι κάναµε, κύριε συνάδελφε; Πρώτον, ανατάξαµε τον
στόλο µε τα υπάρχοντα µέσα. Σας λέω ότι αυξήσαµε κατά 200%
περίπου τις δαπάνες για τη συντήρηση του στόλου. Κάναµε τη
συµφωνία µε το ΚΤΕΛ και εντάξαµε περίπου διακόσια λεωφορεία
στους δρόµους του Λεκανοπεδίου. Άλλα τριακόσια µπαίνουν
τώρα µέσω του leasing και πάµε στο νέο διαγωνισµό για καθαρά
περιβαλλοντικά λεωφορεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε, λέγοντας
ότι σύµφωνα µε τις δειγµατοληψίες του ΕΟΔΥ αλλά και διεθνώς,
αυτός ο οποίος εντοπίζεται ως δείκτης µεταδοτικότητας µεταξύ
των επιβατών είναι µεταξύ του 1% µε 1,5% και σε καµµία περίπτωση, τουλάχιστον, µέσα από τα διεθνή δεδοµένα που έχουµε,
δεν προκύπτει ότι οι αστικές συγκοινωνίες από µόνες τους αποτελούν εστίες υπερµετάδοσης. Και πραγµατικά, αν υπάρχουν τέτοια επιστηµονικά στοιχεία και µελέτες, καλό είναι για το δηµόσιο
διάλογο να τα καταθέσετε και να συζητήσουµε επί αυτών, για να
µην τροµοκρατούµε και τον κόσµο. Πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα. Κάνουµε αυτά τα οποία πρέπει, αλλά να µην είµαστε και
υπερβολικοί.
Κλείνω µε το θέµα της συντήρησης, κύριε συνάδελφε. Η ΟΣΥ
έχει όλο το προσωπικό, όλα τα µέσα και τους τρόπους, για να
µπορεί να επιληφθεί για θέµατα που µπορεί να ανακύψουν όσον
αφορά τη συντήρηση. Μάλιστα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε
είναι µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων της ΟΣΥ και θα
σας προέτρεπα να µιλήσετε µαζί τους και να δείτε αν συµφωνούν
ή όχι µε τον τρόπο µε τον οποίο επιλέξαµε να γίνεται η συντή-
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ρηση των συγκεκριµένων λεωφορείων.
Κανένα θέµα υπερκοστολόγησης δεν υφίσταται, όπως αναφέρετε, για εργασίες συντήρησης. Η ΟΣΥ εκτελεί τη συντήρηση
των οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της µε το ήδη καταρτισµένο
τεχνικό προσωπικό της. Και βεβαίως, όλα θα γίνονται µε έξοδα
των αναδόχων. Άµα διαβάσετε τη σύµβαση, θα καταλάβετε πού
αναφέροµαι.
Άρα, σε καµµία περίπτωση δεν δίνουµε, όπως λέτε, χαριστικά
σε κανέναν ιδιώτη το θέµα της συντήρησης. Τουναντίον, χρησιµοποιούµε την τεχνογνωσία και τους εργαζοµένους των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών. Αν έχετε µία διαφορετική αντίληψη
και άποψη, ας την καταθέσετε και ας µας κρίνει ο κόσµος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή δύο λεπτά για τον καθαρισµό της Αίθουσας και επανερχόµαστε.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των δύο επόµενων επίκαιρων
ερωτήσεων: Είναι η τρίτη µε αριθµό 641/1-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Θα αφαιρέσει η κυβέρνηση από το µηχανογραφικό τα τµήµατα της Ηλείας;» και η δέκατη µε αριθµό
642/2-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Διονύσιου – Χαράλαµπου Καλαµατιανού προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άµεσος κίνδυνος εξαφάνισης, για µία
φορά ακόµη, του Νοµού Ηλείας από τον χάρτη της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης».
Και οι δύο αυτές ερωτήσεις, λόγω του ότι αναφέρονται στο
ίδιο θέµα, θα συζητηθούν µαζί, χωρίς βεβαίως να ελαττώνονται
τα δικαιώµατα και των ερωτώντων Βουλευτών και του Υπουργού
που θα απαντήσει. Και στις δύο θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας για δύο
λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι η τρίτη ερώτηση, που κάνω -δεύτερη µαζί
σας- για τα πανεπιστηµιακά τµήµατα της Ηλείας και αυτό γιατί
έχουµε πλέον την απόφαση -πρωτοφανή για εµάς- του Πανεπιστηµίου Πατρών να ακρωτηριάσει ακαδηµαϊκά την Ηλεία. Καταργεί το Τµήµα Μουσειολογίας που -όπως ξέρετε, το έχουµε ξανασυζητήσει- είναι το µοναδικό στη χώρα δίπλα στον ιστορικό χώρο
της Αρχαίας Ολυµπίας, ενώ ενάµιση χρόνο δεν έχει κάνει σχεδόν
τίποτα για να το στηρίξει. Ταυτόχρονα µεταφέρει και το Τµήµα
Γεωπονίας, το οποίο δεν είχε κανένα θέµα, αλλά επίσης δεν είχε
στηριχθεί από την πρυτανεία, στο Μεσολόγγι. Όλα αυτά για έναν
νοµό ο όποιος είναι πρώτος σε αγροτική εξειδίκευση µε βάση τα
στοιχεία της EUROSTAT.
Γνωρίζατε κι εσείς πολύ καλά την καθολική αντίδραση των φορέων του Νοµού Ηλείας αλλά και της κοινωνίας της περιοχής,
γιατί δυστυχώς, αν ευοδωθούν οι εισηγήσεις-αποφάσεις του Πανεπιστηµίου Πατρών, η Ηλεία κινδυνεύει να είναι ένας από τους
ελάχιστους, ίσως και ο µοναδικός νοµός που δεν θα έχει θέση
στον ακαδηµαϊκό χάρτη.
Το Πανεπιστήµιο Πατρών βεβαίως έχει µια αντιφατική στάση.
Από τη µία εισηγείται την κατάργηση του Τµήµατος Μουσειολογίας και από την άλλη, µε νεότερη απόφασή του, εισηγείται σε
εσάς να έχει συγκεκριµένο αριθµό εισακτέων και η Μουσειολογία, που προτείνει να καταργηθεί και η Γεωπονία που προτείνει
να µεταφερθεί.
Μάλιστα, υπάρχει και δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 6 Απριλίου, που επικαλείται υψηλόβαθµα στελέχη του
Υπουργείου Παιδείας, τα οποία δήλωσαν ότι φέτος ο αριθµός
των πανεπιστηµιακών τµηµάτων στο µηχανογραφικό δελτίο ίσως
να είναι λίγο µικρότερος σε σχέση µε τον περσινό, παραπέµπον-
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τας στην απόφαση του Πανεπιστηµίου Πατρών. Δηλαδή όλη η
µεταρρύθµιση αφορά το Πανεπιστήµιο Πατρών και τα τµήµατα
της Ηλείας! Ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών, βεβαίως,
την παραµονή αυτού του δηµοσιεύµατος, δηλώνει ότι την τελική
απόφαση θα την πάρει το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εδώ και το
σχετικό δηµοσίευµα.
Και επειδή επίκειται άµεσα υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίσει το µηχανογραφικό των φετινών πανελλαδικών, ενώ παραµένει πραγµατικά άγνωστος ο τρόπος µε τον οποίο έχετε
προχωρήσει την αξιολόγηση, αν την έχετε προχωρήσει σε όλη
τη χώρα ή µόνο στο Πανεπιστήµιο Πατρών και αν έχετε θεσπίσει
νέα κριτήρια, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως:
Πρώτον, θα παραµείνουν τα δύο τµήµατα µε έδρα στην Ηλεία
στο µηχανογραφικό, που θα ανακοινώσετε τις επόµενες ηµέρες;
Θα προχωρήσετε σε ουσιαστική αξιολόγησή τους, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν και την πρόταση που έχετε υπ’ όψιν σας για ίδρυση αυτόνοµης Σχολής Πολιτισµού στην Ηλεία και στην Αρχαία Ολυµπία;
Δεύτερον, θα φέρετε στη Βουλή για συζήτηση την όποια σχεδιαζόµενη αλλαγή στον ακαδηµαϊκό χάρτη ή θα κάνετε περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις, δηλαδή σε κάποιες περιφέρειες κάνετε
αξιολόγηση και σε κάποιες άλλες το αφήνετε ως έχει;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Ο κ. Καλαµατιανός, Βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον
λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς τα κακά µαντάτα για την Ηλεία είναι
συνεχή και αλλεπάλληλα. Μετά την ακύρωση της κατασκευής
του αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργου, µετά την ακύρωση των
σχεδίων για τον σιδηρόδροµο, µετά τα προβλήµατα τα µεγάλα,
που έχουµε µε τη στελέχωση των νοσοκοµείων µας, ήρθε και η
πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών που προτείνει παντελώς αναιτιολόγητα και αβάσιµα τη µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, που λειτουργούν στην Ηλεία και
ουσιαστικά τον ακρωτηριασµό της Ηλείας από τον χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το έκανε αυτό η σύγκλητος χωρίς να
έρθει σε ουσιαστικό διάλογο, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της τις ουσιαστικές προτάσεις των φορέων της Ηλείας που πρότειναν την
ενίσχυση των τµηµάτων και υπήρχαν και εµπεριστατωµένες προτάσεις, όπως η λειτουργία Σχολής Πολιτισµού στην Ηλεία.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι η απώλεια των πανεπιστηµιακών
τµηµάτων από την Ηλεία θα την οδηγήσει ουσιαστικά σε ακαδηµαϊκή, επιστηµονική, ερευνητική, κοινωνική και οικονοµική υποβάθµιση και αποµόνωση. Την οδηγεί ουσιαστικά σε υποανάπτυξη.
Γνωρίζετε ότι την τελική ευθύνη για τον χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα την έχει η Κυβέρνηση και αυτή έχει
και την απόφαση. Γνωρίζετε ότι µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής
θα οδηγήσετε χιλιάδες µαθητές εκτός δηµοσίων πανεπιστηµίων
τα επόµενα χρόνια. Γνωρίζετε ότι αυτή η απόφασή σας θα πλήξει
ουσιαστικά τα περιφερειακά τµήµατα, όπως αυτά της Ηλείας.
Γνωρίζετε ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2021 - 2022 το πανεπιστήµιο πρότεινε τη ραγδαία µείωση των εισακτέων φοιτητών στα
τµήµατα της Ηλείας κατά 60% περίπου.
Σας ρωτώ, λοιπόν, και µαζί µε την ερώτηση τη δική µου όλοι
οι πολίτες της Ηλείας αγωνιούν και ρωτούν και ανησυχούν, αν
θα αποδεχτείτε την πρόταση του πανεπιστηµίου, που εξαφανίζει
την Ηλεία από τον χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αν θα
διατηρήσετε τα πανεπιστηµιακά τµήµατα της Ηλείας στο µηχανογραφικό χωρίς να κάνετε αυτήν τη ραγδαία µείωση στους εισακτέους και αν θα φροντίσετε για την έµπρακτη στήριξη και
ενίσχυση των τµηµάτων για να έχουν τον ρόλο και τη βαρύτητα
που τους αξίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαµατιανέ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Θρησκείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω το πρόβληµα, που έχει
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δηµιουργηθεί στην Ηλεία. Για να καταγραφεί και στα Πρακτικά,
υπενθυµίζω ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών στις 22
Μαρτίου αποφάσισε επί πενήντα ενός παρόντων µε ψήφους σαράντα πέντε «υπέρ», τρία «λευκά» και τρία «κατά» να αποδεχτεί
την εισήγηση στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία προβλέπει, µεταξύ άλλων, τη συγχώνευση ουσιαστικά του Τµήµατος Μουσειολογίας µε ένα Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας που θα δηµιουργηθεί στην Πάτρα και τη συγχώνευση και µεταφορά του Τµήµατος Γεωπονίας στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Η εισήγηση του
Πανεπιστηµίου Πατρών έχει σταλεί αυτήν τη στιγµή στην ΕΘΑΑΕ.
Ένα πρώτο ερώτηµα είναι ποια είναι τα κριτήρια, βάσει των
οποίων βγήκε αυτήν η απόφαση. Και εδώ πέρα έχουµε τον ν.
4485/2017, ο οποίος, µεταξύ άλλων, έχει δύο κριτήρια όταν λέει
πότε ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται
και καταργούνται ΑΕΙ ή µεταβάλλεται η έδρα τους και λέει ότι
όταν επιβάλλεται από τον δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο
αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά µέλος ΔΕΠ και όταν η λειτουργία µεµονωµένων ΑΕΙ όχι µόνο δεν δικαιολογείται επιστηµονικά, αλλά αντιθέτως δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία
στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
Από ό,τι διάβασα, λοιπόν, στην εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού, αυτό είναι το σηµείο στο οποίο βασίζεται
και το Πανεπιστήµιο Πατρών και έρχεται και καταθέτει αυτές τις
προτάσεις.
Από την ώρα που βρίσκεται ενώπιον της εθνικής αρχής, εγώ
δεν µπορώ να πάρω θέση, διότι εάν πάρω θέση, καταργώ τον
ρόλο της εθνικής αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας µπορεί να πάρει
θέση µόνο αφού δει την εισήγηση της εθνικής αρχής. Εποµένως,
οποιοδήποτε άλλο σχόλιό µου επ’ αυτού του θέµατος δεν µπορεί
να γίνει.
Θα κάνω µόνο ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Κατρίνης για
το Τµήµα Μουσειολογίας.
Το είχα πει και την άλλη φορά, κύριε Κατρίνη και το λέω ξανά:
Ένα Τµήµα Μουσειολογίας, το οποίο στα περισσότερα κράτη
της Ευρώπης δεν υφίσταται καν ως προπτυχιακό τµήµα και είναι
µεταπτυχιακή κατεύθυνση ή κατεύθυνση εσωτερικώς σε κάποιο
άλλο τµήµα που κάνει Αρχαιολογία, επί παραδείγµατι, και µε έναν
τεράστιο αριθµό ανθρώπων που συµµετέχουν, θεωρώ ότι θα
πρέπει να βγούµε και να πούµε ευθέως στους συµπολίτες µας
στην Ηλεία ότι κάποιος τους κορόιδευε όλα αυτά τα χρόνια που
έφτιαχνε τέτοια τµήµατα, τα οποία δεν είχαν αντίκρισµα στην
αγορά εργασίας. Αυτό είναι βασικό να το συνειδητοποιήσουµε.
Τελευταίο σηµείο είναι ότι είµαι ανοιχτός σε προτάσεις σας –
έχουµε επικοινωνήσει επανειληµµένως- να δούµε τι µπορούµε να
κάνουµε, µε βάση σοβαρές προτάσεις, για το µέλλον πανεπιστηµιακών τµηµάτων στο Νοµό Ηλείας. Έχω ήδη αναφερθεί στην
περίπτωση της Αρχαίας Ολυµπίας και τι µπορεί να γίνει σε σχέση
µε την Αρχαία Ολυµπία. Είµαι ανοικτός, το Υπουργείο είναι ανοικτό σε προτάσεις σοβαρές επί του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κατρίνη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά τα λίγα χρόνια που είµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία δεν µου έχει τύχει ποτέ
να έρθει µέλος της Κυβέρνησης και για ένα συγκεκριµένο ζήτηµα
που άπτεται της αρµοδιότητάς του να απαντήσει «δεν έχω θέση
και δεν θέλω να τοποθετηθώ δηµοσίως».
Κατ’ αρχάς, µε τη δική σας τοποθέτηση πήρατε σαφώς θέση.
Έχουµε ξανακάνει αυτό το διάλογο εδώ µέσα. Επιµένετε ότι είναι
αχρείαστο ένα Τµήµα Μουσειολογίας. Την άλλη φορά σας
έδωσα πλήρη κατάλογο σε ποια πανεπιστήµια του εξωτερικού
αποτελεί προπτυχιακό τµήµα κι εσείς επιµένετε ότι είναι ένα
τµήµα, το οποίο είναι µόνο σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Άρα, παίρνετε θέση για το ζήτηµα και ουσιαστικά µάς λέτε ότι δεν χρειάζεται.
Όµως, προσέξτε. Εδώ υπάρχουν συγκεκριµένα ερωτήµατα,
κύριε Υπουργέ, στα οποία δεν θα αποφύγετε να απαντήσετε.
Πρώτον, επίκειται υπουργική απόφαση για τη δηµοσίευση του
µηχανογραφικού των πανελλαδικών εξετάσεων τις επόµενες
ηµέρες. Σε αυτό το µηχανογραφικό θα περιλαµβάνονται τα τµήµατα µε έδρα στην Ηλεία, όπως είναι σήµερα και όπως πρότεινε
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και το Πανεπιστήµιο Πατρών µε την απόφαση που σας έστειλε;
Με µειωµένο αριθµό στη µουσειολογία, αλλά προτείνει για φέτος
να συµπεριληφθεί. Αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερον, πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από την Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να ξέρουµε και εµείς ποιο είναι
το πόρισµα της εθνικής αρχής, το οποίο θα λάβετε υπ’ όψιν πριν
πάρετε την τελική απόφαση; Γιατί συµφωνούµε ότι η τελική απόφαση είναι δική σας, είναι της Κυβέρνησης, είναι της πολιτείας
για το αν θα αποδεχθεί ή µη τις εισηγήσεις της συγκλήτου και
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τρίτον, δεν µας είπατε αν η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα σας κάνει εισήγηση για όλα τα τµήµατα της χώρας ή αν
θα περιοριστεί µόνο στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στα τµήµατα
της Ηλείας. Και σε αυτό θέλουµε ξεκάθαρη θέση. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης αυτή τη στιγµή σε όλα τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα, για να δούµε αν εφαρµόζονται ενιαία κριτήρια ή εσείς
ξεκινάτε µε case study το πρόθυµο Πανεπιστήµιο Πατρών και τα
τµήµατα της Ηλείας; Αυτό είναι ένα σαφές ερώτηµα και πρέπει
να ξέρουµε την απάντηση.
Το τελευταίο ερώτηµα είναι το εξής: Όταν έρθει αυτή η εισήγηση –που δεν µας έχετε προσδιορίσει χρονικά πότε είναι, αν θα
είναι πριν ή µετά το µηχανογραφικό, αν θα αφορά όλα τα πανεπιστήµια ή αν θα αφορά κάποια πανεπιστήµια, αν θα αξιολογεί
όλα τα τµήµατα ή αν θα αξιολογεί µερικά τµήµατα- και όλα αυτά
τα πορίσµατα, είστε διατεθειµένος στο πλαίσιο µιας ανοικτής και
δηµοκρατικής διαδικασίας να τα φέρετε προς συζήτηση στη
Βουλή, για να συζητήσετε και µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Ηλείας αλλά και µε τους αυτοδιοικητικούς φορείς,
οι οποίοι σας έχουν αντιπροτείνει συγκεκριµένα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελευταία
φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάρει τέσσερα λεπτά πριν και τέσσερα τώρα, σύνολο οκτώ, αντί για πέντε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν κάνατε καµµία αναφορά –και πραγµατικά µε εκπλήσσει αυτό, περίµενα να κάνετε µία αναφορά- για
την πρόταση ίδρυσης σχολής πολιτισµού στην Ηλεία και στην
Αρχαία Ολυµπία και είδα ότι το προσπεράσατε χωρίς την παραµικρή αναφορά σε αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
Το λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός για τη δευτερολογία του.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η Ηλεία είναι ένας τόπος, που διαθέτει απαράµιλλα πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά. Στην Ηλεία βρίσκεται η Ολυµπία. Είναι ο τόπος των Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι ένας τόπος, που έχει τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά µε παγκόσµια απήχηση µάλιστα. Είναι ένας τόπος που βρίσκεται ένας από
τους πιο αρδευόµενους, πιο παραγωγικούς και πιο µεγάλους σε
έκταση κάµπους στη χώρα.
Πιστεύω ότι συµφωνείτε και εσείς ότι η Ηλεία µε αυτά τα χαρακτηριστικά αξίζει να έχει βιώσιµα και ανεπτυγµένα πανεπιστηµιακά τµήµατα και σχολές, οι οποίες, βέβαια, να συνδέονται µε
την πολιτιστική διάσταση του τόπου, µε τη γεωπονία και την
αγροτιά, µε τον αθλητισµό. Έτσι αξιοποιείται και ωφελείται όχι
µόνο η Ηλεία, αλλά ολόκληρη η χώρα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας αυτή τη στόχευση, θεσµοθέτησε για πρώτη φορά τρία πανεπιστηµιακά τµήµατα, Μουσειολογία, Γεωπονία και Τµήµα Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού.
Η Κυβέρνησή σας έσπευσε χωρίς καµµία πρόταση του πανεπιστηµίου -και είπατε προηγουµένως ότι θα δεχθείτε την πρόταση της εθνικής αρχής, αλλά δεν πρέπει να κρύβεστε πίσω από
αυτή την πρόταση ούτε του πανεπιστηµίου ούτε της εθνικής
αρχής, η τελική απόφαση είναι δική σας, κύριε Υπουργέ και της
Κυβέρνησής σας- φρόντισε, λοιπόν, η Κυβέρνησή σας χωρίς τέτοια πρόταση να αναστείλει τη λειτουργία του ΤΕΦΑΑ στον τόπο
που γέννησε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Εκεί παραβήκατε τις
προτάσεις του πανεπιστηµίου, γιατί το Πανεπιστήµιο της Πάτρας
τον Ιούνιο του 2019 πρότεινε υπέρ της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ.
Εσείς, όµως, σπεύσατε να αναστείλετε τη λειτουργία του, αντί
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να φροντίσετε και να κάνετε τα πάντα ώστε να λειτουργήσει η
Γυµναστική Ακαδηµία επιτέλους στον τόπο που γέννησε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Μετά από δεκαετίες διορθώθηκε το λάθος και εσείς αναστείλατε τη λειτουργία, χωρίς –ξαναλέω- να λαµβάνετε υπ’ όψιν καµµία πρόταση του πανεπιστηµίου, που η πρόταση του πανεπιστηµίου ήταν να λειτουργήσει το ΤΕΦΑΑ στην Ολυµπία και στην
Ηλεία.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορείτε να λέτε «ό,τι πει το πανεπιστήµιο,
ό,τι πει η εθνική αρχή». Το έχετε παραβεί ήδη µια φορά αυτό.
Θυµίζω, επίσης, ότι το Πανεπιστήµιο Πατρών αρχικά για τον
νόµο Γαβρόγλου είχε προτείνει αρνητικά. Η κυβέρνηση, όµως,
τότε του ΣΥΡΙΖΑ παρέβλεψε αυτή την πρόταση, γιατί πίστευε ότι
αξίζει η Ηλεία να έχει πανεπιστηµιακά τµήµατα και όχι µόνο να
έχει, αλλά να λειτουργούν σωστά, να ευηµερούν και να αναπτύσσονται, γιατί συνδέονται µε τα συγκριτικά χαρακτηριστικά του
τόπου.
Είναι, λοιπόν, πολιτική απόφαση, κύριε Υπουργέ, είναι απόφαση της Κυβέρνησής σας ξεκάθαρα και ξαναλέω –επαναλαµβάνω- ότι δεν πρέπει να κρύβεστε πίσω από καµµία πρόταση του
πανεπιστηµίου, πίσω από καµµία πρόταση της εθνικής αρχής,
γιατί την τελική απόφαση και ευθύνη την έχετε εσείς και η Κυβέρνησή σας.
Αναφερθήκατε στον ν.4485/2017. Όµως, θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι τα τµήµατα της Ηλείας ιδρύθηκαν µε νόµο, τον ν.4610.
Εσείς τι µας λέτε; Θα πάτε να καταργήσετε τµήµατα που ιδρύθηκαν µε νόµο, µε προεδρικό διάταγµα; Αυτό προτείνει ο ν.4485/
2017, που είναι προγενέστερος νόµος. Αυτό θα κάνετε; Δεν θα
έρθετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητηθεί το θέµα, να τεθούν όλα τα ζητήµατα, να ακουστούν οι φορείς και να γίνουν και
οι προτάσεις και θα το παραβλέψετε όλο αυτό;
Δεν απαντήσατε, επίσης, για το αν θα είναι στο µηχανογραφικό. Αυτό είναι µια άµεση, τωρινή απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Μέσα στις
επόµενες βδοµάδες θα καταρτιστεί. Και αν περιληφθούν τα τµήµατα στο µηχανογραφικό, θα είναι µε τεράστια, ραγδαία µείωση
των εισακτέων; Τα οδηγείτε, δηλαδή, σε αργό θάνατο; Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος κ. Καλαµατιανός στη δευτερολογία του επεσήµανε ακριβώς το πρόβληµα το οποίο υπάρχει και µε την ΕΘΑΑΕ
και το οποίο δεν αντιλαµβανόµαστε, από ό,τι φαίνεται, σε αυτή
την Αίθουσα. Ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα είναι ότι όταν
έρχεσαι και καταθέτεις πρόταση για να φτιαχτεί ένα νέο τµήµα,
πρέπει αυτή η πρόταση υποχρεωτικώς να αξιολογηθεί, να δεις
αν έχει αντίκρισµα. Τα παιδιά τα οποία θα µπουν µέσα στο πανεπιστήµιο θα βρουν δουλειά αύριο το πρωί, ή θα κάνεις στρατιές
ανέργων; Υπάρχουν υποδοµές για να το κάνεις; Αν δεν υπάρχουν, πόσο καιρό θέλουν για να φτιαχτούν;
Στην προκειµένη περίπτωση, παρ’ ότι υπήρχε νόµος, κύριε Καλαµατιανέ, που είχε ψηφίσει η δική σας κυβέρνηση, η δική σας
κυβέρνηση επέλεξε να τον ακυρώσει στην πράξη, ιδρύοντας τµήµατα χωρίς καµµία αξιολόγηση.
Αναφερθήκατε στο Τµήµα ΤΕΦΑΑ. Για να µπορέσει να λειτουργήσει αυτό το τµήµα, πρέπει να αξιολογηθεί το πρόγραµµα
σπουδών από την ΕΘΑΑΕ. Έχει κατατεθεί πρόταση για να αξιολογηθεί το πρόγραµµα σπουδών του ΤΕΦΑΑ; Όχι. Εποµένως, τι
συζητάµε για το ΤΕΦΑΑ;
Έρχοµαι στο θέµα του ρόλου της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης
Εκπαιδεύσεως.
Κύριε Κατρίνη, όταν ήµουν φοιτητής, µιλούσαµε για την κλασσική διάκριση των εξουσιών, για την εκτελεστική, τη νοµοθετική
και τη δικαστική εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, δίπλα σε αυτά
έχει προκύψει και αυτή η καινούργια τάση για ανεξάρτητες
αρχές, οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εκτελεστική εξουσία,
αλλά εισηγούνται. Εάν εγώ σήµερα πω ότι θα κάνουµε το «άλφα»
ή το «βήτα», ακυρώνω ουσιαστικά την ύπαρξη της Εθνικής Αρχής
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Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως. Προφανώς και θα θέλατε, πάρα πολύ,
να βγω και να πω ότι την ακυρώνω. Όµως, ο θεσµικός µου ρόλος
µού επιβάλλει να σας πω ότι θα περιµένω να ακούσω, να δω τι
λέει και να σεβαστώ την απόφασή της και να κρίνω βάσει αυτής
της αποφάσεως.
Τώρα όσον αφορά το πώς κρίνουµε σε αυτές τις περιπτώσεις,
πάλι δεν κρίνουµε κατά το δοκούν, αλλά βάσει των ισχυόντων
νόµων. Και εδώ πέρα λέµε ότι για να µπορέσουν να αλλάξουν
όλα αυτά τα οποία λέτε, να γίνουν συγχωνεύσεις και τα λοιπά και
τα λοιπά ή να παραµείνουν τµήµατα σε αντίθεση µε τη γνώµη του
πανεπιστηµίου, χρειάζεται να υπάρχει πάντοτε η σύµφωνη γνώµη
του πανεπιστηµίου. Εποµένως, οτιδήποτε και να γίνει, πάντα θα
χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη του πανεπιστηµίου, εκτός αν ακολουθήσουµε την παλαιά µέθοδο ΣΥΡΙΖΑ που αγνοούµε τους νόµους και λέµε «αλλάζουµε µε έναν καινούργιο νόµο και περνάµε
το “άλφα” ή το “βήτα”».
Τώρα, αναφερθήκατε στην ίδρυση Σχολής Πολιτισµού. Μέχρι
στιγµής στην υπηρεσία µας δεν υπάρχει πρόταση για ίδρυση αυτόνοµης Σχολής Πολιτισµού στην Ηλεία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, αλλά µέχρι στιγµής δεν υπάρχει.
Επίσης, ρωτήσατε εάν η ΕΘΑΑΕ αξιολογεί όλα τα ΑΕΙ της
χώρας. Τα αξιολογεί διαρκώς µε τον ίδιο τρόπο. Πριν µερικές
µέρες µάλιστα, αξιολόγησε και το δικό µου πανεπιστήµιο, το Πάντειο. Είναι µία διαδικασία στην οποία δεν επεµβαίνει η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες.
Έχουν φτιάξει ένα πλήρες σώµα κανόνων, που πρέπει να πληρούνται και αξιολογούνται βάσει αυτού του σώµατος. Βάσει
αυτών των στοιχείων, λοιπόν, θα αξιολογηθεί και η πρόταση του
Πανεπιστηµίου Πατρών.
Ως προς το θέµα τώρα του Τµήµατος Μουσειολογίας, το είχαµε πει και την άλλη φορά και επιµένω σε αυτό το οποίο σας
λέω. Θα ήθελα να δω πόσα Τµήµατα Μουσειολογίας υπάρχουν,
επί παραδείγµατι, στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι µία
χώρα, που έχει κι εκείνη πάρα πολλές αρχαιότητες, όπως και
εµείς. Άραγε, πόσα Τµήµατα Μουσειολογίας υπάρχουν στην Ιταλία σε προπτυχιακό επίπεδο; Ας το δούµε έτσι, για να καταλάβουµε τι λέµε. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν µεταπτυχιακές
κατευθύνσεις, αλλά εγώ δεν έχω δει αυτοτελές Τµήµα Μουσειολογίας. Περιµένω να δω και την εισήγηση της ΕΘΑΑΕ και µακάρι να διαψευστώ. Όµως, επειδή το έψαξα αρκετά, δεν
µπόρεσα να το βρω έως τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και έρχοµαι και στο τελευταίο σηµείο. Σας είπα και προηγουµένως ότι το κρίσιµο για το Υπουργείο Παιδείας είναι να καθίσουµε να συζητήσουµε σοβαρά όχι µε βάση τα «θέλω» µας,
όπως ότι θα ήθελα να έχω ένα τµήµα µε πεντακόσια ή µε χίλια
άτοµα στον Νοµό Ηλείας, αλλά µε βάση τις δυνατότητες και τις
ανάγκες του νοµού. Αυτό είναι κάτι που περιµένω και η πόρτα
µου είναι διαρκώς ανοιχτή σε σοβαρές προτάσεις.
Όσον αφορά τώρα για την Αρχαία Ολυµπία, σας είπα και την
άλλη φορά ότι θεωρώ πως είναι το ισχυρό χαρτί του Νοµού
Ηλείας και πιστεύω ένα από τα δύο ισχυρά χαρτιά ολόκληρης
της Πελοποννήσου. Να δούµε πώς θα το αξιοποιήσουµε σωστά.
Το να «πετροβολάµε» απλώς και να λέµε «δεν µας αρέσει το ένα,
δεν µας αρέσει το άλλο» δεν είναι κάτι δηµιουργικό. Περιµένω
και η πόρτα µου είναι ανοιχτή, κάτι που πραγµατικά εννοώ, σε
κάθε σοβαρή πρόταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Στο µηχανογραφικό θα είναι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Περιµένω τις επόµενες µέρες να βγει η
απόφαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε µε
την όγδοη µε αριθµό 656/5-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοί-
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των τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας».
Και σε αυτήν θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα που φέρνουµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό του αντεργατικού χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής διαχρονικά στον συγκεκριµένο χώρο τον οποίο
αναφερόµαστε. Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λειτουργούν τα Τµήµατα Αρχειονοµίας και
Βιβλιοθηκονοµίας, παλαιότερα ως ΤΕΙ, τώρα πια µονάχα ως πανεπιστηµιακές σχολές. Η παλαιότερη από αυτές τις πανεπιστηµιακές σχολές είναι το Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας
και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Ιδρύθηκε από το
1993 ήδη. Και βεβαίως αντίστοιχα τµήµατα λειτουργούν και στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, καθώς και στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη ως µετεξέλιξη του ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
Οι εκατοντάδες, λοιπόν, απόφοιτοι όλων αυτών των τµηµάτων
είτε των παλαιότερων ΤΕΙ είτε των πανεπιστηµιακών σχολών αντιµετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα επαγγελµατικής
απορρόφησης και αποκατάστασης, αν και θα µπορούσαν -και
φυσικά θα έπρεπε- όλοι αυτοί οι απόφοιτοι µε βάση τις σπουδές
τους, είτε να εργάζονται στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων
του Κράτους, αλλά και άλλων αρχείων των πανεπιστηµίων, τραπεζών, οργανισµών, δικαστηρίων, Υπουργείων διαφόρων δηµοσίων φορέων κυβερνητικών είτε να εργάζονται στις διάφορες
βιβλιοθήκες της χώρας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη για παράδειγµα,
στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στις πανεπιστηµιακές, της δηµοτικές, στις σχολικές βιβλιοθήκες, στις βιβλιοθήκες των Υπουργείων, των ερευνητικών κέντρων, των µουσείων, των νοσοκοµείων για τις οποίες καταθέσαµε γραπτή ερώτηση πριν από λίγες
µέρες, των τραπεζών και άλλων οργανισµών, σε εκδοτικούς οίκους, σε έργα ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών, είτε να εργάζονται σε υπηρεσίες τεκµηρίωσης και ενηµέρωσης, καθώς µπορούν
ως γνωστόν να ασκήσουν και καθήκοντα τεκµηριωτή, όπως προβλέπει ο ν.1566 από το 1986. Αυτό δυστυχώς δεν συµβαίνει,
κύριε Υπουργέ και είναι χαρακτηριστικά όσο και αποκαλυπτικά
τα αποδεικτικά στοιχεία, που παρουσίασε το περιφερειακό τµήµα
της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων Βορείου Ελλάδας σε
σχετική του καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Ποιος ο σχεδιασµός της
Κυβέρνησής σας για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων
και την πρόσληψη µε µόνιµη όµως σχέση εργασίας, βιβλιοθηκονόµων, αρχειονόµων στις βιβλιοθήκες της χώρας, στην Εθνική
Βιβλιοθήκη, τα κατά τόπους γενικά αρχεία του κράτους, εξαλείφοντας το φαινόµενο των αποσπάσεων υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων; Ποιος είναι ο σχεδιασµός της Κυβέρνησής σας ή αν
είναι στις προθέσεις σας η αλλαγή του απαρχαιωµένου οργανισµού πια των Γενικών Αρχείων του Κράτους από το µακρινό 1991
που συνεχίζει να προβλέπει στον κλάδο των Αρχειονόµων να τοποθετούνται και να µπορούν να µεταταχθούν πτυχιούχοι φιλοσοφικής, νοµικής για τους οποίους αρκεί να διαθέτουν µια απλή
τριετή αρχειακή προϋπηρεσία;
Και τέλος, είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριλάβει και τους πτυχιούχους των τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας στις προκηρυσσόµενες θέσεις για πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στους φορείς του δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πρόσφατα κατατέθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας το σχέδιο οργανισµού λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο οποίο προβλέπονται συνολικά τριακόσιες ενενήντα θέσεις διαφόρων κατηγοριών, εκ των οποίων εκατόν εξήντα τέσσερις προβλέπεται να
είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και
Επιστήµης της Πληροφόρησης και πιο συγκεκριµένα ογδόντα
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εννέα κλάδου Βιβλιοθηκονόµων και Αρχειονόµων και εβδοµήντα
πέντε κλάδου Βιβλιοθηκονόµων.
Αναµένεται η έγκριση του οργανισµού εντός του 2021. Προτεραιότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι η πλήρης στελέχωσή
της απ’ όλες τις προβλεπόµενες ειδικότητες αλλά πρωτίστως
από τον κλάδο των Βιβλιοθηκονόµων οι οποίοι αποτελούν το 42%
των συνολικών θέσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτό είναι το
πρώτο σηµείο.
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι το Υπουργικό Συµβούλιο στις 167-2020 ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δέκα θέσεων
αρχειονόµων στα ΓΑΚ, τεσσάρων θέσεων βιβλιοθηκονόµων στην
Εθνική Βιβλιοθήκη, οκτώ θέσεων βιβλιοθηκονόµων και έξι θέσεων ΤΕ βιβλιοθηκονόµων στις δηµόσιες βιβλιοθήκες κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξής τους.
Επίσης, µέσα απ’ τον κλάδο κινητικότητας µετατάχθηκαν συνολικά δεκατρία άτοµα µε ειδικότητες βιβλιοθηκονόµων σε αντίστοιχες µονάδες, βιβλιοθήκες, ΓΑΚ κ.λπ.. Τέλος, µε την από
30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η άµεση
πλήρωση πέντε σχετικών οργανικών θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας.
Τελευταίο σηµείο στην πρωτολογία µου. Αναφερθήκατε στο
άρθρο 22 του ν.1946/1991 στο οποίο εδίδετο κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής ή νοµικού τµήµατος της Νοµικής Σχολής, εφόσον έχουν τριετή εµπειρία, να µπορούν να εργάζονται. Αυτό έχει καταργηθεί από το 2019 µε το
άρθρο 201 του ν.4610/2019. Οπότε δεν ισχύει αυτό το άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ακούγοντας την απάντηση του Υπουργού
θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε τις προγραµµατισµένες προσλήψεις µε βάση το σχέδιο του νέου κανονισµού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Παρατηρούµε ότι
συνεχίζεται η ίδια ποσόστωση σε σχέση µε τις προσλήψεις των
αναγκαίων βιβλιοθηκονόµων, στη Εθνική Βιβλιοθήκη συγκεκριµένα. Αποτελούν µόνο το 42% όπως είπατε των συνολικών προσλήψεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Δεν είναι οι µόνες
ανάγκες. Δεν έχει ανάγκη βιβλιοθηκονόµων µόνο η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
Όσο για τις άλλες προσλήψεις, συγκράτησα κάποια νούµερα.
Δέκα σε κάποια βιβλιοθήκη, οκτώ εδώ, έξι εκεί. Δεν αποτελούν
παρά µικρές σταγόνες στον ωκεανό των ελλείψεων, κύριε
Υπουργέ. Βεβαίως επιβεβαιώσατε κι εσείς ότι εξακολουθεί αυτή
η ακατάλληλη -ας µου επιτραπεί- για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών χρήση των αποσπάσεων και των µετατάξεων µε ανθρώπους που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση µε το αντικείµενο µιας
σύγχρονης λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
Κύριε Υπουργέ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους µε βάση τον
ν.4610, που κι εσείς πριν από λίγο αναφέρατε, από τις πεντακόσιες πενήντα έξι οργανικές θέσεις που προβλέπει αυτός ο νόµος,
που ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, µόνο οι εκατόν ογδόντα πέντε
κατανεµήθηκαν στον κλάδο των Βιβλιοθηκονόµων. Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 30%-33%. Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδοµήντα
µια θέσεις κατανεµήθηκαν µεταξύ µη συναφών µε το αντικείµενο
επιστηµόνων. Στις σαράντα έξι δηµόσιες βιβλιοθήκες, που λειτουργούν στη χώρα µας και στις οποίες απασχολούνται εκατόν
δέκα υπάλληλοι, µόνο οι σαράντα απ’ αυτούς είναι κάτοχοι πτυχίου βιβλιοθηκονοµίας. Αν, δε, µιλήσουµε για τις χίλιες οκτακόσιες περίπου σχολικές βιβλιοθήκες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, για τις οποίες πριν από κάποια χρόνια ξοδεύτηκαν πάρα
πολλά χρήµατα, δεν δουλεύει σε καµµία απ’ αυτές ούτε ένας διορισµένος επιστήµονας βιβλιοθηκονόµος.
Επίσης, έχει σηµασία, όπως καταλαβαίνετε, να µπορούµε να
κατανοήσουµε -και νοµίζω ο οποιοσδήποτε κατανοεί- τον ρόλο
και τη σηµασία που αποκτά η σχολική βιβλιοθήκη για τη λειτουργία µιας σχολικής µονάδας.
Ενώ λοιπόν, οι απόφοιτοι του κλάδου αποκλείονται παντελώς
από την κατάληψη άλλων θέσεων στον δηµόσιο τοµέα, είναι
συχνό το φαινόµενο, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία πάντα,
θέσεις οι οποίες προϋποθέτουν σπουδές βιβλιοθηκονοµίας, να
καταλαµβάνονται από κατόχους άλλων πτυχίων. Στο Τεχνικό Επι-
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µελητήριο της Ελλάδος για παράδειγµα, µπορούν να ορίζονται
ως προϊστάµενοι βιβλιοθήκης µηχανικοί και όχι βιβλιοθηκονόµοι.
Σύµφωνα µε τον νόµο για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας αρκεί ένα οποιοδήποτε πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται καµµία συνάφεια
µε το γνωστικό αντικείµενο της βιβλιοθηκονοµίας, ενώ ισχύουν
σε µεγάλο βαθµό αρκετές διατάξεις από τον ιδρυτικό νόµο των
Γενικών Αρχείων του Κράτους. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται,
δυστυχώς, εκατοντάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων. Δεν έχουµε τίποτα µε τους ανθρώπους. Απλώς, θα
πρέπει ο κάθε εργαζόµενος να εργάζεται εκεί που πρέπει να εργάζεται.
Τέλος, να αναφέρουµε πως το 2002 ψηφίστηκε ο ν.2986, το
άρθρο 11 του οποίου προέβλεπε τη σύσταση εκατό θέσεων βιβλιοθηκονόµων, πενήντα πανεπιστηµιακής και άλλων πενήντα
αποφοίτων ΤΕΙ, στις σχολικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Αυτή η
διάταξη, αυτό το άρθρο ουδέποτε εφαρµόστηκε, ένα άρθρο που
ακόµα και αυτό να εφαρµοζόταν θα αποτελούσε σταγόνα στον
ωκεανό των αναγκών. Δεν έχει υλοποιηθεί, λοιπόν, ούτε αυτό
ακόµα.
Νοµίζουµε ότι τελικά εν κατακλείδι και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
αυτή η απαξιωτική συµπεριφορά της πολιτείας διαχρονικά, απέναντι στις βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα απέναντι στις σχολικές βιβλιοθήκες, αποκαλύπτει και τις πραγµατικές της προθέσεις και
την υποκρισία της, όταν συχνά-πυκνά κάνει λόγο για την αναβάθµιση της παιδείας ή για την ανάπτυξη, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και πάει λέγοντας. Όλο αυτό, αυτή η «τσιγκουνιά»
στην κάλυψη αυτών των τόσο αναγκαίων θέσεων, είναι αποτέλεσµα των γενικότερων περικοπών στην εκπαίδευση και σε όλες
τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα των βιβλιοθηκονόµων στη δουλειά, την οποία έχουν σπουδάσει, όπως υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα οποιουδήποτε ανθρώπου στη δουλειά, µε βάση τις
δεξιότητες που έχει αποκτήσει.
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας ότι οι βιβλιοθήκες
στην Ελλάδα δεν έχουν τη θέση που τους αξίζει. Και το λέω αυτό
πρωτίστως ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος.
Από εκεί και πέρα, όταν βλέπω ότι µε τον ν.3149/2003 -που
αποτυπώνει τον µικρό αριθµό θέσεων για βιβλιοθηκονόµους στην
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τον µικρότατο αριθµό-, πάµε σε
τριακόσιες ενενήντα θέσεις εκ των οποίων οι εκατόν εξήντα τέσσερις προβλέπεται να είναι ειδικά βιβλιοθηκονοµίας -και µιλάµε
για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος-, πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό ότι αρχίζουµε να αλλάζουµε σιγά-σιγά σελίδα σε αυτόν
τον τοµέα. Και όταν η Εθνική Βιβλιοθήκη έρχεται και ζητάει αυτόν
τον αριθµό των εκατόν εξήντα τεσσάρων από τις τρακόσιες ενενήντα θέσεις, είµαι βέβαιος -επειδή γίνεται µία τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναβαθµιστεί και να αποκτήσουµε
µία πραγµατική Εθνική Βιβλιοθήκη προσβάσιµη στον ελληνικό
λαό-, ότι έχουν κατανείµει µε πολύ µεγάλη προσοχή τις θέσεις,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες τις οποίες θα έχουµε.
Από εκεί και πέρα οι απόφοιτοι των σχετικών κλάδων Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας δεν περιορίζονται µόνο σε αυτές τις
θέσεις. Βάσει του προσοντολογίου, που είναι ένα προεδρικό διάταγµα του 2001, το προεδρικό διάταγµα 50, υπάρχει η δυνατότητα στα άρθρα 4 και 13 των αποφοίτων των Τµηµάτων ΑΕΙ και
ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας να συµµετέχουν ως υποψήφιοι σε προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού αντιστοίχως, καθώς
στους συγκεκριµένους κλάδους δεν τίθενται περιορισµός ως
προς τα πτυχία και τα διπλώµατα που γίνονται δεκτά για τα προσόντα διορισµού για την κάλυψη των συγκεκριµένων θέσεων.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα οι διάφοροι φορείς του δηµοσίου τοµέα να προβλέπουν στους οργανισµούς
τους, στα οργανογράµµατά τους και άλλους κλάδους ή ειδικό-
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τητες βάσει των συγκεκριµένων υπηρεσιακών αναγκών τους.
Εποµένως, υπάρχει η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να αξιοποιηθούν.
Πιστεύω ότι µε αυτό που γίνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη αλλάζουµε σελίδα και ελπίζω να µπούµε σε ένα νέο κεφάλαιο γενικότερα στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τις βιβλιοθήκες στην
Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή για τις ανάγκες καθαριότητας της Αίθουσας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 627/29-3-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΜέΡΑ25
κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Κριτήρια ένταξης νέων αγροτών στο
πρόγραµµα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Οικονόµου.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από τη µεγάλη εικόνα πρώτα. Θέλουµε διατροφική επάρκεια και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα διατροφής; Θέλουµε αγρότες να ζουν µε αξιοπρέπεια και να αναπτύσσονται; Θέλουµε να έχουµε εθνική στρατηγική ή να εξαρτώµεθα από εισαγωγές, όπως έγινε και µετά το Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, που ουσιαστικά περιµέναµε την ελεηµοσύνη των Αµερικανών, επειδή δεν υπήρχαν τρόφιµα; Βλέπουµε και σήµερα, όταν
υπάρχει µια µεγάλη κρίση, το πρώτο πράγµα που κάνουµε είναι
να τρέχουµε στα σουπερµάρκετ.
Το κλείσιµο των συνόρων και οι αναταραχές στην εφοδιαστική
αλυσίδα ωθούν το εµπόριο να µειώνει την εξάρτησή του από τις
εισαγωγές. Αλλά και οι καταναλωτές στρέφονται υπέρ των τοπικών προϊόντων. Υπάρχει η απαίτηση για µηδενικό περιβαλλοντικό
αποτύπωµα -διοξείδιο του άνθρακα- άρα ζήτηση για τοπικά προϊόντα. Αυτό ισχύει και στον τουρισµό, τη βαριά βιοµηχανία µας,
όπου ξένοι επισκέπτες δίνουν µεγάλη σηµασία στο θέµα αυτό.
Για ποια, όµως, ελληνική διατροφή µιλάµε όταν τα αρνάκια
είναι Νέας Ζηλανδίας, η πατάτα είναι Αιγύπτου, τα αµπελόφυλλα
Κίνας και τα τυριά από την Ολλανδία ή τη Γερµανία;
Είχε πει ο κ. Σκρέκας, ο Υπουργός, προηγουµένως πως το
θέµα της επάρκειας στην παραγωγή διατροφικών προϊόντων από
τον πρωτογενή τοµέα είναι θέµα εθνικής κυριαρχίας. Είναι σωστό
αυτό.
Πάµε τώρα στο πρόγραµµα αυτό, το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης. Για να λέγεται «αγροτικής ανάπτυξης» και όχι «συρρίκνωσης» ή «υποανάπτυξης», θα πρέπει να δούµε τα παρακάτω.
Λέτε για εγκατάσταση νέων γεωργών. Στα ελληνικά ο όρος
«νέοι γεωργοί» δεν έχει καµµία σχέση µε το θέµα της ηλικίας,
που λέτε στον πρώτο στόχο «ανανέωση µέσω της ηλικίας». Άρα,
λοιπόν, µιλάµε για νέους αγρότες ή για νεαρούς αγρότες; Ας το
ξεκαθαρίσουµε αυτό, διότι έχω τρία παραδείγµατα να αναφέρω
όσον αφορά αγρότες µεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι πραγµατικά
διαπρέπουν: Ένας εβδοµηνταεπτάχρονος Ηρακλειώτης, µοναδικός καλλιεργητής αλόης στην Ελλάδα, που ήρθε από τον Καναδά πριν από δώδεκα χρόνια. Ένας άλλος, από τον Καναδά
πάλι, µηχανολόγος, είναι ο µοναδικός ο οποίος ασχολείται µε την
επεξεργασία χαρουπιού και ένας άλλος από τη νότια Αφρική,
που ασχολείται µε την εκτροφή στρουθοκαµήλων. Καµµία σχέση
µε ηλικία!
Πάµε τώρα στις προϋποθέσεις, που έχετε βάλει: Όταν ο µέσος
κλήρος στην Ελλάδα είναι περίπου σαράντα εννιά στρέµµατα και
η Κυβέρνηση ζητάει ως ελάχιστη έκταση για πρόσβαση στο
µέτρο, παραδείγµατος χάριν, για τις ελαιοποιήσιµες ελιές, τα
εβδοµήντα πέντε στρέµµατα, για τις επιτραπέζιες τα σαράντα
οκτώ, τότε είναι φανερό ότι επιδιώκει να µη ενταχθεί κανένας
νέος αγρότης, αλλά µόνο µεγαλοεπενδυτές.
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Δεύτερη «τρικλοποδιά». Τυπική απόδοση. Ήταν στο προηγούµενο πρόγραµµα του 2016 τα 8.000 ευρώ. Τα αυξήσατε στα
14.000, το αναπροσαρµόσατε στα 12.000. Κανονικά θα έπρεπε
να ισχύουν τα 8.000 ευρώ και λόγω της πανδηµίας, αλλά και
λόγω της συρρίκνωσης του πρωτογενή τοµέα στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε πάει στα τέσσερα λεπτά από δύο. Θα
τα πείτε και στη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως, το γνωρίζω.
Ακόµη ένα θέµα είναι η «τρικλοποδιά» πάλι που βάζετε όσον
αφορά την απαγόρευση συζύγου να µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα. Εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι πρόκειται για ένα ανούσιο
και άδικο µέτρο και τίθεται το θέµα της αξιοπρέπειας και της
ελευθερίας, καθώς είτε η γυναίκα είτε ο άντρας σε µία οικογένεια
πρέπει να είναι µαζί, αλλά και ταυτόχρονα αυτόνοµοι.
Στη δευτερολογία µου τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι, κύριε συνάδελφε, ότι στην
προσπάθειά µας να φτιάξουµε ένα καινούργιο υπόδειγµα σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα η διευκόλυνση της
εγκατάστασης νέων αγροτών είναι µία βασική κίνηση, µία προτεραιότητα την οποία πρέπει µε όλα τα εργαλεία και µε όλα τα
µέσα, που έχουµε στα χέρια µας να υπηρετήσουµε. Όχι µόνο
γιατί θα συµβάλει στη δηµογραφική ανανέωση, στοιχείο απαραίτητο, όχι µόνο για τον πρωτογενή τοµέα, αλλά και για τη ζωή των
αγροτικών περιοχών και της ελληνικής υπαίθρου συνολικότερα,
αλλά και γιατί θα συµπαρασύρει χαρακτηριστικά τα οποία επίσης
έχουµε πολύ µεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, την ενσωµάτωση της καινοτοµίας, των νέων τεχνολογιών, τον ενθουσιασµό, τις καλλιεργητικές φροντίδες και µεθόδους που θα συνάδουν µε σύγχρονες
πρακτικές που αναδύονται συνεχώς και που έχουν να προσθέσουν σε παραγωγή και σε ανταγωνιστικότητα στον πρωτογενή
τοµέα στη χώρα µας.
Αυτά είναι που αποτελούν τη βάση για να φέρουν και τα αποτελέσµατα, που σωστά θέσατε στο προοίµιο της ερώτησής σας
ως προβληµατισµό. Δηλαδή, την αύξηση της παραγωγής, την
αύξηση των εξαγωγών, την επέκταση της αίσθησης διατροφικής
ασφάλειας και επισιτιστικής επάρκειας, από την οποία έχει
ανάγκη η χώρα µας.
Προκειµένου να διευκολύνουµε την εγκατάσταση νέων αγροτών στην ελληνική ύπαιθρο αξιοποιούµε την εµπειρία από αντίστοιχα µέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν και ταυτόχρονα,
κάνουµε τη δική µας παρέµβαση στο πλαίσιο της πολιτικής µας
φιλοσοφίας έτσι ώστε να καταστήσουµε το µέτρο πιο λειτουργικό, να κλείσουµε την κερκόπορτες της εικονικότητας και να
υλοποιήσουµε ένα µέτρο, που θα ευνοεί ουσιαστικά εκείνους
που έχουν αποφασίσει να συνδέσουν τη ζωή τους µε την ελληνική ύπαιθρο.
Θα σας πω στην πρωτολογία µου τρία-τέσσερα χαρακτηριστικά κοµµάτια, χαρακτηριστικά σηµεία του καινούργιου εµβληµατικού αυτού µέτρου και θα συνεχίσω απαντώντας σας στη
δευτερολογία.
Πρώτα απ’ όλα, το πριµ εισόδου, δηλαδή η ενίσχυση που δίνουµε στους νέους αγρότες, υπερδιπλασιάζεται. Ενώ σε όλα τα
προηγούµενα προγράµµατα ήταν της τάξης των 15.000 µε
16.000, δίνουµε τη δυνατότητα τώρα οι νέοι παραγωγοί, οι νέοι
αγρότες µέχρι ηλικίας σαράντα ενός ετών, όπως ορίζεται και από
τους κανονισµούς, να επιχορηγηθούν µε 35.000 και στις ορεινές
και µειονεκτικές περιοχές µπορεί να φτάσει και τις 40.000 ευρώ.
Αυτό από µόνο του συνιστά µία όχι απλώς µεγάλη αλλαγή, µεγάλη µεταρρύθµιση, αλλά και µία απαραίτητη προϋπόθεση να
υπάρξουν πραγµατικά βιώσιµες αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
Δεύτερον, αυξάνοντας το ύψος και το πριµ εισόδου αυξάνουµε και τις απαιτήσεις, γιατί θέλουµε να απευθυνθούµε σε αυτούς που όντως έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν ουσιαστικά
και σε βάθος µε το αγροτικό επάγγελµα και να συνδέσουν τη ζωή
τους µε την ύπαιθρο.
Πρώτα απ’ όλα, τους υποχρεώνουµε να παραµείνουν στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αγροτική δραστηριότητα για τέσσερα ακόµα χρόνια µετά την
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την πρώτη τετραετία.
Διότι δεν νοείται νέος καλλιεργητής, νέος αγρότης, που θέλει
πραγµατικά να ασχοληθεί και να µείνει στην ύπαιθρο, χωρίς να
έχει µια τέτοιου είδους µακροχρόνια δέσµευση.
Δεύτερον και πολύ ουσιαστικό, βάζουµε προϋποθέσεις και
προδιαγραφές στη µοριοδότηση, που όντως θα αναγκάσουν από
την αρχή στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου να είναι αυτό βιώσιµο και ανταγωνιστικό. Για παράδειγµα να είναι πιστοποιηµένος σε βιολογικά ή σε διάφορα άλλα,
πράγµα που θα του προσθέσει µπόνους και µόρια σε αυτή την
ιστορία.
Και τρίτον, ακούγοντας την κοινωνία, ακούγοντας τους νέους
παραγωγούς σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, αφαιρέσαµε πράγµατα που ήταν περιοριστικά, όπως για παράδειγµα αυτό που
στην ουσία απαγόρευε σε εκείνους που δεν έχουν πάει στον
στρατό να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Πλέον θα συµπεριλαµβάνονται και οι άνθρωποι που είτε αυτή την ώρα κάνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα πάνε στον στρατό, έτσι ώστε κανείς
νέος άνθρωπος σε αυτή τη µεγάλη ηλικιακή γκάµα, σε αυτό το
µεγάλο εύρος, που θέλει να ασχοληθεί µε την ύπαιθρο, να µη
στερηθεί της δυνατότητας να χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις σας και τις άλλες σας παρατηρήσεις για τη µοριοδότηση
και την αρχιτεκτονική του προγράµµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λογιάδη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την ελάχιστη τυπική απόδοση
που αναφέρατε, θα πρέπει να πούµε ότι οι 35.000 - 40.000 που
είπατε δεν θα φτάσουν, διότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος χρειάζεται 15.000 για να αγοράσει τα ζώα, χρειάζεται στάβλους,
χρειάζεται να µεγαλώσει τους στάβλους διότι ο νόµος λέει ότι
πρέπει να αυξήσει τα ζώα του σε βάθος χρόνου και χρειάζεται
ένα κεφάλαιο περίπου της τάξεως των 100.000 ευρώ για να µπορέσει να ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη βόρεια Ελλάδα σε ακριτικές περιοχές δεν υπάρχουν γυναίκες για να παντρευτούν οι αγρότες
και ερηµώνει ο τόπος. Άρα, λοιπόν, θέλει χαρακτηριστική στήριξη αυτό το θέµα.
Επίσης, όσον αφορά την απαγόρευση του συζύγου να ενταχθεί στο πρόγραµµα όταν ο άλλος σύζυγος ασχολείται µε τη γεωργία, και αυτό νοµίζουµε ότι πρέπει να καταργηθεί. Διότι εάν
ο/η σύζυγος δεν φαίνεται κατά κύριο επάγγελµα αγρότης έχει
το δικαίωµα να υπαχθεί στο µέτρο. Εάν είναι αγρότης ο ένας εκ
των δύο, δεν του δίνει το δικαίωµα ο νόµος να ενταχθεί.
Η πρόσβαση των αγροτών και ένα παραπάνω των νέων αγροτών σε χρηµατοδοτικά εργαλεία είναι περιορισµένη, σε πλήρη
αντίθεση µε την άνετη µόχλευση πόρων από µεγάλες επενδυτικές οµάδες και ξένα funds.
Άλλες προϋποθέσεις, που είναι ανούσιες και γραφειοκρατικά
εµπόδια είναι, όπως είπατε, σπουδαστής -ευτυχώς το αλλάξατε, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και επίσης, να µείνει ο γεωργός µετά από τρία χρόνια πάλι
στην περιοχή του. Αυτό ίσως δηµιουργεί ένα πρόβληµα, να κάνει
µία «αρπαχτή» και µετά ίσως να φύγει, αν γίνει έτσι.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα των σεµιναρίων, το να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», θα πω ότι η εκπαίδευση των αγροτών στο παρελθόν γινόταν στο τέλος των
προγραµµάτων και όχι στην αρχή. Δηλαδή, ένα πρόγραµµα που
ξεκίνησε το 2009 και έγινε κάποιος νέος αγρότης το 2009, ειδοποιήθηκε για τα σεµινάρια το 2014. Κανονικά θα έπρεπε να έχει
γίνει αυτό σε αρχικό στάδιο.
Άλλο βασικό θέµα είναι ότι ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης δουλεύει τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο. Εάν πάθει κάτι,
εάν αρρωστήσει ή εάν σπάσει το χέρι του, η ασφάλεια δεν τον
αποζηµιώνει ούτε τον ίδιο, ούτε για να προσλάβει κάποιον άλλον
για να τον αντικαταστήσει όσο καιρό λείπει αυτός. Οι αγρότες
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και οι κτηνοτρόφοι δεν επιτρέπεται να προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω των επιδοτούµενων προγραµµάτων του ΟΑΕΔ. Στη
βόρεια Ελλάδα υπάρχει πάντα ζήτηση για να εργαστούν άτοµα
στα χωράφια, όπου είναι εγγεγραµµένοι πολλές χιλιάδες άνεργοι
Έλληνες και ξένοι και στο τέλος της ηµέρας πηγαίνουν και δουλεύουν «µαύρα».
Θεωρούµε ότι όλα αυτά είναι γραµµένα πρόχειρα, δηµιουργούν προβλήµατα και δεν αφήνουν τον Έλληνα αγρότη να αναπτυχθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Λογιάδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σας είπα, κύριε Λογιάδη, η αρχιτεκτονική του προγράµµατος βασίστηκε και στην εµπειρία του παρελθόντος, αλλά και
σε στρεβλώσεις που παρατηρήσαµε και που θέλαµε να διορθώσουµε. Από την ώρα που πήραµε τη γενναία απόφαση να αυξήσουµε πάρα πολύ, να υπερδιπλασιάσουµε το πριµ εισόδου,
ήµασταν υποχρεωµένοι να αυστηροποιήσουµε και τις απαιτήσεις, για να «ακουµπήσει» το πρόγραµµα πραγµατικά σε αυτούς
που το χρειάζονται, που το έχουν ανάγκη και που είναι συνειδητοποιηµένοι για το πώς θα ασχοληθούν και πώς θα εξελιχθεί η
ζωή τους την επόµενη επταετία, οκταετία, όπως περίπου περιλαµβάνει και το πρόγραµµα. Όλοι οι περιορισµοί που έχουν ενταχθεί, έχουν σαν στόχο να περιορίσουν ή, αν είναι δυνατόν, να
εκµηδενίσουν την εικονικότητα που σε ένα σηµαντικό ποσοστό δεν θέλω να το χαρακτηρίσω µικρότερο ή µεγαλύτερο- είχε παρατηρηθεί στα προηγούµενα χρόνια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η λογική αφαίρεσης των επίσπορων καλλιεργειών από το να προσµετρούν σε ό,τι αφορά τη
µοριοδότηση και η λογική - δεν απαγορεύουµε τους συζύγους,
προφανώς και µπορούν σύζυγοι, υπό τις προδιαγραφές που ορίζει το µέτρο, να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα- µέσα στο ίδιο
σπίτι να πέσει τόσο υψηλός αριθµός επιχορήγησης από την ώρα
που οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και, άρα, η βασική φιλοσοφία
-την οποία, φαντάζοµαι, θα συµµερίζεστε και εσείς- είναι να µπορέσουν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί.
Η διαβούλευση, που κάναµε ήταν µία διαβούλευση η οποία δεν
ήταν προσχηµατική. Πράγµατι λάβαµε υπ’ όψιν µας ιδιαιτερότητες που καθιστούσαν τη λογική του µέτρου και του προγράµµατος µη εφαρµόσιµη σε ορισµένες περιοχές της χώρας -µιλώ για
τα νησιά και ιδιαίτερα για τα µικρά νησιά ή και για ορισµένες
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές- πράγµα που µας οδήγησε να
κατεβάσουµε τα κατώφλια εισόδου της τυπικής απόδοσης από
αυτά που είχαν αρχικά αναφερθεί στη διαβούλευση.
Σε κάθε περίπτωση, απαντώντας στην αγωνία που διατυπώσατε και που έχετε δίκιο, ότι, δηλαδή, ένας καινούργιος παραγωγός για να φτιάξει µια σύγχρονη γεωργική εκµετάλλευση
πρέπει να έχει και πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, σε κεφάλαιο,
για να αποκτήσει τον αναγκαίο γεωργικό εξοπλισµό, που θα τον
βοηθήσει να είναι ουσιαστικός και αποτελεσµατικός στη δουλειά
του, µεριµνήσαµε και για κάτι άλλο που θα συµβεί για πρώτη
φορά. Το πρόγραµµα αυτό των νέων αγροτών θα συµπέσει χρονικά µε την προκήρυξη ενός νέου κύκλου σχεδίων βελτίωσης,
όπου θα έχουν προνοµιακή µεταχείριση όσοι έχουν ήδη εγκριθεί
ως νέοι αγρότες. Θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν και στα
καινούργια σχέδια βελτίωσης -χρονικά προσδιορίζουµε γύρω
στον Οκτώβριο την καινούργια προκήρυξή τους- αίτηση, για να
έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, προκειµένου και από εκεί
να µπορούν να επενδύσουν στον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό ή κτηριακό εξοπλισµό που είναι απαραίτητο συµπλήρωµα
µιας γεωργικής εκµετάλλευσης.
Πρόκειται για ένα µέτρο -οι ωφελούµενοι πιστεύουµε ότι θα
κυµανθούν µεταξύ δέκα και δώδεκα χιλιάδων ανθρώπων- που
στην ουσία του θα βοηθήσει και θα υπηρετήσει αυτό που πρέπει
να αποτελεί κεντρική µας προτεραιότητα αν θέλουµε να αλλάξουµε το υπόδειγµα του πρωτογενούς τοµέα και της αγροτικής
παραγωγής. Ποιο δηλαδή; Τη διευκόλυνση της πρώτης εγκατά-
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στασης ανθρώπων στην ελληνική ύπαιθρο και την εµπλοκή τους
µε τον αγροτικό τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η δέκατη τρίτη µε αριθµό 650/5-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Σε
αδιέξοδο ο δυναµικός εξαγωγικός κλάδος της µυδοπαραγωγής,
κινδυνεύει µε εξαφάνιση».
Και σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Οικονόµου.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλή εβδοµάδα σε όλες και όλους που είµαστε εδώ.
Να πω, κύριε Υφυπουργέ, ότι, ανεξαρτήτως του προσώπου
σας, οφείλω να διατυπώσω την απορία µου για ποιο λόγο αυτή
η ερώτηση δεν απαντάται από τον Υπουργό ή από την αρµόδια
Υφυπουργό, που έχει τα θέµατα αλιείας. Υποπτεύοµαι ότι έχετε
κάποια καλή απάντηση, διότι, ξέρετε, οι µυδοκαλλιεργητές και
οι µυδοπαραγωγοί, γενικότερα, της χώρας αισθάνονται ότι είναι
ξεχασµένοι από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ελπίζω
η παρουσία σας να µην είναι µία υποτίµηση της απάντησης. Αν
µας δώσετε, όµως, µία απάντηση, θα το εκτιµήσουµε ιδιαίτερα.
Υπάρχουν επί οχτώ µήνες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα
αυτό, που δεν έχουν απαντηθεί και αυτό αφορά και την προηγούµενη πολιτική ηγεσία. Και µάλιστα µιλάµε για ένα πρόβληµα, που
ταλανίζει τον κλάδο των µυδοπαραγωγών µιας και συνδέεται
απευθείας µε την πανδηµία, που δηµιουργεί σοβαρότατες απώλειες σε όλη την περσινή παραγωγή. Η περσινή παραγωγή δεν
µπόρεσε να πουληθεί, δεν υπήρχε ζήτηση και οι τιµές ήταν πάρα
πολύ χαµηλές. Στοιχεία που έχουµε εµείς µιλάνε για 20% διάθεση της παραγωγής και µείωση της αξίας τουλάχιστον κατά
40%.
Για τι µιλάµε όµως σήµερα; Μιλάµε για έναν κλάδο ο οποίος
είναι ιδιαίτερα δυναµικός και εξαγωγικός, δεν παίρνει καµµία επιδότηση ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ελληνική Κυβέρνηση, αναφέρεται σε διακόσιες δώδεκα µονάδες
πανελλαδικά, περίπου τριακόσιες επιχειρήσεις, όπου στον Θερµαϊκό Κόλπο είναι το 85% της ελληνικής παραγωγής. Είναι εξήντα µονάδες περίπου στα Κύµινα, είκοσι πέντε στη Χαλάστρα,
και εξήντα πέντε στον Μακρύγιαλο Πιερίας. Το 90% της παραγωγής αυτής εξάγεται.
Άρα µιλάµε για ένα προϊόν, που έχει σηµαντική προστιθέµενη
αξία στην ελληνική οικονοµία. Και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις του lockdown, τις επιπτώσεις στην αγορά, το ότι δεν
παίρνουν καµµία ενίσχυση ή επιδότηση, έχουµε σοβαρότατα
προβλήµατα στον κλάδο αυτό και δεν έχουµε µέχρι τώρα καµµία
απάντηση της Κυβέρνησης.
Μάλιστα ο κλάδος έχει την υποχρέωση να ανανεώσει τις περσινές καλλιέργειες, να καθαρίσει ουσιαστικά δηλαδή για να βάλει
τη νέα παραγωγή, γιατί τίθεται πλέον σε αµφισβήτηση και η παραγωγή του 2021. Άρα λοιπόν αναλαµβάνουν διπλό κόστος οι
παραγωγοί, ενώ η Κυβέρνηση καθυστερεί πάρα πολύ να δώσει
απαντήσεις.
Επειδή λοιπόν δεν έχει δοθεί κάποια ενίσχυση, επειδή είναι σηµαντικός εξαγωγικός κλάδος, επειδή ακριβώς δεν παίρνει καµµία
άλλη ενίσχυση ή επιδότηση, δεν είναι δηλαδή στο σύστηµα επιδοτήσεων και ενισχύσεων του αγροτικού και του πρωτογενούς
τοµέα γενικότερα, η ερώτηση κατ’ αρχάς -και θα δούµε την πρώτη σας απάντηση- είναι: Τι θα κάνει η Κυβέρνηση για να ενισχύσει
τον κλάδο της µυδοπαραγωγής και µυδοκαλλιέργειας, για να
εξασφαλιστεί και η αναπτυξιακή σηµασία και δυναµική του κλάδου και η βιωσιµότητά του, αλλά πάνω απ’ όλα η βιωσιµότητα
των θέσεων εργασίας και των νοικοκυριών των παραγωγών;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίµων αντιλαµβανόµαστε τη δυσµενή κατάσταση στην οποία έχει
έρθει συνολικά ο αγροτοδιατροφικός κλάδος, προφανώς και οι
µυδοπαραγωγοί και µυδοκαλλιεργητές. Προφανώς και αντιλαµβανόµαστε ότι όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί εξαιτίας του COVID,
όταν οι εξαγωγές έχουν πέσει στα επίπεδα που έχουν πέσει, όταν
η εστίαση είναι κλειστή όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο
τον κόσµο, είναι αυτονόητο λιγότερο ή περισσότερο ότι όλοι οι
κλάδοι χρήζουν υποστήριξης και έχουν αυτή τη δυσµενή οικονοµική επίπτωση από την πανδηµία.
Όσον αφορά τώρα στις µυδοκαλλιέργειες έχω να σας απαντήσω, κύριε Φάµελλε, ότι το πρόβληµα µε την µέχρι τώρα µη καταβολή κατά πάσα πιθανότητα -έτσι όπως το ισχυρίζεστε και
όπως είναι και η πραγµατικότητα- της αποζηµίωσης οφείλεται
στο ότι δεν είναι απολύτως ίδια µε τις υπόλοιπες υδατοκαλλιέργειες η µεθοδολογία, που εφαρµόζεται για τα είδη των υπόλοιπων υδατοκαλλιεργειών.
Η Κυβέρνηση –για να απαντήσω ευθέως στο ερώτηµά σαςλαµβάνει υπ’ όψιν την τεχνική έκθεση του συνδέσµου των Ελλήνων µυδοκαλλιεργητών και οστρακοκαλλιεργητών στην οποία
άλλωστε επιβεβαιώνονται και οι διαφορετικές συνθήκες και έχει
αναλάβει η ΕΥΔ του ΕΠΑΛΘ άµεσα να εκπονήσει µία πρόταση
προς το Υπουργείο και από το Υπουργείο προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην οποία να δούµε τον τρόπο και τη δυνατότητα της
άµεσης αποζηµίωσής τους.
Για το 2019 έχουν λάβει όλοι οι οστρακοκαλλιεργητές de minimis ύψους 200.000 ευρώ ως αποζηµίωση, µία αποζηµίωση η
οποία προφανώς και δεν αρκεί να καλύψει το σύνολο της ζηµιάς.
Προφανώς και δεν αρκεί να καλύψει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι προκειµένου να προγραµµατίσουν για τη
νέα σεζόν τις όλες λειτουργίες, που είναι απαραίτητες. Παρ’ όλα
αυτά πολύ σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι µε συγκεκριµένες απαντήσεις να τους πούµε από ποια χρήµατα, µέσω ποιου µέτρου του
ΕΠΑΛΘ µε τη σωστή τεκµηρίωση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις από τους ενωσιακούς κανονισµούς, θα αποζηµιωθούν
και θα λάβουν και αυτοί τη στήριξη που απαιτείται, όπως έχουν
λάβει και αντίστοιχα και άλλοι κλάδοι από την ελληνική Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος για τη δευτερολογία του.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα και µία
διευκρίνιση εάν µπορείτε στη δευτερολογία σας. Αναφερθήκατε
στο ότι έχουν πάρει ενίσχυση από το de minimis. Αυτό παρακαλώ
πολύ να το πείτε λίγο πιο ξεκάθαρα στη δευτερολογία, διότι δεν
έχουµε αυτή την πληροφορία. Εάν θέλετε, να την καταθέσετε
παρακαλώ.
Η εκτίµηση που έχουµε εµείς, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η τοποθέτηση της Κυβέρνησης απέναντι στους
µυδοπαραγωγούς είναι απαξιωτική, διότι σήµερα βρισκόµαστε
σχεδόν έντεκα µήνες µετά την αναγνώριση του προβλήµατος.
Διότι το πρόβληµα αυτό αναγνωρίστηκε στην αρχή του προηγούµενου καλοκαιριού. Δεν απαντήσετε στην ερώτηση είκοσι πέντε
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2020. Εµείς λοιπόν, µε το
που φάνηκε το πρόβληµα, σας κάναµε ερώτηση και σας βάλαµε
και προτάσεις. Μάλιστα σας βάλαµε προτάσεις και σχετικά µε
τις ΠΟΑΥ, που υποδέχονται τη µυδοπαραγωγή και τη µυδοκαλλιέργεια. Δεν απαντήσατε σε αυτό. Ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι
αυτοί, γιατί δεν είχαν να ζήσουν, και ο κ. Βορίδης, µαζί µε πολιτευτές της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτές, συναντήθηκαν
στην έκθεση µαζί τους και υποσχέθηκαν ενίσχυση. Και τώρα έρχεστε να µας πείτε ότι θα το στείλετε στο ΕΠΑΛΘ για αξιολόγηση
και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Αλλά υπάρχει και κάτι ακόµα. Δεν ξέρω αν σας έχουν ενηµερώσει. Τον Νοέµβριο έγινε επίσηµη συνάντηση του κ. Βορίδη ως
Υπουργού µε τους µυδοπαραγωγούς και τους είπε ότι σε δεκαπέντε µέρες τα λεφτά θα είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι δεκαπέντε µέρες του κ. Βορίδη από τις 12 Νοεµβρίου
δεν είναι 27 Νοεµβρίου, αλλά είναι πιθανότατα τον επόµενο Ιούνιο και βλέπουµε; Διότι η δέσµευση του Υπουργού ήταν συγκεκριµένη, εκτός αν θέλετε να µας πείτε ότι ήταν ψεύτης ο κ. Βορίδης. Εγώ δέχοµαι την τοποθέτηση του Υφυπουργού, κύριε
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Πρόεδρε, αν µας πει ότι ήταν ψεύτης ο κ. Βορίδης. Να το µεταφέρουµε στους µυδοπαραγωγούς, να ξέρουν και οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, που πηγαίνουν στα ραντεβού αυτά, αν
λέτε αλήθεια ή ψέµατα στους ανθρώπους της παραγωγής, της
ιδιωτικής αγοράς, της ελεύθερης οικονοµίας, αυτής που τάχατε
υποστηρίζετε. Και τους βάλατε στη συνέχεια, µετά από τη δέσµευση του κ. Βορίδη, να κάνουν και µία έκθεση µε µελέτη του
ΕΚΕΤΑ, την έκαναν οι άνθρωποι και αυτή, σας τη στείλανε, έχετε
δύο µήνες που την έχετε στα συρτάρια σας, και έπρεπε να έρθουµε εµείς να κάνουµε ερώτηση για να µας πείτε ότι θα το στείλετε στο ΕΠΑΛΘ και το ΕΠΑΛΘ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
δείτε τελικά αν θα χρεοκοπήσει ένας εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής οικονοµίας;
Να τα βάλουµε λίγο σε µια σειρά; Δεν έχει δοθεί ενίσχυση στον
κλάδο αυτό. Η επιστρεπτέα είναι επιστρεπτέα και έχει πάει σε
ένα πολύ µικρό ποσοστό, δεν τους έχει πιάσει. Οι άνθρωποι
αυτοί τώρα καθαρίζουν την παραγωγή τους και έχουν βάλει ήδη
τον γόνο για να κάνουν παραγωγή. Σε έναν µήνα βγάζουν νέο
προϊόν. Σε κάποιες περιοχές ήδη πιθανά να έχουν ωριµάσει τα
προϊόντα. Δεν έχουν πουλήσει την προηγούµενη χρονιά, δεν
έχουν πάρει καµµία ενίσχυση, κύριε Πρόεδρε, και σας έχουν
κάνει µία πρόταση, ενίσχυση 1.800 ευρώ το στρέµµα. Το µόνο
που έχετε να κάνετε σήµερα είναι να µας πείτε πόση ενίσχυση
ανά στρέµµα µυδοκαλλιέργειας θα δώσετε και παρακαλώ πολύ
να το κάνετε σήµερα. Αν το κάνετε, εµείς θα επικροτήσουµε, σας
το είπα από την αρχή. Διότι θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυση για έναν κλάδο, που είναι εκτός κοινοτικών ενισχύσεων.
Δεν έχει άλλον τρόπο να ζήσει ο µυδοπαραγωγός. Μιλάµε για
τριακόσιους ΑΦΜ, όλοι εξαγωγείς σχεδόν, το 80%.
Και βέβαια εγώ θέλω να πω και κάτι, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω και µε συγχωρείτε. Είναι ευθύνη της πολιτείας να αναλάβει και το έχει κάνει σε αρκετούς κλάδους. Μαθαίνουµε ότι
κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πάρει σχεδόν το 50% των
δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Το έχει πει η Τράπεζα της
Ελλάδος. Είναι στο χέρι σας να αποδείξετε ότι τον Έλληνα παραγωγό του πρωτογενούς τοµέα, που εξάγει προϊόντα και είναι
διάσηµα σε όλο τον κόσµο, θα τον στηρίξετε. Εµείς έχουµε κάνει
µια τέτοια προσπάθεια στον Θερµαϊκό Κόλπο, βγάλαµε την
πρώτη άδεια ΠΟΑΥ εκεί και στηρίζουµε και την επόµενη, που
είναι κολληµένη από δικιά σας ευθύνη τώρα.
Άρα λοιπόν εµείς θέλουµε να µας πείτε σήµερα αν έχετε λεφτά
µόνο για απευθείας αναθέσεις ή έχετε να δώσετε συγκεκριµένη
ενίσχυση και σε έναν κλάδο, που προσφέρει στην ελληνική
αγορά. Να δεσµευτείτε παρακαλώ σήµερα για το ποσό που θα
δοθεί στην ενίσχυση. Είναι 1.800 ευρώ το στρέµµα η πρόταση,
που έχει έρθει µε µελέτη σε εσάς. Παρακαλώ πολύ δεσµευτείτε,
και όχι «Θα το στείλουµε στο ΕΠΑΛΘ, να το στείλει στην Ευρώπη.». Διότι εµείς θα βγάλουµε ανακοίνωση ότι κοροϊδεύετε και
τους µυδοπαραγωγούς. Είναι στο χέρι σας να µε διαψεύσετε.
Παρακαλώ πολύ για την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Φάµελλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ξεκινήσω από την πρώτη απορία. Αυτό που
είπα είναι ότι οι οστρακοκαλλιεργητές έχουν αποζηµιωθεί µε de
minimis, δεν είπα για τους µυδοκαλλιεργητές. Το ξεκαθαρίζω, οι
οστρακοκαλλιεργητές έχουν αποζηµιωθεί µε de minimis 200 χιλιάδων ευρώ για το 2019, που τα πήραν το 2020. Μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει πάει, προφανώς, και στους µυδοκαλλιεργητές.
Τώρα, ακούστε, κύριε Φάµελλε. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει
έµπρακτα αν σέβεται τα προβλήµατα, τον κόπο και τα αδιέξοδα
στα οποία έχουν βρεθεί όλοι όσοι εµπλέκονται µε τον πρωτογενή
τοµέα όλο το προηγούµενο διάστηµα. Μακριά από τις υπερβολές, τις υπεραπλουστεύσεις ή τις κορώνες τις αντιπολιτευτικές,
που συχνά πυκνά σε κάθε ζήτηµα επικαλείστε, όχι µόνο εσείς
προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Για
να µην ξεφύγω, όµως, από το περίγραµµα της σηµερινής ερώ-
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τησης και τον χώρο για τον οποίο αναφέρεστε, µισό δισεκατοµµύριο έχει δώσει η ελληνική Κυβέρνηση για αποζηµιώσεις και
υποστήριξη λόγω του COVID στον πρωτογενή τοµέα.
Μισό δισεκατοµµύριο, για να εξηγούµαστε και να ξέρουµε τι
σηµαίνει και για τι µιλάµε, είναι περίπου το 25% των βασικών ενισχύσεων που εισπράττουν κάθε χρόνο οι Έλληνες παραγωγοί
µε βάση αυτά που δικαιούνται. Μισό δισεκατοµµύριο! Αν αυτό
για σας είναι ότι κοροϊδεύουµε, ότι λέµε ψέµατα, ότι τους υποβαθµίζουµε και ότι δεν αντιλαµβανόµαστε τη δυσµενή κατάσταση που έχουν περιέλθει, αυτοί που µας ακούν και γνωρίζουν
το κρίνουν.
Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ή θα οφείλατε να γνωρίζετε ότι
κάθε ενίσχυση που δίνεται µε κοινοτικά χρήµατα, πρέπει να τεκµηριώνεται σωστά µε βάση τους ενωσιακούς κανονισµούς, να
προκύπτει η απώλεια εισοδήµατος, να προκύπτει γιατί πρέπει να
ενταχθούν εκεί και όχι σε de minimis ή άλλες ενισχύσεις, για να
µη βρεθούµε µπροστά στη δυσάρεστη εξέλιξη να ζητηθούν τα
χρήµατα πίσω, να γίνουν καταλογισµοί και να περάσουµε σε καταστάσεις που, νοµίζω, κανένας δεν τις επιθυµεί.
Υπάρχουν, λοιπόν, µια σειρά από καλλιέργειες και από αιτήµατα που η Κυβέρνηση εξετάζει, τεκµηριώνει µε βάση τα στοιχεία που παίρνουµε από την αγορά, µε βάση τις συνεργασίες
από τις αντίστοιχες αρµόδιες οµάδες παραγωγών, και µε τρόπο
που να µην επιδέχεται καµµία αµφισβήτηση, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα, θεµελιώνεται σωστά, παίρνονται οι αποφάσεις, βγαίνουν τα χρήµατα που αντιστοιχούν στον καθένα και
δίνονται στους ανθρώπους. Αυτό έχει συµβεί µέχρι στιγµής µε
µια σειρά από καλλιέργειες και προϊόντα, άλλα γρηγορότερα,
άλλα αργότερα. Πάντα παίζουν διάφοροι παράγοντες ρόλο και
στην καθυστέρηση καταβολής αυτών των αποζηµιώσεων. Κανείς,
όµως, δεν µένει πίσω. Κανείς δεν µένει στο περιθώριο. Επειδή
ακριβώς οφείλουµε να κάνουµε τη σωστή τεκµηρίωση, πολλές
φορές παρατηρούνται και αυτού του είδους οι καθυστερήσεις.
Και σας είπα και προηγουµένως ότι σε διαρκείς συζητήσεις µε
τους ανθρώπους αυτούς, βασιζόµενοι στην τεχνική έκθεση που
µας έχουν καταθέσει, αξιοποιώντας τις δυνατότητες λειτουργίας
του ΕΠΑΛΘ και των κοινοτικών κανονισµών, πολύ σύντοµα θα είµαστε σε θέση να τους πούµε κατ’ αρχάς ότι θα σταθούµε στο
πλευρό τους, εφόσον τεκµαίρεται η απώλεια εισοδήµατός τους,
και το ποσό µε το οποίο θα αποζηµιωθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 3550/26-1-2021 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων, του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Επιλαχόντες «Σχεδίων Βελτίωσης»: είναι πολλοί, για να αγνοηθούν…».
Και σε αυτήν θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Οικονόµου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν να µπω στην ερώτηση, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιο νέο σχετικά µε την αποκατάσταση των αδικηθέντων, που, ενώ ήταν δικαιούχοι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για την ενίσχυση λόγω COVID, δεν ήταν εκείνη τη στιγµή στο
σύστηµα. Πείτε µας αν έχετε κάποιο νέο, γιατί συνεχώς ρωτούν
οι παραγωγοί που ήταν δικαιούχοι, πέρα από αυτούς βέβαια που
έχουν εξαιρεθεί για άλλους λόγους. Δεν έχει αποκατασταθεί
ακόµα το πρόβληµα.
Η ερώτηση που έχουµε σήµερα, κύριε Πρόεδρε, είναι πράγµατι του Γενάρη. Με τρεις µήνες καθυστέρηση συζητάµε, γιατί
δεν δόθηκε γραπτή απάντηση από το Υπουργείο.
Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να έρθετε στη θέση ενός αγρότη ο
οποίος περίµενε δύο - τρία χρόνια από το 2015, για να καταθέσει
«Σχέδιο Βελτίωσης», εδέησαν να ανοίξουν οι προσκλήσεις το
2017 - 2018, µετά από συνεχείς αναβολές τεσσάρων σχεδόν χρόνων έχει κριθεί ως επιτυχών και σήµερα χαρακτηρίζεται ως επιλαχών, διότι αφ’ ενός µεν η µεγάλη καθυστέρηση της αξιολόγησης, αλλά αφ’ ετέρου αυτό που συνδύασε η Κυβέρνηση, η µείωση των πόρων για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τον οδηγεί σε
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αδιέξοδο. Υπάρχουν σήµερα επιλαχόντες οι οποίοι δεν είναι
µέσα στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης του ποσού που έχει αποµείνει για τα «Σχέδια Βελτίωσης», γιατί έχουν µειωθεί τα ποσά,
για να πάνε σε άλλους τοµείς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, µη
παραγωγικούς, όχι αναπτυξιακούς αλλά αναγκαίους µεν πάλι τοµείς όπως είναι οι ενισχύσεις, που δεν είναι όµως ο πυλώνας ανάπτυξης. Ο παραγωγός αυτός, ο αγρότης αυτός που αφ’ ενός
περίµενε καιρό, που είναι επιτυχών και χαρακτηρίζεται ως επιλαχών, σήµερα βλέπει να καθυστερεί έξι µήνες πάλι η διαδικασία
επιπλέον, για να του απαντήσετε.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι στο πλαίσιο της γενικότερης ανάταξης της οικονοµίας την οποία επιδιώκουµε όλοι και, βεβαίως,
πρώτη πρέπει να επιδιώκει η Κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσουµε κάθε δυνατή χρηµατοδοτική πηγή -Ταµείο Ανάκαµψης,
ΕΣΠΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική- για να επανεκκινήσει η οικονοµία.
Πού είναι, λοιπόν, το θέµα σήµερα; Εκατόν πενήντα εκατοµµύρια χρειάζονται, αυτά που ήδη έχουν αφαιρεθεί από την Κυβέρνηση από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, να επανέλθουν, ούτως ώστε να χρηµατοδοτηθούν άµεσα τα προγράµµατα αυτά, τα
σχέδια βελτίωσης, προκειµένου να προχωρήσουν.
Η αδικία είναι διπλή -και ολοκλήρωσα την πρωτοµιλία µου- για
τους νέους αγρότες. Είναι δυνατόν να έχει εγκριθεί η πρώτη
τους εγκατάσταση, να έχει εγκριθεί το σχέδιο βελτίωσης και µετά
να τους λέτε ότι δεν προκάµανε και ότι δεν υπάρχουν λεφτά στον
προϋπολογισµό, αλλά αφού είχαν αφαιρεθεί τα χρήµατα για να
πάνε σε άλλους τοµείς;
Τις απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
Είναι ένα ενδιαφέρον θέµα, κύριε Υπουργέ, που µας απασχολεί όλους που καταγόµαστε από αγροτικές περιοχές και µε ενδιαφέρον θα ακούσουµε την απάντηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πράγµατι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα,
όχι µόνο γιατί τα σχέδια βελτίωσης είναι ίσως το πιο δηµοφιλές
πρόγραµµα του ΠΑΑ και χωρίς αµφιβολία ένα από τα πιο αποτελεσµατικά, αλλά διότι το ΠΑΑ έχει βοηθήσει χιλιάδες παραγωγούς στον τόπο µας να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο για την
αγορά αγροτικού εξοπλισµού.
Η προηγούµενη προκήρυξη ήταν µια προκήρυξη η οποία κατέληξε µε πολλές στρεβλώσεις. Μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης έγινε η προκήρυξη ενός µέτρου. Έµεινε για πάρα πολύ
χρόνο ανοιχτό. Και ο µεγάλος χρόνος αναµονής αλλά και ο µεγάλος χρόνος διάρκειας του µέτρου είχε ως αποτέλεσµα να έχει
πάρα πολύ µεγάλη ζήτηση. Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν τεράστιες καθυστερήσεις, οι οποίες µε ρυθµίσεις και αποφάσεις της
επόµενης Κυβέρνησης ξεκλείδωσαν το µέτρο, ξεµπλόκαραν το
µέτρο, άρχισαν οι αξιολογήσεις και σταδιακά και οι καταβολές
των πληρωµών.
Τι συµβαίνει επί της ουσίας; Δεν είναι αλήθεια ότι αφαιρέθηκαν
λεφτά από τον προϋπολογισµό του συγκεκριµένου µέτρου. Η
πραγµατικότητα είναι ότι διπλασιάστηκε ο προϋπολογισµός.
Ήταν στην αρχή 314 εκατοµµύρια. Πήγε στα 600 εκατοµµύρια,
προκειµένου να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο κοµµάτι
αυτής της ζήτησης. Πράγµατι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ανταπεξήλθαν µε επιτυχία τη διαδικασία της αξιολόγησης σε ό,τι
αφορά τη µοριοδότηση, ήταν όµως επιλαχόντες στην κατάταξη,
δεν ήταν δηλαδή από αυτούς που πριµοδοτήθηκαν και είχαν την
υψηλότερη βαθµολογία στην κατάταξη του µέτρου. Οι άνθρωποι
αυτοί ήταν κοντά στους τέσσερις χιλιάδες.
Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω άπτεται αυτού του
συγκεκριµένου κοµµατιού και νοµίζω ότι είναι θέµα ειλικρίνειας
απέναντι σε όλους και για τα µέτρα που πέρασαν και για τα
µέτρα που έρχονται. Δεν νοείται µέτρο χωρίς επιλαχόντες, ούτε
ο όρος επιλαχών σηµαίνει αυτόµατα και τον όρο ότι τελικώς θα
γίνει αποδεκτός και θα χρηµατοδοτηθεί. Αντιλαµβάνοµαι ότι αρκετοί από τους ανθρώπους αυτούς, ακούγοντας κάποιες παραινέσεις, κάποιες ιδέες, ενδεχοµένως κάποιες πιθανότητες, υλοποίησαν µέρος του σχεδίου, µπήκαν σε κάποια έξοδα. Προφανώς και αυτό δείχνει ότι όντως είναι αποφασισµένοι να ασχολη-
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θούν µε τον αγροτικό τοµέα και οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε
και να το λάβουµε υπ’ όψιν µας. Δεν υπήρξε, όµως, κάποια ξεκάθαρη κρατική ή κυβερνητική δήλωση ότι οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο οποιοδήποτε µέτρο.
Πέραν όµως από αυτό, που είναι επί της αρχής και που νοµίζω
ότι καλό είναι να το λέµε και να το ξεκαθαρίζουµε, γιατί όλα τα
µέτρα θα έχουν µεγάλη ζήτηση και σε όλα τα µέτρα θα υπάρχουν
ενδεχοµένως και επιλαχόντες που δεν θα µπορούν να καλυφθούν, σας είπα και προηγουµένως ότι εάν κανονιστικά είχαµε
τη δυνατότητα να τους εντάξουµε -θα επανέλθω σε αυτό στη
δευτερολογία µου- θα έπρεπε να βρεθούν διακόσια δεκατρία
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι το ακριβές ποσό µε βάση τις αναλύσεις της διαχειριστικής του ΠΑΑ και τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ανθρώπους που δήλωσαν, διακόσια δεκατρία
εκατοµµύρια ευρώ, για να µπορούν να ενταχθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι.
Αυτά τα χρήµατα δεν υπάρχουν. Αυτά τα χρήµατα δεν υπάρχουν στο ΠΑΑ, όχι επειδή δόθηκαν κάποια χρήµατα για αποζηµιώσεις για τον κορωνοϊό. Νοµίζω ότι κανείς δεν αµφιβάλλει και
κανείς δεν είχε αντίρρηση και αυτά ήταν απαραίτητο να δοθούν.
Δεν υπάρχουν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προγραµµατικής
περιόδου, διότι εξαντλήθηκε η δυνατότητα υπερενίσχυσης,
υπερδέσµευσης ποσών σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο µέτρο.
Αυτή είναι η αρχιτεκτονική λειτουργίας του προγράµµατος.
Αυτά που απέµειναν από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ήταν περίπου 150.000.000 µε 170.000.000 ευρώ
που τα διοχετεύουµε σε επίσης σηµαντικά αναπτυξιακά προγράµµατα, όπως είναι το πρόγραµµα των γεωργικών συµβούλων.
Δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση ότι χρειάζονται οι αγρότες µας, οι Έλληνες παραγωγοί µια δωρεάν πρόσβαση σε ένα εκτεταµένο σύστηµα γεωργικής υποστήριξης
γεωργικών συµβουλών, κάτι που λείπει για χρόνια από την ελληνική επικράτεια και την ελληνική ύπαιθρο. Επίσης, διοχετεύονται
στο πρόγραµµα καινοτοµία και στα µικρά σχέδια βελτίωσης 30
µε 40 εκατοµµύρια που είναι απολύτως εξειδικευµένα σε ό,τι
αφορά τα αρδευτικά.
Άρα, τρεις συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Πρώτον, η λέξη επιλαχών δεν σηµαίνει ότι οπωσδήποτε θα βρεθούν πόροι για να ενταχθούν στους επιλέξιµους, στους απολύτως επιδοτούµενους.
Όταν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές, εξαντλούνται από την αρχή.
Δεύτερον, δεν υπήρξε ποτέ κάποια δηµόσια δέσµευση κάποιας κρατικής αρχής ότι θα είναι έτσι. Το πρόγραµµα είναι ανταγωνιστικό. Πάει πάντα µε βάση τη βαθµολόγηση.
Τρίτον, δεν υπήρξαν πόροι, πέραν της πολύ µεγάλης υπερδέσµευσης. Διπλασιάστηκε σχεδόν το ποσό. Από τα 300 εκατοµµύρια πήγε στα 600. Δεν υπήρξαν επιπλέον πόροι, για να χωρούν
-να το πω έτσι- στο πρόγραµµα αυτό και άλλοι άνθρωποι παρά
το γεγονός ότι κανείς δεν θα είχε την πρόθεση να τους αποκλείσει, πολλώ δε µάλλον που ήδη είχαν µπει σε κάποια έξοδα οι άνθρωποι.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε θέµατα κανονιστικά,
αλλά και µε το τι µέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για ένα θέµα που σωστά το χαρακτήρισε µεγάλου ενδιαφέροντος και ο Πρόεδρος της Βουλής,
θεωρώ ότι δεν δώσατε τη δέουσα απάντηση. Και τι εννοώ; Δεν
είναι το τυπικό της υπόθεσης, εάν έχει υπάρξει δέσµευση της
Κυβέρνησης ότι θα εντάξει τους επιλαχόντες. Είναι η ανάγκη,
που υπάρχει σήµερα για να επανεκκινήσουµε την οικονοµία.
Μία κυβέρνηση σκεπτόµενη διαφορετικά θα άδραττε αυτήν
την ευκαιρία, η οποία υπάρχει, µε έτοιµες µελέτες, εγκεκριµένες,
αξιολογηµένες, να δώσει χρηµατοδότηση για να κινηθεί η οικονοµία και, µάλιστα, σε έναν τοµέα της αγροτικής παραγωγής που
µπορεί να βγάλει την Ελλάδα µπροστά.
Είναι µία διαφορετική αντίληψη αυτή από αυτήν που µας απαντήσατε, κύριε Υπουργέ. Και θεωρώ ότι είναι ανάλγητο να µιλάµε
προς τους επιλαχόντες λέγοντας: Ναι, είστε επιλαχόντες, αλλά
δεν είστε εγκριθέντες, αλλά προσέξτε. Πηγαίνετε ξανά στους µελετητές το νέο πρόγραµµα, να κάνετε ξανά µελέτη, να πληρώ-
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σετε ξανά, να αξιολογηθείτε -για την ίδια επένδυση- και τότε θα
τύχετε της έγκρισης.
Όχι, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν δύο ζητήµατα. Το πρώτο
αφορά την ευελιξία, που σας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου και να µεταφερθούν χρήµατα από άλλους τοµείς ή και
να ενισχυθεί ακόµα και από εθνικούς πόρους το πρόγραµµα ή
να υπάρξει υπερδέσµευση ή να υπάρξει και συνέχεια µε το νέο
χρηµατοδοτικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.
Και τα τρία υπάρχουν. Και οι τρεις δυνατότητες. Πρέπει να επιλέξετε µία από τις τρεις. Είτε θα βάλετε τα 150 περίπου εκατοµµύρια, που υπολογίζουµε εµείς ότι θα είναι το τελικό κόστος
αυτών των επενδύσεων είτε θα βάλετε υπερδέσµευση, που σας
καλύπτει ή θα το συνδέσετε µε τις νέες χρηµατοδοτήσεις που
θα έρθουν από τη νέα ΚΑΠ µε µια χρηµατοδότηση-γέφυρα, η
οποία µπορεί να υπάρξει από εθνικούς πόρους. Και τα τρία γίνονται,.
Ποια είναι η διαφορά µας; Ακούστε τώρα. Όλοι όσοι είναι επιλαχόντες, οι οποίοι προχώρησαν στην προετοιµασία των επενδύσεων και ξεκίνησαν τις πρώτες αγορές, οι οποίες είναι επιλέξιµες εάν συνεχιστεί το πρόγραµµα -είτε είναι αγορά µηχανήµατος είτε είναι τεχνολογικός εξοπλισµός είτε είναι εργασίες είτε
είναι οτιδήποτε έχει γίνει- είναι επιλέξιµες, εάν υπάρξει χρηµατοδότηση για να συνεχιστεί στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος. Ενώ εάν πάνε σε νέο πρόγραµµα, δεν είναι επιλέξιµες,
απορρίπτονται και πάνε στράφι τα χρήµατα µε την έννοια ότι δεν
θα ενταχθούν σε πρόγραµµα, εκτός του ότι έχουµε επιπλέον κόστος και επιπλέον χάσιµο χρόνου.
Θα έλεγα, λοιπόν, προς την Κυβέρνησή σας, η οποία λέει στα
λόγια ότι έχει προτεραιότητα την επανεκκίνηση της οικονοµίας,
τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, τη στήριξη των ανθρώπων
του µόχθου, να το κάνει πράξη µε µία από τις τρεις προτάσεις,
που σας καταθέτουµε. Η παραποµπή στο µέλλον -µε συγχωρείτε- δεν είναι ενδιαφέρον. Είναι κάθε άλλο από ενδιαφέρον.
Και θα σας καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή του συντονιστικού των αγροτών, µε την οποία ζητούν την έγκριση των επιλαχόντων, την ένταξή τους, τη συνέχιση και τη χρηµατοδότησή
τους από το υπάρχον πρόγραµµα, προκειµένου να γίνουν και να
ολοκληρωθούν άµεσα οι επενδύσεις αυτές που θα αποβούν χρήσιµες και για την εθνική οικονοµία και για τους αγρότες συνολικά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάω από τις ενστάσεις
του κ. Κεγκέρογλου και την αµφιβολία και τις λογικές απορίες
όλων αυτών των ανθρώπων, που είναι στην κατηγορία αυτή των
τεσσάρων χιλιάδων, που κάθε άλλο παρά µε αναλγησία τους αντιµετωπίζουµε. Με µεγάλη κατανόηση τους αντιµετωπίζουµε και,
πράγµατι, έχουµε εξαντλήσει κάθε δυνατή ενέργεια που θα µπορούσε να γίνει για να ενταχθούν.
Όµως, σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, θα σας διαβάσω
γιατί δεν µπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο κανενός θεσµικού υποβάθρου η λύση προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας διαβάζω –θα το καταθέσω και στα Πρακτικά- από τα κριτήρια επιλεξιµότητας και καλών πρακτικών λειτουργίας του
ΠΑΑΤ 2014 - 2020: «Όπως προκύπτει από τις κατευθυντήριες
γραµµές και συγκεκριµένα το κεφάλαιο 5.9.2.» -είναι το απόσπασµα που θα καταθέσω στα Πρακτικά- «η ένταξη των επιλαχόντων
στο πρόγραµµα σχεδίων βελτίωσης εφικτή µόνο αν υπάρχουν οι
διαθέσιµοι πόροι στο πλαίσιο της ίδιας προγραµµατικής περιόδου και της ίδιας προκήρυξης..». Σας είπα προηγουµένως γιατί
δεν υπάρχουν. Πρώτον, η προγραµµατική περίοδος έχει τελειώσει και µέσα στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης ήδη από 300
εκατοµµύρια πήγαµε στα 600. Συνεπώς, δεν υπάρχουν επιπλέον
πόροι.
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Και συνεχίζω: «…που υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις και µέχρι εξαντλήσεως αυτών». Οι πόροι εξαντλήθηκαν. Η
συγκεκριµένη δυνατότητα αξιοποιήθηκε µέσω του διπλασιασµού
σχεδόν των πόρων και γι’ αυτό ακριβώς δεν υπάρχει τρόπος να
βρεθούν περισσότερα χρήµατα, ακόµα και αν το θέλαµε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το απόσπασµα 5.9.2.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, µια σειρά από δράσεις, που έχουν µέτρο
οικονοµικής υποστήριξης παίζουν το δικό τους ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Σε αυτά που συζητάµε, σε ό,τι ότι αφορά το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε ό,τι αφορά τις δράσεις υποστήριξης του πρωτογενούς τοµέα, νοµίζω ότι και το πρόγραµµα
των «Γεωργικών Συµβούλων» και το πρόγραµµα των «Νέων
Αγροτών» και το πρόγραµµα της βιολογικής καλλιέργειας και το
πρόγραµµα της δάσωσης και το πρόγραµµα της νιτρορύπανσης
και το πρόγραµµα της γεωργικής εκπαίδευσης και τα καινούργια
«Σχέδια Βελτίωσης» είναι προγράµµατα, που συµβάλλουν στην
οικονοµική επανεκκίνηση, που έρχονται να καλύψουν βασικές
ανάγκες, που χτυπούν χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες του πρωτογενούς τοµέα και που προφανώς διαδραµατίζουν τον καθοριστικό τους ρόλο στην αλλαγή υποδείγµατος της ελληνικής
αγροτικής παραγωγής που θέλουµε να πετύχουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι µας ακούν
πρέπει να γνωρίζουν ότι στο σχεδιασµό της ελληνικής Κυβέρνησης είναι η εκπόνηση σειράς προγραµµάτων και µέτρων και στη
µεταβατική περίοδο και στη νέα προγραµµατική περίοδο, σε ό,τι
αφορά τα «Σχέδια Βελτίωσης».
Τον Οκτώβριο θα υπάρχει καινούργιο πρόγραµµα «Σχεδίων
Βελτίωσης», στο οποίο θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και
όσοι θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Νέοι Αγρότες» και προφανώς και όλοι όσοι δεν έχουν εγκριθεί από τα προηγούµενα
προγράµµατα. Θα δούµε τι ευελιξία υπάρχει εκεί, για να αντιµετωπίσουµε αυτού του είδους τις στρεβλώσεις και τις αδυναµίες.
Καινούργιο πρόγραµµα θα βγει ενάµιση χρόνο αργότερα, για
να µην υπάρξει πάλι τόσο µεγάλη περίοδος έλλειψης προγράµµατος «Σχεδίου Βελτίωσης» και να µην οδηγηθούµε πάλι σε
στρεβλή λειτουργία, όπως οδηγηθήκαµε µε την προκήρυξη του
προγράµµατος το 2017.
Κατανοούµε την ανάγκη, τη θέληση, τον ενθουσιασµό, την οικονοµική ανάγκη των ανθρώπων που είναι επιλαχόντες και που
έχουν µπει σε έξοδα, έχουν υλοποιήσει µέρος της επένδυσης.
Απαντάµε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι, διότι
εξαντλήθηκαν. Ακόµα και αν υπήρχαν, κανονιστικά θα υπήρχε
πρόβληµα, όπως σας ανέπτυξα και σας κατέθεσα και στα Πρακτικά, για να µην υπάρχει η οποιαδήποτε αµφιβολία. Επίσης,
υπήρξε και η αντίστοιχη αλληλογραφία της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου µε τα αρµόδια στελέχη της επιτροπής, όπου
αποσαφηνίστηκε αυτό.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω –γιατί νοµίζω ότι οφείλουµε να είµαστε ειλικρινείς σε αυτή την Αίθουσα και επειδή οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους και θα έρθει µια σειρά από
προγράµµατα- η έννοια «επιλαχών» δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι
θα είναι και επιλέξιµος, διότι τα όρια τα χρηµατοδοτικά είναι απολύτως συγκεκριµένα. Σχεδιάζονται τα προγράµµατα, για να
έχουν τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα και να µπορούν
να συµπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερους. Όµως, ποτέ
δεν µπορεί να υπάρξει πρόγραµµα που να είναι αποτελεσµατικό
και να τους συµπεριλαµβάνει και όλους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ
Εν όψει του ότι ο Υπουργός Άµυνας πρέπει να πάει στην επιτροπή για τα εξοπλιστικά και έχοντας βεβαίως την κατανόηση
και του Υφυπουργού κ. Αυγενάκη, τον οποίο και ευχαριστώ,
όπως και τον κ. Αµανατίδη, ο οποίος περιµένει µία ώρα –ζητώ την
κατανόησή σας-, θα προηγηθεί ο Υπουργός Άµυνας κ. Παναγιω-

11425

τόπουλος λόγω των υποχρεώσεων που έχει.
Έτσι, λοιπόν, θα προτάξουµε και θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 638/1-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Γεωργίου Τσίπρα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Ενδεχόµενη πώληση του εργοστασίου Υµηττού
των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είχε κατατεθεί, όπως εξάλλου γνωρίζετε, πριν γίνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
από τον Υµηττό, από το εργοστάσιο.
Φαντάζοµαι πως γνωρίζετε ότι από άποψη γενικής πολιτικής
θεώρησης είµαστε υπέρ κάθε πρωτοβουλίας, που αποδίδει χώρους πρασίνου στο δηµόσιο, στους κατοίκους της περιοχής και
λοιπά. Ως εκ τούτου, δεν είναι αυτό το θέµα µας.
Το θέµα µας και εδώ, όπως και µε µία σειρά άλλων πρωτοβουλιών που έχει πάρει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός χωρίς να
έχει προηγηθεί µελέτη, είναι τι ακριβώς έχει προετοιµάσει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, σε ό,τι αφορά τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα και ενδεχόµενη µετεγκατάσταση,
κλείσιµο, ιδιωτικοποίησή τους και λοιπά.
Οι ερωτήσεις συγκεκριµένα είναι δύο: Πρώτον, ισχύουν τα
διαρκώς τροφοδοτούµενα µε νέα δεδοµένα σενάρια περί πώλησης των Αµυντικών Συστηµάτων στον Υµηττό και της µετεγκατάστασης στο Λαύριο; Ποια είναι η θέση του Υπουργού για την
επέκταση των δραστηριοτήτων των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων και τη µεγέθυνση της εταιρείας, σε περίοδο όπου ενισχύονται εν γένει οι αµυντικές δαπάνες -αλλιώς, θα είµαστε η
µόνη χώρα που ενισχύει αµυντικές δαπάνες και συρρικνώνει την
αµυντική βιοµηχανία- καθώς και οι ανάγκες υποστήριξης εξοπλιστικών προγραµµάτων;
Και το δεύτερο: Ποια θέση εκφράζει το Υπουργείο για το ενδεχόµενο µίας πιθανής µετεγκατάστασης και τις επιπτώσεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα σήµερα των Ενόπλων Δυνάµεων; Υπάρχει
εγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, που προβλέπει ή
επεξεργάζεται και τεκµηριώνει µετεγκατάσταση του εργοστασίου του Υµηττού;
Σας κάνω, λοιπόν, γνωστό -είναι γραµµένο και µέσα στην ερώτηση- ότι υπάρχουν αιτιάσεις από την πλευρά του σωµατείου ότι
δεν είναι δυνατή η µετεγκατάσταση του συνόλου του µηχανολογικού εξοπλισµού. Τι θα γίνει µε αυτό;
Σας ενηµερώνω –αν και φαντάζοµαι το γνωρίζετε- ότι δεν είναι
γνωστό το µέλλον συνολικά στους εργαζόµενους γύρω από αυτούς τους σχεδιασµούς.
Και τέλος, όλα αυτά συναρτώνται συνολικά µε το µέλλον της
αµυντικής βιοµηχανίας. Επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά από
το Βήµα της Βουλής ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε επισηµάνει, όταν ανήγγειλε την επιλογή για Rafale τον περασµένο Σεπτέµβριο από τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι επιλογή της Κυβέρνησης
η ενίσχυση της αµυντικής βιοµηχανίας και µέχρι τώρα όχι µόνο
δεν έχουµε δει το ελάχιστο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση,
αλλά όλα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, συµπεριλαµβανοµένου και του ζητήµατος των ΕΑΣ Υµηττού, είναι προς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή, αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το
τι µέλλει γενέσθαι για την αµυντική βιοµηχανία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Αυγενάκη και τον κ. Αµανατίδη, τον επόµενο ερωτώντα, για την ανοχή τους. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Κύριε συνάδελφε, όταν η Κυβέρνηση παρέλαβε, τα ΕΑΣ δεν
είχαν τη δυνατότητα από το ταµειακό τους απόθεµα να πληρώσουν µισθούς. Στην ουσία, στην πορεία αυτό κατέστη δυνατό,
αλλά δεν τα παραλάβαµε χωρίς προβλήµατα, τα παραλάβαµε
στην ουσία σε καθεστώς παράλυσης. Τώρα κάτι γίνεται.
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Δεύτερον, βάζετε δύο ερωτήµατα και είµαι σαφής απαντώντας
σας και ως προς τα δύο. Πρώτον, σενάρια πώλησης είναι σενάρια, δεν είναι πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κανένα σενάριο πώλησης των ΕΑΣ αυτή τη στιγµή ή ιδιωτικοποίησης και τα λοιπά.
Και όσον αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο στην εφοδιαστική
αλυσίδα των Ενόπλων Δυνάµεων, ούτε αυτό υπάρχει για τον
απλούστατο λόγο ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν, παράγοντας και µάλιστα σιγά-σιγά ερχόµενα τα ΕΑΣ σε θέση να προσελκύσουν και άλλες παραγγελίες, να εκτελέσουν και άλλες παραγγελίες, να υλοποιήσουν και άλλες παραγγελίες, µεταξύ άλλων
δε να υλοποιήσουν και το µεγάλο για τα δεδοµένα της εταιρείας
εξοπλιστικό πρόγραµµα του «Εθνικού Τυφεκίου» που έχουµε
εξαγγείλει.
Αυτή τη στιγµή, αν δεν κάνω λάθος, οι οκτώ υποψήφιες εταιρείες, για να πάµε σε σχήµα συµπαραγωγής στην Ελλάδα του
«Νέου Εθνικού Τυφεκίου», βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης από
τα γενικά επιτελεία. Κατά πάσα πιθανότητα, από το επόµενο έτος
θα έχουµε οριστικοποίηση αυτού που θα αναλάβει, της εταιρείας
που θα αναλάβει να κάνει συµπαραγωγή του «Νέου Εθνικού Τυφεκίου» προφανώς µε τα ΕΑΣ.
Και εποµένως, ως προς αυτό η προοπτική -θα έλεγα- για το
µέλλον των ΕΑΣ διαγράφεται ασφαλώς θετική.
Τώρα, προφανώς οι ανησυχίες επιτάθηκαν µετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στις 3 Απριλίου ότι το εργοστασιακό
συγκρότηµα της εταιρείας –πρώην «ΠΥΡΚΑΛ»- στον Υµηττό θα
µετεγκατασταθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Λαύριο. Θα
µετεγκατασταθεί, δεν θα κλείσει.
Ο στόχος είναι ότι µέχρι το 2026 στις εγκαταστάσεις του Υµηττού θα µεταστεγαστούν συνολικά εννέα Υπουργεία, που σήµερα
βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα έχει ανακοινωθεί και σχέδιο αστικής ανάπλασης για την αξιοποίηση του
χώρου που θα απελευθερωθεί. Ξέρετε, στις λεπτοµέρειες δεν
υπάρχει αντίρρηση επ’ αυτού. Το θέµα είναι τι θα γίνει µε τα ΕΑΣ.
Σας θυµίζω ότι ήδη προ δεκαετιών είχε προβλεφθεί η αποµάκρυνση του εργοστασίου της «ΠΥΡΚΑΛ» από τον Υµηττό. Για τον
λόγο αυτό είχε εγκριθεί και το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο Δήµου
Υµηττού του Νοµού Αττικής µε αυτή την πρόβλεψη, ότι το εργοστάσιο αυτό θα αποµακρυνόταν. Όµως, η µετεγκατάσταση στο
συγκρότηµα Λαυρίου, όπως είναι ο σχεδιασµός, δεν θα έχει καµµία απολύτως επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα των Ενόπλων
Δυνάµεων, καθώς και στα προγράµµατα, που έχει αναλάβει συµβατικά η εταιρεία να υλοποιήσει και να παραδώσει στις Ένοπλες
Δυνάµεις για κάθε φάση της µετεγκατάστασης, όταν αυτή αρχίσει να υλοποιείται, θα υπάρχει και σαφής ενηµέρωση από τη διοίκηση των ΕΑΣ. Εγώ θα προτιµούσα να µας αποδώσει λογαριασµό η διοίκηση της εταιρείας σχετικά µε το πώς θα εξελιχθεί
αυτή η µετεγκατάσταση της εταιρείας, παρά τα αναρµόδια γι’
αυτό συνδικαλιστικά όργανα. Υποθέτω ότι η εταιρεία όλο αυτό
θα το εντάξει στον συνολικό της σχεδιασµό.
Από εκεί και πέρα, µίλησα για την επικείµενη ανάθεση σηµαντικών για το µέλλον της Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας και των
ΕΑΣ έργων από πλευράς Ενόπλων Δυνάµεων. Στο µεταξύ και
µέχρι να υλοποιηθεί το µεγάλο ασφαλώς και φιλόδοξο πρόγραµµα συµπαραγωγής µε όποια ξένη εταιρεία επιλεγεί του νέου
εθνικού τυφεκίου, πρόκειται σύντοµα να ανατεθεί στα ΕΑΣ η παραγωγή ποσότητας πολυβόλων Minimi και η αναβάθµιση πολυβόλων Browning των Ενόπλων Δυνάµεων.
Παράλληλα, η εταιρεία διεκδικεί τη συµµετοχή της και σε άλλα
προγράµµατα αναβάθµισης τµηµάτων εκτοξευτών πυραύλων
RM70 και των πυροµαχικών τους. Έχει ήδη υπογραφεί µνηµόνιο
συνεργασίας µε τη Διεύθυνση Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μάνδρα και το Λαύριο, καθώς και ένα
άλλο φιλόδοξο πρόγραµµα, η συµµετοχή των ΕΑΣ στη συµπαραγωγή του µεγάλου προγράµµατος προµήθειας του πυραυλικού συστήµατος Spike NLOS ισραηλινής εταιρείας, κάτι το οποίο
αυτή τη στιγµή το Γενικό Επιτελείο Στρατού διαπραγµατεύεται
µε τους Ισραηλινούς και θεωρούµε ότι µέσα στο 2021 θα αρχίσει
να υλοποιείται, αφού βέβαια το φέρουµε και το περάσουµε,
όπως γνωρίζετε, από την αρµόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων της Βουλής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, διαπραγµατευόµαστε µε τα ΕΑΣ τη συµµετοχή τους
σε µεγάλο αριθµό συµβάσεων προµηθειών των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως πυροµαχικά αρµάτων εκατόν είκοσι µιλιµέτρ, πυροµαχικά µακρού βεληνεκούς εκατόν πενήντα πέντε µιλιµέτρ,
συντήρηση κινητού αντιαεροπορικού συστήµατος Βέλος της Πολεµικής Αεροπορίας. Άρα, υπάρχουν πολλά σχέδια, ώστε τα ΕΑΣ
να αναλάβουν την υποχρέωση να εκτελέσουν παραγγελίες για
λογαριασµό των Ενόπλων Δυνάµεων. Μάλιστα, θα έλεγα ότι πρόκειται για σχέδια ορατά στο άµεσο µέλλον. Εποµένως, δεν υφίσταται κανένα θέµα πώλησής τους.
Το σχέδιο είναι να προχωρήσουµε σε επέκταση και αναβάθµιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρξει καµµία απολύτως επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα των Ενόπλων Δυνάµεων. Αντιθέτως, το µέλλον
είναι γεµάτο από νέες παραγγελίες, όλα αυτά που σας προανέφερα. Και ασφαλώς µε αυτά τα δεδοµένα κάθε άλλο παρά ζοφερό είναι το µέλλον για τα ΕΑΣ, παρά τα όποια προβλήµατα. Τα
υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα έχουµε την ευκαιρία να είµαστε
πιο αναλυτικοί τόσο εγώ όσο και εσείς γύρω από το µέλλον συνολικά των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων στην επίκαιρη επερώτηση, που έχει κατατεθεί συνολικά για τα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα. Μάλιστα, κατατέθηκε πριν από την παρούσα, αλλά
δεν έχει έρθει ακόµα στην Ολοµέλεια.
Ωστόσο, σε εκείνη την ερώτηση διατυπώνεται ακριβώς η τεράστια ανησυχία για το µέλλον των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, λόγω της κακοδιαχείρισης, που υπάρχει από τον Ιούνιο
µέχρι τώρα. Εγώ µένω και δίνω µεγάλη σηµασία σε αυτό το οποίο
λέτε, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα ιδιωτικοποίησης ή πώλησης
των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, καθώς και στη διαπίστωση, στην οποία και συµφωνούµε, ότι τα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµα έχουν πολύ µεγάλο µέλλον µπροστά τους, αν αποτελεί
βούληση µιας Κυβέρνησης να τα αξιοποιήσει.
Ωστόσο, υπάρχει και η ιδιωτικοποίηση «στρίβειν διά του αρραβώνος», δηλαδή να µην αναλαµβάνουν προγράµµατα, που µπορούν να αναλάβουν τα ΕΑΣ, µε αποτέλεσµα να τα αναλαµβάνει
κάποιος ιδιώτης, να περιορίζεται το αντικείµενο, το µερίδιο που
µπορούν να έχουν τα ΕΑΣ και να τα αναλαµβάνει κάποιος άλλος.
Τώρα, για το ζήτηµα στο οποίο αναφέρεστε, στο ότι προφανώς δεν είναι το σωµατείο υπεύθυνο για να πει µε ποιο ακριβώς
χρονοδιάγραµµα θα γίνουν τα πράγµατα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καµµία απολύτως ενηµέρωση των εργαζοµένων συνολικά στα ΕΑΣ και ειδικότερα στον Υµηττό για το τι
µέλλει γενέσθαι, κάτι για το οποίο την ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση και η διοίκηση. Αν υπήρχε ενηµέρωση, δεν θα υπήρχε το
πρόβληµα.
Σας ενηµερώνω δε, ότι είναι πρόβληµα όχι µόνο των ΕΑΣ, αλλά
και στην ΕΑΒ και στα ναυπηγεία ποιο πράγµα; Το γεγονός ότι
εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει το φαινόµενο της αποδροµής
των εργαζοµένων από τις εταιρείες αυτές και δεν έχει να κάνει
µε ζήτηµα απλώς απασχόλησης, είναι το λιγότερο στην προκειµένη περίπτωση, αλλά έχει να κάνει κυρίως µε το γεγονός ότι
µας φεύγει εξειδικευµένο προσωπικό, για το οποίο το ελληνικό
κράτος έχει δαπανήσει χρήµατα, πόρους, αλλιώς δεν θα είχε
εξειδικευθεί. Διότι, όταν µιλάµε για τεχνογνωσία και δυνατότητα
αυτών των εργοστασίων, είναι κατά κύριο λόγο ο ανθρώπινος παράγοντας και η γνώση την οποία έχει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσίπρα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πολύ σύντοµα θα πω τα εξής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει
αυξηµένη ανησυχία λόγω του εξαγγελθέντος, φιλόδοξου πραγµατικά, αλλά επίσης και πολύ απαραίτητου -κατά την άποψή µου-
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σχεδίου από τα χείλη του Πρωθυπουργού για την αξιοποίηση του
ακινήτου της «ΠΥΡΚΑΛ», το οποίο, εκτός των άλλων, εκτός του
ότι θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία δεκάδες στρέµµατα πρασίνου, όπως είχε άλλωστε σχεδιαστεί από πολύ παλιά, θα εξοικονοµήσει και στο κράτος σε βάθος πέντε ετών περίπου 1
δισεκατοµµύριο ευρώ από τη διαφορά, που θα προκύψει από τα
µισθώµατα που πληρώνουν αυτήν τη στιγµή εννιά Υπουργεία για
την εγκατάστασή τους, για τη στέγασή τους σε διάσπαρτα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, µε τη µετεγκατάστασή τους σε
αυτόν τον χώρο. Όπως έχει σχεδιαστεί, το έργο αναµένεται να
κατασκευαστεί σε βάθος πενταετίας.
Όµως, εδώ η συζήτηση είναι για τα ΕΑΣ. Νοµίζω ότι καταδείχθηκε από πλευράς µας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει
σχέδια για τα ΕΑΣ και προσπαθεί να τα υλοποιήσει. Θεωρώ προσωπικά ότι το µέλλον για αυτού του είδους τις εταιρείες της
αµυντικής βιοµηχανίας είναι να είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο
να προσελκύουν παραγγελίες, να παίρνουν δουλειές δηλαδή.
Από εκεί θα εξαρτηθούν τα πάντα. Βέβαια, υπάρχει ο κύριος παραγγελιοδόχος, που είναι βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και τα γενικά επιτελεία. Από εκεί και πέρα, όµως, ευχής έργον
θα ήταν αυτά τα στοιχεία της αµυντικής βιοµηχανίας να εξελιχθούν σε εξωστρεφείς ανταγωνιστικές εταιρείες, που να µπορούν
να σταθούν στο διεθνή περίγυρο. Εκτιµούµε ότι κάτι τέτοιο θα
µπορέσει να γίνει εφικτό, εάν προσελκύσουµε σχήµατα συµπαραγωγής κάποιων συστηµάτων µε οίκους του εξωτερικού που
έχουν αποδείξει -αν θέλετε- αυτά τους τα προσόντα.
Το «Εθνικό Τυφέκιο» και η συµπαραγωγή, που το Υπουργείο
απαιτεί στις προδιαγραφές που θέτει από κάποιον ξένο οίκο διότι αν απλά εισάγεις το καινούργιο τυφέκιο, τότε δεν θα είναι,
όπως καταλαβαίνετε, εθνικό προϊόν-, αυτό µπορεί να γίνει µόνο
µε σχήµα συµπαραγωγής στην Ελλάδα και γι’ αυτό έχουν επιλεγεί τα ΕΑΣ. Θεωρώ ότι αυτό το φιλόδοξο πρόγραµµα, όταν αρχίσει να υλοποιείται -το βάζω σε ένα χρονοδιάγραµµα ένα µε δύο
χρόνια από τώρα, δεδοµένου όπως είπαµε ότι είµαστε στη φάση
αξιολόγησης των προσφορών που έχουµε από ξένες εταιρείες-,
θα είναι και το πρόγραµµα που θα επιτρέψει στα ΕΑΣ να απογειώσουν τις προοπτικές τους. Επί του παρόντος, όµως, υπάρχουν
παραγγελίες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν. Θα πραγµατοποιηθούν προς τα ΕΑΣ. Εποµένως, το δικό µας ενδιαφέρον
είναι δεδοµένο και πολύ υπαρκτό.
Αύριο ο Υφυπουργός, ο κ. Στεφανής, θα µεταβεί στις εγκαταστάσεις του Αιγίου της πρώην ΕΒΟ -παράρτηµα των ΕΑΣ είναι
σήµερα-, για να συζητήσει αυτές τις προοπτικές είτε όσων έχουν
να κάνουν µε την επιπλέον παραγγελία για τα Minimi είτε µε τα
υπόλοιπα. Και φυσικά θα αρχίσουµε να συζητάµε από τώρα και
για την επόµενη µέρα το ζήτηµα του «Εθνικού Τυφεκίου».
Ασφαλώς και η διοίκηση θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιό
της. Το σχέδιο υπάρχει. Ασφαλώς και εµείς ενδιαφερόµαστε να
έχουµε µία διοίκηση δραστήρια µε σχέδιο το οποίο οφείλει να
επικοινωνήσει προς τα έξω. Ασφαλώς και οι συνάδελφοι του σώµατος, ιδίως αυτοί που ασχολούνται µε τα εξοπλιστικά, έχουν δικαίωµα να µάθουν τι γίνεται, όµως το δεδοµένο είναι ότι αυτήν
τη στιγµή τα ΕΑΣ αναπτύσσουν µία προοπτική, µε τα προβλήµατα που είχαν από το παρελθόν. Και όταν λέω παρελθόν, δεν
εννοώ από τις ηµέρες της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά και
παλιότερα.
Νοµίζω ότι ο τρόπος να ξεπεράσουµε αυτά τα προβλήµατα
είναι να εξασφαλίσουµε µια σταθερή ροή εργασίας µέσα από τις
παραγγελίες. Και παραγγελίες υπάρχουν αρκετές, όπως σας
ανέφερα.
Εποµένως, αυτό είναι το σχέδιο για τα ΕΑΣ. Δεν υπάρχει σενάριο πώλησης. Υπάρχει σενάριο αναβάθµισής, τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες εφοδιασµού των Ενόπλων Δυνάµεων
της επόµενης µέρας. Αυτό δεν σηµαίνει αρνητικό, αλλά αντιθέτως θετικό συνολικό αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα προς
όφελος τελικά και των Ενόπλων Δυνάµεων και της εγχώριας
αµυντικής βιοµηχανίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 628/29-3-2021 επίκαιρη ερώ-
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τηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Αµανατίδη προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Μάστιγα οι χειραγωγηµένοι αγώνες».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο κ.
Λευτέρης Αυγενάκης.
Κύριε Αµανατίδη έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε το αυτονόητο. Ποιο δηλαδή;
Ότι το πρόβληµα των χειραγωγηµένων αγώνων και της παράνοµης προσυνεννόησης, όταν αυτή συµβαίνει, πλήττει θανάσιµα
τον υγιή ανταγωνισµό. Παράλληλα, βέβαια, είναι και µια απειλή
για το µέλλον του αθλητισµού, του πολιτισµού, της κοινωνικής,
πολιτιστικής και οικονοµικής δραστηριότητας, γιατί κάθε φορά
που τίθενται τέτοια ζητήµατα τίθεται εν αµφιβόλω και ο υγιής
αθλητισµός. Έτσι, λοιπόν, µε τον τρόπο αυτόν µειώνεται η ελκυστικότητά του.
Η Κυβέρνηση µέχρι τώρα -πρέπει να το παραδεχθούµε- έχει
δείξει τόλµη, έχει επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου προωθώντας θεσµικές ρυθµίσεις. Ειδικότερα, µέχρι τώρα έφερε στη Βουλή και κύρωσε µε
τον ν.4639/2019 τη Σύµβαση Macolin του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπου τίθεται ένα πλαίσιο συνεργασίας και συντονισµού σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά δεύτερον, συνέστησε την
εθνική πλατφόρµα αθλητικής ακεραιότητας, η οποία είναι αρµόδια τόσο για τη συλλογή των πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων αλλά και στη διαχείριση αυτών
των πληροφοριών, προκειµένου να λαµβάνονται µε βάση τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν οι αντίστοιχες αποφάσεις.
Συµπέρασµα όλων αυτών είναι ότι οι αναφορές και οι καταγγελίες που γίνονται αξιολογούνται άµεσα.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, θέλουµε έναν αθλητισµό υψηλής ελκυστικότητας και στηριγµένο σε αξίες, ερωτάσθε: Θα αναλάβετε
πρωτοβουλίες περαιτέρω ενίσχυσης του υγιούς αθλητισµού; Σε
περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιες είναι αυτές, τι αναµενόµενα αποτελέσµατα και τι επιπτώσεις προσδοκάτε ότι θα
έχουν στον κοινό στόχο που έχουµε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αµανατίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε και
φίλε κύριε Αµανατίδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αθλητική
µεταρρύθµιση που υλοποιούµε εδώ και είκοσι µήνες, όπως γνωρίζετε καλά, φέρνει την ανανέωση και τη διαφάνεια στο αθλητικό
οικοδόµηµα.
Δώσαµε φωνή αλλά και ρόλο σε όλη την αθλητική οικογένεια.
Κάνουµε πλέον ισότιµο διάλογο µαζί της και φέρνουµε µαζί µια
πραγµατική επανάσταση στον αθλητισµό.
Βεβαίως, πολύτιµο κοµµάτι της αθλητικής µας µεταρρύθµισης
είναι και η ριζική αντιµετώπιση των χειραγωγηµένων αγώνων.
Εκεί για πρώτη φορά, αγαπητέ συνάδελφε, θεσπίσαµε έναν
ενεργό µηχανισµό διαχείρισης των αναφορών και ο τρόπος µε
τον οποίο συντονίζουµε όλους τους αρµόδιους φορείς αποτελεί
πρωτοπορία και διεθνώς αναγνωρισµένο παράδειγµα καλής πρακτικής.
Πράγµατι, είναι γεγονός ότι η χειραγώγηση των αγώνων αποτελεί πρόκληση για το κράτος δικαίου, γιατί συνδέεται µε την
απάτη, το οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά. Αποτελεί παράλληλα απειλή για το µέλλον του αθλητισµού ως κοινωνικής,
οικονοµικής και πολιτιστικής δραστηριότητας που τίθεται υπό
αµφισβήτηση κάθε φορά που εγείρονται αµφιβολίες για την ακεραιότητα και τις αρχές του.
Λόγω του µεγέθους και των επεκτάσεων του προβλήµατος,
ήταν εµφανές ότι ήταν αναγκαία η συνεργασία των αθλητικών
φορέων µε κυβερνητικούς οργανισµούς που ειδικεύονται σε αντίστοιχα θέµατα. Αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα εντοπίσαµε,
όταν αναλάβαµε το χαρτοφυλάκιο του αθλητισµού.
Ας δούµε, όµως, τι γινόταν έως τώρα, αγαπητέ συνάδελφε.
Μέχρι σήµερα, σε ό,τι αφορά τη χειραγώγηση αγώνων δεν υπήρχε κανένας απολύτως µηχανισµός ελέγχου για κανένα απολύτως
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άθληµα. Ο µόνος µηχανισµός που υπήρχε, αφορούσε το ποδόσφαιρο, ο οποίος –εκ του αποτελέσµατος- ήταν αναποτελεσµατικός, και παντελώς αδύναµος. Ήταν ένας µηχανισµός που αδυνατούσε να αξιοποιήσει στοιχεία και υπογραµµίζω πως αφορούσε µόνο το ποδόσφαιρο και κανένα άλλο άθληµα.
Τι προέβλεπε αυτός ο µηχανισµός, αλήθεια; Προέβλεπε τη
συλλογή αναφορών συγκεκριµένης εταιρείας αναλύσεων, που
συνεργάζεται µε την UEFA, τη «SPORTRADAR». Αυτές οι αναφορές αποστέλλονταν στην ΕΠΟ και από εκεί στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε ανάλογος µηχανισµός για τη
συλλογή περισσότερων στοιχείων και τη διασταύρωση, κατέληγαν στο αρχείο. Τα τελευταία χρόνια, όλες οι αναφορές στο σύνολό τους κατέληγαν στο αρχείο. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας
µηχανισµός επίλυσης, αλλά ένας µηχανισµός αρχειοθέτησης και
µάλιστα αρκετά χρονοβόρος. Φανταστείτε ότι ο µηχανισµός
αυτός επεξεργαζόταν αναφορές για αθλητικά γεγονότα προ διετίας και τριετίας. Συµφωνώ δε, πως από µόνες τους οι αναφορές
αυτές δεν αρκούν για να στοιχειοθετηθεί µια κατηγορία. Χρειάζεται ανάλυση, αξιολόγηση, διερεύνηση, για να αξιοποιηθούν.
Ο άλλος δρόµος φυσικά, της ποινικής διερεύνησης, υπήρχε µε
αναφορές στον εισαγγελέα και όλες τις υπόλοιπες, χρονοβόρες
επίσης, διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόµο, ο οποίος
ωστόσο για να εφαρµοστεί απαιτεί πλήρεις και πέραν πάσης αµφιβολίας αποδείξεις.
Η Κυβέρνησή µας, αγαπητέ συνάδελφε, έδειξε από τους πρώτους µήνες της θητείας της την πυγµή να αντιµετωπίσει αυτήν
τη µάστιγα δραστικά, αλλά και κυρίως άµεσα. Δουλέψαµε εντατικά, κύριε Πρόεδρε, µε τον ν.4639/2019, τον οποίο γνωρίζετε
καλά. Βάλαµε τα θεµέλια της τάξης σε χρονίζοντα προβλήµατα
του ελληνικού αθλητισµού. Βασικό κοµµάτι ήταν η κύρωση της
Συνθήκης Macolin, ένα τόσο σπουδαίο αλλά και σηµαντικό εργαλείο που είχε υπογράψει η χώρα µας από το 2014 και που
έπρεπε να είχε κυρωθεί από τη Βουλή αµέσως την επόµενη
στιγµή, δυστυχώς παρέµενε στο συρτάρι ανεκµετάλλευτο και παροπλισµένο για πέντε ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, αποτελέσαµε
µία από τις πρώτες χώρες που κυρώσαµε τη σύµβαση, µόλις
τρεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά επτά χώρες
σε όλη την Ευρώπη. Και όχι µόνο την κυρώσαµε, κύριε συνάδελφε, αλλά πρωταγωνιστήσαµε και πρωταγωνιστούµε στις διεθνείς εξελίξεις.
Κατά γενική οµολογία, από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες δείχνουµε τη µεγαλύτερη κινητικότητα, παρά την πανδηµία και την
υπολειτουργία σε ένα µεγάλο βαθµό της δηµόσιας διοίκησης.
Και δεν σταµατήσαµε εκεί. Με τον ν.4726/2020 θεσπίσαµε και
επίσηµα την Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας, η
οποία απορρέει από τη Σύµβαση Macolin.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Για τον ρόλο της «ΕΠΑΘΛΑ», όπως τη λέµε συνοπτικά, καθώς
και για τα επόµενα βήµατα αυτής της ρηξικέλευθης πρωτοβουλίας, επιτρέψτε µου να µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αµανατίδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή και θα εστιάσω σε
αυτά που είπατε, ξεφεύγοντας από το σκεπτικό που είχα για τη
δευτερολογία µου.
Πραγµατικά, για να αξιολογηθεί η προσπάθεια ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως εσείς, θα πρέπει κανείς να δει τι βρήκε,
τι προχώρησε και τι αποτέλεσµα είχε αυτή η προσπάθεια.
Έτσι, λοιπόν, αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι το αποτέλεσµα
είναι ορατό, άρα είναι αξιολογήσιµο και το αποτύπωµα είναι επίσης ορατό από αυτή την προσπάθεια. Τόσο η Σύµβαση Macolin,
που είπατε, όσο και η εθνική πλατφόρµα, πραγµατικά ήταν προσπάθειες και πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν πετυχηµένες. Και ο
λόγος που το ανέφερα ήταν για να προσπαθήσω να εκµαιεύσω
αυτό που εσείς σκέφτεστε για το µέλλον σε συνέχεια αυτών των
πρωτοβουλιών σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συµφωνώ µε αυτό που είπατε, ότι επί της ουσίας τα θέµατα
αρχειοθετούνταν και δεν κατέληγαν πουθενά. Συµφωνώ και είναι
φανερό ότι έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα και όχι µε τη µορφή
πυροτεχνήµατος, που όταν αυτό σβήνει ξεχνιέται. Επίσης, το θεσµικό πλαίσιο το οποίο έχει δροµολογηθεί δίνει την αίσθηση
µιας, θα έλεγα, σοβαρότητας στο πώς αντιµετωπίζουµε τον
αθλητισµό, τον υγιή αθλητισµό, και θέτει τις βάσεις µε ισχυρές
ρίζες.
Η χειραγώγηση, βέβαια, των αθλητικών αγώνων δεν έχει να
κάνει µόνο µε το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», που θα µπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Ειρήσθω εν παρόδω, το Συµβούλιο της Ευρώπης τι έκανε;
Έχει φτιάξει µια τυπολογία του πώς θα προσδιορίζει το πρόβληµα και πώς θα λαµβάνει µέτρα κατά της χειραγώγησης των
αγώνων. Βέβαια, ένα θέµα απ’ όλα αυτά είναι το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
στο ζήτηµα της χειραγώγησης.
Θέλω να µου επιτρέψετε να δώσω δύο παραδείγµατα για το
πώς εγώ αντιλαµβάνοµαι τη χειραγώγηση. Χειραγώγηση, παραδείγµατος χάριν, είναι όταν αλλοιώνονται ή δηλώνονται ψευδή
στοιχεία σε σχέση µε το πώς και το πού θα αγωνιστεί ένας αθλητής. Εκτιµώ, επίσης, ότι χειραγώγηση είναι η προοπτική του να
χάσει µία οµάδα για να επιλέξει έµµεσα τον αντίπαλό µε τον
οποίο θα παίξει µετά. Άρα, υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις, που
η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί για να τις αντιµετωπίσει, όπως µέχρι τώρα µε έναν πετυχηµένο τρόπο έγινε.
Θα ήθελα, εποµένως, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας
να µου αναφέρετε τον σχεδιασµό που έχετε, τον ολιστικό σχεδιασµό που εκτιµώ ότι απαιτείται προς την κατεύθυνση αυτή. Το
λέω, γιατί σκέφτοµαι τους νέους για τους οποίους θα πρέπει να
διαµορφώσουµε ένα υγιές περιβάλλον και ένα περιβάλλον ελκυστικό που να αντέχει στο χρόνο και να δίνει ίσες ευκαιρίες. Άλλωστε, οι νέοι πρέπει να πορεύονται µε την έννοια της µείζονος
προσπάθειας και εµείς πρέπει να τους στηρίζουµε γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αµανατίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε συνάδελφε, δεν ανήκουµε στην αριστερά
πτέρυγα για να θεωρητικολογούµε. Κρινόµαστε καθηµερινά από
το αποτέλεσµα, όχι από την πρόθεση ή την επιθυµία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση η δική µας η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να γυρίσει την
πλάτη στο υπαρκτό πρόβληµα, που πολύ σωστά αναφέρατε και
εσείς. Αξιοποιώντας τις διατάξεις της Σύµβασης Macolin, δηµιουργήσαµε µια ολοκληρωµένη δοµή µε σαφείς αρµοδιότητες,
ρόλο, αλλά και ξεκάθαρους στόχους. Και το κυριότερο είναι ότι
στο στενό πυρήνα της πλατφόρµας γίνεται για πρώτη φορά παραγωγική συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε
συντονιστή τον Γενικό Γραµµατέα, τον κ. Μαυρωτά, µε θεσµικούς αρµόδιους φορείς, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας µε
Πρόεδρο τον κ. Μπίνη, η Ελληνική Αστυνοµία που εκπροσωπείται
από τον κ. Παπακώστα, τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, από τον αθλητικό Εισαγγελέα κ. Σιµιτζόγλου
και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Τζανάτο. Αυτός είναι ο στενός πυρήνας,
που θα αναπτύξει στη συνέχεια συνεργασία και θα δηµιουργήσει
οµάδες εργασίας µε την Ολυµπιακή Επιτροπή, που ήδη έχουµε
µιλήσει για αυτό το θέµα, τις ενώσεις παικτών, τις οµοσπονδίες,
που σχεδόν πριν από µια εβδοµάδα ολοκλήρωσαν την εκλογική
τους διαδικασία, τα πανεπιστήµια, τις στοιχηµατικές εταιρείες,
τις νόµιµες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε, και άλλους φορείς
για να αναπτύξει τις διάφορες λειτουργίες της.
Επιτυγχάνεται έτσι ένας καλύτερος, αλλά κυρίως γρηγορότερος συντονισµός όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Η διαχείριση
των καταγγελιών και η αξιολόγηση γίνεται από κλιµάκιο και των
τεσσάρων φορέων, όπου ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα µε την
τεχνογνωσία του, αλλά και τις αρµοδιότητές του. Και αναφέροµαι στο αθλητικό κοµµάτι, στο στοιχηµατικό κοµµάτι, στο κοµµάτι
της διερεύνησης, αλλά και στο κοµµάτι της δίωξης.
Η «ΕΠΑΘΛΑ» αξιολογεί πληροφορίες, που µπορεί να εισηγούνται από τις αρµόδιες αρχές, έτσι ώστε να τίθενται όρια στοιχη-
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µατισµού ανά γεγονός και να αποκλείονται από τον στοιχηµατισµό οµάδες, διοργανώτριες αρχές, αθλήµατα, αθλητές, ακόµα
και τύποι στοιχήµατος.
Από την λειτουργία της εθνικής πλατφόρµας ωφελούνται όχι
µόνο οι νόµιµες στοιχηµατικές εταιρείες, αλλά κατ’ επέκταση η
πολιτεία, όλοι εκείνοι που θέλουν ένα καθαρό παιχνίδι, οι ίδιοι οι
αθλητές, οι φίλαθλοι και στο τέλος, οι ίδιες οι αξίες του αθλητισµού.
Όπως ανέφερα και σε διαδικτυακή εκδήλωση µε θέµα τη Σύµβαση Macolin την προηγούµενη κιόλας Παρασκευή, η «ΕΠΑΘΛΑ»
ήρθε για να µείνει. Από τις αρχές Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει την
επεξεργασία στοιχείων από τους αξιολογητές, τις στοιχηµατικές
εταιρείες και τις εταιρείες αναλύσεως στοιχηµατισµού.
Ήδη, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µπορώ να σας αναφέρω µε
χαρά ότι η «ΕΠΑΘΛΑ» από τις αναφορές που έχει υπό την επεξεργασία της έχει τον πρώτο της «πελάτη» και το βάζω εντός εισαγωγικών. Αξιοποιώντας τις αναφορές της «SPORTRADAR»
µέσω της UEFA και λειτουργώντας µε υποδειγµατική συνεργασία
µε τους ειδικούς εµπειρογνώµονες, αξιοποίησε τα στοιχεία, που
διατέθηκαν από τις στοιχηµατικές εταιρείες, κατόπιν πρόσβασης
που χορήγησε η ΕΕΕΠ µε την πολύτιµη βοήθειά της. Μέσα από
αυτή τη διεξοδική συνεργασία η «ΕΠΑΘΛΑ» έκρινε ότι είναι δεκτικό διαβίβασης στον αθλητικό εισαγγελέα, στην αρµόδια οµοσπονδία και στην ΕΕΕΠ το πρώτο πόρισµα αξιολόγησης ύποπτου
για χειραγώγηση αγώνα, ώστε να υπάρξουν ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ταυτόχρονα προεκτάσεις από τους αρµόδιους φορείς.
Αξίζει να κρατήσετε όµως κάτι εξίσου σηµαντικό. Εντός του
µηνός θα είναι έτοιµη και η ιστοσελίδα της «ΕΠΑΘΛΑ». Θα περιλαµβάνει την πλατφόρµα στην οποία θα καταχωρούνται εµπιστευτικές αναφορές για ύποπτους αγώνες προς διερεύνηση και
αξιολόγηση από τους φορείς. Με αυτή την πλατφόρµα ανοίγουµε την «οµπρέλα» της συνεργασίας µε κάθε αρµόδιο φορέα
για την καταπολέµηση της χειραγώγησης των αγώνων, πάντοτε
µε ασφάλεια, µε µεθοδικότητα και µε προσεκτική επεξεργασία
όλων των στοιχείων.
Επίσης, πρέπει να τονίσουµε ότι η χειραγώγηση των αγώνων
δεν συνδέεται µόνο µε το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Συνδέεται και µε οποιαδήποτε αθέµιτη πρακτική, όπως πολύ σωστά είπατε λίγο πριν,
άρα και παραχάραξη του αθλητικού αποτελέσµατος.
Περισσότερα θα σας πούµε στην επίσηµη παρουσίαση της
πλατφόρµας, όταν έρθει η ώρα. Προφανώς, όµως, και δεν θέλουµε µόνο τον ελεγκτικό χαρακτήρα της «EΠΑΘΛΑ». Θέλουµε
να δώσουµε και µία κοινωνική διάσταση, γιατί η χειραγώγηση του
αθλητισµού είναι πάνω απ’ όλα κοινωνικό ζήτηµα. Για τον λόγο
αυτό ήδη καλλιεργούµε την ανάπτυξη συνεργασιών, µε σκοπό
τη δηµιουργία καµπάνιας για την προβολή του µηχανισµού της
«ΕΠΑΘΛΑ» και την προώθηση µηνυµάτων αθλητικής ακεραιότητα
και υγιούς ανταγωνισµού σε όλη την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.
Πάνω απ’ όλα, θα δώσουµε έµφαση στη σηµασία της πρόληψης. Θα συνεργαστούµε µε τις νέες διοικήσεις των αθλητικών
οµοσπονδιών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά που αντιµετωπίζει
αυτή τη στιγµή η χώρα µας στο ζήτηµα αυτό. Ξέρουµε πως
υπάρχουν προβλήµατα, αλλά πλέον υπάρχει η ισχυρή πολιτική
βούληση να δηµιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο που αποτελεσµατικά
µπορεί να αντιµετωπίσει το φαινόµενο αυτό, µε θεσµικό τρόπο
και όχι µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα ή θεωρίες ή προθέσεις.
Η αντιµετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων
είναι ένα οµαδικό άθληµα. Πρέπει όλοι να ενώσουµε δυνάµεις,
για να προστατέψουµε τον αθλητισµό, να έχουµε έναν αθλητισµό
στηριγµένο σε αξίες και όχι διαβρωµένο από ύποπτες οικονοµικές συναλλαγές και είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 639/1-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ -
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Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ενέργειες Υπουργείου Υγείας για την
παραχώρηση-αξιοποίηση των δύο κτηρίων του ΙΚΑ Αγίου Μηνά
και Χερσονήσου για την ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας στο Νοµό Ηρακλείου».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος
Κοντοζαµάνης.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε τη θέση της επιστηµονικής
κοινότητας για τη σηµασία, τον καθοριστικό ρόλο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην αντιµετώπιση µιας επιδηµίας ή µιας
πανδηµίας.
Ωστόσο, παρά αυτή τη θέση, κατά τη γνώµη µου, η Κυβέρνησή
σας στο διάστηµα που διανύουµε, δεν ενέταξε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας οργανωµένα, συγκροτηµένα και µε βάση ένα
σχέδιο ολοκληρωµένο στην αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης. Το αντίθετο, µάλιστα. Δεν ήταν λίγες οι φορές και οι περιπτώσεις, που ουσιαστικά αποψιλώθηκε από ιατρικό προσωπικό
η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, µιας και η Κυβέρνησή σας
φρόντισε να µεταφέρει αυτό το προσωπικό στα νοσοκοµεία.
Εν πάση περιπτώσει, από το σύνολο του κεφαλαίου «Ενίσχυση
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας», θα ήθελα να σταθούµε
λίγο στο θέµα των υποδοµών, που έχουν να κάνουν µε την ενίσχυση και µάλιστα σε δύο συγκεκριµένες υποδοµές, που περιλαµβάνει η ερώτηση, δύο εµβληµατικές περιπτώσεις, θα έλεγα,
για το Νοµό Ηρακλείου, τα δύο κτήρια του ΙΚΑ στη Χερσόνησο
και στο κέντρο του Ηρακλείου, στον Άγιο Μηνά.
Το θέµα σάς είναι γνωστό. Τον Νοέµβριο του 2019, που είχα
επανέλθει τότε µε αυτήν την ερώτηση, απαντούσατε: «Σε ό,τι
αφορά την παραχώρηση των δύο κτηρίων, του πρώην ΙΚΑ στον
Άγιο Μηνά και τη Χερσόνησο, προχωρούµε µε γοργούς ρυθµούς
στις απαιτούµενες διαδικασίες και πιστεύουµε ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα -το γνωρίζετε και εσείς καλά, τα κτήρια
ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας- θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες». Αυτά απαντούσατε, κύριε Υπουργέ, την 1η Νοεµβρίου
του 2019 και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, για να θυµηθούµε
και την τότε συζήτηση.
Και εύλογα το πρώτο ερώτηµα είναι το εξής: Ποιοι είναι για
εσάς οι γοργοί ρυθµοί; Δεύτερον, γνωρίζουν οι υπηρεσίες της
Κυβέρνησής σας την κατάσταση του κτηρίου του ΙΚΑ στη Χερσόνησο σήµερα; Τη γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, που είναι ο ιδιοκτήτης, του Υπουργείου Υγείας, που είναι
να αναλάβει τη χρήση, της ΥΠΕ, που θα διαχειριστεί ή θα υλοποιήσει τις όποιες αποφάσεις;
Λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων είχαµε σοβαρές καταστροφές στον Δήµο της Χερσονήσου και δυστυχώς ούτε αυτό
το κτήριο γλίτωσε. Υπάρχει πρόσφατο ρεπορτάζ σε ένα τοπικό
κανάλι, το «ΚΡΗΤΗ TV», από τη δηµοσιογράφο κ. Καρυωτάκη.
Αναφέρω τα ονόµατα για την ιστορία και θα το καταθέσω επίσης
στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ουσιαστικά, λάσπες κατακλύζουν το κτήριο, τζάµια σπασµένα,
ανυπολόγιστες φθορές, ζηµιές, σε ένα κτήριο που πλήρωσαν οι
Έλληνες φορολογούµενοι εκατοµµύρια για να φτιαχτεί, το οποίο
κτήριο ρηµάζει, ενώ δίπλα -επιτρέψτε µου την έκφραση και συγγνώµη γι’ αυτή- σε µία «τρύπα» στεγάζεται η δοµή του περιφερειακού ιατρείου της Χερσονήσου, το εµβολιαστικό κέντρο, που
συγκεντρώνει πληθυσµό από όλο τον Νοµό Ηρακλείου για εµβολιασµό εκεί και η ΤΟΜΥ της Χερσονήσου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Ηγουµενιδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Ηγουµενίδη, το ζήτηµα που θέτετε το γνωρίζετε κι εσείς
καλά, γιατί έχετε θητεύσει ως διοικητής της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και προχωρήσατε σε ενέργειες µε έγγραφά σας για
την παραχώρηση των συγκεκριµένων κτηρίων. Το ίδιο έπραξε και
η επόµενη από εσάς διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ όταν αποχωρήσατε
από τη θέση αυτή. Τον Ιούλιο του 2016 ήταν η τελευταία αλληλογραφία της τότε διοικήτριας. Από τότε µέχρι τον Ιούλιο του
2019, που παραδώσατε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έγινε
τίποτα.
Πράγµατι, είχαµε απαντήσει το 2019 και θα σας πω τι περαιτέρω ενέργειες έχουν γίνει. Αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι έχει
µεσολαβήσει µια πανδηµία και δεν πρέπει να µας κατηγορείτε
για ολιγωρία, γιατί και µέσω αυτής της πανδηµίας εµείς προβήκαµε σε συγκεκριµένες ενέργειες. Επιτρέψτε µου να αναφερθώ
σε αυτές.
Γνωρίζετε, κατ’ αρχάς, ότι το ακίνητο επί της οδού Αγίου Μηνά
11 είναι ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ πράγµατι και στεγάζει τις υπηρεσίες του πρώτου τοπικού υποκαταστήµατος µισθωτών Ηρακλείου.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι η 7η Υγειονοµική Περιφέρεια εν µέσω
πανδηµίας συνεργάστηκε µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
και προέβη άµεσα σε µίσθωση ακινήτου και µεταστέγαση της 5ης
ΤΟΜΥ Ηρακλείου, η οποία συστεγάζονταν στο Κέντρο Υγείας
Ηρακλείου πάνω από έναν χρόνο.
Επίσης, ενισχύθηκε σηµαντικά το δίκτυο παρεχόµενων υπηρεσιών στην πόλη του Ηρακλείου, ενισχύοντας το υφιστάµενο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου και τα τοπικά ιατρεία Αλικαρνασσού µε
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι έχουν αναλάβει υπηρεσία είκοσι
τρεις γιατροί, πέντε γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και δεκαπέντε
άτοµα νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης απογευµατινών ιατρείων διαφόρων
ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τη δυναµικότητα αυτή θα διευρυνθούν οι νέες τριάντα επτά
προς κάλυψη θέσεις ιατρικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και η δυνατότητα ενίσχυσης υφιστάµενων δοµών µέσω της νέας προκήρυξης, που
είναι ήδη στον «αέρα».
Εποµένως, δεν υπάρχει καµµία ολιγωρία κατ’ αρχάς. Επιβεβαιώνεται από όσα ανέφερα ότι µέσω πανδηµίας ότι, όχι µόνο δεν
ολιγωρήσαµε, αλλά υπήρξε ουσιαστική µέριµνα και σηµαντική
ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στην πόλη του
Ηρακλείου.
Μέσω της ενίσχυσης σε προσωπικό, αλλά και σε προγραµµατισµό προµήθειας νέου εξοπλισµού από πόρους της ΥΠΕ και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης, το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου και τα τοπικά ιατρεία Αλικαρνασσού παρέχουν πλέον ολοκληρωµένες υπηρεσίες µέχρι τις 9 το βράδυ καθηµερινά για την
κάλυψη των αναγκών των συµπολιτών µας. Επίσης, λειτουργεί
και εµβολιαστικό κέντρο, όπου έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότεροι από δεκαπέντε χιλιάδες εµβολιασµοί µέσω οκτώ εµβολιαστικών γραµµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, µε βάση τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό
της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ και στο πλαίσιο -γιατί υπάρχουν και
εξελίξεις στο διάστηµα αυτό- της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες από την επικείµενη
αποµάκρυνση του διεθνούς αερολιµένα «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», η
7η Υγειονοµική Περιφέρεια έχει υποβάλει συγκεκριµένη πρόταση
και εστιάζεται στην ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών υγείας στη
Δηµοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήµου Ηρακλείου,
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του δήµου. Η πρόταση
αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα ένταξης υπηρεσιών υγείας ως
απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισµό στο προς ανάπτυξη οικιστικό
σύνολο στον χώρο του υφιστάµενου αεροδροµίου.
Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε -ευχαριστώ για την ανοχή
σας- αναφορικά µε το ακίνητο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε έδρα τον
Δήµο Χερσονήσου. Το αίτηµα της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
προέβλεπε τη στέγαση υπηρεσιών υγείας. Επί του παρόντος οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάγκες στέγασης καλύπτονται µέσω της συνεργασίας µε τον
Δήµο Χερσονήσου και η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου
για εύλογο χρονικό διάστηµα βεβαίως και θέτει τις βάσεις για
την υλοποίηση συνόλου δράσεων και την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών και λοιπών υπηρεσιών. Ολοκληρώνουµε τη
συνεργασία µας µε τα συναρµόδια υπουργεία έτσι ώστε να
έχουµε µια σαφή και ολοκληρωµένη εικόνα για τις δυνατότητες
αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου, µε στόχο την εξυπηρέτηση
των αναγκών των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά
δεν απαντήσατε.
Πρώτον, αναφερθήκατε στον Ιούλιο του 2016 θέλοντας να δώσετε ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς προχώρησε. Προχώρησε. Κι έχουµε στη Βουλή -δεν φανταζόµουν καν
ότι θα δίνατε αυτήν την απάντηση- τον Μάρτιο του 2019 απάντηση από τον τότε Υπουργό Υγείας τον κ. Ξανθό για το ίδιο θέµα
το πώς είχε δροµολογήσει η συνεργασία των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας την παραχώρηση των δύο κτηρίων. Αυτό σε
σχέση µε το «δεν έγινε τίποτε».
Πάµε παρακάτω. Δεύτερον, απαντήσατε σε διάφορα θέµατα.
Το ερώτηµα είναι ένα, σαφές: Το κτήριο του ΙΚΑ στη Χερσόνησο
θα παραχωρηθεί για χρήση στο Υπουργείο Υγείας, ναι ή όχι; Το
κτήριο του ΙΚΑ στον Άγιο Μηνά θα παραχωρηθεί για χρήση, ναι
ή όχι;
Βεβαίως, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις. Όταν τον
Απρίλιο του 2015 ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Κουρουµπλής -είναι
εδώ ο συνάδελφος- µε ρωτούσε για το θέµα αν το ΙΚΑ του Αγίου
Μηνά έχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ, την ίδια στιγµή -και δεν θέλω να
σταθώ σε θεωρίες συνωµοσίας- στο τραπέζι για την αξιοποίηση
του κτηρίου -µπορείτε να δείτε τη δηµοσιογραφία και τον Τύπο
της περιόδου- έπεφτε η πρόταση το ΙΚΑ του Αγίου Μηνά να γίνει
εµπορικό κέντρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Αν επισκεφθείτε το ΙΚΑ της Χερσονήσου, κύριε Υπουργέ, στις
πόρτες έχει δωµάτιο αιµοληψιών, παιδιατρικό ιατρείο, καρδιολογικό ιατρείο, ορθοπεδικό ιατρείο, σηπτικό χειρουργείο, επείγοντα. Αυτά έχει στις πόρτες. Και το κτήριο αυτό πληµµύρισε,
άµα δείτε τις εικόνες. Οι υπηρεσίες σας και η ΥΠΕ που µιλάει δεν
έχουν ιδέα. Είναι ανίκανοι άνθρωποι, απαράδεκτοι σύµβουλοι
που εκθέτουν και εσάς! Αυτή είναι η ουσία, κύριε Υπουργέ.
Για παράδειγµα, ο ίδιος ως γιατρός λέει «είµαι εθελοντής περιφερόµενος». Γιατί όπως σας είπα και χρησιµοποίησα την
απρεπή, την άστοχη ίσως έκφραση χρησιµοποιείτε µία «τρύπα»,
που στεγάζεται το εµβολιαστικό κέντρο, η ΤΟΜΥ της Χερσονήσου και το περιφερειακό ιατρείο. Και δίπλα είναι ένα κτήριο µε
έκταση όση το Νοσοκοµείο της Ιεράπετρας που το αφήσατε να
πληµµυρίσει. Είστε απαράδεκτοι γι’ αυτό!
Εδώ µου είπατε ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα προχωρήσουν. Ποιο είναι το σύντοµο χρονικό διάστηµα επιτέλους; Οι
άνθρωποι που µας ακούνε θέλουν απαντήσεις. Στην ΤΟΜΥ του
ΙΚΑ Χερσονήσου µπορεί να στεγαστεί και το εµβολιαστικό κέντρο
και το Περιφερειακό Εργαστήριο Δηµόσιας Υγείας -η καθηγήτρια
της µικροβιολογίας του Πανεπιστηµίου της Κρήτης µπορεί να
σας πει για το πού φυλάσσονται στα υπόγεια της ιατρικής τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός του εργαστηρίου- µπορεί να στεγαστεί το ΕΚΑΒ που είναι στα πενήντα µέτρα από το κτήριο σε ένα
κοντέινερ.
Δεν γίνεται, όµως, έτσι. Δεν προχωράµε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Το ΙΚΑ του Αγίου Μηνά, πέρα από την υψηλή εµβληµατική αξία
που έχει για το λαό της πόλης του Ηρακλείου, µπορούσε -και
αυτό σχεδιάζαµε, που εσείς το λέτε «τίποτα»- να γίνει πανεπιστηµιακού επιπέδου δοµή υγείας, που να εκπαιδεύονται από τους
γιατρούς της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω.
…µέχρι και όλο το υγειονοµικό προσωπικό.
Ο κόσµος που µας ακούει, κύριε Υπουργέ, περιµένει απαντήσεις. Θα δοθούν αυτά τα κτήρια ή όχι; Από εκθέσεις ιδεών των
ανθρώπων, που έχετε ορίσει στη διοίκηση της ΥΠΕ, έχουµε χορτάσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ηγουµενίδη, µας κατηγορήσατε για ολιγωρία και σας
είπα ότι από το 2016 µέχρι το 2019 δεν έγινε τίποτα επί της διακυβέρνησής σας. Υπήρχαν, πράγµατι, συγκεκριµένα έγγραφα
προς τους αρµόδιους φορείς, προκειµένου να παραχωρηθούν
τα κτήρια αυτά. Βεβαίως, ο χρόνος που θα χρειαστούµε, σίγουρα
θα είναι λιγότερος από τρία χρόνια. Σας είπα, όµως, ότι και εν
µέσω πανδηµίας -γιατί από το 2019 µέχρι σήµερα έχει µεσολαβήσει η περίοδος της πανδηµίας- κάναµε πράγµατα, ενισχύσαµε
τις δοµές τις συγκεκριµένες και λογικό είναι, προϊόντος του χρόνου, να χρειαστεί να αλλάξει ο σχεδιασµός µας.
Για την περίπτωση της Χερσονήσου νοµίζω ότι δεν υπάρχει
θέµα. Συµφωνούµε. Σας είπα ότι ολοκληρώνουµε το σχεδιασµό
µας µαζί µε το συναρµόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να δούµε πώς
ακριβώς θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε το συγκεκριµένο κτήριο.
Σας είπα, όµως, ότι και στον Άγιο Μηνά και εσείς δεν το καταφέρατε. Αυτή τη στιγµή στεγάζονται εκεί διοικητικές υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ. Επίσης, υπάρχουν και άλλα δεδοµένα. Έχει γίνει ανάπτυξη υπηρεσιών, όσο είναι εφικτό. Όµως, ανέφερα τον σχεδιασµό της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, όπου υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο προκειµένου να αξιοποιήσουµε τις εγκαταστάσεις
του διεθνούς αερολιµένα «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Σε κάθε περίπτωση, η όποια εγκατάσταση σε κάποιο κτήριο
θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένα κριτήρια. Και τα κριτήρια
αυτά είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, αν µπορούν να γίνουν
παρεµβάσεις και σε ποιο βαθµό -γνωρίζετε και εσείς ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν κτηριακές παρεµβάσεις στο κτήριο του
Αγίου Μηνά- η εξοικονόµηση οικονοµικών κυρίως πόρων, αλλά
και άλλων -δεν χρειάζεται να σπαταλήσουµε οικονοµικούς πόρους όταν µπορούµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε κάτι
καλύτερο- και, βεβαίως, η δυνατότητα ανάπτυξης λειτουργικών
και σύγχρονων δοµών και υπηρεσιών προκειµένου να καλύπτουν
τις ανάγκες των πολιτών µιας ευρείας περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα, όπως µε ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, λόγω της ιδιαιτερότητας που είχε ζητήσει ο κ. Ηγουµενίδης, µε τη δεύτερη µε
αριθµό 4388/19-2-2021 ερώτηση του κύκλου αναφορών – ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Διασφαλίστε το µέλλον των εργαζοµένων στο ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης τεσσάρων χιλιάδων µακροχρόνια ανέργων στον δηµόσιο τοµέα της υγείας».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προκύπτουν συνεχώς ζητήµατα και µε τους
εµβολιασµούς. Σας θέτω ένα, όχι για να απαντήσετε, αλλά για
να το λάβετε υπ’ όψιν σας. Τα self-tests γίνονται, αλλά δεν προβλέπεται τι γίνεται µε τη συσκευή και όλα όσα θα χρησιµοποιούν
αυτοί που τα κάνουν, µε αποτέλεσµα να διαµαρτύρονται ήδη οι
εργαζόµενοι στην καθαριότητα για την έλλειψη αυτής της πρόνοιας, διότι ενδέχεται να µπουν σε κάποιο κίνδυνο. Σας το θέτω
όχι κατ’ ανάγκη για να πάρω απάντηση. Εάν έχετε, όµως, απάντηση, ευχαρίστως να τη δώσετε.
Η ερώτηση αφορά τους τέσσερις χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους που µέσω του προγράµµατος, του ειδικού, του ΟΑΕΔ έχουν
τοποθετήσει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους.
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Εδώ και τέσσερα χρόνια ανανεώνονται µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο οι συµβάσεις τους. Ήρθε η πανδηµία να αναδείξει το µεγάλο πρόβληµα της υποστελέχωσης του δηµόσιου συστήµατος
υγείας. Ανακύκλωση συµβασιούχων ούτως ή άλλως γίνεται ευρύτερα. Και µε αυτούς τους συµβασιούχους όµως πετύχαµε
αυτά τα αποτελέσµατα που είναι, πράγµατι, πάρα πολύ θετικά
και αναδεικνύουν την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω το εθνικό
σύστηµα υγείας.
Η άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και οι επικουρικοί και όσοι εργάζονται µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης
για µεγάλο διάστηµα, άρα εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, εργαζόµενοι σε ιατρικές, νοσηλευτικές υπηρεσίες, παραϊατρικά, διοικητικές ειδικότητες, οι επικουρικοί όλων των ειδικοτήτων, µετά από αξιολόγηση να βρούµε τρόπο να ενταχθούν
µόνιµα στο σύστηµα υγείας. Είναι η εργασιακή ανασφάλεια σήµερα αυτών των ανθρώπων µεγάλη. Όµως δεν την νιώθουν, γιατί
νιώθουν περισσότερο το καθήκον να λειτουργούν στο πλαίσιο
του δηµόσιου συστήµατος υγείας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Θέλουµε λοιπόν απαντήσεις σε σχέση µε τις προθέσεις του
Υπουργείου και τις ενέργειες, που έχει κάνει για το τι µέλλει γενέσθαι µε αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κεγκέρογλου σε ό,τι αφορά την
απόρριψη των self-tests θα απαντήσω και σε σχετική ερώτηση
του κ. Κουρουµπλή αµέσως µετά και θα δώσω µία σαφή απάντηση.
Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, να σας πω ότι το ζήτηµα των
αρχικά τεσσάρων χιλιάδων εργαζοµένων στο ειδικό πρόγραµµα
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, το γνωρίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί
υπήρξε ίσως και η πρώτη προτεραιότητα όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο του 2019 και το πρόγραµµα
αυτό έβαινε προς ολοκλήρωση µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο µεγάλος κίνδυνος οι δικαιούχοι-ωφελούµενοι του προγράµµατος
αυτού να βρεθούν χωρίς εργασία.
Και τι κάναµε; Ανανεώσαµε το πρόγραµµα αυτό δύο συνεχόµενες φορές, πρώτα για το 2020 και δεύτερον για το 2021, έτσι
ώστε να έχουµε και το χρονικό περιθώριο στη διάθεσή µας να
δούµε πώς θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τους εργαζόµενους αυτούς, που σίγουρα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας τούς χρειάζεται. Και έχω απαντήσει και στο παρελθόν και σε ανάλογες
τέτοιες ερωτήσεις και ήµασταν και σαφείς στο τι σκεφτόµαστε
να κάνουµε. Και πρόσφατα µάλιστα την προηγούµενη εβδοµάδα
ωφελούµενοι του προγράµµατος αυτού είχαν συνάντηση µαζί
µου στο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας που το είχα επισκεφτεί.
Επαναλαµβάνω ότι αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας των νοσοκοµείων και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και σίγουρα είναι ένας τέτοιος αριθµός, που το σύστηµα υγείας
έχει ανάγκη. Έχουν ισότιµα, µε το επικουρικό και µόνιµο προσωπικό, υπηρετήσει τις ανάγκες του συστήµατος υγείας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και οφείλουµε και σε αυτή την µερίδα
του προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας να το αναγνωρίζουµε αυτό όπως βεβαίως και σε όλους τους εργαζόµενους του
ΕΣΥ, που στηρίζουν τη µάχη την οποία δίνουµε όλοι µαζί για την
αναχαίτιση της πανδηµίας
Και θέλω να αναγνωρίσω και κάτι ακόµη επίσης. Η παρουσία
τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι πέρα από αναγκαία και
επιτακτική αριθµητικά, είναι αναγκαία και επιτακτική κυρίως ποιοτικά. Διότι έχουν αποκτήσει εµπειρία αυτοί οι άνθρωποι τόσο
καιρό που δουλεύουν στις υγειονοµικές δοµές και τους χρειαζόµαστε. Και αυτό που µας απασχολεί –γιατί είναι εύκολο να ζητάµε λύσεις- είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορέσουµε να
επιτύχουµε τον στόχο και να µπορέσουµε να τους κρατήσουµε
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας πέραν του προγράµµατος του ΟΑΕΔ
στο οποίο απασχολούνται σήµερα. Στην περίπτωση αυτή οφείλουµε να δούµε το δάσος και όχι το δέντρο.
Κύριε Κεγκέρογλου, το γνωρίζετε κι εσείς, και από το Υπουργείο που έχετε θητεύσει, ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
επικουρικών, ΟΑΕΔ ή άλλης µορφής συµβάσεις για το πάσης φύ-
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σεως προσωπικό, που υπηρετεί µε σχέση εργασίας στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, που δεν είναι µόνιµοι, είναι περίπου γύρω στις
είκοσι χιλιάδες. Ο αριθµός αυτός είναι µεγάλος, όπως και οι
ανάγκες, και πρόθεσή µας –το έχουµε πει- είναι να δοθούν µόνιµες λύσεις στη µία και µοναδική κατεύθυνση ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Οι επιλογές, που έχουµε είναι περιορισµένες. Από τη µία
έχουµε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, πολύ συγκεκριµένες, χρονοβόρες, που δεν διασφαλίζουν ότι όλοι όσοι εργάζονται µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου θα καλύψουν αντίστοιχες θέσεις
προκήρυξης. Από την άλλη, δεν υπάρχει δυνατότητα άµεσης
προκήρυξης όλων αυτών των θέσεων. Άρα επιτρέψτε µου να σας
πω ότι εξετάζουµε όλες τις λύσεις που έχουµε στη διάθεσή µας
και αναζητούµε τη διαδικασία εκείνη µε την οποία θα διαµορφώνονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους συµβασιούχους, που υπηρετούν σήµερα στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας να καλύψουν τα κενά, τις ελλείψεις που έχει το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτό το σενάριο ήδη υλοποιείται για το
ιατρικό προσωπικό, που µέσα από τις τρεις διαδοχικές προκηρύξεις το 2020 για συνολικά χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε θέσεις, ένα σηµαντικό ποσοστό, έχει καλυφθεί από το υπάρχον
επικουρικό προσωπικό. Και βεβαίως υπάρχουν σε εξέλιξη κι
άλλες προκηρύξεις, τόσο µόνιµου ιατρικού προσωπικού όσο και
λοιπού προσωπικού, κυρίως µέσω του ΑΣΕΠ.
Κύριε Κεγκέρογλου, επιτρέψτε µου για µία ακόµη φορά –και
ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- να πω ότι και άλλοι Βουλευτές της
αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει κατά καιρούς ερωτήσεις, κοινά
χαρακτηριστικά των οποίων είναι δύο, συγχαίρουν το υγειονοµικό προσωπικό και ζητούν από την Κυβέρνηση τη µονιµοποίηση
όσων από αυτούς είναι συµβασιούχοι. Το πώς, όµως, συγκεκριµένα θα γίνει αυτή η µονιµοποίηση δεν µας το έχει πει κανείς,
έτσι ώστε να µπορέσουµε µαζί -νοµίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς
σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι χρειάζεται αυτό το προσωπικό- να ενισχύσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Εµείς, από την πλευρά µας, απαντώ και θέλω να είµαι ξεκάθαρος ότι έχουµε την πολιτική βούληση και επεξεργαζόµαστε συγκεκριµένες λύσεις, προχωρώντας σταθερά στην κατεύθυνση της
περαιτέρω ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τη στιγµή που και σήµερα εκφράσατε τη
βούληση της Κυβέρνησης να λύσει το πρόβληµα και να αντιµετωπίσει την όποια γραφειοκρατική διαδικασία ή ακόµα και την
«απαγόρευση» -εντός εισαγωγικών- του Συντάγµατος, θεωρώ ότι
το επόµενο διάστηµα πρέπει να προχωρήσετε στις λύσεις οι
οποίες υπάρχουν και είναι συγκεκριµένες. Οι δρόµοι είναι δύο,
ή προχωράτε σε µια ευρεία προκήρυξη µε βάση και τις ειδικότητες, που καλύπτουν οι άνθρωποι που εργάζονται σήµερα στο σύστηµα υγείας, µε την ισχυρή µοριοδότηση, που επιβάλλει η πολύχρονη εργασία τους στο σύστηµα υγείας και ιδιαίτερα τώρα, την
περίοδο της πανδηµίας, και είναι ο κλασσικός δρόµος τον οποίο
έχουµε ακολουθήσει πολλές φορές, παλιότερα, για τη στελέχωση των ΚΕΠ, και πρόσφατα, για τη στελέχωση του «Βοήθεια
στο Σπίτι» µε βάση τις υπάρχουσες συµβάσεις. Αυτός είναι ο
ένας δρόµος.
Πέραν όµως αυτών, θα πρέπει να πούµε ότι πλέον δεν τίθεται
θέµα γι’ αυτούς τους ανθρώπους αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή προσωρινές. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη,
έχει απαντηθεί στην πράξη. Η τετράχρονη και µόνο απασχόλησή
τους δείχνει ότι δεν είναι προσωρινές οι ανάγκες, αλλά καλύπτουν µόνιµες ανάγκες, όταν µάλιστα τα κενά των οργανικών θέσεων του συστήµατος υγείας, γενικότερα της δηµόσιας υγείας,
είναι δεκάδες χιλιάδες. Καλύπτουν λοιπόν αυτές τις θέσεις, τη
δουλειά που θα έκαναν οι µόνιµοι αν υπήρχαν, αν ήταν καλυµµένες οι οργανικές θέσεις, και εδώ έρχεται η λύση από την Ευρώπη. Πολλές φορές έχουµε προβλήµατα µε την Ευρώπη, αλλά
και πολλές φορές έχουµε λύσεις.
Πρόσφατα, λοιπόν, εκδόθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δι-
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καστηρίου C-760/18, στις 11-2-2021 συγκεκριµένα, η οποία
έκρινε αντίθετα από αυτά, που πιστεύαµε µέχρι τώρα ότι δεν
απαγορεύεται η µετατροπή συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε
αορίστου, εφόσον είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες οι οποίες
καλύπτονται. Αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, µε
την οποία οφείλει η χώρα µας να συµµορφωθεί, θα πρέπει να
γίνει αντικείµενο τις επόµενες µέρες επεξεργασίας από τις νοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου σας και, βεβαίως, αντικείµενο
επεξεργασίας από την Κυβέρνηση συνολικά. Διότι είναι ένα θέµα
που, εφόσον προχωρήσει, θα διευκολύνει την υπαρκτή βούληση,
όπως µας είπατε, της Κυβέρνησης να εφαρµοστεί µε ένα τρόπο
απόλυτα νόµιµο, µε βάση απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην οποία µπορούµε να συµµορφωθούµε και να προχωρήσουµε.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο σας καλώ, πέραν από το ότι έχω θέσει
υπ’ όψιν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στον Πρόεδρο της Βουλής ή και σε άλλα Υπουργεία, είναι το Υπουργείο
το δικό σας να µελετήσει την απόφαση, την οποία θα σας καταθέσω. Σας ανέφερα τα νούµερα και µπορείτε να τη βρείτε. Και
να δεσµευτείτε ότι και αυτό θα εξετάσετε αλλά και τη δυνατότητα που έχετε, ακόµα και εκτός της απόφασης αυτής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να προχωρήσετε µε µία ανάλογη διαδικασία µε αυτήν που έγινε στο «Βοήθεια στο Σπίτι».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μπορούµε, όµως, να έχουµε και πιο σύντοµη ακόµα διαδικασία, διότι η αξιολόγηση για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και εν
µέσω πανδηµίας έχει γίνει εν τοις πράγµασι και έχει αποδειχθεί
ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι ήδη άνθρωποι
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο µόνιµο προσωπικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, τόνισα από την αρχή της απάντησής µου
ότι το ζήτηµα το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουµε την
αναγκαιότητα αυτών των ανθρώπων και όχι µόνο αυτών, γιατί
κενά υπάρχουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Έχουµε πραγµατικά
καλύψει αρκετά, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Και αναγνωρίζουµε και τη συµβολή των ανθρώπων αυτών στη µάχη που όλοι
οι εργαζόµενοι δίνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Βεβαίως, και
γνωρίζουµε και την απόφαση στην οποία αναφέρεστε και σας
είπα -και το ξαναλέω για µία ακόµη φορά- ότι διερευνούµε όλες
τις δυνατές λύσεις, προκειµένου να δώσουµε µία οριστική λύση
στο ζήτηµα των ανθρώπων αυτών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 636/31-3-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Λαρίσης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Άννας Βαγενά-Κηλαηδόνη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη να εµβολιαστούν εκτάκτως
και κατά προτεραιότητα κατά του COVID-19 οι κάτοικοι των σεισµόπληκτων περιοχών του Νοµού Λάρισας».
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ που είστε εδώ.
Ένα µήνα µετά τον καταστροφικό σεισµό µεγέθους 6,3 Ρίχτερ
στο Νοµό Λάρισας, που είχε σαν αποτέλεσµα την απώλεια ενός
ανθρώπου και σοβαρές ζηµιές σε σχολεία, υποδοµές και πολλές
κατοικίες στα χωριά Δαµάσι, Πλατανούλια και Δένδρα Τυρνάβου
και Μεσοχώρι, Αµούρι, Αµπέλια, Πραιτώριο, Βλαχογιάννι, Συκέα,
Δοµένικο και Μαγούλα Ελασσόνας, πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτεθειµένοι στο φόβο, την αβεβαιότητα, τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες και την ανεξέλεγκτη διασπορά του
κορωνοϊού. Με σχεδόν εννιακόσια σπίτια χαρακτηρισµένα ως µη
κατοικήσιµα, εκατοντάδες οικογένειες, ανάµεσα σε αυτούς
βρέφη και ηλικιωµένοι, µέχρι και πριν από λίγες µέρες διέµεναν
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σε σκηνές, καθώς οι οικίσκοι (container) που είχαν εγκατασταθεί
ήταν πολύ λιγότεροι από τις καταγεγραµµένες ανάγκες, µε αποτέλεσµα η τήρηση όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας
απέναντι στον ιό της πανδηµίας να έχει καταστεί δυσχερής και ο
κίνδυνος έκθεσης των κατοίκων σε αυτόν πολλαπλάσιος.
Από την πρώτη στιγµή τόσο οι ίδιοι κάτοικοι όσο και οι δήµαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ζητούν επανειληµµένα
να ληφθεί το αυτονόητο µέτρο πρόληψης για την έγκαιρη αποφυγή της διασποράς του ιού της πανδηµίας στις έκτακτες και
δυστυχώς εξαιρετικά πρόσφορες αυτές συνθήκες, δηλαδή τον
άµεσο εµβολιασµό όλων των κατοίκων των εν λόγω περιοχών,
όπου η τήρηση των υγειονοµικών µέτρων είναι δύσκολη έως ανέφικτη.
Δυστυχώς ούτε οι προειδοποιήσεις όλων µας ούτε και οι αγωνιώδεις κραυγές των σεισµόπληκτων κατοίκων κατάφεραν ως
τώρα να ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης,
µε αποτέλεσµα ο αριθµός των κρουσµάτων να βρίσκεται πλέον
σε ανοδική πορεία ανάµεσα στους αθωράκιστους κατοίκους των
σεισµόπληκτων χωριών του Νοµού Λάρισας.
Σας ρωτάµε λοιπόν: Συµφωνείτε ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών βρίσκονται πολλαπλά εκτεθειµένοι στη διασπορά του ιού
της πανδηµίας;
Είναι στις προθέσεις σας να ικανοποιήσετε έστω και µε καθυστέρηση ενάµιση µήνα το αίτηµα των κατοίκων αυτών των περιοχών για έκτακτο και κατά προτεραιότητα εµβολιασµό κατά του
COVID-19;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βαγενά, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να σηµειώσω πως σε
ό,τι αφορά τον εµβολιασµό του πληθυσµού συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας αυτός εξελίσσεται οµαλά και µε
γρήγορους ρυθµούς, όπως και στο σύνολο των περιοχών της
χώρας. Ο ρυθµός αυτός -το έχουµε πει- εξαρτάται και από τη
διαθεσιµότητα των εµβολίων, η οποία το επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι αυξηµένη στη χώρα µας και θα µπορέσουµε πιο
γρήγορα να εµβολιάσουµε µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες.
Μέχρι στιγµής βρισκόµαστε εντός πλάνου, κάτι που σηµαίνει ότι
στις αρχές του καλοκαιριού θα έχουµε εµβολιάσει ικανό και κρίσιµο ποσοστό του πληθυσµού, το οποίο θα µας δώσει τη δυνατότητα να χτίσουµε το επιθυµητό τείχους ανοσίας.
Πράγµατι η Λάρισα έχει περάσει µία µεγάλη δοκιµασία. Ένας
καταστροφικός σεισµός σε καιρό πανδηµίας, µε απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυµατισµούς πολιτών και σηµαντικές υλικές καταστροφές και κυρίως µε µεγάλη ψυχική φθορά για τους ανθρώπους, που υπέστησαν τις συνέπειες των καταστροφών αυτών. Η
πολιτεία, ως όφειλε, στάθηκε στο πλάι τους και στέκεται και το
έπραξε από την πρώτη κιόλας στιγµή χωρίς καθυστερήσεις. Επιτρέψτε µου να πω ότι σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού και πολύ περισσότερο όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας γενικότερα.
Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας έχει αποστείλει κινητές οµάδες στην περιοχή, ώστε να πραγµατοποιούνται µαζικοί
διαγνωστικοί έλεγχοι και εκεί βρίσκεται συνέχεια. Στο διάστηµα
µόνο από 4 Μαρτίου έως 9 Απριλίου είχαν οργανωθεί εκατόν δεκατρείς δράσεις στις οποίες είχαν διενεργηθεί περισσότεροι από
δύο χιλιάδες οκτακόσιους ελέγχους ανίχνευσης του κορωνοϊού
και είχαν προκύψει σαράντα θετικά κρούσµατα.
Σε ό,τι αφορά τους εµβολιασµούς των κατοίκων των σεισµόπληκτων περιοχών, αυτοί συνεχίστηκαν κανονικά σύµφωνα µε το
πρόγραµµα και την προτεραιότητα που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών, όπου ηλικιακά ανήκουν κατ’ αρχάς στις κατηγορίες και τις προτεραιότητες, που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών.
Απόφαση για καθολικό εµβολιασµό των κατοίκων στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει. Νοµίζω ότι, εφόσον ο εµβολιασµός εξελίσσεται οµαλά, τα µέτρα προστασίας τηρούνται, τα αρµόδια
όργανα και οι υπηρεσίες του δηµοσίου, προεξάρχοντος του Εθνι-
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κού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, βρίσκονται στην περιοχή, επιτηρούν την πανδηµία, προβαίνουν σε όλους τους απαραίτητους
ελέγχους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και τα µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν δείχνουν την ανάγκη εµβολιασµού του συνόλου του
πληθυσµού στις σεισµόπληκτες περιοχές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Απ’ ότι κατάλαβα, κύριε Υφυπουργέ, µας είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, δηλαδή ότι
δεν συντρέχει λόγος να εµβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι κατά
προτεραιότητα.
Λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος, ότι όλα εξελίσσονται πάρα πολύ
οµαλά, ότι εµβολιάζονται όσοι είναι να εµβολιαστούν σύµφωνα
µε το γενικό πλάνο, που ισχύει για όλη τη χώρα.
Εγώ, όµως, έχω να σας πω ότι σήµερα επικοινώνησα µε τον
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου κ. Γιάννη Ζαρλαδιάνη, τον Πρόεδρο της Ελασσόνας, και µου είπε ότι εχθές χάθηκε ένας συµπολίτης µας εβδοµήντα έξι χρονών από το Μεσοχώρι από κορωνοϊό. Επίσης, στο χωριό Βλαχογιάννι στο διάστηµα αυτό έχουν χάσει τη ζωή τους από κορωνοϊό τρεις άνθρωποι.
Βεβαίως, στο χωριό αυτό, στο Βλαχογιάννι στο Μεσοχώρι, δεν
έχουν φτάσει ακόµα όλα τα κοντέινερς που χρειάζονται οι άνθρωποι. Υπολείπονται επτά από τα είκοσι τέσσερα-είκοσι έξι που
ζητήσαν νοµίζω, µε αποτέλεσµα πολλοί κάτοικοι να διαµένουν,
να φιλοξενούνται σε σπίτια άλλων συγχωριανών. Αυτό σηµαίνει
ότι συνωστίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι από µία
οικογένεια σε ένα σπίτι και πάρα πολλοί διαµένουν σε σπίτια ακατάλληλα για να µπαινοβγαίνουν στα σπίτια τους. Άρα, δεν είναι
απόλυτα καλυµµένες οι συνθήκες από υγειονοµική άποψη, όπως
ισχυρίζεστε.
Επίσης, στο χωριό Δαµάσι υπάρχουν πέντε µε έξι κρούσµατα
COVID αυτήν τη στιγµή. Σε αυτό το χωριό δε τα διακόσια από τα
τετρακόσια σπίτια είναι ακατάλληλα, δεν κατοικούν οι κάτοικοι
εκεί.
Κατάλαβα, λοιπόν, από ότι είπατε ότι δεν µπορούν να διατεθούν, δεν υπάρχουν τα εµβόλια και ρωτάω: Είναι δυνατόν;
Ο κύριος Πρωθυπουργός χθες -δεν θυµάµαι πότε ήταν, νοµίζω
χθες ή προχθές- σε µια συνέντευξη που έδωσε σε µια µεγάλη
εφηµερίδα έκανε έκκληση στον κόσµο να εµβολιαστεί, λες και ο
κόσµος που θέλει να εµβολιαστεί µπορεί και δεν θέλει. Πάλι η
ευθύνη πάει στον κόσµο, ο κόσµος έχει το πρόβληµα. Ορίστε,
αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εµβολιαστούν. Πείτε στον κύριο
Πρωθυπουργό ότι να πελατεία για εµβολιασµό. Ας πάνε εκεί να
τους δώσουν τα εµβόλια. Θέλουν να εµβολιαστούν αυτοί οι κάτοικοι των σεισµόπληκτων περιοχών. Μη µας λέτε, λοιπόν, διάφορα.
Μήπως πρέπει να ακολουθήσετε το παράδειγµα της γειτονικής
Σερβίας; Μήπως πρέπει να προµηθευθείτε και από αλλού εµβόλια, όπως κάνουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Μας λέτε ότι µέχρι το καλοκαίρι θα έχει θωρακιστεί ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Μακάρι, όλοι θέλουµε να γίνει αυτό
για να ανοίξει, επιτέλους, η οικονοµία στον τόπο µας.
Όµως, δεν µπορούµε να πούµε σε αυτούς τους ανθρώπους,
που χτες πέθανε ένας συµπολίτης τους, που ζουν σε σκηνές,
ακόµα και σε κοντέινερς -δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο αυτό- να περιµένουν ως το καλοκαίρι.
Δυστυχώς, κύριε Υφυπουργέ, δεν απαντήσατε. Μάλλον απαντήσατε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και νοµίζω εµένα µου το
έχουν βάλει όσες φορές πήγα εκεί -και πήγα αρκετές φορές µετά
τον σεισµό- σαν προτεραιότητα αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ. Περιµένω την απάντησή σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Βαγενά - Κηλαηδόνη
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
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Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βαγενά, κατ’ αρχάς, να αναφερθώ στο σχόλιό σας για
τη δήλωση του Πρωθυπουργού όπου κάλεσε όλους τους συµπολίτες µας να εµβολιαστούν.
Να υπενθυµίσω ότι η χώρα µας έχει διασφαλίσει εµβόλια -δόσεις εµβολίων- για το σύνολο του πληθυσµού και µακάρι το σύνολο του πληθυσµού µέχρι το τέλος του εµβολιαστικού προγράµµατος της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» να έχει εµβολιαστεί.
Ο Πρωθυπουργός προφανώς και αναφέρθηκε στις ηλικιακές
οµάδες, στις οποίες διεξάγεται ο εµβολιασµός από την αρχή του
προγράµµατος µέχρι σήµερα και οι οποίες δεν έχουν προσέλθει
να εµβολιαστούν. Υπάρχει συγκεκριµένος προγραµµατισµός
τόσο για τις ηλικιακές οµάδες, που εµβολιάζονται όσο και για τις
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και γενικότερα για το υπόλοιπο
σύνολο του πληθυσµού.
Η επιδηµιολογική εικόνα στην περιοχή δεν διαφέρει σε σχέση,
αν τη συγκρίνει κανείς, µε την υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα
και την υπόλοιπη Ελλάδα σε ό,τι αφορά κυρίως τη µέση εικόνα
που έχουµε, διότι υπάρχουν διακυµάνσεις από περιοχές σε περιοχές για την εξέλιξη της πανδηµίας.
Εποµένως, δεν υπάρχουν ανησυχητικά σηµάδια για την περιοχή, που να µας οδηγήσουν στην απόφαση να προβούµε σε
περαιτέρω ενέργειες, που ίσως µία από αυτή λόγω του σεισµού
να ήταν ο εµβολιασµός του πληθυσµού.
Σε κάθε περίπτωση, επαναλαµβάνω ότι από την πρώτη µέρα
του σεισµού, η παρουσία των αρµοδίων οργάνων και του κράτους γενικότερα είναι στην περιοχή, επιτηρούµε, παρεµβαίνουµε.
Ο εµβολιασµός εξελίσσεται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στην
περιοχή οµαλά. Διεξάγονται έλεγχοι και λαµβάνουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να διασφαλίσουµε την υγεία των
συµπολιτών µας στην περιοχή αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συζητηθεί τώρα η δωδέκατη µε αριθµό 649/5-4-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Κίνδυνος από την απόρριψη
των χρησιµοποιηµένων self-tests για τον COVID-19».
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, η σηµερινή κατάσταση της χώρας δείχνει ότι βαδίζουµε ασύντακτα προς το µέλλον. Προϊόν αυτής της κατάστασης
είναι οι παλινωδίες, τα µπρος πίσω, οι αντιφατικές αποφάσεις,
πράγµατα που έπρεπε να είχαν γίνει όπως το άνοιγµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, του λιανεµπορίου ή των σχολείων όταν η
πανδηµία ήταν σε ήπια κατάσταση.
Σήµερα, λοιπόν, στην απόγνωση που βρίσκεστε, προβαίνετε
συνεχώς σε κινήσεις που δηµιουργούν µια παραζάλη στην κοινωνία, που δεν ξέρει τι να πιστέψει. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος
λέει το άλλο. Και ήρθαν στη ζωή µας και τα περίφηµα self-tests.
Κύριε Υπουργέ, ευθέως σας ερωτώ ποιος πήρε την απόφαση
να αλλάξει το περιεχόµενο των οδηγιών, που περιείχαν τα συγκεκριµένα self-tests δηλαδή του γαλλικού κειµένου. Είναι ένα
εξαιρετικής σηµασίας ζήτηµα, διότι αλλάξατε όλη τη διαδικασία.
Το γαλλικό κείµενο της εταιρείας, της οποίας επιλέξατε να χρησιµοποιηθεί το προϊόν, λέει ρητά ότι θα πρέπει να λαµβάνεται το
υγρό, το δείγµα αν θέλετε, από τη ρινοφαρυγγική κοιλότητα και
εσείς αλλάξατε τις οδηγίες. Δεν ξέρω ποιος πήρε την απόφαση.
Εγώ προσωπικά θα καταθέσω σχετικά έγγραφα και θα πρέπει
να µου απαντήσετε ποιος πήρε αυτή την απόφαση και αυτή την
αίσθηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω
να πω είναι ότι στο ίδιο κείµενο, στο γαλλικό κείµενο, αναφέρεται
ότι το προϊόν αυτό είναι βιολογικό και θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα και φροντίδα για το πώς θα καταστραφεί. Είναι και αυτό
ένα εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα.
Εσείς επιλέξατε το δόγµα της ατοµικής ευθύνης, δηλαδή είπατε στον ελληνικό λαό «κόψτε το λαιµό σας, πάρτε και υλοποιήστε το µόνοι σας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να ολοκληρώσω τη σκέψη µου. Πώς θα γίνει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ναι, ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τότε να µη µιλάµε οι Βουλευτές, να µιλάνε οι Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ο Κανονισµός είναι συγκεκριµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας παρακαλώ αφήστε µε να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε
φτάσει τα τριάµισι λεπτά, αντί δύο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τριάµισι λεπτά, δεν πήγα στα
επτά! Όπου θέλετε, κρατάτε ανοχή και όπου θέλετε, κάνετε άλλα
πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ακούστε,
αυτά είναι επιχειρήµατα, τα οποία δεν υπάρχουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καλά, εντάξει τώρα! Σας παρακαλώ αφήστε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το θέµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό και αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ το
κρίνω αυτό, δεν το κρίνετε εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με τα δύο λεπτά δεν θα
χαθεί ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφήστε το
αυτό και ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Παρακαλώ σύντοµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τώρα τι σκέψη να ολοκληρώσω µετά από την παρέµβασή σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έµπειρος
είστε εσείς, δεν σας φοβάµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
ότι το ζήτηµα αυτό έχει µια ιδιαίτερη σηµασία. Γιατί;
Διότι από τους επιστήµονες άκουσα τον κ. Εξαδάκτυλο -δεν
νοµίζω ότι είναι άνθρωπος που πρόσκειται στην Αντιπολίτευσηνα λέει ότι η αποτελεσµατικότητα αυτού του προϊόντος είναι στο
50%. Φανταστείτε και αν δεν τηρούνται οι διαδικασίες, που ορίζει
η εταιρεία που το παράγει, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα, ώστε
πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βγουν αρνητικοί να είναι αµέριµνοι και ως εκ τούτου, η µεταδοτικότητα να φτάσει εκεί όπου είµαστε σήµερα και που κανείς δεν ξέρει πού περισσότερο µπορούµε να πάµε. Και είναι εξαιρετικά ζητήµατα, λοιπόν, που θέλουν µεγάλη προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, φτάσατε τα πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι είµαι από τους ανθρώπους,
που υποστηρίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίζει την παραγωγή
σε αυτή τη χώρα.
Διαβάζω στον Τύπο ότι υπάρχει µία ελληνική εταιρεία, προϊόντα της οποίας εξάγονται στη Γερµανία, στη Γαλλία και κατά
κάποιον τρόπο αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Δεν το κάνω,
όµως, καταγγελία. Σας ζητώ να το ψάξετε λίγο, γιατί είναι άδικο.
Τουλάχιστον να τους δοθεί η δυνατότητα να λαµβάνουν µέρος
στους διαγωνισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Να ξέρετε απλά ότι υπάρχει ένας Κανονισµός, ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει όχι ως προς τον χρόνο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σέβοµαι τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε, αλλά στον Κανονισµό δεν προβλέπεται η ανοχή
εδώ ή αλλού περισσότερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η ανοχή
για κανέναν, όπως και η ερώτησή σας αφορά τον κίνδυνο από
την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων self-tests για τον COVID19. Σας τη θυµίζω απλά, για να…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ξέρουµε τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κου-
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ρουµπλή, είµαι σίγουρος ότι είσαστε πολλά χρόνια και γνωρίζετε.
Σας λέω, όµως, ότι η ερώτησή σας –αν θέλετε να είµαστε ειλικρινείς και αυτό συµβαίνει κατά κόρον τον τελευταίο καιρό- δεν
έχει καµµία σχέση µε το ερώτηµα της ερώτησης, δηλαδή ο Βουλευτής έρχεται να κάνει µία άλλη ερώτηση και στο τέλος καταλήγει να κάνει µία άλλη ερώτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς θα το κρίνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βεβαίως,
βάσει του Κανονισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουρουµπλή, νοµίζω ότι το θέµα των self-tests το έχουµε
εξαντλήσει. Ευχαριστώ που µου δίνετε ξανά την ευκαιρία να επαναλάβω κάποια πράγµατα που έχουν να κάνουν µε τα self-tests.
Να πω κατ’ αρχάς ότι το µέτρο ήδη έχει αγκαλιαστεί από τους
συµπολίτες µας. Μέχρι το µεσηµέρι τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια έξι self-tests είχαν διατεθεί στους δικαιούχους σε
δέκα χιλιάδες εκατόν επτά φαρµακεία της χώρας.
Και το είχαµε πει από την αρχή που ανακοινώσαµε αυτή τη
δράση, αυτή την πρωτοβουλία, ότι είναι µια συµπληρωµατική
δράση σε ό,τι αφορά τη στρατηγική µας για τους ελέγχους, τους
διαγνωστικούς ελέγχους για τον κορωνοϊό. Σε καµµία περίπτωση
δεν έρχεται αυτή η δράση να υποκαταστήσει τις δράσεις οι
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Και βλέπουµε και άλλες χώρες να ακολουθούν τον δρόµο τον
δικό µας, γιατί πάλι ήµασταν ίσως η πρώτη χώρα, που προβήκαµε σε τόσο ευρεία χρήση αυτού του µέτρου. Βλέπουµε και
άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο, όπως για παράδειγµα το Ηνωµένο Βασίλειο. Και δεν νοµίζω, εποµένως, ότι έχουµε ανακαλύψει
τον τροχό. Είναι κάτι το οποίο το προβλέπει η διεθνής βιβλιογραφία, το προβλέψαµε εγκαίρως και το υλοποιούµε και θα µας βοηθήσει πάρα πολύ.
Να υπενθυµίσω µόνο ότι ο στόχος µας είναι κυρίως να πιάσουµε τους ασυµπτωµατικούς φορείς του κορωνοϊού, που ίσως
δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από κορωνοϊό, έτσι ώστε να µπορέσουµε µε ασφάλεια να ανοίξουµε δραστηριότητες που έχει
ανάγκη η χώρα, όπως ανοίγουµε τώρα τα σχολεία. Ένας στους
τρεις φορείς του κορωνοϊού είναι ασυµπτωµατικοί και το έχω πει
ότι υπάρχουν ήδη πολλές µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτών των διαγνωστικών ελέγχων.
Σε καµµία περίπτωση δεν µεταθέτουµε την ευθύνη στους πολίτες. Αυτά τα τεστ έχουν έγκριση για αυτολήψη, για αυτοδιάγνωση και εκεί είναι η διαφορά µε τα ταχέα τεστ ανίχνευσης του
κορωνοϊού. Σε καµµία περίπτωση δεν έχουµε αλλάξει ούτε τις
γλώσσες ούτε το φύλλο οδηγιών χρήσης των προϊόντων.
Τα προϊόντα αυτά είχαν επαγγελµατική χρήση, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από επαγγελµατίες υγείας και έχουν πάρει από
τις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών αυτή
την άδεια που τους δίνει τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως
«αυτοδιαγνωστικά», ως self-tests. Βεβαίως και αναγράφεται στο
φύλλο οδηγιών χρήσης. Αυτό είναι και µία προϋπόθεση για να
πάρουν αυτή την άδεια, τo φύλλο οδηγιών χρήσης δηλαδή να
είναι εύληπτο στον κάθε πολίτη, που διεξάγει µόνος του αυτή τη
δοκιµασία. Και βεβαίως είναι δοκιµασία που είτε είναι µε σάλιο
είτε ρινική η λήψη και όχι ρινοφαρυγγική, όπως είπατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Πιστεύω ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα θα µπορέσουµε να
έχουµε πραγµατικά ευρεία χρήση αυτών των τεστ όχι µόνο στα
σχολεία, αλλά και σε άλλες πληθυσµιακές οµάδες, κάτι στο
οποίο έχουµε ήδη αναφερθεί, έτσι ώστε να επιστρέψουµε µε
ασφάλεια στην κανονικότητα.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά την απόρριψη
αυτών των τεστ. Κατ’ αρχάς, τώρα µας έπιασε ο πόνος για την
απόρριψη; Πάντα προσπαθούµε να βρούµε κάτι για τα self-tests.
Στην αρχή ήταν οι «φωτογραφικές» προκηρύξεις- προδιαγραφές
του διαγωνισµού για να το πάρει συγκεκριµένη εταιρεία. Μετά
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σας ενόχλησε το γεγονός ότι µία δηµόσια αρµόδια αρχή, όπως
η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας έκανε τον διαγωνισµό και τώρα ανακαλύψατε το ζήτηµα της απόρριψης. Ναι,
υπάρχουν ερωτήµατα γύρω από αυτό το θέµα, αλλά είναι δεδοµένη και σαφής η απάντηση, ενώ υπάρχουν και οδηγίες στο
φύλλο οδηγιών χρήσης για το πώς ο καθένας πρέπει να απορρίπτει αυτά τα τεστ. Η απάντηση, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλή. Η
διαχείριση αυτών των απορριµµάτων γίνεται όπως τα κανονικά
οικιακά απορρίµµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, καλό θα ήταν να κατατεθούν αυτά τα έγγραφα
για να υπάρχουν και στη Βουλή.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, προσπάθησα
να κρατήσω πολύ χαµηλούς τόνους στην κουβέντα, αλλά ειλικρινά δεν µε πείσατε. Εγώ, λοιπόν, θα αναζητήσω το γαλλικό κείµενο και τότε θα συζητήσουµε, διότι, όπως ξέρετε, η συγκεκριµένη βιοπαθολογική εταιρεία έχει απευθυνθεί στον εισαγγελέα για
το ότι έχουν παραβιαστεί όσα αναγράφονται στις οδηγίες του
γαλλικού κειµένου. Εσείς µου λέτε ότι όλα είναι σωστά. Εύχοµαι
ειλικρινά -και ελπίζω να µην αρνείστε τις διαθέσεις όλων µας εδώ
στο Κοινοβούλιο- τα αποτελέσµατα να είναι θετικά για τη χώρα.
Όµως, όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αποτελεσµατικότητα
και η αξιοπιστία µε τον τρόπο που γίνονται τα τεστ δεν θα είναι
αυτές που προσδοκούµε, είναι φυσικό ότι θα έχουµε πολλούς
ασυµπτωµατικούς ανθρώπους, είτε µιλάµε για εκπαιδευτικούς
είτε για παιδιά, οι οποίοι θα κυκλοφορούν στα σχολεία και χωρίς
να το θέλουν θα γίνουν και «µεταδότες» αυτής της τροµερής
ιστορίας που βιώνουµε όλοι.
Παρεµπιπτόντως, κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας θέσω ένα θέµα που αφορά τους κατάκοιτους και τους κινητικά ανάπηρους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δείτε αυτό το θέµα, διότι δεν υπάρχει καµµία οργανωµένη µέριµνα για τη µετακίνησή τους σε εµβολιαστικά
κέντρα.
Επίσης, θέλω να µου πείτε στην απάντησή σας αυτή τη στιγµή
-βεβαίως και για να προλάβω τον κύριο Πρόεδρο δεν εµπεριέχεται στην ερώτησή µου, αλλά είναι ένα ζήτηµα που µας «καίει»
όλους- πόσοι άνθρωποι είναι διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ. Θέλω
να µας το πείτε, για να έχουµε εικόνα, διότι ακούµε ανθρώπους
που είναι µέσα στο σύστηµα, και που δεν είναι κατ’ ανάγκην άνθρωποι, που υπηρετούν πολιτικές σκοπιµότητες, να δηλώνουν
δηµόσια ότι υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός διασωληνωµένων εκτός ΜΕΘ.
Επίσης, όσον αφορά τους ανθρώπους, που είναι ανάγκη να
κάνουν επεµβάσεις στο σύστηµα, διότι έχουν προβλήµατα που
απειλούν την υγεία τους, όπως είναι ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε χειρουργεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα -και η αναµονή µπορεί να δηµιουργήσει καταστάσεις στην υγεία αυτών των
ανθρώπων- πρέπει να µας πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε. Γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που δεν µπορούν να πάνε στον ιδιωτικό
τοµέα. Δεν έχουν λεφτά, τι να κάνουµε;
Το τελευταίο θέµα που θέλω να θίξω και να κλείσω, είναι το
εξής. Όλοι νοιαζόµαστε. Εγώ δεν αµφισβητώ το ενδιαφέρον κανενός για το σύστηµα υγείας. Εάν, λοιπόν, δεν έχετε ιδεοληψίες
για αυτό το σύστηµα, πάµε όλοι µαζί -και δεν νοµίζω ότι θα υπάρχει Βουλευτής που θα διαφωνήσει, θα είναι ίσως ο νόµος που θα
ψηφιστεί από τριακόσιους Βουλευτές- να βρούµε τον τρόπο να
µονιµοποιήσουµε τους ανθρώπους, που λήγουν οι συµβάσεις
τους ή που είναι µε συµβάσεις. Είναι τέτοια η ανθρωπιστική
κρίση στη χώρα που δικαιολογεί κάθε υπέρβαση, που θα µπορούσε το Κοινοβούλιο αντάµα µε την Κυβέρνηση να πάρει µία
τέτοια πολύ σοβαρή υπόθεση και πραγµατικά να πείσουµε την
κοινωνία ως πολιτικό σύστηµα ότι µπορούµε πραγµατικά να την
υπηρετήσουµε σε µια τόσο δύσκολη στιγµή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν θα ήταν πολύ απλό
να καταθέσετε τις οδηγίες που έχει το κάθε σκεύασµα, αν ισχύει
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το ένα ή το άλλο, για να τελειώνει αυτή η συζήτηση; Μας ακούει
ο κόσµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Γιατρός είστε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε. Οι
οδηγίες κατ’ αρχάς είναι στο διαδίκτυο, αλλά να τις καταθέσουµε.
Επιτρέψτε µου να επαναλάβω ότι δεν έχουµε ανακαλύψει τον
τροχό. Κύριε Κουρουµπλή, αντιπαρέρχοµαι όσα πέραν της ερώτησής σας αναφέρατε, γιατί θίξατε και άλλα θέµατα στη δευτερολογία σας τα οποία δεν έχουν σχέση µε την ερώτηση. Για
οτιδήποτε άλλο το Υπουργείο Υγείας είναι στη διάθεσή σας,
κάντε ερώτηση και θα απαντήσουµε. Η ερώτηση εδώ είναι συγκεκριµένη και θα απαντήσω συγκεκριµένα. Αν θέλετε να απαντήσουµε επί του συνόλου του συστήµατος υγείας κάντε ερώτηση
για όλο το σύστηµα υγείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη πράγµατι και πρέπει να απαντήσετε. Μπορείτε και να µην
απαντήσετε. Δεν το απαιτώ, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε τη σκοπιµότητα της στιγµής. Τώρα, το τι θα κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, να απαντήσει ο Υπουργός ό,τι θέλει. Τώρα, τι να κάνουµε; Έτσι είναι, δυστυχώς. Και εσείς ως Υπουργός απαντούσατε αυτό που θέλατε να απαντήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Κουρουµπλή, θέλετε να έρθετε εδώ να απαντήσετε εσείς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν τον ανακαλείτε στην τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω θέλω στην ερώτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποτέ δεν θα απευθυνόµουν
σε έναν Βουλευτή να του πω «µου γράφεις αυτό και δεν σου απαντώ στα άλλα». Ποτέ! Πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ, τι να κάνουµε τώρα; Αυτή είναι η διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Αυτή είναι η διαδικασία. Υπάρχει Κανονισµός. Κάνατε
συγκεκριµένη ερώτηση για να σας απαντήσω. Εδώ είµαστε. Είµαστε παρόντες στον κοινοβουλευτικό έλεγχο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν έχουµε τη δυνατότητα,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουρουµπλή, οι Βουλευτές όταν ήσασταν Υπουργός είχαν τις ίδιες
δυνατότητες µε εσάς, που είστε Βουλευτής τώρα. Δεν σας κατανοώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο Υπουργός µε βάση τον Κανονισµό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μην απευθύνεστε σε εµένα,
αλλά στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφήστε τα
αυτά που ξέρετε. Εσείς κάνατε µια ερώτηση για τα τεστ και συνεχίσατε για άλλη ερώτηση, για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν πρόκειται να σας επιτρέψω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έπρεπε να απαντήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουρουµπλή, είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Αυτά τα γνωστά σόου έχουν τελειώσει. Δεν µας απασχολούν. Δεν υπάρχουν σόου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σόου κάνετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε
κάνει µία ερώτηση. Πήρατε εννέα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εκφράζετε την προσωπική
σας εµπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Καθίστε
κάτω. Θα ακούσετε τώρα. Κάνατε µια ερώτηση. Πήρατε επι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλέον πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όταν πεθαίνουν άνθρωποι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουρουµπλή, δεν πρόκειται να σας επιτρέψω να είστε πιο ευαίσθητος από εµένα. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν έχει δικαίωµα κάποιος να
κάνει ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουρουµπλή, τι είναι αυτό το πράγµα που κάνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε τα αυτά που ξέρετε.
Είστε και γιατρός! Εσείς πρώτος θα έπρεπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε πρώην Υπουργός Υγείας. Έχετε κάνει
µια ερώτηση. Προσπαθούµε να σας απαντήσουµε. Δεν αφήνετε
να απαντήσουν. Γιατί το κάνετε αυτό;
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σας καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε
σόου. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε. Σας παρακαλώ να τελειώσουµε. Περιµένουν δύο συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξανθός και η κ. Αυγέρη, να απαντήσει ο Υπουργός στις ερωτήσεις
τους. Δεν µπορούµε µαζί σας να κάνουµε είκοσι πέντε λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω. Θα απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε. Για
οτιδήποτε άλλο, κύριε Κουρουµπλή, το Υπουργείο Υγείας είναι
στη διάθεσή σας και είµαστε εδώ για να απαντήσουµε σε οποιοδήποτε ερώτηµά σας.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στα self-tests. Επαναλαµβάνω: Δεν ανακαλύψαµε τον τροχό. Γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές και
µη ευρωπαϊκές χώρες. Τα αυτοδιαγνωστικά αυτά τεστ έχουν εγκρίσεις από αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές. Οι επιστήµονες έχουν
αναφερθεί στον τρόπο απόρριψης αυτών των τεστ. Θα το πω
λίγο πιο απλά για να ρίξουµε λίγο τους τόνους. Πιθανώς σε ένα
χαρτοµάντηλο το οποίο απορρίπτουµε στα οικιακά απορρίµµατα
το ιικό φορτίο να είναι πολύ µεγαλύτερο απ’ ό,τι σε ένα self-test.
Οι διαδικασίες απόρριψης προβλέπονται στις οδηγίες χρήσης
του προϊόντος όπως οι οδηγίες αυτές έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές. Τα διαχειριζόµαστε ως οικιακά απορρίµµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προτροπή σας. Δεν είµαι
πρόχειρος αυτή τη στιγµή όχι µόνο για το φύλλο οδηγιών χρήσης
των προϊόντων, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά και για να
καταθέσω στα Πρακτικά τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Υπάρχουν και οδηγίες από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι οι ίδιες οδηγίες στο
γαλλικό µε το ελληνικό κείµενο; Αυτό σας ρώτησα και δεν µου
απαντήσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Είναι οι ίδιες.
Κύριε Κουρουµπλή, µπερδεύεστε µε το φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Είδατε µία ανάρτηση για ένα γαλλικό προϊόν
που έλεγε ότι είναι για επαγγελµατική χρήση. Αλλά η κατά παρέκκλιση άδεια έχει να κάνει µε τη χρήση τους ως self-tests. Τα
έχετε µπερδέψει. Ξεκαθαρίστε τα στο µυαλό σας κι αν θέλετε
εδώ είµαστε να απαντήσουµε ξανά.
Υπάρχουν σαφείς οδηγίες, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 4378/19-2-2021 ερώτηση του κύκλου των αναφορών - ερωτήσεων, του Βουλευτή Ρεθύµνου του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέα Ξανθού προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αδιαφάνεια, ανεπαρκής προετοιµασία του ΕΣΥ, προβλήµατα στην εξέλιξη των εµβολιασµών και
ανάγκη ενός νέου «µείγµατος» υγειονοµικών µέτρων».
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η ερώτηση είχε κατατεθεί µαζί µε πολλούς άλλους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δυο µήνες περίπου ως γραπτή ερώτηση. Δεν απαντήθηκε. Θεώρησα απαραί-
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τητο να την καταθέσω σ’ αυτή τη φάση. Πολλά ερωτήµατα και
θέµατα, που είχαν αναφερθεί τότε έχουν χάσει την επικαιρότητά
τους, χωρίς να έχουν αντιµετωπιστεί βέβαια. Νοµίζω ότι θα
εστιάσω κι εγώ στο ζήτηµα αυτής της συγκυρίας, που είναι ο
τρόπος «ανοίγµατος» της οικονοµίας, της αγοράς, της κοινωνίας
και οι υγειονοµικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό µε ασφάλεια.
Η µεγάλη εικόνα είναι γνωστή. Δεν χρειάζεται νοµίζω να την
περιγράφει κανένας. Η υγειονοµική τραγωδία συνεχίζεται. Το σύστηµα υγείας ειδικά στο Λεκανοπέδιο είναι σε παρατεταµένο
µπλακ άουτ. Η αγωνία των εργαζοµένων, των ασθενών και των
συγγενών τους νοµίζω ότι αυτή την περίοδο, πραγµατικά, έχει
πάρει δραµατικές διαστάσεις. Χτες ήταν επτακόσιοι ογδόντα οι
διασωληνωµένοι και υπήρχαν πάνω από πενήντα επίσης διασωληνωµένοι εκτός εντατικής. Αυτό λέγεται ιατρική πολέµου. Για
να είµαστε συνεννοηµένοι.
Τώρα, σε αυτήν τη συγκυρία -ουσιαστικά στην αιχµή, δεν ξέρω
αν έχουµε φθάσει πραγµατικά στο peak της υγειονοµικής φάσης
του τρίτου αυτού επιδηµιολογικού κύµατος-, η Κυβέρνηση, πιεζόµενη από τη δυσφορία και την δυσαρέσκεια της κοινωνίας, η
οποία πια καταγράφεται και στις δηµοσκοπήσεις, καθώς το 63%
των πολιτών θεωρεί ότι η διαχείριση είναι αναποτελεσµατική και
προβληµατική, πιεζόµενη από τη γενικευµένη αίσθηση ότι είµαστε σε ένα αναποτελεσµατικό πεντάµηνο lockdown, το οποίο
ούτε την αναχαίτιση του ιού διασφάλισε, ούτε το σύστηµα υγείας
στήριξε, ούτε την κοινωνία στήριξε, ούτε τον έλεγχο της πανδηµίας πέτυχε, κάνει την πολιτική επιλογή να ανοίξει σταδιακά δραστηριότητες. Επειδή όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει τεράστιο
ρίσκο, επινοεί την στρατηγική των self-tests για να χρυσώσει -επιτρέψτε µου τον όρο- το χάπι.
Άκουσα σήµερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι ένα πρόσθετο εργαλείο. Δεν µπορεί να είναι πρόσθετο εργαλείο και ταυτόχρονα να είναι «κλειδί» στο άνοιγµα και των σχολείων και
αύριο, µεθαύριο άλλων τοµέων. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε
ότι είναι πετυχηµένη η σηµερινή εικόνα. Σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες tests που έγιναν, βρέθηκαν εξακόσια δεκατρία θετικά
κρούσµατα. Ποσοστό θετικότητας 0,24%, δηλαδή υποπολλαπλάσιο του ποσοστού θετικότητας, που υπάρχει σε ασυµπτωµατικούς φορείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα δεν είναι προφανώς αν καλώς οι άνθρωποι αυτοί
διαγνώστηκαν και δεν πήγαν στα σχολεία να κολλήσουν άλλους.
Το ερώτηµα είναι από τους υπόλοιπους περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες ανθρώπους, πόσοι έχουν πάρει ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσµα, καθώς ξέρουµε ότι είναι χαµηλής ευαισθησίας αυτά τα tests και η µεθοδολογία έχει πρόβληµα όταν δεν
κάνουµε λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσµατος, αλλά απλώς ρινικού επιχρίσµατος και όταν ξέρουµε ότι ειδικά στους ασυµπτωµατικούς φορείς –το έχει πει ο κ. Μόσιαλος- έχουν πολύ χαµηλή
αποτελεσµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Μιλάτε τεσσεράµισι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι το εξής: Πραγµατικά, σκέφτεται η Κυβέρνηση να τροποποιήσει αυτήν τη στρατηγική και να πάµε σε
ένα συντεταγµένο «άνοιγµα» µε εκτεταµένους διαγνωστικούς
ελέγχους, µε µοριακά και rapid tests, που θα συνταγογραφούνται
και θα διενεργούνται δωρεάν από τις δηµόσιες δοµές και από τα
πιστοποιηµένα εργαστήρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κοιτάξτε, ο χρόνος έχει πάει στα πέντε λεπτά. Δεν µιλάω µόνο
για εσάς, κύριε Ξανθέ, αλλά δηµιουργείται µια επίθεση από άλλους συναδέλφους για τον χρόνο τους ενός και του άλλου. Είµαστε όλοι συνάδελφοι Βουλευτές.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Ξανθός έχει θέσει πολλά ζητήµατα στην ερώτησή του.
Πραγµατικά, κύριε Ξανθέ, λυπάµαι για το εισαγωγικό µέρος
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της ερώτησής σας, γιατί συνεχίζετε να µηδενίζετε τα πάντα,
ακόµα και αυτήν τη µεγάλη εθνική προσπάθεια. Το έχω ξαναπεί
ότι εχθρός σας πρέπει να είναι ο COVID και όχι η Κυβέρνηση.
Όλοι µαζί πρέπει να δούµε πώς µπορούµε να διαχειριστούµε
αυτήν την κατάσταση.
Έχετε µια µίζερη, παλαιάς κοπής, ξεπερασµένη τακτική που
πολλές φορές κινείται στα όρια της υπονόµευσης της εθνικής
αυτής προσπάθειας. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, ευτυχώς που
η κρίση της πανδηµίας βρήκε στο τιµόνι της χώρας την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν το λέµε εµείς, είναι η άποψη
της πλειονότητας των πολιτών. Είδατε και πρόσφατα τις µετρήσεις, που δείχνουν την αυξηµένη εµπιστοσύνη των πολιτών στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ακόµα και αυτό σας ενοχλεί. Ενισχύσαµε
το δηµόσιο σύστηµα υγείας και µας λέτε ότι τελικός µας στόχος
είναι η ιδιωτικοποίηση του συστήµατος.
Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν, στη διακυβέρνησή σας
και σε έκτακτες καταστάσεις που κληθήκατε να διαχειριστείτε,
στα αποτελέσµατα τα οποία φέρατε, αλλά η πανδηµία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Για πείτε ένα παράδειγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Η Μάνδρα και το Μάτι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ντροπή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Ξανθέ, θέλετε να σας πω και άλλα;
Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε τι θα είχε συµβεί εάν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και διαχειριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ την πανδηµία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Βλέπω λίγο επεισοδιακή σήµερα τη συζήτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Προκάλεσα εγώ; Έλεος τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κοιτάξτε,
κύριε συνάδελφε. Ο Υπουργός έχει ευθύνη των λεγόµενών του,
όπως και εσείς και ο καθένας µας. Σας παρακαλώ, θα απαντήσετε µετά όταν θα σας δοθεί ο λόγος. Εγώ δεν µπορώ να παρέµβω στον κάθε Υπουργό ή στον κάθε Βουλευτή εκτός των
ορίων που έχει θέσει ο Κανονισµός.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο των χωρών
του εξωτερικού έχουν χαρακτηρίσει τη διαχείριση της πανδηµίας
επιτυχηµένη µέχρι σήµερα στη χώρα µας. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε σήµερα εάν δεν είχαµε λάβει τα µέτρα, που έχουµε
λάβει. Μας κατηγορείτε και για τα µέτρα, που έχουµε λάβει!
Αξίζει να αναφερθώ σε δύο σηµεία. Η Ελλάδα βρίσκεται και
σύµφωνα µε τον χάρτη του ECDC -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- µεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ό,τι αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων για τον κορωνοϊό, «βαθύ πράσινο», και είναι έκτη σε ποσοστό πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης του πληθυσµού αφήνοντας πίσω της χώρες
όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία. Και δεν αρκεί να στεκόµαστε
µόνο στα καλά, αλλά επειδή η πανδηµία είναι δυναµική απαιτείται
συνεχής επαγρύπνηση, αξιολόγηση της κατάστασης και λήψη
πρόσθετων µέτρων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Γι’ αυτό σας λέω ότι εσείς έχετε µία διαφορετική θεώρηση και
η στάση σας είναι αδικαιολόγητα αρνητική και στέκεστε πάντοτε
αρνητικά σε οποιαδήποτε ενέργεια της Κυβέρνησης.
Η στρατηγική µας για τη διαχείριση της πανδηµίας στηρίζεται
στους εξής τρεις πυλώνες: Πρώτον, σε ένα ισχυρό και αξιόπιστο
σύστηµα υγείας, δεύτερον, στους µαζικούς διαγνωστικούς ελέγχους και τρίτον, στους εµβολιασµούς. Τουλάχιστον σε αυτά δεν
πιστεύω να διαφωνείτε.
Να αναφερθώ λίγο ειδικότερα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
πώς µας το παραδώσατε το 2019 και πώς είναι σήµερα εν µέσω
πανδηµίας. Δώσαµε προτεραιότητα στην ενίσχυση του συστή-
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µατος υγείας σε προσωπικό, µε πολύ στοχευµένες ενέργειες.
Έγιναν προσλήψεις σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα µόνιµου
προσωπικού και επικουρικού, που δεν είχαν γίνει ποτέ σε τέτοιο
χρονικό διάστηµα στο παρελθόν. Προκηρύξαµε δύο χιλιάδες
τριακόσιες πενήντα τέσσερις θέσεις γιατρών ΕΣΥ σε σύγκριση
µε τις δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις που είχε προκηρύξει η δική σας διακυβέρνηση σε τεσσεράµισι χρόνια.
Για τις µονάδες εντατικής θεραπείας τετρακόσιοι δέκα µόνιµοι
γιατροί ήδη υπηρετούν στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Και
τις µονάδες που λειτουργήσαµε φροντίσαµε πρώτα να τις στελεχώσουµε µε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό και µετά να
κόψουµε κορδέλες.
Και θα επαναλάβω κάτι για τα Πρακτικά, γιατί το ανέφερα
προχθές και το αναφέρω και σήµερα και λυπάµαι για αυτό. Σε
απάντηση δική σας στις 21 Ιανουαρίου του 2019, που ήσασταν
Υπουργός Υγείας, είχατε πει ότι «υπάρχουν τα διαθέσιµα στοιχεία, έχουµε τον µικρότερο αριθµό κλειστών κλινών εντατικής
θεραπείας την τελευταία δεκαπενταετία». Και µας λέτε τώρα για
τον αριθµό των διασωληνωµένων.
Αναγνωρίστε, τουλάχιστον, την µεγάλη προσπάθεια που έγινε
στον τοµέα των µονάδων εντατικής θεραπείας, τις νέες κλίνες
που άνοιξαν και τις νέες κλίνες που συνεχίζουµε να ανοίγουµε
και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Είναι σηµαντική ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όλες σηµαντικές είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Θα σταµατήσω σε λίγο και θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
…είναι οι κλίνες αυτές, που µας έχουν δώσει τη δυνατότητα
να σταθούµε όρθιοι. Ενίσχυση σε εξοπλισµό και πλήρης επάρκεια σε µέσα ατοµικής προστασίας και σε φαρµακευτικό υλικό
έχοντας διασφαλίσει πρόσβαση όχι µόνο στο εµβόλιο, αλλά και
σε οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή είναι διαθέσιµη. Να επαναλάβω για µια ακόµη φορά τη συµµετοχή της χώρας µας στην
κοινή ευρωπαϊκή προµήθεια µονοκλωνικών αντισωµάτων.
Θα πω µια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για τα self-tests που ξεκίνησε να λέει ο κ. Ξανθός και θα συνεχίσω στη δευτερολογία
µου. Δεν τροποποιούµε σε καµµία περίπτωση τη στρατηγική µας.
Το εργαλείο των self-tests έρχεται να συµπληρώσει τη στρατηγική, που έχουµε σε ό,τι αφορά τους διαγνωστικούς ελέγχους,
οι οποίοι σαφώς είναι και περισσότεροι από κάθε άλλη φορά και
καθηµερινά αυξάνονται.
Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είστε πολιτικά αναιδής,
και εσείς και η Κυβέρνηση. Δεν µου αρέσει να µιλάω έτσι, αλλά
αυτή είναι η αλήθεια. Τη στιγµή που η κοινωνία βιώνει ένα δράµα,
εσείς επαίρεστε ότι τα κάνατε όλα καλά. Έλεος, δηλαδή!
Φυσικά οι πολίτες εµπιστεύονται το ΕΣΥ. Εµείς το ξέραµε
αυτό. η ενίσχυσή του ήταν πυρηνικό στοιχείο του προγράµµατός
µας, των αξιών µας και των παρεµβάσεών µας της προηγούµενης περιόδου. Εσείς το αµφισβητούσατε χρόνια. Εσείς δεν το
ψηφίσατε καν εδώ, όταν νοµοθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο ν.1397/
1983. Εσείς δεν είχατε στο πρόγραµµά σας την ενδυνάµωση του
δηµόσιου συστήµατος υγείας, αλλά το άνοιγµά του στην αγορά
και στον ιδιωτικό τοµέα. Και το 66% των πολιτών, κύριε Υπουργέ
–προχθεσινή δηµοσκόπηση- πιστεύει ότι δεν στηρίξατε το σύστηµα υγείας. Αυτή είναι η αίσθηση των πολιτών.
Και προφανώς έχουµε να κάνουµε µε µία µεγάλη παγκόσµια
διασυνοριακή απειλή, αλλά το πώς κάθε χώρα κινητοποιεί τις διαθέσιµες δυνάµεις, τις δοµές, τους ανθρώπους, τα πάντα, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την έκβαση της µάχης.
Στην κορύφωση της πιεστικής συγκυρίας δεν έχετε κάνει αυτό
που λέµε τόσο καιρό, να εµπλέξετε ισόρροπα και ισότιµα και τον
ιδιωτικό τοµέα και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Το ξαναείπα και
προχθές. Από τις δεκαπέντε χιλιάδες κλίνες, που έχει ο ιδιωτικός
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τοµέας στη χώρα, µόνο διακόσιες πενήντα έχουν διατεθεί επίσηµα για νοσηλεία περιστατικών COVID.
Σταµατήστε αυτά που λέτε τώρα. Σταµατήστε αυτές τις συγκρίσεις. Δεν µπορούµε να συγκρίνουµε, κύριε Υπουργέ, πράγµατα ανόµοια. Δεν µπορούµε να συγκρίνουµε πολιτικές και παρεµβάσεις, που γίνονται σε άλλο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και κυρίως εκτός πανδηµίας, µε παρεµβάσεις που γίνονται όταν η
χώρα ζει µία µεγάλη υγειονοµική κρίση. Είναι σαν να συγκρίνουµε τις σφαίρες που καταναλώνει ο στρατός σε περίοδο ειρήνης και σε περίοδο πολέµου. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας
λέω ή δεν το καταλαβαίνετε;
Για να τελειώσουµε µε αυτή την κοροϊδία, θα σας πω το εξής.
Παραδώσατε το 2015 τετρακόσιες σαράντα κλίνες, ιστορικό χαµηλό της χώρας! Και εµείς µέσα στο µνηµόνιο, σε λιτότητα και
χωρίς να υπάρχει πανδηµία, καταφέραµε να προσθέσουµε άλλες
εκατόν είκοσι. Έφταναν; Όχι, βεβαίως όχι! Ήταν σε απόκλιση
από το µέσο όρο της Ευρώπης. Μη µας λέτε, όµως, ότι έχετε
αναπτύξει νέες κλίνες ΜΕΘ…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Πάµε να τις δούµε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μια στιγµή, ακούστε. Εκτός από τις διακόσιες πενήντα που έχουν προστεθεί µε ιδιωτικές δωρεές, µε τη
δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, ιδιωτικών ιδρυµάτων κ.λπ., που
είναι καινούριες οι εγκαταστάσεις, οι υποδοµές και ο εξοπλισµός, όλο το άλλο είναι εσωτερικές µετατροπές, κύριε Υπουργέ,
οι οποίες θα λήξουν. Έχουν ηµεροµηνία λήξης. Δεν θα παραµείνουν ως παρακαταθήκη στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Μας έχετε
τρελάνει τον τελευταίο καιρό: «Χίλιες τρακόσιες, χίλιες τετρακόσιες, χίλιες πεντακόσιες». Έτσι ανοίγουν τα κρεβάτια εντατικής;
Είστε σοβαροί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µεγάλη δυσκολία. Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν επιχαίρουµε για τη δυσκολία, ούτε επενδύουµε στην καταστροφή και
στην αποτυχία για να έχουµε κάποιο µικροκοµµατικό όφελος.
Μην µας κάνετε, λοιπόν, υποδείξεις για σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Την υπεύθυνη πολιτική πρόταση την έχει καταθέσει ο Αλέξης
Τσίπρας εδώ και καιρό, που λέει να συγκληθεί το συµβούλιο Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να συµφωνήσουµε
µια στρατηγική ενδυνάµωσης του ΕΣΥ και διεξόδου, µε την κοινωνία όρθια, να σωθούν ζωές. Αυτό έχουµε πει. Δεν το δεχτήκατε, γιατί τα κάνετε όλα καλά και γιατί επαίρεστε και το µόνο
που σας νοιάζει είναι η επικοινωνία. Γι’ αυτό και τα self-tests τα
εµφανίσατε ως φύλλο συκής µιας επιλογής που έχει ρίσκο.
Σας το έχουµε ξαναπεί. Ενισχύστε την παρέµβαση που διενεργούν οι υπηρεσίες υγείας της χώρας, µε εκτεταµένους ελέγχους,
στοχευµένους εκεί που είναι οι υπερµεταδόσεις, δηλαδή στους
χώρους εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Μιλάτε ήδη οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μία τελευταία
κουβέντα.
Πιστεύετε στα σοβαρά ότι αυτή η ιστορία της αυτοεξέτασης
και της αυτοδήλωσης των θετικών κρουσµάτων µπορεί να σταθεί
στον ιδιωτικό τοµέα όπου θα διακυβεύεται το µεροκάµατο, η λειτουργία της επιχείρησης, η λειτουργία του καταστήµατος; Δεν
µπορεί να προχωρήσει έτσι. Καταλάβετέ το και αλλάξτε στρατηγική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία νωρίτερα και να πάµε στην τελευταία
ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθέ, πραγµατικά, όντως, δεν θέλω να µπω σε συγκρίσεις για καταστάσεις, που διαχειρίστηκε η µία ή η άλλη κυβέρνηση, διότι δεν αποτελούν το δικό µας µέτρο σύγκρισης. Και,
βεβαίως, όλοι αναγνωρίζουµε ότι η πανδηµία είναι κάτι ξεχωριστό σε µέγεθος και σε συνέπειες. Όµως, θα έπρεπε τουλάχιστον
να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά πράγµατα.
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Αναφερθήκατε στο τι κάνουµε στην κορύφωση αυτού του κύµατος. Αναλογιστείτε κι εσείς τι κάνατε στην κορύφωση αυτού
του κύµατος. Καλούσατε τον κόσµο σε συγκεντρώσεις.
Αυτή τη στιγµή στον δηµόσιο τοµέα, που καλώς έχει αναλάβει
το µεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης της πανδηµίας, υπάρχει
συσσωρευµένη πλέον γνώση και εµπειρία. Στη µάχη αυτή συµµετέχει και ο ιδιωτικός τοµέας και οι Ένοπλες Δυνάµεις. Και είναι
λογικό τον απόλυτο έλεγχο να τον έχει το δηµόσιο σύστηµα
υγείας και το κράτος και όπου χρειαστεί να µπορεί να παρεµβαίνει, έτσι ώστε να πετύχουµε τους στόχους µας.
Επαναλαµβάνω ότι τα self-tests είναι µια συµπληρωµατική
δράση προκειµένου µε ασφάλεια να µπορέσουµε να ανοίξουµε.
Επειδή αναφέρατε και στην ερώτησή σας τη διεξαγωγή δωρεάν
τεστ, υπενθυµίζω πάλι ότι όσα τεστ έχουν διεξαχθεί σε δηµόσιο
φορέα είναι δωρεάν για τους πολίτες και θα συνεχίσουν να είναι
δωρεάν, εφόσον χρειαστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Το 1/3 του κόσµου τα πληρώνει από την
τσέπη του. Μία εξέταση δηµόσιας υγείας την πληρώνει από την
τσέπη του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Δεν απαγορεύουµε στον κόσµο να πάει σε µια δηµόσια
δοµή να κάνει το τεστ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν κάνουν χοληστερίνη, κύριε Υπουργέ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Θα ήθελα να πω ότι το κεντρικό µήνυµα στην τρέχουσα
συγκυρία της πανδηµίας είναι περισσότεροι βαθµοί ελευθερίας,
µε αυξηµένο αυτοέλεγχο και πιστή τήρηση των µέτρων, για να
µπορέσουµε να ξεπεράσουµε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα και αυτό είναι το νέο µείγµα πολιτικής το
οποίο εφαρµόζουµε και πιστεύουµε ότι θα είναι επιτυχηµένο.
Η χώρα έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή από µία ενότητα όλων των
πολιτικών δυνάµεων και µία ισχυρή και αξιόπιστη, πρωτίστως,
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την
πανδηµία αυτή. Επαναλαµβάνω ότι εχθρός σας πρέπει να είναι
ο COVID και όχι η Κυβέρνηση. Για µία ακόµη φορά, το έχω ξαναπεί, πρέπει επιτέλους η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επιτάξει,
για να χρησιµοποιήσω µια λέξη της επικαιρότητας, την ελάχιστη
έστω υπευθυνότητα, που απαιτεί ο λαός από µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάντως σε
κάθε περίπτωση, για να είµαστε ειλικρινείς, ό,τι παρέχεται ακόµα
και δωρεάν στον πολίτη από τη φορολογία του είναι. Δεν το δίνει
κάποιος τζάµπα. Για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς όλοι και να
γνωρίζουµε τι γίνεται. Δηλαδή, προφανέστατα ό,τι είναι το πληρώνουµε όλοι µαζί. Δεν το πληρώνει κανένας ξεχωριστά, ούτε
δωρεάν δίνεται. Θα έρθει κάποια στιγµή ο λογαριασµός.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 4126/12-2-2021 ερώτηση του
κύκλου αναφορών - ερωτήσεων της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας (Δώρας) Αυγέρη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Έµπρακτη αναγνώριση της ηρωικής προσπάθειας των υγειονοµικών που χάθηκαν,
συµπαράσταση της πολιτείας στους συγγενείς των εργαζόµενων-συµβασιούχων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) που
έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της µάχης ενάντια στον COVID19.».
Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Ελπίζω εσείς να
µείνετε στον χρόνο σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, αν δείτε ότι
υπερβαίνω τον χρόνο µου, µπορείτε να πάρετε και από τον χρόνο
της δευτερολογίας. Ούτως ή άλλως, µάλλον δεν θα τον χρειαστώ, γιατί βλέπω σε ποιο κλίµα έχει υποπέσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας και νοµίζω ότι είναι και αναµενόµενη η απάντηση, που θα λάβω στο ερώτηµα.
Μπαίνω σε πειρασµό, κύριε Υπουργέ, να συµπληρώσω αυτό
που είπε ο πρώην Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξανθός, ότι
δεν σας διακατέχει µόνο πολιτική αναίδεια, αλλά ανηθικότητα και
ασέβεια, γιατί παραβιάζετε και την αλήθεια και πραγµατικά είστε
ασεβείς απέναντι και στη µνήµη αυτών των χιλιάδων ανθρώπων,
υπερβαίνουν τις οκτώ χιλιάδες πια, και πολύ περισσότερο δεν
σέβεστε τον πόνο των δικών τους ανθρώπων, που έχασαν δικούς
τους ανθρώπους µέσα στα κρεβάτια και στις ΜΕΘ, που υπήρχαν
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του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Αν θέλετε µε κάποιον να κάνετε επίσκεψη στα νοσοκοµεία, να κάνετε µε τους συγγενείς
αυτών, που εκλιπαρούν για ένα κρεβάτι µονάδας εντατικής θεραπείας.
Ακριβώς τρεις µήνες πριν, κύριε Υπουργέ, στις 12 Ιανουαρίου
2021 σας υποβάλαµε µία ερώτηση η οποία παραµένει ακόµη και
σήµερα αναπάντητη από εσάς, όπως και οι περισσότερες ερωτήσεις τις οποίες υποβάλουµε. Έχει να κάνει µε την προσπάθεια
από την πλευρά της πολιτείας έµπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των υγειονοµικών που έπεσαν πάνω στο καθήκον, στη
µάχη ενάντια στον COVID-19. Αφορά στη συµπαράσταση της πολιτείας στους συγγενείς τόσο των µόνιµων εργαζοµένων στο ΕΣΥ
όσο και των επικουρικών ή συµβασιούχων που έχασαν τη ζωή
τους στο πεδίο της µάχης ενάντια στον COVID.
Καθ’ όλη την διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης το προσωπικό
όλων των ειδικοτήτων, που είχε υπηρετήσει σε νοσοκοµεία και
υγειονοµικές µονάδες δίνει την πιο γενναία µάχη µέσα σε πολεµικές συνθήκες. Δίνει άνιση µάχη διακινδυνεύοντας την υγεία και
την ίδια του τη ζωή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που έχουµε καταφέρει να συλλέξουµε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι περίπου
είκοσι πέντε, υγειονοµικοί εργαζόµενοι του ΕΣΥ, που έχασαν τη
ζωή τους δίνοντας αυτήν τη µάχη. Αυτοί άφησαν πίσω τους παιδιά, συζύγους, γονείς.
Είναι επιβεβληµένο να παρέµβει η πολιτεία και να στηρίξει εµπράκτως τις οικογένειες όσων χάνουν τη ζωή τους. Θα ήθελα
παρακαλώ να έχω την απάντησή σας σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Η συνάδελφος ήταν σύντοµη και περιεκτική.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αυγέρη, η λειτουργία του κράτους διέπεται από σειρά
διατάξεων σε χιλιάδες νόµους µε θεµατοφύλακα πέρα και πάνω
απ’ όλα το Σύνταγµα. Πιστεύω -το πιστεύουµε όλοι σε αυτή την
Αίθουσα- ότι όποια κι αν είναι η κυβέρνηση, το κράτος έχει συνέχεια και ο νοµοθέτης έχει φροντίσει να έχει και συνέπεια απέναντι στην Ελληνίδα και στον Έλληνα, απέναντι στον κάθε
πολίτη. Και όπου υπάρχουν κενά ή όπου µπορεί να προκύψουν
νέες ανάγκες, είµαστε εδώ ως κράτος, χωρίς κόκκινες, πράσινες
ή µπλε αποχρώσεις, για να νοµοθετούµε προς όφελος των πολιτών, προασπίζοντας το δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή το συµφέρον
του κάθε πολίτη.
Αναδεικνύετε ένα ζήτηµα, το οποίο τολµώ να πω ότι θα µπορούσατε, χωρίς να δηµιουργηθούν εντυπώσεις και να γίνει ένας
θόρυβος γύρω από αυτό το ευαίσθητο ζήτηµα, να δείτε πού
υπάρχει κενό και να έρθετε να µας προτείνετε κάποια αλλαγή
στη νοµοθεσία. Εµείς είµαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε νοµοθετική παρέµβαση χρειάζεται προς την κατεύθυνση βελτίωσης του
πλαισίου αυτού και σας δηλώνω, χωρίς δεύτερη σκέψη, ότι θα
το υλοποιήσουµε και εξετάζουµε.
Θα αναφερθώ ειδικότερα: Υπάρχει ένα γενικό νοµοθετικό
πλαίσιο που καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει η γενική διάταξη του άρθρου 14 του ν.2266/1994, µε την οποία θεσπίζεται η
δυνατότητα διορισµού στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα των ειδικώς αναφεροµένων µελών της οικογένειας υπαλλήλου του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που πέθανε κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος και εξαιτίας
της εκτέλεσης αυτού. Τούτο αφ’ ενός ως αναγνώριση αντικειµενικής ευθύνης του δηµοσίου έναντι των υπαλλήλων του, οι οποίοι
διακινδυνεύουν ενίοτε τη ζωή τους προκειµένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, αφ’ ετέρου ως συνδροµή της πολιτείας προς την οικογένεια των προσώπων αυτών. Στην έννοια του
εργαζόµενου στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα περιλαµβάνονται, µε κριτήριο το είδος και τη φύση της υπηρεσίας
τους, τόσο οι δηµόσιοι υπάλληλοι όσο και οι προσληφθέντες µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που προσλαµβάνονται µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου για την κάλυψη αναγκών.
Εποµένως, τα διάφορα ευεργετήµατα και κυρίως το ευεργέτηµα της δυνατότητας διορισµού στο δηµόσιο παρέχεται στα ει-
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δικώς αναφερόµενα µέλη της οικογένειας, συµπεριλαµβανοµένου του επικουρικού και έκτακτου προσωπικού στο οποίο αναφερθήκατε.
Επαναλαµβάνω, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ότι νοµικό
πλαίσιο υπάρχει. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε νοµοθετική παρέµβαση στην κατεύθυνση βελτίωσης αυτού, είµαστε εδώ χωρίς
δεύτερη σκέψη να την υλοποιήσουµε. Δεν νοµίζω ότι υπάρχουν
διαφωνίες για το ζήτηµα αυτό, ούτε αρµόζει στον πολιτικό µας
πολιτισµό να σπρωχνόµαστε για το ποιος είναι κοινωνικά πιο
ευαίσθητος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Αυγέρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την απάντηση, κύριε Υπουργέ. Είναι ευχάριστη η είδηση αυτή
που δίνετε, αλλά, αλήθεια, γιατί χρειάστηκαν να µεσολαβήσουν
τρεις µήνες από την γραπτή ερώτηση, την οποία υποβάλαµε σαράντα έξι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, για
να έρθετε τώρα εδώ µετά από δική µου επίκαιρη ερώτηση για να
απαντήσετε σε αυτό; Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Προφανώς δεν το γνωρίζουν ούτε οι συγγενείς των είκοσι
πέντε υγειονοµικών -δεν είναι παραπάνω από τριάντα- γιατί αν
το ήξεραν, δεν θα χρειαζόταν να γίνουν και αναφορές από συγγενείς τους. Για παράδειγµα, η σύζυγος του δέκατου πέµπτου
υγειονοµικού που «έπεσε», του νοσηλευτή, του υγειονοµικού από
τη Φλώρινα είπε ότι από την πλευρά της επίσηµης πολιτείας όχι
δεν είχαν καµµία έµπρακτη αναγνώριση της ηρωικής προσπάθειας των συγγενών τους που «έφυγαν», αλλά δεν υπήρχαν ούτε
καν συλλυπητήρια από την πολιτεία, κύριε Υπουργέ.
Κρατώ, όµως, τη θετική πλευρά, ότι έστω και µετά από τρεις
µήνες και µετά από επαναφορά αυτού του επίκαιρου ερωτήµατος µε την επίκαιρη ερώτηση, δεσµεύεστε εσείς πολιτικά ότι θα
κάνετε πράξη αυτό που εµείς σας προβάλλουµε, ακριβώς για το
ελάχιστο, που πρέπει να αποδώσει η πολιτεία σε αυτούς τους
ανθρώπους, που «έφυγαν» ή ενδεχοµένως και θα «φύγουν», γιατί
αυτή η πληγή, αυτός ο πόλεµος είναι ακόµα ανοιχτός, κύριε
Υπουργέ.
Περιµένω τις δικές σας νοµοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και
τα συλλυπητήρια, ως πρώτο δείγµα, προς αυτές τις οικογένειες
που έχασαν τους δικούς τους.
Το κυριότερο, όµως, που περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, για να
κλείσουµε αυτή την κουβέντα σήµερα, είναι µία συγνώµη στους
συγγενείς των εννέα χιλιάδων ανθρώπων που χάθηκαν. Φτάνουµε σε αυτόν τον αριθµό!
Βλέπω ότι ακολουθείτε τα χνάρια του Πρωθυπουργού σας,
που πριν από δέκα ηµέρες έκανε την ατυχέστατη δήλωση πως
τα έκανε τόσο καλά η Κυβέρνηση και ότι εάν δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία θα είχαµε ακόµα οχτώ χιλιάδες νεκρούς. Αντιµετωπίζετε µε πολύ κυνικό και ανήθικο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους,
κύριε Υπουργέ, ως αριθµούς. Δεν έχετε καµµία ενσυναίσθηση
για το δράµα, που ζουν οι άνθρωποι, για το τι ακριβώς πρέπει να
αντιµετωπίσουν ως κοινωνική και οικονοµική συνθήκη µέσα στις
δικές τους οικογένειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του
Δηµόσιου Τοµέα, Σύµβουλος Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για την δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αυγέρη, ενώ το ξεκινήσατε καλά, στο τέλος το χαλάσατε. Μας είπατε για τους θανάτους. Δηλαδή λέτε να χαιρόµαστε για τους θανάτους; Δεν έχουν πεθάνει στις άλλες χώρες
άνθρωποι από την πανδηµία; Μόνο στην Ελλάδα πέθαναν και νοµίζετε ότι χαιρόµαστε γι’ αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ούτε µία συγγνώµη, ούτε ένα
δάκρυ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κάνετε µεγάλο λάθος και λυπάµαι γι’ αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ας πούµε τώρα για τους υγειονοµικούς. Ας ξεκινήσουµε απ’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Α, τώρα να ξεκινήσουµε απ’ αυτό; Γιατί είπατε κάποια
πράγµατα τα οποία αγγίζουν και τα όρια του λαϊκισµού.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Τόσα είπατε και εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Σας είπα λοιπόν σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας ότι έχει
και διάφορες πτυχές το ζήτηµα αυτό σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό σας είπα ότι το εξετάζουµε και βεβαίως εάν υπάρχει κάποια πρόταση, αυτό θα θέλαµε να ακούσουµε προς την
κατεύθυνση αυτή και µακάρι να έρθουµε εδώ και να το ψηφίσουµε όλοι µαζί. Αλλά υπάρχουν διάφορα ζητήµατα και κυρίως
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη συγκεκριµένη περίοδο και µε την πανδηµία και τον κορωνοϊό.
Και σας είπα ότι ο νοµοθέτης έχει φροντίσει να υπάρχει ένα
θεσµικό πλαίσιο και εάν υπάρχει δυνατότητα και συγκεκριµένη
πρόταση προς βελτίωση αυτού και επίλυση διαφόρων ζητηµάτων
-επαναλαµβάνω υπάρχουν διάφορα ζητήµατα, που αφορούν τον
κορωνοϊό και πρέπει να τα επιλύσουµε εφόσον θέλουµε να νοµοθετήσουµε ορθώς- εδώ είµαστε και µακάρι να πάµε όλοι µαζί
να το ψηφίσουµε.
Και να επαναλάβω ότι εδώ δεν χωρεί πολιτικός διαγκωνισµός
για το ποιος είναι ποιος είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητος. Μιλάµε
για ανθρώπινες ζωές και όχι αριθµούς. Και επαναλαµβάνω ότι
λυπάµαι για τον τελευταίο χαρακτηρισµό σας σε ό,τι αφορά τους
θανάτους.
Γνωρίζουµε όλοι ότι στόχος κάθε οργανωµένης πολιτείας, στόχος του κράτους, στόχος της ελληνικής Κυβέρνησης είναι να
προστατεύσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις ζωές όλων των πολιτών και µε κάθε µέσο να διασφαλίσει την επιστροφή στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα µε ασφάλεια και µε
επάρκεια του συστήµατος υγείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19:02’ λύεται η συνεδρίαση για
την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, συζήτηση και λήψη απόφασης επί της
αίτησης άρσης ασυλίας Βουλευτή σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί και β) νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

