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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 13127, 13129, 13130,
13131, 13137, 13139, 13141, 13144, 13145, 13146, 13147,
13149, 13151, 13152, 13153, 13154, 13155, 13158
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i µε θέµα: «Η εκκρεµότητα µε τους δασικούς χάρτες εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους της Ηλείας»,
σελ. 13127
ii. µε θέµα: « Έγκληµα! Με ποιο δικαίωµα η Κυβέρνηση
αποφασίζει και αδειοδοτεί το γκρέµισµα της σκηνής και του
εσωτερικού της ιστορικής και διατηρητέας αίθουσας πολιτισµού, του εµβληµατικού για την πόλη του Πειραιά θεάτρουκινηµατογράφου "Χάι-Λάιφ’’, για να πουλάει ρούχα µια
εταιρεία;», σελ. 13129
iii. µε θέµα: «Θα λάβετε υπόψη τις ανησυχίες των κατοίκων
σχετικά µε την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων στη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης;», σελ. 13131
iv. µε θέµα: «Ρυπαντικό φορτίο λιµανιού Ερµούπολης»,
σελ. 13133
β) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Ποιο είναι το σχέδιο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων εν µέσω υγειονοµικής κρίσης;», σελ.
13135
ii. µε θέµα: «Την καταγγελία του Εθνικού Συµβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα, σχετικά µε το πρόγραµµα “MOG/µνήµες από την γερµανική
κατοχή στην Ελλάδα’’», σελ. 13137
γ) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
« Ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του έργου: «Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής
(Αρ. Μελ. 14/2019)», σελ. 13139
δ) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µε θέµα: «Εγκαταλελειµµένο επί 14 χρόνια στον βυθό της
Σαντορίνης, το Sea Diamond», σελ. 13141
ε) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα:
«Ποιες οι ενέργειες της Ελλάδας για την εξαίρεση ισχύος του
καθεστώτος της «πατέντας» των εµβολίων κατά της νόσου
COVID-19;», σελ. 13143
στ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Γιατί
δεν εφαρµόζεται το Σύνταγµα στους λειτουργούς της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης;», σελ. 13145
ζ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα
« Άµεσος κίνδυνος συρρίκνωσης και τελικά κατάργησης των
πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας»,
σελ. 13147
η) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στο συγκρότηµα
της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ», σελ. 13148
θ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Αξιοποίηση κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΟΔΥ στους
Αµπελοκήπους Ιωαννίνων», σελ. 13150
ii. µε θέµα: «Η µη ενσωµάτωση των µονοκλωνικών αντισωµάτων στη θεραπευτική στρατηγική της χώρας συνιστά εγκληµατική αδράνεια του Υπουργείου Υγείας», σελ. 13151
iii. µε θέµα: «Να στελεχωθεί το Νοσοκοµείο Ρόδου άµεσα

µε αναισθησιολόγους και όλο το απαιτούµενο µόνιµο προσωπικό», σελ. 13155
iv. µε θέµα: «Ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού κλπ αλλά και την αυτοτελή
φορολόγηση των εφηµεριών;», σελ. 13156
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Αθήνα, σήµερα στις 31 Μαΐου 2021, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
16.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Mε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι ερωτήσεις που θα
συζητηθούν σήµερα είναι οι εξής: Η µε αριθµό 785/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη. Η µε αριθµό
788/21-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλο. Η µε αριθµό 794/24-5-2021
επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση. Οι µε
αριθµό 784/18-5-2021, 787/19-5-2021, 797/24-5-2021 και 800/245-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη. Η µε αριθµό
791/23-5-2021 επίκαιρη ερώτηση και η µε αριθµό 1861/10-3-2021
αναφορά κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της
Βουλής, θα απαντηθούν από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα Μακρή. Η µε αριθµό 789/21-5-.2021 επίκαιρη
ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευάγγελο Συρίγο. Οι µε αριθµό 780/17-5-2021,
783/18-5-2021 και 786/19-5-2021 επίκαιρες ερωτήσεις και η υπ’
αριθµόν 5052/12-3-2021 ερώτηση κατ’ άρθρον 130 παράγραφος
5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά. Η µε
αριθµό 793/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον
Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη.
Τέλος, η µε αριθµό 801/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 783/18-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Η εκκρεµότητα µε τους δασικούς χάρτες εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους της
Ηλείας».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµά µου εστιάζεται βεβαίως στον
Νοµό Ηλείας όπου εκλέγοµαι, αλλά ξέρετε ότι έχει διαστάσεις
πλέον ανεξέλεγκτες σε όλη τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, στην Ηλεία
έχουµε πολύ σοβαρό πρόβληµα µε το θέµα της ανάρτησης δασικών χαρτών. Πρώτον, δεν έχουν προλάβει να υποβάλουν αντιρρήσεις χιλιάδες πολίτες –είναι µία από τις αναρτήσεις που
έγιναν σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα- µε ορατό κίνδυνο να
χάσουν τις περιουσίες τους. Εκκρεµούν σχεδόν δέκα χιλιάδες
αντιρρήσεις και στα τρία δασαρχεία, αφού εδώ και ενάµιση
χρόνο δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές για λόγους ανεξήγητους.
Ενώ έχει αλλάξει ο νόµος, σχεδόν από τον Ιούλιο του 2019 έχει
παγώσει κάθε διαδικασία.
Δεν έχουν αναρτηθεί έως τώρα αποφάσεις των επιτροπών αντιρρήσεων που έχουν επιληφθεί εδώ και ενάµιση χρόνο, µε αποτέλεσµα ενώ έχει λυθεί το ζήτηµα δασολογικά να µην µπορούν
οι ιδιοκτήτες αυτήν τη στιγµή να χρησιµοποιήσουν τις περιουσίες
τους. Ανάλογο πρόβληµα προκύπτει επειδή δεν έχουν διορθωθεί
και οι χάρτες στις περιοχές που έχει γίνει άρση του αναδασωτέου µετά από εισήγηση-απόφαση της δασικής υπηρεσίας.
Επιπλέον προβλήµατα είναι το πάγωµα της διαδικασίας εξαγοράς των εκχερσωµένων εκτάσεων ΔΑ µετά την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Μόνο στο δασαρχείο Πύργου
έχουµε τεσσερισήµισι χιλιάδες υποθέσεις, ενώ για τους δασωµένους αγρούς ζητούνται συµβόλαια πριν το 2004 και όχι πριν
από την ανάρτηση το 2017. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία προκαλεί
αυτό. Δεν γίνεται δεκτή η χρησικτησία, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη
συµβολαιογραφική πράξη γίνεται δεκτό αυτό, ενώ απαιτείται και
βεβαίωση της κτηµατικής υπηρεσίας ότι δεν συνιστά δηµόσια
έκταση, κάτι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και χρονοβόρο.
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι ότι έχει προκληθεί έντονη ανασφάλεια σε αγρότες και κτηνοτρόφους παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις για το ενδεχόµενο ανάκτησης των επιδοτήσεων που δόθηκαν για καλλιεργούµενες εκτάσεις στις οποίες
υπάρχει ακόµα εκκρεµότητα ειδικά µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Δύο ερωτήµατα: Πρώτον, θα δώσετε εκ νέου τη δυνατότητα
υποβολής αντιρρήσεων στους κατοίκους της Ηλείας ώστε να µην
κινδυνεύσουν µε απώλεια του χαρακτήρα των εκτάσεών τους και
θα επισπεύσετε τη σχετική διαδικασία συγκροτώντας τουλάχιστον δύο επιτροπές ανά δασαρχείο;
Δεύτερον, τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι αγρότες και
κτηνοτρόφοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν επιδοτήσεις που
έλαβαν εάν και εφόσον οι εκτάσεις τις οποίες έχουν δηλώσει τελικά δεν δικαιωθούν στην διαδικασία των αντιρρήσεων;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι πολύ εύλογα τα ερωτήµατα. Σίγουρα
ισχύουν σε όλη την επικράτεια, διότι µετά από την ανάρτηση των
δασικών χαρτών για πρώτη φορά και παντού βγήκαν στην επιφάνεια όλες οι διαχρονικές εκκρεµότητες και όλες οι πληγές του
παρελθόντος σε ό,τι αφορά περιοχές και χώρους που βρίσκονται
σε δηµόσιες ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις.
Αναφερθήκατε σε µερικές απ’ αυτές από τους χάρτες που
στην περιοχή που εκλέγεστε είχαν αναρτηθεί πριν από τον
ν.4685. Είχαν τότε ακολουθηθεί οι διαδικασίες από το 2017, 2018
ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων. Μάλιστα από τις πληροφορίες που έχω –γιατί είναι παρελθόντων ετών- είχε δοθεί σαν
χρόνος διακόσιες πενήντα πέντε ηµέρες για να µπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους, που πράγµατι ήταν πολλές.
Άκουσα και τον αριθµό που λέτε και αυτό µας κάνει ακόµη πιο
προσεκτικούς. Θα απαντήσω αµέσως στα επόµενα ερωτήµατα.
Άρα αυτός ο χρόνος ήταν εύλογος για τις αντιρρήσεις που
υπεβλήθησαν τότε επί των χαρτών που αναρτήθηκαν και δεν άλλαξαν, γιατί εάν υπάρχουν µεταβολές, τότε το θέµα είναι διαφορετικό στον χειρισµό του.
Σε ό,τι αφορά τις επιτροπές και τις εξετάσεις, θέλω να σας
πω ότι όσες από τις αντιρρήσεις συζητήθηκαν στις αρµόδιες επιτροπές, πράγµατι δεν έχουν ανακοινωθεί δηµόσια. Από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν ενηµερωθεί οι ενδιαφερόµενοι
για τις αποφάσεις, όµως και η δηµοσιότητα και η ανάρτηση,
όπως σωστά αναφερθήκατε, είναι στις εκκρεµότητες και πρέπει
και αυτό να ολοκληρωθεί. Αυτή είναι µια απάντηση.
Σε ό,τι αφορά δε τις υπόλοιπες αντιρρήσεις, τις δέκα χιλιάδες
που εκκρεµούν, θέλω να σας πω ότι µέχρι το τέλος του µήνα θα
έχουν συγκροτηθεί επιτροπές τριµελείς που αποτελούνται από
έναν δικηγόρο, έναν νοµικό, έναν µηχανικό και έναν δασολόγο.
Οι πρώτοι είναι εκπρόσωποι των φορέων, ο τελευταίος είναι εκπρόσωπος του δηµοσίου για να συζητήσουν και να αποφανθούν
επί των εκκρεµουσών αντιρρήσεων. Όπου υπάρχουν πολλές, ο
αριθµός των εκκρεµοτήτων θα ορίσει και τον αριθµό των επιτροπών. Αν χρειαστεί, δεν θα είναι µόνο µία. Μπορεί να είναι και δυο,
µπορεί να είναι και τρεις ανά περιφερειακή ενότητα ανάλογα µε
τον αριθµό που εκκρεµεί σε ό,τι αφορά τις αντιρρήσεις.
Σε ό,τι αφορά το θέµα που αναφερθήκατε για τις εκχερσώσεις
δασικών εκτάσεων για γεωργική καλλιέργεια θα είµαι πολύ σύντοµος, κυρία Πρόεδρε, για να συµπληρώσω στη δευτερολογία
µου, επειδή είχα την τιµή ως αρµόδιος το 2014 Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος για πρώτη φορά να φέρω τη διάταξη
που αφορά στη ρύθµιση εκτάσεων που εκχερσώθηκαν αποκλειστικά και µόνο για γεωργική καλλιέργεια, θα πω ότι συνεχίστηκε
µετά και χαίροµαι γιατί πράγµατι, όπως είπατε, από πλευράς
Συµβουλίου της Επικρατείας τέθηκαν θέµατα αντισυνταγµατικότητας. Εξελίσσεται ρύθµιση επ’ αυτών και σε κάθε περίπτωση
δεν πρόκειται να χαθούν δικαιώµατα επιδοτήσεων-ενισχύσεων
που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους.
Κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου για τα
λοιπά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα ερωτήµατα ήταν συγκεκριµένα. Συµφωνούµε σε πάρα πολλές από τις διαπιστώσεις. Το θέµα είναι ότι
φοβάµαι ότι δεν απαντήσατε συγκεκριµένα στα ερωτήµατα που
σας υπέβαλα.
Πρώτον, µάλλον δεν θα δώσετε, αν ερµήνευσα σωστά την τοποθέτησή σας, εκ νέου δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων
στους κατοίκους της Ηλείας, µιας περιοχής που ήταν από τις
πρώτες πανελλαδικά όπου έγινε ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Δεν υπήρχε επαρκής ενηµέρωση και το λέω αυτό γιατί φέρατε
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µια τροπολογία πριν από δεκαπέντε µέρες, όπου δίνεται µια εξάµηνη παράταση στις περιπτώσεις δασικών χαρτών που θα αναρτηθούν εντός του 2021. Θεωρώ και δίκαιο και εύλογο, για να
αντιγράψω τον δικό σας χαρακτηρισµό, να δώσετε µια εκ νέου
δυνατότητα σε πολίτες που για κάποιο λόγο δεν ενηµερώθηκαν.
Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, στην Ηλεία και
θα χάσει την περιουσία του πάρα πολύς κόσµος άδικα -γιατί δεν
υπήρχε και καλή εκστρατεία ενηµέρωσης- αν δεν δώσετε εκ νέου
τη δυνατότητα. Θα πρέπει να το επανεξετάσετε µαζί µε τις υπόλοιπες περιοχές που γίνεται τώρα η ανάρτηση και να δώσετε
ακόµα µια ευκαιρία για υποβολή αντιρρήσεων.
Τώρα για τις επιτροπές ανά δασαρχείο: Αναλόγως των αντιρρήσεων που θα συναντήσετε, θεωρώ ότι στην Ηλεία τουλάχιστον
δύο ανά δασαρχείο θα πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δέκα χιλιάδες οι αντιρρήσεις. Βεβαίως οι υπηρεσίες, κύριε Υπουργέ,
είναι υποστελεχωµένες σε δασολόγους και δασοπόνους και το
λέω αυτό γιατί δίνεται µια παράταση µε την τροπολογία και λέτε
ότι µέσα σε δύο µήνες θα έχουν διορθωθεί τα πρόδηλα σφάλµατα, αλλά ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι αυτό δεν πρόκειται
να γίνει όσο είναι υποστελεχωµένες οι δασικές υπηρεσίες.
Τώρα για τις επιδοτήσεις αγροτών-κτηνοτρόφων: Και εσείς και
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λέτε ότι δεν θα κινδυνέψουν,
δεν µας λέτε όµως συγκεκριµένα τι θα κάνετε ώστε να διασφαλιστεί ότι όσες αντιρρήσεις δεν δικαιωθούν δεν θα κληθούν
αγρότες και κτηνοτρόφοι να επιστρέψουν, αφού οι εκτάσεις
πλέον θα είναι χαρακτηρισµένες δασικές και όχι αγροτικές.
Για τη διόρθωση των αντιρρήσεων που δεν αναρτάτε, θεωρώ
ότι είναι πραγµατικά πρωτοφανές. Δηµιουργούνται τεράστια
προβλήµατα σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν είτε να επεκτείνουν είτε να κάνουν κάποιες κατασκευές µε τις περιουσίες
τους και δεν µπορούν γιατί πρέπει να πάνε να πάρουν βεβαιώσεις, µια απίστευτη γραφειοκρατία. Υπάρχουν προτάσεις που
έχουν γίνει, όπως επίσης ότι θα εξαιρεθούν εκτάσεις που χρησιµοποιούνταν ανέκαθεν για αγροτική χρήση και βρίσκονται εκατέρωθεν ποταµών -σε µας είναι στον Αλφειό- ή µεγάλων χειµάρρων, καθότι δεν ήταν ποτέ δασικές εκτάσεις. Θα πρέπει να εξαιρεθούν εκτάσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν ευρύτερης αγροτικής περιοχής µη δασικού χαρακτήρα.
Έχετε δώσει για τους εκχερσωµένους αγρούς παράταση ως
το 2022 για τη νοµιµοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και
ως το 2023 σε όσους έχουν προσωρινά παραχωρητήρια. Άρα θα
πρέπει να περιλαµβάνεται και η χρησικτησία πλέον στους τίτλους
ιδιοκτησίας, αφού όπως είπα και πριν εφαρµόζονται σε κάθε συµβολαιογραφική πράξη. Το ελληνικό δηµόσιο δεν έχει δικαίωµα
επεκτάσεων που είναι χαρακτηρισµένες ως δασωµένος αγρός,
ως εκ τούτου θα πρέπει να ανακαλείται αυτόµατα το αναδασωτέο ή να αποζηµιώνεται ο πολίτης σε περίπτωση που επιθυµεί να
παραµείνει σε δασική µορφή.
Τέλος, για τις εκχερσωµένες εκτάσεις θα πρέπει οι εκτάσεις
που έχουν τοποθετηθεί σε φωτογραφίες του 1960 µε αγροτική
µορφή και καλλιεργούνται µέχρι σήµερα να διορθώνονται άµεσα
στο χάρτη. Άρα είναι κάποιες προτάσεις που και θα διευκολύνουν τη διαδικασία και θα την επιταχύνουν και θα βοηθήσουν
τους πολίτες πραγµατικά να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.
Όµως, κύριε Υπουργέ -και είναι η τελευταία φράση µου αυτήπρέπει να δώσετε µαζί µε όλες αυτές τις διευκολύνσεις τον νοµοθετικό χαρακτήρα –πρώτον- τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων και δεύτερον, να προτεραιοποιήσετε τα ζητήµατα που
αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους και να µην κινδυνέψουν µε
επιστροφή επιδοτήσεων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τα ερωτήµατα είναι πολλά και κάποια από
αυτά χρήζουν αριθµήσεων που προετοιµάζονται ακριβώς για να
µην υπάρξουν προβλήµατα σαν κι αυτά που αναφερθήκατε. Αναφέροµαι κατ’ αρχάς στις επιδοτήσεις και ενισχύσεις και για αγρότες και για κτηνοτρόφους. Για ό,τι χρειαστεί που θα ρυθµίζει και
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δεν θα δηµιουργεί πρόβληµα σε αυτά, έχει δεσµευθεί η Κυβέρνηση ότι θα φέρει διατάξεις για να καλύψει το κενό. Γνωρίζετε
ότι υπάρχει και ακόµη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας που αφορά στην ίδια τη νοµοθέτηση και
διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών. Αυτό είναι ένα κρίσιµο θέµα και µια κρίσιµη απόφαση που αναµένουµε για να λάβουµε υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της κρίσης του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Άρα, µόλις θα υπάρχει όλη η εικόνα επί των ερωτηµάτων και επί των εκκρεµοτήτων που αναφέρατε, οφείλουµε
να πάρουµε θέση και να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο.
Είπα από την αρχή και θα επαναλάβω για άλλη µια φορά ότι
µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών αιφνιδιάστηκαν πολλοί.
Θέλω να σας πω ότι επειδή πέρα από τη Βουλή το επάγγελµά
µου είναι πολιτικός µηχανικός και γνωρίζω την αγορά και γνωρίζω και τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στα θέµατα που συζητάµε, και πριν την ανάρτηση γνώριζα τις ιδιαιτερότητες, απλώς
µέσω της ανάρτησης δόθηκε η δυνατότητα να τους γνωρίσουµε
όλοι µαζί και ανέδειξε –ξαναλέω- εκκρεµότητες διαχρονικές που
τώρα η απαίτηση είναι αµέσως δίκαια και σωστά να κλείσουν
όλες αυτές οι πληγές σαν και αυτές που αναφερθήκατε. Ο στόχος είναι να µπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν
τις αντιρρήσεις. Υπάρχουν και πρόδηλα σφάλµατα, αναφερθήκατε και εσείς, και αυτά θα πρέπει να διορθωθούν. Για παράδειγµα, υπάρχουν αναδασωτέες κηρυχθείσες εκτάσεις που
εµπεριείχαν µέσα τους και αγροτικές εκτάσεις. Αυτές θα έπρεπε
ήδη να είχαν διορθωθεί χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να υποβάλει αίτηµα. Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν σφάλµατα που χρήζουν
διόρθωσης, γι’ αυτό και η αναβολή σε ό,τι αφορά την υποβολή
των αντιρρήσεων µετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Σε ό,τι αφορά και την Ηλεία θα ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι ιδιαιτερότητες, διότι θέλουµε στο τέλος να έχουµε εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα που θα δίνεται η ευκαιρία στον πολίτη να αποδείξει
ή να καταθέσει τα στοιχεία, αλλά και εµείς από την πλευρά µας
όλες αυτές τις πληγές του παρελθόντος να τις γιατρέψουµε µε
τον καλύτερο, τον δικαιότερο και τον ασφαλέστερο τρόπο. Αναφέρω τη λέξη ασφαλέστερος. Επειδή είστε και νοµικός, αντιλαµβάνεστε τι εννοώ. Να υπάρχει ασφάλεια δικαίου απέναντι στο
Συµβούλιο Επικρατείας και από πλευράς χρόνου κτήσης ιδιοκτησιών, γιατί και τέτοιες ρυθµίσεις θα υπάρξουν. Όταν, λοιπόν, θα
είναι ώριµο αυτό -και πιστεύω ότι πλησιάζει, είµαστε πολύ κοντάθα υπάρξουν και οριστικές, συγκεκριµένες απαντήσεις επί των
ερωτηµάτων σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ακολουθεί η έκτη µε αριθµό 786/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Έγκληµα! Με ποιο δικαίωµα η Κυβέρνηση αποφασίζει και αδειοδοτεί το γκρέµισµα της
σκηνής και του εσωτερικού της ιστορικής και διατηρητέας αίθουσας πολιτισµού, του εµβληµατικού για την πόλη του Πειραιά θεάτρου-κινηµατογράφου «Χάι-Λάιφ», για να πουλάει ρούχα µια
εταιρεία;».
Θα απαντήσει στην ερώτηση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε κι εσείς κι εγώ και όλοι µας ότι ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος είτε µε απλές ερωτήσεις είτε µε επίκαιρες είτε µε τις άλλες βαθµίδες κοινοβουλευτικού ελέγχου γίνεται και για να ασκηθεί έλεγχος στην Κυβέρνηση και κριτική,
αλλά και για να επιλυθούν προβλήµατα. Σας βεβαιώνω ότι η σηµερινή ερώτηση που καταθέτω ως επίκαιρη ερώτηση για το «ΧάιΛάιφ» στον Πειραιά µε απασχολεί µόνο ως προς τα αποτελέσµατα που θα φέρει όχι µόνο η δική µου επίκαιρη ερώτηση, αλλά και
η κινητοποίηση όλου του Πειραιά, όπου αυτές τις µέρες οι πάντες βρίσκονται σε µεγάλη ανησυχία, αναφορικά µε αυτήν την εξέλιξη.
Κύριε Υπουργέ, δεν φταίτε εσείς. Ο προκάτοχός σας, ο κ. Οι-
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κονόµου έκανε ένα ανοσιούργηµα. Χρησιµοποιώ βαριές εκφράσεις. Πιστέψτε µε ότι για τη σηµασία που έχει για τον Πειραιά
αυτή η εξέλιξη είναι ήπιες εκφράσεις. Γι’ αυτό και αναφορικά µε
τον τίτλο της ερώτησής µου: «Έγκληµα! Με ποιο δικαίωµα η Κυβέρνηση αποφασίζει και αδειοδοτεί το γκρέµισµα της σκηνής και
του εσωτερικού της ιστορικής και διατηρητέας αίθουσας πολιτισµού, του εµβληµατικού για την πόλη του Πειραιά θεάτρου-κινηµατογράφου «Χάι-Λάιφ», για να πουλάει ρούχα µια εταιρεία;»,
πιστέψτε µε, δεν είναι σκληρή γλώσσα αυτή. Είναι η ελάχιστη
προσεκτική προσέγγιση που θα µπορούσαµε να έχουµε οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ή εγώ. Και θα τεκµηριώσω αυτήν την άποψή µου.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, σήµερα θα πω τα εξής.
Πρόκειται για ένα διατηρητέο κτήριο στην πλατεία Κοραή, στην
οδό Καραΐσκου, και είναι διατηρητέος ο κινηµατογράφος. Ρίχτηκε το κτήριο το 1982 µε προεδρικό διάταγµα του Κωνσταντίνου Καραµανλή και υπογραφή του Υπουργού Αντώνη Τρίτση και,
επειδή µεσολάβησε η κήρυξη διατηρητέων των παλαιών και ιστορικών κινηµατογράφων από τη Μελίνα Μερκούρη το 1986, κηρύχτηκε διατηρητέο και το κινηµατοθέατρο «Χάι-Λάιφ».
Έρχεται ο κ. Οικονόµου τον Οκτώβρη του 2020 να καταργήσει,
επειδή µια εταιρεία θέλει να µετατρέψει τη χρήση του κτηρίου –
θα σας πω στη συνέχεια ποιες ήταν στην ιστορική διαδροµή οι
χρήσεις του κτηρίου-, σε κατάστηµα ρούχων, από ό,τι µαθαίνουµε. Και η απόφαση του κ. Οικονόµου δεν λαµβάνει υπ’ όψιν
το ότι είναι διατηρητέο. Δίνει δικαίωµα να καταστραφούν τα πατάρια, που είναι περίτεχνα, κύριε Υπουργέ, οι εγκαταστάσεις της
επικλινούς αίθουσας που είναι περίτεχνη κι αυτή, καθώς επίσης
να γίνει καθαίρεση του εξώστη, που είναι περίτεχνος και αυτός.
Δεν µιλώ για το τι ιστορικές χρήσεις είχε. Θα σας πω στην
πρωτοµιλία µου και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Το 2000 ο µελετητής της ιστορίας της πόλης και άξιος διανοούµενος, ο κ. Στέφανος Μήλεσης, αλίευσε ότι το 1901 ο Κωνσταντίνος Καβάφης διαµένοντας για ένα µικρό διάστηµα στο φαληρικό ξενοδοχείο «Grand Hotel», αυτό που µετεξελίχθηκε σε
«Ακταίον» -δυστυχώς, κι αυτό δεν υπάρχει-, σηµειώνει στο ηµερολόγιό του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα.
«Με το τρένο είναι δέκα λεπτά ο Πειραιάς, αλλά και το τραµ
είναι στάση κοντά στο ξενοδοχείο και σταµατά στην οδό Σωκράτους. Χθες είδαµε στο τραµ τον Γιαννόπουλο. Μας πήρε και µας
πήγε στο ζαχαροπλαστείο «Χάι-Λάιφ». Είχε µέσα και µπιλιάρδο.
Ήπιαµε αναψυκτικά µαζί του. Τι ωραίες µονοκατοικίες! Οι δρόµοι
όλοι οδηγούν στη θάλασσα.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα σας πω πολλά στη δευτεροµιλία
µου. Αλλά, κύριε Υπουργέ, αλλάζω την ερώτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέλειωσα, κυρία Πρόεδρε.
Αλλάζω την ερώτησή µου. Δεν ρωτάω τι θα κάνετε γενικώς.
Πότε θα καταργήσετε την απόφαση του κ. Οικονόµου; Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Είναι και οµόφωνη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι ο χρόνος της ερώτησης είναι δύο
λεπτά. Υπάρχει σχετική ανοχή, κύριοι συνάδελφοι, αλλά σας παρακαλώ να µην ξεπερνάµε τόσο πολύ τον χρόνο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι ένα ιστορικό κτήριο, που συνδέεται µε
τους αγώνες ενός µεγάλου κόµµατος, όπως το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Θέλω να σας πω τα εξής και µπαίνω στην ουσία,
διότι δεν έχω χειριστεί το θέµα στο παρελθόν, αλλά όµως έχω
πληροφόρηση και θα την καταθέσω τώρα για όλα αυτά που
έχουν εξελιχθεί.

13130

Κατ’ αρχάς, το κτήριο κηρύχθηκε διατηρητέο, όπως αναφέρατε εσείς, το 1982 και εξακολουθεί να είναι διατηρητέο µέχρι
σήµερα. Αυτό το οποίο άλλαξε η απόφαση του κ. Οικονόµου είναι
η χρήση του κτηρίου, η όποια ήταν συµβατή σύµφωνα µε τις χρήσεις του διατάγµατος του 1987 και είναι συµβατή σύµφωνα µε
το προεδρικό διάταγµα 59/2018 και αφορά σε πολεοδοµικό κέντρο, γιατί στο κέντρο του Δήµου Πειραιά βρίσκεται. Άρα είναι νόµιµη η αλλαγή χρήσης επί του κτηρίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα
χαρακτηριστικά ως διατηρητέου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επί των επεµβάσεων που δεν θίγουν τον χαρακτήρα
του ως διατηρητέου.
Η πρώτη άδεια έχει εκδοθεί το 1924 και είναι η υπ’ αριθµόν
163. Το αναφέρω, γιατί διαβάζω στην εισήγησή σας σε σχέση µε
το Υπουργείο Πολιτισµού. Άρα δεν έχουν περάσει εκατό χρόνια
από τότε. Το 1985 το πρώην Μέγαρο Παπακώστα πέρασε στην
ιδιοκτησία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εµένα. Όµως και εγώ έχω τα στοιχεία για ενηµέρωση του Σώµατος. Το 2005 ο κινηµατογράφος «Χάι-Λάιφ»,
όπως αναφέρατε και εσείς, σταµατά τη λειτουργία του και ο
χώρος µετατρέπεται σε χώρο πολιτισµού µε την επωνυµία «Passport» και «Κρεµλίνο». Η λειτουργία του πολυχώρου σταµάτησε
στο 2018.
Δεν γνωρίζω -και αυτό που σας λέω τώρα είναι ένα ευαίσθητο
θέµα και µέχρι αυτήν τη στιγµή δεν έχω απόλυτη γνώση- ποιος
είναι ο ιδιοκτήτης σήµερα. Γνωρίζω ποιος έκανε την αίτηση τότε
-η «Simple Red» µονοπρόσωπη ΙΚΕ- για να αλλάξει χρήση του
διατηρητέου, που παραµένει διατηρητέο.
Σε αυτήν τη διαδικασία έλαβα γνώση και θέλω να σας πω ότι
διαβιβάστηκε από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Πειραιά προς
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το έγγραφο για τις αλλαγές. Αυτό
είναι το πρώτο έγγραφο στις 20 Μαΐου 2020. Στις 9 Ιουνίου διαβιβάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τον Δήµο Πειραιά η αιτιολογική έκθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και θα συνεχίσω στη δευτερολογία.
Έγινε ενηµέρωση και του δήµου και αναρτήθηκε δηµόσια στον
δήµο για διαβούλευση, όπως προβλέπει η διαδικασία δηµοσιοποίησης και διαβούλευσης, απεστάλη το έγγραφο ότι ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες δηµοσίευσης της αιτιολογικής
έκθεσης στις 22 Ιουλίου 2020 και ήρθε µετά η απόφαση τον Σεπτέµβριο του 2020 του συναδέλφου µου, πρώην Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, κ. Οικονόµου. Με οµόφωνη απόφαση και του
Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος διατηρείται –ξαναλέω- ως διατηρητέο, αλλά αλλάζει η
χρήση. Είναι συµβατή και µε το σχέδιο πόλης του Πειραιά αλλά
και µε τους υπερκείµενους σχεδιασµούς που αφορούν στη
χρήση.
Προβλέπονται µέσα στα άλλα και επισκευές όψεων και ενισχύσεις του φέροντα οργανισµού, του σκελετού για λόγους ασφαλείας και αλλαγή χρήσης από γραφεία και λοιπά σε εµπορικό.
Αυτά κατ’ αρχάς από τα στοιχεία που έχω συλλέξει και πολύ επιγραµµατικά για τη διαδροµή που ακολουθήθηκε περίπου πριν
εδώ και δύο χρόνια.
Θα συνεχίσω όµως στη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε, για
να µην σας καθυστερώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι για την απάντησή σας. Καταλαβαίνω ότι κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις, αλλά
στην πραγµατικότητα αιτιολογείτε την ορθότητα της απόφασης
του κ. Οικονόµου.
Όχι, κύριε Υπουργέ. Με την υπουργική απόφαση του ‘86 ορίζονται χρήσεις ως επέκταση του προεδρικού διατάγµατος για
την κινηµατογραφική αίθουσα στο ισόγειο, ακέραια µε τους εξώστες, τα θεωρεία, την πλατεία, τη σκηνή και όλα αυτά. Όταν έρχεται ο κ. Οικονόµου τώρα και τα γκρεµίζει, δίνει άδεια να
γκρεµιστούν όλα αυτά, διατηρεί το διατηρητέο;
Κύριε Υπουργέ, για να αποχαρακτηριστεί ένας χώρος ως δια-
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τηρητέος χρειάζεται ή να υπάρχει µεγάλος δηµόσιος κίνδυνος
είτε υψηλό δηµόσιο συµφέρον -υψηλότατο- ή να υπάρχει πλάνη
περί τα πράγµατα. Τίποτα δεν συντρέχει από αυτά. Παρανόµησε
ο κ. Οικονόµου και σχεδόν το παραδέχτηκε, σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχε ο ίδιος ο Δήµαρχος Πειραιά, ο κ. Μώραλης. Την
περασµένη εβδοµάδα στο δηµοτικό συµβούλιο είπε ότι «τηλεφώνησα στον κ. Οικονόµου και µου είπε…». Έτσι ενηµέρωσε το δηµοτικό συµβούλιο, το άκουσα µέσω διαδικτυακής σύνδεσης και
εγώ ο ίδιος µε τα αυτιά µου. Είπε ο κ. Οικονόµου στον κ. Μώραλη
«δεν είχα καταλάβει τη σπουδαιότητα του χώρου», διότι πράγµατι και στην απόφαση δεν αναφέρεται «Χάι-Λάιφ», αναφέρεται
µόνο η διεύθυνση του κτηρίου.
Μην κρύβεστε, λοιπόν, πίσω από τέτοιες διαδικασίες. Βάλτε
όλες τις υπηρεσίες σας. Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά και το
οµόφωνο ψήφισµα του δηµοτικού συµβουλίου και µία µελέτη που σήµερα δηµοσιοποιήθηκε- της δηµοτικής παράταξης «Πειραιάς για όλους» που έχει επικεφαλής τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κ. Νίκο Μπελαβίλα, για την οποία δούλεψαν δεκάδες Πειραιώτισσες και Πειραιώτες µέσα σε λίγες µέρες, ακριβώς
γιατί ενδιαφέρει το θέµα πάρα πολύ, και έχουν όλα τα στοιχεία
όλα τα δεδοµένα και τα αρχιτεκτονικά και τα νοµικά και τα πολιτιστικά.
Θα τα καταθέσω αυτά για να είναι στη Βουλή των Ελλήνων και
στη χρήση του Υπουργείου σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να µην αξιολογούνται αυτά τα κτήρια που αποτελούν ψηφίδα στην ιστορική ταυτότητα της πόλης, όταν σε αυτόν τον χώρο που σχεδιάστηκε στις
αρχές του αιώνα και σε αυτόν τον κινηµατογράφο, όχι µόνο στεγάστηκαν σπουδαίες δραστηριότητες, το Εθνικό Ωδείο µε τον
Μανώλη Καλοµοίρη, το Παρθεναγωγείο των αδελφών Παπακώστα µε δάσκαλο τον Ιάκωβο Δραγάτση, όταν η Γκεστάπο πέρασε
από αυτό το κτήριο, να µην πούµε για το Πρωτοδικείο Πειραιά.
Στη δε αίθουσα την κινηµατογραφική αυτή και την αίθουσα πολιτισµού προβλήθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά τον Δεκέµβριο του ‘29 έκανε πρεµιέρα στο Μπρόντγουεϊ και αµέσως µετά
στο «Χάι-Λάιφ» η πρώτη ταινία οµιλούντος κινηµατογράφου.
Μόνο τα τελευταία χρόνια µε την εξέλιξη που είχε -είχε πάρει τη
χρήση του πολιτιστικού χώρου ευρύτερα και όχι µόνο του κινηµατογράφου- έγιναν πεντακόσιες τριάντα τέσσερις εκδηλώσεις
µέσα σε τέσσερα χρόνια µουσικής, λογοτεχνίας, σπουδαία ονόµατα, από τον Μικρούτσικο -δεν έχω τον χρόνο να καταθέσω όλα
τα στοιχεία-, που έδωσαν σπουδαίες συναυλίες ιστορικές και
άλλες εκδηλώσεις µορφωτικού και πολιτισµικού περιεχοµένου.
Αυτά θα καταργήσετε, κύριε Υπουργέ, για να πουλάµε ρούχα;
Επιτέλους! Και στηρίζεστε σε ποια νοµιµότητα στην οποία αναφερθήκατε πριν; Αυτή είναι η ευθύνη της Κυβέρνησης απέναντι
στην ιστορία αυτού του τόπου και στα χαρακτηριστικά µιας
πόλης;
Μας παρακολουθούν σήµερα -και τέλειωσα, κυρία Πρόεδρεαυτήν τη στιγµή να ξέρετε και η δηµοτική αρχή και εκατοντάδες
πολίτες του Πειραιά και τα πολιτιστικά σωµατεία. Όλος ο Πειραιάς παρακολουθεί και περιµένει από εσάς τη δήλωση ότι ακυρώνεται η παράνοµη και άθλια απόφαση του κ. Οικονόµου.
Το µόνο άλλοθι που έχετε είναι να συνεννοηθείτε και µε τα
άλλα επιτελεία, γιατί δεν ξέρω πώς παρήχθη αυτή η απόφαση,
και εν πάση περιπτώσει µέσα στην εβδοµάδα που ξεκίνησε να
έχετε ακυρώσει αυτήν την απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν αµφισβητώ την ιστορία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά την αµφισβητείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Δεν αµφισβητώ την ιστορία.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την αµφισβητείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Μου επιτρέπετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι πάνω απ’ όλα αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ακούστε µε, αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Σας άκουσα µε προσοχή. Ακούστε, αν θέλετε, κι
εµένα. Θα είµαι πιο σύντοµος από εσάς.
Η ιστορία δεν αµφισβητείται γιατί έχει καταγραφεί και αναφέρθηκα δι’ ολίγον και εγώ σε αυτήν προηγουµένως. Όµως υπάρχει
µια πραγµατικότητα που εξελίσσεται, κύριε συνάδελφε. Ξέρετε
πόσα διατηρητέα έχουν µείνει εγκαταλελειµµένα, έχουν διαλυθεί
και έχουν γίνει επικινδύνως ετοιµόρροπα και έχουµε θρηνήσει
και θύµατα από αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχει εγκαταλειφθεί αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ακούστε µε, αν θέλετε, ακούστε µε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχει εγκαταλειφθεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Είπα πριν ότι η ιστορία και ο πολιτισµός είναι ευθύνη
µας να τη διατηρήσουµε, αλλά να την διατηρήσουµε. Και διατηρείται όταν συντηρείται και όταν έχει ζωή µέσα στον χώρο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα λειτουργούσε! Λειτουργούσε,
κύριε Υπουργέ! Τι µου απαντάτε τώρα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ακούστε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Εγώ αναφέρθηκα µέχρι πότε λειτουργούσε. Όµως,
κύριε Δρίτσα, είπα κάτι στην αρχή και δεν θέλω να το πάω παραπέρα γιατί δεν έχω αυτήν τη στιγµή ολόκληρη την πληροφορία.
Είπα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Διότι, ξέρετε, οι αλλαγές που ζητούνται…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άλλαξε ο ιδιοκτήτης!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ακούστε µε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άλλαξε ο ιδιοκτήτης!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ακούστε µε, κύριε Δρίτσα. Εσείς είστε πιο βέβαιος
από εµένα. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες που δεν είναι ακριβώς
έτσι. Αλλά λέω και το λέω δηµόσια: Δεν είµαι απόλυτος, αλλά
έχω και άλλες πληροφορίες µέχρι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε.
Έχει σηµασία ποιος είναι ιδιοκτήτης και έχει σηµασία αυτές τις
αλλαγές ποιος τις ζητά. Διότι αν εγώ έχω ένα ακίνητο το οποίο
είναι διατηρητέο και το µεταβιβάζω χωρίς δεσµεύσεις και έρχεται
ο νέος αγοραστής για να βρει χρήση που θα του επιτρέψει να το
λειτουργήσει και να το συντηρήσει και του δώσουµε την έγκριση
να το κάνει χωρίς να έχουν υπάρξουν αρνήσεις και αντιρρήσεις
πριν και έχουν περάσει δύο χρόνια και ερχόµαστε εκ των υστέρων να του επιβάλουµε πράγµατα που δεν τα επιβάλαµε εξαρχής, ξέρετε, αυτό δηµιουργεί προβλήµατα όχι για το συγκεκριµένο, αλλά και για όλα τα άλλα που θέλουµε να συντηρήσουµε και να κρατήσουµε.
Γι’ αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ λεπτό θέµα. Είπα ότι σέβοµαι
την ιστορία και όλα αυτά που αναφέρατε και πρέπει να το κρατήσουµε ζωντανό, µε χρήσεις όµως -γιατί οι εποχές αλλάζουνπου µπορούν να το κρατήσουν ζωντανό και σε λειτουργία και να
διατεθούν και χρήµατα ώστε αυτήν την ιστορία και τον πολιτισµό
να τη γευθείτε και εσείς, όλοι µας, αλλά και οι επόµενοι.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, ξαναλέω, δεν είµαι σε θέση να
προσθέσω αυτή τη στιγµή περισσότερα πράγµατα, πολύ περισσότερο που από πλευράς ιδιαιτερότητας ιδιοκτησιακού δεν έχω
όλη τη γνώση και δεν έχω και τις προτάσεις. Στέκοµαι και αναφέρθηκα στη διαδροµή που ακολουθήθηκε. Θα µπορούσαν να
είχαν υπάρξει στα δύο χρόνια όλες αυτές οι αντιρρήσεις που εκ-
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φράσατε. Τις άκουσα µε προσοχή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τώρα µπήκε η µπουλντόζα. Δεν ήταν
γνωστό. Ούτε ο δήµαρχος δεν το ήξερε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε, αναφέρθηκα πριν στη δηµοσιότητα και έχω εδώ και την αιτιολογική έκθεση για το τι περιελάµβανε πριν δύο χρόνια. Δεν ξέρω τι εξελίσσεται σήµερα και αν
υπάρχουν άδειες που να έχουν εκδοθεί, γιατί δεν είναι στην υπηρεσία τη δικιά µας, είναι στην υπηρεσία δόµησης του Δήµου Πειραιά.
Σας λέω, όµως, πως φτάσαµε ως εδώ και όταν αναλαµβάνουµε ευθύνες πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Δεν αναφέροµαι
σε εσάς, στην εξουσία αναφέροµαι. Όταν, λοιπόν, λαµβάνουµε
ευθύνες και παίρνουµε αποφάσεις, πρέπει αυτές οι αποφάσεις
να είναι διαχρονικές, σταθερές, ασφαλείς, προσεκτικές και δεν
µπορεί να αλλάζουν από στιγµή σε στιγµή. Υπάρχουν επενδυτές...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι αυτή η απόφαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, δεν κάνουµε διάλογο. Το ξέρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Είναι επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν και τέτοια κτήρια, όχι για να τα καταστρέψουν, αλλά και να τα αξιοποιήσουν, γιατί τώρα καταστρέφονται που δεν υπάρχουν χρήµατα
να συντηρηθούν.
Αν στερήσουµε την ασφάλεια δικαίου σε αυτούς που µεταβιβάζουν, τότε ξέρετε πόσα προβλήµατα θα ξαναγυρίσουν σε
βάρος µας, κύριε συνάδελφε; Αυτά εγώ θέλω από την πλευρά
µου να προσθέσω…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Στην Ερµού έχουν σωθεί τέτοια κτήρια. Άλλαξαν χρήση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ συνεχίστε να τελειώσετε µε την τοποθέτησή
σας, για να κλείσουµε την ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και συγγνώµη για την καθυστέρηση.
Επειδή είναι ένα πολύ λεπτό και σοβαρό θέµα, προσπάθησα
να είµαι πολύ προσεκτικός, γιατί έχει ιδιαιτερότητες και είναι ένα
πολύ ευαίσθητο θέµα, σεβόµενος τον χώρο, σεβόµενος την ιστορία, αλλά ταυτόχρονα σεβόµενος και τη συνέχεια και την ασφάλεια του χώρου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω ότι οι χρόνοι είναι συγκεκριµένοι. Υπάρχει σχετική ανοχή, αλλά δεν υπερδιπλασιάζεται
ποτέ ο χρόνος.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 5052/12-3-2021 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Ροδόπης του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Δηµήτριου Χαρίτου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θα λάβετε υπ’
όψιν τις ανησυχίες των κατοίκων σχετικά µε την αδειοδότηση των
αιολικών πάρκων στη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης;».
Στην ερώτηση θα απαντήσει, επίσης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για εµάς η χρήση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας αποτελεί πράγµατι προτεραιότητα ώστε να αντιµετωπιστεί η κλιµατική κρίση. Όµως αυτή η προτεραιότητα δεν µπορεί
να προχωρά σε βάρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και κυρίως σε βάρος της υγείας και της
ζωής των κατοίκων. Αυτό που συµβαίνει αυτήν την περίοδο στην
Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης έχει προκαλέσει δικαιολογηµένα την ανησυχία των κατοίκων. Παρ’ ότι η επιτρεπόµενη φέρουσα ικανότητα για αιολικά πάρκα στις δηµοτικές ενότητες
πλησιάσει να καλυφθεί -το 93% έφτασε στη δηµοτική ενότητα
της Οργάνης, στο 63% και στο 68% αντίστοιχα στις δηµοτικές
ενότητες Κέχρου και Κοµοτηνής-, παρ’ όλα αυτά τα αιτήµατα
προς την ΡΑΕ για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων είναι
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ατελείωτα, κύριε Υφυπουργέ, Σε περιοχές µάλιστα ιδιαίτερου
φυσικού κάλους, όπως στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Μαρώνειας, που είναι τόπος γεµάτος µε αρχαιότητες, στην περιοχή
του Ιάσµου πάνω από το Παπικιό Όρος µε τη µοναστική περιουσία.
Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγµή στον ορεινό όγκο του Δήµου
Αρριανών, µε εγκατεστηµένες ήδη εκατόν πενήντα ανεµογεννήτριες, βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης νέα αιολικά
πάρκα, µια ανάσα δίπλα σε κατοικηµένες οικισµούς, όπως του
Κέχρου, που η τυχόν εγκατάστασή τους θα κάνει αβίωτη τη ζωή
των ανθρώπων. Δεν αναφέροµαι καν στην αλλοίωση του φυσικού
περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην ορεινή και βιολογική κτηνοτροφία. Γι’ αυτό άλλωστε το τοπικό συµβούλιο του Κέχρου
οµόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του την οποία θα σας καταθέσω, αν θέλετε.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σοβαρές ενστάσεις έχει προκαλέσει
η αδειοδότηση αιολικού πάρκου σε πεδινή ζώνη ένα χιλιόµετρο
από µεγάλους οικισµούς τρεισήµισι χιλιόµετρα από την πόλη της
Κοµοτηνής, αδειοδότηση για την οποία οµόφωνα έχει γνωµατεύσει αρνητικά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Κύριε Υπουργέ, ρυθµίσεις περιβαλλοντικού ν.4685/2020 είναι
αυτές που πυροδότησαν την έκρηξη των αιτηµάτων προς τη
ΡΑΕ. Τα ασφυκτικά χρονικά όρια για τις γνωµοδοτήσεις, η αγνόηση ουσιαστικά της γνώµης των τοπικών κοινωνιών, ανοίγει τον
δρόµο στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να µοιράζει βεβαιώσεις
αδειοδοτήσεων. Ενώ το ξεπερασµένο -για να µην πω το παρωχηµένο- χωροταξικό σχέδιο του 2008 για τις ΑΠΕ, που µε δική
σας ευθύνη καθυστερεί η αναθεώρησή του, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα λάβετε υπ’ όψιν τις έντονες και δικαιολογηµένες ανησυχίες των κατοίκων της Ροδόπης, βάζοντας φρένο στη βιοµηχανία βεβαιώσεων που εκδίδει η
ΡΑΕ; Θα λάβετε υπ’ όψιν την αντίθετη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αρνητική γνωµοδότηση του περιφερειακού συµβουλίου εκεί που υπάρχει; Πότε επιτέλους θα προχωρήσει και
θα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου για τις
ΑΠΕ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όλοι µιλούµε για να µειώσουµε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα
από το παραγωγικό µοντέλο σε ό,τι αφορά την ενέργεια και όλοι
µας συµφωνούµε ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ο κύριος χώρος παραγωγής, η εναλλακτική λύση. Υπάρχουν σίγουρα
ιδιαιτερότητες σε όλη την Ελλάδα. Το χωροταξικό από το 2008,
το είπατε και εσείς, είναι υπό αναθεώρηση. Η καθυστέρηση οφείλεται στις συνθήκες ενός χρόνου που περνάµε λόγω αποκλεισµού και εγκλωβισµού για να µπορούν να εξελιχθούν και οι
δηµόσιες διαβουλεύσεις, αλλά και οι µελετητές να µπορέσουν
να ολοκληρώσουν, γι’ αυτό υπάρχει η καθυστέρηση. Όµως εξελίσσεται ανοίγοντας και η κοινωνία και ο χώρος για συζητήσεις
και για διαβούλευση για να ολοκληρωθεί. Αυτό σαν µια πρώτη
οριζόντια παρατήρηση.
Σε ό,τι αφορά τον χώρο που αναφερθήκατε, υπάρχουν ανάλογα µε το µέγεθος της επέµβασης από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης τρεις κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία Α1
που συζητείται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται περί αυτής. Είναι
κατηγορία Α2 και τα δύο έργα που αναφερθήκατε, άρα είναι της
αρµόδιας υπηρεσίας που αναφέρεται σε θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, για
να µπορούν να αποφασίσουν για τα θέµατα που αναφερθήκατε.
Γνωρίζω, λοιπόν, ότι σε ό,τι αφορά το πρώτο στον Λόφο Πουλιά, για την απόφαση που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, υπάρχει
θετική γνωµοδότηση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση για τον αιολικό σταθµό στη θέση αυτή από το Περιφερειακό Συµβούλιο.
Θα σας τα πω αµέσως γιατί τα έχω εδώ.
Αφορά την εταιρεία «ES ENERGY ΕΠΕ», αυτή που αναφέρεται
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στον Λόφο Πουλιά και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό µητρώο στις 28 Δεκεµβρίου 2020 µε θετική γνωµοδότηση –
ξαναλέω- από τη Διεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών της αποκεντρωµένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Γνωρίζω ότι υπάρχει ευαίσθητη περιοχή και υπάρχουν ζώνες αυξηµένης προστασίας, σε ό,τι αφορά κυρίαρχα την ορνιθοπανίδα,
γι’ αυτό και συντάχθηκε και ειδική οικολογική αξιολόγηση. Γι’
αυτήν υπάρχουν θετικές, όπως είπα, απαντήσεις της περιφέρειας. Για την άλλη, χωρίς να θέλω να καθυστερήσω τον χρόνο,
γνωρίζω ότι υπάρχει οµόφωνη αρνητική απάντηση και θα τοποθετηθώ στην πορεία.
Για την επόµενη που αναφέρατε, σε ό,τι αφορά τον δήµο και
πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Ροδόπη του δάσους -γιατί αναφέρεται σε δυο- θα σας πω το εξής. Συγγνώµη. Δώστε µου ένα
λεπτό, κυρία Πρόεδρε, να βρω τα έγγραφά µου, γιατί έχουµε
πολλά σήµερα. Θέλω να σας πω για την πρώτη περίπτωση, αυτή
που αναφέρθηκα για τον Λόφο Σκουλιά. Υπάρχουν δεκαεννέα
όροι και προϋποθέσεις που οφείλει να τηρήσει ο επενδυτής, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Μεταξύ των άλλων, προτείνεται η µετεγκατάσταση των ανεµογεννητριών 3 και 4 σε ασκεπείς εκτάσεις, ώστε να µην εγκατασταθούν εντός των αναδασώσεων, οι οποίες έγιναν µε σκοπό τη
δηµιουργία προστατευτικού µανδύα κατά τι του οικισµού και τη
λήψη µέτρων αντιµετώπισης πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και για την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά και για ειδικές
συσκευές αναγνώρισης και αποτροπής προσέγγισης των πτηνών
στις ανεµογεννήτριες.
Σε ό,τι αφορά το αιολικό πάρκο στη θέση Νεράιδες, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα -είναι
αλήθεια- µε προσοχή. Είπατε ότι υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, ότι
η αποκεντρωµένη διοίκηση έχει καταθέσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες θα προχωρήσει και είπατε ότι
περίπου ότι όλα πάνε.
Άλλα, όµως, βιώνουν οι κάτοικοι στον ορεινό όγκο του Κέχρου.
Δεν ξέρω αν αυτοί ζουν σε φαντασίωση ή βλέπουν ένα κακό
όνειρο από την πραγµατικότητα που βιώνουν πάνω από τα κεφάλια τους. Και το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως και αξίζει να επισκεφτεί κανείς την περιοχή.
Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, µε τον οποίον διαχειρίζεστε όπως φαίνεται τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που
σωστά είπατε ότι «πράγµατι µπορούν να συµβάλλουν για να αντιµετωπιστεί και η κλιµατική κρίση», τις απαξιώνετε στη συνείδηση των κοινωνιών, των απλών πολιτών µε όσα βιώνουν.
Σας ζήτησα εξηγήσεις γιατί µε τον ν.4685, µε fast track διαδικασίες, ερήµην των τοπικών κοινωνιών ουσιαστικά, µε ασφυκτικά
τα χρονικά περιθώρια σχεδόν στις περισσότερες, κύριε Υπουργέ,
τα περιφερειακά συµβούλια και το περιφερειακό συµβούλιο εκεί
δεν προλαβαίνει και εκπρόθεσµα γνωµοδοτεί.
Ξέετε τι γίνεται στην πραγµατικότητα; Αυτό που κάνει η ΡΑΕ
δεν είναι ότι δίνει µόνο βεβαιώσεις σε όσους ζητούν άδειες. Στην
πραγµατικότητα ραντιέρηδες φτιάχνετε σε καθεστώς Άγριας
Δύσης. Μυρίστηκαν τα συµφέροντα τα ενεργειακά, τους ισχυρούς πόρους, το πακέτο ανάκαµψης που είναι τα ενεργειακά και
προσπαθούν όλοι να πάρουν νέες προωθηµένες θέσεις. Πιέζουν
δήµους, περιφέρειες να αυξήσουν τη φέρουσα ικανότητα. Μιλάµε για συγκεκριµένες περιοχές.
Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά, κύριε Υπουργέ; Γιατί καθυστερείτε αδικαιολόγητα εδώ και είκοσι µήνες να υπογράψετε
τη σύµβαση για να προχωρήσει η µελέτη αναθεώρησης του χωροταξικού. Είκοσι µήνες την κρατάγατε στα χέρια σας.
Και έρχοµαι στα πολύ συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ. Σας ζήτησα να µας πείτε για τα συγκεκριµένα αιολικά πάρκα στον
Κέχρο, όπου υπάρχει αρνητική γνωµάτευση του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Σουφλίου.
Θα το λάβετε υπ’ όψιν; Δεν έχει ακόµα γνωµοδοτήσει -ή αν
έγινε, θα έγινε τελευταία- η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Πε-
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ριβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.
Επαναλαµβάνω ότι δεν έχει γνωµοδοτήσει ακόµα, κύριε
Υπουργέ, ενώ σας κατέθεσα ήδη την ανησυχία και την αντίθεση
που εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες.
Τέλος, να σας ρωτήσω: Θα λάβετε υπ’ όψιν την οµόφωνη απόφαση του περιφερειακού συµβούλου για το αιολικό πάρκο στα
πεδινά, κύριε Υφυπουργέ, ένα αιολικό πάρκο-µαµούθ; Είναι εκατόν εβδοµήντα µέτρα το ύψος των ανεµογεννητριών. Επίσης,
εκατόν εβδοµήντα µέτρα είναι η διάµετρος του ρότορα. Η πρώτη
εικόνα που θα συναντούν οι βόρειοι επισκέπτες µας, εκατοµµύρια που θα µπαίνουν στη χώρα µας από την είσοδο της Νυµφαίας, θα είναι αυτά τα τεράστια µεγέθη. Να σκεφτείτε ότι είναι
δέκα φορές µεγαλύτερα σε ύψος από το ιστορικό ρολόι της
πόλης στο κέντρο. Είναι δέκα φορές υψηλότερο.
Σας επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, ότι αν συνεχίσετε µε τον
τρόπο που αντιµετωπίζετε τη διαχείριση και τις άδειες στα αιολικά πάρκα, τις απαξιώνετε στη συνείδηση των κοινωνιών που
τόσο έχουµε ανάγκη και χρειαζόµαστε για να µεταβούµε σε µια
άλλη εποχή και να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή και την
κλιµατική κρίση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Χαρίτου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, η µελέτη αναθεώρησης είναι σε
εξέλιξη, γιατί αναφερθήκατε ότι δεν έχει υπογραφεί. Είναι σε εξέλιξη η µελέτη αναθεώρησης. Και αναφέρθηκα σε τι οφείλεται η
καθυστέρηση, γιατί οι συνθήκες που περάσαµε στερούσαν τη
δυνατότητα δηµόσιας διαβούλευσης και για να µπορέσει να προχωρήσει λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις τοπικές κοινωνίες που αναφερθήκατε και εσείς.
Όµως αυτήν τη στιγµή εξελίσσεται γρήγορα η διαδικασία,
άνοιξε ο χώρος και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί έτσι, για να έχουµε
γρήγορα µια επικαιροποιηµένη µελέτη σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που αναφερόµαστε.
Σας είπα ότι για τον Λόφο Σκουλιά για το αιολικό πάρκο γνωµοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία το περιφερειακό συµβούλιο,
η περιφερειακή διεύθυνση, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ για τις Νεράιδες οµόφωνα αρνητικά. Σας
είπα ότι η απόφαση βρίσκεται, επειδή είναι κατηγορία Α2 περιβαλλοντικά, στην αποκεντρωµένη διοίκηση.
Και επειδή αναφερθήκατε και στη βιοποικιλότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος αν έχει γνωµοδοτήσει για να παρθούν αποφάσεις, θέλω να σας πω ότι όταν δεν απαντά -κακώς, αλλά όταν
δεν απαντά- η διεύθυνση η αρµόδια για τη βιοποικιλότητα, ξέρετε ότι είναι υποχρεωµένοι σε επίπεδο αποκεντρωµένης να περάσει και να γνωµοδοτήσει η περιφερειακή επιτροπή για θέµατα
που αφορούν στον σχεδιασµό για τέτοιες µονάδες, το ΠΕΣΠΑ,
η περιφερειακή επιτροπή σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην οποία υποχρεωτικά και δεσµευτικά συµµετέχει
και ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου, ακριβώς επειδή υπάρχει εκκρεµότητα ως προς τη γνωµοδότηση της οικείας διεύθυνσης βιοποικιλότητας. Αυτό είναι υποχρέωση και προαπαιτούµενο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Και κάτι ακόµη θέλω να σας πω. Άδειες παραγωγής παλιά, βεβαίωσης παραγωγού σήµερα µετά τον ν.4685, πράγµατι υπάρχουν πολλές. Οι άδειες λειτουργίας, όµως, είναι λίγες, πολύ
λίγες. Και εάν δίδονται βεβαιώσεις παραγωγού, δεν είναι και βέβαιον ότι θα καταλήξουν να φτάσουν σε άδεια λειτουργίας, διότι
η πιο κρίσιµη διαδικασία και η οποία τελικώς κρίνει αν µια τέτοια
δραστηριότητα ή ένα αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί και θα
λειτουργήσει, είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εκεί κρίνεται
και είναι το πιο κρίσιµο σηµείο. Για αυτό και χρειάζεται προσοχή
από όλους αυτούς που συµµετέχουν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση για την αποκεντρωµένη διοί-
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κηση, όπως αναφέρθηκα, δεν έχει φτάσει στο Υπουργείο τέτοιο
θέµα για να το χειριστεί το Υπουργείο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
Είπαµε ότι δεν θέλουµε να εξαντλήσουµε, πολύ περισσότερο
να προσθέσουµε, φέρουσα ικανότητα. Είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιοχές φτάσαµε περίπου στα όρια. Στόχος, όµως, είναι
µέσα από το αναθεωρηµένο σχέδιο που αφορά στο χωροταξικό
των ΑΠΕ, να µειώσουµε και να βάλουµε και προτεραιότητες στις
περιοχές, όχι µόνο να βάλουµε το τι αντέχει µια περιοχή, αλλά
και ποια είναι η προτεραιότητα σε σχέση µε τον στόχο που θέλουµε να καλύψουµε, διότι ο στόχος είναι συγκεκριµένος. Είναι
10 GW µέχρι το 2030.
Ξέρουµε αυτό σε πόσες ανεµογεννήτριες σηµερινών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν, γιατί αλλάζουν. Αναφερθήκατε και στα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά που πράγµατι αλλάζουν. Αλλάζουν
οι διάµετροι, αλλάζουν και οι αποστάσεις µε στόχο την παραγωγή µε λιγότερες, αλλά πιο µεγάλες.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι σε φάση επανεξέτασης, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν όλα αυτά που έχουν αναδειχθεί από το 2008 µέχρι σήµερα, για να µην εξελιχθούν σε καταστάσεις που ούτε εµείς θέλουµε, βεβαίως ούτε και εσείς.
Αυτά είχα να πω ως παρατηρήσεις. Για αυτό γίνεται και η επικαιροποίηση του σχεδιασµού και η αναθεώρηση για να λάβει υπ’
όψιν όλα αυτά που χρήζουν διόρθωσης, προσαρµογής, αλλά και
προτεραιότητας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα συζητηθεί τώρα η
πέµπτη µε αριθµό 780/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Ρυπαντικό φορτίο λιµανιού Ερµούπολης».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Ταγαράς.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το Σεπτέµβριο του 2019 η περιβαλλοντική
οργάνωση «AEGEAN REBREATH», η οποία έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας τόσο µε το Δήµο Σύρου - Ερµούπολης όσο
και µε το ΕΛΚΕΘΕ, πραγµατοποίησε δειγµατοληψία στο λιµάνι
της Σύρου και παρέδωσε προς ανάλυση το δείγµα στον καθ’
ύλην αρµόδιο εθνικό φορέα, το ΕΛΚΕΘΕ.
Στη συζήτηση, στις 22 Φεβρουαρίου 2020, της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για το ζήτηµα, για την ενδεχόµενη ρύπανση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο λιµάνι της Σύρου, ο Υφυπουργός, ο κ. Οικονόµου τότε διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν έλεγχοι και
ότι θα αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ ολοκληρωµένη µελέτη για το θαλάσσιο περιβάλλον στο λιµάνι της Σύρου. Ανέφερε µάλιστα ότι
υπάρχει τεκµηριωµένο πρόβληµα βαρέων µετάλλων στον βυθό
του λιµανιού της Σύρου.
Στις 28 Φεβρουαρίου του 2020 το Δηµοτικό Συµβούλιο της
Σύρου-Ερµούπολης σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε οµόφωνα τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την παρακολούθηση της διαδικασίας και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
του ΕΛΚΕΘΕ, τα οποία θα ανακοινώνονταν στο Δηµοτικό Συµβούλιο για τις δέουσες ενέργειες. Το ΕΛΚΕΘΕ έστειλε τη σχετική
πρόταση-µελέτη στο Δήµο Σύρου-Ερµούπολης τον Μάιο του ‘20.
Όµως δεν έλαβε καµµία απάντηση.
Στις 28 Απριλίου 2021, δύο χρόνια δηλαδή µετά τη δηµοσιοποίηση των ευρηµάτων του αρχικού δείγµατος και κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και ο Δήµαρχος Σύρου - Ερµούπολης ανακοίνωσαν ότι όχι
το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά το Πολυτεχνείο Κρήτης θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής µελέτης, η περιφέρεια θα υπογράψει σχετική προγραµµατική σύµβαση µε το Πολυτεχνείο µέσα στον Μάιο
και την υλοποίηση της µελέτης θα τη χρηµατοδοτήσει η εταιρεία
ONEX.
Δεδοµένου ότι ο τέως Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, είχε αναφέρει στις 25 Σεπτεµβρίου από το Βήµα της Βουλής ότι η πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ ευθυγραµµίζεται µε αυτό που είχαµε
προτείνει εµείς, δεδοµένου ότι ο τότε Υφυπουργός κ. Οικονόµου
είχε δεσµευτεί στο να γίνει µια συνολική µελέτη µε συλλογή και
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επεξεργασία δειγµάτων ιζηµάτων από όλη την έκταση του λιµανιού ώστε να σχηµατίσουµε πληρέστερη εικόνα για το ενδεχόµενο και τις πηγές της ρύπανσης και δεδοµένου ότι ο Δήµαρχος
Σύρου - Ερµούπολης δήλωσε ότι απευθύνθηκε στο Υπουργείο
για χρηµατοδότηση και δεν έλαβε καµµία απάντηση, σας ρωτάµε
τα εξής:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η Διεύθυνση Υδάτων της
αποκεντρωµένης διοίκησης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους, σύµφωνα µε τον ν.3199/2003, µετά τη δηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης του δείγµατος της «AEGEAN REBREATH» και την αναγνώριση από το Υπουργείο της ανάγκης
πραγµατοποίησης ευρείας έρευνας στο λιµάνι της Ερµούπολης
τόσο στον βυθό όσο και στα επιφανειακά ύδατα, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Οικονόµου κατά τη συζήτηση της πρώτης ερώτησής µου;
Δεύτερον, γιατί δεν υλοποιήθηκε η δέσµευση της προηγούµενης ηγεσίας του ΥΠΕΝ για άµεση διερεύνηση του ρυπαντικού
φορτίου και των πηγών του από το ΕΛΚΕΘΕ;
Προτίθεται να συµµετέχει το Υπουργείο εκτός από την τοπική
αυτοδιοίκηση στην προγραµµατική σύµβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του δηµοσίου για τον προσδιορισµό των ρυπαντικών πηγών, της διαδικασίας απορρύπανσης και του καταλογισµού του κόστους της και της αποτροπής
µελλοντικής επανάληψης ρυπαντικών επεισοδίων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είδα τις παρατηρήσεις και χαίροµαι για την
ερώτησή σας σε ένα πολύ ευαίσθητο θέµα και επειδή γνωρίζω
ότι έχετε και αυξηµένη ευαισθησία στη Σύρο γιατί έχετε ζήσει
εκεί κάποια χρόνια της ζωής σας, αν τα έχω µεταφράσει καλά
από τις πληροφορίες που µπορώ να έχω, όπως και να ‘χει όµως
ένα τέτοιο θέµα που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, τον βυθό του λιµανιού της Ερµούπολης της Σύρου από βαρέα µέταλλα και από µετρήσεις, από
αυτά που έχω πάρει ως ενηµέρωση από όλους τους αρµόδιους
φορείς, από δείγµατα ή δείγµα από την πληροφορία που έχω
είναι ότι το δείγµα είναι ένα, αλλά οι µετρήσεις είναι σε σχέση µε
τις µέσες τιµές γιατί δεν υπάρχουν, τουλάχιστον µέχρι τώρα, επιτρεπόµενα όρια σε ό,τι αφορά τις τιµές των βαρέων µετάλλων.
Και αυτό είναι µια εκκρεµότητα και όχι µόνο για εκεί, αλλά γενικά
για τα λιµάνια της χώρας µας.
Το ένα είναι να έχουµε αντιπροσωπευτικά δείγµατα τόσα όσα
πρέπει για να είναι ασφαλείς οι µετρήσεις και κατ’ επέκταση οι
πληροφορίες και να αξιολογηθούν καταλλήλως για να ληφθούν
µέτρα.
Σε ό,τι αφορά το ποιος έχει την αρµοδιότητα και τι κάνει για
να ελέγξει αυτή την πληροφορία µε τα στοιχεία τα οποία έχουν
καταγραφεί, θέλω να σας πω από τις ενηµερώσεις που έχω από
τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι αυτή η κίνηση τελικώς γίνεται από
την πλευρά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –και από τον αρµόδιο αντιπεριφερειάρχη η πληροφορία- για προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Λιµενικού Ταµείου Σύρου για την ανάθεση
µελέτης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, έναν δηµόσιο και αξιόπιστο φορέα.
Ρωτάτε αν σε αυτήν την προγραµµατική το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συµβάλλει και µε παρουσία και µε έλεγχο και µε
ανάληψη ρόλου. Η απάντηση είναι ευθέως ναι, θα συµµετάσχει
και θα συµβάλλει στο να αποκρυπτογραφηθεί, µε καταγραφή
επίσηµα και αξιολόγηση όλων των στοιχείων και µε περισσότερα
δείγµατα, δειγµατοληψία αντιπροσωπευτική όπως ο νόµος ορίζει, και επί των αποτελεσµάτων θα παρθούν µέτρα.
Επειδή απευθύνεστε στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων, από τις
ενηµερώσεις που έχω είναι ότι δεν έχει λάβει επίσηµη αναφορά.
Αναφέροµαι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά το
θέµα του λιµένα και της Ερµούπολης –γιατί αναφερθήκατε και
στο ΕΛΚΕΘΕ, που είναι πράγµατι ένας αξιόπιστος, µε γνώσεις
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και εµπειρία φορέας που έχει ασχοληθεί πολλές φορές και µε
επιτυχία σε τέτοιους χώρους- επελέγη το Πανεπιστήµιο της Κρήτης και αναµένουµε τα αποτελέσµατα.
Να ξέρετε ότι και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα ενεργοποιούνται σε συνεργασία µε
τους επιθεωρητές Νοτίου Ελλάδας για τον έλεγχο τέτοιων παρατηρήσεων και όταν θα έχουν υπεύθυνη και τελική αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, θα ληφθούν τα µέτρα τα
οποία απαιτεί η νοµιµότητα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφέρατε ότι δεν είναι σίγουρο αν τα
νούµερα αυτά που έβγαλε η µελέτη συνιστούν πρόβληµα ή όχι,
θα ήθελα να µου απαντήσετε ρητώς εάν διαψεύδετε τον κ. Χατζηδάκη, τον προηγούµενο Υπουργό της Κυβέρνησής σας, ο
οποίος είπε ρητά στις 21 Φεβρουαρίου 2020, σε απάντηση προηγούµενης επίκαιρης ερώτησής µου, ότι υπάρχει τεκµηριωµένο
πρόβληµα βαρέων µετάλλων στο βυθό του λιµανιού της Σύρου.
Είναι µια δήλωση την οποία ασπάζεται η καινούργια πολιτική ηγεσία της ίδιας Κυβέρνησης;
Επίσης, ο προκάτοχός σας κ. Οικονόµου είχε πει ότι λόγω της
αναγνώρισης του προβλήµατος, απαιτείται να γίνει µια συνολική
µελέτη µε συλλογή, επεξεργασία δειγµάτων ιζηµάτων από όλη
την έκταση του λιµένος, ώστε να σχηµατίσουµε πληρέστερη εικόνα για το ενδεχόµενο και τις πηγές της ρύπανσης.
Ο δήµαρχος µας λέει ότι απευθύνθηκε σε εσάς για χρηµατοδότηση και δεν απαντήσατε ποτέ σε διάστηµα δώδεκα µηνών.
Επίσης, θα θέλαµε να µας απαντήσετε για τον λόγο και τι έγινε
εκεί πέρα.
Ακόµη, δεν πρέπει να γελιόµαστε, η Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει την αποκλειστική
αρµοδιότητα σχεδιασµού, επιβολής όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και την
πρόληψη της υποβάθµισης των επιφανειακών υδάτων και τη
λήψη αναγκαίων µέτρων για την αναβάθµιση και αποκατάστασή
τους.
Και απέναντι σε αυτήν την αρµοδιότητα δεν κάνει το παραµικρό; Τι έχει κάνει, µε βάση τις αρµοδιότητές της, µε βάση τον
ν.3199/2003, µετά τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων; Ποιες
είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η αρµόδια υπηρεσία
του δηµοσίου;
Και βέβαια, χρειαζόµαστε µια σαφήνεια από το δηµόσιο, σχετικά µε το τι θα γίνει επιτέλους µε την παρακολούθηση των ρυπαντικών φορτίων στο λιµάνι της Σύρου, τη διερεύνησή τους, τα
ενδεχόµενα φορτία και τις πηγές. Αυτό που βλέπουµε αυτή τη
στιγµή και από τη δική σας απάντηση είναι ότι το δηµόσιο νίπτει
εντελώς τας χείρας του για τη συγκεκριµένη περίπτωση και αναρωτιόµαστε γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας) Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είπατε για τον κ. Χατζηδάκη ότι αναγνώρισε
τα στοιχεία των µετρήσεων που είχαν σταλεί για αξιολόγηση.
Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι σωστά τα στοιχεία. Είπα ότι χρήζουν
περαιτέρω αξιολόγησης µε περισσότερα δείγµατα για να έχουµε
αντιπροσωπευτική εικόνα των αποτελεσµάτων. Διότι, όπως ξέρετε κι εσείς, όταν γίνεται ένας έλεγχος, γίνεται µε κάποιους κανόνες. Ποτέ δεν ελέγχεις αποτελέσµατα µε ένα δείγµα. Είναι
ενδείξεις, αλλά δεν είναι αποτελέσµατα προς αξιολόγηση. Γι’
αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρξει επιτροπή.
Θέλω να σας πω ότι δηµόσιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι υπηρεσίες του, δηµόσιο είναι και η αποκεντρωµένη διοίκηση µε τις αποκεντρωµένες ίδιες υπηρεσίες για τον ίδιο σκοπό, συνεργαζόµενες και συντονιζόµενες µεταξύ τους, κάτι που
έχουν υποχρέωση να κάνουν. Γι’ αυτό ανέφερα πριν ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που έχει την αρµοδιότητα µαζί µε το Λι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2021

µενικό Ταµείο Σύρου κατέληξαν να προχωρήσουν µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης σε µια µελέτη που θα έχει τις προδιαγραφές που
προβλέπονται για τέτοιες µετρήσεις, για να µπορούν αξιολογώντας τα αποτελέσµατα να τα λάβουν υπ’ όψιν και να πάρουν
µέτρα. Υπάρχει καθυστέρηση; Βεβαίως υπάρχει καθυστέρηση.
Θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει. Όµως χωρίς αυτά τα αποτελέσµατα δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι.
Παράλληλα, συµπλήρωσα και για τους ελέγχους µε αφορµή
αυτό, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι είναι τακτικοί -και οφείλουν
να είναι τακτικοί- και δεν γίνονται επειδή προέκυψε κάτι, ούτε το
αφήνουµε στην τύχη, να προκύψει κάτι και µετά να το ελέγξουµε.
Γι’ αυτό και οι αρµόδιοι επιθεωρητές περιβάλλοντος και Νοτίου
Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιλαµβάνονται του θέµατος και γρήγορα θα πάνε ξανά για
έλεγχο. Ας περιµένουµε, λοιπόν, τα αποτελέσµατα και είµαστε
εδώ, ώστε όταν θα έχουµε τα τελικά αξιολογηµένα και ασφαλή
αποτελέσµατα, να δούµε ανάλογα µε αυτά τα µέτρα που οφείλουµε να πάρουµε για να προστατέψουµε ό,τι απαιτεί το θεσµικό
πλαίσιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και τώρα προχωράµε στην πέµπτη µε αριθµό 791/23-5-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ποιο είναι το
σχέδιο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων εν µέσω υγειονοµικής κρίσης;».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα Μακρή.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είµαστε πραγµατικά λίγες µέρες πλέον πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων εν
µέσω πανδηµίας και µε τα παιδιά να απέχουν από τις αίθουσες
συνολικά σχεδόν έναν χρόνο και µε το σύστηµα να αλλάζει µέσα
σε όλες αυτές τις αλλαγές και το άγχος που βίωσαν, ενώ τώρα
προστίθεται και ένα επιπλέον άγχος. Τα σχολεία άνοιξαν λίγες
µέρες πριν τις πανελλήνιες χωρίς κάποια ουσιαστική προετοιµασία. Τα παιδιά κινδυνεύουν να κολλήσουν, να χάσουν τις πανελλήνιες και όλα αυτά, όλες αυτές οι αβεβαιότητες.
Η κ. Κεραµέως είπε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής
των υποψηφίων σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέµβρη,
χωρίς να πει τίποτα άλλο σχετικό, ενώ τα ερωτήµατα είναι τεράστια, είναι πραγµατικά πολλά. Για ακόµα µία φορά φαίνεται
πράγµατι να προχωράτε χωρίς σχεδιασµό.
Η προσέλευση στις πανελλήνιες εξετάσεις θα γίνει µε τη µέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου; Το Υπουργείο έχει λάβει
υπ’ όψιν του ότι σε κάθε σχολική αίθουσα θα συνυπάρχουν υποψήφιες και υποψήφιοι από διαφορετικά σχολεία, άνθρωποι που
έχουν τελειώσει το σχολείο και είναι πλέον απόφοιτοι και θα δίνουν ξανά πανελλήνιες, καθηγητές, επόπτες και επιτηρητές από
διάφορα σχολεία; Τι θα γίνει µε τις συνυποψήφιες και τους συνυποψηφίους, τις επιτηρήτριες και τους επιτηρητές σε περίπτωση που προκύψει ένα κρούσµα σε µια σχολική αίθουσα
διεξαγωγής εξετάσεων; Υπάρχει, επίσης, ανησυχία για το αν οι
παλιότεροι υποψήφιοι που δίνουν ξανά εξετάσεις θα έχουν δικαίωµα για δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ.
Επιπλέον, θέλουµε να σας ρωτήσουµε τι πρόβλεψη έχει γίνει
και ποιος µηχανισµός έχει τεθεί σε ετοιµότητα, ώστε δεδοµένου
των µεγάλων ποσοστών ψευδών αποτελεσµάτων των self-test οι
υποψήφιοι και οι υποψήφιες µαθητές και µαθήτριες, και οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλονται αµεσότατα σε PCR, ώστε να µην κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις πανελλαδικές, λόγω ψευδών
αποτελεσµάτων.
Τι θα κάνει το Υπουργείο για τους µαθητές που κινδυνεύουν
να αποκλειστούν από τις πανελλήνιες εξετάσεις, λόγω θετικού
self-test, προκειµένου να διασφαλιστεί το δικαίωµα συµµετοχής
όλων στις πανελλαδικές εξετάσεις και την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση; Θα δικαιούνται self-test οι απόφοιτοι και
οι απόφοιτες; Θα υπάρχει προτεραιοποίηση για τη διεξαγωγή
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PCR σε αυτούς, όπως και στους τελειόφοιτους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια πρόβλεψη υπάρχει για τους υπόλοιπους συνυποψηφίους
που εξετάζονται στην ίδια αίθουσα, καθώς και για το εκπαιδευτικό προσωπικό σε περίπτωση που ένας υποψήφιος ή υποψήφια
βρεθεί θετικός/θετική κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων; Τι θα γίνει µε το σχολικό κτήριο σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά κρούσµατα σε διαφορετικές αίθουσες; Αυτά
είναι εύλογα ερωτήµατα που πραγµατικά περιµένουν τις απαντήσεις σας, για να µην συνεχίσει η αβεβαιότητα και το πλέον
άγχος για τους µαθητές και τις µαθήτριες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ανησυχία βεβαίως υπήρχε. Αβεβαιότητα όχι,
διότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ξέρει ότι πάντοτε ενηµερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τα πρωτόκολλα, τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και για τα υγειονοµικά µέτρα που λαµβάνονται.
Σήµερα µπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας, διότι την Παρασκευή συζητήθηκε στην επιτροπή των ειδικών επιστηµόνων µε
συµµετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων το υγειονοµικό πρωτόκολλο, βάσει του οποίου
θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα µέτρα αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά και λεπτοµερώς σε κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί συντοµότατα.
Σας λέω, όµως, και για την ενηµέρωσή σας και απαντώντας
στην ερώτησή σας πως σε ό,τι αφορά τα self-test, οι υποψήφιοι,
καθώς και τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συµµετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας µαζί τους βεβαίωση
αρνητικού τεστ, είτε self-test, είτε PCR, είτε rapid test. Το πρώτο
τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων θα γίνει την Πέµπτη 10 Ιουνίου του 2021 µε δυνατότητα
επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος από
την Πέµπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.
Το δεύτερο τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων
θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου του 2021, µε δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος από την
Παρασκευή 18 µέχρι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου του 2021.
Για τους υποψηφίους των Επαγγελµατικών Λυκείων, το δεύτερο τεστ θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου, µε δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος από το
Σάββατο 19 µέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου του 2021.
Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις θα διατίθενται στους υποψηφίους από τα φαρµακεία από σήµερα Δευτέρα 31 Μαΐου έως και
το Σάββατο 5 Ιουνίου του 2021 στις εργάσιµες ώρες, όπως έχουν
αποφασίσει οι φαρµακοποιοί και έχουν ανακοινώσει οι σύλλογοί
τους.
Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
δηλώνουν το αποτέλεσµα του self-test µέσω της πλατφόρµας
self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε µέρα εξετάσεων.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσµατος µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr
για τη διενέργεια δωρεάν rapid test σε δηµόσια δοµή.
Η λίστα µε τις δηµόσιες δοµές περιλαµβάνεται στην πλατφόρµα self-testing.gov.gr Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτικός λαµβάνει σχετική βεβαίωση
από το σηµείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να
δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέµβριο κατόπιν αίτησής τους, προσκοµίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού
αποτελέσµατος.
Υποψήφιοι ή και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου
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στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωµένο ή επιβεβαιωµένα κρούσµατα κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζουν κανονικά τη συµµετοχή στις εξετάσεις. Ως προς τους
εκπαιδευτικούς που θα συµµετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση επιβεβαιωµένου θετικού κρούσµατος θα
υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης. Σε περίπτωση που κάποιος
από τους διαµένοντες στο ίδιο σπίτι µε υποψήφιο ή µε υποψήφια
βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό, ο υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις µε την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσµατος, PCR ή rapid test.
Σε περίπτωση που κάποια περιοχή στη χώρα χαρακτηριστεί
κόκκινη εν µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα συνεχίζονται κανονικά µε την προσκόµιση αρνητικού τεστ, self-test,
PCR ή rapid test, από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου όσον αφορά στον κορωνοϊό, προβλέπεται µόνο εφ’ όσον υπάρχει εργαστηριακά αποδεδειγµένη
ασθένεια COVID-19 του ίδιου του υποψηφίου.
Τα υπόλοιπα µέτρα είναι τα εξής: Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής µάσκας από
υποψήφιους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους
τους και εξακολουθούν να ισχύουν τα µέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, δηλαδή επαρκής φυσικός αερισµός
των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισµού, τήρηση των αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής, χρήση αντισηπτικού,
καθώς και σχολαστικός καθαρισµός των αιθουσών.
Κατά την εξέταση του µαθήµατος «Μουσική εκτέλεση και ερµηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων.
Ωστόσο θα πρέπει να τηρείται απόσταση τριών µέτρων µεταξύ
εξεταζοµένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν και τα µουσικά όργανα θα πρέπει µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε
υποψήφιου να καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό.
Για τις πρακτικές δοκιµασίες ΤΕΦΑΑ, τόσο τα όργανα εξέτασης, όσο και ο βοηθητικός εξοπλισµός, απολυµαίνονται πριν από
κάθε χρήση ενώ τηρείται απόσταση µεταξύ των υποψηφίων
στους χώρους προετοιµασίας ή προθέρµανσης. Για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας συνιστάται στους συγγενείς των
υποψηφίων να µη συνωστίζονται έξω από τον χώρο του εξεταστικού κέντρου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µιλάτε και εσείς, όπως και η κ. Κεραµέως, για
επαναληπτικές εξετάσεις. Όµως τα κέντρα για επαναληπτικές
εξετάσεις υπάρχουν µόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι ζητάµε,
δηλαδή, από αυτές τις οικογένειες; Επιπλέον του κόστους που
επωµίστηκαν για τηλεκπαίδευση –και για να είµαστε ειλικρινείς,
επιπλέον της εντατικοποίησης των φροντιστηριακών µαθηµάτων
που έκαναν ελλείψει εκπαίδευσης αυτόν τον χρόνο- και πέρα από
τη µείωση των εισοδηµάτων των οικογενειών, θα χρειαστεί να µεταφερθούν για τόσες µέρες τα παιδιά και οι οικογένειές τους σε
άλλη πόλη, για να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις, για όλα
τα παιδιά που µπορεί να νοσήσουν µε COVID; Το απευχόµαστε,
αλλά µοιραία, έτσι όπως εξελίσσεται η επιδηµία χωρίς να µειώνονται οι αριθµοί ουσιαστικά ή καθώς µειώνονται µε τόσο αργό
ρυθµό, προφανώς ζούµε ακόµα µέσα στο κύµα. Δεν έχει τελειώσει καθόλου αυτό το κύµα το επιδηµικό.
Εσείς, δηλαδή, ζητάτε από τις οικογένειες από όλη την Ελλάδα, τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, να ταξιδέψουν Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις; Αυτό
είναι αδιανόητο και σας παρακαλώ να το κοιτάξετε. Οπωσδήποτε
πρέπει να θεσπιστούν επαναληπτικά κέντρα εν µέσω πανδηµίας
σε όλες τις πόλεις και σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι εκ των ων
ουκ άνευ.
Επίσης, στα γενικότερα, είναι προφανές ότι ανησυχείτε για την
υγεία των υποψηφίων και γι’ αυτό προχωρήσατε στο εσπευσµένο
κλείσιµο των τάξεων της Γ’ λυκείου, ακριβώς για να αποφευχθεί
αυτός ο κίνδυνος για τους υποψηφίους, προκειµένου να µπουν
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τα παιδιά σε µία άτυπη καραντίνα στο σπίτι τους. Τελικά, όµως,
πρέπει να µας πείτε αν είναι ή δεν είναι ασφαλές το περιβάλλον
στα σχολεία. Και αν είναι, για ποιον λόγο ανακοινώσατε το πρόωρο κλείσιµο της Γ’ λυκείου; Και αν έχετε ανησυχία, για ποιο
λόγο κάνατε τα δύο τεστ ένα; Και αν προστατεύετε τα παιδιά µε
αυτήν την άτυπη καραντίνα ενός µήνα, τι γίνεται µε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα δουλεύουν µέχρι τις πανελλήνιες στα σχολικά περιβάλλοντα και µετά θα πάνε και επιτηρητές στις εξετάσεις;
Πραγµατικά, προσπαθούµε να καταλάβουµε τη λογική σας, τη
λογική του Υπουργείου και της Κυβέρνησης και δυστυχώς, όσο
ψάχνουµε τα ζητήµατα τόσο περισσότερα ερωτήµατα δηµιουργούνται.
Επίσης –και κλείνω µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε- προκαλεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις απορίες µας πώς αλλάξατε τους όρους
για το κλείσιµο των σχολικών µονάδων από τέσσερα κρούσµατα
στην εκτίµηση κινδύνου και αξιολόγηση των τοπικών επιδηµιολογικών δεδοµένων. Πραγµατικά δείχνει σαν να θέλετε να παρακάµψετε την επιδηµιολογική πραγµατικότητα στον τρόπο που
λειτουργείτε µε τα σχολεία και µε τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εγώ θα είχα ερωτήσεις και απορίες από την
τοποθέτησή σας. Δεν κατάλαβα καλά, υπαινίσσεστε ότι δεν πρέπει να γίνεται δεύτερος επαναληπτικός έλεγχος σε περίπτωση
που το πρώτο self-test είναι θετικό; Δεν κατάλαβα τις αντιρρήσεις
σας γι’ αυτό.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Απεναντίας…
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σε κάθε περίπτωση –εγώ δεν σας διέκοψα- είχα πολλές απορίες
και σας άκουγα.
Δεν κατάλαβα, είστε υπέρ της τηλεκπαίδευσης; Είστε υπέρ της
επαναφοράς της διά ζώσης διδασκαλίας; Με συγχωρείτε, έχω
απορίες και ερωτήσεις πολλές, αλλά δεν είναι της παρούσης,
γιατί θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας.
Σε ό,τι µας αφορά λοιπόν, για τα πρωτόκολλα που ακολουθούµε και για τα πρωτόκολλα µε βάση τα οποία γίνεται η διά
ζώσης διδασκαλία, αυτά είναι αυστηρά και εφαρµόζονται βάσει
των οδηγιών των ειδικών. Αν, λοιπόν, έχετε εκεί περαιτέρω απορίες ή ερωτήσεις, θα απευθυνθείτε σε άλλο Υπουργείο. Εµείς τα
ακολουθούµε, ως οφείλουµε, αυστηρά.
Είµαστε, λοιπόν, όπως κι εσείς επισηµάνατε, στην τελική ευθεία και έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα, κατάλληλα και προληπτικά µέτρα, για να διεξαχθούν οµαλά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειµένου η διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να επανέλθει στην κανονικότητά της, το Υπουργείο µας έδωσε, όπως
ξέρετε καλά, προτεραιότητα στο άνοιγµα των λυκείων και φυσικά
και της Γ’ λυκείου, γιατί πλησίαζαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και
τα σχολεία ήταν κλειστά για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε τις άλλες δραστηριότητες.
Έτσι, όλο το λύκειο και οπωσδήποτε και η Γ’ λυκείου προσήλθε πρώτη στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία ήδη προ
των εορτών του Πάσχα στις 12 Απριλίου, τηρουµένων όλων των
προηγούµενων µέτρων υγειονοµικής προστασίας, όπως η υποχρεωτική χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλλείµατα για οµάδες µαθητών, οι
σταθερές οµάδες µαθητών στα αθλήµατα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισµοί, οι τακτικοί αερισµοί των χώρων, τα ειδικότερα µέτρα για προσαρµοσµένη λειτουργία κυλικείων και εργαστηρίων πληροφορικής, η
χρήση µουσικών οργάνων.
Το πιο σηµαντικό µέτρο που ελήφθη για την επάνοδο µαθητών
και µαθητριών στη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία είναι η
υποχρεωτική χρήση του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, του
self-test, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή ισχύει µέχρι και σήµερα.
Και αυτό το επεκτείναµε όχι µόνο στο εκπαιδευτικό προσωπικό,
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όπως ήταν οι οδηγίες, αλλά και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό και στο διοικητικό και
στο λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά την απόφασή µας να τελειώσουν νωρίτερα τα
µαθήµατα της Γ’ λυκείου, αυτή δεν ήταν εσπευσµένη, όπως είπατε, αλλά επιβεβληµένη. Και γι’ αυτό σταµατούν στις 2 Ιουνίου
2021, δηλαδή µεθαύριο, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για
την καλύτερη διοργάνωση των εξετάσεων, αλλά και την οργάνωση του χρόνου των µαθητών και µαθητριών.
Ανταποκρινόµενοι στις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες της πανδηµίας, µειώσαµε την εξεταστέα ύλη κατά 25% έως 30% σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΥΕΘ. Εκδόθηκαν, επίσης, οδηγίες του
Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την ψυχοκοινωνική προσαρµογή
κατά την επιστροφή των µαθητών στα σχολεία.
Για επιπλέον υποστήριξη των υποψηφίων δηµιουργήσαµε σε
κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όλης της χώρας
γραµµές παροχής πληροφοριών για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
καθώς και γραµµές ψυχολογικής στήριξης υποψηφίων και των
οικογενειών τους.
Οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραµµές υποστήριξης θα εξυπηρετούν υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις µαθητές,
καθώς και γονείς και κηδεµόνες σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
στελεχώνονται από συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού και εξειδικευµένους υπαλλήλους σε θέµατα πανελλαδικών
εξετάσεων, καθώς και ειδικούς στην ψυχική υγεία µέσω των κατά
τόπους Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, που ήδη λειτουργούν
από τις 21 Μαΐου 2021.
Το Υπουργείο µας, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται δίπλα στους
υποψηφίους µε ενσυναίσθηση και συµµεριζόµαστε την αγωνία
τους, γι’ αυτό πήραµε και σειρά µέτρων που θα βοηθήσουν στην
οµαλή διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων, στη θετική ψυχολογία των υποψηφίων και βεβαίως, στην υγειονοµική ασφάλειά
τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Επίσης, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα
Μακρή θα απαντήσει στη δεύτερη µε αριθµό 1861/10-3-2021
αναφορά του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Την
καταγγελία του Εθνικού Συµβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών
της Γερµανίας προς την Ελλάδα, σχετικά µε το πρόγραµµα
«MOG/µνήµες από την γερµανική κατοχή στην Ελλάδα»».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το θέµα µας
αφορά στην ιστορική µνήµη, αφορά στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα, ένα εθνικό θέµα.
Με αφορµή την επιστολή-καταγγελία-ενηµέρωση, όπως την
ονοµάζουν από το Εθνικό Συµβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών
της Γερµανίας προς την Ελλάδα- η οποία απευθύνθηκε προς τον
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά και
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και σε εσάς
προσωπικά, κατέθεσα αυτήν την αναφορά, γιατί θεωρώ ότι δεν
έχει γίνει η ανάλογη προετοιµασία και δεν έχουν υπάρξει οι
ασφαλιστικές εκείνες δικλίδες και οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε
το πρόγραµµα αυτό να µην υλοποιηθεί µε τις σκοπιµότητες οι
οποίες καταγγέλλονται και αφορούν στην επιδίωξη να ξαναγραφτεί η ιστορία της Κατοχής και κυρίως, η ιστορία της Αντίστασης.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται, βεβαίως και από τη γερµανική κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να δούµε από ορισµένα παραδείγµατα ότι δεν απηχεί την ιστορική πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, δεν αναφέρει κανένα από τα ολοκαυτώµατα ούτε στην
Κρήτη ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα στο χρονολόγιο της Κατοχής
και µόνο αυτό δείχνει ότι προσπαθεί να κάνει ένα λίφτινγκ στα
εγκλήµατα και τις ωµότητες του Τρίτου Ράιχ, προκειµένου να ξα-
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ναγράψει την ιστορία.
Αυτό το οποίο ζητώ τώρα από εσάς, κυρία Υπουργέ, επειδή
εµπλέκεται άµεσα το Υπουργείο Παιδείας, είναι, πρώτα από όλα,
να κάνετε µια συνάντηση και µια ειλικρινή κουβέντα µε το Συµβούλιο, το Εθνικό Συµβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερµανικών
Οφειλών. Είναι ένας σοβαρός θεσµός που µπορεί να συµβάλει,
ούτως ώστε πραγµατικά να αποφευχθούν όλα όσα υπάρχουν ως
κίνδυνοι και καταγγέλλονται ότι ήδη γίνονται.
Το δεύτερο είναι το εξής. Εάν ήδη έχετε προβεί σε κάποιες
ενέργειες, εάν ήδη υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες και εχέγγυα
ότι δεν θα υπάρξει παραχάραξη της ιστορίας, να µας ενηµερώσετε, γιατί αυτό το οποίο βλέπουµε εµείς ότι επιχειρείται είναι µε
το ξαναγράψιµο της ιστορίας να χαθεί η ιστορική µνήµη, να
στρογγυλέψουν τα πράγµατα και άρα και στο ζήτηµα του αιτήµατος και της διεκδίκησης των γερµανικών οφειλών να υπάρξουν
αντεπιχειρήµατα, µια και µέχρι τώρα η Γερµανία δεν έχει κάνει
ούτε ένα βήµα σε σχέση µε τη θέση που είχε από παλιά.
Σας ενηµερώνω ότι, επειδή απευθύνθηκα και στο Υπουργείο
Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών για το θέµα των γερµανικών οφειλών µε λίγα λόγια είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις -είναι αυτό µια πάγια θέση της
Ελλάδας- όµως, υπάρχει αυτήn τη στιγµή αυτή η εξέλιξη την
οποία φοβούµαι, εάν έχουν και στο παραµικρό βάση όλα όσα καταγγέλλονται, ότι πραγµατικά θα ανατρέψουν πολλά από τα δικά
µας επιχειρήµατα, βεβαίως µε διαστρέβλωση της αλήθειας και
της πραγµατικότητας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση. Βεβαίως
συµφωνούµε ότι ποτέ δεν παραιτήθηκε η Ελλάδα από τις διεκδικήσεις. Άλλωστε από πιο αρµόδια χείλη από τα δικά µου έχει ειπωθεί και σε εσάς τον ίδιο.
Σας αναφέρω, λοιπόν, σε απάντηση της αναφοράς σας ότι το
έργο µε τίτλο: «Μνήµες από την Κατοχή στην Ελλάδα» -MOG
είναι τα αρχικά- είναι µια νεότευκτη δίγλωσση ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου προφορικής ιστορίας «Memories of the Occupation in Greece», από
οµάδα Ελλήνων και Γερµανών επιστηµόνων, µε στόχο την αξιοποίησή της στη σχολική εκπαίδευση.
Ο στόχος: Το πρόγραµµα εφαρµόζεται ήδη στο Center für Digitale Systeme του Freien Universität Berlin, δηλαδή στο Ελεύθερο
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου. Στη διαµόρφωση της δίγλωσσης,
στην ελληνική και γερµανική γλώσσα, ψηφιακής πλατφόρµας
συµµετέχουν από τη γερµανική πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερµανίας, το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου,
το ίδρυµα «Μνήµη, Ευθύνη και Μέλλον» και από την ελληνική
πλευρά, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
Πρόκειται, δηλαδή, κύριε συνάδελφε, για δηµιουργία τρίτων
φορέων. Η εκπαιδευτική πλατφόρµα «Μνήµες από την Κατοχή
στην Ελλάδα» περιλαµβάνει τη συλλογή και την αρχειοθέτηση
ενενήντα τριών µαρτυριών για τη γερµανική κατοχή στη χώρα
µας και επιδιώκει την καταγραφή και τη διάδοση πληροφοριών
για την καταστροφική αυτή περίοδο της σύγχρονης ευρωπαϊκής,
αλλά και ελληνικής ιστορίας.
Οι οµάδες των µαρτύρων είναι θύµατα αντιποίνων και σφαγών
σε µαρτυρικούς τόπους, επιζώντες βοµβαρδισµών, µέλη αντιστασιακών οργανώσεων, Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώµατος,
κρατούµενοι στρατοπέδων συγκέντρωσης και άνθρωποι που βίωσαν µε διαφορετικούς τρόπους την τραγική ιστορική περίοδο και
µπορούν να καταθέσουν την προσωπική τους εµπειρία µέσω του
προφορικού λόγου.
Στις µαρτυρίες αυτές η γερµανική κατοχή προσεγγίζεται βιωµατικά και από την προφορική κατάθεση των εµπειριών των προσώπων που συµµετέχουν και αφηγούνται τα πραγµατικά περιστατικά.
Ωστόσο η ιστορική προσέγγιση ενός γεγονότος, πολύ περισσότερο ενός σύνθετου ιστορικού φαινοµένου όπως είναι η γερ-
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µανική κατοχή και οι συνέπειές της, προκαλεί επιστηµονικό διάλογο, απαιτεί κριτική διερεύνηση και νηφάλιο λόγο. Οι συνεντεύξεις είναι ένα σηµαντικό µέρος προκειµένου οι προσωπικές
ιστορίες να αποτελέσουν µια εναλλακτική πηγή πληροφόρησης,
το ίδιο και τα συναισθήµατα, τα προσωπικά κίνητρα, οι αντιλήψεις των ανθρώπων που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέµεναν
άφωνοι.
Γι’ αυτό, ο ιστορικός που επιδιώκει να αντλήσει µαρτυρίες από
προσωπικές συνεντεύξεις φροντίζει να µην παρασυρθεί σε λανθασµένες εκτιµήσεις και αναζητεί επιπλέον τεκµήρια για να τις
διασταυρώσει και να τις επικυρώσει. Η προφορική ιστορία είναι
µόνο µια µορφή των σύγχρονων τάσεων της ιστοριογραφίας, µια
πτυχή της ιστορικής έρευνας, αποτελεί τον αντίποδα της κοινωνικής και πολιτικής ιστοριογραφίας, των µεγάλων ιστοριογραφικών µονογραφιών και προσεγγίζει το παρελθόν µέσω των µικρών
αφηγήσεων. Οι εκπρόσωποι της µικροϊστορίας µεταθέτουν τον
προβληµατισµό από τις πολυπληθείς οµάδες και το µεγάλο στο
τοπικό, το ατοµικό και τις λεπτοµέρειες.
Ωστόσο, πρέπει εδώ να αναφέρω ότι µέχρι σήµερα δεν έχει
υποβληθεί κανένα αίτηµα έγκρισης της εκπαιδευτικής πλατφόρµας «Μνήµες από την Κατοχή στην Ελλάδα», ως εκπαιδευτικού
εργαλείου στα ελληνικά σχολεία. Κατά συνέπεια, δεν έχει προκύψει και αξιολόγησή της από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε αξιοποιούµενο επίσηµα το υλικό της και αξιολογούµενο, να αξιοποιηθεί εν συνεχεία από τους εκπαιδευτικούς,
τους µαθητές και τις µαθήτριες των ελληνικών σχολείων. Οποιοσδήποτε φορέας πέρα από την ελληνική Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει τη δυνατότητα στο
πλαίσιο της δηµοκρατίας και της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών να δηµιουργεί εκπαιδευτικό υλικό, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι αυτοδικαίως αποτελεί και κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο, ώστε να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των
ελληνικών σχολείων, χωρίς προγενεστέρως να έχει αξιολογηθεί
και να έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτηµα έγκρισης προς το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κατ’ αρχάς, είναι θετικό ότι δεν έχει υπάρξει
καµµία επίσηµη έγκριση και καµµία επίσηµη υιοθέτηση όλων
αυτών που γίνονται.
Βεβαίως, το πρόγραµµα επιχειρεί από µόνο του να δείξει ότι
γίνεται και υπό την αιγίδα, µε τη γενικότερη έννοια, της επίσηµης
πολιτείας. Οποιοσδήποτε ερευνητής, οποιοσδήποτε ιστορικός ή
άλλος έχει την ελευθερία, µέσα στα πλαίσια του δηµοκρατικού
µας πολιτεύµατος, να γράψει, να αναπτύξει και να πει την άποψή
του για τα γεγονότα, προκειµένου να κριθεί.
Αυτό το οποίο εµείς λέµε είναι να µην χρησιµοποιηθούν οι µαθητές και το εκπαιδευτικό σύστηµα για το ξαναγράψιµο της ιστορίας, γιατί η ιστορία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, της Κατοχής
και της Αντίστασης και των συνεπειών τους έχει ήδη καταγραφεί
και επαρκέστατα τεκµηριωθεί. Επιµέρους γεγονότα ή επιµέρους
ιστορίες φυσικά και έχουν την αξία τους, αλλά ένα είναι δεδοµένο, ότι η Ελλάδα πλέον και µε την οµόφωνη σχεδόν απόφαση
της Βουλής έχει προσδιορίσει και το κοµµάτι που αφορά τις υποχρεώσεις της Γερµανίας. Και η ιστορία έχει καταγραφεί και η
ζηµιά που έκανε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα έχει καταγραφεί.
Η µάχη για την ιστορική µνήµη και η διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών δεν είναι παράλληλες διαδικασίες και ανεξάρτητες.
Πάνε µαζί. Αυτό πρέπει να το έχει η Κυβέρνηση κατά νου, γι’
αυτό απευθύνθηκα και στα δύο Υπουργεία.
Θα πρέπει να πω ότι το τελευταίο διάστηµα υπήρξε µια κρίσιµη
και µεγάλη αρνητική εξέλιξη. Πριν τις εκλογές του Ιουλίου του
2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν κρυπτώ πήγε και υπέγραψε µια
συµφωνία για την ίδρυση του Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας που υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν µια θετική εξέλιξη.
Υπό ποιες προϋποθέσεις; Να έχει κάνει και η Γερµανία ένα βήµα
προς την κατεύθυνση αποκατάστασης και εκπλήρωσης των υπο-
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χρεώσεών της, που δεν το έχει κάνει. Δυστυχώς και η Κυβέρνηση
που ήρθε µετά τον Ιούλιο νοµοθέτησε αυτό το «Ελληνογερµανικό». Συνδυασµός το πρόγραµµα «MOG» για την ιστορική µνήµη
για να ξαναγράψουν την ιστορία.
Η εκδίκαση ενδεχοµένως σε ένα διεθνές δικαστήριο της υπόθεσης των γερµανικών οφειλών θα έχει πλέον κάποια ντοκουµέντα που θα λένε: «Μα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγµατα που
τα είπε η Βουλή των Ελλήνων, διότι ένα, δύο, τρία, έχουµε και το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που είχε αυτά τα αποτελέσµατα». Είναι
ένα ολόκληρο σενάριο της γερµανικής κυβέρνησης να ξαναγραφτεί η ιστορία µέσα από τη διείσδυση στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, να ανατραπούν τεκµηριωµένα στοιχεία. Δεν το φοβόµαστε, διότι τα στοιχεία είναι ατράνταχτα, οι ζωές που χάθηκαν το
ίδιο, η ιστορία είναι καταγεγραµµένη και δεν µπορούν να την
αµαυρώσουν, αλλά δυστυχώς πάντα βρίσκουν κάποιους πρόθυµους.
Θα σας καταθέσω ένα δηµοσίευµα µε τίτλο «Η παραχάραξη
της ιστορίας ως εκπαιδευτική µέθοδος!» -γιατί δεν έχω χρόνο να
αναπτύξω παραπάνω-, το οποίο δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα της
Κρήτης.
Και βέβαια οφείλω να αναφερθώ σε άλλο ένα «ανδραγάθηµα»
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, διά του κυρίου καθηγητή Αντώνη Λιάκου,
µέλους της Πολιτικής Γραµµατείας του Κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έρχεται ως πρόθυµος να συµβάλει σε αυτήν
την προσπάθεια που κάνει η Γερµανία και λέει το εξής ανιστόρητο, ότι η διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών απονευρώνει την
ιστορική µνήµη. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιάκο, κύριε Τσίπρα, το
αντίστροφο ισχύει. Η απονεύρωση της ιστορικής µνήµης δυστυχώς αναιρεί τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών και οφείλετε,
κύριε Τσίπρα, να τον µαζέψετε τον κ. Λιάκο.
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, επειδή υπάρχουν πρόθυµοι και από
πολλές πλευρές βάλλεται αυτή η υπόθεση της διεκδίκησης των
γερµανικών οφειλών που άπτεται και της ιστορίας µας αλλά και
της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού παρακαλώ να κάνετε µία
συνάντηση µε το Εθνικό Συµβούλιο, να θέσουν και αυτοί τα
πράγµατα που έχουν υπόψη τους και ελπίζω ότι θα υπάρξουν τα
εχέγγυα για να µην παρεκτραπεί όλη αυτή η ιστορία.
Σας 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε συνάδελφε, σας διαβεβαιώ ότι την προτροπή σας θα την
µεταφέρω στην Υπουργό. Δεν θα απαντήσω βεβαίως σε όσα επισηµάνατε για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της
οποίας έχω και την τιµή να είµαι µέλος, η προθυµία ξεκινά και
εξαντλείται στο να γίνεται αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων
µε ακρίβεια, χωρίς παραχάραξη και χωρίς διαστρέβλωση. Θέλω
να σας πω ότι στα δικά µας τα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία, η
διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας και της περιόδου της
γερµανικής κατοχής στη χώρα µας επιτυγχάνεται ήδη µέσω των
εν ισχύι προγραµµάτων σπουδών ιστορίας και των εγκεκριµένων
σχολικών εγχειριδίων, τα οποία συντείνουν στην καλλιέργεια της
ιστορικής συνείδησης και στην αποτροπή παραχάραξης της συλλογικής ιστορικής µνήµης των Ελλήνων.
Τα νέα προγράµµατα θα είναι εµπλουτισµένα µε πρόσθετο ψηφιοποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό που θα καλύπτει την περίοδο
της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα και θα περιλαµβάνει µελέτες έγκριτων Ελλήνων ιστορικών. Το έργο της διαµόρφωσης των
προγραµµάτων σπουδών του µαθήµατος της Ιστορίας το έχει
ήδη αναλάβει µια οµάδα επιστηµόνων όλων των βαθµίδων της
εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση
των προγραµµάτων σπουδών και δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» καθώς και
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της πράξης «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα
σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Οι επιστήµονες αυτοί θα διαµορφώσουν
τα προγράµµατα σπουδών µε επιστηµονικά κριτήρια και µετά την
έγκρισή τους θα ακολουθήσει η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
και η πιλοτική εφαρµογή τους σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε τη
συγγραφή των σχολικών βιβλίων Ιστορίας βάσει των νέων προγραµµάτων σπουδών.
Θα σας επισηµάνω σε πολύ αδρές γραµµές τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στις οποίες το Υπουργείο µας έδωσε προτεραιότητα και επιτάχυνε τις διαδικασίες για την υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών µεθόδων, αλλάζοντας τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Είναι η αναµόρφωση και επικαιροποίηση τετρακοσίων πενήντα τριών αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών στη
γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, πολλά εκ των οποίων
είχαν να επικαιροποιηθούν από το 1998. Είναι τα νέα εγχειρίδια,
η βιβλιοθήκη ψηφιακού υλικού, οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης των µαθητών που είναι κοµβικά χαρακτηριστικά για την επιχειρούµενη µεταρρυθµιστική εκπαιδευτική προσπάθεια, είναι τα
εργαστήρια δεξιοτήτων που θα εφαρµοστούν γενικά µετά από
την πιλοτική εφαρµογή τους στο σχολικό έτος 2021-2022 και σωρεία νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων που είναι στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως και ψηφιοποιηµένο
εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακά αποθετήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η πρώτη µε αριθµό 802/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιου (Στράτου) Σιµόπουλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διαχείριση και
Προστασία περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης Σέιχ - Σου».
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 795/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τους αλλοδαπούς εργαζόµενους στον πρωτογενή τοµέα», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Τώρα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 793/24-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του έργου: «Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Νέας
Ηράκλειας Χαλκιδικής (Αρ. Μελ. 14/2019)».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα για ακόµα µια
φορά από το Βήµα αυτό να τονίσω τη µεγάλη ανάγκη της Χαλκιδικής σε υποδοµές που θα εξασφαλίζουν στους πολίτες της τα
απαραίτητα για να οδηγηθεί ο τόπος σε πορεία ανάπτυξης και
προόδου.
Ένα, λοιπόν, πολύ σηµαντικό θέµα είναι και αυτό το κοµµάτι
του αθλητισµού της Χαλκιδικής και συγκεκριµένα αυτό που
αφορά την κατασκευή χώρου ρίψεων στο γήπεδο Νέας Ηράκλειας του Δήµου Νέας Προποντίδας. Για την πραγµατοποίηση
του συγκεκριµένου έργου, όπως µας ενηµερώνει µε έγγραφό
του από τις 21 Μαΐου ο Δήµος Νέας Προποντίδας, το οποίο έχει
κοινοποιηθεί και σε εσάς, αφού εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, έχει ετοιµάσει σχετική µελέτη ήδη από το
2019 και την έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισµού και συγκεκριµένα στην προηγούµενη διοίκηση του Υπουργείου. Παρά,
λοιπόν, τις διαβεβαιώσεις από την προηγούµενη διοίκηση ότι το
έργο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων και τις επαφές που έχει κάνει και µε τη νυν, µέχρι
και σήµερα δεν έχουµε κάτι συγκεκριµένο για να ενταχθεί σε
συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, προς απογοήτευση
των πολιτών του Δήµου Νέας Προποντίδας, αλλά κυρίως των
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αθλητών υψηλών επιδόσεων µε παγκόσµια ρεκόρ και επιδόσεις
ολυµπιακών αγώνων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και
συγκεκριµένα των αθλητών του σπουδαίου αθλητικού συλλόγου
«Κένταυρος» µε έδρα τη Νέα Καλλικράτεια.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας πρέπει να
ξέρετε ότι οι υπάρχουσες υποδοµές δυστυχώς είναι πλέον ακατάλληλες και δεν διευκολύνουν τις προπονήσεις τους και την επίτευξη των στόχων τους.
Για τους λόγους αυτούς σας ερωτώ: Σκοπεύετε να εντάξετε
άµεσα σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα το έργο για την κατασκευή
χώρου ρίψεων στο γήπεδο Νέας Ηράκλειας; Και αν ναι, µε ποιο
εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε, που ήσασταν συνεπέστατος στον χρόνο σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτησή
σας αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση της κατασκευής χώρου ρίψεων γηπέδου στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, ενός νοµού που
πράγµατι διαθέτει σπουδαίους αθλητές, σπουδαίους αθλητικούς
συλλόγους που προσφέρουν καθηµερινά για την ανάπτυξη του
ελληνικού αθλητισµού.
Πράγµατι δεν διαφωνεί κανένας ότι τόσο η αθλητική οικογένεια όσο και οι τοπικές κοινωνίες αξίζουν συνολικά τις καλύτερες
δυνατές αθλητικές υποδοµές, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα ενθαρρύνουν τη νέα γενιά στην ενασχόληση µε τον
αθλητισµό και που θα παρέχουν τις βέλτιστες συνθήκες προπόνησης στα κατά τόπους ενεργά αθλητικά σωµατεία. Συνεπώς κατανοούµε απόλυτα τις ανάγκες και το αίτηµα τόσο του Δήµου
Νέας Προποντίδας όσο και όλων των δήµων που χτύπησαν την
πόρτα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και ζήτησαν από το
πορτοφόλι της για τη χρηµατοδότηση των έργων στις αθλητικές
εγκαταστάσεις, στις αθλητικές υποδοµές τους.
Δεν µπορείτε να διανοηθείτε, αγαπητέ συνάδελφε, σε τι κατάσταση βρήκαµε τις αθλητικές υποδοµές όλης της χώρας που παραλάβαµε περίπου δύο χρόνια πριν. Πρωτοφανείς εικόνες παρακµής και διάλυσης αντικρίσαµε σχεδόν παντού, µια κατάσταση
που δεν άξιζε ούτε στην αθλητική µας οικογένεια, ούτε στην παρακαταθήκη που µας είχε αφήσει ο ελληνικός αθλητισµός. Η παρακµή φώναζε από µόνη της παντού. Δεν υπήρχε περίπτωση να
επιτρέψω να παραµείνει αυτή η κατάσταση, να συνεχιστεί αυτή
η τραγική κατάσταση. Θα ήταν κόντρα και στις δικές µου αρχές
να είµαι ένας ακόµα πολιτικός προϊστάµενος που θα γυρνούσε
την πλάτη στο τεράστιο αυτό πρόβληµα.
Με αυτόν τον σκοπό, λοιπόν, µε αυτή την ασφυκτική πίεση του
χρόνου, µε σκληρή δουλειά, καταφέραµε µέσα σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα να αντιµετωπίσουµε σωρεία χρόνιων προβληµάτων. Ξεκινώ ενδεικτικά και θα καταλήξω στη Χαλκιδική.
Δείτε το ΟΑΚΑ. Εκτός από τις δράσεις συντήρησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου
υλοποιούµε µια σειρά ενεργειών που δίνουν πίσω στην εγκατάσταση το γόητρο που της αξίζει. Σε συνεργασία µε τη «LAMDA
Development» προχωράµε σε συνολική αναβάθµιση του ολυµπιακού κέντρου υγρού στίβου µε την κατασκευή µιας νέας πισίνας διαστάσεων 20 επί 25, την αντικατάσταση της πισίνας εκµάθησης ΑΜΕΑ και την ανακαίνιση όλων των χώρων του κολυµβητηρίου. Έχουµε στόχο να κάνουµε την εγκατάσταση ένα από
τα µεγαλύτερα κέντρα υγρού στίβου στην Ευρώπη µε έντεκα κολυµβητικές δεξαµενές.
Αξιοποιήσαµε τα δεκαέξι γήπεδα τένις του κέντρου αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ. Η εταιρεία «ΣΤΑΔΙΟ 2020» ανέλαβε την υποχρέωση να ανακατασκευάσει τα γήπεδα τένις και τους βοηθητικούς χώρους. Πριν την εκµίσθωση των εγκαταστάσεων είχαµε
ένα κόστος της τάξεως των 50.000 µε 100.000 ευρώ. Μετά την
εκµίσθωση έχουµε ένα κέρδος της τάξεως των 200.000 και πλέον
ευρώ. Επιπλέον των έργων αναβάθµισης που υλοποιούνται, καθηµερινά κάνουν χρήση περίπου χίλιοι αθλητές στις εγκαταστάσεις του τένις. Είναι η δεύτερη αξιοποίηση ολυµπιακής αθλητικής
µετεγκατάστασης µετά από εκείνη του Κλειστού των Άνω Λιοσίων µε την ΠΑΕ ΑΕΚ. Παρακαλώ πολύ αναµείνατε λίγο ακόµα
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την παρουσίαση του master plan. Στο ΟΑΚΑ αναφέροµαι. Θα
συµπεριλάβουµε τον πλήρη εκσυγχρονισµό και την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων συνολικά του Ολυµπιακού Σταδίου µέσω
του Ταµείου Ανάκαµψης.
Δείτε στο ΣΕΦ. Παντελής έλλειψη ασφάλειας, υποδοµές κοστοβόρες χωρίς ίχνος συντήρησης µε έναν περιβάλλοντα χώρο
όπου φοβόσουν να περπατήσεις ειδικά µετά τη δύση του ηλίου.
Δεν σταθήκαµε ούτε εκεί µε σταυρωµένα τα χέρια. Κάναµε δουλειά και µάλιστα πολύ σκληρή. Δηµιουργήσαµε δύο νέα γήπεδα
τένις, προχωρήσαµε σε ανακατασκευή της συνεδριακής αίθουσας και τη δηµιουργία µιας νέας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,
τοποθέτηση σκιάστρων για εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικά
αισθητική αναβάθµιση. Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής
προχωράµε στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ των
αθλητικών εγκαταστάσεων µε έµφαση στη χωροθέτηση περιπατητικών και ποδηλατικών διαδροµών και κατ’ επέκταση την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των διερχοµένων. Είναι ένα έργο
ύψους 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στον Άγιο Κοσµά κάναµε εργασίες καθαρισµού και επισκευής
των υδρορροών στέγης του κλειστού προπονητηρίου ρυθµικής
και ενόργανης γυµναστικής καθώς και εργασίες επαναχρωµατισµού κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών
χώρων του Αγίου Κοσµά και εργασίες αποκατάστασης φθορών
για την ασφαλή λειτουργία της ανοιχτής κολυµβητικής δεξαµενής. Υλοποιούµε τον εκσυγχρονισµό συντήρησης του Εθνικού
Κλειστού Γυµναστηρίου Καπαγέρωφ και µε τη «LAMDA Development» έχουµε υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας για τη µεταφορά και µετεξέλιξη των εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσµά εντός
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά. Οι υφιστάµενες
σήµερα αθλητικές εγκαταστάσεις µε όλες τις δραστηριότητες,
λειτουργίες και εγκαταστάσεις τους παραµένουν σε λειτουργία
έως την υλοποιούµενη κατά στάδια αντικατάστασή τους µε αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του µητροπολιτικού πάρκου.
Ολοκληρώνω µε το Ολυµπιακό Χωριό. Είναι µια εµβληµατική
εγκατάσταση η οποία, προς έκπληξη όλων µας, είχε περάσει στα
χέρια του ΟΑΕΔ και παρέµενε µέχρι που την αναζητήσαµε, τη
διεκδικήσαµε και ανήκει πλέον στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η µόνη συντήρηση που γινόταν ήταν από τη φιλοτιµία
τριών ερασιτεχνικών σωµατείων που χρησιµοποιούσαν τις εγκαταστάσεις. Εµείς πήραµε ξανά την κυριότητα από τον ΟΑΕΔ, ορίσαµε επιτροπή διοικήσεως και προχωράµε στον εκσυγχρονισµό
του αθλητικού συγκροτήµατος της Βορειοανατολικής Αττικής σε
έναν πολυχώρο αθλητισµού χάρις στην άριστη συνεργασία που
έχουµε µε τον Δήµο Αχαρνών ο οποίος µάλιστα µας παραχώρησε 46,8 στρέµµατα που συνορεύουν µε τις εγκαταστάσεις
µας. Βάζουµε µπροστά ήπιες, υπαίθριες αθλητικές υποδοµές
ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισµού: Πίστα ανωµάλου δρόµου, ορεινή ποδηλασία, χώροι πεζοπορίας κ.λπ..
Με όλα αυτά σας περιέγραψα σε γενικές γραµµές τα κοµβικά
µας έργα και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Λεκανοπεδίου. Αµέσως
µετά θα αναφερθώ σε κάποιες παρεµβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης και φυσικά σας έχω και καλά νέα
για τη Χαλκιδική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε την τοποθέτησή σας
είναι κατανοητό ότι αναγνωρίζετε τη σηµασία και την προσφορά
του αθλητισµού και ειδικότερα στις τοπικές κοινωνίες. Πέρα
όµως από την αναγνώριση αυτή, προκειµένου να γίνει πράξη,
πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες υποδοµές, όπως και εσείς
αναφέρατε, καθώς ο δρόµος των αθλητών είναι σκληρός µε πολλές στερήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα πράξη, δεδοµένου ότι
η περιοχή της Νέας Προποντίδας έχει πληγεί επανειληµµένα από
θεοµηνίες και δεν µπορούν να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις
του γηπέδου της Νέας Ηράκλειας. Μερικές µάλιστα απ’ αυτές οι
αθλητές τις χρησιµοποιούν προσωρινά καθώς δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στο γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, αλλά και σε
καµµία περίπτωση δεν είναι κατάλληλες για να ανταποκριθούν
σε ανάγκες τέτοιου επιπέδου αθλητών. Οι αθλητές, λοιπόν, διεκ-
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δικούν τα αυτονόητα και πρέπει να εξασφαλιστούν εγκαταστάσεις συγκεκριµένων προδιαγραφών για να συνεχίσουν να µας
κάνουν υπερήφανους.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να πω το εξής.
Επειδή η Νέα Καλλικράτεια είναι η γενέτειρά µου, το συγκεκριµένο σωµατείο το γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω µια πολύ σηµαντική προσπάθεια που γίνεται από τον εκεί προπονητή, τον κ.
Μποτσκαρίωβ, σε πάνω από διακόσια πενήντα παιδιά τα οποία
αθλούνται. Κι όταν µιλάµε για αθλητές µιλάµε για αθλητές οι
οποίοι αυτή τη στιγµή µας δίνουν πανελλήνιες και παγκόσµιες
επιδόσεις. Επιτρέψτε µου να πω αν και ίσως υπάρχουν και πιο
έµπειροι από µένα εδώ στην Αίθουσα ότι ίσως η συγκεκριµένη
οµάδα να είναι η dream team του στίβου τα επόµενα χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να τη στηρίξουµε. Ζητώ από εσάς ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου µια υπέρβαση προκειµένου οι αθλητές
αυτοί να µην βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγµή.
Ξέρω ότι θα δείτε το θέµα διεξοδικά. Είναι ένα ζήτηµα ποιότητας
πολιτισµού και αθλητισµού. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει επιτέλους να γίνει πραγµατικότητα. Δεν αφορά µόνο µια τοπική κοινωνία. Αφορά τον αθλητισµό µας, το µέλλον µας. Είναι παιδιά τα
οποία µέσα από στερήσεις προσωπικές αυτήν τη στιγµή δραστηριοποιούνται στο κοµµάτι του αθλητισµού. Εν πάση περιπτώσει,
πιστέψτε ότι είναι το µέλλον του αθλητισµού της χώρας µας. Κάποια απ’ αυτά µε τη δική τους δύναµη αλλά και όλων µας ίσως
τα δούµε και στους επερχόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Θέλω να σας ζητήσω πραγµατικά, σήµερα κιόλας, να υπάρξει
κάτι συγκεκριµένο ως προς τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου προκειµένου να υπάρξει µια καλή είδηση που την έχει
ανάγκη και η τοπική κοινωνία αλλά και η ψυχολογία, που ξέρουν
τουλάχιστον οι αθλητές -εγώ δεν ήµουν ποτέ- πόσο σηµαντικό
είναι για να συνεχίσουν αυτήν τη στιγµή την προσπάθειά τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Δεν έχω σε κάτι να διαφωνήσω µαζί σας. Σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει αθλητικές εγκαταστάσεις να µαραζώνουν, γι’ αυτόν
τον λόγο και θέσαµε ψηλά στις προτεραιότητές µας την αναβάθµιση, αλλά και τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων,
διότι η ανάπτυξη, πέραν των άλλων αναγκαίων δράσεων και πρωτοβουλιών για τη µεταρρύθµιση στο αθλητικό µας οικοδόµηµα,
εξαρτάται και από την ύπαρξη ασφαλών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο εκσυγχρονισµός τους είναι µονόδροµος, επένδυση για
τη νέα γενιά, για το καλύτερο αθλητικό περιβάλλον µας.
Καθώς σας ανέφερα προηγουµένως, κύριε Πάνα, ορισµένα
από τα έργα µας, µιας και είστε και Βουλευτής Χαλκιδικής, σας
προτρέπω να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις µας στη Θεσσαλονίκη για να δείτε την πρόοδο που έχει γίνει τόσο στο Καυτανζόγλειο Στάδιο όσο και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω θερµά τις διοικήσεις και τους εργαζόµενους, διότι εκπονούν έναν συνεχή
προγραµµατισµό αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των παραµεληµένων για πάρα πολλά χρόνια εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους δεκάδες χιλιάδες αθλούµενους στη συµπρωτεύουσα.
Να γίνω πιο συγκεκριµένος. Χάρη στη στενότατη συνεργασία
που έχουµε µε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση των ενεργειακών αναβαθµίσεων από την περιφέρεια στις εξής εγκαταστάσεις µας: Ποσειδώνιο Ναυταθλητικό Κέντρο 2,4 εκατοµµύρια
ευρώ, κλειστό γυµναστήριο και κολυµβητήριο Νεάπολης 1,2 εκατοµµύρια ευρώ, Μίκρα, Μίκρα 1, σπίτι γυµναστικής, γυµναστήριο
πάλης 1,95 εκατοµµύρια ευρώ.
Ακόµα, εκτός από τις εργασίες καθαρισµού, απολύµανσης και
αποψιλώσεων που έχουν γίνει σε όλες τις υποδοµές µετά από
πάρα πολλά χρόνια, έχει συντελεστεί πληθώρα έργων σε όλες
τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου.
Ενδεικτικά: Εθνικό Κολυµβητήριο, δύο νέοι λέβητες ενάµιση
εκατοµµυρίου θερµίδων έκαστος για τη θέρµανση των κολυµβη-
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τικών δεξαµενών, αποξήλωση µέρους της ψευδοροφής των αποδυτηρίων γυναικών, επισκευή τµηµάτων οροφής µε σκυρόδεµα,
στεγανοποίηση του κλιµακοστασίου.
Ποσειδώνιο Ναυταθλητικό Κέντρο. Υπογράφεται προγραµµατική σύµβαση µε την περιφέρεια για την ανακατασκευή των οκτώ
εξωτερικών γηπέδων µπάσκετ και την τοποθέτηση µηχανηµάτων
εκγύµνασης στον περιβάλλοντα χώρο. Τοποθετήθηκε, επίσης,
καινούργιος ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων.
Κλειστό κολυµβητήριο και γυµναστήριο Νεάπολης. Έχουµε
την επισκευή πυθµένα κολυµβητικής δεξαµενής, αντικατάσταση
σκουριασµένων και επικίνδυνων µεταλλικών σωληνώσεων και
σωληνώσεων PVC υψηλής αντοχής.
Στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, αναβάθµιση κεντρικού συστήµατος διαχείρισης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων έπειτα
από δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια, επισκευή των τριών κεντρικών
µονάδων ψύξης όπου λειτουργούσε µονάχα η µία για πάρα
πολλά χρόνια.
Μίκρα: Στεγανοποίηση της οροφής στην αίθουσα γυµναστικής
«Ι. Μελισσανίδης» (Μίκρα 1), επιδιόρθωση οροφής στη «Μίκρα
3» (χάντµπολ), πλήρης εκσυγχρονισµός του γηπέδου 5Χ5 µε εγκιβωτισµό, χαλαζιακή άµµο ως επίστρωση, καινούργιο συνθετικό
χλοοτάπητα και ανακατασκευή κερκίδων και περιβάλλοντα
χώρου.
Σταυρούπολη: Ολοκληρώνονται οι εργασίες για εγκατάσταση
θέρµανσης και σύνδεσης µε δίκτυο φυσικού αερίου στο κλειστό
γυµναστήριο. Εκπονήθηκε ωστόσο σε συνεργασία µε τον Δήµο
Παύλου Μελά η µελέτη κατασκευής διαδροµών στίβου στο στάδιο, προϋπολογισµού 928.000 ευρώ
Στο Καυτανζόγλειο, µετά από πολλές αναβολές ολοκληρώθηκε από την εργολήπτρια εταιρία το έργο της αντικατάστασης
του ταρτάν του κεντρικού στίβου κόστους 880.000 ευρώ και χρησιµοποιείται πλέον από την αθλητική οικογένεια της χώρας µας.
Δουλεύουµε συνεχώς ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους και να φιλοξενήσει εκ νέου σπουδαίες
διεθνείς διοργανώσεις, κάτι που συνέβη τελευταία φορά το 2009.
Παράλληλα, εξελίσσονται οι υπόλοιπες απαιτούµενες αναβαθµίσεις του Καυτανζογλείου, µε σπουδαιότερες τις µελέτες για
την πυρασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθµιση, αλλά και την
επέκταση του χώρου των ρίψεων.
Προφανώς και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού δεν εστιάζουµε µόνο στα εµβληµατικά αθλητικά κέντρα που µας ανήκουν.
Μέληµά µας είναι όλες οι περιοχές της χώρας οριζόντια να αποκτήσουν σύγχρονες κοιτίδες αθλητισµού, οι οποίες εκτός από
τον αθλητισµό, θα ενισχύσουν και τον αθλητικό τουρισµό της
χώρας µας.
Για τον λόγο αυτόν προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε κάθε χρηµατοδοτικό εργαλείο. Ενδεικτικά στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» έχουµε δώσει σύµφωνη γνώµη, αρχική έγκριση δηλαδή προς
το Υπουργείο Εσωτερικών για διακόσια ογδόντα αθλητικά έργα
συνολικού ύψους 199 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, περίπου 25 εκατοµµύρια ευρώ καλύπτονται από το
νέο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη δηµιουργία ή αναβάθµιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, µετά -επαναλαµβάνω- από τη δική µας πρώτη έγκριση.
Αιχµή του δόρατός µας είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων όπου παρά τις περιορισµένες πιστώσεις που λαµβάνουµε ετησίως ως Υπουργείο Αθλητισµού, εµφανίζουµε υψηλότατη, ίσως την υψηλότερη, απορροφητικότητα και «τρέχουµε»
συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα έργα προϋπολογισµού 74 εκατοµµυρίων ευρώ.
Λόγω των περιορισµένων διαθεσίµων αντιλαµβάνεστε ότι προσπαθούµε να διαθέσουµε µε σύνεση τα χρήµατά µας σε αιτήµατα έργων που ο φάκελός τους είναι πλήρης και ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Τη στιγµή αυτή ετοιµάζουµε πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα φύγει µέχρι το τέλος της
εβδοµάδας, για την ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υφυπουργείου Αθλητισµού.
Και µε χαρά σας ενηµερώνω, όπως ενηµερώνω και τους φίλους, τα κοµµατικά στελέχη του νοµού που έχουν απευθυνθεί σε
εµένα και έχουµε µια άριστη επικοινωνία και συνεργασία όλα

13141

αυτά τα χρόνια, ότι και η κατασκευή χώρου ρίψεων στο γήπεδο
Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής προϋπολογισµού 350.000 ευρώ ανήκει στη λίστα των έργων που καταρτίζεται στην πρότασή µας. Το
έργο περιλαµβάνει -και θα εγκριθεί- τη διαµόρφωση και κατασκευή αθλητικού ανοιχτού χώρου (προπονητηρίου) ρίψεων ακοντίου, σφύρας, σφαίρας και δίσκου εντός του Δηµοτικού Σταδίου
Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής. Το καθαρό εµβαδόν του προπονητηρίου είναι της τάξεως των 7.300 m2.
Ειδικότερα, στο συγκεκριµένο χώρο του προπονητηρίου χωροθετούνται µία βαλβίδα δισκοβολίας, οι εγκαταστάσεις του
ακοντισµού µε ένα διπλό διάδροµο φοράς, µία βαλβίδα σφυροβολίας και µία βαλβίδα σφαιροβολίας.
Ένα πάγιο και δίκαιο αίτηµα θα έλεγα της κοινωνίας της Χαλκιδικής και της αθλητικής οικογένειας του νοµού σας πρόκειται
να υλοποιηθεί. Ένα αίτηµα που παρέµενε στο συρτάρι για πάρα
πολλά χρόνια, όπως ήδη και εσείς αναφέρατε, γίνεται πράξη,
µπήκε στον προγραµµατισµό µας και στο σχεδιασµό µας για το
ΠΔΕ της επόµενης περιόδου εντάσσεται το έργο το οποίο αιτείστε και αιτείστε όχι µόνο εσείς, αλλά και συνολικά η αθλητική οικογένεια του νοµού σας.
Παράλληλα σας ενηµερώνω ότι στον Νοµό Χαλκιδικής σήµερα
λειτουργούν σαράντα επτά νόµιµα ενεργά αθλητικά ερασιτεχνικά
σωµατεία, τα οποία έχουν λάβει ήδη ενίσχυση ύψους 122.500
ευρώ.
Κύριε συνάδελφε, µέσα από τις πρωτοβουλίες µας έχουµε
έρθει πολύ κοντά µε την αθλητική οικογένεια. Είµαι συνοµιλητής
σε όλη µου την πορεία, σε όλη αυτήν την πορεία της αθλητικής
µεταρρύθµισης και µπορώ λοιπόν να σας πω µε απόλυτη βεβαιότητα ότι αφουγκραζόµαστε τα αιτήµατά τους, τις αγωνίες τους,
αλλά και τις απαιτήσεις τους, οι οποίες δεν είναι παράλογες.
Πάντα, όµως, λειτουργούµε προσεκτικά, χωρίς µεγάλα λόγια και
κενές υποσχέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ζυγίζουµε τις προτεραιότητες και αυτό που διακηρύττουµε,
το πράττουµε. Η αθλητική οικογένεια αναγνωρίζει την ειλικρινή
αντιµετώπιση, την επιβραβεύει και το πιο σηµαντικό είναι ότι στέκεται σύµµαχος στην προσπάθεια της αθλητικής µας µεταρρύθµισης. Και αυτό αποτυπώνεται και στο σχέδιο νόµου που εισάγουµε άµεσα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αυτήν την
εβδοµάδα. Εύχοµαι και ελπίζω να τύχει της στήριξης του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την όγδοη µε αριθµό 801/24-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µε θέµα: «Εγκαταλελειµµένο επί δεκατέσσερα χρόνια στον βυθό της Σαντορίνης, το «Sea Diamond»».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Πριν ξεκινήσω την ερώτηση, θα ήθελα
να αναφέρω ότι αυτή η επίκαιρη ερώτηση ήταν να απαντηθεί την
προηγούµενη Δευτέρα. Με πήραν από το γραφείο του κ. Πλακιωτάκη να µε ρωτήσουν αν µπορούµε να τη µεταφέρουµε µία
εβδοµάδα αργότερα, επειδή ο κ. Πλακιωτάκης δεν θα µπορούσε
να ήταν την προηγούµενη Δευτέρα εδώ πέρα. Συµφώνησα. Είπα
ότι δεκατέσσερα χρόνια παραµένει το «SEA DIAMOND» εκεί
πέρα, µια εβδοµάδα δεν θα περιµένουµε; Και σήµερα βλέπουµε
ότι ο κ. Πλακιωτάκης λείπει. Φοβάµαι, µε όλο το σεβασµό στο
πρόσωπό σας βέβαια, ότι ετράπη εις άτακτον φυγήν πριν καταθέσω καν την ερώτησή µου.
Τέλος πάντων, ας πάµε στη σηµερινή ερώτηση. Κύριε Υφυπουργέ, έχουν περάσει δεκατέσσερα χρόνια από τη βύθιση του
«SEA DIAMOND» της εταιρείας «Louis Hellenic-Cruises» στη Σαντορίνη. Το κουφάρι του πλοίου βρίσκεται εγκαταλελειµµένο στο
βυθό της θάλασσας κρεµασµένο στο χείλος του γκρεµού. Το λι-
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µάνι της Σαντορίνης είναι από τα πλέον τουριστικά της Μεσογείου και το νησί συµβάλλει µε πάνω από 1% στο ΑΕΠ της χώρας
και δέχεται κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατοµµύρια επισκέπτες
µε αυξητικούς ρυθµούς.
Το «SEA DIAMOND» συνεχίζει να ρυπαίνει τα θαλάσσια οικοσυστήµατα µε τα πετρελαιοειδή και τις υδατοδιαλυτές τοξικές
ουσίες που προέρχονται από το ναυάγιο και τη διάβρωση των
επικίνδυνων υλικών του. Το πλοίο περιείχε εξηνταπέντε τόνους
ντίζελ, τετρακόσιους τριάντα επτά τόνους µαζούτ, διακόσιους
τριάντα έξι τόνους απόβλητα κάθε είδους και τριάντα δύο τόνους
λιπαντικά βάσει του πράσινου βιβλίου του. Έχουν αντληθεί περίπου οι εκατόν πενήντα τόνοι, αλλά από αναλύσεις που έκανε
το Γενικό Χηµείο του Κράτους αυτά ήταν κατά 99% θαλασσινό
νερό και µόνο 1% πετρελαιοειδή.
Είναι σχεδόν όλα ακόµη µέσα στο ναυάγιο και συνεχίζουν να
αναβλύζουν, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει εισπράξει 6 εκατοµµύρια δολάρια για την απάντληση των πετρελαιοειδών. Στην
έρευνα που έκανε το Πολυτεχνείο Κρήτης σε ψάρια που συλλέχτηκαν στην περιοχή, ανιχνεύτηκαν πολύ υψηλές τιµές σε επικίνδυνα βαρέα µέταλλα, όπως υδράργυρο, κάδµιο, µόλυβδο.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την απόφαση 1820/2019,
κατόπιν προσφυγής της διεθνούς δράσης για το περιβάλλον και
του πολιτισµού της Σαντορίνης, του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας στο Αρχιπέλαγος και της Κοινότητας Οίας έχει αποφανθεί ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει
άµεση και αυτοτελή υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες ανέλκυσης του «Sea Diamond».
Παρ’ όλο που µεγάλες διεθνείς εταιρείες ανέλκυσης κατέθεσαν σχετικές προσφορές το 2019 σε διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό και µάλιστα δύο από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανελκύσεων
τις έκαναν µε κόστος κάτω από το όριο που είχε τεθεί, η διαδικασία αυτή δεν προχώρησε, καθώς ο διαγωνισµός ακυρώθηκε
µόλις δύο ηµέρες πριν το άνοιγµα των προσφορών.
Δεδοµένου ότι το µήνυµα που δίνουµε ως χώρα είναι ότι η βύθιση και εγκατάλειψη πλοίων στα ελληνικά νερά αποτελεί µία
προσοδοφόρα ενέργεια, διότι τα ναυάγια ανελκύονται παντού
ανά τον κόσµο άµεσα για την αποφυγή περιβαλλοντικής ρύπανσης, ερωτάσθε, κύριε Υφυπουργέ, τα εξής: Πρώτον, πρόκειται
για ανικανότητα διαχείρισης ή απλώς για εξυπηρέτηση συµφερόντων; Και δεύτερον, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανέλκυσης του ναυαγίου που υπάγεται στο Υπουργείο
σας;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση του ναυαγίου του
κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND» στον κόλπο της Καλντέρας
στη Σαντορίνη δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί το Κοινοβούλιο. Οφείλω όµως να δώσω, κύριε συνάδελφε, κάποιες απαντήσεις σε κάποιες ανακρίβειες τις οποίες είπατε.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την περιβαλλοντική ρύπανση στην περιοχή, πρέπει να πούµε ότι αντιµετωπίστηκε από την πρώτη
στιγµή. Από την πρώτη στιγµή που έγινε το ναυάγιο, το κράτος
άµεσα έσπευσε και αντιµετώπισε, µε βάση τις δυνατότητες τις
οποίες είχε, την περιβαλλοντική ρύπανση εκεί.
Στο δεύτερο κοµµάτι σε ό,τι είπατε σε σχέση µε την απάντληση των πετρελαιοειδών, οφείλω να σας πω ότι το µεγαλύτερο,
το συντριπτικά µεγαλύτερο κοµµάτι έχει απαντληθεί, κύριε συνάδελφε.
Και βέβαια, πρέπει να σας πω -γιατί εκεί µιλήσατε για το Γαλάζιο Ταµείο και οφείλω να σας ενηµερώσω επάνω σε αυτό- ότι
δεν υπάρχει κάποιο σχετικό αίτηµα στα αρχεία της Διεύθυνσης
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, άρα δεν επιδοτήθηκε η διαδικασία από το Γαλάζιο
Ταµείο.
Επίσης, οφείλω να σας καταθέσω έγγραφό για τα Πρακτικά,
γιατί πρέπει να ενηµερώσουµε ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα
υπάρχει µία συνεχής επιτήρηση από αντιρρυπαντική εταιρεία σε
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ό,τι έχει να κάνει µε το ναυάγιο, για να ελέγχουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τις οποίες έχει στην περιοχή, αλλά είναι και συνεχείς οι έλεγχοι τους οποίους κάνει το ΕΛΚΕΘΕ στην περιοχή.
Οφείλω, λοιπόν, να σας καταθέσω για τα Πρακτικά το πόρισµα
της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης επί των αποφάσεων του ναυτικού τµήµατος, όπου λέει ξεκάθαρα ότι η τωρινή κατάσταση
είναι σταθεροποιηµένη και σαφώς αµβλυµµένη, έχοντας µία φυσική εξυγίανση στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, κύριε συνάδελφε, να σας ενηµερώσω ότι το ΕΛΚΕΘΕ,
µε σχετικό έγγραφό του στις 11 Σεπτεµβρίου 2020, απεφάνθη
ότι το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από τις µετρήσεις που
καλύπτουν τη χρονική περίοδο των δεκατριών ετών από το ατύχηµα, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν εµφανείς επιπτώσεις
από το ναυάγιο στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της περιοχής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση σε ό,τι
αφορά τη ρύπανση τόσο από υδρογονάνθρακες, όσο και από
βαρέα µέταλλα. Και αυτά δεν τα λέει το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, τα λένε ανεξάρτητοι οργανισµοί.
Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι το µήνυµα το οποίο δίνουµε ως
χώρα είναι ότι η βύθιση και εγκατάλειψη πλοίων αποτελεί µια
προσοδοφόρα δραστηριότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Να
σηµειώσω πάλι ότι είναι πάνω από εξακόσια είκοσι τα πρόστιµα
τα οποία έχουν επιδοθεί στην εταιρεία και τα χρήµατα τα οποία
καλείται να πληρώσει στο ελληνικό δηµόσιο ξεπερνούν τα
8.300.000 ευρώ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν πράξει το έργο τους και είµαστε στη διαδικασία τού
να πάρουµε αυτά τα χρήµατα, γιατί έχουν επιδοθεί στη ναυτιλιακή εταιρεία.
Μιλήσατε και για το πάγωµα το οποίο είχαµε από το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας σε ό,τι έχει να κάνει µε το διαγωνισµό ανέλκυσης του ναυαγίου. Πρέπει να σας πω, όπως δήλωσε και ο ίδιος
ο Υπουργός, ο κ. Πλακιωτάκης, ότι δυστυχώς η ΔΑΛ ήταν αναρµόδια για τη διεξαγωγή του συγκεκριµένου διαγωνισµού.
Η Δηµόσια Αρχή Λιµένων, κύριε συνάδελφε, δεν είναι αρµόδια
για να προχωράει σε διαδικασίες ανέλκυσης ναυαγίων. Παρ’ όλα
αυτά, αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα της κατάστασης, αντιλαµβανόµενοι το µέγεθος και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο που µπορεί να δηµιουργηθεί, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκης τον Φεβρουάριο του 2021 σύστησε µια επιτροπή, η
οποία µελετά µε τους αρµόδιους ειδικούς και ναυπηγούς, αλλά
και χηµικούς και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
όλα αυτά τα λεπτά ζητήµατα αυτού του ιδιαίτερου ναυαγίου γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέµα και περιβαλλοντικά και οικονοµικά και τεχνικά- για να µπορέσει επιτέλους
να γίνει η ανέλκυσή του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το «ΣΑΜΙΝΑ» είναι στην Πάρο ακόµη εκεί, όπως και τόσα άλλα
ναυάγια στο Αιγαίο. Στην Αµερική, όταν θέλουν να ποντίσουν κάποια βαγόνια από τρένα ή κάποια ναυάγια, πάνε και τα γδύνουν
εντελώς. Αφήνουν µόνο τα κουφάρια. Βγάζουν τα πλαστικά, τα
βγάζουν όλα.
Αντίστοιχο παράδειγµα διαχείρισης ναυαγίου έχουµε στις 31
Ιανουαρίου 2012 στην Τοσκάνη της Ιταλίας, στην περίπτωση του
ναυαγίου του πλοίου «COSTA CONCORDIA» από τις ιταλικές
αρχές, που υποχρέωσαν την πλοιοκτήτρια εταιρεία να ανελκύσει
το ναυάγιο που ανελκύστηκε άµεσα, τον Σεπτέµβρη του 2013,
πήγε για διάλυση και ανακύκλωση.
Εδώ, κύριε Υφυπουργέ, δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα -και
πολύ σωστά- να πετάξουµε µία τηλεόραση µέσα στη θάλασσα.
Είναι δυνατόν να αφήσουµε ένα ολόκληρο καράβι εκεί µέσα τόσα
χρόνια; Τι κληρονοµιά αφήνουµε στα παιδιά µας µε τέτοια ναυάγια; Ακόµη µία περιβαλλοντική τοξική ωρολογιακή βόµβα, όπως
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και µε τόσα άλλα ναυάγια που ανέφερα. Υπάρχουν και άλλα
πολλά στην Εύβοια και στην Άνδρο και στη Μύκονο και παντού.
Η διάβρωση του ναυαγίου συνεχίζεται. Το κουφάρι µπορεί να
κατρακυλήσει σε πολύ µεγαλύτερο βάθος. Μπορεί να κοπεί, να
σπάσει στα δύο και αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την οικολογική
και όχι µόνο καταστροφή της Καλντέρας. Η χρονική δε έκταση
στο µέλλον των επιβλαβών εκποµπών θα ξεπεράσει τα τετρακόσια χρόνια, βάσει µελετών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Το θέµα είναι καθηµερινά επίκαιρο και ακόµα περισσότερο
τώρα, µε την κρίση της πανδηµίας που ετοιµαζόµαστε να ανοίξουµε τον τουρισµό σε µία από τις πιο φηµισµένες και πολυφωτογραφηµένες περιοχές του κόσµου. Το Υπουργείο όµως και η
πολιτεία επιδεικνύουν καταστροφική ολιγωρία εδώ και δεκατέσσερα χρόνια. Είναι το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό θαλάσσιο πρόβληµα της χώρας µας.
Οφείλει, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο σας να καθαρίσει τους
ελληνικούς βυθούς από τέτοια τοξικά ναυάγια και µε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και να αναδείξει το βυθό του Αιγαίου
και τον θαλάσσιο πλούτο του, αλλιώς θα το αναδείξουν τα ξένα
διεθνή µέσα, που δεν τα επηρεάζετε εσείς και θα «καθαρίσουν»
αυτά για εσάς.
Δεν θέλω να φανταστώ µία φωτογραφία µε τον Πρωθυπουργό
να αναγγέλλει το άνοιγµα του τουρισµού στη Σαντορίνη και από
κάπου να υπάρχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβληµα. Ανέλκυση τώρα, καθαρός βυθός. Το ρολόι χτυπάει συνεχώς.
Αν ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός -και παρακαλώ να το µεταβιβάσετε- που προέρχεται από την Κρήτη, µιας και η επίκαιρη ερώτηση ήταν να γίνει την προηγούµενη εβδοµάδα, θα ήθελα ως
Κρητικός Υπουργός, αλλά ακόµα περισσότερο ως Λασιθιώτης,
να πάρει θέση για την πλήρη αποκατάσταση του ταφικού µνηµείου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών του µεγάλου εθνικού και Κρητικού ευεργέτη, του Αντώνη Παπαδάκη, που είναι και συντοπίτης
του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µπορεί να διαφωνούµε σε πολλά, όµως συµφωνούµε σε ένα πράγµα, ότι πρέπει να τελειώσει η υπόθεση µε
το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» και πραγµατικά είναι υποχρέωση της πολιτείας όσο το δυνατόν γρηγορότερα να µπορέσει να
κάνει την ανέλκυση αυτού του κουφαριού από την Καλντέρα της
Σαντορίνης.
Οφείλουµε όµως να το κάνουµε µε σοβαρότητα. Οφείλουµε
να το κάνουµε τηρώντας όλους τους κανόνες οι οποίοι διέπουν
τέτοιες διαδικασίες. Οφείλουµε να το κάνουµε µε υπευθυνότητα
και όπως πολύ σωστά γράφετε και στην επίκαιρη ερώτησή σας,
υπάρχουν ακόµα εκκρεµείς δικαστικές διαδικασίες.
Οφείλουµε λοιπόν να σεβόµαστε τους νόµους, να σεβόµαστε
το περιβάλλον, να σεβόµαστε το θαλάσσιο οικοσύστηµα της περιοχής, τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα µπουν σε όλη αυτήν
τη διαδικασία, γιατί είναι ένα πάρα, µα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρηµα και οφείλουµε να έχουµε και µια τεχνοοικονοµική µελέτη.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι ναυπηγοί οριοθετούν το κόστος ανέλκυσης του συγκεκριµένου ναυαγίου από 550 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι ένα ποσό πάνω από 1 δισεκατοµµύριο.
Οφείλουµε λοιπόν και πρέπει µε σύνεση, µε αποφασιστικότητα
και σοβαρότητα, µε ρεαλισµό να αντιµετωπίσουµε αυτό το σηµαντικό πρόβληµα. Και θα το κάνουµε.
Σας είπα ότι τον Φλεβάρη του 2021 ο Υπουργός συνέστησε
µία επιτροπή από εµπειρογνώµονες και από στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας αποκλειστικά και µόνο γι’ αυτό το θέµα, ούτως
ώστε να µπορέσει να υπάρξει η απαιτούµενη τεχνοοικονοµική µελέτη και να προχωρήσουµε µετά στην διαδικασία του διαγωνισµού για την ανέλκυση του ναυαγίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
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Και έρχοµαι σήµερα εδώ για να σας δώσω και µία δεσµευτική
ηµεροµηνία, κύριε συνάδελφε. Δεσµευόµαστε λοιπόν ως Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι µέχρι τις
29 Σεπτεµβρίου του 2021 θα έχει βγει το πόρισµα της επιτροπής,
ούτως ώστε να προχωρήσουµε στις απαιτούµενες περαιτέρω
ενέργειες οι οποίες χρειάζονται.
Οφείλω όµως να σας πω το εξής. Βέβαια το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας βρίσκεται σε αγαστή και συνεχή συνεννόηση και
συνεργασία µε το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Θήρας, το οποίο
είναι και επιφορτισµένo µε πάρα πολλά ζητήµατα σε ό,τι έχει να
κάνει µε το ναυάγιο.
Οφείλω όµως για να µην τροµοκρατούµε και για να µην κινδυνολογούµε, να πω πως αυτήν τη στιγµή το κράτος, η πολιτεία
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διαφυλάξει το θαλάσσιο
οικοσύστηµα στην περιοχή και φαίνεται σύµφωνα µε τις εκθέσεις
των ειδικών ότι αυτό το έχουµε επιτύχει. Προχωράµε σεβόµενοι
τις δικαστικές αποφάσεις και βάζοντας τους αρµόδιους και τους
ειδικούς να µπορέσουµε να έχουµε µία πλήρη έκθεση για να µπορέσουµε επιτέλους κάποια στιγµή να ανασύρουµε το ναυάγιο.
Και νοµίζω ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσµα
για τη χώρα, όχι µόνο για την Κυβέρνηση.
Να σταθούµε όµως στο εξής, κύριε συνάδελφε: Καλό είναι να
ασκούµε κριτική, καλό είναι να υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά
υπάρχουν και κάποια θέµατα τα οποία είναι πάνω απ’ αυτό. Και
το συγκεκριµένο ναυάγιο ταλαιπωρεί διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, όπως βλέπετε, γιατί µιλάµε για πάνω από δέκα χρόνια
που υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Γίνονταν προσπάθειες, γίνονται
προσπάθειες και θα πρέπει να βρούµε τον βέλτιστο και τον πιο
ικανό τρόπο για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 785/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Ποιες οι
ενέργειες της Ελλάδας για την εξαίρεση ισχύος του καθεστώτος
της «πατέντας» των εµβολίων κατά της νόσου COVID-19;».
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι παγκοίνως γνωστό
γιατί το βιώνουµε όλοι ως άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσµο, το
ζήτηµα της πανδηµίας το οποίο έχει ενσκήψει και κυρίως βιώνουµε τις επιπτώσεις για αυτήν καθαυτήν την ίδια τη ζωή των ανθρώπων και βεβαίως τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την παγκόσµια
οικονοµία.
Οι διαστάσεις αυτής της πανδηµικής κρίσης είναι ασύλληπτες
και κανείς δεν µπορεί να υπολογίσει τις µελλοντικές επιπτώσεις.
Προσπαθεί η επιστήµη και πρέπει να αναγνωρίσουµε όλοι ότι
αυτή τη φορά η επιστήµη τέθηκε στην υπηρεσία του ανθρώπου.
Οφείλουµε λοιπόν να αναγνωρίσουµε όλο τον κόπο και την προσπάθεια όλων των επιστηµόνων.
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, κυρία Πρόεδρε, η Πρόεδρος
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, οι κοινωνίες για να
απαλλαγούν απ’ αυτήν την κρίση µε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις θα πρέπει πρωτίστως να απαλλαγούν από τις υγειονοµικές προστατευτικές αντιλήψεις. Το 1995 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου καθιέρωσε στην ουσία τις περίφηµες πατέντες
που αφορούν την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας των
εταιρειών φαρµάκων.
Ωστόσο, ο τότε νοµοθέτης και οι άνθρωποι που συνέβαλαν σε
αυτήν την απόφαση, προέβλεψαν ότι θα πρέπει να υπάρχει ρητή
διάταξη που να δίνει την δυνατότητα σε δηµοσιονοµικές, υγειονοµικές κρίσεις να δίδεται η δυνατότητα αναστολής του πατέντη. Μία πάρα πολύ σηµαντική πρόβλεψη που δηµιουργούσε
µια εξαίρεση εξαιρετικά σηµαντική.
Το 2001 πάλι στην Ντόχα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου
συζητώντας τα ζητήµατα αυτά διεύρυνε αυτήν τη δυνατότητα
στις φτωχές χώρες να µπορούν να παρεµβαίνουν και να περιορίζουν την ισχύ του πατέντη. Ωστόσο πρέπει να οµολογήσουµε
ότι οι εταιρείες µε τη δύναµη που διαθέτουν, καλλιεργούν και
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διατηρούν ένα άβατο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του πατέντη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Προέκυψε λοιπόν τώρα η παγκόσµια αυτή κρίση που έθεσε
τους πάντες και τα πάντα, τους θεσµούς, τις ίδιες τις πολιτείες,
τις δηµοκρατίες σε µεγάλη δοκιµασία. Και ήρθε πλέον µία σύγκρουση στην ουσία του επιχειρήµατος των εταιρειών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και του δικαιώµατος όλων των λαών στη ζωή
για παράλληλο εµβολιασµό προκειµένου να αποφύγουµε όχι
µόνο τις µεγάλες διακρίσεις και τις τροµερές ανισότητες που
προκύπτουν, κυρία Πρόεδρε, αλλά κυρίως να αποφύγουµε τις
επιπτώσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα για το οποίο πρέπει να µου δώσετε
µισό λεπτό.
Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρότατο νοµικό και πολιτικό επιχείρηµα, κύριε Πρόεδρε, που υποστηρίζει την άποψη ότι
πρέπει να υπάρξει αναστολή. Διότι –ξέρουµε όλοι πλέον- έχει σηκωθεί µεγάλος κουρνιαχτός στην Ευρώπη, πολύ µεγάλες συζητήσεις από µεγάλα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης, αλλά και από
πολλούς φορείς ότι πρέπει να υπάρξει αναστολή. Διότι οι έρευνες και για τα καινοτόµα φάρµακα, αλλά κυρίως για τα εµβόλια
έλαβαν µεγάλες χρηµατοδοτήσεις και από την Ευρώπη και από
την Αµερική….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα τεσσεράµισι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, κλείνω.
Και έτσι λοιπόν πιστεύουµε ότι υπάρχει ισχυρός λόγος να υποστηριχτεί η πρόταση του Προέδρου Μπάιντεν στην Αµερική που
πραγµατικά είναι ιστορική και άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του
Αιόλου και έδωσε πλέον το βήµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, έχετε φτάσει τα πέντε λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να µπορέσουµε λοιπόν
πραγµατικά να συζητήσουµε αυτό το εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα
που αφορά, κύριε Πρόεδρε, δισεκατοµµύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ για τη συνέχεια
της συζήτησης, επειδή ο χρόνος είναι συγκεκριµένος. Υπήρξε
ανοχή, αλλά από τα δύο λεπτά αυτά, φτάσατε στα πεντέµισι. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ στην δευτερολογία σας να είστε εντός
χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός και παρακαλώ να είναι εντός
του χρόνου του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς πριν απαντήσω στην ερώτηση θα
ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Κουρουµπλή στην Αίθουσα. Είναι η
πρώτη φορά από την επιστροφή σας στην Αίθουσα, κύριε
Υπουργέ, που συναντιέµαι µαζί σας κοινοβουλευτικά. Και ήθελα
να εκφράσω και εγώ τις ευχές µου για ένα καλό υπόλοιπο θητείας.
Και αφού λέµε τα καλά λόγια, να πω και έναν δεύτερο καλό
λόγο. Μπορεί να µην σας αρέσει τόσο πολύ όσο ο πρώτος. Οµολογώ, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι εξαιρετική τιµή για εµένα που
ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει στην πρώτη ερώτηση που
έχω την τιµή να µου κάνει στη Βουλή των Ελλήνων τόσο δριµεία
υπεράσπιση του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έστω και για µία συγκεκριµένη πρότασή του. Είναι και αυτό
ένα δείγµα των καιρών, µία πρόοδος για τον πολιτικό µας πολιτισµό ότι µπορεί το κόµµα του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς να εκφράζει τόσο έντονα φιλοαµερικανικά αισθήµατα
µέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ,
σας ευχαριστώ, για εµένα που ήµουν πάντα ένας θερµός φιλοαµερικανός, και το «ανήκοµεν εις την Δύση» είναι µια ιστορική δικαίωση των ιδεών µου και της παρατάξεως που έχω την τιµή να
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εκπροσωπώ.
Πάµε τώρα στο προκείµενο. Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, και
από θητείας σας, άλλωστε, στο Υπουργείο Υγείας, η ύπαρξη των
πατεντών ευρεσιτεχνίας είναι εξαιρετικά κοµβικό σηµείο για την
παραγωγή πρωτοτύπων καινοτόµων φαρµάκων στο παγκόσµιο
γίγνεσθαι. Χωρίς πατέντες δεν υπάρχουν πρωτότυπα καινοτόµα
φάρµακα. Οι χώρες που δεν έχουν ανεπτυγµένο σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παράγουν µηδέν φάρµακα καινοτόµα, διότι
δεν είναι το δίπλωµα της ευρεσιτεχνίας που εµποδίζει, αλλά αυτό
που επιτρέπει το να ξοδευτούν δισεκατοµµύρια για την έρευνα
και άρα να υπάρξουν εταιρείες και χρηµατοδότες που έχουν
συµφέρον να το κάνουν.
Κατά συνέπεια, η ύπαρξη αυτών καθαυτών των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται και από τον Διεθνή Κανονισµό
Εµπορίου και από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και από την ελληνική νοµοθεσία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υπάρξεως καινοτόµων φαρµάκων. Χωρίς προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θα πέθαιναν δισεκατοµµύρια άνθρωποι γιατί δεν θα είχαν
καινοτόµες θεραπείες.
Υπάρχει εξαίρεση και προβλέπονται συνθήκες από αυτό που
µόλις είπα; Ναι, είναι η απάντηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις και
για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και η ευρωπαϊκή
συνθήκη και ο κανονισµός εµπορίου και η ελληνική νοµοθεσία
επιτρέπουν την εξαίρεση υπό ιδιαίτερες συνθήκες από αυτό που
προηγουµένως προανέφερα ακριβώς για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Είναι αυτή µια άποψη που η παρούσα ελληνική Κυβέρνηση και
την υπερασπίζεται και την έχει προβάλει και πριν από τον Πρόεδρο Μπάιντεν; Ασφαλώς. Στις 4 Απριλίου 2020, δηλαδή ένα
χρόνο και πριν την πρόταση του Προέδρου Μπάιντεν, ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του
στην έγκριτη γερµανική εφηµερίδα «FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG» υποστήριξε την πρόταση του καθηγητού δηµόσιας υγείας του LSE του κ. Ηλία Μόσιαλου, για ποιο πράγµα;
Για να αγοράσουν σε λογικές τιµές οι ευρωπαϊκές αρχές το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για τα εµβόλια και για τα rapid test και να
τα διαθέσουν δωρεάν σε εκείνες τις χώρες που δεν θα είχαν τη
δυνατότητα να αγοράσουν τα εµβόλια και τα τεστ, ώστε να οργανωθεί µια παγκόσµια παραγωγή τέτοια που θα κάλυπτε την
παγκόσµια ζήτηση. Αυτά στις 4 Απριλίου 2020. Τα υπόλοιπα στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ): Ευχαριστούµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και σας παρακαλώ να είστε εντός του χρόνου σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ,
που έστω και τώρα αναφέρεστε µε έναν τέτοιο τρόπο στο ζήτηµα, αλλά πρέπει να µας το δικαιολογήσετε, αφού υποστηρίξατε πρώτοι, να το δεχθώ, αν και δεν είναι έτσι διότι δεν έχει
σηµασία, στην πολιτική τα πράγµατα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος. Πείτε µας, λοιπόν, τι ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία στην
τροπολογία που κατέθεσε το κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
και που πήρε πλειοψηφία πρόσφατα, ώστε να υπάρξει αναστολή
της πατέντας;
Και επειδή υπήρξατε και εσείς, αλλά και εγώ, Υπουργός
Υγείας, ξέρουµε πολύ καλά τι συµφέροντα κρύβουν οι πατέντες.
Και δεν είναι όλη η αλήθεια µε την άποψη αυτή που υποστηρίξατε, κύριε Υπουργέ, γιατί τοποθετηθείτε στην δευτεροµιλία σας
αν έχουν αξιοποιήσει δισεκατοµµύρια χρήµατα που έχουν δοθεί
για την έρευνα και για τα καινοτόµα φάρµακα που υποστηρίζουν
την άποψη ότι η Ευρώπη από κοινού θα έπρεπε να διαπραγµατευτεί την τιµή των καινοτόµων φαρµάκων γιατί τα έχει χρυσοπληρώσει σε έρευνες στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά
κέντρα. Τα ξέρετε, όπως τα ξέρω και εγώ και τα ξέρουµε και
άλλοι.
Ως εκ τούτου, το ζητούµενο, λοιπόν, είναι αυτή τη στιγµή αν
υπάρχει παγκόσµια κρίση υγειονοµική, υπάρχει πανδηµία παγκόσµια; Απειλείται η οικονοµία η παγκόσµια µε τρισεκατοµµύρια
χρήµατα; Γεννιέται µεγάλο, πελώριο ζήτηµα ανισότητας και διακρίσεων; Η Ελλάδα, µια τουριστική χώρα, βλάπτεται από τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, κύριε Υπουργέ;
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Απαντήστε µου, λοιπόν, πρέπει ή δεν πρέπει οι κύριοι αυτοί να
δεχθούν το επιχείρηµα, το οποίο κερδίζει έδαφος συνεχώς στην
Ευρώπη και στην Αµερική, ασχέτως τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Εσείς που ισχυρίζεστε, διότι είστε και ένας
–δεν θέλω να το προσωποποιήσω- πολιτικός της λαϊκής δεξιάς,
µου κάνει εντύπωση το πως τοποθετείστε σε αυτή την πρόταση,
ανεξάρτητα ποιος το είπε. Εγώ να δεχθώ ότι το είπε πρώτος το
Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοιο πρόβληµα. Το πρόβληµά µου είναι
να βρεθούµε όλοι µαζί σε µια τέτοια συγκυρία, στο ίδιο µέτωπο
-αυτό έχει αξία- και να υπερασπιστούµε αξίες που έχουν να κάνουν µε το ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από τα κέρδη των συγκεκριµένων εταιρειών. Αυτό είναι το επίδικο και εκεί πρέπει να
βρούµε τον κοινό τόπο. Τα υπόλοιπα νοµίζω ότι είναι φληναφήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και σας παρακαλώ να είστε
εντός του χρόνου σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, δεν χρειάζεται να διαφωνούµε και εκεί που συµφωνούµε. Είναι γνωστό ότι η ελληνική Κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού υποστήριξε στο Συµβούλιο
Αρχηγών Κρατών την πρόταση για την απελευθέρωση της πατέντας των εµβολίων υπό συγκεκριµένους όρους µε σκοπό να
µπορούν να διατεθούν τέτοιου είδους εµβόλια στις χώρες του
τρίτου κόσµου που δεν έχουν τη δύναµη να τα αποκτήσουν. Άρα
είναι γνωστό, το έχουµε ήδη κάνει σαν Κυβέρνηση.
Όµως οφείλω να πω για την κουβέντα την οποία κάνατε. Εσείς
καταλαβαίνετε, καθώς και οι δυο συνάδελφοι, που είναι δίπλα
σας που είναι και γιατροί, αντιλαµβάνονται ότι το πρόβληµα σήµερα µε τα εµβόλια δεν είναι οι πατέντες. Πρώτον και κυριότερον, πρέπει να σας πω ότι πριν από περίπου τέσσερις µήνες η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, ζήτησε από τα κράτη-µέλη
να ενηµερώσουµε ποιες εγχώριες βιοµηχανίες του κάθε κράτοςµέλους θα µπορούσαν, εάν τους παρείχετο η πατέντα, να ξεκινήσουν την παραγωγή των συγκεκριµένων εµβολίων.
Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης έλαβα επίσηµα το αίτηµα από
τον Επίτροπο κ. Μπρετόν και το µετέφερα σε όλη την ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία. Δυο εταιρείες –δεν θα πω το όνοµά τους
για να µην φανεί ότι κάνω διαφήµιση- εκδήλωσαν ενδιαφέρον και
είπαν ότι αν είχαν επαρκή χρηµατοδότηση από τις Βρυξέλλες,
θα µπορούσαν να παράξουν εµβόλια. Δεν αναφέροµαι στο εµβόλιο της «PFIZER» και της «MODERNA», δηλαδή τα MRNA,
αλλά µόνο στο εµβόλιο του τύπου «ASTRAZENECA» και «JOHNSON & JOHNSON», δηλαδή τα παραδοσιακού τύπου εµβόλια.
Και αυτές οι δυο εταιρείες ενηµέρωσαν επισήµως και εγγράφως
ότι εάν υπήρχε χρηµατοδότηση και επαρκές σχέδιο, θα µπορέσουν να αρχίσουν να παράγουν τα εµβόλια αυτά σε τρία χρόνια.
Άρα δεν µιλάµε για πατέντες. Επαναλαµβάνω ότι µιλάµε µόνο για
το κλασικό τύπου εµβόλιο, γιατί το εµβόλιο MRNA, που παράγει
δηλαδή η «MODERNA» και «PFIZER», είναι µίας τεχνολογίας που
είναι παντελώς άγνωστη, όχι η πατέντα, η ίδια η τεχνολογία στις
επιχειρήσεις της υπόλοιπης βιοµηχανικής Ευρώπης και της Ελλάδος και άρα, και να τους έδινες την πατέντα δεν θα είχαν παρά
πολλά χρόνια µπροστά τους προσπάθεια και πολλά εκατοµµύρια
ευρώ σε επενδύσεις για να µπορέσουν να αρχίσουν να κάνουν
αυτήν την παραγωγή. Άρα δεν είναι η πατέντα το πρόβληµα για
τα εµβόλια.
Στο επιχείρηµά σας, ότι πήραν κρατική χρηµατοδότηση αυτές
οι εταιρείες και άρα, θα έπρεπε να τα δίνουν σε χαµηλότερη τιµή,
η µεν «MODERNA» έχει πάρει πράγµατι πολύ γενναία χρηµατοδότηση από το αµερικανικό κράτος και από ό, τι διαβάζω στις
εφηµερίδες, γιατί δεν έχω χειριστεί το θέµα ο ίδιος, έχει δώσει
σε εξαιρετικά προνοµιακή τιµή στην αµερικανική κυβέρνηση το
εµβόλιο αυτό, το δε εµβόλιο της «PFIZER-BIONTECH» έχει και
αυτό λάβει µια µικρότερη χρηµατοδότηση από τη γερµανική κυβέρνηση, δηλαδή η «BIONTECH», όχι η «PFIZER» και πάλι, όπως
άλλωστε γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αγοράσει το εµβόλιο αυτό στη χαµηλότερη τιµή από όλα τα άλλα κράτη. Για την
ακρίβεια, υπολογίζεται ότι το Ισραήλ το έχει αγοράσει περίπου
τέσσερις φορές ακριβότερα από την Ευρώπη, η Βρετανία περί-
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που 80% ακριβότερα από την Ευρώπη, οι Ηνωµένες Πολιτείες
100% ακριβότερα από την Ευρώπη και η Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, πολύ χαµηλότερα και από το Ισραήλ και από το Ηνωµένο
Βασίλειο και από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Άρα, το ζήτηµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πόσο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Η ερώτησή σας πρέπει να απευθυνθεί στην
Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε εµένα. Ξέρουµε, όµως, ότι έχουµε πάρει σε πολύ χαµηλότερη τιµή τα εµβόλια και µάλιστα, αν διαβάσετε σχετικά αφιερώµατα στον Τύπο,
όλα τα στοιχεία της κριτικής που έχει ασκηθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για τον λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έµεινε στο σύνολό της πίσω στους εµβολιασµούς σε σχέση µε το Ισραήλ και
το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες Πολιτείες, είναι ότι οι εταιρείες έβαλαν σε προτεραιότητα τις χώρες που πλήρωναν ακριβότερα και στην πίσω θέση τις χώρες που πλήρωναν φθηνότερα,
όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και πάλι δεν ήταν ζήτηµα
τιµής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µου απαντήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα συγκεφαλαιώνω: Ναι, πρέπει να βρεθεί
τρόπος να δώσουµε στις χώρες του τρίτου κόσµου, που δεν
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα εµβόλια. Είναι καθήκον µας ως ανθρωπότητα, είναι καθήκον µας ως Ευρωπαίοι,
είναι καθήκον µας ως Έλληνες να βρούµε τρόπο τα εµβόλια αυτά
να φτάσουν και στους ανθρώπους που µόνοι τους δεν µπορούν
να τα προµηθευτούν.
Σε αυτό είµαι απολύτως µαζί σας. Το αν ο τρόπος αυτός, όµως, είναι µόνο στην κατεύθυνση της πατέντας, εκεί θα σας πω
ότι είναι το εύκολο επιχείρηµα. Δεν είναι η πατέντα το µεγάλο
πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την ένατη µε αριθµό 788/21-5-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεώργιου Κατρούγκαλου
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Γιατί δεν εφαρµόζεται το Σύνταγµα στους λειτουργούς της στρατιωτικής δικαιοσύνης;».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο και σας παρακαλώ εντός του
χρόνου δύο λεπτών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω σκοπό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να είναι αντιπαραθετική η ανάπτυξη της ερώτησής µου, κι αυτό όχι µόνο για λόγους
εκτίµησης στο πρόσωπό σας, αλλά και γιατί είναι ένα θέµα που
πολιτικά έχουµε συµφωνήσει τα δύο κόµµατα πρόσφατα στην
Αναθεώρηση του 2019. Αποφασίσαµε ότι δεν µπορούν οι εκατό
δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης να έχουν διαφορετικό
status από τους υπόλοιπους δικαστές και επίσης, θεωρήσαµε ότι
αυτή είναι µια κίνηση, µε την οποία αντιµετωπίζεται και το στρατιωτικό προσωπικό ως ένστολοι πολίτες, ως πράγµατι είναι, και
όχι ως άλλης κατηγορίας πολίτες.
Συνειδητά θα περιορίσω την ερώτηση στην πρωτολογία µου
σε λιγότερο από τον χρόνο, ζητώντας σας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, να µου µεταφέρετε ό,τι χρόνο αποµείνει στη δευτερολογία
µου, γιατί κυρίως θέλω να βοηθήσω.
Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι για τους
οποίους ακόµα δεν έχουµε προχωρήσει. Ξέρετε ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης στην απάντησή του σε προηγούµενη όµοια ερώτηση, ουσιαστικά σας πετάει το µπαλάκι λέγοντας ότι το δικό σας
Υπουργείο έχει την πρωτοβουλία.
Επίσης, να µου πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που φαίνεται να µην
έχετε βρει ακόµα το χρόνο να συναντήσετε την οργάνωση εκπροσώπησης των στρατιωτικών δικαστών. Τουλάχιστον, αυτό κατάλαβα από ένα πρόσφατο ψήφισµά της του Μαΐου.
Και εν πάση περιπτώσει, να σας δηλώσω ευθέως ότι, για να
βοηθήσω είµαι εδώ, να µας δηλώσετε προβλήµατα που ενδεχοµένως έχετε, για να µπορέσουµε από κοινού να τα ξεπεράσουµε.

13146

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ πολύ, κι εσείς, κύριε Υπουργέ, να είστε εντός του
χρόνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ναι, θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς εγείρετε το ερώτηµα αυτό, κύριε συνάδελφε, και
ασφαλώς και για λόγους και κάποιας, ας πούµε, θεσµικής ιδιοτέλειας, λόγω του ότι είστε διαπρεπής συνταγµατολόγος, είχατε
µεγάλο ρόλο στην αναθεωρητική προσπάθεια που ξεκίνησε επί
θητείας της προηγούµενης κυβέρνησης, ολοκληρώθηκε στις 25
Νοεµβρίου του 2019, κι εποµένως, µε βάση τα οριζόµενα στην
Αναθεώρηση, επιβάλλεται πλέον να εξοµοιωθούν οι στρατιωτικοί
µε τους τακτικούς δικαστές κατά το Σύνταγµα.
Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι έχω συναντηθεί µε τη φυσική ηγεσία
της στρατιωτικής δικαιοσύνης, όχι µε την Ένωση Στρατιωτικών
Δικαστών. Έχω συναντηθεί, όµως, µαζί τους. Εποµένως, έχω διατυπώσει από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου την
πρόθεσή µας να τελειώνουµε. Βέβαια, σας οµολογώ ότι η βασική
προτεραιότητα που τάξαµε, όταν αναλάβαµε την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου, εγώ και η λοιπή πολιτική ηγεσία και ακολούθως
και η στρατιωτική, ήταν το µεγάλο ζήτηµα της ανάταξης των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας. Αυτό θα έλεγα ότι απαίτησε την
πλήρη συγκέντρωση µας, γιατί οι συνθήκες, για να δροµολογηθεί
αυτό το εγχείρηµα, δεν ήταν και οι πιο οµαλές µέσα σε περιόδους εντάσεων στα εθνικά µας θέµατα, αλλά και της υγειονοµικής κρίσης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οφείλουµε να δροµολογήσουµε και
αυτό που έχει αποφασίσει η συνταγµατική Αναθεώρηση, δηλαδή
η εξοµοίωση των στρατιωτικών µε τους τακτικούς δικαστές.
Αυτό, όπως προβλέπεται, θα γίνει µε νοµοθετική ρύθµιση. Προσδοκώ αυτή η ρύθµιση να έρθει ενώπιον του Σώµατος προς ψήφιση µέσα στο ερχόµενο καλοκαίρι το συντοµότερο δυνατό.
Αυτή τουλάχιστον είναι δική µας πρόθεση.
Υπάρχει ένας κορµός σχεδίου. Πλην όµως, το ζήτηµα της εξοµοίωσης, θεσµικής και λειτουργικής, µε τους τακτικούς δικαστές
έχει αρκετά επιµέρους προβλήµατα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν και αυτό είναι το αντικείµενο της προεργασίας που γίνεται
ανάµεσα στα δύο Υπουργεία, σαφώς µε πρωτοβουλία δική µας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε απαραίτητη συνέργεια µε
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειµένου να επιλυθούν τα αρκετά
επιµέρους ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν, προκειµένου αυτή
η πρόβλεψη της αναθεωρητικής διαδικασίας να γίνει και πράξη.
Η κατάργηση διατάξεων που υποδηλώνουν κάποιας µορφής
στρατιωτική ιδιότητα για τους στρατιωτικούς δικαστές, που
πλέον εξοµοιώνονται µε τους τακτικούς, είναι ασφαλώς η πρώτη
προτεραιότητα της σχεδιαζόµενης νοµοθετικής ρύθµισης. Ακολούθως, πρέπει να προσαρµοστεί πληθώρα διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων στις προβλέψεις
του Συντάγµατος που ισχύουν για τους τακτικούς δικαστές, αλλά
επίσης θα πρέπει να υπάρξει η σχετική µέριµνα και προσαρµογή
ως προς τη θέσπιση ρυθµίσεων σχετικά µε τις αποδοχές αυτών,
οι οποίες εξοµοιώνονται µε τις αποδοχές των τακτικών δικαστών.
Άλλα ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν είναι: Φυσικά, το ζήτηµα της θωράκισης της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, έτσι ώστε να καταργηθούν οι ισχύουσες διατάξεις που
υποδηλώνουν τη στρατιωτική ιδιότητα. Ο καθορισµός των ορίων
ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία, καθώς και της θητείας
του προέδρου και του εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε συµφωνία µε το Σύνταγµα. Τα ζητήµατα των επιλογών
του προέδρου, του εισαγγελέα και των αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που πλέον θα προκύψουν µε απόφαση
του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και όχι µε απόφαση του ΚΥΣΕΑ που ίσχυσε µέχρι
τώρα. Το ζήτηµα της βαθµολογικής εξοµοίωσης µε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, πλην του προέδρου, και του εισαγγελέα
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθότι είναι οµοιόβαθµος µε
τον πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σύµφωνα µε το
άρθρο 188 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Ζητήµατα εισα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γωγής και φοίτησης των δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού
Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σε νέα κατεύθυνση βέβαια, µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους λοιπούς δικαστικούς
λειτουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κλείνω.
Επίσης, η διατήρηση της βαθµολογικής αντιστοιχίας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων
προς τους αξιωµατικούς για τον καθορισµό των παροχών που δικαιούνται, δηλαδή ως προς την υγειονοµική περίθαλψη τους και
τη διοικητική µέριµνα.
Ανακύπτουν, λοιπόν, διάφορης φύσης διάφορα θέµατα, που ο
νόµος που επεξεργαζόµαστε θα ρυθµίσουν, έτσι ώστε να προκύψει εν τοις πράγµασι και οριστικά η εξοµοίωση των στρατιωτικών µε τους τακτικούς δικαστές.
Ναι, είχαµε ορίσει, αν θέλετε, στο πλαίσιο της οργάνωσης του
κυβερνητικού έργου, αυτή η εξέλιξη να ελάµβανε χώρα στο
πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Θα λάβει χώρα, προφανώς,
στις αρχές του τρίτου τριµήνου. Νοµίζω ότι η καθυστέρηση είναι
συγγνωστή.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θέλω να επιβεβαιώσω την πρόθεσή
µας να προχωρήσουµε τελικά σε αυτό που ορίζει, εν τέλει, η συνταγµατική Αναθεώρηση, την οποία, όπως και η δική σας παράταξη, υπηρετήσαµε και εµείς, ιδίως όσον αφορά την ειδική αυτή
πρόταση και την εξοµοίωση των τακτικών µε τους στρατιωτικούς
δικαστές.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπαρέρχοµαι -γιατί δεν νοµίζω ότι σκοπίµως το είπατε και
γιατί δεν είναι το αντικείµενο της ερώτησης- την πολύ ισχυρή
λέξη «ανάταξη». Έτσι δεν είναι; Ξέρετε ότι κρατήσατε και σε επίπεδο φυσικής ηγεσίας τους αξιωµατικούς που είχαµε εµείς τοποθετήσει, προαγάγατε και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας τον κ.
Στεφανή. Άρα δεν νοµίζω ότι η κατάσταση που παραλάβατε σε
επίπεδο εθνικής άµυνας δικαιολογεί αυτόν τον ισχυρό όρο.
Ως προς το περιεχόµενο της απάντησής σας στη συγκεκριµένη ερώτηση, να σας ευχαριστήσω, γιατί προχωρήσατε αυτήν
τη φορά σε µια συγκεκριµένη χρονική δέσµευση. Νοµίζω ότι η
δέσµευση αυτή, ότι µέχρι το καλοκαίρι θα έχει λυθεί το θέµα,
είναι ικανοποιητική για τους ενδιαφεροµένους και ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιτέλους δύο χρόνια µετά την Αναθεώρηση να
λύσουµε συναινετικά ένα θέµα που συναινετικά επιλύσαµε.
Ως προς τα ζητήµατα που θέσατε, προφανώς είναι θέµατα που
χρήζουν ρύθµισης. Είναι, όµως, κυρίως τεχνικής φύσης θέµατα,
ακριβώς γιατί η οδηγία του Συντάγµατος είναι η πλήρης λειτουργική εξοµοίωση στρατιωτικών δικαστών µε τους υπόλοιπους.
Άρα το ζήτηµα, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, αλλά οπωσδήποτε είναι τεχνικής φύσεως, είναι πώς θα προσαρµοστούν οι
γενικοί αυτοί κανόνες της τακτικής δικαιοσύνης στο ειδικό περιβάλλον των Ενόπλων Δυνάµεων.
Από όλα αυτά που είπατε, υποψιάζοµαι -µη νοµίζετε ότι προκύπτει αυτό από κάποια ειδική πληροφόρηση που έχω από τους
ενδιαφερόµενους της στρατιωτικής δικαιοσύνης, είναι µια αίσθηση που έχω- ότι ενδεχοµένως να υπάρχουν αντιρρήσεις σε
επίπεδο του στρατιωτικού προσωπικού ως προς την αναβάθµιση
των αποδοχών των δικαστών, οι οποίοι, προφανώς, για τους λόγους που είπατε θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη εξοµοίωση µε τις
µισθολογικές αποδοχές των δικαστών.
Αυτό, συνδυαζόµενο µε το γεγονός ότι γνωρίζουµε ότι οι αποδοχές γενικά των αξιωµατικών, ακόµα και των Αρχηγών των
Όπλων είναι πολύ χαµηλές, δηµιουργεί -το αντιλαµβάνοµαι- προβλήµατα συνύπαρξης στον ίδιο χώρο στελεχών που θα έχουν
διαφορετική µισθολογική µεταχείριση. Προφανώς δεν έχω
σκοπό να λαϊκίσω αυτήν την στιγµή και να ζητήσω να αυξήσετε
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συνολικά τους µισθούς των αξιωµατικών. Ξέρουµε και οι δύο
πόσο περίπλοκο είναι το πρόβληµα, όχι µόνο από πλευράς οικονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και λόγω της αναγκαίας
διασύνδεσης µε το ενιαίο µισθολόγιο.
Θα σας έλεγα να εξετάσετε -πρωτόλεια σκέψη είναι, οµολογώ
ακούγοντάς σας ήρθε στο µυαλό µου, δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ, µια ιδέα είναι- µήπως ως ένα πρώτο βήµα, που θα ήταν ένα
βήµα δικαιοσύνης για τα ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, θα µπορούσατε να εξετάσετε την ad hoc µισθολογική εξοµοίωση των τριών Αρχηγών των Όπλων και του Αρχηγού του
ΓΕΕΘΑ µε τον µισθό του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ξεπερνιόντουσαν
προβλήµατα εσωτερικής υφής, όπως προανέφερα.
Να δηλώσω, τέλος, ότι αυτό το θέµα από την αρχή σας δήλωσα ότι δεν το προβάλλουµε για λόγους µικροκοµµατικής αντιπολίτευσης. Θεωρούµε ότι η θεσµική συναίνεση που έχει
επιτευχθεί σε ένα επίπεδο πρέπει να συνεχίζεται και θα είµαστε
στη διάθεσή σας, εφόσον πράγµατι ανταποκριθείτε σε αυτήν τη
δέσµευσή σας, να σας βοηθήσουµε στα τεχνικής φύσεως ζητήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο σας, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα εντός χρόνου, γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν θα µακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε, διότι εδώ πέρα
υπάρχει µια, να το πω έτσι, συναινετική διάθεση των πλευρών,
δεδοµένου ότι και οι δύο πλευρές, η καθεµία σεβόµενη τον δικό
της ρόλο, συνήνεσε σε αυτό το προϊόν που ήταν το προϊόν της
συνταγµατικής Αναθεώρησης ασφαλώς και ως προς την αναθεώρηση του άρθρου 96 παράγραφος 5 που αφορά την εξοµοίωση
πλέον των στρατιωτικών µε τους τακτικούς δικαστές σε όλα,
όπως αναγράφεται στο Σύνταγµα.
Εποµένως, είναι λογικό και επόµενο οι στρατιωτικοί δικαστές
κατά κάποιον τρόπο θεσµικό και λειτουργικό να αποκολληθούν
από τη στρατιωτική ιδιότητά τους και να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού δικαστικού λειτουργού. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι πλέον αποκτούν τα προνόµια του ανήκειν στην οµάδα,
στην τάξη των τακτικών δικαστικών λειτουργών, αλλά από εκεί
και πέρα προφανώς έχει να κάνει και µε την εγκατάλειψη διαφόρων µικρών ή µεγάλων προνοµίων -τα περισσότερα µικρά είναιπου συνεπάγονταν η στρατιωτική τους ιδιότητα. Για παράδειγµα,
θα ανακύψουν θέµατα ευκολιών που παρέχονταν ή παρέχονται
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως, για παράδειγµα, η
διαµονή σε στρατιωτικά οικήµατα, η είσοδος σε στρατιωτικές
λέσχες φρουρών, παραθερισµός στα ΚΑΥ.
Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουµε να κάνουµε µε εξοµοίωση
πλέον µε τους τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς, προφανώς
τα προνόµια των στρατιωτικών δικαστικών λειτουργών πλέον
ισούνται και εξοµοιώνονται µε αυτά των τακτικών και τίποτα πέρα
από αυτό. Αυτά όµως είναι τεχνικά ζητήµατα, τα οποία ασφαλώς
και θα κληθούµε να οριστικοποιήσουµε στη συζήτηση που θα
γίνει. Οι οµάδες εργασίας από τα δύο Υπουργεία έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο υπηρεσιακό και επεξεργάζονται τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Θεωρώ ότι δεν
θα είναι µεγάλο ζήτηµα να διευθετηθούν αυτά οριστικά.
Ασφαλώς και η πρότασή σας έχει ένα ενδιαφέρον και θα την
εξετάσουµε πάρα πολύ σοβαρά, όσον αφορά τα µισθολογικά ζητήµατα. Ασφαλώς και εµπλέκονται και άλλα Υπουργεία, όπως
αυτά που έχουν να κάνουν µε την ασφάλιση και την υγειονοµική
περίθαλψη των δικαστικών λειτουργών, όµως στο πλαίσιο της εκπεφρασµένη διάθεσης να συνεχίσουµε και να το ολοκληρώσουµε µέσα στο τρέχον έτος νοµίζω ότι δεν θα έχουµε κανένα
πρόβληµα να διευθετηθούν τα παραπάνω και είναι ευπρόσδεκτη
και η δική σας βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εποµένως, ναι, προχωράµε σε εξοµοίωση τακτικών δικαστικών
λειτουργών µε τους στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς µε
τις προσαρµογές τις νοµοθετικές που πρέπει να γίνουν µε νόµο
τον οποίο θα φέρουµε προς ψήφιση µέσα στο καλοκαίρι που διανύουµε, έτσι ώστε και η συνταγµατική Αναθεώρηση ως προς

13147

αυτό της το κοµµάτι να είναι πλήρης και τετελεσµένη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο που τηρήθηκε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τη δέκατη µε αριθµό 789/21-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεωργίου Βαρεµένου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα:
«Άµεσος κίνδυνος συρρίκνωσης και τελικά κατάργησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας».
Έχετε τον χρόνο, κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Για δύο; Τρία δεν είναι;
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υποτιµώ καθόλου την παρουσία σας εδώ, όµως τίθεται ένα ερώτηµα
γιατί η κυρία Υπουργός, η κ. Κεραµέως, δεν έχει έρθει εδώ στη
Βουλή ποτέ να εξηγήσει τα όσα ωραία θέλει να διαπράξει στην
περιφερειακή ανώτατη εκπαίδευση. Γιατί; Αφού είναι τόσο καλά
αυτά που θέλει να πράξει και να διαπράξει γιατί δεν έρχεται εδώ
να δρέψει δάφνες; Γιατί κρύβεται. Είναι προφανής η απάντηση,
κύριε Υπουργέ.
Εδώ επιχειρείτε ένα έγκληµα κατά της περιφερειακής ανώτατης εκπαίδευσης. Έγκληµα εκ προµελέτης, δεδοµένης της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης και έγκληµα εν ψυχρώ. Εάν η
κυρία Υπουργός εζήλωσε την δόξαν Νέρωνος της ανώτατης περιφερειακής εκπαίδευσης να έρθει στη Βουλή να δρέψει τις δάφνες της. Γιατί αυτό το αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν; Γιατί αυτά
τα δύο χυτευµένα δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες; Γιατί ο µονόλογος σε ραδιόφωνα; Γιατί; Ξέρετε πολύ καλά ότι επ’ αυτού έχει
ξεχειλίσει το ποτήρι στις τοπικές κοινωνίες. Ενδεχοµένως η Κυβέρνηση θεωρεί ότι µπορεί να τις µανουβράρει επικοινωνιακά –
προπαγανδιστικά, αλλά ως πότε µπορεί να γίνεται αυτό;
Κύριε Υπουργέ, για τον νόµο Γαβρόγλου είχαµε κάνει σωρεία
συσκέψεων µε τη συµµετοχή των πάντων όσων ήθελαν να συµµετάσχουν στον προβληµατισµό. Εδώ αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν. Εδώ µετακινούµε τµήµατα, συγχωνεύουµε τµήµατα,
εξουθενώνουµε τµήµατα και τελικά καταργούµε τµήµατα. Για
ποιον λόγο; Ποιος είναι λαϊκιστής;
Κύριε Υπουργέ, έχουµε όραµα. Έχουµε όραµα για µια εκπαίδευση στην περιφέρεια, εν προκειµένω στην Αιτωλοακαρνανία.
Μια εκπαίδευση δεµένη µε τις ανάγκες τις παραγωγικές, µε τις
ανάγκες τις πνευµατικές, µε τις ανάγκες τις πολιτιστικές.
Εγώ προσωπικά είχα κάνει πρόταση στο Πανεπιστήµιο Πατρών
για συγκεκριµένα πρότζεκτ που θα µπορούσε να συµµετάσχει
στα περιφερειακά τµήµατα ούτως ώστε αυτά να ριζώσουν, όχι
µόνο αυτά, αλλά και να ανθίσει η πολιτιστική, πνευµατική ζωή
στην περιφέρεια.
Λοιπόν, γιατί το επιχειρείτε αυτό; Ποιος είναι ο λόγος; Γιατί
επιφυλάσσετε για την περιφέρεια, για την Αιτωλοακαρνανία την
κοινωνική ερηµοποίηση, την πολιτιστική ερηµοποίηση, την πνευµατική αφυδάτωση; Γιατί το κάνετε αυτό; Δώστε µια εξήγηση
στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά. Παρακαλώ εντός
του χρόνου σας κι εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας.
Θα αναφερθώ ειδικά στα τµήµατα του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα τµήµατα, στο Τµήµα
Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής και στο Τµήµα Φυτικής
Παραγωγής. Ποια ήταν η βάση εισαγωγής στο Τµήµα Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής; Ήταν το 0,9. Όχι το 9 στα 20,
το 0,9 δηλαδή κάτω από τη µονάδα. Ξέρουµε πολύ καλά ότι όταν
έχεις βάση εισαγωγής κάτω από µονάδα, σηµαίνει ότι έχεις
δώσει τρεις λευκές κόλλες και κάτι έγραψες στην τέταρτη, τρεις
γραµµές, τέσσερις. Το 50% των εισακτέων σε αυτό το τµήµα είχε
βάση κάτω από το 5. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, βάση εισαγωγής 1,7 δηλαδή ούτε 2. Το 42% των εισακτέων κάτω από το 5.
Κύριε συνάδελφε, είναι αυτό το πανεπιστηµιακό µέλλον της
Αιτωλοακαρνανίας; Έχουµε την εντύπωση ότι µπορούµε να
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έχουµε πανεπιστηµιακά τµήµατα στα οποία δεν αποφοιτά στο
τέλος κανένας; Το ποσοστό αποφοιτήσεως σ’ αυτά τα τµήµατα
είναι κάτω από το 10%. Για ποιον λόγο; Διότι τα παιδιά δεν έχουν
τα ακαδηµαϊκά προσόντα να συνεχίσουν.
Έχουµε την ψευδαίσθηση ότι τα συγκεκριµένα τµήµατα αποτελούν το διαµάντι του στέµµατος; Μπορώ να διαβάσω τη σκέψη
σας. Θα µου πείτε γιατί δεν κοιτάζουµε να τα βελτιώσουµε; Και
απαντώ: Αυτό που κάνουµε τώρα είναι η προσπάθεια για βελτίωση. Έχουµε φτιάξει στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας εφτά γεωπονικά τµήµατα ή τµήµατα σχετιζόµενα µε τη
γεωπονία ανώτατου επιπέδου, πανεπιστηµιακού επιπέδου. Είναι
βιώσιµα; Δεν µπορούν να είναι βιώσιµα και τα εφτά. Γιατί; Διότι
οι υποψήφιοι φοιτητές για τη χώρα είναι αυτή τη στιγµή γύρω
στους εκατό χιλιάδες. Σε οκτώ µε εννέα χρόνια µε βάση τον
αριθµό των παιδιών που πηγαίνουν στο δηµοτικό, θα είναι της
τάξεως των ογδόντα επτά χιλιάδων και δεν έχουµε επαρκή
αριθµό φοιτητών. Κοιτάζουµε να βελτιώσουµε τα υπάρχοντα τµήµατα και να δούµε πώς θα πορευτούµε την επόµενη µέρα. Αυτό
είναι το µέλλον της Αιτωλοακαρνανίας, να έχει σωστά τµήµατα
τα οποία να µπορούν να προσφέρουν και προοπτικές στους υποψήφιους, τους φοιτητές τους και να µπορούν να αντιµετωπίσουν
όλη την ανάγκη για παραγωγή στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σταµατώ, όµως, εδώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κάθε άλλο παρά
προστατεύετε τα τµήµατα µε αυτό που γίνεται σήµερα. Αυτό που
γίνεται σήµερα τα ωθεί σε περαιτέρω απαξίωση εάν ληφθεί υπ’
όψιν η επιλογή σας για την κατώτατη βάση εισαγωγής. Με βάση
αυτή την επιλογή, κύριε Υπουργέ, αυτά τα τµήµατα θα οδηγηθούν στην εξουθένωση και πιθανότατα συντόµως στον ορατό
χρονικό ορίζοντα σε κλείσιµο και είναι εδώ και ο κ. Παπαθανάσης
που κατάγεται από την περιοχή και θα ήθελα τη στήριξή του επ’
αυτού, όπως και όσων κατάγονται από την περιοχή, και θα ήθελα
και τη µαρτυρία του και όχι µόνο του κ. Παπαθανάση.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µε την επιλογή σας -την ελάχιστη
βάση- για τους εισακτέους οδηγείτε στην πιο δύσκολη χρονιά
για την εκπαίδευση µέσα στην πανδηµία είκοσι εννιά χιλιάδες
παιδιά εκτός. Ποια τύχη επιφυλάσσετε σε αυτά τα παιδιά; Ποια
προοπτική; Να πάνε πού;
Κι επειδή εξισώσατε τα πανεπιστηµιακά πτυχία µε τα πτυχία
των ιδιωτικών ΙΕΚ, όπου εδώ, κύριε Υπουργέ, εµφανίζεστε να κόπτεστε για την ελάχιστη βάση, αλλά στα ιδιωτικά ΙΕΚ αρκεί µόνο
µία µόνο εγγραφή κι αυτό δεν ξέρω σε τι είδους ελληνικά. Μήπως, κύριε Υπουργέ, και το λέω επειδή είναι µπροστά και ο κ. Παπαθανάσης, επανέφερε η Κυβέρνηση την εκτροπή του Αχελώου
και µήπως τώρα εδώ επιχειρείτε την επιτροπή προς τα ιδιωτικά
ΙΕΚ; Και πόσο θα απορροφήσουν αυτά τα ιδιωτικά ΙΕΚ; Και ποιοι
θα είναι αυτοί που θα πάνε εκεί;
Κι εδώ τίθεται ένα ερώτηµα: Τι θέλετε, δηλαδή; Θέλετε το
«κράτος των Αθηνών» ως κράτος των ολίγων; Αυτό είναι το αγωνιώδες ερώτηµα των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας και της
Αιτωλοακαρνανίας. Πρέπει να είστε ειλικρινής, όχι εσείς προσωπικά, αλλά η Κυβέρνηση.
Θα µου πείτε τώρα τι ψάχνω; Ψύλλο στα άχυρα! Όταν κυριαρχεί ένας µονόλογος στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα και µόλις που έχουν
ακουστά για τα ιδρύµατα, για τις ανάγκες της περιφέρειας, για
τις ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας, τις παραγωγικές, που µετά
από µια δεκαετή κρίση είχαµε την πανδηµία και έχουµε τα προβλήµατα. Από πού θα έρθει αυτή η ανάπτυξη; Θα πέσει από τον
ουρανό; Δεν είναι ότι θα έρθει µόνο από τα πανεπιστήµια τµήµατα, αλλά εσείς λέγατε κάποτε ότι την εκπαίδευση πρέπει να
τη συνδέσουµε µε τις ανάγκες παραγωγής. Πού πήγε τώρα η παραγωγή και πού πήγε η περιφερειακή εκπαίδευση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Προσπαθώ να είµαι ακριβής στον χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, µου δίνετε την αφορµή να πω δυοτρία πράγµατα για τη δική µου αντίληψη για την ανώτατη εκπαίδευση. Θα θέσω ένα βασικό ερώτηµα: Είναι το πανεπιστήµιο η
Δ’ λυκείου; Όχι! Το πανεπιστήµιο δεν µπορεί να είναι η Δ’ λυκείου. Το πανεπιστήµιο είναι ένα άλλο επίπεδο εκπαιδεύσεως.
Για να µπορέσεις να µπεις σε αυτό πρέπει να έχεις κάποιο ακαδηµαϊκό ελάχιστο, να µπορείς να παρακολουθήσεις το πανεπιστήµιο, να µπορείς να τα βγάλεις πέρα µε τις εξετάσεις, να
µπορείς να τα βγάλεις πέρα µε τα µαθήµατα.
Εάν αντιµετωπίζουµε το πανεπιστήµιο σαν την Δ’ λυκείου, ναι,
δεν χρειαζόµαστε ελάχιστη βάση εισαγωγής, διότι όλοι όσοι τελειώνουνε, θα περάσουν στο πανεπιστήµιο. Μας ενδιαφέρει
πόσοι από αυτούς που περνούν στο πανεπιστήµιο κατορθώνουν
να αποφοιτήσουν. Έχουµε ποσοστά γύρω στο 30% που δεν τελειώνουν ποτέ! Γιατί δεν τελειώνουν; Κάποιοι τα παρατούν διότι
θεωρούν ότι δεν τους ενδιαφέρει το θέµα που αποφάσισαν να
σπουδάσουν. Η πλειοψηφία, όµως, το παρατά διότι δεν έχει τα
ακαδηµαϊκά προσόντα για να µπορέσει να τα βγάλει πέρα, δεν
έχει τις βάσεις για να µπορέσει να σπουδάσει στο πανεπιστήµιο.
Αναφερθήκατε σε είκοσι εννέα χιλιάδες άτοµα εκτός πανεπιστηµίου συνολικά. Ο Πρόεδρός σας στην τρίτη κατά σειρά ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό στην αρχή της
ερωτήσεως αναφέρει τριάντα χιλιάδες, µετά αναφέρει είκοσι
πέντε χιλιάδες. Τώρα λέτε είκοσι εννιά χιλιάδες. Δεν µπαίνω στη
λογική αυτή. Θα το δούµε τον Σεπτέµβριο. Σίγουρα θα υπάρξουν
άτοµα που θα µείνουν εκτός πανεπιστηµίου. Ποιο είναι το µέλλον
τους; Είπατε ότι στα ιδιωτικά ΙΕΚ µπαίνουν µε απλή εγγραφή. Και
στα δηµόσια ΙΕΚ µπαίνουν µε απλή εγγραφή και υπάρχουν θέσεις στα δηµόσια ΙΕΚ για όσα παιδιά δεν θα µπορέσουν να περάσουν το πανεπιστήµιο. Υπάρχουν επαρκείς θέσεις και είναι µία
απλή εγγραφή. Πόσοι θα είναι δεν ξέρω. Θα το δούµε τον Σεπτέµβριο. Αλλά υπάρχει η προοπτική σε δηµόσιο ΙΕΚ εάν θέλουν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο σηµείο: Ελάχιστη βάση εισαγωγής και πανεπιστηµιακό µέλλον. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα
µας επιτρέψει να δούµε την πραγµατικότητα µε τα βήµατα τα
οποία έχουµε σπείρει στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και θα δούµε
εν πολλοίς πόσα από αυτά τα τµήµατα µπορούν να συνεχίσουν
την επόµενη µέρα και πόσα από αυτά τα τµήµατα πρέπει να συγχωνευθούν ή να αναµορφώσουν το πρόγραµµά τους για να µπορέσουµε να δούµε τι θα γίνει σοβαρά µε το πανεπιστήµιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την εντέκατη µε αριθµό 794/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μουζάλα προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Κατασκευή
κυβερνητικού πάρκου στο συγκρότηµα της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα µε το εργοστάσιο της ΕΑΣ, στο γνωστό πια ως ΠΥΡΚΑΛ -κι έτσι θα το
λέµε- στη Δάφνη-Υµηττό είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία δεκαετίες. Ήδη πριν από το 1996 υπήρξαν προτάσεις, υπήρξαν σκέψεις. Το 1996 έχουµε προεδρικό διάταγµα
και από τότε ανανεώνονται. Ξαφνικά πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης µαζί µε ένα επιτελείο από Υπουργούς
ανακοίνωσε ότι εκεί πέρα θα δηµιουργηθεί ένα κυβερνητικό
πάρκο, µια υπουργειούπολη από εννέα Υπουργεία συν το Μέγαρο Μαξίµου.
Η ερώτηση µου σήµερα έχει ένα πολύ συγκεκριµένο σκοπό,
πέρα από το ότι εµείς διαφωνούµε µε κάτι τέτοιο, πέραν του ότι
αυτό το πράγµα δεν ξέρουµε αν ισχύει ή είναι µια φούσκα η
οποία θα εκραγεί ή ήταν µια ανάγκη επικοινωνίας.
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι αυτή η πρόταση, η οποία είναι
αντίθετη µε όλα όσα έχουν ψηφιστεί µέχρι τώρα -µε προεδρικά
διατάγµατα, µε τις αποφάσεις των δήµων, µε τις αποφάσεις δώδεκα φορέων, ανάµεσα στις οποίες είναι και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, η ΓΣΕΕ, οι δήµοι της περιοχής- εάν αυτό το
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πράγµα, το οποίο ανακοινώθηκε και το οποίο µέσα από φωτορεαλισµούς, οι οποίοι αντιστοιχούν -επιτρέψτε µου την έκφρασησε φοιτητή του δευτέρου ή του τρίτου έτους του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όχι παραπέρα, είναι κάτι το οποίο δουλεύτηκε, δουλεύεται ή ανακοινώθηκε απλώς έτσι.
Θέλω, λοιπόν, απλώς να σας ρωτήσω και θα ήθελα να είµαστε
συγκεκριµένοι εάν υπάρχουν µελέτες, προµελέτες κυκλοφοριακές, µελέτη αλλαγής οικοδοµικού κανονισµού, µελέτη περιβαλλοντική και ανάπλασης, µελέτη αρχαιολογική, προκειµένου να
διασωθεί ο χαρακτήρας του, οικοδοµική µελέτη και τεχνική µελέτη για τα κτήρια τα οποία θα χτιστούν, εάν υπάρχει µελέτη για
την αλλαγή των όρων µε τους οποίους χτίζονται στην περιοχή
και, τέλος, αν υπάρχει οικονοµική και τεχνική µελέτη για τη µετεγκατάσταση της παραγωγικής δοµής της ΕΑΣ στο Λαύριο,
όπως ελέχθη.
Θα ήθελα, αν µπορείτε, να είστε συγκεκριµένος. Είναι ένα
θέµα, στο οποίο µπορεί να διαφωνήσουµε ως προς το τι θα γίνει,
αλλά στα ερωτήµατα θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να απαντήσει εάν υπάρχουν καταθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Θα σας παρακαλούσα να
είστε εντός του χρόνου σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα
είµαι εντός του χρόνου που µου δίνεται από τον Κανονισµό.
Κύριε Μουζάλα, έχετε διατελέσει Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής και έχετε διατελέσει επίσης και Αναπληρωτής Υπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Εποµένως, ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω ότι έχοντας αυτές
τις θέσεις, σίγουρα είχατε κινηθεί µέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις πολλών Υπουργείων και σίγουρα έχετε γνώση ο ίδιος
της κατάστασης που επικρατεί σε αρκετά κτηριακά συγκροτήµατα όπου δουλεύουν δηµόσιοι λειτουργοί και ταυτόχρονα, εξυπηρετείται κοινό, συµπολίτες µας.
Εποµένως, ξεκινώντας από αυτό και προσπαθώντας να απαντήσω στις περισσότερες των ερωτήσεών σας, γιατί είναι αρκετές, θέλω να σας πω ότι σαφώς δεν πρόκειται καθόλου για επικοινωνιακό πυροτέχνηµα, αλλά πρόκειται για ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η
Κυβέρνηση δουλεύει εντατικά, έτσι ώστε να το φέρεις εις πέρας.
Επειδή αναφέρεστε στο πόσο αντίθετη είναι η κοινωνία και
εσείς, εν πάση περιπτώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να δούµε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του έργου για να κρίνουµε κατά
πόσο η πρόταση, η οποία έχει κατατεθεί, είναι αντίθετη µε αυτό
το οποίο προτείνετε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας πω ότι η συγκεκριµένη έκταση δεν
είναι, όπως αναφέρετε εδώ στην ερώτησή σας, εκατόν εβδοµήντα στρέµµατα, αλλά είναι εκατόν πενήντα πέντε στρέµµατα.
Από τα εκατόν πενήντα πέντε στρέµµατα, επειδή έχει γίνει µεγάλη συζήτηση, θέλω να σας πω ότι τα εκατόν είκοσι στρέµµατα
από τα εκατόν πενήντα πέντε στρέµµατα θα γίνουν χώρος πρασίνου και χώρος και πλατείες και παιδικές χαρές, έτσι ώστε να
αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.
Όπως ξέρετε, κύριε Μουζάλα, είναι πολύ σηµαντικό το τι αποδίδουµε στην τοπική κοινωνία. Εµείς µπορεί να είµαστε τυχεροί.
Γνωρίζω ότι µένετε στη Νέα Σµύρνη. Δίπλα σας έχετε ένα ωραίο
πάρκο, όπως το έχω και εγώ. Εκεί, λοιπόν, οι κάτοικοι, οι οποίοι
µένουν ακριβώς δίπλα δεν έχουν την τύχη που έχουµε εµείς να
έχουµε ένα πολύ ωραίο πάρκο δίπλα µας, αλλά έχουν τοίχους
που υψώνονται δέκα µέτρα, που κρύβουν τον αέρα και τον χώρο
για τα παιδιά τους, δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτόν το
χώρο και κυρίως, είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί µε κάποια επικινδυνότητα, καθότι γνωρίζετε ότι µέσα στον αστικό ιστό
η κατασκευή των πυροµαχικών είναι κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται.
Και επειδή σε ένα κοµµάτι της ερώτησής σας -και µε κυνηγάει
ο χρόνος- ρωτάτε τι θα γίνει µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα,
καταθέτω στη Βουλή -βεβαίως υπάρχει, απλώς για να µπορέσετε
να το διαβάσετε- την απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
που µιλά ακριβώς για τη συνέχιση της λειτουργίας.
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(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Και είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε κάτι: Όταν έχουµε
έναν χώρο τριών χιλιάδων στρεµµάτων στο Λαύριο όπου µπορεί
να µετεγκατασταθεί και να λειτουργήσει η εταιρεία «Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα» και να αναπτυχθεί και να αποδώσουµε τον
χώρο αυτόν στην κοινωνία, θέλω να σας πω ότι ο χώρος αυτός,
γιατί στην ερώτησή σας αναφέρεστε αν θα µείνει δηµόσιος ή όχι,
θα παραµείνει δηµόσιος ο χώρος αυτός. Το 78% θα αποδοθεί
στην κοινωνία σε πράσινο και χώρους αναψυχής και το υπόλοιπο
θα είναι ένα σηµείο που θα µπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα οι συµπολίτες µας και που θα δουλεύουν οι δηµόσιοι λειτουργοί πραγµατικά σε κτηριακές εγκαταστάσεις που τους
αξίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, για την τήρηση του χρόνου και τον κύριο συνάδελφο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η µέρα σήµερα που θα πρέπει να γίνει η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για
αυτό το ανοσιούργηµα που προτίθεται η Κυβέρνηση να φτιάξει
στον χώρο του ΕΑΣ στην ΠΥΡΚΑΛ.
Θα ήθελα να σας πω, όµως, ότι µιλώντας πολύ όµορφα, ποιητικά σχεδόν, υπέρ ενός πάρκου, πρακτικά αυτό που αναγγείλατε είναι η κατάργηση ενός πάρκου, το οποίο η περιοχή µαζί µε
τις κεντρικές κυβερνήσεις ονειρεύονται από το 1996, καθώς γίνονται συνέχεια προτάσεις και περιµένουν πώς και πώς θα αποδοθεί όλο αυτό στην κοινωνία.
Αυτό το οποίο εγώ θα κρατήσω από εσάς σήµερα -και πραγµατικά δεν αισθάνοµαι όµορφα, αλλά είναι αντικειµενικό- είναι
ότι δεν έχετε να µας καταθέσετε τίποτα. Δεν έχετε να µας καταθέσετε τεχνική µελέτη ή προµελέτη, όπως θέλετε πείτε το. Δεν
έχετε να µας καταθέσετε αρχαιολογική µελέτη, κυκλοφοριακή
µελέτη, σχέση κόστους-κέρδους. Δεν έχετε να καταθέσετε τίποτα εκτός από τα φωτορεαλιστικά.
Έχετε πει στη συνέντευξη που δώσατε αργότερα µετά την επίσκεψη ότι το πλάνο είναι ότι το πρώτο εξάµηνο θα υπάρξει διυπουργική έγκριση, το δεύτερο η απαλλοτρίωση, η έναρξη
κατασκευής θα είναι το 2023, η έναρξη λειτουργίας το 20252026. Ο κ. Καβαλάκης είπε ότι παράλληλα µε τις απαλλοτριώσεις
θα προχωρήσουν και οι ΣΔΙΤ, αλλά η διαγωνιστική διαδικασία
κρατάει είκοσι τέσσερις µήνες.
Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία εδώ πέρα,
ακόµα και αν κανείς αποδεχθεί τις προθέσεις, που εµείς δεν τις
αποδεχόµαστε και ότι θα τις αντιπαλέψουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μεταφέρετε τριάντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους καθηµερινά
σε µια περιοχή όπου οι δηµότες είναι τριάντα χιλιάδες. Μεταφέρετε κυκλοφοριακό φόρτο απίστευτο σε δύο αρτηρίες όπου ήδη
πολλά χρόνια τώρα δηµιουργείται το αδιαχώρητο. Καταργείτε
πάρκο. Δεν φτιάχνετε πάρκο.
Η ουσία πάλι είναι η εξής: Είµαστε η Βουλή των Ελλήνων. Χρειαζόµαστε µελέτες για να πειστούµε ότι αυτά τα οποία λέτε
ισχύουν και δεν είναι αποκυήµατα φαντασίας ή µιας νοσηρής
άποψης περί επικοινωνίας, την οποία δεν αποδίδω σε εσάς προσωπικά και αυτό θα ήθελα να το καταλάβετε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Μουζάλα, ξεκίνησα λέγοντας
ότι το 78% του χώρου θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Και ξέρετε, είναι πολύ σηµαντικό όταν ξεκινάµε µια συζήτηση και έναν
διάλογο, να δούµε τι έχει προηγηθεί.
Αναφερθήκατε σε δεκαετίες σχεδιασµού για κάτι το οποίο δεν
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έγινε ποτέ και δεν ρωτήσατε την τοπική κοινωνία αν πραγµατικά
µπορεί να ζήσει, γιατί σίγουρα έχετε επισκεφτεί τον χώρο και σίγουρα έχετε δει τα πεζοδρόµια και το ύψος του τείχους που περικλείει, αν θέλετε, αυτήν την έκταση και το πόσο περιορίζει την
αναπνοή των κατοίκων.
Και, επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα από τα βασικά στοιχεία τα περιβαλλοντικά είναι το πώς αντιµετωπίζουµε τα κτηριακά συγκροτήµατα, γιατί ξέρετε δεν είναι η Αθήνα. Πρέπει να
τη δείτε ως ένα σύνολο λειτουργίας. Πρέπει να δείτε την κίνηση
των αυτοκινήτων, αν εξυπηρετείται µε µετρό κ.λπ..
Και εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι όταν ξεκινά κάτι -και αυτό κάναµε- σαφώς υπήρχε και η µελέτη σκοπιµότητας, σαφώς υπήρχε
και αρχική µελέτη, έτσι ώστε να δούµε πόσα κτήρια θα µετεγκατασταθούν και σας αναφέραµε συγκεκριµένα -και νοµίζω γνωρίζετε πολύ καλά- ότι εκατόν είκοσι επτά κτήρια πρόκειται να
αποδεσµευτούν, τα οποία εκατόν είκοσι επτά κτήρια, κύριε Μουζάλα, δίνουν πραγµατικά µια καταστροφικό αποτύπωµα στο περιβάλλον, διότι δεν έχουν καµία ενεργειακή αναβάθµιση.
Και αναφέρθηκα, ξεκινώντας την οµιλία µου, λέγοντάς σας ότι
ως Υπουργός έχετε επισκεφτεί αυτά τα κτήρια. Γνωρίζετε πολύ
καλά µε ποια κουφώµατα λειτουργούν, ποιος είναι ο σκελετός
τους, ποια είναι τα θερµαντικά τους σώµατα, πόση ακριβώς κατανάλωση πετρελαίου έχουν και τι αποτύπωµα δίνουν ακριβώς.
Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλη αυτή η διάσπαρτη κατάσταση µέσα στο κέντρο της Αθήνας δηµιουργεί και κυκλοφοριακό πρόβληµα, αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί και µόλυνση.
Αυτό το οποίο θέλουµε, λοιπόν, να κάνουµε είναι ένα βιοκλιµατικό σύστηµα κτηρίων, τα οποία θέλω να σας πω ότι µειώνουν
το αποτύπωµά τους, αυτό δηλαδή που εκπέµπεται και που αναπνέουµε καθηµερινά –είστε γιατρός και το γνωρίζετε καλά αυτόκατά 85%. Αλλάζει δηλαδή τελείως το αποτύπωµα το οποίο δίνει
στο περιβάλλον η δηµόσια διοίκηση.
Πρέπει, λοιπόν, να δείτε ότι το έργο αυτό ήταν ένα έργο που
έπρεπε να είχε γίνει, όπως είπατε, δέκα χρόνια νωρίτερα και δεν
έγινε. Και εµείς, λοιπόν, έχουµε δώσει το χρονοδιάγραµµα. Ξεκινά το έργο αυτό και θα ξεκινήσει όπως ακριβώς έχουµε πει και
θα γίνει µε σύµπραξη δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα. Είναι κάτι που
θα παραµείνει στο δηµόσιο. Θα κατασκευαστεί και θα υποστηριχθεί και θα συντηρηθεί από τον ανάδοχο, έτσι ώστε να παρέχουµε τις σωστές υπηρεσίες όχι µόνο στους δηµόσιους λειτουργούς –που ουσιαστικά βρίσκονται όλη µέρα εκεί µέσα και που
αναπνέουν τον αέρα που έχουν αυτά τα κτήρια, τα οποία είναι
πάρα πολύ παλιά- αλλά και στους συµπολίτες µας που τους αξίζει µια καλύτερη εξυπηρέτηση.
Εποµένως, θα ήθελα πραγµατικά να ξανασκεφτείτε και να χαιρετίσετε αυτήν την πράξη της µετεγκατάστασης και την απόδοση εκατόν είκοσι στρεµµάτων στην κοινωνία που τους ανήκουν
και που τα έχουµε περιορισµένα πίσω από τύπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 787/19-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας – Αλεξάνδρας Κεφάλα προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Αξιοποίηση κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΟΔΥ στους
Αµπελοκήπους Ιωαννίνων».
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ
εντός του χρόνου σας.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στα Ιωάννινα στην περιοχή των Αµπελοκήπων
έχει κατασκευαστεί ένα διώροφο κτήριο δωρεά του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ιωαννίνων προς το ελληνικό δηµόσιο, µε σκοπό να στεγαστεί εκεί το Περιφερειακό Εργαστήριο
Δηµόσιας Υγείας Ιωαννίνων. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 2003
και ολοκληρώθηκε το 2006. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας ΕΟΔΥ
και τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 2006 µέχρι
και σήµερα που συζητάµε, παραµένει αναξιοποίητο, καθώς δεν
λειτούργησε ποτέ.
Έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προτάσεις αξιοποίησης,
όπως από την αποκεντρωµένη διοίκηση, από την Περιφέρεια
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Ηπείρου, από το ΕΚΑΒ, ακόµη και την 6η ΥΠΕ, δυστυχώς όµως
χωρίς αποτέλεσµα.
Το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων
είναι έντονο και δεδηλωµένο, ζητώντας την αξιοποίηση προς
όφελος της κοινωνίας. Σήµερα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες
και έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας που
βιώνουµε, θεωρώ πως έχουν ωριµάσει οι συνθήκες εκείνες που
καθιστούν επιβεβληµένη την αξιοποίηση του συγκεκριµένου κτηρίου.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει
είτε ως νέο εµβολιαστικό κέντρο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας είτε ακόµη και να µεταφερθούν εκεί οι ήδη υπάρχουσες
εµβολιαστικές γραµµές του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων, προκειµένου να αποσυµφορηθεί το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, µιας και
συστεγάζεται µε τα ΚΕΠΑ, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Αυτό βοηθούσε σε µια ουσιαστική αποσυµφόρηση, αλλά και οµαλοποίηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών που επισκέπτονται το
Κέντρο Υγείας της πόλης των Ιωαννίνων και για άλλους λόγους,
πέραν του εµβολιασµού.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας,
αλλά και τα θετικά αποτελέσµατα που θα φέρει η αξιοποίηση του
εν λόγω κτηρίου και µε δεδηλωµένη την πρόθεση του ΕΟΔΥ να
παραχωρήσει το κτήριο προς την 6η ΥΠΕ για έναν χρόνο, όπως
αποτυπώνεται σε επιστολή του ΕΟΔΥ προς τον ΥΠΕάρχη στις 10
Μαΐου, θέλω να σας ρωτήσω εάν προτίθεστε να παραχωρήσετε
για αξιοποίηση το συγκεκριµένο κτήριο, προκειµένου να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας των
Ιωαννίνων, προς ποια κατεύθυνση και εάν έχετε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ εντός του χρόνου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κεφάλα, πράγµατι το συγκεκριµένο κτήριο, όπως πολύ
σωστά επισηµάνατε, ανήκει στην κυριότητα του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, ο οποίος έχει τον πρώτο και τελευταίο
λόγο σε κάθε ενδεχόµενο αξιοποίησης του.
Κρατώ την πρότασή σας για εµβολιαστικό κέντρο, αλλά επιτρέψτε µου να πω το εξής: Ο ΕΟΔΥ λειτουργούσε εκεί περιφερειακό εργαστήριο δηµόσιας υγείας, όπου υπάρχουν και άλλα
τέτοια εργαστήρια ανά την Ελλάδα και στόχος της παρούσας διοίκησης του ΕΟΔΥ είναι αυτά τα κτήρια, αυτά τα εργαστήρια να
αναβαθµιστούν και να ξαναρχίσουν –γιατί ήταν εγκαταλελειµµένα- να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Και είµαστε σε συνεννόηση, έτσι ώστε να δούµε πώς, τον βέλτιστο τρόπο που µπορούν αυτά τα κτήρια να αξιοποιηθούν.
Παρ’ όλα αυτά, ο ΕΟΔΥ ανταποκρινόµενος στις ανάγκες της
περιοχής και στις ανάγκες µάλιστα που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία, σε συνεννόηση τόσο µε το Υπουργείο Υγείας όσο και µε
τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, έχει εκδηλώσει την
πρόθεσή του και µπορεί να παραχωρήσει αυτό το κτήριο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είτε για εµβολιαστικό κέντρο είτε
για οτιδήποτε άλλο.
Ειδικό κλιµάκιο –σας ενηµερώνω, ίσως το γνωρίζετε- των αρµόδιων αρχών, τεχνικές υπηρεσίες της υγειονοµικής περιφέρειας
έχουν επισκεφθεί το κτήριο για αυτοψία και αναµένουµε το σχετικό πόρισµα, αναφορικά µε την καταλληλότητα για τη χρήση
του, για την οποία θα ζητηθούν και τυχόν απαιτούµενες ενέργειες.
Άρα, σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας είναι να αξιοποιηθεί το κτήριο αυτό, καταρχάς για
το σκοπό για τον οποίο έχει δηµιουργηθεί και βεβαίως, µόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν και η πανδηµία το επιτρέψει, να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες στο κέντρο αυτό.
Επί τη ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε για τη δηµιουργία εµβολιαστικού κέντρου, θα ήθελα να σας καθησυχάσω, σε ό,τι ότι
αφορά τον εµβολιασµό στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Μέχρι σήµερα έχουν εµβολιαστεί ογδόντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσιοι ογδόντα ένας συµπολίτες µας, εκ των οποίων οι πε-
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νήντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε µε την πρώτη δόση του
εµβολίου και οι είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιοι τριάντα και µε
τις δύο δόσεις του εµβολίου.
Το ποσοστό της εµβολιαστικής κάλυψης του πληθυσµού στα
Ιωάννινα ανέρχεται στο 50,5%, 33,3% τουλάχιστον µε τη µία
δόση και 17,8% είναι πλήρως εµβολιασµένο.
Στα Ιωάννινα το ποσοστό του πληθυσµού που έχει εµβολιαστεί
µε µία δόση ή έχει προγραµµατισµένο ραντεβού είναι 43%, ενώ
στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 44%. Εποµένως,
είναι πάρα πολύ κοντά τα νούµερα αυτά. Λειτουργούν δε είκοσι
µία εµβολιαστικές γραµµές σε εννέα εµβολιαστικά σηµεία, µε
ηµερήσια δυναµικότητα χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι εµβολιασµών.
Εφόσον, βεβαίως, κριθεί απαραίτητο να αυξηθούν οι εµβολιαστικές γραµµές, προκειµένου να εξυπηρετήσουµε περισσότερο
κόσµο, εδώ είµαστε για να δούµε πώς θα το κάνουµε αυτό, είτε
στις υπάρχουσες υγειονοµικές δοµές είτε κάνοντας χρήση
άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι έχει επισκεφθεί κλιµάκιο το κτήριο, για να δει την καταλληλότητα. Χαιρετίζω την πρόθεση του
ΕΟΔΥ να το αξιοποιήσει µαζί µε τα υπόλοιπα που είχαν γίνει την
ίδια περίοδο στη χώρα και νοµίζω ότι –το δικό µας σίγουρα δεν
λειτούργησε- δεν λειτούργησαν ποτέ και τα άλλα. Οπότε, σίγουρα ένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κτήρια το
περιµένουν οι τοπικές κοινωνίες.
Από εκεί και πέρα, ο ΕΟΔΥ µε το έγγραφό του δηλώνει ότι σκοπεύει να το παραχωρήσει στην 6η ΥΠΕ από 1η Ιουνίου. Όµως,
αύριο είναι 1η Ιουνίου. Οπότε θα είχατε κάτι πιο συγκεκριµένο
να µας πείτε σε σχέση µε το αν θα µπει ή δεν θα µπει το κλειδί
στην πόρτα και ως τι θα µπει;
Νέες εµβολιαστικές γραµµές, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, σύµφωνα
µε τα στοιχεία που µας δώσατε, δεν χρήζουν τουλάχιστον για
την ώρα στην περιοχή, αν και υπάρχουν, θέλω να σας πω, συµπολίτες µας, οι οποίοι πηγαίνουν στη γειτονική Θεσπρωτία ή
ακόµη και στην Κέρκυρα για να εµβολιαστούν πιο άµεσα, σε
σχέση µε τα ραντεβού που βγαίνουν αυτή τη στιγµή στην πόλη
των Ιωαννίνων.
Περαιτέρω, θα θέλαµε να µας πείτε εάν προτίθεστε να δοθεί
στο κέντρο υγείας για την αποσυµφόρηση του κέντρου υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κεφάλα, όπως σας είπα, ο εµβολιασµός στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εξελίσσεται οµαλά και µάλιστα, η
πόλη των Ιωαννίνων και η ενότητα βρίσκεται στα ίδια νούµερα
όπως είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Τώρα δεν νοµίζω ότι πολίτες των Ιωαννίνων πηγαίνουν σε όµορους νοµούς, προκειµένου να επισπεύσουν τον εµβολιασµό
τους. Υπάρχουν διαθέσιµα ραντεβού. Αυξάνεται η διαθεσιµότητα
των εµβολίων και λογικό είναι κάποιος που µπορεί να έχει µια
δραστηριότητα σε έναν όµορο νοµό, να πάει να κάνει το εµβόλιό
του ίσως κάποιες µέρες γρηγορότερα. Δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις ούτε ραντεβού τα οποία παίρνουν πολύ χρόνο, προκειµένου να κλειστούν.
Πράγµατι, αύριο αλλάζει ο µήνας, έχουµε 1η Ιουνίου, αλλά σας
είπα σε κάθε περίπτωση δεν σηµαίνει αυτό ότι από αύριο θα λειτουργήσει η εµβολιαστική γραµµή, εφόσον χρειαστεί.
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι η λειτουργία µίας ή περισσοτέρων εµβολιαστικών γραµµών είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτηµα, διότι έχει να κάνει κυρίως µε τη διανοµή των εµβολίων σε
όλη την επικράτεια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα το οποίο βεβαίως και φέρνουµε εις πέρας και αναλόγως της διαθεσιµότητας
των ραντεβού ή της αυξηµένης ζήτησης για εµβόλια στην πε-
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ριοχή, σίγουρα θα υπάρχει σχεδιασµός, προκειµένου να λειτουργήσουν περισσότερες εµβολιαστικές γραµµές.
Επί τη ευκαιρία, να θυµίσω ότι ο αρχικός προγραµµατισµός
µας ήταν τα χίλια δεκαοκτώ εµβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα
και αυτήν τη στιγµή έχουµε ξεπεράσει τις χίλιες πεντακόσιες εµβολιαστικές γραµµές σε επίπεδο επικράτειας, ενώ τους µήνες
Μάιο και Ιούνιο αναµένουµε ρεκόρ εµβολιασµών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 784/18-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Παύλου Πολάκη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Η µη ενσωµάτωση των µονοκλωνικών αντισωµάτων στη θεραπευτική στρατηγική της χώρας συνιστά εγκληµατική αδράνεια του Υπουργείου Υγείας».
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή έχω µιλήσει πάρα πολλές φορές για τα
µονοκλωνικά αντισώµατα, σκεφτόµουν σήµερα από πού να ξεκινήσω. Τη λύση µού έδωσε ένα φιλικά διακείµενο προς την Κυβέρνηση site, το «Liberal» -το ξέρετε όλοι-, το οποίο δεν µπορεί
να κατηγορηθεί για αντικυβερνητισµό και στο οποίο σήµερα µία
κυρία, η κ. Αλεξία Σβώλου, έγραψε το εξής άρθρο µε τίτλο:
«Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα τα µονοκλωνικά αντισώµατα, ποιους αφορούν». Είναι ένας «φιλιππικός» υπέρ της χρήσης των µονοκλωνικών αντισωµάτων. Θα χρησιµοποιήσω την πρωτοµιλία
µου για να πω κάποια πράγµατα από το άρθρο.
Λέει, λοιπόν, σε αυτό το άρθρο: «Το τρίτο κύµα της πανδηµίας
βρίσκεται σε στάδιο αποκλιµάκωσης, ότι ο αριθµός των διασωληνωµένων ασθενών µειώνεται…» κ.λπ.. Και συνεχίζει: «Και εξακολουθεί να πλανάται στον αέρα ένα µεγάλο ερωτηµατικό για το
πότε θα γίνουν διαθέσιµα στην Ελλάδα τα µονοκλωνικά αντισώµατα που έχουν φανεί σωτήρια σε όσους ασθενείς χορηγήθηκαν.
Ξεκάθαρη εικόνα ακόµα δεν έχουµε για το πότε θα ενισχυθεί η
φαρέτρα ενάντια στην COVID µε αυτά τα πολύτιµα όπλα, δηλαδή
µε φάρµακα που αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά και σε νοσηλευόµενους ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο και σε ασθενείς
µε ήπια νόσο και υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές, αλλά και σαν προληπτική αγωγή στο σπίτι, κάτι που αποτελεί τη νέα τάση η οποία
υιοθετείται µαζικά στην Αµερική».
Και συνεχίζει: «Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τα µονοκλωνικά
αντισώµατα χορηγούνται πλέον ως προφύλαξη, σαν παθητικός
εµβολιασµός…στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθέσιµα για
όλους, παρά για ελάχιστους τυχερούς ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία τα οποία αποτελούν επιστηµονικά κέντρα…».
Μάλιστα, µια πληροφορία, που δεν ξέρω αν ισχύει και κατά
πόσο ισχύει, λέει τα εξής: «Στα εν λόγω θεραπευτικά πρωτόκολλα περιλαµβάνεται το κοκτέιλ των δύο µονοκλωνικών αντισωµάτων «casirivimab» και «imdevimab» της «REGENERON»…» -µία
από τις τρεις εταιρείες που έχουν µονοκλωνικά- «…δηλαδή αυτά
που έλαβε ο τέως Αµερικανός Πρόεδρος…» -κάτι που ξέρουµε«…και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος, το οποίο έχει λάβει έγκριση
από τον FDA».
Και συνεχίζει: «Θετική γνωµοδότηση και στην Ευρώπη έχει
λάβει από τον περασµένο Μάρτιο το κοκτέιλ των αντισωµάτων
της «ELI LILLY», «bamlanivimab» (µπαµλανιβιµάµπη) και «etesevimab» (ετεσεβιµάµπη)…».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόσφατα έλαβε και της «GlaxoSmithKline», η «σοτροβιµάµπη». Δηλαδή αυτή τη στιγµή είναι τρεις οι εταιρείες που έχουν
µονοκλωνικά αντισώµατα.
Υπάρχει µια σειρά από µελέτες -εδώ είναι, θα τις έχετε δει και
πολλές από τις οποίες είναι και µελέτες φάσης 3- οι οποίες αποδεικνύουν πλέον ότι µειώνουν κατά 70%-85% την ανάγκη εισαγωγών νοσηλειών, αλλά και θανάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Έχει ενδιαφέρον το εξής, ότι οι χώρες που µέχρι στιγµής
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έχουν εγκρίνει τη χρήση τους µε έκτακτες εγκρίσεις είναι ο Καναδάς, η Τσεχία, η Γερµανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η
Σουηδία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής.
Και συνεχίζει το άρθρο: «Επιπροσθέτως, η µονοθεραπεία µε
«bamlanivimab» (µπαµλανιβιµάµπη)… -το φάρµακο της «ELI
LILLY»- «…έχει λάβει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στη
Ρουάντα και το Μαρόκο και η «ELI LILLY» σε συνεργασία µε το
ίδρυµα «GATES» παρέχει δόσεις αντισωµάτων…χωρίς κόστος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Συνεχίζει το άρθρο: «Από τη µεριά της,
η «REGENERON» συνεργάζεται µε την ελβετική φαρµακοβιοµηχανία «ROCHE», για να αυξήσει την παραγωγή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
«Η παρασκευή τους µοιάζει ακριβή. Στην Ελλάδα υπολογίστηκε στο στάδιο της κορύφωσης ότι θα χρειαζόµασταν…» -γιατί
δεν θα το βάζουµε και στη ντοµατοσαλάτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, όλοι οι συνάδελφοι τελείωσαν στα δύο λεπτά. Ολοκληρώστε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Υπολογίστηκε, λοιπόν, ότι χρειαζόµαστε
δύο χιλιάδες δόσεις τον µήνα, δηλαδή δεκαπέντε χιλιάδες δόσεις
στο πεντάµηνο της έξαρσης που έχουµε διανύσει. Δηλαδή, µε
2.000 ευρώ να το πάµε, έχουµε 30 εκατοµµύρια ευρώ. Αν το
πάµε µε 1.000 ευρώ, γιατί τόσο έκανε το µονοδοσικό, µας κάνει
15 εκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Η ερώτηση, λοιπόν, είναι γιατί δεν τα φέρατε από τότε που σας το φωνάζουµε, από τον Νοέµβριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ να
είστε εντός του χρόνου σας, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι νωρίτερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πολάκη, επιτρέψτε µου να βάλω τα πράγµατα σε µία
τάξη και να µιλήσω µε βάση τα πορίσµατα της επιστήµης και τις
διαδικασίες έγκρισης των φαρµάκων. Ελπίζω να µε κατανοήσετε.
Γιατρός είστε και έχετε θητεύσει και στο Υπουργείο Υγείας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ είµαι γιατρός, σας θυµίζω. Εσείς δεν
είστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη, αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, δεν θα το επιτρέψω για κανέναν. Σας παρακαλώ! Υπάρχει µία…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κι εγώ δεν θα επιτρέψω προσβολές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, θα µιλήσει ο Υπουργός και µετά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Επειδή είστε γιατρός, θα έπρεπε να τα γνωρίζετε. Και
επειδή µας κατηγορείτε για εγκληµατική αµέλεια, εγώ θα σας κατηγορήσω για εγκληµατική άγνοια ως γιατρός που δεν γνωρίζετε
τι συµβαίνει παγκοσµίως µε τα µονοκλωνικά. Αφήστε µε να σας
εξηγήσω και θα τα πούµε στη δευτερολογία.
Μας ρωτάτε αν θα τα φέρουµε. Βεβαίως και θα τα φέρουµε,
κάτι που έχουµε πει πολλές φορές και από το Βήµα αυτής της
Αίθουσας. Γνωρίζετε, το έχουµε πει, ότι η Ελλάδα συµµετέχει
στην κοινή ευρωπαϊκή προµήθεια των µονοκλωνικών αντισωµάτων και θα τα φέρουµε, όταν θα έχουν άδεια κυκλοφορίας. Μη
µπερδεύετε την επείγουσα χρήση µε την άδεια κυκλοφορίας.
Δεύτερον, πιστεύω ότι έχετε µπερδέψει τα εµβόλια µε τα µο-
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νοκλωνικά αντισώµατα, γιατί στην ερώτησή σας αποκαλέσατε τα
µονοκλωνικά αντισώµατα ως «παθητικό εµβολιασµό».
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, εγώ, η κυρία που έγραψε το άρθρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Συγχέετε την προστασία των εµβολίων µε τη θεραπεία
των αντισωµάτων. Υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά µεταξύ εµβολίων και µονοκλωνικών αντισωµάτων. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα έχουν ένα «παράθυρο» αξιοποίησης το οποίο είναι πολύ
στενό και για να υπάρχει όφελος, θα πρέπει οι ασθενείς να λάβουν τη θεραπεία σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Ένα θέµα το οποίο έχει εγερθεί τους τελευταίους µήνες είναι
η αποτελεσµατικότητά τους έναντι των µεταλλαγµένων στελεχών
που κυριαρχούν στην κοινότητα, µε αποτέλεσµα συγκεκριµένα
σχήµατα, ακόµα και αυτά που είχαν λάβει άδεια επείγουσας χρήσης στην Αµερική, να έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Έτσι, ενώ
το FDA στην Αµερική ενέκρινε αρχικά µονοκλωνικά αντισώµατα,
µετά την παρέλευση διµήνου, προχώρησε σε αναστολή της έγκρισης αυτής µε την αιτιολογία ότι δεν είναι αποτελεσµατικά στις
νέες µεταλλάξεις.
Άρα, σε κάθε περίπτωση και για να µπορέσουµε να τα δώσουµε µε επιτυχία και στοχευµένα, πρέπει να ταυτοποιούµε τη
µετάλλαξη που φέρει ο ασθενής πριν τη λήψη της κατάλληλης
θεραπείας. Και αυτή η ταυτοποίηση δεν µπορεί να γίνεται πάντα
έγκαιρα, ώστε το σχήµα να δίδεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Όπως έχουν δείξει µελέτες, η λήψη του σε στάδιο προχωρηµένης νόσου είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη. Πρόκειται για ενδοφλέβια χορήγηση σε ασθενείς που δεν χρειάζονται εισαγωγή
στο νοσοκοµείο. Πρόσφατα, µάλιστα, υπάρχει και µία προδηµοσίευση από το «Northwell Health», του µεγαλύτερου παρόχου
υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη, που δεν έδειξε όφελος από τη χρήση
των θεραπειών µονοκλωνικών αντισωµάτων. Δεν τα κατηγορώ,
ούτε είπα ότι δεν θα τα φέρουµε. Επαναλαµβάνω, θα τα φέρουµε, όταν θα έχουν άδεια κυκλοφορίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Γενικά στην Ευρώπη η θεραπεία είναι υπό εκτίµηση από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Υπάρχει θετική επιστηµονική
γνωµοδότηση, η οποία όµως δεν είναι άδεια κυκλοφορίας. Και
γνωρίζετε πολύ καλά ότι το σύστηµα στην Αµερική είναι διαφορετικό σε σχέση µε την Ευρώπη και ότι είναι άλλο η «επείγουσα
χρήση» και άλλο η «άδεια κυκλοφορίας».
Ακόµα και η Γερµανία που αναφέρετε στην ερώτησή σας χορηγεί τα µονοκλωνικά αντισώµατα σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, όταν θετικοποιούν το τεστ σε ασθενείς µεταµοσχευµένους, υπό ανασοκατασταλτική αγωγή, χηµειοθεραπευόµενους
και σε ασθενείς µε αυτοάνοσα που βρίσκονται υπό αγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, θα πρέπει να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της
δευτερολογίας µου, γιατί το θέµα είναι σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Οι οµάδες αυτές έχουν προταχθεί από καιρό για τον εµβολιασµό και η πραγµατική ασφάλεια είναι να εµβολιαστούν
άµεσα.
Εποµένως, η θεραπεία αντισωµάτων είναι για όλους; Ασφαλώς
και όχι, κάτι που γνωρίζετε, κύριε Πολάκη, γιατί είστε γιατρός.
Τουλάχιστον, οφείλετε να το γνωρίζετε. Και σίγουρα η θεραπεία
αυτή δεν αφορά τους ασθενείς που χρειάζονται νοσοκοµειακή
περίθαλψη, αλλά αυτούς που πιθανόν να χρειαστούν περίθαλψη.
Και, βεβαίως, θα πω κάτι ακόµα που ούτε το άρθρο που αναφέρατε το αναφέρει ούτε έχει αναφερθεί ευρέως. Η διαθεσιµότητά τους είναι περιορισµένη και οι ποσότητες αυτήν τη στιγµή
είναι δεσµευµένες στην Αµερική. Και είναι η ευρωπαϊκή συµφωνία στην οποία συµµετέχει η χώρα που µας διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά τα φάρµακα.
Θα πω και κάτι, κύριε Πολάκη. Έστω ότι τα φέρναµε. Ξέρετε
τι θα µας λέγατε; Θα µας λέγατε ότι κάνουµε πειράµατα στους
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ανθρώπους, γιατί τα φάρµακα αυτά ακόµα είναι σε µελέτη
«Φάσης ΙΙΙ». Δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Θα µας λέγατε ότι δίνουµε
1.500 και 2.000 ευρώ στις πολυεθνικές εταιρείες για να φέρουµε
αυτά τα µονοκλωνικά. Περιµένετε λίγο. Θα έρθουν τα µονοκλωνικά αντισώµατα.
Θα ήθελα να θυµίσω και κάτι ακόµα. Η άδεια χρήσης στο ένα
µονοκλωνικό δόθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε φτάσει στα έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): ...κατόπιν µελέτης «Φάσης ΙΙ», όπου εκατόν επτά ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση στους τριακόσιους εννέα που συµµετείχαν στη µελέτη. Η δε δεύτερη εταιρεία έχει κάνει µελέτη σε
οκτακόσιους ασθενείς και οι κλινικές µελέτες είναι ακόµα στη
«Φάση ΙΙΙ» που ολοκληρώνεται, ενώ εκατοµµύρια πολίτες σε όλον
τον πλανήτη έχουν κάνει το εµβόλιο το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας και είναι δοκιµασµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έθιξε πάρα πολλά θέµατα ο Υπουργός
και θα ζητήσω µία µικρή ανοχή.
Πρώτον, ανακατεύετε ψέµατα µε µισές αλήθειες. Ακούστε,
κύριε Κοντοζαµάνη. Έκτακτη έγκριση έχουν και τα µονοκλωνικά,
έκτακτη έγκριση έχουν και τα εµβόλια. Και η έκτακτη έγκριση
είναι µέχρι το 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλο το µέγεθος
της ανάλυσης που χρειάζεται. Περιµένετε και θα µου απαντήσετε.
Δεύτερον, αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα φτάσαµε τους δώδεκα
χιλιάδες ενενήντα πέντε θανάτους. Εγώ θα µιλήσω µε νούµερα.
Τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι τριάντα οκτώ ήταν οι θάνατοι το
2020 και επτά χιλιάδες διακόσιοι δεκαέξι είναι το 2021. Δεν κάνατε αυτό που σας φωνάζουµε από τον Νοέµβριο. Και µη φοβάστε, δεν θα σας κατηγορούσαµε ότι φέρνετε τέτοια φάρµακα.
Έχουµε άλλα πράγµατα να κάνουµε. Δεν σας κατηγορούµε γι’
αυτό.
Επίσης, κρύβετε κάτι άλλο. Σας ζήτησε ή όχι η εταιρεία «ELI
LILLY» να δεσµεύσει ποσότητες για τον Δεκέµβρη-Γενάρη, τουλάχιστον χίλιες δόσεις τον µήνα και εσείς δεν απαντήσατε ποτέ;
Διότι έγινε αυτό.
Δεύτερον, οι άλλες χώρες που τα έχουν φέρει και τα χρησιµοποιούν αυτή τη στιγµή, αυτές δεν πάνε µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς; Όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός έδωσε την έγκριση
τέλη Φλεβάρη-αρχές του Μάρτη, γιατί δεν το αξιοποιήσατε τότε,
για να γλιτώσουµε ένα µέρος των θανάτων από τους χίλιους πεντακόσιους ογδόντα εννέα θανάτους του Μαρτίου, τους δύο χιλιάδες διακόσιους ογδόντα οκτώ του Απριλίου, τους χίλιους
εξακόσιους εβδοµήντα τρεις του Μαρτίου;
Και λέτε και ένα ψέµα. Αυτό που αφαίρεσε, λέει, το πήρανε
πίσω. Πήραν πίσω την «bamlanivimab» η οποία έδειξε 70% αποτελεσµατικότητα, γιατί ο συνδυασµός της «bamlanivimab» µε την
«etesevimab» έχει 85% αποτελεσµατικότητα.
Κι εδώ να πω και δύο-τρία άλλα νούµερα και να µου απαντήσετε. Με τα σηµερινά στοιχεία, δύο χιλιάδες τετρακόσιοι δεκαεπτά έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Αν υπολογίσουµε ένα ποσοστό
επιβίωσης στη ΜΕΘ 70%, αυτό σηµαίνει ότι από την αρχή της
πανδηµίας στις ΜΕΘ έχουν εισαχθεί τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι
πενήντα δύο ασθενείς, αν υπολογίσουµε 30% θνητότητα. Αν υπολογίσουµε 50%, φθάνετε τους πέντε χιλιάδες, που δεν είναι 50%
η θνητότητα αυτών που µπαίνουν στις ΜΕΘ έστω και µε κορωνοϊό.
Άρα πού πέθαναν οι υπόλοιποι, κύριε Κοντοζαµάνη; Σας έχουµε ρωτήσει τριακόσιες χιλιάδες φορές και δεν απαντάτε σε
αυτό το ερώτηµα.
Και προσέξτε, πάλι µε σηµερινά στοιχεία, οι εξήντα πέντε ετών
και άνω που έχουν πεθάνει είναι δέκα χιλιάδες εκατόν τριάντα
πέντε, οι σαράντα έως εξήντα τεσσάρων ετών είναι χίλιοι οκτακόσιοι εβδοµήντα ένας, οι δεκαοκτώ έως τριάντα εννέα ετών
είναι ογδόντα έξι, οι ενός έως δεκαεπτά ετών είναι τρεις.
Δεν θα το δίναµε παντού, κύριε Κοντοζαµάνη. Αυτό λέµε από
την πρώτη µέρα. Θα το δίναµε σε αυτούς που είναι προχωρηµέ-
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νης ηλικίας και έχουν συµπαροµαρτούσες νόσους για να εξελιχθούν κακά. Δηλαδή, ο πληθυσµός που θα απευθυνόταν κυρίως
ήταν οι εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιοι που είναι πάνω από
εξήντα πέντε ετών και είναι θετικοί από την αρχή της πανδηµίας
στη χώρα µας. Κι απ’ αυτούς, όχι σε όλους. Στη χειρότερη των
περιπτώσεων θα χρειαζόµασταν δεκαπέντε, δεκαεπτά χιλιάδες
δόσεις µονοκλωνικών αντισωµάτων από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα!
Αυτό έπρεπε να έχετε κάνει, όπως το έχουν κάνει κι άλλες
χώρες και θα σώζαµε! Αν εσείς θεωρείτε ότι δώδεκα χιλιάδες
ενενήντα πέντε νεκροί είναι επιτυχία, για µένα δεν είναι! Για µένα
δεν είναι! Έχουµε χάσει το παιχνίδι µ’ αυτήν την ιστορία! Κι
επειδή το κρύβουν τα «Πετσοταϊσµένα» ΜΜΕ, δώδεκα χιλιάδες
είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθµοί! Γι’ αυτό σας φωνάζω από τον
Νοέµβριο! Και πρώτη φορά λέτε σήµερα ότι θα τα φέρετε! Μέχρι
τώρα λέγατε ότι δεν έχουν έγκριση! Και οι δέκα χώρες που σας
διάβαζα ότι τα δίνουν, µε τον ΕΜΑ δεν πάνε; Με τι πάνε; Πόσες
φορές στο παρελθόν φέραµε φάρµακα καινοτόµα -εγώ το έκανα
σε πάνω από είκοσι και τριάντα ασθενείς- τα οποία είχαν αποδειχθεί και είχαν µόνο FDA έγκριση για καρκινοπαθείς, για παιδιά, κ.λπ.; Τώρα γιατί δεν το κάνετε; Θα ξοδέψετε 300 - 350
εκατοµµύρια για τα εµβόλια! Τα 50 εκατοµµύρια στη χειρότερη
των περιπτώσεων –30 εκατοµµύρια θα ήταν- που θα ξοδεύατε γι’
αυτό, αυτό σας µάρανε; Απλά έχετε άλλα πράγµατα στο µυαλό
σας και γι’ αυτό δεν το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
ευχαριστούµε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και είναι απαράδεκτη η επιτροπή των
λοιµωξιολόγων, η οποία σας εισηγήθηκε να µην τα φέρετε ακόµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Θυµίζω ότι έχετε
πάρει χρόνο από τη δευτερολογία σας από την πρώτη οµιλία
σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για µένα λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι εσείς,
ο Υπουργός.
Απλώς, να είµαστε µέσα στον χρόνο. Είναι κι άλλοι συνάδελφοι
εδώ που περιµένουν να απαντήσετε µέσα στο πλαίσιο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη, θα ξεκινήσω από το τέλος που αναφερθήκατε στην επιτροπή των λοιµωξιολόγων.
Οι λοιµωξιολόγοι έχουν πει να τα φέρουµε. Γι’ αυτό και συµµετέχουµε στην κοινή ευρωπαϊκή προµήθεια. Και είναι η συµµετοχή µας αυτή –επαναλαµβάνω- που µας διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά, γιατί είναι περιορισµένη η παραγωγή τους και
είναι δεσµευµένες οι ποσότητες στην Αµερική και µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουµε πρόσβαση στο φάρµακο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν απαντήσατε στην εταιρεία «ELI
LILLY» που σας είπε να δεσµεύσει ποσότητες για τον Δεκέµβρη
- Γενάρη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Αφήστε µε να µιλήσω. Μα, η κάθε «ELI LILLY»…
Ναι, να κάνεις συµφωνίες µε τις εταιρείες για να πάρεις προτεραιότητα όταν θα έρθουν. Κι όλες αυτές οι εταιρείες συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή προµήθεια.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν απαντήσατε όταν σας ζήτησαν
τον Νοέµβριο να δεσµεύσουν χίλιες δόσεις τον µήνα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ! Κύριε Πολάκη, µιλήσατε επτά λεπτά στη δευτερολογία
σας. Αφήστε να µιλήσει ο Υπουργός!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Φαίνεται ότι µιλάω σε κωφούς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, δεν
ξέρω ποιος µιλά σε ποιον! Εγώ σας λέω να τον αφήσετε να µιλήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη και µε την «ELI LILLY» έχουµε µιλήσει και
µε τη «REGENERON» και µε την «GlaxoSmithKline Medivir». Με
όλες τις εταιρείες έχουµε µιλήσει, για να δούµε πώς εξελίσσεται
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η παραγωγή των µονοκλωνικών και η διαδικασία έγκρισης, προκειµένου να τα έχουµε στη χώρα. Και ζητήσαµε και προγράµµατα
πρώιµης πρόσβασης.
Και επειδή αναφερθήκατε στο γεγονός ότι φέρνατε σε καρκινοπαθείς και σε άλλους ασθενείς φάρµακα από την Αµερική, τα
φάρµακα αυτά ήταν εγκεκριµένα! Εδώ µιλάµε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Καλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σταµατήστε, κύριε Πολάκη! Σας παρακαλώ! Δεν µπορεί να γίνεται αυτό!
Δεν µπορεί να συµπεριφέρεστε έτσι! Έλεος!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη, επιτρέψτε µου…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, δεν µπορεί να συµπεριφέρεστε έτσι! Μιλήσατε µε άνεση
χρόνου, επτά και πέντε λεπτά, δηλαδή δώδεκα λεπτά, σε αντιστοιχία µε τους άλλους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ που µίλησαν δύο και τρία λεπτά. Αφήστε να µιλήσει ο Υπουργός, για να
προχωρήσει η διαδικασία. Σας παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι πολύ σοβαρό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το σοβαρό
το αξιολογεί ο καθένας όπως θέλει. Τι να σας πω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Φάρµακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Αµερική
µπορούν να εισαχθούν στην Ελλάδα µέσω του ΙΦΕΤ –το γνωρίζετε- εφ’ όσον δεν έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Μιλάµε για προσωρινή αδειοδότηση για
επείγουσα χρήση.
Και κάτι άλλο µπερδεύετε. Λέτε ότι τα εµβόλια έχουν έγκριση
για προσωρινή χρήση.
Δεν έχουν έγκριση για προσωρινή χρήση, κύριε Πολάκη. Έχουν «conditional» άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουν άδεια κυκλοφορίας, όχι άδεια χρήσης. Το «conditional»
σηµαίνει «υπό προϋποθέσεις», ότι δηλαδή κάθε χρόνο θα αξιολογούνται. Είναι άδεια κυκλοφορίας, δεν είναι άδεια επείγουσας
χρήσης. Ναι, κάποιες χώρες τα πήρανε για επείγουσα χρήση,
κ.λπ.. Ξέρετε τι έγινε σε µία από αυτές; Τα πήγανε σε ένα νοσοκοµείο και έχει ξεσηκωθεί όλη η υπόλοιπη χώρα ή δεν τα δίνουν
σε όλους. Είπαµε, δεν είναι για όλους.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Προφανώς και δεν είναι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κάντε λίγη υποµονή. Ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης. Θα πάρουµε την άδειά τους και έχουµε διασφαλίσει
να έρθουν τα φάρµακα αυτά.
Και µια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για τους θανάτους. Δεν είναι
ευχάριστο να µιλάς για θανάτους, αλλά δυστυχώς, είχαµε θανάτους στην πανδηµία αυτή, όχι µόνο εµείς, αλλά όλες οι χώρες.
Κύριε Πολάκη, πετάτε νούµερα. Σας αρέσει πάντα. Λυπάµαι
που θα το πω, αλλά νοµίζετε ότι κατέχετε τη µοναδική αλήθεια.
Πετάτε πάντα νούµερα. Πείτε τον παρονοµαστή. Μας λέτε για
θανάτους. Η Ελλάδα είναι εικοστή τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε
αριθµό θανάτων. Δυστυχώς, είχαµε θανάτους.
Όµως, να δούµε και τα συγκριτικά νούµερα. Δεν είναι ευχάριστο να µιλάµε για θανάτους. Και ακόµα η υπερβάλλουσα θνητότητα είναι…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τον παγκόσµιο µέσο όρο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας):…ανά εκατοµµύριο πληθυσµού. Δείτε τα στοιχεία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ:…θάνατοι ανά εκατοµµύριο πληθυσµού,
τον ξέρετε, κύριε Κοντοζαµάνη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Μάθετε να διαβάζετε τα στοιχεία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ξέρετε, κύριε Κοντοζαµάνη; Πόσοι είναι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Δεν αρκεί ένα νούµερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο παγκόσµιος µέσος όρος είναι τετρακόσιοι σαράντα τέσσερις θάνατοι ανά εκατοµµύριο πληθυσµού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κι εδώ έχουµε χίλιους εκατό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, δεν είναι η Βουλή µόνο για εσάς εδώ! Περιµένει και άλλη
συνάδελφός σας µπροστά να µιλήσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μιλάτε πάνω µου για να µην ακουστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αυτό είχα
στο µυαλό µου, να µην ακουστείτε εσείς, λες και δεν ακούγεστε!
Νοµίζετε ότι όλοι σκέφτονται πώς θα καλύψουν εσάς να µη µιλάτε. Μοναδικό πρόβληµα είναι αυτό!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ρωτώ τον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, κύριε
Πολάκη, δεν πρόκειται να επιτρέψω να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Δεν πρόκειται να σας το επιτρέψω να µιλάτε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Απαντήστε στο «τετρακόσιους σαράντα
τέσσερις» και στο «χίλιους εκατό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν πρόκειται να σας το επιστρέψω. Σας παρακαλώ να σταµατήσετε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πείτε για το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Ρωτήσατε τον
Υπουργό…
Υπάρχει διαδικασία. Δεν σέβεστε τίποτα και κυρίως ούτε τους
συναδέλφους σας…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Την αγωνιώδη προσπάθεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ξέρω,
ξέρω. Αυτά είναι παλιά. Τα έχετε ξαναπεί. Δεν πιάνουν σε εµένα.
Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ! Δεν µπορεί να συµπεριφέρεστε
έτσι! Δεν µπορεί να συµπεριφέρεστε µε αυτόν τον τρόπο! Είναι
απαράδεκτο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να µην επιτρέπει να µιλήσει
κανένας άλλος πλην αυτού. Κρίνεστε για τον τρόπο. Εδώ δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα ακουστούν τα νούµερα. Στα δύο νούµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν µπορεί
να συνεχιστεί αυτό, κύριε Πολάκη! Δεν θα σας επιτρέψω να συνεχίσετε. Αυτά που γνωρίζετε δεν θα τα κάνετε εδώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είναι απαράδεκτος ο τρόπος που συνεχίζετε. Είναι απαράδεκτο που συνεχίζετε! Δεν πρόκειται να σας το επιτρέψω. Δεν µπορώ να σας
το επιτρέψω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα ακουστούν τα νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τα νούµερα εδώ πέρα τα έχετε πει εκατό φορές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Στα δύο νούµερα απαντήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι είναι
αυτό που κάνετε; Φασισµός; Φασισµός είναι αυτό; Είχατε δεκαπέντε λεπτά να µιλήσετε! Δεκαπέντε λεπτά σας δώσαµε! Δεκαπέντε λεπτά! Θα µπορέσετε να σταµατήσετε και να µιλήσει ο
Υπουργός;
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τα δύο νούµερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κύριε Πολάκη,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Λέτε πολλά. Πάντα λέτε πολλά και όποιος λέει πολλά
χάνει το µέτρο…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Με νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, σας
παρακαλώ! Θα σταµατήσω τη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε! Δεν µπορεί η
Βουλή να είναι επί εικοσιπέντε λεπτά για µια ερώτηση την οποία
ο κ. Πολάκης προκαλεί για να παίξει και να δηµιουργεί πρόβληµα
στους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω!
Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Υπουργέ.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Για να σας καθησυχάσω, κύριε Πολάκη, συζητάµε µε
όλες τις εταιρείες που πρόκειται να φέρουν τα µονοκλωνικά αντισώµατα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Δεν ξέρω αν
σας ενδιαφέρει µια συγκεκριµένη. Εγώ σας λέω ότι συζητάµε µε
όλες.
Σε κάθε περίπτωση, επαναλαµβάνω, για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ σας λέω γιατί δεν τα έχετε φέρει
µέχρι τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Διότι δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Οι άλλοι πώς τα έφεραν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Βλέπετε ότι αποσύρουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, γιατί συµπεριφέρεστε µε αυτόν τον τρόπο; Τι τρόπος είναι
αυτός;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Διότι έχω δίκιο, γι’ αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Γιατί συµπεριφέρεστε µε αυτόν τον αντιδηµοκρατικό τρόπο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Διότι έχω δίκιο και δεν απαντά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και η Χρυσή Αυγή έτσι έλεγε, ότι είχε δίκιο. Δεν σας επιτρέπω!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ακούστε µε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν
σας ακούω. Σας λέω ένα πράγµα, να σταµατήσετε. Ο τρόπος
που µιλάτε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πάρε πίσω αυτό που είπες τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν παίρνω τίποτα πίσω! Δεν παίρνω τίποτα! Καθόλου!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πάρε το πίσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν το
παίρνω!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν
σας τον δίνω! Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία! Δεν υπάρχει τέτοια
διαδικασία! Δεν µπορεί να συνεχίσετε µε αυτόν τον τρόπο! Είστε
απαράδεκτος! Δεν µπορείτε να συνεχίσετε µε αυτόν τον τρόπο!
Για τριάντα λεπτά η Βουλή πρέπει να σας ανεχθεί…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει!
Πήρατε τον Συµεών. Ήταν Υπουργός του κ. Σαµαρά και του κ.
Βενιζέλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, δεν επιτρέπεται. Είστε απαράδεκτος! Δεν επιτρέπεται αυτό
που κάνετε! Είστε ο µόνος Βουλευτής ο οποίος δηµιουργεί πρόβληµα στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Καταλαβαίνω τι θα πείτε
τώρα…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είσαι σε διατεταγµένη υπηρεσία και είναι
ντροπή. Έδωσες εξετάσεις, θα σε µεταγράψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για τον Συµεών Κεδίκογλου θέλετε να µου πείτε κάτι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ:…(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς πήρατε τον Συµεών Κεδίκογλου. Τώρα αυτό είναι το πρόβληµά σας;
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε. Τα έχω πει όλα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 797/24-5-2021 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Λέσβου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας Κοµνηνάκα προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Να στελεχωθεί το Νοσοκοµείο
Ρόδου άµεσα µε αναισθησιολόγους και όλο το απαιτούµενο µόνιµο προσωπικό».
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κάθε εβδοµάδα συζητάµε για προβλήµατα και
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σοβαρές ελλείψεις σε νοσοκοµεία και µονάδες πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας στα νησιά, πράγµα που αποδεικνύει ότι η «Γαλάζια Ελευθερία» δεν χτίζεται µόνο µε τους εµβολιασµούς, γιατί
οι νησιώτες παραµένουν όµηροι ενός συστήµατος υγείας που
δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη και φροντίδα όχι µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά ούτε καν στη στοιχειώδη.
Έτσι πλέον έχει γίνει κατεπείγον και το θέµα της επικίνδυνης
υποστελέχωσης του Νοσοκοµείου Ρόδου και είναι αναγκαίο να
καλυφθούν όλες οι θέσεις µε µόνιµο προσωπικό. Ξέρετε καλά
ότι στον οργανισµό του Νοσοκοµείου Ρόδου για να λειτουργήσει
µε ασφάλεια η χειρουργική µονάδα, προβλέπονται δέκα αναισθησιολόγοι. Αυτήν τη στιγµή από τους τρεις αναισθησιολόγους που
υπηρετούν -αριθµός ήδη πολύ µικρότερος από τον αναγκαίοέχει µείνει µόνο ένας µετά την παραίτηση ενός και λόγω της
ασθένειας του δεύτερου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η λειτουργία
του χειρουργείου έχει γίνει σχεδόν αδύνατη ακόµα και για τα
επείγοντα περιστατικά.
Με βάση, λοιπόν, αυτά, αποτελούν τουλάχιστον πρόκληση οι
δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ σε πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί, ο οποίος ουσιαστικά έδειξε ως λύση στο
πρόβληµα της έλλειψης αναισθησιολόγου την εγκύκλιο µε βάση
την οποία έχει επιβληθεί η µείωση των τακτικών χειρουργείων.
Επιµένοντας στην εγκληµατική πολιτική της Κυβέρνησης για
την υγεία, πρότεινε ως επόµενη λύση τη µεταφορά από τα ήδη
υποστελεχωµένα νοσοκοµεία Πειραιά και Αθήνας. Κατά τα άλλα,
βέβαια, διαβεβαίωσε ότι το Νοσοκοµείο της Ρόδου λειτουργεί
καλά σε σχέση µε τα άλλα νοσοκοµεία των νησιών, που είναι σε
χειρότερη κατάσταση.
Και εµείς αναγνωρίζουµε ότι αυτή σίγουρα είναι µια βολική
σύγκριση. Όµως θα σας προτείναµε να µην την επαναλάβετε και
εδώ µέσα, γιατί εκτός από ωµή επιβεβαίωση της κατάστασης η
οποία επικρατεί στις δοµές υγείας των νησιών, είναι και τουλάχιστον αναντίστοιχη µε τις απαιτήσεις, όταν µιλάµε για ένα νοσοκοµείο που, πέραν του µόνιµου πληθυσµού, χρειάζεται να περιθάλπει και τους περί τις διακόσιες χιλιάδες τουρίστες που περνούν τους καλοκαιρινούς µήνες στο νησί.
Με βάση, λοιπόν, την περίοδο και τις συνθήκες της πανδηµίας,
αυτή η υποστελέχωση του Νοσοκοµείου της Ρόδου αποτελεί έγκληµα.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, ποια µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση προκειµένου να στελεχωθεί άµεσα το νοσοκοµείο µε αναισθησιολόγους και να λειτουργήσουν µε ασφάλεια και τα τακτικά και τα
έκτακτα χειρουργεία και βέβαια, να στελεχωθεί µε όλα το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το νοσοκοµείο και
να µονιµοποιηθούν άµεσα οι επίκουροι γιατροί όλων των τµηµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κοµνηνάκα, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κατ’ αρχάς
ότι τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας λειτουργούν µε ασφάλεια, δεδοµένων των συνθηκών. Ελλείψεις υπήρχαν και υπάρχουν. Το αναγνωρίζουµε όλοι αυτό και
προσπαθούµε να καλύψουµε αυτές τις ελλείψεις. Δεδοµένων,
όµως, των αριθµών και δεδοµένου του προσωπικού που έχουµε
στη διάθεσή µας λειτουργούν µε ασφάλεια οι υγειονοµικές µας
δοµές και ενισχύσαµε όλες τις δοµές την περίοδο της πανδηµίας
και το έχουµε πει ότι µας δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουµε αυτό.
Να θυµίσω ότι ειδικά για το ιατρικό προσωπικό έχουµε µέχρι
στιγµής δηµοσιεύσει τέσσερις προκηρύξεις συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων θέσεων ιατρών σε διάφορες
ειδικότητες και συνεχίζουµε µέσα στον Ιούνιο µε την προκήρυξη
εξακοσίων ακόµα θέσεων ιατρικού προσωπικού.
Για το Νοσοκοµείο της Ρόδου έχουµε συνολικά προκηρύξει είκοσι εννέα θέσεις από τις οποίες οι είκοσι τρεις αφορούν τις
τρεις προκηρύξεις του 2020 και οι έξι την προκήρυξη του Φεβρουαρίου του 2021. Από τις τρεις προκηρύξεις θέσεων του
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2020 έχουν διοριστεί στο Νοσοκοµείο της Ρόδου δώδεκα γιατροί, τέσσερις βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης του διορισµού
τους στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και αναµένονται οι διορισµοί τους τις επόµενες ηµέρες. Ειδικά στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, όπου πράγµατι υπάρχει πρόβληµα
όχι µόνο στη Ρόδο, αλλά σε όλη την επικράτεια, έχουν προκηρυχθεί πέντε θέσεις, δύο σε βαθµό επιµελητή Β’, δύο σε βαθµό
επιµελητή Α’ και µία σε βαθµό διευθυντή, εκ των οποίων δύο
υπήρξαν άγονες και δύο ολοκληρώθηκαν µε διορισµό και µια
αναµένεται να ολοκληρωθεί και αναµένεται η ανάληψη των καθηκόντων του αναισθησιολόγου τις επόµενες ηµέρες.
Στο Νοσοκοµείο Ρόδου πράγµατι υφίσταται θέµα µε τη στελέχωση σε αναισθησιολόγους. Δεν µπορούµε να αποτρέψουµε
ούτε παραιτήσεις, ούτε να µην δίνουµε τις προβλεπόµενες από
τον νόµο άδειες στο προσωπικό. Και για να διασφαλίσουµε την
οµαλή λειτουργία του νοσοκοµείου προχωρήσαµε σε συγκεκριµένες ενέργειες. Πρώτον, ο διορισµός αναισθησιολόγου από
θέση που προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Το ΦΕΚ διορισµού έχει δηµοσιευτεί και αναµένεται η ανάληψη υπηρεσίας
τις επόµενες ηµέρες. Δεύτερον, υλοποιήθηκε από τη διοίκηση
της δεύτερης υγειονοµικής περιφέρειας σχέδιο µετακινήσεων
αναισθησιολόγων από άλλα νοσοκοµεία για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Τρίτον. σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία βρισκόµαστε σε αναζήτηση αναισθησιολόγων µόνιµων ή και επικουρικών θέσεων ή κάλυψη θέσεων από
ιδιώτες γιατρούς.
Σε κάθε περίπτωση θα εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες
που έχουµε και γνωρίζουµε ότι η ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι µια ειδικότητα που δεν επιλέγουν οι νέοι γιατροί, µε
συνέπεια την έλλειψη σε αναισθησιολόγους και αυτός είναι και
ο βασικός λόγος που δίνουµε κίνητρα και πρόσφατα νοµοθετήσαµε την εξαίρεση των αναισθησιολόγων από την υποχρέωση
υπηρεσίας υπαίθρου. Με τον τρόπο αυτόν δεν δεσµεύονται οι
νέοι αναισθησιολόγοι και µπορούν ευκολότερα να διεκδικήσουν
την είσοδό τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πολύ σύντοµα θα
είµαστε σε θέση να νοµοθετήσουµε την αναθεώρηση του καθεστώτος των άγονων περιοχών δίνοντας επιπλέον κίνητρα, όπως
έχουµε ήδη ανακοινώσει.
Αυτό που θέλω να υπογραµµίσω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα,
έτσι ώστε να λύνουµε προβλήµατα και όχι να τα διαιωνίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Υπουργέ, ακριβώς δεδοµένων
των συνθηκών θεωρείτε ότι είναι λύση, είναι ασφαλής η λειτουργία των νοσοκοµείων για να κλείσετε, να µπαλώσετε µια τρύπα,
να ανοίγετε σε διπλανό νησί µια άλλη ή και σε άλλες περιπτώσεις, στο ίδιο να νησί να παίρνετε από τη µία δοµή υγείας και να
µεταφέρετε σε άλλη ξεσηκώνοντας τους κατοίκους της εκεί περιοχής; Είναι λύση και δεν διαιωνίζει το πρόβληµα το να µεταφέρονται µε αυτόν τον τρόπο οι γιατροί, να κάνουν το µπαλάκι του
πινγκ πονγκ από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο;
Αναρωτηθήκατε αλήθεια τι είναι αυτό που αναγκάζει τους γιατρούς να παραιτούνται από µόνιµες θέσεις, να µην αναλαµβάνουν υπηρεσία; Δεν είναι µόνο το κόστος ζωής στη Ρόδο, για
παράδειγµα, πολλές φορές αποτρεπτικό, αλλά ο βασικότερος
λόγος που αποθαρρύνει ουσιαστικά τους γιατρούς να αναλάβουν ή που ωθεί σε παραίτηση -και το παράδειγµα της αναισθησιολόγου που παραιτήθηκε στη Ρόδο για να πάει στην ιδιωτική
µονάδα υγείας είναι ενδεικτικό- είναι οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας που αντιµετωπίζουν, αλλά και οι κίνδυνοι. Είναι και το ρίσκο
µε το οποίο είναι αντιµέτωποι όταν εργάζονται χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς βοήθεια µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται, µε εξαντλητικές συνθήκες και αναλαµβάνοντας κάθε φορά
τον κίνδυνο για ιατρικά λάθη και άλλα.
Εµείς φυσικά και λέµε ότι δεν θα µπορέσετε και δεν πρέπει να
αποτρέπετε αναρρωτικές άδειες που έχει ανάγκη το προσωπικό,
αλλά όταν για παράδειγµα όλο το προσωπικό του Νοσοκοµείου
Ρόδου εργάζεται σε συνθήκες αφόρητης και απάνθρωπης πίε-
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σης, όταν τους οφείλονται δώδεκα χιλιάδες ρεπό, δεν είναι αναµενόµενο ότι η έλλειψη αυτού του πολύτιµου και απαραίτητου
χρόνου για την ανάπαυσή τους έχει συνέπειες την ίδια την υγεία
τους, που τελικά οδηγεί στην ασθένεια πολλούς απ’ αυτούς;
Άρα, όταν µε αυτές τις συνθήκες τελικά τα νοσοκοµεία µετατρέπονται σε αυτά µιας νόσου και λέτε ότι η λύση είναι να µην
γίνονται τακτικά ιατρεία, δεν ωθείτε την ίδια στιγµή τον κόσµο
που έχει ανάγκη για να θεραπευτεί, να χειρουργηθεί στις ιδιωτικές µεγάλες κλινικές του νησιού αλλά και της Αθήνας; Άρα δεν
επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες να
µετατρέπετε, ουσιαστικά να δίνετε έδαφος να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τοµέας, εξαιρώντας και διακόπτοντας τη δυνατότητα του
πληθυσµού να έχει πρόσβαση σε χειρουργεία και σε άλλες αναγκαίες θεραπείες;
Για αυτό επιβεβαιώνεται ότι η πρόταση που έκανε από την
πρώτη στιγµή το ΚΚΕ για επίταξη όλων των ιδιωτικών µονάδων
υγείας, είναι αυτή που θα βοηθούσε στο να ενταχθούν αυτοί σε
ενιαίο σχεδιασµό και για την αντιµετώπιση της πανδηµίας να µην
αποκλείονται όλες οι άλλες αναγκαίες θεραπείες που είναι πολύτιµες, που δεν µπορεί να δίνονται µόνο σε όποιον έχει να βάλει
το χέρι στην τσέπη και οι άνθρωποι να βάζουν τη ζωή τους σε
κίνδυνο όταν στερούνται αυτές τις παροχές.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι είναι εγκληµατική αυτή η πολιτική της
υποτιθέµενης αρµονικής συνύπαρξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα που τελικά στερεί αυτήν τη δυνατότητα, δυστυχώς
όχι µόνο στην περίοδο της πανδηµίας, αλλά είναι µια κατάσταση
που διαχρονικά τη βιώνουν στα νησιά που αναγκάζονται µόνο επί
πληρωµή και όσοι µπορούν να θεραπεύονται για τόσο σοβαρές
ασθένειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κοµνηνάκα, δεν νοµίζω ότι ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα αυτά που λέτε. Δεν πάει κάποιος στον ιδιωτικό τοµέα
επειδή το έχει αρνηθεί ή δεν µπορεί να κάνει ένα χειρουργείο ή
µια πράξη στον δηµόσιο τοµέα. Υπήρξαν καθυστερήσεις ή κάποια προγραµµατισµένα χειρουργεία λόγω της πανδηµίας τα
οποία θα µπορούσαν να γίνουν αργότερα, προκειµένου να είναι
σε ετοιµότητα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να αντιµετωπίσει την
πανδηµία και επιστρέφουµε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
Να αναφερθώ πάλι στην ουσία της ερώτησής σας που είναι οι
αναισθησιολόγοι στη Ρόδο. Θα περίµενα να ακούσω µια συγκεκριµένη πρόταση από εσάς, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, πολιτικές ή κοµµατικές. Η υγεία του πληθυσµού
είναι υπεράνω κάθε κοµµατικής ταµπέλας και θα πρέπει όλοι µαζί
να βοηθούµε µε τις προτάσεις µας να βρίσκουµε λύσεις σε αυτά
τα προβλήµατα. Αναφέρθηκα σε συγκεκριµένες προτάσεις και
αποφάσεις µας που έχουν να κάνουν τόσο µε την επαρκή στελέχωση του Νοσοκοµείου της Ρόδου όσο και µε την επίλυση του
καυτού ζητήµατος των αναισθησιολόγων στο εν λόγω νοσοκοµείο, αλλά και του ζητήµατος των αναισθησιολόγων σε όλη την
επικράτεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε την έβδοµη µε αριθµό 800/24-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. αλλά και την αυτοτελή φορολόγηση των
εφηµεριών;».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι η τελευταία επίκαιρη ερώτηση, αλλά όχι έσχατης σπουδαιότητας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση για την
ανάγκη ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των φυσικοθεραπευτών, των παραϊατρικών ειδικοτήτων, µιας σειράς ειδικοτήτων που εργάζονται στο ΕΣΥ σε
όλες τις µονάδες υγείας, στο ΕΚΑΒ και στις µονάδες κοινωνικής
φροντίδας ηλικιωµένων ή γενικότερα στην κοινωνική µέριµνα.
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Αυτή η συζήτηση έχει γίνει και σε µεγάλο βαθµό µε την κοινωνία.
Είναι πραγµατικά κάτι που ζητά όλος ο κόσµος για να περάσουµε
από την επιβράβευση µε τα χειροκροτήµατα σε µια συγκεκριµένη
πολιτική πράξη δικαιοσύνης. Άπτεται και του θέµατος που συζητούσατε προηγούµενα µε τις καλές εργασιακές σχέσεις και τα
κίνητρα για τη στελέχωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, αφού όλα
αυτά ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα αλλά δεν ισχύουν στον δηµόσιο. Είναι ένα ζήτηµα, λοιπόν, που άπτεται και της θέλησης των
ανθρώπων να υπηρετήσουν το δηµόσιο σύστηµα.
Δυο τρόποι υπάρχουν µε το θέµα που έχει να κάνει µε τα
βαρέα και ανθυγιεινά. Ή µε νοµοθετική ρύθµιση απευθείας έχουµε καταθέσει δέκα τουλάχιστον φορές την τροπολογία και
δεν έχει γίνει αποδεκτή- ή µε την κλασική διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό σηµαίνει συγκρότηση επιτροπής βάσει του
ν.3863 και 3865, πόρισµα και απόφαση Υπουργού. Πρέπει να διαλέξετε τι από τα δύο θέλετε και να προχωρήσει. Είναι συναρµοδιότητα του Υπουργείου σας διότι άπτεται του Υπουργείου
Εργασίας. Βεβαίως σας έχω θέσει και το θέµα που είναι συναρµοδιότητα µε το Υπουργείο Οικονοµικών και αφορά στη φορολόγηση των εφηµεριών των γιατρών. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς
πολλές φορές οι γιατροί πληρώνουν περισσότερο φόρο απ’ ό,τι
παίρνουν από τις εφηµερίες. Είναι πολλές τον αριθµό. Οι αυτοτελείς θα βοηθήσουν στη δικαιοσύνη.
Σε αυτά τα δύο θέµατα θα ήθελα να µου απαντήσετε για να
σας καταθέσω κι εγώ άλλες σκέψεις ανάλογα µε την απάντησή
σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, πράγµατι το κόµµα σας επανέρχεται
συχνά στο ζήτηµα των βαρέων και ανθυγιεινών. Εσείς γνωρίζετε
πολύ καλά το θέµα και λόγω της θητείας σας στο Υπουργείο Εργασίας. Γνωρίζετε πως εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά
κάποια επαγγέλµατα. Πράγµατι, ξέρετε, θα µπορούσαµε και
εµείς στο Υπουργείο Υγείας να γίνουµε αρεστοί και να προχωρήσουµε σε µία νοµοθετική ρύθµιση η οποία δεν ξέρω κατά
πόσον θα προχωρούσε. Είστε έµπειρος κοινοβουλευτικός. Τίθενται και οικονοµικά ζητήµατα από την ψήφιση µιας διάταξης. Δεν
το κάναµε και δεν θα το κάνουµε. Δεν θέλουµε να κάνουµε τον
κόσµο να τρέφει ελπίδες. Όταν έχουµε κάτι να πούµε, θα το
πούµε. Δεν σας κρύβω ότι τόσο ο Υπουργός όσο κι εγώ, ως
Υπουργείο Υγείας θεωρούµε δίκαιο το αίτηµα της ένταξης στα
βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι η δεύτερη διαδικασία
που είπατε που έχει να κάνει µε τη συγκρότηση επιτροπής. Βεβαίως µετά ακολουθεί γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλισης και ολοκληρώνεται η διαδικασία µε την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Γνωρίζετε ότι τελευταία φορά µε απόφαση του τότε Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκροτήθηκε τον Μάιο
του 2020 εκ νέου η επιτροπή κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα τη γνωµοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και
ανθυγιεινά. Μεταξύ των αιτηµάτων ήταν αυτό της ένταξης όλων
των κατηγοριών εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Η επιτροπή έχει παραδώσει
το πόρισµά της. Εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και στη συνέχεια θα εξεταστεί από το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά έρχεται η έκδοση υπουργικής απόφασης ανάλογα µε την απόφαση που θα ληφθεί.
Επαναλαµβάνω ότι σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσουµε τις
διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Βεβαίως θα ακολουθήσουµε τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης. Σε καµµία περίπτωση ως Υπουργείο Υγείας -επειδή µιλήσατε για συναρµοδιότητα- δεν θα υποσχεθούµε κάτι το οποίο δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε. Αυτός είναι και ο λόγος που αναµένουµε την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ας περιµένουµε λίγο ακόµα να δούµε πού
θα καταλήξει.
Θα απαντήσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, στο δεύτερο ερώτηµα του κ. Κεγκέρογλου για τη φορολόγηση των εφη-
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µεριών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα εξοικονοµήσω τον χρόνο από τους προηγούµενους. Μην ανησυχείτε.
Μπορούµε να συνεννοηθούµε µε τον κ. Κοντοζαµάνη. Το θέµα
είναι να κάνουµε και δουλειά, γιατί το αίτηµα αυτό δεν είναι ούτε
του Κινήµατος Αλλαγής, που είναι πράγµατι το επισπεύδον
κόµµα της Αντιπολίτευσης σε αυτό το θέµα, ούτε βεβαίως µόνο
του Υπουργού. Είναι θέµα που απασχολεί το δηµόσιο σύστηµα
υγείας αφού, κακώς, από τότε που υπήρξε η πρόβλεψη στον
ν.3863 και στον ν.3865 ολοκληρώθηκε στον ιδιωτικό τοµέα που
ήταν αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά δυστυχώς
έµεινε η εκκρεµότητα στο ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων
που ήταν αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι Υπουργοί Οικονοµικών, άπαντες, από το 2011 και µετά δεν προχώρησαν σε διαδικασία που προέβλεπε ο νόµος µέχρι το 2016 που
είχαν αποκλειστική αρµοδιότητα. Επί πέντε χρόνια δεν υλοποιήθηκε. Γιατί λέω µέχρι το 2016; Διότι από το 2016 και µετά έφυγε
η αρµοδιότητα από το Υπουργείο Οικονοµικών και µε τον ν.4387
πήγε στο Υπουργείο Εργασίας και αυτή η αρµοδιότητα. Αυτόµατα, λοιπόν, µπαίνει το ζήτηµα. Στον κόσµο υπάρχει η εντύπωση
ότι στον δηµόσιο τοµέα είναι τα πράγµατα καλύτερα από πολλές
πλευρές σε σχέση µε τη σταθερότητα κ.λπ.. Αυτό είναι γεγονός,
αλλά σε ορισµένες δυστυχώς υπάρχει µειονέκτηµα, όπως αυτό
που συζητάµε.
Από τη στιγµή που θα επιλέγατε, αν επιλέγατε, τη µέθοδο της
νοµοθετικής ρύθµισης από κοινού µε το Υπουργείο Εργασίας, το
σχέδιο της τροπολογίας ή της διάταξης έπρεπε να πάει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Κι αφού γνωµοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι διασφαλισµένη η συνταγµατικότητα και η κανονικότητα της διάταξης να
ψηφιστεί. Δεν επιλέγουµε αυτό; Πάµε µε τις γενικές διατάξεις
και επειδή έχει ήδη εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η γενική
διάταξη, η διαδικασία µε την επιτροπή δεν ξαναπερνάει από το
Ελεγκτικό Συνέδριο γι’ αυτόν τον λόγο.
Εποµένως θα έχουµε ένα πόρισµα που έχει ολοκληρωθεί από
τον Δεκέµβριο του 2020. Ο κ. Μπεχράκης ήταν ο πρόεδρος. Το
παρέδωσε. Δυστυχώς η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας δεν προωθεί τη διαδικασία να περάσει από το ΣΚΑ. Θα
µου πείτε: «Αυτό είναι δική µας αρµοδιότητα;». Όχι αλλά είναι
όµως θέµα που απασχολεί το Υπουργείο Υγείας γιατί δεν µπορεί
οι συνθήκες στα νοσοκοµεία -που είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας- για τους εργαζόµενους γιατρούς, νοσηλευτές και
λοιπές ειδικότητες να είναι χειρότερες απ’ ό,τι στον ιδιωτικό
τοµέα, µε αποτέλεσµα να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τοµέα οι γιατροί και να αναρωτιόµαστε µετά ποια είναι η µέθοδος να τους
πάρουµε πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα;
Άρα, λοιπόν, πρέπει κατά τη γνώµη µου -κι αυτό σας ζητάωνα γίνει µια παρέµβασή σας, µια συνεννόησή σας, στο πλαίσιο
της Κυβέρνησης, µε το Υπουργείο Εργασίας, να βάλει στο ΣΚΑ
το θέµα, στο Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Κι αν το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης γνωµοδοτήσει θετικά, να προχωρήσει
το θέµα. Απλά πράγµατα. Απλά να το πείτε: «Κι εδώ παιδιά περιµένουµε. Ο κόσµος, το ανθρώπινο δυναµικό που έδωσε τα πάντα
περιµένει». Και όχι τώρα να λέει το Υπουργείο Εργασίας και ο κ.
Χατζηδάκης περί δηµοσιονοµικών. Δεν έχει καµµία σχέση µε το
δηµοσιονοµικό. Έχει σχέση µε το ασφαλιστικό και τις αναλογιστικές µελέτες. Ανάλογα µε τις εισφορές θα έχουµε µετά το σύστηµα αυτό.
Το δεύτερο αφορά τις εφηµερίες για τις οποίες είπατε ότι θα
απαντήσετε στη δευτεροµιλία. Είναι εξίσου σοβαρό θέµα. Εξίσου
σοβαρό θέµα. Μιλήστε µε τους ιατρούς που κάνουν εφηµερίες
στα νοσοκοµεία, ιδιαίτερα τώρα την περίοδο της πανδηµίας που
εκ των πραγµάτων είχαµε περισσότερες. Ο φόρος που βγαίνει,
επειδή φορολογούνται προοδευτικά -όσο αυξάνεται το συνολικό
ποσό αυξάνεται και η κλίµακα- είναι δυστυχώς γι’ αυτούς δώρον
άδωρον από οικονοµικής πλευράς.
Δεν είναι δικό σας θέµα, αλλά είναι οι άνθρωποι που είναι στο
Υπουργείο και υπό την εποπτεία σας. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που
βγάζουν τη δουλειά, οι γιατροί, έχουν ένα αίτηµα για τις εφηµε-
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ρίες να φορολογούνται αυτοτελώς. Πείτε και στον Υπουργό Οικονοµικών: «Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, µε αυτό το
θέµα;».
Αυτό είναι το αίτηµά µου προς εσάς και για τα δύο θέµατα να
απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής
σας ήµουν σαφής, θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία όπως προβλέπεται, τις γενικές διατάξεις όπως είπατε από τη νοµοθεσία
και βεβαίως η Κυβέρνηση είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο
και θα λάβει τις αποφάσεις της.
Αναφορικά τώρα µε την αυτοτελή φορολόγηση των αποζηµιώσεων έχετε καταθέσει από τον Ιανουάριο του 2021 ερώτηση στο
Υπουργείο Οικονοµικών για αυτό το θέµα. Γνωρίζετε ότι είναι
θέµα οικονοµικό κατ’ αρχάς. Είναι ένα θέµα το οποίο το κοιτάζουµε και το κοιτάζουµε και ευρύτερα και στο πλαίσιο των προτάσεων που θα φέρουµε σύντοµα προς νοµοθέτηση και έχει να
κάνει µε την παροχή κινήτρων προκειµένου να καλυφθούν θέσεις
σε άγονες και αποµακρυσµένες περιοχές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επιτρέψτε µου µία υπενθύµιση από το παρελθόν. Την αυτοτελή φορολόγηση των αποζηµιώσεων των γιατρών για τις εφηµερίες την είχε θεσµοθετήσει η Νέα Δηµοκρατία το 2009. Και το
2010 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ την καταργήσατε µε την αιτιολογία ότι θα αποκατασταθεί η φορολογική ισότητα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επί µνηµονίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Την καταργήσατε, όµως, κύριε Κεγκέρογλου, οπότε µην
µας εγκαλείτε. Εµείς το νοµοθετήσαµε, εσείς το καταργήσατε,
έτσι για την ιστορία.
Νοµίζω ότι απάντησα, κύριε Πρόεδρε, και στο δεύτερο σκέλος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.26’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

