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Αθήνα, σήµερα στις 7 Ιουνίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
14.05’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
«Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου της Δευτέρας 7 Ιουνίου 2021 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις
που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Οι υπ’ αριθµόν 813/28-5-2021 και 832/31-5-2021 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη. Η υπ’ αριθµόν 812/28-5-2021
επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από την Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή. Η υπ’ αριθµόν 819/315-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανό.
Οι υπ’ αριθµόν 803/24-5-2021, 809/28-5-2021, 811/28-5-2021,
814/30-5-2021 και 818/31-5/-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη. Οι υπ’ αριθµόν 810/28-5-2021, 821/31-5-2021 και
822/31-5-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Χαρδαλιά. Οι υπ’
αριθµόν 806/26-5-2021, 817/31-5-2021, 830/31-5-2021 επίκαιρες
ερωτήσεις και η υπ’ αριθµόν 388/101/12-10-2020 ερώτηση κατ’
άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα
απαντηθούν από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου. Οι υπ’ αριθµόν 805/25-52021, 808/27-5-2021, 831/31-5-2021 επίκαιρες ερωτήσεις θα
απαντηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεώργιο Αµυρά. Η υπ’ αριθµόν 820/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Νικόλαο Γιατροµανωλάκη και η υπ’ αριθµόν 816/
31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από την Υφυπουργό
Τουρισµού κ. Σοφία Ζαχαράκη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε επί των
επικαίρων ερωτήσεων, επιτρέψτε µου πρώτα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Τουρισµού και οι Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών,
καθώς και ο Υφυπουργός Αθλητισµού κατέθεσαν στις 4-6-2021
σχέδιο νόµου «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρησης Εργασίας" - Κύρωση της Σύµβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη
της βίας και παρενόχλησης στον κόσµο της εργασίας - Κύρωση
της Σύµβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το
Πλαίσιο Προώθησης Ασφάλειας και της Υγείας στην εργασία Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου του 2019 για την
ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε αµέσως στο σηµερινό δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων και ξεκινούµε µε τη δωδέκατη µε αριθµό 819/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τους αλλοδαπούς εργαζόµενους στον πρωτογενή τοµέα».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σπυρίδων - Παναγιώτης Λιβανός.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επίκαιρη ερώτηση αφορά ένα σοβαρό πρόβληµα που προέκυψε µε ευθύνη της Κυβέρνησης και αφορά τους αλλοδαπούς
εργάτες γης στον Νοµό Λάρισας αλλά και σε άλλες περιοχές της
χώρας. Την ίδια στιγµή δηλαδή που τα σύνορα άνοιξαν για τον
τουρισµό, εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις και τα συµφέροντα αεροπορικών εταιρειών, εφοπλιστών και ξενοδόχων, η Κυβέρνηση
κρατά κλειστά τα σύνορα για τους αλλοδαπούς εργάτες γης,
που είναι απαραίτητοι για την αγροτική παραγωγή.
Ενδεικτικά -για παράδειγµα- σε ό,τι αφορά τον Νοµό Λάρισας,
κατανεµήθηκαν εκατόν πενήντα θέσεις εποχικών µετακλητών εργατών γης, οι οποίοι -ειρήσθω εν παρόδω- είναι εργάτες, οι
οποίοι έρχονται στη χώρα µας κατόπιν αιτήµατος του κάθε
αγρότη ή των αγροτών, πληρώνοντας ένα σχετικό παράβολο, το
κατοστάρικο, και είναι συγκεκριµένος αριθµός.
Έτσι, λοιπόν, για τον Νοµό Λάρισας αλλά και για όλη την επικράτεια έγινε µια κατανοµή, όπου για τον Νοµό Λάρισας κατανεµήθηκαν εκατόν πενήντα θέσεις, οι οποίες καλύφθηκαν στο
σύνολό τους, µε αποτέλεσµα να απαγορεύεται η είσοδος σε άλ-
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λους, όταν µόνο για τις ανάγκες -µε βάση τα δεδοµένα των προηγούµενων ετών- για µια περιοχή του νοµού, εν προκειµένω του
Δήµου Αγιάς, χρειάζονται τουλάχιστον πεντακόσιοι περίπου εργάτες γης και άλλοι τόσοι, αντίστοιχα, για την περιοχή του Τυρνάβου. Και έπεται συνέχεια.
Να θυµίσουµε πως τον Μάρτη, κατά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας, είχαµε επισηµάνει ότι το πλαίσιο είναι ανεπαρκές, ότι
χρειάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες και ότι αυτό δεν µπορεί να
είναι ατοµική ευθύνη του κάθε αγρότη, ειδικά σε συνθήκες πανδηµίας, και πως πρέπει το κράτος µε την κατάλληλη οργάνωση
και όλα τα κατάλληλα µέτρα να µεριµνήσει και να παρέµβει, ώστε
οι ανάγκες σε εργάτες γης να καλυφθούν, αλλά και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και, αντίστοιχα, να
υπάρχουν οι έλεγχοι µε τεστ COVID και η περίθαλψη εργατών,
εφόσον χρειαστεί.
Συγχρόνως είχαµε επισηµάνει και τονίσει πως το παράβολο
των 100 ευρώ επιβαρύνει υπέρµετρα τους αγρότες και πρέπει
να καταργηθεί.
Φθάσαµε σήµερα στο «και πέντε», µε µεγάλη καθυστέρηση, το
πρόβληµα να είναι οξυµµένο, να υπάρχουν προβλήµατα στη συγκοµιδή της παραγωγής, οι αγρότες να βιώνουν άλλο ένα µεγάλο,
τεράστιο πρόβληµα και φυσικά να βρίσκονται σε απόγνωση αλλά
και αδιέξοδο, αφού από τη µία υπάρχει ο κίνδυνος να µείνει
ασυγκόµιστη η παραγωγή που απέµεινε στα δένδρα -και όχι
µόνο- και από την άλλη είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν αποζηµιωθεί από την τεράστια καταστροφή που υπέστησαν από τον
παγετό, µε αποτέλεσµα να έχουν οδηγηθεί σε οικονοµική ασφυξία.
Τα ερωτήµατα λοιπόν προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι
τα εξής:
Κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα λάβετε, στην κατεύθυνση ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες σε εργάτες γης για τις αγροτικές εργασίες τώρα, άµεσα, και να εξασφαλιστούν κατά τη µετακίνηση και
τη διαµονή των εργατών γης στα χωριά και τις περιοχές που πρέπει να εργαστούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της
υγείας, µε ευθύνη του κράτους, και φυσικά να καταργηθεί το παράβολο των 100 ευρώ και να επιστραφεί σε όσους το έχουν καταβάλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, νοµίζω ότι κανείς µας
δεν θέλει να δηµιουργήσει κοινωνικούς αυτοµατισµούς. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει όλες τις οµάδες εργασίας,
όλες τις κοινωνικές τάξεις, για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τον κορωνοϊό. Έτσι, νοµίζω ότι είναι
καλύτερο να µη διαχωρίζουµε τον τουρισµό, την εστίαση, τα
αγροτικά, αλλά να ενισχύουµε όλους τους κλάδους µε το ίδιο
πάθος και το ίδιο ενδιαφέρον.
Δέχοµαι το ενδιαφέρον το οποίο εκφράζετε για τους εργάτες
γης και στη Λάρισα και πανελλαδικά, αλλά πριν από εσάς έχει
φροντίσει γι’ αυτό η ίδια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο µας,
όταν τον Μάρτιο και µετά από διαβούλευση και συνεργασία µε
άλλα πέντε Υπουργεία φέραµε τροπολογία η οποία έτυχε ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής -δεν είχαµε τη χαρά να τη στηρίξετε
εσείς, το ΚΚΕ, είχατε τοποθετηθεί µε το «παρών» τότε- για να
ανοίξουµε µέσα στα νέα δεδοµένα του κορωνοϊού και µε όλες
τις υγειονοµικές προβλέψεις, αλλά και τις εργασιακές που δεν
υπήρχαν τα προηγούµενα χρόνια και να έρθουν οι εργάτες γης.
Σε αυτό το πλαίσιο πρόσφατα, πριν από έναν µήνα περίπου,
ανοίξαµε και τρίτη πύλη, την Κρυσταλλοπηγή, εκτός από τους
Ευζώνους και την Κακαβιά, έτσι ώστε να εισέρχονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα οι εργάτες γης σε όλη την Ελλάδα.
Ως προς το κοµµάτι του προσδιορισµού του αριθµού που έρχονται σε κάθε περιφέρεια, αυτό ορίζεται από το άρθρο 11 του
Κώδικα Μετανάστευσης και προκύπτει από κοινή υπουργική απόφαση πέντε Υπουργείων, όχι, βέβαια, του δικού µας Υπουργείου,
πέντε άλλων Υπουργείων. Αυτό έγινε και φέτος, όπου µε βάση
την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου η κοινή υπουργική απόφαση λαµβάνει υπ’ όψιν της, για να προσδιοριστεί ο αριθµός των
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ανθρώπων που έρχονται σε κάθε διοικητική περιφέρεια, τις προτάσεις των εργοδοτικών φορέων κάθε περιοχής, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του ΟΑΕΔ και της Περιφέρειας.
Στην προκειµένη περίπτωση τα αιτήµατα τα οποία ενεκρίθησαν
µε βάση τα αιτήµατα από την περιφέρεια και τους άλλους φορείς
ήταν γι’ αυτούς τους εκατόν πενήντα που είπατε για την περιοχή
τη δική σας.
Με νέο αίτηµα πρόσφατα, πριν από δύο εβδοµάδες περίπου νοµίζω στις 18 Μαΐου- από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητήθηκαν
περισσότεροι, δηλαδή να αυξηθεί ο αριθµός και η Κυβέρνηση,
βεβαίως, ανταποκρίθηκε άµεσα σε αυτό το αίτηµα, το οποίο θέτετε και εσείς µε την ερώτησή σας.
Άρα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσω ότι αυτό για
το οποίο ρωτάτε και αγωνιάτε έχει ήδη καλυφθεί από την πλευρά
της Κυβέρνησης και θα αυξηθεί ο αριθµός των θέσεων στις τρεις
χιλιάδες επτακόσιες πενήντα για το 2021 και το 2022, εκ των
οποίων οι δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα θα αφορούν σε εποχική εργασία, οι δύο χιλιάδες τριακόσιες θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας, για την οποία και µε ρωτήσατε και
οι τετρακόσιες πενήντα στα Τρίκαλα.
Ως εκ τούτου, νοµίζω ότι θα φύγετε ευχαριστηµένος και εσείς
και όλοι όσοι µας ακούν, διότι το ενδιαφέρον είναι πολύ µεγάλο.
Έχει καλυφθεί το ερώτηµα και το κενό. Το κενό, όµως, επαναλαµβάνω ότι δεν προήλθε από την κακή διάθεση κανενός, απλά
η Κυβέρνηση ακολουθεί τα αιτήµατα των κοινωνικών φορέων και
της περιφέρειας.
Όσον αφορά τώρα στο κοµµάτι των υγειονοµικών µέτρων για
τη µετακίνηση και διαµονή, ξέρετε πολύ καλά -και είναι συνεχώς
στον δηµόσιο διάλογο- ότι λειτουργεί αυτή η επιτροπή η οποία
επιβάλλει αυτά τα µέτρα. Εµείς είχαµε συγκεκριµένα µέτρα για
τους µεθοριακούς σταθµούς, ότι πρέπει να έχει προηγηθεί τεστ
εβδοµήντα δύο ωρών, ή πλήρης εµβολιασµός πριν από δεκατέσσερις µέρες, ή να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης µε το PCR ισχύος δύο έως εννέα µηνών, έτσι ώστε να
αποφευχθεί η εισαγωγή ανθρώπων, εργατών γης οι οποίοι πάσχουν από COVID.
Και ταυτόχρονα έχουν τεθεί οι προδιαγραφές για τη διαµονή
των εργαζοµένων, έτσι ώστε ο εργοδότης να παρέχει το κατάλυµα το οποίο µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων
και θα πρέπει να µπορεί να προσκοµίσει ο εργοδότης που καλεί
τους εργαζόµενους στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης τα στοιχεία που
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος πράγµατι µένει εκεί
όπου δηλώνει, για να µπορεί να υπάρχει και ιχνηλάτηση σε περίπτωση που ένας εξ αυτών πάσχει από COVID.
Όσον αφορά στο τρίτο και τελευταίο κοµµάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εντάξει, στη δευτερολογία το τρίτο για τα 100 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτηµα
προθέσεων, όπως ξεκινήσατε την πρωτολογία σας, σε ό,τι
αφορά αυτό που ειπώθηκε και αναφέρθηκε στην ερώτηση, δηλαδή σχετικά µε το άνοιγµα του τουρισµού και τους εποχικούς
εργάτες, αλλά ζήτηµα άσκησης συγκεκριµένης πολιτικής.
Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουµε έναν διαχωρισµό. Εσείς µιλάτε µε τα νούµερα που είπατε και όλα αυτά. Συµφωνούµε ή µάλλον δεν µπορώ να διαφωνήσω, γιατί δεν το ήξερα. Το είπατε.
Δεκτό. Όµως, εµείς αναφερόµαστε στους µετακλητούς.
Όσον αφορά αυτό που έγινε, που άνοιξαν τα σύνορα στην
Κρυσταλλοπηγή και τα λοιπά, οι άνθρωποι αυτοί µπαίνουν ως
τουρίστες, δεν µπαίνουν ως µετακλητοί. Εάν τα νούµερα που
αναφέρετε αφορούν τους µετακλητούς, τότε αλλάζει το θέµα.
Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι εποχικοί εργάτες
είναι αλληλένδετοι µε την αγροτική παραγωγή. Πρόκειται για µια
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αγροτική παραγωγή η οποία δοκιµάζεται καθηµερινά, είτε από
φυσικές καταστροφές είτε από διάφορους νοσογόνους παράγοντες, ασθένειες κ.λπ., αλλά και εξαιτίας των χαµηλών τιµών, οι
οποίες είναι δυσανάλογες µε το κόστος παραγωγής που παραµένει υψηλό. Έτσι, από τη µία σε ό,τι αφορά τις ζηµιές από καταστροφές, οι απώλειες δεν καλύπτονται και δεν αποζηµιώνονται
στο 100% των ζηµιών. Για τον λόγο αυτό, όπως διεκδικούν και οι
αγρότες, απαιτείται χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως και να καταργηθούν οι «κόφτες» στον Κανονισµό
του ΕΛΓΑ.
Από την άλλη, το παράβολο των 100 ευρώ, εν προκειµένω για
τους µετακλητούς εργάτες γης, είναι ένα επιπλέον χαράτσι που
επιβαρύνει υπέρµετρα τους βιοπαλαιστές αγρότες, µε τους περισσότερους εξ αυτών, οι οποίοι χρησιµοποιούν εποχικούς εργάτες, να έχουν µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις. Πρόκειται για ένα
χαράτσι το οποίο πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να καταργηθεί, κάτι
που είχαµε πει από τον Μάρτιο, συζητώντας την τροπολογία στην
οποία αναφερθήκατε κι εσείς.
Αντίστοιχα, πολύ περισσότερο σε συνθήκες πανδηµίας το κράτος θα πρέπει να φροντίζει µε ευθύνη του, ώστε εν προκειµένω
οι συγκεκριµένοι εργάτες γης να ελέγχονται µε τεστ COVID και
να εξασφαλίζεται ο έλεγχος που θα γίνεται περιοδικά εκεί όπου
θα εργάζονται κατά την παραµονή τους και για όσο διάστηµα παραµένουν στη χώρα µας. Επίσης, το ίδιο το κράτος θα πρέπει να
εξασφαλίζει ότι οι δοµές υγείας θα µπορούν να καλύψουν τα
προβλήµατα υγείας των εργατών γης, προβλήµατα υγείας που
µπορούν να προκύψουν κατά την πορεία της εργασίας τους και
της παραµονής τους στη χώρα µας. Διότι γνωρίζουµε όλοι την
τραγική κατάσταση στην οποία έχετε οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Συστηµατικά και διαχρονικά όλα τα ζητήµατα επαφίενται στην
ατοµική ευθύνη. Και δεν µιλάω µόνο για τα θέµατα της υγείας,
αλλά ακόµα και για το ζήτηµα των εποχικών εργατών γης. Για
παράδειγµα, επαφίεται στην ατοµική ευθύνη του αγρότη να κάνει
τις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να έρθει ο µετακλητός εργάτης, να πληρώσει το παράβολο των 100 ευρώ, να εξασφαλίσει
στέγη κ.λπ..
Αντίστοιχα, χρειάζεται µια εξασφάλιση, κάτι που τονίζουµε, και
θα σας πω γιατί το λέω. Μπορεί εσείς να είπατε ότι µπαίνουν
προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τη διαµονή των εργατών γης, των
µετακλητών, των εποχικών κ.λπ., αλλά πώς θα λυθεί το πρόβληµα, για παράδειγµα, στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου,
και στην Ελασσόνα, όταν τα περισσότερα χωριά που έχουν τη
µεγαλύτερη παραγωγική βάση της περιοχής έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από τους πρόσφατους σεισµούς και οι µετακλητοί ή οι εποχικοί εργάτες γης δεν έχουν πού να µείνουν και
σηκώνονται και φεύγουν; Αυτό µου το κατήγγειλαν και χθες οι
αγρότες του Τυρνάβου. Δεν έχουν πού να τους πάνε.
Άρα, λοιπόν, το κράτος θα πρέπει να µεριµνήσει προς αυτή
την κατεύθυνση ή όχι και να µην επαφίεται µόνο σε µία υπογραφή, αν θέλετε, ή µια δέσµευση του αγρότη, ο οποίος -τέλος
πάντων- θα µισθώσει και θα έχει στη δούλεψή του εργάτες γης;
Άρα, λοιπόν, εµείς θέτουµε συνολικά το θέµα των εργατών
γης, της κάλυψης των αναγκών τους στο πλαίσιο της εργασίας
τους εδώ στη χώρα µας και φυσικά των αναγκαίων µέτρων που
θα πρέπει να παρθούν στην κατεύθυνση τήρησης όλων των υγειονοµικών πρωτοκόλλων που απαιτούνται αυτό το διάστηµα της
πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ, κύριε
Λαµπρούλη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς ξεκινάω από το τελευταίο, κύριε συνάδελφε. Αντιλαµβάνοµαι και την αγωνία σας και την ευαισθησία σας για την
περιοχή και κυρίως για τους αγρότες που οµολογουµένως έχουν
πληγεί βάναυσα φέτος και από τους δύο παγετούς, αλλά και από
το χαλάζι, φαινόµενα που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή
που αλλάζει τα πάντα.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να πω, µε όλον τον σεβασµό που
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σας έχω, ότι δεν έχετε το µοναδικό προνόµιο της ευαισθησίας.
Αντιθέτως και το Υπουργείο Αγροτικής…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν σας µέµφοµαι για την ευαισθησία σας. Αυτό καταλάβατε;
Δεν αµφισβητώ την ευαισθησία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όλοι ευαίσθητοι είµαστε. Ας πάµε στα πρακτικά ζητήµατα τώρα.
Συνεχίστε, κύριε Λιβανέ, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Άρα, λοιπόν, στο πλαίσιο
αυτό και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αλλά
και ο ΕΛΓΑ νοµίζω ότι έχουν αποδείξει στις δύσκολες στιγµές και
πέρυσι και φέτος ότι ανταποκρίθηκαν σε απόλυτο βαθµό πολύ
πιο γρήγορα, µε απόλυτη ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα.
Δεν θέλω να πω ξανά πράγµατα τα οποία έχω πει και σε αυτή την
Αίθουσα και νοµίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών και
των Ελλήνων πολιτών τα γνωρίζουν για το πώς αντιµετωπίσαµε
και τον «Ιανό» και τις άλλες καταστροφές φέτος και πέρυσι.
Θέλω να πω µόνο ότι µέσα στις επόµενες ηµέρες θα δηµοσιοποιήσουµε τον οδικό χάρτη και για την ενίσχυση των αγροτών
µας που επλήγησαν στην κεντρική Ελλάδα από τους παγετούς.
Ξέρετε πολύ καλά -το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται- ότι έχουµε
κάνει πολύ µεγάλη προσπάθεια και εντός και εκτός των συνόρων
για το ζήτηµα αυτό, για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επανερχόµενος, όµως, στο ερώτηµά σας για να το κλείσουµε,
νοµίζω ότι δεν έχετε καθόλου παρακολουθήσει τι φέραµε στην
τροπολογία, διότι αν το είχατε κάνει, θα είχατε καλυφθεί σε αυτό
το οποίο είπατε. Εµείς πρακτικά αλλάξαµε το πλαίσιο εισδοχής
και εργασίας των εργατών γης φέτος και καλύψαµε ένα µεγάλο
κενό που υπήρχε. Δηλαδή, µέχρι φέτος έρχονταν µε τουριστική
βίζα οι εργάτες γης και εργάζονταν παράνοµα. Αυτό που κάναµε
φέτος -και γι’ αυτό χαιρετίστηκε από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας και των αγροτών η τροπολογία που φέραµε τον Μάρτιοείναι ότι πλέον οι εργαζόµενοι στις αγροτικές εργασίες µπαίνουν
νόµιµα και εργάζονται νόµιµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχονται
και από το Υπουργείο Εργασίας, διότι πληρώνουν το εργόσηµό
τους. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα νοµίζω ότι ίσως δεν το έχετε παρακολουθήσει αυτό. Είµαστε σε πολύ καλύτερη µοίρα από αυτή που φανταζόσασταν.
Στο πλαίσιο αυτό, το παράβολο των 100 ευρώ -που σε άλλες
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις της µετάκλησης για εξαρτηµένη εργασία ανέρχεται στα 200 ευρώ- µπαίνει ακριβώς σε
κάθε εργοδότη, όπως θα έπρεπε, για να µπορούν να καλυφθούν
όλες αυτές οι ανάγκες που έχει το δηµόσιο ταµείο.
Εσείς, βέβαια, έχετε την άνεση αυτή τη στιγµή να λέτε ότι το
δηµόσιο ταµείο θα µπορούσε να έχει ανεξάντλητα έσοδα από
κάπου αλλού -δεν µας προσδιορίζετε, όµως, από πού αλλούεµείς όµως…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εµείς αυτό σας ρωτάµε, γιατί να µην καταργηθεί...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εµείς, όµως, αυτό το
οποίο κρίνουµε είναι -και νοµίζω ότι καλύπτει και τη δική σας ιδεολογία- ότι η εργοδοσία έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι
στους εργαζόµενους. Άρα προσπαθούµε να διασφαλίσουµε και
το κοµµάτι των πόρων που χρειάζονται και των δικαιωµάτων των
ανθρώπων αυτών που έρχονται να εργαστούν για να πάρουν µία
αµοιβή, διότι την έχουν ανάγκη. Βεβαίως, σεβόµαστε απόλυτα
και τους αγρότες και γι’ αυτό δηµιουργούµε ένα σύγχρονο, δηµοκρατικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο για τους ίδιους τους
αγρότες.
Τώρα, ως προς αυτό στο οποίο αναφερθήκατε σε σχέση µε τα
καταλύµατα, αυτό δεν το γνωρίζω. Είµαι, όµως, στη διάθεσή σας
να µου πείτε πού και πώς και να δούµε τι άλλο µπορούµε να κάνουµε και σε συνεργασία µε την περιφέρεια, για να καλυφθούν
αυτές οι ανάγκες.
Νοµίζω ότι αν διαβάσετε στη συνέχεια αυτά που σας είπα, θα
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δείτε ότι έχετε καλυφθεί από τις απαντήσεις µας και κυρίως από
το κοµµάτι που σας είπα στην αρχή -που εκεί δεν υπάρχει ιδεολογική διαφορά- για το θέµα του ποιος πληρώνει και τι, για τον
αριθµό των εργαζοµένων στην περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα της Θεσσαλίας από δω και µπρος και µε βάση τα αιτήµατα
που υπήρχαν από την περιφέρεια και από τους αγρότες της περιοχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, κύριε Υπουργέ,
ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 812/28-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιου (Στράτου) Σιµόπουλου προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Υλοποίηση
σχολικών αιθουσών στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κύριε Σιµόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
µία πολύ µεγάλη πληθυσµιακή έκρηξη στην περιοχή της δυτικής
Θεσσαλονίκης, µία πληθυσµιακή έκρηξη η οποία ανακόπηκε στις
αρχές του 2000, αλλά µία έκρηξη την οποία περιµένουµε να ενταθεί τα επόµενα χρόνια, γιατί ήδη ξεκίνησε πάλι δειλά-δειλά
στην αρχή η ανοικοδόµηση της περιοχής. Αυτή η πληθυσµιακή
έκρηξη προφανώς έφερε και την ανάγκη για περισσότερη, για
µεγαλύτερη σχολική στέγη, κυρίως γιατί στη δυτική Θεσσαλονίκη επέλεξαν να ζήσουν νέα ζευγάρια.
Θέλω, λοιπόν, να επισηµάνω ότι εδώ και αρκετά χρόνια -κυρίως µετά το 2015- σταµάτησε η κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων οι οποίες είχαν ξεκινήσει, µε αποτέλεσµα να
έχουµε δεκάδες νέες σχολικές αίθουσες στην περιοχή. Μάλιστα
σταµάτησε και το πρόγραµµα αναβάθµισης των δηµοτικών σχολείων. Γνωρίζω καλά ότι οι δήµοι την εποχή αυτή συνεχώς ωριµάζουν καινούργια έργα και σε συνεργασία µε τις «Κτηριακές
Υποδοµές» και την Περιφέρεια έχουν σκοπό να τα υλοποιήσουν.
Γι’ αυτό εκείνο που θα ήθελα να µάθω και για συγκεκριµένα σχολεία είναι τι σκοπεύετε να κάνετε στην κατεύθυνση αυτή. Τα σχολεία αυτά είναι το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Πολίχνης, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καραµανλή, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σιµόπουλε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πριν
αναφερθώ στις σχολικές µονάδες της δυτικής Θεσσαλονίκης, να
σας πω ότι υπάρχουν όντως ανάγκες για αναβάθµιση σχολικών
κτηρίων ή δηµιουργία νέων σχολικών µονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
µαζί µε το Υπουργείο Παιδείας βλέπουµε από κοντά όλες αυτές
τις ανάγκες. Έχουµε και µία υπηρεσία -την ξέρετε καλά γιατί
έχετε θητεύσει και στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµώντις λεγόµενες «Κτηριακές Υποδοµές», την ΚΤΥΠ, η οποία θα σας
πω και παρακάτω τι ενέργειες έχει κάνει στα συγκεκριµένα σχολικά κτήρια, στις σχολικές µονάδες των τριών δήµων στις οποίες
αναφερθήκατε.
Πριν πάω σε αυτό θα ήθελα να σας πω ότι στο Υπουργείο Υποδοµών δεν µας απασχολούν µόνο τα µεγάλα έργα, τα οποία είναι
σιδηροδροµικά, είναι οδικά, έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία
και την αναβάθµιση των λιµένων ή µε την αναβάθµιση των αεροδροµίων µας. Μας απασχολούν και τα λεγόµενα µικρά έργα, τα
οποία έχουν άµεσο αποτύπωµα στην κοινωνία, στην καθηµερινότητα των πολιτών, και βέβαια έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία
όταν πρόκειται για την ποιότητα της ζωής των παιδιών. Και εδώ
είναι, αν θέλετε, και η διαφορά µας µε την προηγούµενη κυβέρνηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ πολύ γρήγορα στο
πρόγραµµα που έχουµε κάνει στην κεντρική Μακεδονία. Έχουµε
προχωρήσει ταχύτατα τις διαδικασίες για την κατασκευή δεκαε-
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πτά νέων σύγχρονων και βιοκλιµατικών σχολικών µονάδων.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Σιµόπουλε, τα
έχουµε κάνει µε ΣΔΙΤ, διότι δεν βασιζόµαστε µόνο στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι δεν
είναι αρκετό. Θέλουµε να αξιοποιήσουµε και άλλα εργαλεία
όπως είναι οι ΣΔΙΤ. Αυτή η διαδικασία, οι συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία προχωράει
µε πολύ γοργό ρυθµό και έχουν κατατεθεί αιτήσεις από πολλές
σοβαρές, θα έλεγα, κατασκευαστικές εταιρείες για να έχουµε
πλέον σύγχρονες µονάδες.
Πάµε γρήγορα στα τρία συγκροτήµατα, για τα οποία µε ρωτάτε. Μιλάτε για το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο του Δήµου Παύλου Μελά
και το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου.
Ξεκινώ µε το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης. Εδώ βλέπουµε µερικά ευτράπελα του ελληνικού δηµοσίου. Ο δήµος -και πολύ
σωστά- ανέθεσε τον έλεγχο και τη διερεύνηση της ικανότητας
του σχολικού κτηρίου σε έναν εξωτερικό µελετητή και εντοπίστηκαν τεράστια προβλήµατα στο κτήριο.
Μιλάµε για ένα κτήριο της δεκαετίας του 1970, το οποίο δεν
είχε ούτε οικοδοµική άδεια και δεν είχε ούτε τεύχη στατικών υπολογισµών. Τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία ήταν κάποια αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήµου Παύλου Μελά.
Το θετικό στοιχείο είναι ότι ξεµπλέξαµε αυτόν τον καµβά τον
οποίο σας ανέφερα και στις 8 Απριλίου οι «Κτηριακές Υποδοµές»
αποφάσισαν την έγκριση της µελέτης διακήρυξης οικονοµικών
και συµβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης -και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε τα άλλα δύο σχολεία, κύριε Πρόεδρε- είναι στις
129.000 ευρώ. Έχει ενταχθεί σε ενάριθµο. Ο διαγωνισµός έχει
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26 Μαΐου και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι στις 22 Ιουνίου.
Η µελέτη αυτή είναι πολύ σηµαντική. Ελέγχουµε τη στατικότητα -τη στατική επάρκεια, αν θέλετε- του κτηρίου, ώστε µε
ασφάλεια να στεγαστούν οι µαθητές και οι δάσκαλοι.
Θα έρθω σε λίγο στις περιπτώσεις των άλλων δύο σηµείων στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σιµόπουλε, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, από
ό,τι καταλαβαίνω και για τα υπόλοιπα δύο σχολεία θα είναι η
απάντησή σας το ίδιο θετική, οπότε τη θεωρώ δεδοµένη και
βάσει αυτής της πραγµατικότητας έρχοµαι στη δευτερολογία.
Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι, πράγµατι, η συνεργασία µε την ΚΤΥΠ, όπως και µε τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών είναι άψογη και γι’ αυτόν τον λόγο, η δυτική Θεσσαλονίκη
νιώθει ότι ωριµάζουν πολύ πιο γρήγορα τα έργα πλέον και ότι οι
ανάγκες που υπάρχουν κυρίως στον Δήµο Ευόσµου και επίσης
και στον Δήµο Νεάπολης - Συκεών, στην περιοχή του Ρετζικίου,
θα καλυφθούν.
Υπάρχουν αιτήµατα τα οποία κατανοώ ότι πολλές φορές είναι
έξω από τις δυνατότητες όχι µόνο της πολιτείας, αλλά πολλές
φορές είναι και υπερβολικά. Γνωρίζω, όµως, ότι, ειδικά στη συγκεκριµένη περιοχή και ειδικότερα στις δύο που ανέφερα, το πρόβληµα είναι πάρα πολύ µεγάλο.
Σας τονίζω, επίσης, ότι υπήρχε ένα πρόγραµµα αναβάθµισης
των σχολικών αιθουσών των δηµοτικών σχολείων µε χρήµατα
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο έτρεξε στην
Αττική, το φέραµε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά στις αρχές
του 2015 σταµάτησε ως έργο.
Θα ήθελα να το έχετε υπ’ όψιν σας και να δούµε αν µπορούµε
να συνεχίσουµε από το σηµείο στο οποίο σταµατήσαµε.
Θέλω, επίσης, να τονίσω και ένα άλλο πολύ σηµαντικό έργο
για το οποίο ξέρω ότι έχετε προχωρήσει. Είναι το Καλλιτεχνικό
Σχολείο στον Δήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης. Έχει ωριµάσει
πάρα πολύ όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μένει η χρηµατοδότηση της αγοράς του οικοπέδου από την ΕΤΑΔ. Είναι ένα
έργο µε πολύ µεγάλη σηµασία για όλη την περιοχή. Όλα τα άλλα
προβλήµατα έχουν λυθεί και θεωρώ ότι µε αυτό το έργο θα δώσουµε αναπτυξιακή ώθηση σε µια περιοχή η οποία νιώθει τα τε-
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λευταία πολλά χρόνια ότι οι πόροι σταµατούν κάπου στον Βαρδάρη. Πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να σταθούµε δίπλα και
να κατανοήσουν ότι υπάρχουν πόροι για όλη τη Θεσσαλονίκη.
Θεωρώ ότι εσείς µπορείτε να κινηθείτε σε µια τέτοια κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στη δεύτερη σχολική µονάδα για
την οποία µε ρωτήσατε, κύριε Σιµόπουλε, και έχει να κάνει µε την
περίπτωση του 12ου Δηµοτικού Σχολείου και του 11ου Νηπιαγωγείου. Αυτά τα δύο κτήρια, οι σχολικές µονάδες, είναι στον Δήµο
Παύλου Μελά.
Το εν λόγω, λοιπόν, συγκρότηµα πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο τριών στρεµµάτων. Το ζήτηµα µε το οικόπεδο αυτό είναι
ότι είχε εκπονηθεί η µελέτη. Αυτή, όµως, έχει µερικά προβλήµατα, γιατί παρεκκλίνει από τα κτηριολογικά προγράµµατα και
δεδοµένα του Υπουργείου. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει συνταχθεί
κτηριακό πρόγραµµα έτσι ώστε να βελτιώσουµε την αρχιτεκτονική κάτοψη του ισογείου, προκειµένου να αποσταλεί στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.
Εδώ να τονίσω κάτι που ίσως δεν είναι ξεκάθαρο ότι εµείς πρέπει να έρθουµε σε πλήρη συνεννόηση και επαφή µε το Υπουργείο Παιδείας, να είµαστε σε αγαστή συνεργασία, έτσι ώστε να
µας δίνουν τις προδιαγραφές τους για το κτηριακό και την οργάνωση των αιθουσών διδασκαλίας.
Εποµένως είµαστε και εκεί σε καλό δρόµο για να ξεµπλέξουµε
και αυτό το πρόβληµα έτσι ώστε να γνωρίζουµε ότι όταν θα παραδοθεί πλέον το σχολείο αυτό, να είναι µε τις προδιαγραφές
που χρειάζονται.
Κλείνω µε το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου, στο οποίο αναφερθήκατε. Εδώ έχουµε ολοκληρώσει τις µελέτες και έχουν γίνει
και βελτιώσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΚΤΥΠ και ξεκινάµε
τώρα τη σύνταξη προϋπολογισµού και τα τεύχη δηµοπράτησης.
Εποµένως σε αυτή την περίπτωση είµαστε σε φάση δηµοπράτησης του έργου. Ελέγχεται η αρχιτεκτονική µελέτη και θα κάνουµε
όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουµε στην έκδοση της
οικοδοµικής άδειας.
Θα σας πω εδώ ότι το έργο αυτό έχει ήδη λάβει χρηµατοδότηση από το ΠΔΕ. Μιλάµε για ένα έργο του οποίου ο προϋπολογισµός είναι 5.690.000 ευρώ. Η δηµοπράτησή του ξεκινάει σε
έναν περίπου µήνα, στις αρχές Ιουλίου.
Είναι, λοιπόν, εµφανές ότι έχουµε αναπτύξει, όπως και εσείς
αναφέρατε, έναν πλήρη σχεδιασµό τόσο για τα µεγάλα όσο
όµως και για τα µικρά έργα υποδοµής. Στον σχεδιασµό µας προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των σχολικών µονάδων της
χώρας, ειδικά σε περιοχές όπως η δυτική Θεσσαλονίκη, µια περιοχή που έχει µια απίστευτη πληθυσµιακή ανάπτυξη, σε αντίθεση µε άλλες περιοχές της περιφέρειας που έχουµε σχολικές
µονάδες οι οποίες επί της ουσίας κλείνουν.
Εδώ όµως τι κάνουµε; Εδώ ενισχύουµε υπάρχουσες δοµές,
σχεδιάζουµε υλοποίηση νέων δοµών εκεί που χρειάζονται, χρησιµοποιούµε εργαλεία χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, όπως είναι
τα ΣΔΙΤ και όπως είναι τα δεκαεπτά σχολεία τα οποία σας προανέφερα. Και όπως νοµίζω αποτυπώνεται και από τις απαντήσεις
που σας έχω δώσει δεν µένουµε µόνο στα λόγια, αλλά κάνουµε
πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι σχολικές µονάδες δεν ήταν στις προτεραιότητες της προηγούµενης κυβέρνησης.
Εδώ πρέπει να χρησιµοποιήσουµε εργαλεία έξυπνα. Τα ΣΔΙΤ
έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, διότι στην ουσία έχουµε
ένα σχολείο για το οποίο αναλαµβάνεται και η συντήρηση και η
δηµιουργία. Εποµένως νοµίζω ότι αυτό το εργαλείο θα πρέπει να
το χρησιµοποιήσουµε µε µεγαλύτερη ευελιξία και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Επόµενη είναι η δέκατη τρίτη µε αριθµό 820/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ελισσάβετ (Μπέττυς) Σκούφα
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προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Απαραίτητη η οικονοµική στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων της πατρίδας µας».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Νικόλαος Γιατροµανωλάκης.
Τον λόγο έχει η κ. Σκούφα.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γιατροµανωλάκη, η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση κανονικά δεν θα έπρεπε να λάβει καν χώρα διότι έχουν προηγηθεί ήδη
δέκα ερωτήσεις σε διάστηµα ενός έτους από όλα τα κόµµατα
της Βουλής -το λέω µετά λόγου γνώσης. Είναι µία ερώτηση, λοιπόν, ανά µήνα.
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισµού,
επειδή το διαπίστωσα ιδίοις όµµασι, είχε απάντηση copy-paste
στην ερώτηση πώς θα στηριχθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι ανά
την Ελλάδα.
Βρισκόµαστε σε µια άκρως προβληµατική κατάσταση και στον
τοµέα του πολιτισµού γενικότερα. Καλλιτέχνες, οπερατέρ, εργαζόµενοι φωτισµού κ.λπ., κάθε τρεις και λίγο είναι έξω από το
Υπουργείο. Όµως και ο τοµέας του λαϊκού πολιτισµού δυστυχώς
πνέει τα λοίσθια. Δεν έχει στηρίξει η Κυβέρνηση έµπρακτα τους
δεκάδες χιλιάδες πολιτιστικούς συλλόγους στη χώρα, πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι µεταλαµπαδεύουν την ιστορία του Ελληνισµού, µεταλαµπαδεύουν τις ρίζες µας, µεταφέρουν τους
θρύλους, τις παραδόσεις από τις πατρογονικές εστίες του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στα βουνά της Ηπείρου,
στην Κρήτη.
Και όλες αυτές οι σηµαντικότατες κοιτίδες πολιτισµού έναν
χρόνο είναι κλειστές, έναν χρόνο δεν έχουν καθόλου έσοδα για
τα πάγια έξοδά τους και ήδη πολλοί απ’ αυτούς τους σηµαντικότατους πολιτιστικούς συλλόγους έχουν κλείσει.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι δύο. Πρώτον, αν, επιτέλους, η Κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολιτιστικούς συλλόγους ανά τη χώρα
που είναι µη κερδοσκοπικά σωµατεία, άρα δεν µπορούν να µπουν
στα υφιστάµενα οικονοµικά µέτρα ενίσχυσης. Αν θα τους δώσετε, δηλαδή, έστω και εφάπαξ συνδροµή για τα πάγια έξοδά
τους. Δεύτερον, αν υπάρχει και κάποιος προγραµµατισµός για
τις εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού, ούτε ώστε να µη χαθεί
και το φετινό καλοκαίρι όχι µόνο από τα έσοδα των συλλόγων
αλλά και από τις λαϊκές γιορτές στα χωριά. Είναι ζωντανά κύτταρα οι λαϊκές γιορτές, τα πανηγύρια και τα δρώµενα. Ίσως το
µοναδικό ζωντανό κύτταρο πολιτισµού για τα χωριά µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Σκούφα, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα ξεκινήσω µε αυτά στα οποία συµφωνούµε. Θα συµφωνήσω ότι,
όντως, δεν θα έπρεπε να λάβει χώρα αυτή η ερώτηση. Δώστε
µου µερικά λεπτά και θα καταλάβετε και το γιατί. Θα συµφωνήσω
όµως κυρίως για την σηµασία που όντως έχουν τα πολιτιστικά
σωµατεία και οι πολιτιστικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα για τον
πολιτισµό, για την άυλη πολιτιστική µας κληρονοµιά και για όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται και µε τα οποία
συµφωνώ απολύτως.
Έχουµε γράψει σε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί
ότι το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριµένο. Το Υπουργείο Πολιτισµού µέσα από τη διαδικασία των επιχορηγήσεων που δίνει από
τον νόµο έχει έναν συγκεκριµένο προσανατολισµό. Μπορεί να
επιχορηγεί αποκλειστικά δράσεις πολιτισµού. Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι δεν µπορεί ούτε στην περίπτωση των πολιτιστικών
σωµατείων ούτε σε άλλες περιπτώσεις, ακόµα και θεατρικών
σχηµάτων ή οµάδων χορού κ.λπ., να καλύψει πάγιες δαπάνες,
φως, νερό, τηλέφωνο, ενοίκιο, φερ’ ειπείν. Δεν το επιτρέπει ο
νόµος. Αυτό είναι ένα δεδοµένο που έχουµε. Και αυτό ήταν δεδοµένο και επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν έγινε κάποια τροποποίηση σε
αυτό από εµάς. Έτσι είναι.
Πρώτα από όλα εµείς δεν µπορούµε να δίνουµε σε κανέναν
φορέα πάγια παρά µόνο για δράσεις. Πέραν αυτού οι συγκεκριµένοι φορείς, επειδή συνήθως έχουν ένα πλήθος και µία ευρύ-
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τητα δραστηριοτήτων η οποία ξεπερνά αυτό που ορίζουν την αµιγώς πολιτιστική δράση, δεν υπάγονται καν σε µας. Μπορεί να κάνουν εκδροµές, µπορεί να κάνουν κάποιες άλλες δράσεις.
Υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε µας µπορούν να έρθουν -και έρχονται- για να εγγραφούν στο µητρώο µας, να συµµετάσχουν στις προσκλήσεις των επιχορηγήσεων και να πάρουν
πόρους από εκεί. Αυτό συνέβη και πέρυσι. Κάναµε δεκατέσσερις
προσκλήσεις στις οποίες υπέβαλαν προτάσεις και πήραν από
αυτές λεφτά οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωµατεία. Αυτό συνέβη και φέτος. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά µπορώ να τα πω πιο
αναλυτικά στη δευτερολογία.
Όµως πέραν αυτών, ακριβώς επειδή αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία τους, έγινε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί γιατί
έγινε σχετικά πρόσφατα. Έγινε πριν από την ηµεροµηνία κατά
την οποία υποβάλετε την ερώτηση.
Εκδόθηκε, λοιπόν, κατόπιν µιας σχετικής διαβούλευσης των αρµόδιων Υπουργείων µια υπουργική απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών µε τίτλο
«Αυξηµένη αποζηµίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 για τον µήνα Απρίλιο 2020-2021». Σε αυτή την απόφαση γράφει
ότι στο πεδίο εφαρµογής των δικαιούχων εντάσσονται και οι φορείς που ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο πολιτιστικών φορέων
της Γενικής Γραµµατείας Σύγχρονου Πολιτισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού την 1η Απριλίου του 2021 ανεξαρτήτως
κωδικού αριθµού δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι όλα εκείνα -που είναι πολλά- τα πολιτιστικά σωµατεία και οι σύλλογοι της χώρας µας που είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο το δικό µας, το µητρώο πολιτιστικών
φορέων, θα λάβουν το εξής ποσό: Με την επιφύλαξη των ορίων
συσσώρευσης συµπόρευσης, η αυξηµένη αποζηµίωση ειδικού
σκοπού θα είναι 1.000 ευρώ για δικαιούχους από µηδέν έως
πέντε εργαζόµενους, 2.000 για δικαιούχους από έξι έως είκοσι
εργαζόµενους και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν
είκοσι έναν έως σαράντα εννέα εργαζοµένους σύµφωνα µε τα
στοιχεία του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ».
Αυτό έχει ανακοινωθεί από τις 17 Μαΐου. Αυτό είναι το βασικό
ερώτηµα που κάνατε, για µια εφάπαξ στήριξη. Αυτή είναι η βασική απάντηση. Οτιδήποτε άλλο στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Σκούφα, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Θα ξεκινήσω από το τεχνοκρατικό οικονοµικό κοµµάτι. Έχω την εντύπωση -το λέω µε επιφύλαξη- ότι
και αυτή η επιδότηση την οποία µόλις αναφέρατε, είναι χαρµόσυνο το γεγονός ότι αναφέρατε και επιχειρήσεις από µηδέν έως
κάτι εργαζόµενους, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι καταλαβαίνετε
ότι δεν έχουν σταθερούς και µόνιµους εργαζόµενους και στηρίζονται στην επαρχία και συγγνώµη που το λέω, γιατί στην Αθήνα
συνήθως δεν υπάρχει εις βάθος εικόνα της υπόλοιπης επικράτειας και της επαρχίας. Οι πολιτιστικοί, λοιπόν, σύλλογοι της
επαρχίας δεν έχουν εργαζόµενους. Αυστηρά και µόνο στηρίζονται στον εθελοντισµό.
Δεύτερον δεν είναι -ξαναλέω- κερδοσκοπικές εταιρείες. Δηλαδή δεν µπορούµε να τις βάλουµε σε ένα οικονοµικό µέτρο ενίσχυσης που δεν ξέρω αν έχει τέτοια προϋπόθεση και η
επιστρεπτέα προκαταβολή νούµερο επτά να έχουν απώλεια τζίρου. Εάν είναι σχεδιασµένη για επιχείρηση, τους περισσότερους
πολιτιστικούς συλλόγους της επαρχίας δυστυχώς και πάλι δεν
θα τους πιάσει.
Πέρα, όµως, από το οικονοµικό κοµµάτι και πέρα από το γεγονός ότι µέχρι τώρα το Υπουργείο Πολιτισµού έδινε µονοµερή
έµφαση, κύριε Γιατροµανωλάκη, στον νεότερο και σύγχρονο πολιτισµό και θα πω δυστυχώς µάλλον διαχρονικά. Εποµένως ένα
κεντρικό αίτηµα των πολιτιστικών συλλόγων ανά τη χώρα είναι
να υπάρξει, αν θέλετε, και ειδική γραµµατεία λαϊκού πολιτισµού
στο Υπουργείο Πολιτισµού και να υπάρχει ένα συνεχές και σταθερό πλαίσιο στήριξης του λαϊκού πολιτισµού, της δηµοτικής µας
παράδοσης, του πολιτισµού δηλαδή που αδιαµεσολάβητα παράγουν οι τοπικές κοινωνίες του πολιτισµού που δεν είναι εµπορεύσιµο αγαθό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα το αιτούµενο είναι ένα γενικό πλαίσιο -ξαναλέω- στήριξης
του λαϊκού πολιτισµού εν γένει και επίσης προσοχή στην επιστρεπτέα προκαταβολή επτά, γιατί για τους όρους που σας ανέφερα,
για την απώλεια εσόδων συγκριτικά σε δύο χρονιές, µπορεί και
πάλι να µην µπορέσει να καλύψει τους πολιτιστικούς συλλόγους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ.
Πρώτα από όλα χαίροµαι γιατί µάλλον µετατοπίσαµε το ζήτηµα που σηµαίνει ότι µάλλον καταλάβατε ότι υπάρχει όντως µια
µέριµνα πολύ ξεκάθαρη από την πλευρά της πολιτείας. Επίσης
να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε για την επιστρεπτέα.
Αυτή η υπουργική απόφαση που σας διάβασα πριν και σας περιέγραψα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε πραγµατικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι της χώρας µας να µπορούν να λάβουν αυτή την
οικονοµική υποστήριξη. Εποµένως δεν τίθεται τέτοιο θέµα.
Από εκεί και πέρα, επειδή είπατε και στην πρωτολογία σας,
κυρία Σκούφα, ότι είναι όλοι έξω από το Υπουργείο, είπατε µάλιστα για τους οπερατέρ και είναι πολύ ενδιαφέρον, επιτρέψτε µου
να πω το εξής. Οι οπερατέρ την τελευταία φορά που ήταν έξω
από το Υπουργείο µας ήταν για να µας ευχαριστήσουν, διότι κάναµε αυτό που δεν είχε γίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Τι κάναµε; Μεριµνήσαµε για δικούς τους ασφαλιστικούς κωδικούς για να µπορούν να ασφαλίζονται ως οπερατέρ και όχι ως
κάτι άλλο στα ζωντανά θέµατα και ακροάµατα. Εποµένως, παρακαλώ να είµαστε λίγο προσεκτικοί και να παρακολουθούµε τη
δουλειά που επιτελείται στο κοµµάτι αυτό, γιατί πραγµατικά έχει
επιτευχθεί πρόοδος, η οποία δεν είχε επιτευχθεί για πάρα πολλά
χρόνια τώρα.
Επίσης, είπατε δύο άλλα πράγµατα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Πρέπει να είστε η µόνη στο Κοινοβούλιο, η οποία θεωρεί ότι
υπάρχει µια µεγαλύτερη στήριξη για τον σύγχρονο πολιτισµό στο
Υπουργείο Πολιτισµού. Διαχρονικά ο σύγχρονος πολιτισµός υπέφερε. Αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτής της Κυβέρνησης, ήταν ο
πρώτος που ανέγνωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης µιας Γενικής
Γραµµατείας σε πρώτη φάση και στη συνέχεια ενός Γραφείου
Υφυπουργού, µιας τέτοιας θέσης για τον σύγχρονο πολιτισµό.
Μέχρι τώρα υστερούσε πάρα πολύ ο σύγχρονος πολιτισµός όχι
µόνο σε χρηµατοδότηση, αλλά σε προσοχή και ενδιαφέρον από
την πολιτεία.
Να πούµε, όµως, και κάτι ακόµα. Είπατε για την ανάγκη να
υπάρχουν ειδικές προσκλήσεις για τη λαϊκή κληρονοµιά. Θέλω
να σας πω ότι υπάρχουν και επιτρέψτε µου να σας διαβάσω κάποιες τρέχουσες προσκλήσεις που υπάρχουν. Υπάρχει η Διεύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσα στο Υπουργείο,
αυτοτελής και πολύ σηµαντική µε πολύ σηµαντικό έργο.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, σας διαβάζω προτεραιότητες και προσκλήσεις σχετικές που έχουν βγει µε αυτό: Παραδοσιακά Επαγγέλµατα και Τέχνες «Η Ελληνική Μαστοριά», ανάδειξη της
πολιτιστικής αξίας των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελµάτων.
Αγροδιατροφική Κληρονοµιά. Δηµιουργία τοπικών και θεµατικών
Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Στοιχεία άυλης
πολιτιστικής κληρονοµιάς που είναι εγγεγραµµένα στο Εθνικό
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ελλάδας, δράσεις µελέτης, ανάδειξης, διαφύλαξης µε ιδιαίτερη έµφαση στη
µεταλαµπάδευσή τους στις νεότερες γενιές. Λαϊκές Γιορτές και
Δρώµενα, µελέτη διαφύλαξη και ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό
της σηµασίας τους µεταξύ άλλων και για τη διατήρηση της συνοχής και της µείωσης των τοπικών κοινοτήτων. Μουσικές, χορευτικές και άλλες παραστάσεις που θα αναδεικνύουν µε τρόπο
πρωτότυπο την παραδοσιακή µουσική, τον λαϊκό χορό και εν
γένει την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά ως πηγές έµπνευσης και
αναστοχασµού. Δράσεις ανάδειξης πολιτισµικών τοπίων, µε έµφαση στον αγροτικό χώρο, στην περιφέρεια δηλαδή, ανάδειξη
της σηµασίας των πολιτισµικών τοπίων στο ευρύ κοινό και δηµιουργία και εµπλουτισµός προγραµµάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισµού. Δράσεις µελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης
της συλλογικής µνήµης, µε ιδιαίτερη σηµασία για την ανασυγκρότηση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων.
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Σε αυτά θα προσθέσω και µια πρόσκληση που βγάλαµε εµείς
από τον σύγχρονο πολιτισµό ειδικά φέτος µε αφορµή του χρόνου τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη
µνήµη την ιστορική, ένα πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται
πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι και σωµατεία σε όλη τη χώρα.
Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι υπάρχει µία στρατηγική και µία µέριµνα και για τη χρηµατοδότηση δράσεων και
δρώµενων σαν αυτές που περιγράψατε, αλλά και της µελέτης
τους και της διαφύλαξης τους και της έρευνάς τους. Κοιτάµε και
το ερευνητικό κοµµάτι, αλλά τα αναγνωρίζουµε εµπράκτως και
σαν ζωντανά κύτταρα και στοιχεία της σύγχρονης πολιτιστικής
δηµιουργίας.
Δεν µπαίνω στα νούµερα, στους αριθµούς των χρηµατοδοτήσεων. Με ευχαρίστηση να σας τα δώσουµε, υπάρχουν όλα τα
νούµερα και υπάρχει και το τι έγινε και το 2018, που ήταν πολύ
λιγότερα και το 2017 και το 2019. Εποµένως νοµίζω ότι έχετε
λάβει τις απαντήσεις που θέλατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την όγδοη µε αριθµό 806/26-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τις
επαγγελµατικές σχολές του ΟΑΕΔ».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τον περασµένο Δεκέµβρη η Κυβέρνησή σας
ψήφισε τον ν.4763 για την επαγγελµατική εκπαίδευση, ένας
νόµος βέβαια κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα των µεγαλοεπιχειρηµατιών για φρέσκο, νεανικό και κυρίως φθηνό εργατικό
ειδικευµένο δυναµικό, το οποίο θα αποστερείται το δικαίωµα στη
γενική µόρφωση και παιδεία από τα δεκατέσσερά του ακόµα
χρόνια για να οδηγείται ουσιαστικά στην ανήλικη εργασία.
Αυτός, λοιπόν, ο νόµος, ανάµεσα στα άλλα, έπληξε βαριά και
τα µορφωτικά και εργασιακά δικαιώµατα των µαθητών των επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕΔ, καθώς υποβαθµίζει το πτυχίο και
τις σχολές τους από το επίπεδο 4 επαγγελµατικών δικαιωµάτων
και προσόντων στο επίπεδο 3. Προσθέτει άλλο ένα εµπόδιο στις
σπουδές τους, καθώς για να λάβουν και αυτό το πτυχίο επιπέδου
3, το υποβαθµισµένο, είναι υποχρεωµένοι να δώσουν εξετάσεις
πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ. Και αυτές µάλιστα όλες οι αρνητικές εξελίξεις για τους µαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ η Κυβέρνηση ψήφισε ότι θα εφαρµοστούν από φέτος, αλλάζοντας στα
µισά, δηλαδή, της χρονιάς ό,τι ήξεραν οι µαθητές όταν εγγράφονται σ’ αυτές τις σχολές.
Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν προκαλέσει και δίκαια έχουν προκαλέσει- ένα µεγάλο κύµα διαµαρτυριών και
κινητοποιήσεων, αγωνιστικών δράσεων από τους µαθητές αυτών
των σχολών σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε εβδοµάδα, κύριε
Υπουργέ, υπάρχουν κινητοποιήσεις τις οποίες η Κυβέρνηση περιφρονεί, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι βρίσκεται πολύ
µακριά από τις πραγµατικές ανάγκες των µαθητών, αφού αντί να
εξασφαλίσει την υγειονοµικά ασφαλή λειτουργία των επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕΔ, αντί να εξασφαλίσει κατάλληλα κτήρια, αίθουσες, σύγχρονο εξοπλισµό, εργαστήρια, µόνιµους
καθηγητές όχι βέβαια µαθητεία στον αέρα όπως είναι τώρα, αλλά
µε µηνιαίο εισόδηµα και ουσιαστική εποπτεία από το δικό σας
Υπουργείο από το Υπουργείο Εργασίας, τι έκανε η Κυβέρνηση;
Μέσα στην πανδηµία και µε τις σχολές κλειστές ψήφισε τον νόµο
για την επαγγελµατική εκπαίδευση.
Εν τω µεταξύ, όσα από τα παιδιά αυτά δεν πρόλαβαν να βρουν
κάποια επιχείρηση για τη µαθητεία δεν έχουν κανένα απολύτως
εισόδηµα όλο αυτό το διάστηµα, ενώ και ορισµένοι από αυτούς
που είχαν ξεκινήσει τη µαθητεία παραµένουν απλήρωτοι για
µήνες και µε τις συµβάσεις τους να βρίσκονται σε αναστολή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -ρωτάµε και το Υπουργείο
Εργασίας, έχουµε ρωτήσει νωρίτερα και το Υπουργείο Παιδείας-
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τι θα κάνετε ώστε να µην ισχύσει αυτός ο νόµος για την υποβάθµιση του πτυχίου για τους µαθητές που ήδη φοιτούν στις επαγγελµατικές σχολές του ΟΑΕΔ ώστε να εξασφαλιστεί ένα
εισόδηµα για όλους αυτούς τους µαθητές αυτών των σχολών,
να πληρωθούν για όλη την περίοδο της πανδηµίας και τι µέτρα
θα πάρετε για να λειτουργήσουν οι σχολές µε ασφάλεια υγειονοµική και µε τις κατάλληλες υποδοµές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δελή.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε, κύριε Δελή, κατ’ αρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω
για την ερώτησή σας γιατί µου δίνετε µια ευκαιρία να αναφερθώ
σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα που αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασµό µας για την επόµενη
µέρα της οικονοµίας µετά την πανδηµία. Αναφέροµαι στη συνολική αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη διασύνδεση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων
µας µε τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς
εργασίας σε µία εποχή που οι αλλαγές, λόγω και της εξέλιξης
της τεχνολογίας, είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα.
Πριν περάσω στην ουσία της ερώτησής σας, επιτρέψτε µου
να επισηµάνω ότι το διακύβευµα είναι µεγάλο για τους νέους,
αλλά και για την οικονοµία µας. Η έλλειψη αντιστοίχισης µεταξύ
των προσόντων των νέων εργαζοµένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας στερεί ευκαιρίες και προοπτικές από τους νέους,
αλλά και αναπτυξιακή δυναµική από την ίδια την οικονοµία µας.
Τι σηµαίνει αυτό; Με βάση τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις
για την εξέλιξη της ζήτησης προσόντων στην αγορά εργασίας,
είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουµε στην αναβάθµιση της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έως το 2030 εκτιµάται ότι τα προσόντα επιπέδων 3, 4 και 5 που αφορούν πρωτίστως την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα αντιστοιχούν περίπου στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας. Με άλλα
λόγια, τεχνικοί και επαγγελµατίες τεχνίτες αναµένεται να έχουν
µεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονοµία στο µέλλον και συνεπώς
καλύτερες προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Από την άλλη µεριά, σύµφωνα µε το δείκτη δεξιοτήτων του
CEDEFOP, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ανάµεσα σε τριάντα µία χώρες. Δηλαδή, συµβαίνει το εξής οξύµωρο: ενώ παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση για
συγκεκριµένα τεχνικά επαγγέλµατα, δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, ενώ η ανεργία των νέων στη χώρα µας παραµένει υψηλή.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε δροµολογήσει µια σηµαντική µεταρρύθµιση του κρίσιµου αυτού τοµέα της εκπαίδευσης. Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η άµεση και
ουσιαστική διασύνδεσή της µε τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.
Σε σχέση µε την πρώτη υποερώτησή σας, η οποία αφορά τη
δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών των ήδη φοιτούντων µαθητών στις επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ µε
βάση το θεσµικό πλαίσιο εισαγωγής τους, ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε το Υπουργείο Παιδείας για το εν λόγω θέµα και
οποιαδήποτε απόφαση θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι και αρµόδιο για τη συγκεκριµένη νοµοθετική
ρύθµιση του ν.4763/2020.
Κύριε Δελή, η ανάγκη για επένδυση σε γνώση, ικανότητες και
δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόµων και σε
όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι επιτακτική.
Σε αυτό το πλαίσιο µου έκανε εντύπωση η αναφορά σας στην
ερώτηση -την οποία επαναλάβατε και προηγουµένως- ότι εσείς
θεωρείτε ως εµπόδιο των σπουδών και υποβάθµιση του πτυχίου
τους την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, δηλαδή, του οργανισµού
που είναι ο επιτελικός φορέας της διά βίου µάθησης. Αυτός ο οργανισµός αναπτύσσει και εφαρµόζει ολοκληρωµένο εθνικό σύ-
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στηµα πιστοποίησης της µη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων και παρέχει την επιστηµονική υποστήριξη των υπηρεσιών
του επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής στη
χώρα µας.
Εν έτει 2021 δεν θέλετε πιστοποίηση των δεξιοτήτων των νέων
ανθρώπων, δηλαδή, των επαγγελµατιών τεχνιτών; Να επισηµάνω
ότι µε την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης στις επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ χορηγείται από τη σχολική µονάδα
στους
απόφοιτους
βεβαίωση
επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, µε την οποία οι µαθητές έχουν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ που θα
διενεργούνται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο και θα οδηγούν
στην απόκτηση πτυχίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου
3, δηλαδή, του ειδικευµένου τεχνίτη.
Επίσης, µε τον ν.4763/2020 για τις επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ κατοχυρώνεται η θεσµική τους αυτοτέλεια
στο σύστηµα της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Συνεχίζεται η λειτουργία τους, ενώ στον προηγούµενο νόµο προβλεπόταν η κατάργησή τους ως το τέλος του 2022. Διατηρείται
ο δυϊκός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που προσφέρουν καθώς
και η πλήρης ιατροφαρµακευτική αλλά και συνταξιοδοτική ασφάλιση των µαθητών. Διασφαλίζεται η αµοιβή των µαθητευοµένων
που υλοποιούν µαθητεία σε επιχειρήσεις ως ποσοστό επί του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Παραµένουν οι επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ στο επίπεδο 3 της τυπικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Διασφαλίζεται η λειτουργία πειραµατικών επαγγελµατικών σχολών του
ΟΑΕΔ σε συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους, επιµελητήρια και
κλαδικούς φορείς. Και, τέλος, µε την τροπολογία που συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 10 του ν.4783/2021 διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των επαγγελµατικών σχολών µαθητείας,
των πειραµατικών επαγγελµατικών σχολών και των προγραµµάτων µάθησης στον χώρο εργασίας από εθνικούς και ενωσιακούς
πόρους.
Έχετε και άλλες δύο ερωτήσεις, θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, τι λέτε σε αυτούς τους µαθητές; Ότι το
πτυχίο τους είναι επιπέδου επαγγελµατικών προσόντων 3 και ότι
αποκτούν το δικαίωµα να πιστοποιηθούν, να λάβουν µέρος στις
εξετάσεις πιστοποίησης για να πάρουν πτυχίο επαγγελµατικών
προσόντων 3.
Κύριε Υφυπουργέ, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι µαθητές που φοιτούσαν µέχρι τον Δεκέµβρη στις επαγγελµατικές σχολές του
ΟΑΕΔ, το πτυχίο τους έγραφε ότι έχουν επαγγελµατικά προσόντα επιπέδου 4.
Και δεν το λέµε εµείς. Το λέει µία απ’ αυτές τις σχολές, η
Επαγγελµατική Σχολή ΟΑΕΔ της Λάρισας. Θα το καταθέσω στα
Πρακτικά. Ανάµεσα στα άλλα λέει ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα είναι επιπέδου 4. Το έχει πει και η κυρία Υπουργός Παιδείας, το έλεγε παλαιότερα η Κυβέρνηση. Δεν ισχύει, δεν είναι
αληθές αυτό που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι ήταν πάντα αυτοί
οι µαθητές στο επίπεδο 3. Ήταν πάντα στο επίπεδο 4 επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η ψήφιση αυτού του νόµου συνιστά
υποβάθµιση των πτυχίων τους εκτός των άλλων. Περί αυτού πρόκειται.
Για τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας και µε την υποβάθµιση,
θέλω να πω κάτι. Κοιτάξτε, µιλάτε για σύνδεση µε την αγορά εργασίας και την αναβάθµιση σπουδών. Πώς θα γίνει η αναβάθµιση
αυτών των σχολών, αυτών των σπουδών, αυτών των πτυχίων; Με
τον απαρχαιωµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, µε το κτηριακό πρόβληµα που «φωνάζει» πια, µε την υποβάθµιση όχι µόνο των πτυχίων αλλά και των υλικοτεχνικών όρων κάτω από τους οποίους
παρέχεται αυτή η επαγγελµατική εκπαίδευση;
Όµως ήθελα να σταθώ, κύριε Υφυπουργέ, στο βασικό µας
ερώτηµα, στο πρώτο µάλλον ερώτηµα, σε σχέση µε το ότι θα
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πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρµογή του νόµου. Κατ’ αρχάς,
εµείς λέµε να καταργηθεί ο νόµος, να καταργηθεί αυτή η υποβάθµιση του πτυχίου τους από το 4 στο 3, αλλά σε κάθε περίπτωση
δεν πρέπει να αφορά, δεν πρέπει να ισχύσει γι’ αυτούς που ήδη
φοιτούν, γιατί µπήκαν µε άλλους όρους. Δεν µπορεί να αλλάζει η
Κυβέρνηση τους όρους σπουδών και το πτυχίο κατά τη διάρκεια
της φοίτησης ενός µαθητή, ενός φοιτητή. Έχουµε, λοιπόν, κατ’
αρχάς τη δήλωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, του κ. Πρωτοψάλτη,
στις 19 Μαρτίου, σε τηλεοπτικό κανάλι, που λέει ότι, ναι, εξετάζονται µεταβατικές διατάξεις. Έχουµε προχθές -και αυτό είναι το
πιο σηµαντικό- τη δήλωση του κ. Βούτσινου -το µάθαµε από την
ανακοίνωση που έβγαλαν αυτά τα παιδιά µετά τη συνάντηση που
είχαν στο Υπουργείο Παιδείας- ότι θα φέρει ρύθµιση η Κυβέρνηση,
η οποία θα λέει ότι θα πάρουν το πτυχίο τους µε βάση το καθεστώς µε το οποίο µπήκαν σε αυτές τις σχολές.
Μέχρι τώρα δεν έχουµε δει αυτή τη ρύθµιση, ελπίζουµε να
γίνει σύντοµα πράξη και αντιλαµβανόµαστε όλοι, και κυρίως αυτά
τα παιδιά, που µας βλέπουν και µας ακούν αυτή τη στιγµή, τη δύναµη που έχουν οι αγώνες, τα αποτελέσµατα που φέρνουν αυτοί
οι αγώνες, αργά η γρήγορα. Διότι πάλεψαν αυτά τα παιδιά για
να το κατακτήσουν αυτό και µας παρακολουθούν και παρακολουθούν και την Κυβέρνηση. Το συµπέρασµα είναι ότι οι αγώνες
έχουν αποτελέσµατα. Οι αγώνες που δεν έχουν αποτελέσµατα
είναι αυτοί που δεν γίνονται ποτέ. Και, τέλος, επιµένουµε και στην
κατάργηση συνολικά, έτσι κι αλλιώς, του απαράδεκτου νόµου
αλλά και της σχετικής διάταξης που υποβαθµίζει τα πτυχία.
Μιλήσατε κι εσείς πριν από λίγο -και ολοκληρώνω- για την αναβάθµιση. Είπατε ότι η Κυβέρνηση µιλούσε, και η Υπουργός Παιδείας εδώ στην απάντησή της, ότι φέρνει την τάξη, τέλος
πάντων, στον χώρο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν νοµίζουµε ότι
µπαίνει καµµία τάξη όταν υποβαθµίζεται ένα πτυχίο, ούτε όταν
οι νέοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουν.
Ούτε βέβαια µπαίνει τάξη όταν έχουµε τέτοιες ελλείψεις καθηγητών, τέτοια µεγάλη καθυστέρηση µαθητείας -κι αυτό θα πρέπει
να το δει το αρµόδιο, το δικό σας Υπουργείο- και τόσο πολύ κακοσυντηρηµένες εγκαταστάσεις. Ας γίνουν όλα αυτά, ας φροντίσει πραγµατικά η Κυβέρνηση να αναβαθµίσει την
τεχνολογική-επαγγελµατική εκπαίδευση και να µιλήσουµε µετά
και για όλα τα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δελής καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, πάω απευθείας στο δεύτερο υποερώτηµά σας,
στο οποίο αναφερθήκατε και προηγουµένως, που αφορά την
πληρωµή των µαθητών των οποίων οι συµβάσεις µαθητείας βρίσκονται σε αναστολή. Σύµφωνα µε ενηµέρωση που έχουµε από
τον ΟΑΕΔ, η διοίκησή του ενήργησε έγκαιρα από την αρχή της
πανδηµίας, καταθέτοντας σχετική εισήγηση στο αρµόδιο Υπουργείο, η οποία έγινε αποδεκτή για την έκδοση ειδικής νοµοθετικής
διάταξης. Βάσει αυτής της διάταξης προβλέπεται η καταβολή
της αµοιβής των µαθητευοµένων των επαγγελµατικών σχολών
µαθητείας που είχαν ενεργή σύµβαση µαθητείας για το χρονικό
διάστηµα ισχύος της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας
της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία συµπεριλαµβάνει και την αναστολή της πρακτικής άσκησης. Με την ενέργεια
αυτή ο οργανισµός εξασφάλισε έγκαιρα την καταβολή των αµοιβών των µαθητευοµένων των επαγγελµατικών σχολών µαθητείας
για όλο το χρονικό διάστηµα που δεν υλοποιούν την πρακτική
τους άσκηση λόγω της πανδηµίας.
Επίσης, µε κοινή υπουργική απόφαση κατά το έτος 2021 εξασφαλίζεται η επιδότηση των θέσεων µαθητείας σε φορείς του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Η κοινή υπουργική απόφαση
υπεγράφη στις 19-5-2021 και αφορά στην επιδότηση της µαθητείας και πρακτικής άσκησης όσων απασχολούνται στο δηµόσιο,
σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυ-
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τοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε εκµεταλλεύσεις, όπως επίσης και σε συνεταιρισµούς.
Αναφορικά µε την τρίτη ερώτησή σας, που αφορά στα µέτρα
της Κυβέρνησης για να ανοίξουν µε ασφάλεια οι σχολές µαθητείας και να εκσυγχρονιστούν τα εργαστήρια, θα ήθελα να πω ότι
τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτούργησαν µε διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία οι επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ
σε όλη την επικράτεια και τη Δευτέρα 24 Μαΐου ξεκίνησε και η
πρακτική άσκηση των µαθητευοµένων στο πλαίσιο του προγράµµατος µαθητείας σε εργασιακό χώρο, µε τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ µια φορά την εβδοµάδα. Ο ΟΑΕΔ συνεχίζει µε
συγκεκριµένες δράσεις στο τρέχον σχολικό έτος, 2020-21, να ενισχύει και να αναβαθµίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στις ΕΠΑΣ.
Μερικές από αυτές είναι:
Η εφαρµογή για πρώτη φορά ηλεκτρονικής διαδικασίας σε
όλα τα στάδια της πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και των αιτήσεων των υποψηφίων µαθητών.
Η άµεση εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές
µονάδες κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η παροχή φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για τους
µαθητές που το επιθυµούν, για την απρόσκοπτη παρακολούθηση
της τηλεκπαίδευσης.
Η κάλυψη των αµοιβών όλων των µαθητευόµενων για την περίοδο που ανεστάλη η πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης
σε επιχειρήσεις λόγω της πανδηµίας.
Η ένταξη σε προγράµµατα ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθµιση
των κτηρίων. Έγινε αυτό ήδη στην ΕΠΑΣ Καβάλας, έγινε στην
ΕΠΑΣ Πύργου και υπάρχουν άλλες προτάσεις που βρίσκονται σε
φάση αξιολόγησης.
Τέλος, η µεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατασκευή και λειτουργία «πράσινου»
σχολείου στην ΕΠΑΣ Κοζάνης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου του
ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, έχουν κατατεθεί ολοκληρωµένες προτάσεις αναβάθµισης
του θεσµού της µαθητείας συνολικά, που περιλαµβάνουν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις σε υποδοµές συνολικού
ύψους µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ. Προφανώς όχι µόνο για τις
ΕΠΑΣ. Αναφέροµαι σε όλον τον τοµέα της µαθητείας.
Οι νέοι και οι νέες έχουν ήδη αναγνωρίσει αυτή την προσπάθεια αναβάθµισης του θεσµού της µαθητείας από τη διοίκηση
του ΟΑΕΔ και για πρώτη φορά µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα, στο τρέχον σχολικό έτος, 2020-2021, ο αριθµός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 35% και ο αριθµός των εγγραφών κατά
13%, µετά από µία πολυετή απαξίωση των επαγγελµατικών σχολών µαθητείας και συνεχούς µείωσης της ζήτησης από πλευράς
των µαθητών που είχε σηµειωθεί κατά την προηγούµενη πενταετία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την ενδέκατη µε αριθµό 830/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Επιτακτική η άµεση κήρυξη της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης των
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως υποχρεωτικής».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αναφέρεται σε έναν τοµέα που έχει
υποστεί µεγάλη πίεση από την πανδηµία και δεν είναι άλλος από
τον τουρισµό. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στους εργαζόµενους στον τουρισµό, στον επισιτισµό και, βεβαίως, θα κάνω στη
δευτεροµιλία µου και αναφορά στους εργαζόµενους στα µέσα
µεταφοράς και, συγκεκριµένα, στα τουριστικά λεωφορεία.
Ενώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σηµαντικό
βαθµό στη στήριξη των ξενοδοχείων και των µονάδων εστίασης
σε λιγότερο αλλά σηµαντικό επίσης ύψος, οι εργαζόµενοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη σε όλους, µε αποτέλε-
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σµα να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα. Εντοπίζουν πρόβληµα
στους εργαζόµενους που δεν έχουν δικαίωµα επαναπρόσληψης,
που είναι πολλούς µήνες τώρα χωρίς εισόδηµα. Σε σχέση µε τις
µονοµερείς αναστολές που έγιναν πέρυσι και δόθηκε το δικαίωµα µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, δεν έχουν ακόµα εµφανιστεί τα ένσηµα από την περσινή χρονιά. Επίσης, θα αργήσει
η πλατφόρµα να λειτουργεί -τέλος του µήνα λένε- για τη µονοµερή αναστολή.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ζητήµατα, αλλά το πιο σηµαντικό, που είναι το κύριο αίτηµα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, είναι να
κηρυχθεί η επέκταση της συλλογικής σύµβασης εργασίας που
υπεγράφη το προηγούµενο διάστηµα, η συλλογική σύµβαση που
λύνει ζητήµατα, η συλλογική σύµβαση η οποία θα διασφαλίσει
την εργασιακή ειρήνη που χρειαζόµαστε, ούτως ώστε η επανεκκίνηση, η οποία ήδη είναι επί θύραις, να είναι µε τρόπο που να
ωφελήσει και την οικονοµία και τους εργαζόµενους και τις τοπικές κοινωνίες.
Και όσον αφορά αυτό το αίτηµα, ενώ έχει γίνει συνεδρίαση του
Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας και, σύµφωνα µε την ενηµέρωση, υπήρξε συζήτηση σε αυτή τη συνεδρίαση, δεν έχει ακόµα
υπάρξει η απόφαση του Υπουργού που θα την κατοχυρώνει ως
υποχρεωτική για όλο τον κλάδο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Κεγκέρογλου, είναι κάτι παραπάνω από προφανές -νοµίζω ότι το έχουµε ξανασυζητήσει και άλλες φορές εδώότι η οικονοµία της χώρας επηρεάστηκε βαθύτατα από την υγειονοµική κρίση λόγω της σηµαντικής συµβολής που είχαν στο
ΑΕΠ κλάδοι οι οποίοι εθίγησαν µε ιδιαίτερη δριµύτητα και ένας
από αυτούς ήταν οπωσδήποτε και ο κλάδος του τουρισµού.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, πέρυσι η συνολική µείωση των διεθνών τουριστικών ροών
ήταν κοντά στο 75% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Για
την ελληνική οικονοµία ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα
ανάπτυξης µε µεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ και την απασχόληση,
όπως επίσης και στις επενδύσεις και κυρίως στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η σηµασία του ενισχύεται, αν σκεφθεί κανείς την αλληλεπίδρασή του µε άλλους κλάδους, όπως είναι η
εστίαση, η ψυχαγωγία, αλλά και οι µεταφορές.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ένα τόσο ενισχυµένο και ευρύ πλέγµα στήριξης
αυτών των κλάδων. Συνολικά η Κυβέρνηση από την αρχή της
πανδηµίας έχει δράσει µεθοδικά και στοχευµένα για την όσο το
δυνατόν περισσότερο καθολική και πλήρη στήριξη επιχειρήσεων
και εργαζοµένων.
Από την αρχή της πανδηµίας έχουν δαπανηθεί ή σχεδιάζεται
να δαπανηθούν 36,5 δισεκατοµµύρια για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ήδη, το 2020 έχουν δαπανηθεί 24
δισεκατοµµύρια και για το 2021 προβλέπεται να δαπανηθούν
11,5 δισεκατοµµύρια, υπερβαίνοντας την αρχική πρόβλεψη του
προϋπολογισµού για παρεµβάσεις ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων.
Και όλα αυτά µέσα στο γνωστό περιοριστικό δηµοσιονοµικό
πλαίσιο που έχει η χώρα συνολικά δεδοµένου και του ύψους του
χρέους της.
Μόνο στο Υπουργείο Εργασίας το ύψος των καταβολών για
δίχτυ προστασίας στην αγορά εργασίας έχει ξεπεράσει τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ οι ωφελούµενοι µόνο από τις δράσεις
του δικού µας Υπουργείου ξεπερνούν τα τρία εκατοµµύρια
άτοµα.
Το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτείνεται, καθώς και η παροχή επιδοτήσεων µέσω του προγράµµατος για τη δηµιουργία
εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Ειδικά για τον τουριστικό κλάδο, τα ποσά που έχουν χορηγηθεί
µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής υπολογίζονται για τα ξενοδοχεία 290 εκατοµµύρια, ενώ άλλα 60 εκατοµµύρια αφορούν
τα ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Η κυβερνητική στήριξη, όµως, δεν περιορίστηκε µόνο στα όσα
ήδη ανέφερα. Μόλις την προηγούµενη εβδοµάδα ο Πρωθυπουρ-
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γός ανακοίνωσε ένα ακόµα πολύ σηµαντικό µέτρο στήριξης των
πληττοµένων τουριστικών επιχειρήσεων. Το νέο πρόγραµµα
απευθύνεται σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων του τουρισµού,
ξενοδοχεία, καταλύµατα, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ, αλλά
και σε πρακτορεία και σε τουριστικά λεωφορεία.
Η στήριξη απευθύνεται κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η ενίσχυση από το πρόγραµµα ανέρχεται στο 5% επί του τζίρου
στα καταλύµατα και στο 2,5% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις µε µέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΑΦΜ στις 400.000 ευρώ. Το ποσό της
ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και
αφορά µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις του τουρισµού,
ενώ περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισµένων κανονιστικών κριτηρίων του
ΕΣΠΑ. Με τη δράση αυτή, συνολικά, προβλέπεται ότι θα διατεθούν στις επιχειρήσεις αυτές σαν κεφάλαιο κίνησης 420 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι, νοµίζω, σαφές από τα παραπάνω ότι η Κυβέρνηση έχει
απόλυτη επίγνωση της πραγµατικής κατάστασης που επικρατεί
στην οικονοµία γενικότερα και στον τουρισµό ειδικότερα και
κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η επανεκκίνηση της οικονοµίας να
στεφθεί µε επιτυχία.
Αναφορικά µε τη συλλογική σύµβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων για την οποία µε ρωτάτε, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω
πόσο σηµαντικό είναι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
εργαζόµενους να διαπραγµατεύονται µε µεγάλη αντιπροσωπευτικότητα οι κοινωνικοί εταίροι και να συναποφασίζουν για σηµαντικά εργασιακά ζητήµατα, όπως είναι προφανώς και το ύψος των
αποδοχών.
Επί του προκειµένου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και οι όµοιας έκτασης αποφάσεις διαιτησίας δεσµεύουν τους εργαζόµενους και τους εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών
οργανώσεων του κλάδου ή του επαγγέλµατος. Για την επέκταση
αυτών των συµβάσεων προβλέπεται από τον νόµο ότι πρέπει να
απασχολείται στις συµβαλλόµενες επιχειρήσεις τουλάχιστον το
50% των εργαζοµένων του κλάδου.
Η υφιστάµενη συλλογική σύµβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων
υπεγράφη στις 20-1-2021 µεταξύ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Επισιτισµού - Τουρισµού και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων και έχει διάρκεια ισχύος από την 1-9-2020
µέχρι τις 31-12-2022.
Στις 11-5-2021, µετά από συνεδρίαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας -νοµίζω ότι σε αυτή αναφερθήκατε και εσείς- αποφασίστηκε και η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας για
κήρυξη της σύµβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων ως υποχρεωτικής. Το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί ακόµα από τον Υπουργό
σχετίζεται µε τον απαιτούµενο έλεγχο που πρέπει να γίνει από
τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι συµβαλλόµενοι εργοδότες απασχολούν το 50%
των εργαζοµένων του κλάδου. Μόλις διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
αυτές οι προϋποθέσεις από τον νόµο, το Υπουργείο θα προχωρήσει άµεσα στην επέκταση της σύµβασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Να υπενθυµίσω ότι σε παρόµοιο πλαίσιο πριν από περίπου έναν
µήνα -στις 8 Μαΐου, για να είµαι ακριβής- το Υπουργείο Εργασίας
έχει εκδώσει δελτίο Τύπου, προκειµένου να ενηµερώσει ότι προχωρά στην επέκταση δύο άλλων συλλογικών συµβάσεων µετά από
θετική εισήγηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και αυτές
αφορούσαν σε ηλεκτρολόγους που απασχολούνται σε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε και τη δευτερολογία σας. Ήδη φτάσαµε στα πέντε λεπτά.
Θερµή παράκληση να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Απλά να προσθέσω ότι αν υπήρχε ήδη η διάταξη του νόµου
που έρχεται τώρα περί ηλεκτρονικού µητρώου των επιχειρήσεων
οι οποίες συµµετέχουν σε αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
αυτό τώρα θα γινόταν αυτόµατα. Δηλαδή βλέπουµε τα ΑΦΜ,
βλέπουµε πόσους απασχολούν µέσω της «ΕΡΓΑΝΗΣ», τελείωσε
η ιστορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα θα καθυστερήσουµε λίγο, αλλά, όπως είπα και προηγουµένως, είχε ήδη πάρει τον δρόµο της.
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη για την καθυστέρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, η συλλογική
σύµβαση εργασίας που, όπως είπατε και εσείς, έχει υπογραφεί
πάρα πολλούς µήνες πριν, θα µπορούσε ήδη να έχει ελεγχθεί και
να έχει προχωρήσει. Δυστυχώς υπάρχει η εγκύκλιος του 2018, η
οποία επέβαλε κάποιες διαδικασίες που θα έλεγα είναι και πέρα
ακόµα από τον νόµο, οι οποίες δεν περιγράφονται µε αυτόν τον
τρόπο στον σχετικό νόµο και οδηγούν στη γραφειοκρατία, η
οποία ακολουθείται πιστά.
Αυτό το οποίο χρειάζεται σε µια περίοδο που η πανδηµία επιβάλλει όλα να γίνονται γρηγορότερα ως προς τις αποφάσεις και
να υλοποιούνται πολιτικές στήριξης άµεσα, διότι µετά από καιρό
δεν θα είναι και χρήσιµες, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται στις περιπτώσεις που αναφέρουµε των εργαζοµένων, γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουµε συµπτύξεις, βλέπουµε άµεσες ενέργειες,
βλέπουµε ΠΝΠ, βλέπουµε τα πάντα. Θα παρακαλούσα, λοιπόν,
η κήρυξη της σύµβασης που η εισαγωγή στο ΑΣΕ προϋποθέτει
και τον έλεγχο να προχωρήσει, γιατί ήδη έχει πραγµατοποιηθεί
στην πράξη αυτός ο έλεγχος. Πρόκειται για γνωστές συνδικαλιστικές οργανώσεις και για γνωστές εργοδοτικές οργανώσεις.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο θέµα που θα σας ζητήσω. Και αν
γι’ αυτή που έχει υποβληθεί εδώ και µήνες έχουµε αυτή την καθυστέρηση, σκεφτείτε γι’ αυτή την οποία θα σας πω τώρα. Μετά
από έναν χρόνο αντιπαραθέσεων ο Σύλλογος Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης µε τα γραφεία τουρισµού ήρθε σε συµφωνία µετά από συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπέγραψαν
στις 25 Μαΐου τη συλλογική σύµβαση εργασίας την οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά για να έρθει στα χέρια σας.
Η συλλογική αυτή σύµβαση εργασίας µετά από αίτηµα της
πλευράς των εργαζοµένων ζητείται να κηρυχθεί ως υποχρεωτική,
να επεκταθεί, προκειµένου να λυθούν µια σειρά από ζητήµατα
που σήµερα εκκρεµούν. Πρέπει να σας πω ότι ενώ έχει ξεκινήσει
η τουριστική περίοδος, επικρατεί σύγχυση για τα ισχύοντα.
Υπήρχε συλλογική σύµβαση, σταµάτησε. Τώρα έχουµε µια νέα.
Οι επαναπροσλήψεις δεν πραγµατοποιούνται και είναι αυτό το
πιο σηµαντικό. Δεν πραγµατοποιούνται οι επαναπροσλήψεις και
µε βάση τα ισχύοντα στον νόµο, εάν δεν υπάρχει αντικείµενο, δύνανται να µπουν σε αναστολή για τον µήνα Μάιο και Ιούνιο. Αυτό
δεν είναι δυνατόν στην περίπτωσή µας, εάν δεν ξεκαθαριστεί το
θέµα της ισχύος της συλλογικής σύµβασης.
Υπάρχουν προβλέψεις µέσα στη σύµβαση οι οποίες είναι σηµαντικές και γι’ αυτό, εκείνο που σας ζητώ είναι να γίνει σύµπτυξη των διαδικασιών, µε το που θα εξετάσετε, δηλαδή, άµεσα
το θέµα σε πολιτικό επίπεδο, να κινηθεί και η διαδικασία η γραφειοκρατική ούτως ώστε να έχουµε αποτέλεσµα σε άµεσο
χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να έχουµε συλλογική σύµβαση η οποία
να έρθει η έγκρισή της µετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.
Προς θεού. Θα πρέπει να κάνουµε κάτι στη σύµπτυξη.
Αν το ηλεκτρονικό µητρώο στο οποίο αναφέρεστε βοηθήσει
σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως, αλλά στην προκειµένη περίπτωση δεν θα βοηθήσει, διότι για να συγκροτηθεί το ηλεκτρονικό
µητρώο συνολικά, θέλει και αυτό τον χρόνο του. Θα έλεγα, λοιπόν, µε οποιονδήποτε τρόπο άµεσα να δείτε πώς συµπτύσσονται
οι προθεσµίες, να υπογραφεί η σύµβαση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων µε τα γραφεία τα τουριστικά γραφεία, να επεκταθεί η ισχύς της, να καταστεί υποχρεωτική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
Θερµή παράκληση για την τήρηση του χρόνου, διότι έχουµε
αρκετές επίκαιρες ερωτήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Θα κοι-
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τάξω να είµαι και σύντοµος, ώστε να καλύψω τον επιπλέον χρόνο
που πήρα προηγουµένως.
Κύριε Κεγκέρογλου, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο
που είπατε, που δεν είναι και στην ερώτησή σας, για τους οδηγούς.
Πράγµατι -αναφέρθηκα και προηγουµένως- υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Ελπίζω
ότι στο µέλλον αυτό θα γίνεται αυτόµατα και για να γίνει η επέκταση και η κάλυψη του συνόλου των οδηγών τουριστικών λεωφορείων έχει κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες, τις οποίες θα
τις ακολουθήσουµε το συντοµότερο δυνατόν.
Καταλαβαίνω απολύτως πόσο σηµαντική είναι η διασφάλιση
των συµφερόντων των εργαζοµένων που προκύπτει µέσα από τις
συλλογικές συµβάσεις. Το Υπουργείο Εργασίας έχει αποδείξει
επανειληµµένως ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζοµένων και
της υγιούς επιχειρηµατικότητας χωρίς εκπτώσεις στην τήρηση
κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας.
Και έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ερώτηµά σας σε σχέση µε τα
επιπλέον µέτρα που προτίθεται το Υπουργείο να λάβει, προκειµένου να προστατευτούν ακόµα περισσότερο οι εργαζόµενοι του
ξενοδοχειακού κλάδου.
Η απάντηση στο ερώτηµά σας αυτό είναι απλή και την έχουµε
ήδη δώσει µέσω του επερχόµενου εργασιακού νοµοσχεδίου.
Χρειάζεται ισχυρός ελεγκτικός µηχανισµός. Η αλήθεια είναι πως
πάντα θα υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που δεν θα τηρήσουν τις
υποχρεώσεις τους. Ο ρόλος του κράτους και ενός δραστήριου
και αποτελεσµατικού ελεγκτικού µηχανισµού είναι να µπορεί να
εντοπίζει τους παραβάτες άµεσα και να επιβάλλει τις αντίστοιχες
ποινές.
Γνωρίζετε πως το Υπουργείο έχει αποφασίσει να αναβαθµίσει
τον ρόλο του ΣΕΠΕ, µετατρέποντάς το σε ανεξάρτητη αρχή. Ο
ρόλος της αρχής αυτής θα περιλαµβάνει τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, την έρευνα της ασφαλιστικής
κάλυψης και παράνοµης απασχόλησης των εργαζοµένων,
καθώς, επίσης, και τη συµφιλίωση και επίλυση εργατικών διαφορών.
Η νέα ανεξάρτητη αρχή θα διεξάγει εικοσιτετράωρους ελέγχους µε ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, µητρώα, έγγραφα και
αρχεία. Δεν θα υπόκειται σε ελέγχους ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ
η επιλογή του διοικητή της θα γίνεται µε ανοιχτό διαγωνισµό,
όπου θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.
Κύριε Κεγκέρογλου, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η τουριστική σεζόν που ξεκινά είναι πολύ κρίσιµη για την επανεκκίνηση
της εθνικής οικονοµίας συνολικά µετά την υγειονοµική κρίση.
Γνωρίζουµε όλοι µας πολύ καλά πόσο σηµαντικές είναι αυτές οι
επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοί τους και ήδη η υπογραφή τής
συλλογικής σύµβασης εργασίας θεωρούµε ότι θα βοηθήσει σηµαντικά στην οµαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά εργασίας στη µετά COVID εποχή, που έτσι και αλλιώς έχει πολύ
µεγάλη αβεβαιότητα.
Πάντως τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας σχετικά µε
την εξέλιξη του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο, αλλά και την πορεία της
ανεργίας κατά την περίοδο της υγειονοµικής κρίσης, είναι ενθαρρυντικά, γεγονός που µας κάνει να αισιοδοξούµε ότι σύντοµα η
πανδηµία αλλά και οι συνέπειές της θα βρίσκονται πίσω µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 817/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών - γυναικών
για λήψη σύνταξης µε ανήλικο παιδί (25ετία/2010)».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέµα γνωστό, το οποίο ταλαιπωρεί
πάρα πολλούς πολίτες ενδιαφερόµενους, εργαζόµενους.
Υπήρξε απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η οποία υιοθέτησε την απόφαση του δεύτερου τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οποία είχε δικαιώσει εργαζόµενο,
δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίος είχε προσφύγει µε είκοσι πέντε έτη
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ασφάλισης το 2010, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατιωτικής
θητείας, µε ανήλικο τέκνο και ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί, όπως
και οι γυναίκες, στα πενήντα.
Η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σαφέστατα -µια δικαστική µάχη, η οποία από το 2016 είχε αρχίσει και τελείωσε το
2020- µε την 317 απόφαση, λοιπόν, απέρριψε την αναίρεση που
είχε ασκήσει το ελληνικό δηµόσιο κατά της απόφασης του δεύτερου τµήµατος, που δικαιώνει τον άνδρα υπάλληλο.
Το δικαίωµα λήψης σύνταξης µε ανήλικο παιδί που δόθηκε
στους άνδρες µε τη συµπλήρωση της εικοσιπενταετίας για τα
έτη 2011-12 στο πλαίσιο της ίσης ασφαλιστικής µεταχείρισης
των ανδρών και των γυναικών, δεν δόθηκε για το 2010. Και, βεβαίως, είναι γνωστό ότι διαµορφώθηκε στη συνέχεια µε την εξισορρόπηση και τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας µέχρι το
2022, γιατί µετά διαµορφώνεται στα εξήντα επτά έτη.
Αυτό, λοιπόν, το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την απόφαση
αφορά τους άνδρες που συµπληρώνουν τα είκοσι πέντε χρόνια
ασφαλιστικά το έτος 2010 και είχαν συµπληρώσει την ηλικία των
πενήντα ετών.
Παραµένει σε εκκρεµότητα ένα θέµα: Δικαιώθηκε ο προσφεύγων. Όµως, αυτό το θέµα έχει κριθεί αµετάκλητα πλέον. Γνωρίζει
το ελληνικό δηµόσιο ότι υπάρχουν πλείστοι υπάλληλοι, τα αιτήµατα των οποίων περιλαµβάνονται σε αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία και σε αυτή τη συγκεκριµένη µοναδική απόφαση, η
οποία είναι απόφαση ταυτόσηµη και µε το Ενωσιακό Δίκαιο.
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει καµµία ανταπόκριση από πλευράς
του ελληνικού δηµοσίου.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ: Προτίθεσθε να προβείτε σε αναγκαία νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να υλοποιηθεί το αποτέλεσµα της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να µην
προχωρήσει ένας έκαστος των ενδιαφεροµένων δικαστικά σε
οποιαδήποτε διαδικασία; Και αν προτίθεστε, έχετε κάποιον προγραµµατισµό συγκεκριµένο;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τα λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μουλκιώτη, το ζήτηµα της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών είναι ιδιαίτερα ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Αυτό άλλωστε οδήγησε πρόσφατα και στη δηµιουργία
χαρτοφυλακίου Υφυπουργού για τη δηµογραφική πολιτική και
την οικογένεια, µε αρµοδιότητα και σε θέµατα ισότητας των
φύλων.
Η ισότητα των φύλων είναι µια έκφανση της αρχής της ισότητας, η οποία στις µέρες µας έχει αναδειχθεί σε πρόκληση για
ολόκληρη την κοινωνία. Οφείλουµε όλοι µας, προφανώς ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, να εφαρµόσουµε στην πράξη
την ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουµε την τήρησή της µε
κάθε νόµιµο τρόπο.
Στα ζητήµατα της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας η
Κυβέρνηση αποδεικνύει έµπρακτα πόσο σηµαντικά είναι τα θέµατα της ισότητας των φύλων. Η πιο πρόσφατη απόδειξη βρίσκεται στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη
Βουλή. Με το νοµοσχέδιο αυτό κυρώνεται η Σύµβαση 190 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και
παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας και εισάγονται ρυθµίσεις
κατά της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας,
ενώ γίνονται συγκεκριµένες αναφορές σε συµπεριφορές που
σχετίζονται µε το φύλο.
Το πλέον σηµαντικό είναι πως οι διατάξεις του νοµοσχεδίου
καθορίζουν και την ευθύνη του εργοδότη για την πρόληψη και
την αντιµετώπιση συµπεριφορών βίας και παρενόχλησης, αλλά
και την υποχρέωσή του για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
των εργαζοµένων σε παρόµοια θέµατα. Αυτό βέβαια γενικότερα.
Έρχοµαι τώρα στο ασφαλιστικό, το οποίο εµπίπτει και στις αρµοδιότητές µου. Αρχικά να ξεκαθαρίσουµε ότι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είχαν σχεδιαστεί ως µέτρο κοινωνικής φύσης, το
οποίο όµως είχε σηµαντικές επιδράσεις σε διάφορες πτυχές του
ασφαλιστικού. Για παράδειγµα, οι περισσότερες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αφορούσαν γυναίκες στην πιο παραγωγική τους

13504

ηλικία, ενώ ταυτόχρονα δεν συνδέονταν µε κανέναν τρόπο µε την
ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Οι εισφορές των εργαζοµένων που έβγαιναν πρόωρα στη σύνταξη µικρή µόνο σύνδεση είχαν µε τη σύνταξη που ελάµβαναν.
Ταυτόχρονα, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις οδηγούσαν σε µεγαλύτερες διαφορές στις ηλικίες συνταξιοδότησης γυναικών και
ανδρών, µε αποτέλεσµα να µην προάγεται η πραγµατική ισότητα
µεταξύ των φύλων.
Την τελευταία δεκαετία έγιναν σηµαντικά βήµατα στη νοµοθεσία για να κλείσει το χάσµα αυτό αφ’ ενός και να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Όλα αυτά σε
ένα πλαίσιο, στο οποίο να προάγεται η ισότητα των φύλων, αλλά
ταυτόχρονα το ασφαλιστικό µας σύστηµα να διέπεται από ανταποδοτικότητα και δικαιοσύνη.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνω τι συνέβη µέχρι το
τέλος του 2010, καθώς η πρότερη κατάσταση ήταν άδικη εις
βάρος των ανδρών. Με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων µέχρι 31-12-2010 παρεχόταν στις γυναίκες υπαλλήλους µητέρες ανήλικων τέκνων η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών πραγµατικής
συντάξιµης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας.
Όµως, για τους άνδρες δεν υπήρχε η αντίστοιχη πρόνοια,
καθώς η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τις ίδιες προϋποθέσεις
δινόταν µόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας ή ήταν διαζευγµένοι και είχαν επιµέλεια τέκνων µε δικαστική απόφαση.
Οι σχετικές διατάξεις κρίθηκαν µε απόφαση του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντιβαίνουσες στην αρχή της νοµιµότητας προς την καταβολή της αµοιβής, µε αποτέλεσµα να
χρειάζονται προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στην απόφαση
αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό και θα το πάρω από τη δευτερολογία µου.
Σε εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης και στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών, ασφαλισµένων που
τελούν υπό τις ίδιες προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες, µε
τις διατάξεις του ν.3865/2010 παρεχόταν η δυνατότητα και στους
άνδρες υπαλλήλους πατέρες ανηλίκων να συνταξιοδοτούνται µε
το ίδιο ηλικιακό όριο που ίσχυε και για τις γυναίκες υπαλλήλους
µητέρες ανήλικων τέκνων.
Με την ψήφιση του ν.3865 διαµορφώθηκαν µεταβατικά όρια
ηλικίας ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης για όσους είχαν ανήλικο
παιδί. Τα όρια αυτά είναι πλέον κοινά για άνδρες και γυναίκες και
τα όρια αυτά τροποποιήθηκαν µε τον ν.4063/2012 και τον
ν.4336/2015 για όσους θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1-1-2013 και µετά. Και τότε σταµάτησε η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική µεταχείριση ανδρών και γυναικών υπαλλήλων µε ανήλικο
τέκνο, σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Έτσι και για
τους εργαζόµενους µε ανήλικο τέκνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαµορφώνεται στα εξήντα επτά έτη και εξισώνεται µε
το γενικό όριο ηλικίας.
Να σηµειώσω, βέβαια, ότι από την ανωτέρω αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται άνδρες και γυναίκες που
έχουν παιδί άγαµο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% ή περισσότερο.
Πήρα πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, οπότε στη δευτερολογία
µου θα τοποθετηθώ στο ζήτηµα των ορίων ηλικίας και στο πώς
αυτά διαµορφώνονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πράγµατι, σε κάποια θέµατα δεν θα διαφωνήσουµε, κάποια θέµατα όσον αφορά
την ισότητα θα συζητηθούν και σε επόµενες συνεδριάσεις εν όψει
και του νέου νοµοσχεδίου που καταθέτει η Κυβέρνηση.
Παρά ταύτα, το ζήτηµα το οποίο θέτουµε µε τη συγκεκριµένη
ερώτηση είναι πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριµένο και, βεβαίως, έχει
ικανοποιηθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας: Και µε την
ασφαλιστική µεταρρύθµιση το τελευταίο νοµοσχέδιο -το νοµο-
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σχέδιο Βρούτση που ακούστηκε- εφάρµοσε και υιοθέτησε την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγµατικές τις συγκεκριµένες διατάξεις του προηγούµενου
ασφαλιστικού νόµου -νόµου Κατρούγκαλου- και, βεβαίως, υλοποίησε τις όποιες παρεκβάσεις υπήρχαν και κρίθηκαν αντισυνταγµατικές. Και αυτό είναι γεγονός.
Εδώ, όµως, που έχει τεθεί ένα άλλο µείζον ζήτηµα, αυτό το
θέµα της συνταξιοδότησης, δεν έχει µέχρι στιγµής η πολιτεία, το
ελληνικό δηµόσιο ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο έκρινε η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι ασαφές και µέχρι τώρα
δεν έχει δοθεί καµµία συγκεκριµένη απάντηση.
Και εδώ είναι, κύριε Υφυπουργέ, που εσείς ως αρµόδιος -και
όχι µόνο µε την πολιτική αλλά και επιστηµονική και ακαδηµαϊκή
ιδιότητα- πρέπει να δώσετε απάντηση σε αυτούς όλους τους
ασφαλισµένους, σε αυτούς τους υπαλλήλους, να γνωρίζουν τι
θα γίνει. Πρέπει να εµπλακούν σε δίκη σώνει και καλά, προκειµένου να ικανοποιηθούν σε αυτό που έχει αµετάκλητα κρίνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο; Πρέπει να τους υποχρεώσουν οπωσδήποτε
να πάνε δικαστικά; Αυτοί πού είναι; Γιατί πράγµατι το 2022 φτάνουµε στην εξίσωση στα εξήντα επτά έτη και τελειώνουµε.
Όµως, αυτή η εκκρεµότητα δεν πρέπει να εκκαθαριστεί; Θα παραµείνει έτσι; Και γιατί να παραµείνει έτσι; Και ανταποκρίνεται
σε ένα κράτος δικαίου, στις αρχές της ισότητας, στις αρχές της
εµπιστοσύνης στην ασφαλιστική νοµοθεσία, όπου απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου και είναι γνωστό; Το Ενωσιακό Δίκαιο σωστά και προβλέπει συγκεκριµένα ζητήµατα τα οποία δεν
εφαρµόζει η ελληνική πολιτεία. Δεν πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη αποκατάσταση σε αυτή την αδικία; Γιατί είναι αδικία!
Με το δεδοµένο νοµικό καθεστώς που ίσχυσε και το οποίο έχει
εφαρµοστεί µε απόφαση δικαστηρίου για προσφεύγοντα πρέπει
να εφαρµοστεί και για τις άλλες περιπτώσεις, για άλλους που
είναι στην ίδια περίπτωση και να µην τους αναγκάσουµε -µάλιστα
σε τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουµε- τους δηµοσίους
υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις οπωσδήποτε να προσφύγουν δικαστικά.
Πρέπει αυτή η ρύθµιση -και τη λέω «ρύθµιση» γιατί είναι αµετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου- να επεκταθεί και
στους άλλους, να εφαρµοστεί µάλλον και να δοθεί εντολή στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να το εφαρµόσει και να µην παραµένει σε εφαρµογή η αντισυνταγµατική διάταξη που είναι στον
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, η οποία κρίθηκε
σε κάθε περίπτωση -έτσι;- αντισυνταγµατική.
Νοµίζω -και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν είναι η στάση
της ελληνικής πολιτείας σύµφωνη µε την αρχή της ισότητας και
µε αυτό το οποίο έχει επικρατήσει και µάλλον επιτάσσει και το
Ενωσιακό Δίκαιο. Και έχετε υποχρέωση συγκεκριµένα να λάβετε
θέση και να αποφασίσετε -πολιτική απόφαση είναι, πολιτική
πλέον µετά τη νοµική και την απόφαση της δικαστικής εξουσίαςπρέπει η εκτελεστική εξουσία να αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει
ή δεν θα εφαρµόσει αυτή την απόφαση και αν θα αναγκάσει τους
υπαλλήλους να προσφύγουν στα δικαστήρια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστώ,
κύριε Μουλκιώτη.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και πάλι.
Κύριε Μουλκιώτη, το ζήτηµα της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών για θέµατα συνταξιοδότησης εργαζοµένων µε ανήλικο τέκνο έχει όντως, όπως είπατε και εσείς, απασχολήσει το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µάλιστα έχει εκδώσει αποφάσεις,
µε τις οποίες έχει αποφανθεί ότι δικαιούται σύνταξη και ο πατέρας ανήλικου τέκνου ο οποίος θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τα τέλη του 2010 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που
ίσχυαν τότε για τη γυναίκα υπάλληλο µε ανήλικο τέκνο, ήτοι στο
πεντηκοστό έτος της ηλικίας.
Όµως, αυτές οι αποφάσεις αφορούν µόνο τους διαδίκους και
δεν δεσµεύουν τον ΕΦΚΑ στη γενική εφαρµογή τους. Στην εθνική
νοµοθεσία, άλλωστε, όπως ανέφερα προηγουµένως, η κατεύθυνση είναι η κατάργηση των ευνοϊκών διατάξεων πρόωρης συνταξιοδότησης και όχι η επέκτασή τους και στους άνδρες
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υπαλλήλους. Γι’ αυτό και πήγαµε για λόγους ασφάλειας δικαίου
στη σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας των εργαζοµένων µε
ανήλικο τέκνο µε αυτούς για τον γενικότερο πληθυσµό.
Επίσης, εφόσον πρόκειται για απόφαση της ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κανονιστικό πλαίσιο των διατάξεων
που εισάγουν τη διαφορετική µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν επεκτείνεται και στους ασφαλισµένους του ιδιωτικού
τοµέα, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικές συνταγµατικές
διατάξεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριµένες ευνοϊκές διατάξεις δεν
θα µπορούσαν να εφαρµοστούν για υπαλλήλους οι οποίοι υποβάλλουν το αίτηµά τους για συνταξιοδότηση µετά την κατάργηση των σχετικών διατάξεων.
Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω πως όλες οι παρεµβάσεις
στο ασφαλιστικό, είτε αφορούν όρια ηλικίας είτε το ύψος των
συντάξεων είτε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να θεσπίζονται πάντοτε υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Άλλωστε, το δηµόσιο στο πλαίσιο των συνταγµατικών του
υποχρεώσεων εγγυάται την καταβολή των συντάξεων για την
οποία, όµως, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η ύπαρξη ενός
βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος.
Συνεπώς είναι απαραίτητη η λειτουργία του ασφαλιστικού µας
συστήµατος σε πλαίσιο που σέβεται τις συνταγµατικές επιταγές,
αλλά και τους υφιστάµενους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Σας ευχαριστώ πολύ/
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 388/101/12-10-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου αναφορών και
ερωτήσεων του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Μέχρι και δύο χρόνια η καθυστέρηση στην απονοµή συντάξεων από τον ΟΓΑ».
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, παρά τις προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας
Δηµοκρατίας για τη διεκπεραίωση µεγάλου µέρους των εκκρεµών
αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποσυµφόρηση των αρµόδιων
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, η κατάσταση γίνεται διαρκώς χειρότερη µε
τον αριθµό των εκκρεµών αιτήσεων να αυξάνεται διαρκώς.
Την ίδια ανοδική τάση ακολουθούν αδιαµφισβήτητα και οι αιτήσεις των ασφαλισµένων αγροτών στον πρώην ΟΓΑ, µε αποτέλεσµα οι εκκρεµείς αιτήσεις τους να αγγίζουν, την εποχή που
σας υπέβαλα τη συγκεκριµένη ερώτηση, περίπου τις σαράντα χιλιάδες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η αναµονή υπερβαίνει
ακόµη και τα δύο χρόνια, χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν
πόσο ακριβώς θα χρειαστεί να περιµένουν ακόµη και χωρίς πολλές φορές να λαµβάνουν την προσωρινή σύνταξη, µένοντας έτσι
για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς µέσα βιοπορισµού. Οι
µεγάλες καθυστερήσεις αφορούν κυρίως ειδικές περιπτώσεις
αγροτών που έχουν διαδοχική ασφάλιση, χρόνο ασφάλισης µε
εργόσηµο ή οφειλές εισφορών κ.λπ..
Κύριε Υφυπουργέ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4387/2016,
ο ΟΓΑ µαζί µε το δηµόσιο είναι τα µόνα ταµεία που εντάχθηκαν
στον ΕΦΚΑ και δόθηκε στο προσωπικό τους η ευχέρεια να επιλέξουν εάν θα ενταχθούν στον ΕΦΚΑ ή αν θα παραµείνουν στους
δύο αυτούς φορείς που συνέχισαν να λειτουργούν µε άλλη
µορφή και άλλες αρµοδιότητες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το προσωπικό του πρώην ΟΓΑ επέλεξε σε ποσοστό 60% να
παραµείνει στον πρώην ΟΓΑ, νυν ΟΠΕΚΑ, και µόνο το 40% αυτού
εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ. Λογικό αποτέλεσµα αυτού ήταν να αυξηθούν υπερβολικά οι εκκρεµότητες που υπήρχαν κατά την ένταξη
του πρώην ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ. Κι εσείς δεν κάνατε ούτε µία κίνηση
για να αντιµετωπίσετε αυτή την κατάσταση.
Περιµένω, πραγµατικά, από την απάντησή σας συγκεκριµένα
πράγµατα. Φτάνει πια η αοριστολογία για ένα ζήτηµα που αφορά
την επιβίωση αυτών των ανθρώπων που πραγµατικά σήµερα «φυλάνε Θερµοπύλες» στην ύπαιθρο χώρα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αποστόλου, έχω αναφερθεί πολλές φορές στο σοβαρό
πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων από το Βήµα της Βουλής
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από την πρώτη
στιγµή στο Υπουργείο Εργασίας έχουµε ρίξει όλο το βάρος των
ενεργειών µας στην επίλυση αυτού του προβλήµατος. Το πρόβληµα δεν είναι καινούργιο, κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά. Η συνένωση όλων των ασφαλιστικών ταµείων κάτω από µία κοινή και
ενιαία διοικητική δοµή ήταν µια απαραίτητη µεταρρύθµιση, η
οποία όµως δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη ενοποίηση κανόνων αλλά και λογισµικών εφαρµογών, γεγονός που οδήγησε
µε τη σειρά του στη γνωστή σηµερινή κατάσταση. Γι’ αυτούς
ακριβώς τους λόγους, το Υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του
ΕΦΚΑ έχουν προβεί σε µια σειρά ενεργειών, για να σταµατήσει
η ταλαιπωρία των πολιτών.
Αναλυτικότερα, έχουν ληφθεί τριών ειδών µέτρα. Το πρώτο
είναι η νοµοθετική ρύθµιση για την καταβολή του ύψους της εθνικής σύνταξης σε όλους τους υποψήφιους συνταξιούχους που
βρίσκονται εν αναµονή της έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησής τους.
Να επισηµάνω ότι η εθνική σύνταξη είναι πολύ κοντά σε αυτό
που παίρνει σηµαντική µερίδα συνταξιούχων του ΟΓΑ. Πρόκειται,
βέβαια, για ένα καθαρά ανακουφιστικό µέτρο που µόνο στόχο
του έχει να περιορίσει τις συνέπειες που υφίστανται οι υποψήφιοι
συνταξιούχοι εξαιτίας των διοικητικών αδυναµιών. Μάλιστα, στην
ίδια λογική την προηγούµενη εβδοµάδα υπέγραψα απόφαση µε
την οποία καθίσταται υποχρεωτική και η χορήγηση προσωρινής
σύνταξης για τους ασφαλισµένους µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.
Η δεύτερη δέσµη µέτρων σχετίζεται µε τη στήριξη που παρέχει το Υπουργείο προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, ώστε να ενισχυθεί
ο φορέας όσο γίνεται ταχύτερα σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και υλικοτεχνικής υποδοµής. Συγκεκριµένα έχει ήδη
τοποθετηθεί project manager µε αποκλειστική αρµοδιότητα τον
συντονισµό όλων των απαιτούµενων ενεργειών. Επιπλέον, ενεργοποιείται ειδική οµάδα συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του
ΕΦΚΑ µε εµπειρία σε θέµατα απονοµής συντάξεων, ενώ οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε όλα τα στάδια ωρίµανσης των συνταξιοδοτικών φακέλων και εργάζονται εκτός των ωρών των
συγκεκριµένων, αµείβονται µε χρηµατικό µπόνους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Έχει παρασχεθεί συνδροµή από άλλους φορείς του δηµοσίου,
αλλά και επιµελητήρια και επιστηµονικούς συλλόγους. Σηµαντική, επίσης, θεωρούµε ότι θα είναι και η συµβολή των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών στην άµεση αποσυµφόρηση των
εκκρεµών συντάξεων. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εξοπλίζονται συνεχώς µε καινούργιους υπολογιστές.
Η τρίτη δέσµη µέτρων θεωρούµε ότι είναι µακροχρονίως η πιο
σηµαντική και η πλέον αποτελεσµατική. Αναφέροµαι στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των υποψηφίων συνταξιούχων,
καθώς επίσης και στην κωδικοποίηση σε λογισµικό των συνταξιοδοτικών κανόνων όλων των προηγουµένων ταµείων που ενσωµατώθηκαν στον ΕΦΚΑ. Προκειµένου, µάλιστα, να επιταχυνθεί
αυτή η διαδικασία, έχει αποφασιστεί η αξιοποίηση πόρων από το
Ταµείο Ανάπτυξης.
Σε σχέση µε τις συντάξεις του τέως ΟΓΑ, στις οποίες αναφέρεται η ερώτησή σας, ακριβώς επειδή γνωρίζαµε ότι στον ΟΓΑ
υπήρχε µεγάλο πλήθος εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ο
ΟΓΑ επελέγη ως ο πρώτος φορέας για την έκδοση αυτόµατων
αποφάσεων για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Ήδη, από 23-7-2020, το πληροφοριακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» έχει
ξεκινήσει την παραγωγική του λειτουργία και εκδίδει αυτόµατα
τις συντάξεις λόγω γήρατος για εκείνους τους ασφαλισµένους
που έχουν αποκλειστικά χρόνο ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ,
καθώς επίσης και συντάξεις που αφορούν αιτήµατα µεταβίβασης
από θάνατο συνταξιούχου.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σύµφωνα µε τον διοικητικό σχεδιασµό του ΕΦΚΑ, µέχρι το
τέλος του έτους αναµένεται να ενσωµατωθούν σταδιακά στην
ψηφιακή διαδικασία απονοµής συντάξεων και όλες οι υπόλοιπες
κατηγορίες, ξεκινώντας από τις συντάξεις αναπηρίας.
Επιπρόσθετα και µέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», ο ΕΦΚΑ έχει
προχωρήσει και σε µία σειρά άλλων ενεργειών, ώστε να αντιµετωπιστεί όσο γίνεται γρηγορότερα το στοκ των αιτήσεων συνταξιοδότησης του τέως ΟΓΑ.
Αναλυτικότερα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ προχώρησε στην έκδοση
αποφάσεων µεταφοράς αρµοδιοτήτων από υπηρεσίες του τέως
ΟΓΑ σε υποκαταστήµατα µισθωτών. Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών αποκεντρώνει τις υπηρεσίες του τέως ΟΓΑ και διευρύνει το δίκτυο εξυπηρέτησης των αγροτών πανελλαδικά σε
ενενήντα πέντε σηµεία έναντι εννέα του παρελθόντος.
Ειδικότερα για τις συντάξεις, η αρµοδιότητα έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων ανήκει πλέον σε σαράντα τέσσερα
υποκαταστήµατα, ενώ παλαιότερα διεξάγονταν από επτά κεντρικές υπηρεσίες.
Επί τη ευκαιρία, επειδή κάπου αναφέρετε στην ερώτησή σας
ότι δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος στην αρµόδια Υπηρεσία του
Περιφερειακού Τµήµατος Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω πως σύµφωνα µε τα στοιχεία που
µας προσκόµισε ο ΕΦΚΑ, κάτι τέτοιο απλώς δεν ισχύει. Αντίθετα,
σύµφωνα µε τη διοίκηση του φορέα, οι υπάλληλοι αυτοί, εννέα
στον αριθµό, µεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα
Μισθωτών Θεσσαλονίκης, µε κύριο αντικείµενό τους τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών φακέλων του τέως ΟΓΑ.
Συνεπώς, κύριε Αποστόλου, ας είµαστε όλοι προσεκτικοί στις
διατυπώσεις µας. Η κατάσταση σαφώς και είναι δύσκολη, αλλά
τα βήµατα που γίνονται καθηµερινά είναι µεγάλα και κυρίως αποτελεσµατικά.
Θα δώσω µερικά νούµερα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, θα σας στεναχωρήσω, αλλά µου απαντήσατε σαν ένας αναγνώστης µιας επιστολής. Φαίνεται ότι για την Κυβέρνησή σας θεωρείται πάρεργο
ο χειρισµός των συγκεκριµένων υποθέσεων, ιδιαίτερα -επιµένωτου αγροτικού χώρου. Μου δηµιουργήσατε την εντύπωση ότι δεν
µπορείτε να εντοπίσετε τις υποθέσεις που σας ανέφερα. Ξέρετε
ότι ακόµη υπάρχουν σε υποκαταστήµατα στοιβαγµένες σε χαρτοκιβώτια εκκρεµότητες και δεν ασχολείται κανένας µε αυτές.
Υπάρχουν δοµές στο πρώην ΙΚΑ που ακόµα δεν έχουν βγάλει
από τις κούτες και δεν έχουν χειριστεί υποθέσεις αγροτών που
έχουν σταλεί σε αυτές.
Τέτοια είναι η κατάσταση που υπάρχει στον συνταξιοδοτικό
χώρο των αγροτών. Πρέπει, λοιπόν, να λάβετε άµεσα µέτρα για
να αντιµετωπίσετε αυτές τις βασικές αιτίες που έχουν προξενήσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα.
Και βεβαίως είναι, πρώτον, η µηδενική ενίσχυση των ήδη υποστελεχωµένων δοµών του πρώην ΟΓΑ, µε αποτέλεσµα τη θεαµατική αύξηση όχι µόνο των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αλλά και όλων των αιτηµάτων που αφορούσαν αγρότες, όπως αιτήµατα για ασφάλιση, έξοδα κηδείας κ.λπ., και, δεύτερον, η ασυµβατότητα των πληροφορικών συστηµάτων µεταξύ
των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων. Τη χρονιά του 2018 βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος του ΕΦΚΑ µε εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 6 εκατοµµυρίων ευρώ. Τη διαδικασία αυτή εσείς τη διακόψετε και επιλέξατε µια σειρά αποσπασµατικών εφαρµογών που δεν αντιµετωπίζουν ριζικά και άµεσα
το πρόβληµα της επικοινωνίας του λογισµικού.
Ένα, επίσης, πολύ σοβαρό θέµα που υπάρχει σχετικά µε τις
καθυστερήσεις των υποθέσεων του πρώην ΟΓΑ αφορά και στο
γεγονός της εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χρόνου των αγρεργατών. Πρόκειται για περίπου εβδοµήντα πέντε χιλιάδες περιπτώσεις, κυρίως αλλοδαπών εργατών, στον αγροτικό τοµέα της
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χώρας µας. Η κατάσταση πλέον για τον ΕΦΚΑ των αγροτών είναι
σοβαρή, αφού υπό τις παρούσες συνθήκες αδυνατεί να ικανοποιήσει µια ανάγκη µε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, την ανάγκη
της άµεσης συνταξιοδότησής τους. Τα περισσότερα µέτρα που
επιλέξατε για να αντιµετωπίσετε την κατάσταση αποδείχθηκαν
ατελέσφορα, όπως η απασχόληση των συνταξιούχων, αλλά και
άλλα, όπως η σύµπραξη ιδιωτών, πιστοποιηµένων δικηγόρων και
λογιστών. Αυτό µάλιστα το πολυδιαφηµίσατε, αγνοώντας ότι
µέχρι να καταρτιστούν οι συγκεκριµένοι θα απαιτηθούν τουλάχιστον ακόµη έξι µήνες, χώρια τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας
που εγείρονται µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας των
τριάντα ηµερών και το γρηγορόσηµο που θα κληθούν να πληρώσουν οι ασφαλισµένοι.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής
σας ότι ήδη έχει παρέλθει το πρώτο εξάµηνο του 2021 και εµείς
συζητούµε συνέχεια για τις επιλογές που θα βοηθήσουν για να
βγουν άµεσα οι συντάξεις. Τις συζητάµε, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται
δυστυχώς, κύριε Υφυπουργέ, θα αργήσουν πολύ να υλοποιηθούν και επαναλαµβάνω και πάλι όταν έχουµε έναν χώρο, τον
αγροτικό, που πρέπει να επιβιώσει στην ύπαιθρο χώρα, στις ρίζες
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αξιότιµε κύριε Αποστόλου, θα µου
επιτρέψετε λίγο σκωπτικά να πω ότι διαθέτετε και µαντικές ικανότητες, γιατί µου είπατε ότι αποδείχθηκε ατελέσφορο ένα µέτρο
το οποίο δεν έχει αρχίσει ακόµα να λειτουργεί, αυτό των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών. Τέλος πάντων, όµως, ας το αφήσω
κατά µέρος!
Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, στο Υπουργείο Εργασίας γνωρίζουµε πολύ καλά την κρισιµότητα της κατάστασης και
γι’ αυτό και καταβάλλεται καθηµερινά κάθε δυνατή προσπάθεια.
Φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει σιγά-σιγά. Το πρώτο
τρίµηνο του 2021, που είχαµε όλους τους υγειονοµικούς περιορισµούς, εκδόθηκε υπερδιπλάσιος αριθµός συντάξεων σε σχέση
µε το πρώτο τρίµηνο του 2020 και σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο χρόνο του 2019.
Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο τρίµηνο του 2021 εκδόθηκαν δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις αποφάσεις κύριας σύνταξης, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2020 είχαν εκδοθεί
οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις και τον Μάρτιο του
2019 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν δέκα χιλιάδες οκτακόσιες
εξήντα επτά. Αναφορικά µε το πλήθος των εκκρεµών συντάξεων,
τον Φεβρουάριο του 2021 ανέρχονταν σε εκατόν σαράντα µία χιλιάδες οκτακόσιες µία, ενώ τον Μάρτιο το πλήθος τους µειώθηκε
κατά 5,4% φτάνοντας στις εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ συντάξεις. Επιπλέον, µέχρι στιγµής -και ξαναλέω ότι τα διαθέσιµα στοιχεία είναι µέχρι τον Μάρτιο του 2021έχουν εκδοθεί είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά
συντάξεις, από τις οποίες οι έξι χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι αφορούσαν συντάξεις του τέως ΟΓΑ. Μέχρι σήµερα υπολογίζεται ότι
έχουµε ξεπεράσει τις τριάντα χιλιάδες ψηφιακές συντάξεις.
Για να απαντήσω και στα υπόλοιπα ερωτήµατά σας, µε ρωτάτε
γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η αναβάθµιση του λογισµικού του
ΕΦΚΑ.
Ο ΕΦΚΑ, όπως έχω ήδη αναφέρει και άλλες φορές, κληρονόµησε όλες τις χρόνιες παθογένειες, τις διοικητικές αδυναµίες και
τη δαιδαλώδη ασφαλιστική νοµοθεσία των προϋπαρχόντων πελατών-ταµείων. Αναφερθήκατε και εσείς στην ερώτησή σας σε
αυτά. Πρέπει να ενοποιηθούν οι κανόνες πρωτίστως νοµοθετικά,
αλλά και σε επίπεδο λογισµικού.
Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η προγραµµατική συµφωνία
που υπεγράφη µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και της Γενικής
Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, προκειµένου να προχωρήσει η διοικητική κωδικοποίηση του συνόλου
της νοµοθετικής είδησης στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Όλος αυτός ο όγκος των ασφαλιστικών διατάξεων δυσκολεύει
ακόµα περισσότερο την έκδοση των συντάξεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα, υπέγραψα τη σχετική απόφαση που λύνει µε σαφή και µόνιµο τρόπο το θέµα του
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χρόνου ασφάλισης που αµφισβητείται µεταξύ πρώην ΟΓΑ και
πρώην ΟΑΕΕ. Με τη συγκεκριµένη διάταξη νοµιµοποιείται η
ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσµετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.
Αυτό ήταν µια χαρακτηριστική περίπτωση καθυστέρησης στην
απονοµή συντάξεων και, µάλιστα, ήταν από αυτά που καθυστερούσαν πολύ και µεγάλο αριθµό συνταξιούχων.
Το έργο της συνένωσης των πρώην ταµείων δεν είναι εύκολο.
Ήδη, όµως, η προσπάθεια ψηφιακού µετασχηµατισµού προχωρά
και είναι µεγάλη και τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ορατά. Μόλις
την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώθηκαν εξήντα οκτώ διαδικασίες του ΕΦΚΑ που κρίθηκαν παρωχηµένες και παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και καταργούνται από τα συστήµατα των
ΚΕΠ. Μάλιστα, οι έντεκα από αυτές που αφορούσαν στη διαδικασία εξόδων κηδείας έχουν ήδη αντικατασταθεί από µια ενιαία
διαδικασία.
Η κοινή οµάδα εργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αξιολογήσει συνολικά διακόσιες εβδοµήντα δύο διαδικασίες, µε στόχο τον εξορθολογισµό των διοικητικών διαδικασιών που ταλαιπωρούν και
τους πολίτες και τους υπαλλήλους. Επιπλέον, σε σχέση µε το ζήτηµα της υποστελέχωσης των δοµών του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προϋπολογισµού, έχει
ήδη εγκριθεί η πρόσληψη εκατόν ογδόντα έξι µόνιµων νέων
υπαλλήλων από το διοικητικό συµβούλιο του φορέα.
Επιπρόσθετα, µε νοµοθετική ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα
στον ΕΦΚΑ να παραιτείται από ένδικα µέσα κατά αποφάσεων µε
τις οποίες διατάσσεται η παραµονή ή η επαναπρόσληψη των εργαζοµένων και µέσω αυτής της διαδικασίας εκατόν σαράντα έξι
υπάλληλοι που υπηρετούσαν λόγω δικαστικών αποφάσεων, παρέµειναν στις θέσεις τους και, µάλιστα, µεταφέρθηκαν όλοι στα
τµήµατα ωρίµανσης συνταξιοδοτικών φακέλων.
Κύριε Αποστόλου, δεν θα ισχυριστώ σε καµµία περίπτωση ότι
η λειτουργία του φορέα είναι άψογη. Σε πολλές περιπτώσεις
προβληµάτων παρουσιάζει προβλήµατα και αστοχίες που ταλαιπωρούν και τους πολίτες και τους υπαλλήλους.
Ωστόσο, επιµένω ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται καθηµερινά για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι διαρκής και άοκνη. Σκοπεύουµε να παραµείνουµε προσηλωµένοι σε
αυτόν τον στόχο, ώστε ο ασφαλιστικός φορέας της χώρας να
γίνει µια σύγχρονη δηµόσια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται µε
συνέπεια στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις του ρόλου του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Πριν προχωρήσουµε στις δύο επόµενες ερωτήσεις προς το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, για τις οποίες βρίσκεται
εδώ η Υπουργός κ. Στυλιανή Μενδώνη για να απαντήσει, επιτρέψτε µου να ανακοινώσω τις ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν κατόπιν συνεννόησης:
Είναι η ένατη µε αριθµό 824/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αγνοούνται οι θέσεις µελισσοκοµικών συλλόγων, συνεταιρισµών, της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μελιού και της Ελληνικής Επιστηµονικής
Εταιρείας Μελισσοκοµίας στην απόφαση για τη λειτουργία του
"Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού Μητρώου"».
Η πρώτη µε αριθµό 2551/10-12-2020 ερώτηση του κύκλου του
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Υιοθέτηση συστήµατος επισήµανσης προϊόντων διατροφής µε σήµατα, όπως το Nutri-Score».
Και η δεύτερη µε αριθµό 5972/14-4-2021 ερώτηση του κύκλου
των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης εικοσιπέντε αρδευτικών έργων του Μέτρου 4.3.1
και απώλεια σχεδόν 350 εκατοµµυρίων ευρώ από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
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Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της δέκατης µε αριθµό
813/28-5-2021 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Κωνσταντίνου Ζουράρι προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Οµόφωνη, θετική γνωµοδότηση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου στο αίτηµα του οίκου «Dior» για τις
επιδείξεις του στις 14, 15 και 17 Ιουνίου 2021».
Κύριε Ζουράρι, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Τα σέβη µου, Πρόεδρε, τα σέβη
µου, κυρία Υπουργέ.
Δεν έχετε εκδώσει επίσηµη δήλωση και από πληροφορίες αναφέρεται ότι έγινε µια οµόφωνη απόφαση των τριάντα σοφών µας
αρχαιολόγων στη συµφωνία µε τον οίκο «Dior». Δεν αναφέρθηκε
ποτέ, όµως, ποιοι ήταν οι σχετικοί όροι. Περιµένω να ακούσω
τους όρους. Υπενθυµίζω, όµως, ότι τουλάχιστον στην ιδιοσυστασία του καθ’ ηµάς πολιτεύµατος, της πολιτειοκρατίας κατά Ζαµπέλιο ή πολιτείας κατά Πλάτωνα, οι ιεροί ναοί, όχι τα κοσµικά -και
νοµίζω ότι τρεις αναφέρθηκαν εδώ, ο ιερός ναός του Διός, ο
ιερός ναός του Ποσειδώνος και ο ιερός ναός της Παρθένου, ο
οποίος στην επόµενη φάση του έγινε και ο ιερός ναός της Μεγαλόχαρης ως Παναγίας της Αθηνιώτισσας- οι ιεροί µας ναοί δίδονται µόνο σε δύο περιπτώσεις τα τελευταία τρεις χιλιάδες
χρόνια: όταν πρέπει να στεγάσουν άστεγους και πρόσφυγες
λόγω των καταστροφών µας ή όταν το αποφασίζουν οι ενορίτες
και η ενορία ή η συνέλευση του λαού για λόγους συγκεκριµένους, εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια. Πάσα άλλη χρήσις για τους
ιερούς ναούς µας, απλούστατα δεν είναι δεκτή. Θα δω εάν
υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, η πρόνοια, σε εσάς. Για τα κοσµικά
κτήρια ας µας τα πείτε.
Υπενθυµίζω δε, γιατί έχει µεγάλη σηµασία, ότι υπάρχει αυτό
το βδελύκτροπον της «Dior». Σας υπενθυµίζω, σεβαστή µου
Υπουργέ, ότι το 1951, όταν δόθηκε ο ιερός Ναός από το αµερικανοδωσιλογικό κράτος -εκεί είναι η µιζέρια την οποία απευθύνετε σε µένα και στους οµοϊδεάτες µου- τότε υπήρχαν ήδη
τέσσερις χιλιάδες τυφεκισµένοι από τα στρατοδικεία σας, υπήρχαν εκατό χιλιάδες άρρωστοι, φυλακισµένοι στα ερηµονήσια
εκατοντάδες διωκόµενοι και µισό εκατοµµύριο διωκόµενοι. Ο πατέρας µου, κυρία Υπουργίνα, ο πατέρας µου ήταν ακόµη φυλακισµένος το 1951, όταν γινόταν το πορνοφωτοστάσιον από το
ελληνικό κράτος στον Ναό της Παρθένου. Αυτό ήταν. Εποµένως,
ο οίκος «Dior» είναι βεβαρηµένος µε αυτό το βδελύκτροπον του
1951. Και τώρα δηλαδή θα γίνουµε Τουρκαλάδες, όπως µε την
Αγία Ειρήνη που έδωσαν αυτοί σε κάτι χανούµισσες και κάτι χανουµάκια το 2005, εµπροσθοχαρή χανουµάκια ή οπισθέλκουσες
χανούµισσες, για να παρελαύνουν λέει µε εσώρουχα στον Ναό
της Αγίας Ειρήνης; Αυτό θα κάνουµε; Τουρκαλάδες γίναµε;
Έλεος δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, ο οίκος «Dior» πρότεινε στο Υπουργείο Τουρισµού, µε αφορµή την επέτειο των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ένα σύνολο εορταστικών εκδηλώσεων, που
προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον κόσµο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τους Έλληνες δηµιουργούς, γιατί χρησιµοποιεί µόνον
Έλληνες δηµιουργούς, και τεχνίτες και τα ελληνικά εργαστήρια.
Το Υπουργείο Τουρισµού διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισµού
τα αιτήµατα του οίκου «Dior» διά των συνεργαζόµενων µε αυτόν
στην Ελλάδα εταιρειών, για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης
ή κινηµατογράφησης και παρουσίαση της συλλογής σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, τον µήνα που διανύουµε, τον Ιούνιο του 2021. Το τελικό αίτηµα, όπως διαµορφώθηκε µετά από
συνεργασία στελεχών του Υπουργείου Τουρισµού µε τους αρµοδίους του συγκεκριµένου οίκου και µετά από διενέργεια αυτοψιών στους ζητηθέντες χώρους από τα αρµόδια στελέχη του
Υπουργείου Τουρισµού, εισήχθη µε θετική γνωµοδότηση προς
το ΚΑΣ από τις τρεις συναρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου
Πολιτισµού, κατόπιν θετικών εισηγήσεων των αρµόδιων εφορειών αρχαιοτήτων της πόλης Αθηνών, της Ανατολικής Αττικής
και της Κορινθίας. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για την
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εισαγωγή του αιτήµατος στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων
Μνηµείων διά της αρµόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου και
µετά από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων
και Τεχνικών Έργων Αττικής.
Το αίτηµα προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο το οποίο
περιελάµβανε λήψεις για το διάστηµα 16 - 22 Ιουνίου συνολικά
για όλους τους χώρους συµπεριλαµβανοµένου και του χώρου
προετοιµασίας, αφορούσε τη διεξαγωγή φωτογράφησης στην
Ακρόπολη. Στο αίτηµα συµπεριλαµβανόταν και η κινηµατογράφηση ως καταγραφή του εγχειρήµατος µε τη µορφή ρεπορτάζ.
Σε ό,τι αφορά στο Ωδείο Ηρώδη του Αττικού το αίτηµα αφορούσε λήψεις, σταθερές φωτογραφίες µόδας και γενικές σε σηµεία µέσα κι έξω από το µνηµείο. Κι εδώ περιλαµβανόταν
κινηµατογράφηση για την καταγραφή του εγχειρήµατος. Επιπλέον, ζητήθηκε η φωτογράφηση και κινηµατογράφηση στην Αρχαία Αγορά, τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον Ναό του
Διός στη Νεµέα στο πλαίσιο της διαφηµιστικής καµπάνιας της
συλλογής.
Ως προς το Καλλιµάρµαρο ζητήθηκε από το Συµβούλιο η
άδεια παρουσίασης της συλλογής, φωτογράφησης, κινηµατογράφησης, αεροκινηµατογράφησης, απευθείας αναµετάδοσης
της εκδήλωσης σε παγκόσµιο επίπεδο και ανάρτησή της στον
επίσηµο ιστοχώρο του οίκου «Dior». Στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου στις 25 Μαΐου και του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων στις 27 Μαΐου,
παρουσιάστηκε διεξοδικά το σύνολο των αιτηµάτων και οι απόψεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και συζητήθηκαν γενικότερα ζητήµατα ως προς το περιεχόµενο και το πνεύµα
του εγχειρήµατος αλλά και τις επιµέρους τεχνικές και λειτουργικές λεπτοµέρειες.
Τα τριάντα µέλη των συµβουλίων, όπως είπατε και εσείς, συνεκτιµώντας όλα τα δεδοµένα, γνωµοδότησαν οµόφωνα υπέρ
της έγκρισης των αιτηµάτων. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο γνωµοδότησε οµόφωνα για την πραγµατοποίηση φωτογράφισης στην Ακρόπολη και όχι µέσα στον Παρθενώνα, όχι µέσα
στον Ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όταν υπήρχε. Εννοώ
στον χώρο αυτόν τον οποίον καταλάµβανε. Ως προς την κινηµατογράφηση το συµβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να περιοριστεί
µόνο κατά την προετοιµασία του εγχειρήµατος εντός του χώρου
του παλαιού µουσείου και για λήψεις εκτός των Προπυλαίων της
Ακροπόλεως. Επιπλέον, το συµβούλιο γνωµοδότησε θετικά για
τις λήψεις στο Ηρώδειο, την Αρχαία Αγορά, εκτός του Ναού. Δεν
θα γίνει λήψη µέσα στον Ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης, στον Ναό του Ποσειδώνα, εκτός του ναού και στη Νεµέα
και στον Ναό του Διός και πάλι εκτός του ναού.
Εποµένως, δηλαδή, το συµβούλιο γνωµοδότησε για την πραγµατοποίηση λήψεων όχι στο εσωτερικό των ναών. Αντιστοίχως
οµόφωνα θετική ήταν και η γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων για τη χρήση του Καλλιµάρµαρου. Τα συµβούλια
έθεσαν µία σειρά από όρους και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες αποφάσεις. Οι αποφάσεις των δύο αρµόδιων γενικών διευθυντριών εκδόθηκαν σήµερα και αφορούν
στη διαδικασία των λήψεων, την εύρυθµη λειτουργία των χώρων,
την προστασία των µνηµείων, την καταβολή των τελών υπέρ του
Οργανισµού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και
τη χρήση των απεικονίσεων των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων αρµοδιότητας του Υπουργείου σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις του ν.3028/2002.
Ολοκληρώνοντας θέλω να επισηµάνω ότι και στην περίπτωση
του «Dior» ακολουθήθηκε κατά γράµµα η προβλεπόµενη εκ του
νόµου διαδικασία, η οποία ακολουθείται σε όλα τα συναφή αιτήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ζουράρι,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Σεβαστή µου Υπουργέ, έχω µεγάλο σεβασµό για τους αρχαιολόγους και την αρχαιολογία, διότι
εσείς σώσατε την Ελλάδα µεταπολεµικά ως αρχαιολογία και ως
αρχαιολόγοι από την κακοποίηση, από τους εργολάβους, από
την αυθαίρετη δόµηση παρ’ όλο που δεν είχατε λεφτά να δίνετε
για τις τοµές και για τα εύρετρα στους πολίτες που καθυστε-
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ρούσαν τα συµφέροντά τους. Αλλά σήµερα µετατρέψατε τους
τριάντα σοφούς αυτούς αρχαιολόγους του ΚΑΣ σε τριάκοντα τυράννους των Αθηνών.
Αναφέρατε στην πρωτολογία σας ότι όσον αφορά τη φωτογράφηση τηρήθηκαν ακριβώς οι διατάξεις. Δεν αµφιβάλλω. Αλλά
των ακριβών αυτών τηρηθεισών διατάξεων ποια ήταν τα προτεινόµενα από την «Dior» και τα αντιπροτεινόµενα ενδεχοµένως από
εσάς, όπου και επετεύχθη οµόφωνη η συµφωνία; Αυτό ακόµη δεν
το µάθαµε ούτε από εσάς σήµερα. Σ αυτή τη φωτογράφηση
τώρα, µε την τεχνολογία, αν υπάρχουν τα γνωστά, τα συνήθη, τα
φωτογραφικά, προβολή των déhanchées πλαγγόνων, αν υπάρχει
προβολή πάνω στα κιονόκρανα και πάνω στους θριγκούς και
πάνω στα αετώµατα, διότι προβάλλουν εσώρουχα, εξώρουχα και
άλλα διάφορα, ίνα µη τι βέλτιον είπω.
Με όλα αυτά τα περισφύρια τα οποία θα περιφέρονται εκεί,
ουσιαστικά αναρωτιόµαστε εάν υπάρξει αυτό, γιατί από την παρέµβασή σας δεν έγινε αντιληπτό. Βεβαίως να υπάρχει η απεικόνιση των ιερών ναών, αλλά µη συνδέονται µε µια φωτοεπαφή
µε τα παρελαύνοντα déhanchée αυτά τα κορίτσια, τα ηδονικά κοράσια, τα οποία δεν ανήκουν καν στο άσµα του Διγενή Ακρίτα.
Κατά τα άλλα εκφράζω πάλι την εκτίµησή µου στους αρχαιολόγους, αλλά να µην τους µετατρέπει η κυβερνητική πολιτική
σε «τριάκοντα τυράννους».
Τώρα, δεν µας είπατε, τα τριάκοντα αργύρια, τα φραγκοδίφραγκα που θα σας δώσει ο «Dior», πόσα είναι επιτέλους βρε
αδερφέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ ότι δεν καταλαβαίνω την ανησυχία, κύριε Ζουράρι,
ούτε τη δική σας ούτε της παράταξής σας σχετικά µε τις εκδηλώσεις αυτές του οίκου «Dior». Σας είπα και το επαναλαµβάνω
ότι τηρήθηκαν απολύτως οι προβλεπόµενες εκ του νόµου διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν όλα αυτά τα πράγµατα τα οποία αναφέρετε και τα οποία σας προβληµατίζουν και για τη
φωτογράφιση και για την κινηµατογράφηση. Γι’ αυτό ο αρχαιολογικός νόµος συζητά για φωτογραφίσεις και κινηµατογραφήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε µνηµεία και όλες αυτές οι
διαδικασίες τηρήθηκαν.
Επίσης αυτούς που ονοµάζετε «τριάκοντα τυράννους» είναι
τριάντα υψηλού κύρους επιστήµονες που δεν είναι τόσο κολακευτικό να τους ονοµάζετε «τυράννους». Όσο δε για αυτά που
ονοµάσατε «τριάκοντα αργύρια» το ελληνικό κράτος και το
Υπουργείο Πολιτισµού έχει καθορίσει τουλάχιστον από το 2011
τα τέλη τα οποία αντιστοιχούν στη χρήση των µνηµείων, στην παραχώρηση των µνηµείων, στις κινηµατογραφήσεις και τις φωτογραφίσεις. Εποµένως µε βάση τη σχετική νοµοθεσία το σύνολο
του θεσµικού πλαισίου καθορίζονται και τα τέλη τα οποία κατατίθενται από τον όποιον χρήστη, τον όποιον ενδιαφερόµενο, στον
Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Δεν
καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί τέτοια προσέγγιση µιας Ελλάδας και
ενός πολιτισµού -θα το επαναλάβω- εγκλωβισµένου στην ιδεοληψία, την αποµόνωση και τη µιζέρια.
Εµείς πιστεύουµε σε µια σύγχρονη, δηµιουργική, εξωστρεφή
Ελλάδα που χωρίς συµπλέγµατα και εκπτώσεις διεκδικεί τη θέση
που της ανήκει.
Επίσης δεν µπορώ να φανταστώ τις υπουργικές αποφάσεις
βάσει των οµόφωνων γνωµοδοτήσεων των δύο κεντρικών αρχαιολογικών συµβουλίων, τις οποίες υπογράφουν οι αρµόδιες γενικές διευθύντριες -εδώ απλώς να επισηµάνω ότι είναι οι ίδιες
γενικές διευθύντριες οι οποίες επελέγησαν την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- πώς είναι δυνατόν να τις αµφισβητείτε ως νόµιµες. Προφανώς είναι νόµιµες. Δεν είναι δυνατόν! Το είπα και
το λέω µε κάθε ευκαιρία, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού έχουν χρέος την προστασία των µνηµείων, του πολιτιστικού
αποθέµατος. Δεν παραβαίνουν, λοιπόν, αυτό το καθήκον τους,
κύριε Βουλευτά. Είναι συνεπείς και µε βάση το θεσµικό πλαίσιο
το οποίο έχουν διαχειρίζονται τα µνηµεία, αποδίδουν τα µνηµεία
στην κοινωνία, παραχωρούν τα µνηµεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου και εισπράττουν τα νόµιµα τέλη
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τα οποία επί µια εικοσαετία έχουν επιβληθεί από την ελληνική
πολιτεία µε τροποποίηση -όπως σας είπα- το 2011.
Αλλά προκειµένου να δείτε όλους τους επιµέρους όρους, καταθέτω στα Πρακτικά και τις δύο αποφάσεις οι οποίες είναι το
αποτέλεσµα των οµόφωνων γνωµοδοτήσεων των δύο κεντρικών
συµβουλίων του Υπουργείου.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε τη δέκατη τέταρτη µε αριθµό 832/31-5-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράλαµπου Καστανίδη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «"Κατά
χώραν" διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθµού Βενιζέλου».
Ορίστε, κύριε Καστανίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών για το µετρό της Θεσσαλονίκης, στον σταθµό «Βενιζέλου», ανακαλύφθηκαν αρχαιότητες
σπάνιας οµορφιάς και αξίας, οι οποίες θα πρέπει σύµφωνα µε
την κυβερνητική απόφαση να αποκολληθούν από τον φυσικό
τους χώρο, προκειµένου να εκτελεστεί, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, ταχύτερα το έργο.
Να σηµειώσω ότι αυτό το µοναδικό σύµπλεγµα είναι η βυζαντινή µέση οδός, ή κατά τη νεωτερική ορολογία, φαρδιά οδός που
συνέδεε πύλες της βυζαντινής Θεσσαλονίκης δεξιά δε και αριστερά του δρόµου υπάρχουν κτήρια, κατοικίες και εργαστήρια.
Η συνολική έκταση των αρχαιολογικών ευρηµάτων στον σταθµό
«Βενιζέλου» είναι µέχρι στιγµής χίλια πεντακόσια τετραγωνικά
µέτρα.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα και, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, µε διαφορά µίας ψήφου, δηλαδή
µε πλειοψηφία 13 - 12, αποφάσισε να εγκρίνει τη µελέτη της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» για την απόσπαση από τον φυσικό πολιτιστικό
τους χώρο των αρχαιοτήτων, των µνηµείων, τη µεταφορά τους
προσωρινά σε αποθήκη και µετά την επανασύστασή τους και την
τοποθέτησή τους αν καταστεί δυνατόν στον ίδιο χώρο.
Σεβόµαστε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας αν
και η πλειοψηφία, κυρία Υπουργέ, θα µπορούσε να είναι και για
λόγους τύχης ακριβώς αντίστροφη. Δίπλα, όµως, στην απόφαση
της Κυβέρνησης και στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου
της χώρας έχουµε έναν ορυµαγδό εκκλήσεων των πιο αρµόδιων
διεθνών και εγχώριων φορέων, οι εργασίες στον σταθµό «Βενιζέλου» να συντελεστούν µε τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στον
χώρο τους. Είναι µία σειρά από αιτήµατα επιστηµόνων κύρους.
Φαντάζοµαι ότι έχει περιέλθει στα χέρια σας η επιστολή κορυφαίων επιστηµόνων από τα καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου:
από τον Ρόντρικ Μπίτον, µέχρι τον Τζον Ντάφι και από τον Αλέξανδρο Νεχαµά µέχρι τον Μαρκ Μαζάουερ, εξηγούν όλοι γιατί η
απόφαση της Κυβέρνησης, όπως και η απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, θέτει εν κινδύνω την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του µνηµείου. Και αν τεθούν εν κινδύνω αυτά τα δύο
στοιχεία, στα οποία θα επανέλθω µετά, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα, για τη χώρα µας και την οποιαδήποτε κυβέρνηση να ζητήσει την ένταξή τους στα µνηµεία παγκόσµιας
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καστανίδη,
σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ελπίζω ότι θα σκεφτούµε καλύτερα από ό,τι οι Τούρκοι. Θέλω
να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και η Εθνική Αντιπροσωπεία, κύριε
Πρόεδρε, ότι κατά την εκτέλεση των έργων του µετρό στην Κωνσταντινούπολη, στη στάση «Γενί Καπί», βρέθηκε ένα µοναδικής
οµορφιάς λιµάνι του Βυζαντίου, στο οποίο είχαν καταβυθιστεί
τριάντα έξι πλοία. Κρινοµένου του σχετικού µνηµείου ως µοναδικού, επειδή έπρεπε να διατηρηθεί στη θέση του, γιατί υπήρχε
κίνδυνος αλλιώς, οι Τούρκοι αποφάσισαν να µεταφέρουν τον
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σταθµό και να αναδείξουν τις αρχαιότητες εκεί.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να πω περισσότερα. Ελπίζω ότι η έκκλησή µου προς την Υπουργό Πολιτισµού
θα βρει περισσότερη απήχηση απ’ ό,τι στον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, διαπιστώνω ότι σήµερα καλούµαι, τουλάχιστον µε βάση αυτά που γράφετε στο κείµενο της ερώτησης,
αλλά και µε αυτά που είπατε προηγουµένως, να απαντήσω για
το πώς προτίθεµαι ως Υπουργός Πολιτισµού να χειριστώ µια δικαστική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας σχετικά
µε την απόσπαση ή µη των αρχαιοτήτων στο σταθµό «Βενιζέλου», η οποία όµως ακόµα δεν έχει δηµοσιευθεί και πάντως µέχρι
αυτή τη στιγµή που µιλάµε δεν έχει περιέλθει στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Εντούτοις, φαίνεται εσείς να γνωρίζετε όχι µόνο το διά ταύτα
της απόφασης, δηλαδή ότι αυτή κρίνει υπέρ της προσωρινής
απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, όχι µόνον
το ποσοστό πλειοψηφίας-µειοψηφίας, αλλά ακόµα και το σκεπτικό των δικαστών, δηλαδή ότι αποφάσισαν την απόσπαση των
αρχαιοτήτων -και παίρνω από το δικό σας κείµενο- «µε γνώµονα
να ολοκληρωθεί γρήγορα η κατασκευή του σταθµού».
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό µε καλείτε να απαντήσω «σε ποιες
άµεσες ενέργειες προτίθεµαι να προβώ προκειµένου να παραµείνουν τα µνηµεία στον σταθµό». Δηλαδή, µε ρωτάτε τι προτίθεµαι άµεσα να κάνω για να αγνοήσω αυτό το οποίο διατάζει η
δικαστική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που όπως
εσείς δηλώνετε διατάσσει προσωρινή απόσπαση.
Κατ’ αρχάς επισηµαίνω ότι δεν γνωρίζω ούτε τη δικαστική απόφαση και το σκεπτικό της, αλλά ούτε και την πηγή των πληροφοριών. Αυτό, όµως, που παρατηρώ και σηµειώνω είναι ότι ο
κορυφαίος δηµοκρατικός θεσµός του κοινοβουλευτικού ελέγχου
γίνεται σήµερα βάσει δηµοσιευµάτων περί του περιεχοµένου της
δικαστικής απόφασης σε κάποιες ιστοσελίδες.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία της υπόθεσης για να πω πολύ σύντοµα το ιστορικό που λίγο-πολύ το γνωρίζουµε όλοι. Ο σταθµός
«Βενιζέλου» χωροθετείται στη διασταύρωση των σύγχρονων
οδών Εγνατίας και Βενιζέλου και καταλαµβάνει όλο το πλάτος
του οδοστρώµατος της σύγχρονης Εγνατίας. Στις ανασκαφές
εντός του σκάµµατος, έξι µέτρα περίπου χαµηλότερα από τη
σύγχρονη Εγνατία, αποκαλύφθηκε κεντρικός οδικός άξονας, η
Decumanus Maximus των Βυζαντινών. Εκατέρωθεν των µαρµαρόστρωτων και λιθόστρωτων οδικών αξόνων αναπτύσσονται σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους από τον 6ο έως τον 9ο αιώνα
µετά Χριστόν κτήρια ιδιωτικά και δηµόσια, µαρτυρίες της πολεοδοµικής εξέλιξης της Θεσσαλονίκης.
Με υπουργική απόφαση το 2014, αφού είχαν ενδελεχώς εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο οι έξι λύσεις
που είχαν προταθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Τεχνικό Επιµελητήριο και την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού,
προτάχθηκε ο συνδυασµός της πρότασης του πανεπιστηµίου και
της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» που προέβλεπε την προσωρινή απόσπαση
των αρχαιοτήτων και την επανατοποθέτησή τους µετά την κατασκευή του σταθµού.
Κατόπιν προσφυγής του τότε δηµάρχου Θεσσαλονίκης, η
υπουργική απόφαση προσβλήθηκε ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας και το 2016 εκδόθηκε απόφαση του Σ.τ.Ε που την
επικύρωσε. Δεν την ακύρωσε. Την επικύρωσε. Ωστόσο, πριν προλάβει καν να δηµοσιευθεί η απόφαση του Σ.τ.Ε, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει νέα υπουργική απόφαση το 2015
µε την οποία «πάγωσε» όλες τις εργασίες και ανέθεσε στον Δήµο
Θεσσαλονίκης να υποβάλει αρχιτεκτονική µελέτη για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στη θέση του σταθµού και µάλιστα ανεξάρτητα από την κατασκευή του σταθµού ή όχι, δηλαδή
ανεξάρτητα από ένα ζήτηµα το οποίο το Συµβούλιο της Επικρατείας ήδη είχε αποκλείσει τεχνικά.
Έως το 2019, δηλαδή τέσσερα χρόνια από την ανατροπή που
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επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε κατατεθεί ήταν µια πρόταση,
µια ιδέα περί παραµονής των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του σταθµού, η οποία όχι µόνο δεν περιελάµβανε τα
συστατικά στοιχεία αυτού που ο νόµος ονοµάζει µελέτη, η κατά
νόµον µελέτη, αφού δεν είχε καν στατικούς υπολογισµούς, αλλά
επιπλέον είχε εκπονηθεί από µία άτυπη οµάδα εργασίας, η οποία
δεν υπέγραψε ούτε την πρόταση ούτε τα σχέδια που τη συνόδευαν και τα οποία, πρόταση και σχέδια, παραµένουν µέχρι σήµερα ανυπόγραφα.
Ανυπόγραφη µελέτη, κύριε Βουλευτά, σηµαίνει ότι κανείς δεν
φέρει την ευθύνη της κατασκευασιµότητάς της και της εφαρµοστικότητάς της. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη της ασφάλειας των
αρχαιοτήτων. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη ενός εργατικού ατυχήµατος κατά την κατασκευή. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη της
ασφάλειας των επιβατών αργότερα.
Ωστόσο, διαβάζω µε ενδιαφέρον στην ερώτησή σας ότι η µέθοδος της κατά χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων στον
σταθµό «Βενιζέλου» είναι και δυνατή και ασφαλής και οικονοµικότερη και επιπλέον έχει δοκιµαστεί. Επειδή εµείς δεν τα ξέρουµε, υποθέτω ότι θα µας τα πείτε στη δευτερολογία σας.
Μπροστά στο αδιέξοδο αυτό, λοιπόν, το 2019 η «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ» υπέβαλε µελέτη τεκµηρίωσης που περιείχε προσωρινή
απόσπαση ποσοστού 92% των αρχαιοτήτων και επανατοποθέτηση κάθε µιας από αυτές στην ίδια ακριβώς θέση όπου βρέθηκε. Η µέθοδος αυτή είναι δοκιµασµένη και απόλυτα επιτυχής.
Μετά από πολύωρη συζήτηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συµβουλίου και θετική γνωµοδότηση αυτού εκδόθηκε η υπουργική απόφαση επί της οποίας ακόµα εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, την οποία εσείς φαίνεται ότι γνωρίζετε, εµείς δε,
περιµένουµε να µάθουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καστανίδης για τη δευτερολογία του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρία Μενδώνη, επιτρέψτε µου
να σας πω ότι τα θεσµικά µου καθήκοντα και τη θεσµική µου ευθύνη µάλλον τα γνωρίζω καλύτερα από εσάς. Τις πληροφορίες
για την οριακή πλειοψηφία 13-12 δεν τις γνωρίζουµε από πουθενά αλλού, παρά από τα δηµοσιεύµατα του Τύπου.
Δεύτερον, την απόφαση της Κυβέρνησης και µε βάση τη µελέτη της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» τη γνωρίζουµε επειδή οι ίδιοι αρκετές
φορές παρασταθήκαµε σε παρουσιάσεις της µελέτης για τον
τρόπο κατασκευής του σταθµού «Βενιζέλου», που έκανε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Όπως επίσης γνωρίζουµε την ιστορία
του µετρό Αθηνών, γνωρίζουµε τις αρχές της Βενετίας και γνωρίζουµε και τη διακήρυξη της Νάρα.
Και έχουµε στα χέρια µας και µελέτες, µάλιστα, περιώνυµων
καθηγητών. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και η Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης έχουν αντίθετη άποψη από την απόφαση την οποία πήρε η Κυβέρνηση. Δεν
είναι τυχαίο ότι τα τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σχεδόν
του συνόλου των πανεπιστηµίων της χώρας έχουν αντίθετη
άποψη. Δεν είναι τυχαίο ότι εγχώριοι και διεθνείς φορείς, οι πιο
αρµόδιοι να τοποθετηθούν, έχουν αντίθετη άποψη.
Θέλω, λοιπόν, να σας ενηµερώσω για ορισµένα πράγµατα,
γιατί πάντοτε υπάρχει µια γοητεία να µιλάει κανείς από το κείµενο που του ετοιµάζουν οι συνεργάτες του, αλλά αυτό είναι και
παγίδα ταυτόχρονα.
Την κατασκευή σταθµών µε αρχαιότητες στον χώρο τους την
έχετε εφαρµόσει, όχι ως Κυβέρνηση, αλλά ως Υπουργείο Πολιτισµού, παλαιότερα, στο µετρό της Αθήνας. Τρεις τουλάχιστον
περιπτώσεις είναι γνωστές, όταν η σήραγγα πέρασε κάτω από
το βάθος των αρχαιοτήτων και στην Οµόνοια και στην Πανεπιστηµίου. Κυρίως όµως είναι το Μοναστηράκι. Εφαρµόστηκε, δηλαδή, η in situ κατασκευή και µάλιστα σε τεχνικά δυσχερέστερες
συνθήκες απ’ ό,τι είναι στον σταθµό «Βενιζέλου».
Δεύτερον, ο Χάρτης της Βενετίας, κυρία Υπουργέ, -που είµαι
σίγουρος ότι γνωρίζετε- διακηρύσσει ότι ένα µνηµείο µπορεί να
αποσπαστεί από τον φυσικό, πολιτιστικό του χώρο µόνο εάν κινδυνεύει παραµένοντας στον χώρο, δηλαδή, είναι αδύνατη η προστασία του στον συγκεκριµένο χώρο, στο φυσικό δηλαδή, αστικό
ή αγροτικό περιβάλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λίγο αργότερα, το 1994, στη Νάρα υπήρξε µία διακήρυξη -για
την οποία επίσης είµαι βέβαιος ότι έχετε γνώση- η οποία όταν
αξιολογεί ένα µνηµείο και τις αυθεντικές του αξίες ορίζει ότι πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και η τοποθεσία. Γιατί όπως σωστά
επισηµαίνεται, η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα ενός µνηµείου,
ενός αρχαιολογικού χώρου συνοδεύεται από άυλες αξίες όπως
είναι η συµπεριφορά, οι συνήθειες µιας ορισµένης εποχής. Είναι
αυτό που θα έλεγαν οι Γερµανοί το Zeitgeist, το πνεύµα της εποχής. Εάν, λοιπόν, αφαιρέσετε τις αρχαιότητες από τον χώρο, θα
είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσετε την ακεραιότητα και
την αυθεντικότητα σύµφωνα και µε την διακήρυξη της Νάρα.
Και προσθέτω: Διεθνείς οργανισµοί υποδεικνύουν σε όλο τον
κόσµο και σε εµάς ότι η απόσπαση ενός µνηµείου µπορεί κάποια
φορά να είναι δυνατή όταν τα δοµικά υλικά είναι σκληρά. Εάν
όµως τα δοµικά υλικά, είναι ψαθυρά, για να χρησιµοποιήσω την
επιστηµονική ορολογία, -είναι ευάλωτα, όπως στην προκειµένη
περίπτωση- τότε υπάρχει κίνδυνος να µην µπορείτε να αποκαταστήσετε απολύτως τίποτα και να έχουµε καταστροφή του έργου.
Και µιας και έχετε πολλούς καλούς, και άξιους συνεργάτες, θα
σας ενηµερώσουν, κυρία Υπουργέ, ότι είναι η πρώτη φορά που
επιχειρείται να αποκολληθεί από το φυσικό, πολιτιστικό του περιβάλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χιλίων πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων. Μέχρι τώρα µπορούσε να αποσπάται ένα
µνηµείο.
Και αν η αποκατάσταση που θα επιχειρήσετε αύριο είναι πληµµελής και αδύνατη, τότε θα συµβεί, κύριε Πρόεδρε, ό,τι έγινε
στον Έλβα. Εντάχθηκε το 2006 το δέλτα του Έλβα ως µνηµείο
στην UNESCO και, επειδή λίγο αργότερα κατασκευάστηκε στο
κέντρο της περιοχής γέφυρα τεσσάρων λωρίδων, αποχαρακτηρίστηκε. Το ίδιο συνέβει και µε µοναστήρια της Γεωργίας. Αυτά
είναι συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Κυρία Υπουργέ, εάν δεν τα έχετε, ειλικρινώς το λέω, θα σας
στείλω και τη µελέτη του κ. Καββαδά, θα σας στείλω και τη µελέτη του κ. Αλκιβιάδη Πρέπη, θα σας στείλω και τις αιτιάσεις ή
τις εκκλήσεις διεθνών οργανισµών και επιστηµόνων κύρους. Και
σας παρακαλώ, για τελευταία φορά, ξανασκεφτείτε όχι µε βάση
τη δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση θα εγκρίνει ή δεν
θα εγκρίνει -εγκρίνει σύµφωνα µε πληροφορίες- µια µελέτη. Αλλά
η µελέτη είναι της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Πάρτε υπ’ όψιν σας όλους
τους άλλους και µην προσπεράσετε αυτά που σας λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, δεν θα απαντήσω µε τον ίδιο προσβλητικό
τρόπο που χρησιµοποιήσατε εσείς, παρ’ όλα αυτά θα σας πω
δύο σηµεία. Δεν παραγνωρίζω ότι γνωρίζετε τις θεσµικές σας
αρµοδιότητες, αλλά γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά τις δικές
µας. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεσµικά ορθό να συζητάµε
µία απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η οποία δεν έχει ακόµα
εκδοθεί.
Προχωρούµε. Δεύτερον, ανήκω σε αυτούς που γράφουν µόνοι
τους τα κείµενά τους παρά το γεγονός ότι έχω πάρα πολύ ικανούς συνεργάτες. Εγώ δεν σας προσέβαλα. Εσείς µε προσβάλατε.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε το µετρό της Αθήνας, το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά γιατί είχα την τιµή τότε να έχω υπηρετήσει ως
Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού. Βεβαίως στο
µετρό της Αθήνας διατηρήθηκαν κατά χώρα αρχαιότητες, αποσπάστηκαν όµως και αρχαιότητες για να προστατευτούν.
Δεν είναι µονόδροµος τα πράγµατα, κύριε Βουλευτά. Όπου
είναι δυνατή η κατά χώρα παραµονή των αρχαιοτήτων, προφανώς προτάσσεται, και όπου είναι δυνατή σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου, που οφείλουµε να λαµβάνουµε υπ’ όψιν πρωτίστως την προστασία, αλλά και το δηµόσιο
συµφέρον.
Κατά την κρίση, λοιπόν, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, που φαίνεται ότι κατά τη γνώµη σας δεν είναι επαρκούς κύρους και γνώσεων οι επιστήµονες οι οποίοι το αποτελούν -και
αυτό προσβλητικό- η προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων
του σταθµού «Βενιζέλου» για το διάστηµα των εργασιών και η
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επανατοποθέτησή τους αµέσως µετά και ακριβώς στην ίδια θέση
που ευρέθησαν αποδεικνύεται ως λύση αναγκαία, κατάλληλη και
µόνη.
Αναγκαία για την κατασκευή του σταθµού. Κατάλληλη για την
προστασία των αρχαιοτήτων, οι οποίες απαγορεύεται να τεθούν
εκ κινδύνω. Διότι µε οποιαδήποτε άλλη λύση κατά χώρα παραµονής οι από κάτω εργασίες µπορούν να δηµιουργήσουν τέτοιες
συνθήκες, που να καταστραφούν οι αρχαιότητες. Και µόνη, όπως
προκύπτει από το γεγονός ότι εκτός από ιδέες ευγενικών προθέσεων, ανέφικτες κατασκευαστικά και πάντως ανυπόγραφες,
ουδεµία µελέτη έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού, καµµία µελέτη. Και µελέτη η οποία να είναι πλήρης κατά τις προϋποθέσεις του νόµου για το τι σηµαίνει µελέτη. Όχι εκθέσεις ιδεών
ή απλά σκαριφήµατα.
Επί των ισχυρισµών περί εφικτότητας και ασφάλειας της διατήρησης των αρχαιοτήτων κατά χώρα είπατε κάποια πράγµατα
πάλι θεωρητικά. Δεν άκουσα κάτι συγκεκριµένο.
Το µετρό, λοιπόν, της Θεσσαλονίκης είναι το µοναδικό έργο
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει χρηµατοδοτηθεί από τρία
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Έως σήµερα η Ελλάδα έχει εισπράξει συνολικά 637 εκατοµµύρια
και το ποσό αυτό µπορεί να ανέλθει κατά το µέγιστο στα 852
µέχρι το τέλος του 2023 οπότε λήγει η περίοδος επιλεξιµότητας
του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου
το αργότερο µέχρι τον Μάρτιο του 2025 ελλοχεύει ο κίνδυνος
επιστροφής του συνόλου των χρηµάτων που θα έχει εισπράξει η
χώρα έως τον Δεκέµβριο του 2023. Αντιλαµβάνεται κανείς, λοιπόν, όχι το οικονοµικό αλλά το δηµόσιο συµφέρον.
Όλα αυτά τα οποία είπα και πολύ περισσότερα ετέθησαν πλήρως τεκµηριωµένα στο Συµβούλιο της Επικρατείας και συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 6ης Νοεµβρίου 2021 και έκτοτε
τελούµε σε αναµονή της σχετικής απόφασης.
Επειδή, όµως, αναφέρατε ότι εδώ έχουµε µια µοναδική περίπτωση αρχαιοτήτων, οφείλω να σας ενηµερώσω, κύριε Βουλευτά, ότι αντίστοιχες αρχαιότητες και πολύ σηµαντικότερης
αξίας ευρέθησαν και στον διπλανό σταθµό της οδού Βενιζέλου,
στο σταθµό «Αγίας Σοφίας».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Τα οποία δεν µπορούν να
µπουν, να τοποθετηθούν…
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν µπορούν να µπουν, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε
η µελέτη του σταθµού. Αυτό είναι µια άλλη ιστορία, την οποία
αντιµετωπίζουµε και θα δούµε.
Τα υλικά, λοιπόν, είναι τα ίδια. Οι αρχαιότητες, σηµαντικότερες
ενδεχοµένως του σταθµού «Βενιζέλου» κατά κάποιους ειδικούς,
αποσπάστηκαν και, προφανώς, θα επανατοποθετηθούν µε τη
φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισµού. Αυτά περί υλικών και η
κινδυνολογία τουλάχιστον δεν τεκµηριώνονται.
Όσο για τον µείζονα σε έκταση αρχαιολογικό χώρο, να σας
θυµίσω -είµαι σίγουρη ότι το ξέρετε- ότι κατά την κατασκευή του
µετρό στο Σύνταγµα και του σταθµού στάθµευσης της Βουλής ήταν ένας συνδυασµός τότε και των δύο έργων- απεσπάσθη και
µεταφέρθηκε ένας πολύ µεγάλος χώρος, ο οποίος σήµερα αποτελεί το αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστηµιούπολη και τον
χρησιµοποιούν οι φοιτητές της Αρχαιολογίας. Αυτό το λέω µόνο
ως προς το µέγεθος, για να µην παρεξηγηθώ, γιατί για τις αρχαιότητες που θα αποσπαστούν υπάρχει ήδη µελέτη εγκεκριµένη
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και για την απόσπαση
και για την επανατοποθέτησή τους.
Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα περί ακεραιότητας του µνηµείου UNESCO κ.λπ., έχω να σας πω πάρα πολλά παραδείγµατα.
Εσείς λέτε τα µεν. Έχω κι εγώ πολλά παραδείγµατα -δεν µας το
επιτρέπει ο χρόνος, ευχαρίστως να το κάνουµε κάποια στιγµήπου λένε ακριβώς το αντίθετο. Μνηµεία κηρυγµένα και συµπεριλαµβανόµενα στον κατάλογο των Μνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς απεσπάσθησαν, τοποθετήθηκαν σε
διαφορετική µε µικρή διαφορά, µικρή απόσταση τοποθεσία στην
Αίγυπτο και παρέµειναν χαρακτηρισµένα από την UNESCO.
Ας µην κινδυνολογούµε, λοιπόν, κύριε Βουλευτά. Εάν έχετε
µελέτες κατασκευαστικές, απολύτως εφικτές, να τις προσκοµίσει
όποιος έχει. Αλλά τέτοιες µελέτες δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον
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δεν έχουν τεθεί εις γνώση του αρµοδίου Υπουργείου Υποδοµών
και του Υπουργείου Πολιτισµού. Οι δύο που προαναφέρατε είναι
πολύ γνωστές και δεν εξασφαλίζουν την κατασκευασιµότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ολοκληρώθηκαν οι επίκαιρες ερωτήσεις προς το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Συνεχίζουµε µε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις οποίες βρίσκεται εδώ ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αµυράς και στις
οποίες θα απαντήσει.
Οι πρώτες δύο και, συγκεκριµένα, η πρώτη µε αριθµό 808/275-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου 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» και η δέκατη έκτη µε αριθµό 831/31-5-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράλαµπου Καστανίδη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Λήψη άµεσων µέτρων για την προστασία του δάσους του Σέιχ Σου» αναφέρονται στο ίδιο θέµα και θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς
να επηρεάζονται φυσικά τα δικαιώµατα των οµιλητών ως προς
τον χρόνο οµιλίας τους, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4, του άρθρου 131 του Κανονισµού της Βουλής. Οπότε
θα δώσουµε τον λόγο πρώτα στον κ. Σιµόπουλο, κατόπιν στον κ.
Καστανίδη, ύστερα στον Υπουργό και µετά θα έχουµε δευτερολογίες.
Κύριε Σιµόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το δάσος Σέιχ Σου είναι ένα γνωστό δάσος
της Θεσσαλονίκης, το περιαστικό µας δάσος. Βέβαια, κατά τον
ποιητή Βαφόπουλο, έχει µετονοµαστεί και σε «Κέδρινος Λόφος»,
λεγόταν και «Χίλια Δέντρα». Μαζί µε το παράκτιο µέτωπο του
Θερµαϊκού αποτελούν τους κύριους πνεύµονες της Θεσσαλονίκης, όχι µόνο αναψυχής, αλλά βέβαια, θα έλεγα, και αναζωογονητικούς πνεύµονες.
Υπαρκτός, όµως, είναι ο κίνδυνος σήµερα να έχουµε γεγονότα,
όπως του 1997 µε τη µεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε το µισό
σχεδόν της έκτασης των τριάντα χιλιάδων στρεµµάτων. Είχαµε
πρόσφατα και τη µεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη, που σε
εµάς τους Θεσσαλονικείς ξύπνησε πολύ άσχηµες µνήµες. Και,
βέβαια, έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη έχει θέσει σε καθεστώς αυξηµένης επικινδυνότητας δεκαοκτώ περιοχές, στις οποίες δεν ανήκει ή δεν ανήκε µέχρι πρόσφατα, απ’ ό,τι γνωρίζω, και το δάσος του Σέιχ Σου.
Παράλληλα, υπάρχει µεγάλη διάχυση ευθυνών, υπάρχουν
πολλές υπηρεσίες οι οποίες εµπλέκονται σε θέµατα προστασίας,
κυρίως, ή, αν θέλετε, και περαιτέρω ανάπτυξής του. Το πρόσφατο παράδειγµα µε το φλοιοφάγο έντοµο είναι ζωντανό και
βέβαια και αυτό µας δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να µάθω, εάν έχετε σκοπό και µε
ποιον τρόπο να προστατεύσετε άµεσα το δάσος εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, να καθαριστεί και να αποψιλωθεί και κυρίως αν σκοπεύετε να συγκεντρώσετε τις διάσπαρτες αρµοδιότητες κάτω από µια µητροπολιτική διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σιµόπουλο.
Ο κ. Καστανίδης θα πάρει τώρα τον λόγο για την πρωτολογία
του και αµέσως µετά ο κύριος Υφυπουργός.
Κύριε Καστανίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Το δάσος Σέιχ Σου κινδυνεύει,
όπως και κάθε άλλο δάσος, όταν δεν γίνονται έγκαιρα έργα αντιπυρικής προστασίας.
Είναι δύο ειδών τα προβλήµατα, κύριε Υφυπουργέ. Το ένα
είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει παντού σε όλο το δάσος εύφλεκτη ύλη, κοµµένα κλαδιά, πευκοβελόνες, φερτά υλικά. Δεν έχει
γίνει καθαρισµός, δεν έχουν παρθεί προληπτικά µέτρα αντιπυρικής προστασίας και σκεφθείτε ότι ένα µεγάλο µέρος του αστικού
ιστού, του πολεοδοµικού ιστού εφάπτεται µε το δάσος, από την
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περιοχή των Συκεών και της Νεάπολης µέχρι τον Άγιο Παύλο, τις
Σαράντα Εκκλησιές και την Ευαγγελίστρια. Έχουµε, συνεπώς,
ένα εκτεταµένο µέτωπο άµεσης συνάφειας του περιαστικού δάσους µε τον πολεοδοµικό ιστό.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι εδώ και µερικά χρόνια -σας το
είπε προηγουµένως και ο κ. Σιµόπουλος- έχει εµφανιστεί ένα
φλοιοφάγο έντοµο, το οποίο κάνει µεγάλες ζηµιές, αποξηραίνει
κορµούς. Η αποµάκρυνση των κορµών που κόβονται, που υλοτοµούνται, πρέπει να γίνει γρήγορα. Οι εργασίες υλοτόµησης
τρία χρόνια τώρα γίνονται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Αν σήµερα
περιδιαβείτε το δάσος, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κορµοί
δέντρων την ώρα που ήδη καταστρέφονται άλλα δέντρα, διότι
το έντοµο δρα ταυτόχρονα δίπλα από το κουφάρι.
Οι εργασίες υλοτόµησης βραδύνουν, γιατί υπάρχουν µόνο δύο
υλοτοµικοί συνεταιρισµοί στους οποίους απευθύνονται, αν δεν
κάνω λάθος, η περιφέρεια και οι αρµόδιες γεωργικές και δασικές
υπηρεσίες. Υπάρχουν και άλλοι συνεταιρισµοί, που είναι εκτός
του νοµού και που µπορούν να προσκληθούν για να γίνεται τόσο
η υλοτόµηση γρήγορα, όσο γρήγορη και η αποµάκρυνση των
υλοτοµηµένων δέντρων.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα αναδάσωσης, όχι φυσικής αναδάσωσης, σύµφωνα µε όσα προτείνει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, προκειµένου να φύγουµε από την
πευκοφορία και να πάµε σε ένα δάσος που σιγά-σιγά θα αποκτά
βλάστηση που δεν είναι τόσο ευάλωτη στη φωτιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Σιµόπουλε, αγαπητέ κύριε Καστανίδη, θα απευθυνθώ και στον κ. Τριανταφυλλίδη, διότι είστε όλοι Θεσσαλονικείς και έχετε γνήσιο ενδιαφέρον
για το Σέιχ Σου. Το ίδιο γνήσιο ενδιαφέρον έχω και εγώ, γιατί
ίσως να γνωρίζετε -ο καλός µου φίλος, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης το γνωρίζει- ότι εγώ µεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί
πήγα σχολείο, εκεί τελείωσα το σχολείο και στο Σέιχ Σου έκανα
µέρα παρά µέρα προπονήσεις ως αθλητής του στίβου για τον
ΠΑΟΚ. Άρα έχω µεγάλο δέσιµο µε το Σέιχ Σου. Το αγαπώ αυτό
το δάσος και αναγνωρίζω τη σηµασία του και για τη βιοποικιλότητα, αλλά και ως χώρο αναψυχής και ως έναν πνεύµονα ψυχικής
ανάτασης για όλη την πόλη.
Έχετε δίκιο. Το Σέιχ Σου έχει πρόβληµα και µε το φλοιοφάγο
έντοµο, κυρίως µε αυτό, αλλά και σε σχέση µε τους καθαρισµούς. Εγώ θα σας πω τι έχουµε κάνει και πόσο γρήγορα θα κινηθούµε. Ήδη, έχουµε κινηθεί.
Να διευκρινίσω κάτι. Γνωρίζετε ότι πέρυσι η Πολιτική Προστασία και ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς έθεσε το Σέιχ Σου
υπό καθεστώς ειδικής προστασίας. Υπήρχε ένα ειδικό σχέδιο.
Και δόξα τω Θεώ όλα δούλεψαν ρολόι και ως προς την προστασία του δάσους και ως προς τη διαχείρισή του. Νοµίζω ότι αυτό
είναι κοινός τόπος. Το αναγνωρίζετε και εσείς, το βλέπουµε όλοι.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο κ. Χαρδαλιάς και η Πολιτική Προστασία και οι συνεργάτες του κάνουν χρήση όλων των νέων τεχνολογιών. Έβαλαν τους αλγόριθµους κάτω, έβαλαν τα
δορυφορικά µέσα, κύριε Σιµόπουλε, και έβγαλαν τις πρώτες δεκαοκτώ περιοχές υψηλού, αυξηµένου κινδύνου έναντι της πυρκαγιάς και ήδη έχουµε µπει και κάνουµε καθαρισµούς.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον βαθµό που µπορεί συνδράµει, κύριε Πρόεδρε, έτσι ώστε να αποφύγουµε πια αυτή τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, διότι ναι, υπάρχει µεγάλη γραφειοκρατία,
χρόνια. Έχουµε κάτι µονόλιθους, κάτι δεινόσαυρους γραφειοκρατίας που εµποδίζουν τη σωστή κατεύθυνση των ενεργειών µας.
Εµείς όµως το ξεπεράσαµε µε τον κ. Χαρδαλιά, τα δύο Υπουργεία,
και ήδη και για το Τατόι και για την Ιπποκράτειο Πολιτεία και για
άλλες περιοχές γρήγορα βρήκαµε και τις µελέτες και τις χρηµατοδοτήσεις και τους δασικούς συνεταιρισµούς για να µπουν να
κάνουν τους καθαρισµούς και τους κάνουν τους καθαρισµούς.
Ας έρθω τώρα πολύ πιο συγκεκριµένα στο Σέιχ Σου. Ας ξεκινήσω µε το φλοιοφάγο έντοµο. Όντως, αυτό είναι ένα πρόβληµα,
το φλοιοφάγο έντοµο που προσβάλλει και καταστρέφει τα
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πεύκα. Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι, το 2020, υλοτοµήθηκαν
τριάντα χιλιάδες χωρικά κυβικά µέτρα πεύκης, ενώ φέτος προβλέπεται να αποµακρυνθούν είκοσι πέντε χιλιάδες χωρικά κυβικά
µέτρα. Αυτά είναι στοιχεία που η Διεύθυνση Δασών µας έδωσε,
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης έβγαλε τη µελέτη -θα τη δείτε και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- για την ασφαλή διαχείριση αυτών των υπολειµµάτων.
Τι κάνουµε εµείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος; Θα έρθω
µετά, κύριε Σιµόπουλε, και στο άλλο θέµα που είπατε για το
ποιος πρέπει να έχει µια διαχείριση και κάνατε µία πρόταση για
έναν µητροπολιτικό φορέα. Θα έρθω και σε αυτό και θα σας
απαντήσω. Για την αντιµετώπιση, λοιπόν, του φλοιοφάγου εντόµου στο Σέιχ Σου εµείς ήδη έχουµε δώσει στην Αποκεντρωµένη
75.000 ευρώ για να ξεκινήσει και πιστεύω έχει ξεκινήσει. Δηλαδή
όχι πιστεύω, έχει ξεκινήσει σίγουρα να αποµακρύνει τους άρρωστους κορµούς για να προχωρήσει στην εξυγίανση του υπόλοιπου οικοσυστήµατος. Εµείς, λοιπόν, εγκρίναµε αυτή την
πίστωση, όχι µόνο βέβαια για την αντιµετώπιση του φλοιοφάγου
αυτού εντόµου, αλλά και για εκτέλεση έργων µε έµφαση στην
αντιπυρική προστασία. Πέραν αυτού, όµως, υπάρχουν και άλλα
χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, έχω στείλει επιστολές σε όλους τους
δηµάρχους της χώρας, και στους τριακόσιους τριάντα δύο, δύο
και τρεις φορές από τον Απρίλιο έως και τώρα, υποδεικνύοντάς
τους τον τρόπο, αν δεν τον γνωρίζουν, να αντλήσουν χρήµατα
που υπάρχουν -και θα σας πω ποια είναι αυτά- για να προχωρήσουν στον προληπτικό καθαρισµό. Έτσι, λοιπόν, και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει χρηµατοδότηση ύψους 17
εκατοµµυρίων ευρώ αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας.
Το «Πράσινο Ταµείο» έχει εγκρίνει 1.700.000 ευρώ για έργα αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης έχει πάρει πιστώσεις για τη συντήρηση των αντιπυρικών
δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων.
Να δούµε λίγο τα µέτρα πρόληψης; Έχει γίνει δουλειά στην
αντιπυρική προστασία, κύριε Σιµόπουλε και κύριε Καστανίδη, και
αν µου επιτρέπετε να βάλω στην κουβέντα µας και τον κ. Τριανταφυλλίδη, ως Θεσσαλονικιός κι εκείνος. Έχουν, λοιπόν, καθαριστεί οι αντιπυρικοί δρόµοι συνολικού µήκους εκατόν επτά
χιλιοµέτρων, πλάτους τεσσάρων έως οκτώ µέτρων αλλά και οι
αντιπυρικές ζώνες συνολικού µήκους σαράντα έξι χιλιοµέτρων,
πλάτους από δέκα ως τριάντα µέτρα. Στην ουσία έχουµε διανοίξει δρόµους και ζώνες σε έκταση χιλίων πεντακοσίων στρεµµάτων, κύριε Σιµόπουλε, δηλαδή ποσοστό περίπου 5% της
συνολικής έκτασης του δάσους.
Πέραν αυτού, για να διευκολυνθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία,
εάν -χτύπα ξύλο- έχουµε το απευκταίο, εκεί λοιπόν συντηρήσαµε
οκτώ δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας δυόµισι χιλιάδων κυβικών µέτρων, οι οποίες επαρκούν, δεδοµένου ότι για τις ανάγκες της υδροληψίας των πυροσβεστικών οχηµάτων οι
προδιαγραφές απαιτούν δεξαµενές χωρητικότητας εξήντα κυβικών µέτρων ανά χίλια στρέµµατα δάσους.
Άρα εµείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουµε κάνει αυτό
που πρέπει να κάνουµε. Θα σας πω τι πρόκειται να κάνει η Πολιτική Προστασία, αν και νοµίζω ότι ο ίδιος ο κ. Χαρδαλιάς θα επισκεφθεί σύντοµα τη Θεσσαλονίκη και το Σέιχ Σου.
Εµείς, λοιπόν, ως Υπουργείο και χρήµατα δώσαµε στην Αποκεντρωµένη και στη Δασική Υπηρεσία και τους έχουµε υποδείξει
τους τρόπους για να κινηθούν γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά και στην αντιπυρική προστασία και στην αντιµετώπιση του
φλοιοφάγου εντόµου.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Σιµόπουλε, έχετε εσείς τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Χαίροµαι για την απάντησή σας ότι έχουν γίνει οι δράσεις,
όπως λέτε, οι οποίες µας επιτρέπουν να ευελπιστούµε ότι δεν θα
έχουµε πρόβληµα το καλοκαίρι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
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Αυτό το οποίο πάλι θέλω να επισηµάνω, όµως, είναι η ανάγκη
της µητροπολιτικής διοίκησης και ξέρετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι
για να το κάνετε, πρέπει να παρακάµψετε πολλές αντιδράσεις,
οι οποίες θα προέρχονται από γραφειοκρατικούς δηµόσιους φορείς, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν καµµία έκπτωση στα θέµατα
των αρµοδιοτήτων τους, άσχετα αν πολλές φορές δεν στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων.
Θέλουµε µια αντιπυρική και σφιχτή οργάνωση, ώστε κάθε
έναρξη πυρκαγιάς στον χώρο αυτόν να αντιµετωπίζεται τα
πρώτα δέκα λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν σήµερα συµβαίνει, γιατί τυχόν νέα πυρκαγιά θα έχει ως αποτέλεσµα -το ξέρετε καλά- την απόκλιση του εδάφους και την εµφάνιση του
νιτρικού πετρώµατος, που σε περίπτωση καταιγίδων θα είναι
εφιάλτης για τη Θεσσαλονίκη.
Προτείνω, λοιπόν, να δηµιουργηθεί ένας αυτοτελής φορέας
διαχείρισης και προστασίας. Μπορεί να γίνει µε τη σύσταση µιας
αυτοτελούς υπηρεσίας, η οποία είτε θα υπάγεται απευθείας στον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας είτε ακόµη και στο Υπουργείο, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα από τη στιγµή που δεν
λειτουργεί ικανοποιητικά µια οργάνωση, αυτή η οργάνωση να
έλθει ακόµη και στην Αθήνα. Το έχουµε κάνει και µε τους φορείς
διαχείρισης και νοµίζω ότι κινούµαστε σε µια καλή κατεύθυνση
όσον αφορά το θέµα αυτό.
Αυτή, λοιπόν, η υπηρεσία θα πρέπει να στελεχωθεί από επιλεγµένους µόνιµους υπαλλήλους, µεταταγµένους από τη Δασική
Υπηρεσία, από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, από τη Δασολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Θα είναι σκοπός
της η σύνταξη των απαραίτητων µελετών αναβάθµισης και των
προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας και φυτοπροστασίας,
αλλά και η δηµιουργία και η τήρηση ενός κανονισµού λειτουργίας, κάτι πολύ σηµαντικό. Επίσης, θα µπορεί να υπάρχει και µια
άµισθη, ολιγοµελής συµβουλευτική γνωµοδοτική επιτροπή, στην
οποία θα µετέχουν και οι Δήµαρχοι Θεσσαλονίκης, Χορτιάτη, Πυλαίας και Νεάπολης-Συκεών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σιµόπουλο.
Κύριε Καστανίδη, έχετε τον λόγο εσείς τώρα για τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, µιλήσατε
για τους αλγόριθµους του κ. Χαρδαλιά, βάσει των οποίων δεκαοκτώ δάση εντάχθηκαν σε ειδικό καθεστώς προστασίας.
Για να σας πω την αµαρτία µου τους αλγόριθµους στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή λίγο τους απεχθάνοµαι, διότι οι αλγόριθµοι του κ. Χαρδαλιά δεν πρόλαβαν, µέσα στο Σαββατοκύριακο
που πέρασε, τις δύο φωτιές που άναψαν στα άκρα του περιαστικού δάσους.
Όπως ξέρετε, έχουµε ήδη στην αρχή του καλοκαιριού δύο φωτιές. Η µία φωτιά, µάλιστα, εκδηλώθηκε σε γνωστό κτήµα. Ευτυχώς τα πυροσβεστικά εναέρια µέσα, κυρίως, κατάφεραν να την
ελέγξουν γρήγορα. Δεν θα µπορούσε να είναι πιο επίκαιρη η
ερώτησή µας.
Αφού δαπανάτε κάποια χρήµατα για προληπτικές δράσεις,
όπως λέτε, θα σας παρότρυνα, κύριε Υφυπουργέ, µιας και αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη, να ανηφορίσετε για να δείτε ποιες είναι οι
δράσεις που αντιστοιχούν στη χρηµατοδότησή σας. Είναι προτιµότερο να έχετε µια προσωπική εικόνα, γιατί η εικόνα που
έχουµε εµείς, όπως και οι κάτοικοι ολόκληρου του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος, αλλά και των γύρω περιοχών, είναι εντελώς διαφορετική.
Θέλω να σας επισηµάνω, κύριε Υφυπουργέ, ότι µόλις στις 46-2021, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, ο Δήµαρχος Νεάπολης Συκεών κ. Δανιηλίδης απέστειλε ένα έγγραφο µε πολλούς
αποδέκτες, µεταξύ των οποίων πρώτος αποδέκτης ο Πρωθυπουργός. Στο έγγραφό του αυτό -νοµίζω το έχει παραλάβει και
το Υπουργείο σας- υπάρχουν διάφορες αποκαλυπτικές εικόνες.
Σας παρακαλώ µελετήστε το έγγραφο, αλλά δείτε και τις παλαιότερες προτάσεις, σε ό,τι αφορά την αναδάσωση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Θα είναι εξαιρετικά χρήσιµη η συµβολή
του σε κάτι καλό.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρό-
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εδρε- όπως ενδεχοµένως σας έχουν ενηµερώσει. Υπάρχουν σοβαρές εστίες κινδύνου. Προειδοποιούµε από τώρα, µε την ελπίδα
ότι θα κινηθείτε γρήγορα, προκειµένου να µην έχουµε κανένα
ατυχέστερο συµβάν των πυρκαγιών του περασµένου διηµέρου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε και
τον κ. Καστανίδη.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Σιµόπουλε, να ξεκινήσω από τον κ.
Καστανίδη.
Αγαπητέ κύριε Καστανίδη, φαντάζοµαι είστε οδηγός. Οδηγείτε
αυτοκίνητο ή όχι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Αν χρειαστεί, ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): «Αν χρειαστεί, ναι».
Σας ρωτώ αν ξέρετε να οδηγείτε, αν οδηγείτε καµµιά φορά το
αυτοκίνητό σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Εννοείτε µήπως ποδήλατο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όχι, ποδήλατο όχι. Μακάρι. Οδηγείτε ποδήλατο; Ακόµα
καλύτερα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Εσείς φαντάζοµαι µε ποδήλατο
µετακινείστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, ελάτε.
Κύριε Υφυπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αν οδηγείτε, λοιπόν, αυτοκίνητο -που οδηγείτε-, κακώς
λέτε ότι δεν εµπιστεύεστε τους αλγόριθµους. Διότι όταν οδηγείτε
εσείς το αυτοκίνητό σας και πατάτε γκάζι ή φρένο, ο αλγόριθµος
σάς τα φροντίζει αυτά. Ο αλγόριθµος ρυθµίζει το πότε θα φρενάρετε και πότε όχι και πότε θα επιταχύνετε.
Άρα θέλω να πω την τεχνολογία µην…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Να ακούτε τι λέω!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βεβαίως. Κι εσείς εµένα παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μη διαγράφετε την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι όπλο,
είναι µέσο, είναι εργαλείο, είναι κάτι που µπορούµε να αξιοποιήσουµε και αυτό κάνουµε.
Όσον αφορά τώρα στις δεκαοκτώ περιοχές µεγάλης επικινδυνότητας, οι οποίες µέσω αλγορίθµων, αναλύσεων, επιστηµονικών
τεκµηριώσεων τέθηκαν σε αυτό το καθεστώς, είναι η αρχή. Θα
υπάρξουν και άλλες, αν χρειαστεί.
Και έχω την αίσθηση -για να µη σας πω τη βεβαιότητα- ότι και
το Σέιχ Σου… -ήρθε ο κ. Χαρδαλιάς, για εσάς µιλούσαµε, κύριε
Υφυπουργέ- …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): …θα πάρει τον δρόµο του.
Όσον αφορά, κύριε Σιµόπουλε, την πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων, να πούµε κατ’ αρχάς ότι ο έλεγχος και η ευθύνη της
διαχείρισης του δάσους του Σέιχ Σου ανήκει στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µέσω του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διατηρεί έναν θεσµικό ρόλο,
έναν ρόλο συντονιστή. Το Δασαρχείο, λοιπόν, έχει αυτή τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα µε προεδρικό διάταγµα του 2010.
Κάνατε µία πρόταση, να υπάρξει ένας µητροπολιτικός φορέας,
ένας ενιαίος φορέας που να έχει τη διαχείριση. Είναι µια πολύ
καλή πρόταση που πρέπει να τη θέσετε σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή στην περιφέρεια, στην αποκεντρωµένη,
σε εµάς, στον Δήµο Θεσσαλονίκης, στους άλλους δήµους που
γειτονεύουν.
Θα έλεγα ότι χρειάζεται µια ζύµωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων και, από εκεί και πέρα, βρίσκοντας τα νοµικά εργαλεία, µπορούν τα πάντα να γίνουν, αν όλοι οι εµπλεκόµενοι συµφωνήσουν
πως αυτή είναι η βέλτιστη λύση.
Σε σχέση τώρα µε την παρουσία της δασικής υπηρεσίας, κύριε
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Σιµόπουλε, σε αυτόν τον φορέα -δεν ξέρω πώς τον ονοµάσατε,
φορέα ή οργανισµό- οι δασικές υπηρεσίες είναι υπεραπαραίτητες. Ξέρουν το δάσος, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν εµπειρία
και µπορούν µε το επιστηµονικό τους κύρος να δώσουν τις κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να γίνει η διαχείριση ενός δάσους και συγκεκριµένα του Σέιχ Σου προς τη µία κατεύθυνση ή
προς την άλλη.
Ωστόσο, έχω τη γνώση -το ξέρετε κι εσείς βέβαια- ότι πρόσφατα, την προηγούµενη εβδοµάδα, έγινε το περιφερειακό συµβούλιο. Μάλιστα, ο κ. Τζιτζικώστας στο περιφερειακό συµβούλιο
-που διάβασα και παρακολούθησα- ζήτησε εκείνος, η περιφέρεια
να αναλάβει υπό την ευθύνη της το δάσος του Σέιχ Σου.
Και κάτι ακόµα σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση, διότι «δει δη
χρηµάτων» και αν δεν υπάρχουν χρήµατα, τίποτα δεν µπορεί να
γίνει. Θέλω να προσθέσω στην πρωτολογία µου και κάποια άλλα
χρήµατα που βγάλαµε εµείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάνοντας χρήση και αξιοποίηση του ΠΑΑΤ, δηλαδή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του υποµέτρου 8.3 διαθέτουµε
79 εκατοµµύρια ευρώ -τεράστιο το ποσό- σε όλους τους δήµους
και τις δασικές υπηρεσίες για αντιπληµµυρικά έργα και πυροπροστασία.
Επίσης, εµείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πάλι δώσαµε 1,5 εκατοµµύριο
ευρώ για διάνοιξη, συντήρηση, βελτίωση, ασφαλτόστρωση δασικών δρόµων και αυτό γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, τα ζητήµατα του περιαστικού πρασίνου
σε εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντικά και ψηλά στις προτεραιότητες και γι’ αυτό, αγαπητέ κύριε Καστανίδη, µιλώντας για τις αναδασώσεις που είπατε αν θα χρειαστούν, ναι, θέλω να σας
ενηµερώσω ότι στο Ταµείο Ανάκαµψης έχουµε βάλει και έχει εγκριθεί ένα κονδύλι της τάξης των 30 εκατοµµυρίων ευρώ για το
Σέιχ Σου και για τα υπόλοιπα άλση και πάρκα και δάση πέριξ του
Δήµου Θεσσαλονίκης, διότι εµείς θέλουµε να αναβαθµίσουµε την
ποιότητα ζωής της πόλης.
Θέλουµε ο πολίτης, ο δηµότης να µπορεί, αγαπητέ κύριε Καστανίδη, να παίρνει και το ποδήλατό του και να πηγαίνει στο
δάσος και να κάνει ποδηλασία βουνού, να έχει πεζοπορικές διαδροµές για να περπατάει. Είναι πράγµατα που εµείς όχι απλώς
τα θέλουµε ως θεωρία αλλά και στην πράξη.
Και θα σας αναφέρω και άλλο ένα στοιχείο: Στο Ταµείο Ανάκαµψης εµείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουµε βάλει µία
µεγάλη ενότητα προς χρηµατοδότηση ύψους 100 εκατοµµυρίων
ευρώ για την προστασία της βιοποικιλότητας, για τη χάραξη, διάνοιξη, συντήρηση µονοπατιών, όπως επίσης και των ξερολιθιών,
των γνωστών πεζουλών, των -σε εισαγωγικά- καταχωρηµένων πεζουλών, που κάθε πεζούλα είναι ένα µικρό οικοσύστηµα, ένα
µικρό οικοσύστηµα που προστατεύει και τη βιοποικιλότητα και
έστω µε µία µικρή πεζούλα -πεζούλα την πεζούλα- µπορείς και
χτίζεις ένα τείχος έναντι της κλιµατικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 805/25-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Άµεση
αποκατάσταση και ολοκληρωµένη προστασία της δασικής περιοχής που κατέστρεψε η πρόσφατη πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας».
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πραγµατική τραγωδία στα Γεράνεια µε τη δασική πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας που εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου αλλά και των
Μεγάρων µε µεγάλη καταστροφή. Πάνω από εβδοµήντα µία χιλιάδες στρέµµατα κάηκαν, εκ των οποίων τα πενήντα δύο χιλιάδες στρέµµατα ήταν δάση και δασικές εκτάσεις.
Η καταστροφή αυτή ανέδειξε -αν θέλετε- και τις διαχρονικές
ευθύνες του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του για την
παντελή έλλειψη ολοκληρωµένης προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων της Ελλάδας και ειδικά -και το τονίζω- της διαχείρι-
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σης του συγκεκριµένου κρατικού δάσους που κάηκε και είχε παραχωρηθεί από το παρελθόν για ρητινοσυλλογή. Δεν υπάρχει
στο πλαίσιο της διαχείρισης καµµιά –µα, καµµιά!- αναγκαία µελέτη αντιπυρικής προστασίας από το αρµόδιο δασαρχείο, η
οποία κανονικά έπρεπε να προβλέπει τα αναγκαία δασοτεχνικά
έργα πρόληψης και αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
Πολύ περισσότερο αυτό που ανέδειξε -αν θέλετε- η φωτιά
είναι η πλήρης εγκατάλειψη του δάσους και το µέγεθος της καταστροφής.
Όµως, αυτά τα περιγράφουµε. Τώρα τι γίνεται; Και αυτή είναι
η ουσία. Για τις καµένες εκτάσεις πρέπει άµεσα να υπάρχει πρόγραµµα ολοκληρωµένης προστασίας και ρητής απαγόρευσης
κάθε άλλης χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης και της εγκατάστασης ανεµογεννητριών, πολύ περισσότερο αφού έχουν δει το φως
της δηµοσιότητας απόψεις και φωτογραφικό υλικό περιπτώσεων
δασών που έναν χρόνο µετά την καταστροφή τους αναδασώθηκαν µε ανεµογεννήτριες.
Έχοντας ως δεδοµένο ότι το εν λόγω καµένο πλέον δασικό οικοσύστηµα πρέπει άµεσα να προστατευτεί µε άµεσα µέτρα ανάσχεσης πληµµυρών, µε κορµοδέµατα και κορµοφράγµατα, αλλά
και αναγκαία µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας, στο πλαίσιο
αυτής της συνολικής διαχείρισης που έπρεπε να υπάρχει για
προστασία του δάσους που κάηκε, δεν ρωτάµε, ζητάµε, κύριε
Υφυπουργέ, να εξασφαλιστεί συνολικά η αποκατάσταση του δάσους, η υλοποίηση µελέτης διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες.
Δεύτερον, ζητάµε να υπάρξουν τα κατάλληλα κονδύλια και το
απαραίτητο µόνιµο προσωπικό, δεδοµένου ότι στο Δασαρχείο
Μεγάρων υπηρετεί ένας µόνο δασολόγος και κανένας άλλος. Τι
να πρωτοκάνει ο άνθρωπος;
Τρίτον, ζητάµε να απαγορεύσετε πλήρως την εγκατάσταση
ΑΠΕ και ιδιαίτερα ανεµογεννητριών σε όλα τα καµένα δάση και
δασικές εκτάσεις, αλλά και για το συγκεκριµένο, ώστε να είναι
αντικίνητρο στην κυριολεξία το να γίνονται εµπρησµοί και µετά
να µπαίνει «καλλιέργεια» ανεµογεννητριών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, κυρία Μανωλάκου, έχετε αποδείξει
την ευαισθησία σας σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος
και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών ως µέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μαζί είµαστε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ακριβώς, κυρία Μανωλάκου, µαζί είµαστε και γι’ αυτό
µπορώ να το πω! Διότι ξέρω από πρώτο χέρι πόσο ουσιαστικοί
είστε σε αυτά τα ζητήµατα. Και συµφωνούµε.
Είπατε, δεν ρωτάτε, αλλά ζητάτε αυτά που παραθέσατε µετά.
Μαζί σας! Αυτά που ζητάτε, και τα οποία θα πω αναλυτικά, εµείς
τα έχουµε βάλει ήδη στο πρόγραµµα και θα τα υλοποιήσουµε
κατά τον τρόπο που τα περιγράψατε. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήµατα της προστασίας,
ειδικά του δασικού πλούτου.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω από το Βήµα της Βουλής
ότι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί ούτε µισό εκατοστό καµένου
δάσους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι µε τη φυσική αναγέννηση. Διότι αυτό το δάσος, τα πενήντα χιλιάδες από τα
εξήντα τέσσερα χιλιάδες στρέµµατα που κάηκαν, ήταν δάσος
παρθένο που, δυστυχώς, κάηκε για πρώτη φορά. Άρα οι δασολόγοι, οι δασοπόνοι και οι επιστήµονες της Δασικής Υπηρεσίας
µάς λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να ανακάµψει
µόνο του. Ένας τρόπος, λοιπόν, για να επιστρέψει το δάσος στη
µορφή του είναι µε φυσική αναγέννηση. Επίσης, εκεί που το
δάσος δεν θα µπορέσει να «αναγεννηθεί» φυσικά, δηλαδή στις
καµένες περιοχές, στον Σχίνο, στην Κόρινθο, στην Αττική, εµείς
θα εντάξουµε στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης όλες αυτές τις
εκτάσεις, ώστε µε τη δική µας παρέµβαση να ξαναπρασινίσουν.
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Θα σας πω, επίσης, και για τις ανεµογεννήτριες, όπως και για
τα λατοµεία - ορυχεία που διάβασα ότι ενδεχοµένως θα «φυτρώσουν» ξαφνικά στην καµένη περιοχή, αλλά αφού πρώτα γίνω λίγο
πιο συγκεκριµένος για τις εργασίες που κάνουµε τώρα, γιατί είναι
σαφές και σίγουρο ότι θέλετε να ξέρετε πώς πορευόµαστε µετά
από αυτή τη µεγάλη πυρκαγιά.
Κατ’ αρχάς το πρώτο και βασικό είναι η κήρυξη της περιοχής
ως αναδασωτέας. Αξιοποιήσαµε και αξιοποιούµε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, όλες τις δυνατότητες, όπως τα µη επανδρωµένα σκάφη του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών
Οικοσυστηµάτων τα οποία πετούν διαρκώς πάνω από την καµένη
περιοχή και καταγράφουν την καµένη έκταση. Επίσης, µε την
υποστήριξη και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής
Αττικής έχουµε ήδη οριοθετηµένα τα «πολύγωνα» της πυρκαγιάς. Ξέρουµε, λοιπόν, µέχρι και τον τελευταίο πόντο πού είναι
καµένα και πού όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στο σηµείο αυτό, υπάρχει και κάτι ακόµα. Εδώ προκύπτει και
το ζήτηµα των δασικών χαρτών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
µε µια σηµαντική και µεγάλη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία
δύο χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναρτήσαµε δασικούς χάρτες στο σύνολο της επικράτειας. Χάρη, λοιπόν, στην
ύπαρξη των δασικών χαρτών, µπορούµε και έχουµε διασταύρωση του πραγµατικού δάσους, έτσι ώστε να το προστατεύσουµε από ενδεχόµενες µελλοντικές καταπατήσεις. Δεν θα
επιτρέψουµε σε κανέναν να µειώσει το δάσος µε καταπατήσεις
και τα λοιπά.
Επίσης, έχουµε εκδώσει όλες τις απαγορευτικές δασικές διατάξεις για τη βόσκηση, για την υλοτοµία και τη θήρα. Έχουµε
συντάξει τους πίνακες υλοτοµίας, για να ξέρουµε ποια είναι τα
καµένα, τα καµένα δέντρα και οι καµένοι κορµοί που πρέπει να
αποµακρυνθούν και ενδεχοµένως να προκαλέσουν προβλήµατα
ασθενειών και προσβολής στα υγιή µη καµένα δέντρα.
Επιπλέον, τώρα εκπονούµε τις µελέτες για τα αντιπληµµυρικά,
τα αντιδιαβρωτικά και τα υδρονοµικά έργα, τα οποία σαφέστατα
και είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε να τεκµηριώσουµε, να «κλειδώσουµε», να ασφαλίσουµε την περιοχή.
Και αµέσως µετά -ήδη, δηλαδή, εκπονούµε- µόλις ολοκληρωθεί και η εκπόνηση µελέτης, προχωράµε στην αναδάσωση.
Όπως είπα, κύριε Πρόεδρε, θα παρακολουθούµε τη φυσική
αναγέννηση και όπου αυτή δεν είναι δυνατή, θα επανέλθουµε
εµείς µε την τεχνητή αναδάσωση.
Μπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε, και µετά να
συνεχίσω στη δευτερολογία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, µπορείτε να
συνεχίσετε, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Επίσης, κυρία Μανωλάκου, τα καµένα ήταν εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα ένα στρέµµατα, όχι όλα δασικά.
Έχουµε φέρει σε επικοινωνία -αυτή είναι η δουλειά µας, δεν είναι
κάποια είδηση αυτή, το κάνουµε διαρκώς- τη Διεύθυνση Δασικών
Έργων και Υποδοµών µε τις Δασικές Υπηρεσίες δύο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, της Αττικής και της Πελοποννήσου και είµαστε σε απόλυτη βεβαιότητα θέσης να σας πούµε ότι το σύνολο
των χρηµατοδοτήσεων που θα απαιτηθούν, από τώρα σας το
λέω ότι θα εξασφαλιστούν.
Οπότε, συνεχίζω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, ξέρουµε την
ευαισθησία σας. Όµως, δεν συµφωνούµε ότι την ίδια ευαισθησία
έχει και η Κυβέρνηση. Και σας το λέω γιατί πριν καταθέσουµε
την επίκαιρη, αναζητήσαµε τα κυβερνητικά µέτρα που είχαν
αναγγελθεί και ανησυχήσαµε. Και σήµερα ανησυχούµε ακόµα
πιο πολύ και σας το λέµε µε κάθε ειλικρίνεια, γιατί είναι η πιο καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων δέκα ετών και µάλιστα Ιούνιο µήνα που συνήθως πάνω από πέντε χιλιάδες στρέµµατα δεν
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καίγονται. Δηλαδή, τόσο καταστροφικός ήταν ο προσανατολισµός της φωτιάς.
Όµως, από τις ανακοινώσεις που είχαµε και από το Υπουργείο
Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδοµών, αλλά και από τον
κ. Χρυσοχοΐδη, δεν φαίνεται να υπάρχουν µέτρα συγκεκριµένα
που χρειάζονται αυτή τη στιγµή. Ούτε εσείς µας απαντήσατε
συγκεκριµένα. Και τι ρωτάµε; Έχουµε και την πείρα, αν θέλετε,
από τη µεγάλη φωτιά της Κινέτας που δεν πάρθηκαν µέτρα και
ακολούθησαν µεγάλες πληµµύρες. Δεν θέλουµε το γενικό πλαίσιο, γιατί µπορεί να γίνει, µπορεί και να µη γίνει τίποτα. Γενικό
πλαίσιο έχουµε ακούσει πολλές φορές. Θέλουµε να µας πείτε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για το αν έχετε αναθέσει και
ποιος θα κάνει τη µελέτη. Το Δασαρχείο Μεγάρων αντικειµενικά
δεν µπορεί. Ένας άνθρωπος είναι, ο δασάρχης.
Δεύτερον, πότε θα µπουν τα συνεργεία για τα έργα; Οι κλίσεις
είναι µεγάλες. Μέχρι τον Σεπτέµβριο -και είµαστε Ιούνιο µήναπου αρχίζουν οι βροχές, αυτά πρέπει να είναι έτοιµα! Γι’ αυτό ζητάµε χρονοδιάγραµµα.
Να δεχτούµε πως ό,τι πόροι, ό,τι λεφτά χρειάζονται, τα έχετε,
αλλά χρειάζεται και προσωπικό. Και γιατί τα λέµε έτσι πιεστικά
και ζητάµε να µας τα πείτε στη δευτερολογία σας; Διότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ
και τις προηγούµενες κυβερνήσεις µε ένα νέο αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό νοµοθετικό έργο, γιατί θέλει να ενισχύσει τους
«πράσινους» καπιταλιστές. Αυτό γίνεται συνεχώς. Και, µάλιστα,
την ώρα που διοχετεύονται πακτωλοί χρηµάτων στις επενδύσεις
της «πράσινης» οικονοµίας, συνεχίζει να υπάρχει υποχρηµατοδότηση και υποστελέχωση των αναγκαίων υποδοµών και των µηχανισµών της Πολιτικής Προστασίας και έλλειψη ολοκληρωµένης
προστασίας στη διαχείριση των δασών. Πουθενά δεν έχω ακούσει µετά από αυτή τη µεγάλη φωτιά, µετά τη µεγάλη αυτή τραγωδία, τη φράση «Δασική Υπηρεσία», που είναι ο ρόλος της και
για την πρόληψη και για την αποκατάσταση. Βεβαίως, υπάρχουν
και τα επανδρωµένα σκάφη. Ότι θα είναι αναδασωτέα η έκταση,
αυτή είναι υποχρεωτική από το Σύνταγµα. Δεν µπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Αν δεν την ανακηρύξετε, έχετε, πώς να το πω,
ποινικές ευθύνες.
Βεβαίως όµως για εµάς, το λέµε καθαρά ισόρροπη σχέση ανθρώπου και φύσης και φιλολαϊκή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος δεν µπορεί να γίνει σε αυτό το εκµεταλλευτικό
σύστηµα, γιατί θεωρεί και το δασικό οικοσύστηµα εµπόρευµα και
γι’ αυτό καταστρέφεται, για να µπουν άλλες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες. Το έχουµε ζήσει και το έχουµε συζητήσει µαζί
και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος: µετά από µεγάλες φωτιές σε
ορεινούς όγκους, σε «NATURA» περιοχές, να φυτεύονται ανεµογεννήτριες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Μανωλάκου, ξεκινώ από το τελευταίο: Σας διαβεβαιώνω,
διαβεβαιώνω το Σώµα της Βουλής, διαβεβαιώνω τους πολίτες που
µας ακούν ότι ούτε βίδα ανεµογεννήτριας δεν πρόκειται να επιτρέψουµε να εµφανιστεί στα καµένα του Σχίνου, του Αλεποχωρίου, της Αττικής και της Κορίνθου. Ούτε λέπι! Ούτε από µακριά
δεν θα εµφανιστεί ανεµογεννήτρια στα καµένα! Αντιστοίχως ούτε
λακκούβα µισού πόντου δεν θα επιτρέψουµε να ανοίξει στο έδαφος, υποτίθεται για λατοµείο, για ορυχείο, για βωξίτη για οτιδήποτε. Αυτά είναι fake news του διαδικτύου. Προς θεού, δεν λέω
ότι τα υιοθετείτε. Διαβεβαιώνω το Σώµα ότι θα κάνουµε τα αδύνατα δυνατά ώστε τα καµένα στη συγκεκριµένη περιοχή να επανέλθουν στην αρχική τους πράσινη κατάσταση. Θα δώσουµε µάχη
και θα τα καταφέρουµε, γιατί έχουµε και το επιστηµονικό δυναµικό, έχουµε και τους πόρους, ώστε η αναδάσωση και η επαναφορά του οικοσυστήµατος να γίνουν µε τον καλύτερο και πιο
γρήγορο τρόπο. Άρα ξεκαθαρίζω: Ούτε ανεµογεννήτριες, ούτε
ορυχεία, ούτε λατοµεία, ούτε δρόµοι, ούτε τεχνητές επιφάνειες,
ούτε τίποτα τέτοιο δεν πρόκειται να επιτρέψουµε να εµφανιστεί
στα καµένα της περιοχής.
Μου ζητήσατε χρονοδιάγραµµα. Ήδη οι δύο αποκεντρωµένες
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διοικήσεις, δεδοµένου ότι η καµένη περιοχή ανήκει σε δύο, στην
Αττική και στην Πελοπόννησο, έχουν αναθέσει τη σύνταξη της µελέτης ορεινών, υδρονοµικών και αντιδιαβρωτικών έργων και µάλιστα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Επίσης, µισό βήµα πριν
από αυτό είναι η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και του
Δήµου Μεγαρέων. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουµε παράταση του
καθεστώτος της εκτάκτου ανάγκης, δεδοµένου ότι είχε κηρυχθεί
αυτή η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πυρκαγιά που είχε συµβεί στις 23 Ιουλίου του 2018, που αναφέρατε και
εσείς νωρίτερα. Η εν λόγω παράταση είναι για έξι µήνες. Αντιστοίχως όσον αφορά την Κοινότητα Πισίων της Δηµοτικής Ενότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας, η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης µέχρι τις 22 Νοεµβρίου 2021. Τι σηµαίνει αυτό
πρακτικά; Σηµαίνει ότι πολύ εύκολα µπορούν να αντλήσουν πόρους από την αντίστοιχη περιφέρεια, δεδοµένου ότι σε µια τέτοια
νοµική βάση µπορούν κατά προτεραιότητα και χωρίς γραφειοκρατία να αντλήσουν όσα χρήµατα απαιτούνται για την αποκατάσταση
του δασικού οικοσυστήµατος.
Έχετε δίκιο, κυρία Μανωλάκου, ότι οι δασικές υπηρεσίες θα
έπρεπε να πρωταγωνιστούν σε οτιδήποτε έχει να κάνει µε το
δάσος, την προστασία του ή την αποκατάστασή του. Και δυστυχώς η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι δασικές υπηρεσίες είναι άδειες
από κόσµο. Η τελευταία πρόσληψη, κύριε Πρόεδρε, έγινε πριν
από δεκαεπτά χρόνια.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, ενώπιον ενός θλιβερού φαινοµένου,
όπως αναφέρατε και εσείς, κυρία Μανωλάκου, ενώ υπάρχουν δασικές υπηρεσίες, να είναι µην έχουν επαρκή στελέχωση. Οι δασικές υπηρεσίες ανήκουν στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, δεν
ανήκουν σε εµάς, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό, όµως,
δεν έχει καµµία σηµασία για τον πολίτη, ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται πού ανήκει τι µέσα στο δηµόσιο, αλλά θέλει αποτέλεσµα.
Γι’ αυτό εµείς προχωρήσαµε άµεσα και τις επόµενες µέρες επιτέλους θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ, πρώτον, η πρόσληψη
επτακοσίων δασολόγων, δασοπόνων και διοικητικών από τα κοινωφελή προγράµµατα του ΟΑΕΔ µε χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής και παράλληλα προχωράµε, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρόσληψη τριακοσίων µόνιµων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά τις ελλείψεις τους, ξέρουµε πάρα
πολύ καλά τη δυσκολία του έργου τους, αναγνωρίζουµε την προσπάθειά τους και τους συνδράµουµε µε κάθε τρόπο, µε κάθε
µέσο και όπως σας είπα επιτέλους µετά από δεκαεπτά ολόκληρα
χρόνια θα έχουµε τις πρώτες προσλήψεις στη δασική υπηρεσία.
Νοµίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήµατά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σειρά έχουν τώρα τρεις ερωτήσεις προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις οποίες θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ.
Νικόλαος Χαρδαλιάς.
Προχωρούµε αµέσως στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
810/28-5-2021 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Ανέτοιµος ο κρατικός µηχανισµός για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών».
Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χαρδαλιά, δεν πρέπει πλέον να κρύβουµε την αλήθεια.
Πραγµατικά, είναι γεγονός ότι πριν από είκοσι-εικοσιπέντε µέρες
είχαµε συζητήσει µια αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση από την
πλευρά µου για την αντιπυρική προστασία της χώρας. Δεσµευτήκατε δηµόσια εδώ µέσα, στο Κοινοβούλιο και φυσικά, στον ελληνικό λαό, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είµαστε προετοιµασµένοι,
ότι έχουµε σχέδια, θα φέρουµε εναέρια µέσα, θα, θα, θα.
Όµως, δεν πέρασαν τρεις µέρες και το αποτέλεσµα σας διέψευσε. Έγινε αυτή η µεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία και στη δυτική Αττική -και δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό, τον κ. Πατούλη
δεν τον ακούσαµε αυτό το διάστηµα, θα έλεγα, καθόλου- και
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αυτή η πυρκαγιά είχε τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Εσείς µιλήσατε για ατυχία. Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά δεν µπορεί να µιλάµε για ατυχία, όταν περίπου εβδοµήντα δύο χιλιάδες
στρέµµατα κάηκαν, όταν αυτή τη στιγµή η κατάσταση είναι πάρα
πολύ δύσκολη. Δεν µπορεί να µιλάµε για ατυχία, όταν πιανόµαστε απροετοίµαστοι, όταν έχουµε σχέδια επί χάρτου και στην
ουσία, το αποτέλεσµα δεν µας επιβεβαιώνει. Αντίθετα.
Είναι γνωστό ότι υπήρχαν οι προειδοποιήσεις πέραν του γενικότερου της κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και
προειδοποιήσεις συγκεκριµένες από τους ειδικούς, από τους επιστήµονες για το πόσο δύσκολο καλοκαίρι θα περάσουµε από την
πλευρά των πυρκαγιών. Ο µήνας δε Απρίλης ήταν πάρα πολύ
φορτισµένος από δασικές πυρκαγιές, γύρω στις χίλιες τετρακόσιες.
Από την άλλη µεριά, µέσα στον Μάιο όµως, κάηκαν -αυτό που
ανέφερα στη συγκεκριµένη πυρκαγιά- εβδοµήντα δύο χιλιάδες
στρέµµατα περίπου, όταν συνήθως όλα τα προηγούµενα χρόνια
δεν ξεπερνούσαν τα πέντε χιλιάδες στρέµµατα. Αυτό δείχνει µια
νέα κατάσταση, µια νέα κατάσταση όµως η οποία θέλει προετοιµασία, δεν θέλει επικοινωνία. Διότι αυτό κάνατε και εσείς και η
Κυβέρνησή σας. Εκ των υστέρων έγιναν συσκέψεις στο Υπουργείο, τα ωραία κτήρια που δηµιουργήθηκαν εκεί, η Πολιτική Προστασία, που θα έλεγα ότι είναι θετικό, αλλά όχι µόνον αυτό. Αυτό
δεν είναι προετοιµασία της χώρας.
Και, βέβαια, το αµίµητο, βασική αντιπυρική περίοδος, κάτι το
οποίο ακούσαµε για πρώτη φορά.
Θα µας πείτε, κύριε Υφυπουργέ, ήρθαν αυτά τα καινούργια αεροπλάνα. Οι έξι τράκτορες, από ό,τι διάβασα, έχουν ήδη έλθει.
Είχατε µιλήσει για εναέριο στόλο κ.λπ., που θα έρθει, αφού είχε
αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, ενώ έπρεπε από την αρχή όλος
ο µηχανισµός να είναι έτοιµος.
Πάνω σε αυτό, όµως, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρώτα από
όλα, πόσο στοίχισαν τα αεροσκάφη τα οποία χρησιµοποιήθηκαν
τέσσερις µέρες για την κατάσβεση. Είδαµε από την Πολεµική Αεροπορία κάποια πράγµατα για τις πτήσεις, τις ώρες κ.λπ.. Γράφονται πολλά. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Από εσάς θέλω να
ακούσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να ρωτήσω και για τα καινούργια που θα έρθουν -που
ήρθαν τα έξι, όπως είπαµε, πραγµατικά- µέσω ποιας διαδικασίας
έγινε αυτό. Έγινε µέσω της NSPA; Όχι. Είχε ανεβεί διαγωνισµός
τον προηγούµενο Σεπτέµβρη, κατέβηκε µετά, ανέβηκε ξανά τον
Γενάρη, εξαφανίστηκε ξανά από το διαδίκτυο.
Δηλαδή, απευθείας αναθέσεις και εδώ, κύριε Υφυπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Καφαντάρη,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Επίσης, κλείνοντας το
πρώτο µέρος, θα πω το εξής. Χρησιµοποιείτε τον νόµο που πολυδιαφηµίσατε ότι θα έλυνε τα προβλήµατα επιλεκτικά, κατά
άρθρα, όχι συνολικά. Τα είπαµε και την προηγούµενη φορά. Δεν
υπάρχουν κανονιστικές πράξεις κ.λπ.. Μιλήσατε για την κατάσταση ειδικής κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας σε δεκαοκτώ σηµεία της Αττικής.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτή η επιτροπή του άρθρου 42, η
επιτροπή εκτίµησης κινδύνου, η οποία πρέπει να υπάρχει για να
λειτουργήσει και το άρθρο 26 που αφορά την ειδική κινητοποίηση, έχει συσταθεί στο Υπουργείο σας; Δεν υπάρχει πάντως στη
«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Καφαντάρη,
παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τα υπόλοιπα θα τα πω στο
δεύτερο µέρος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε και τη δευτερολογία σας.
Κύριε Χαρδαλιά, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κάπου η αγαπητή κατά τα άλλα κ. Καφαντάρη µετατρέπει
µια ερώτηση σε δέκα διαφορετικά ζητήµατα, τα οποία όποτε θέλετε, σας έχω προσκαλέσει και σας έχω προκαλέσει, φέρτε µια
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συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής ή σε όποιο επίπεδο θέλετε για
να συζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Αυτή, όµως, η τακτική, που κάνετε µία ερώτηση και πάνω σε
αυτή την ερώτηση έρχεστε στην πρωτολογία σας σε τρία λεπτά
και πετάτε πυροτεχνήµατα λαϊκιστικά -θα µου επιτρέψτε να σας
το πω µε απόλυτο σεβασµό…
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):…βεβαίως είναι λαϊκιστικά και θα σας πω γιατί.
Εγώ δεν σας διέκοψα, σας άκουσα µε πολλή προσοχή.
Ξέρετε ότι σας σέβοµαι, γιατί έχουµε κοινούς αγώνες στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και από τον Σύνδεσµο του Υµηττού και
από την κοινή µας αυτοδιοικητική πορεία. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει το άσπρο να το βαφτίζετε µαύρο. Μας εγκαλείτε γιατί είναι σε αδράνεια -λέει- ένας νόµος, τον οποίο σας
θυµίζω ότι τον καταψηφίσατε, εσείς τον καταψηφίσατε, και επιλεκτικά χρησιµοποιείτε κάποια άρθρα βάσει λανθασµένης ενηµέρωσης. Ποιος σας είπε ότι η επιτροπή εκτίµησης κινδύνου του
άρθρου 42 είναι εκείνη που κρίνει µια περιοχή αν θα κριθεί ή όχι
σε έκτακτη ανάγκη;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν το είπατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Καµµία σχέση. Σας παρακαλώ διαβάστε και όποτε θέλετε
ελάτε να ενηµερωθείτε. Αυτό που λέει η επιτροπή εκτίµησης κινδύνου είναι ότι κρίνει έργα δήµων ή του κράτους ή των περιφερειών εάν πράγµατι πρέπει να πάρουν µε κατά παρέκκλιση
διαδικασία αδειοδότηση εντός ενενήντα ηµερών των τεχνικών
τους δελτίων των µελετών. Αυτό λέει.
Πάµε λιγάκι να δούµε τι ακριβώς έχει συµβεί. Διότι εγώ προετοιµάστηκα λιγάκι για το θέµα των Γερανίων. Εσείς έρχεστε
εδώ, λοιπόν, και µας κατηγορείτε για µια σειρά ζητήµατα. Πόσο
κόστισε -λέει- η πυρόσβεση; Πόσο κοστίζει µια ανθρώπινη ζωή,
κυρία Καφαντάρη, για να σας απαντήσω; Είναι δυνατόν σε µια
τέτοια συζήτηση να συζητάµε µε όρους της κάθε εταιρείας, που
δίνει τα διάφορα δηµοσιεύµατα δεξιά κι αριστερά; Ακούστε κάτι:
Ούτε 1 ευρώ πίσω δεν θα αξιοποιήσουµε από όλα όσα πρέπει να
κάνουµε, προκειµένου να κρατήσουµε ασφαλείς τους Έλληνες
πολίτες κάτω από δύσκολες συγκυρίες. Οι διαδικασίες που
έχουµε ακολουθήσει είναι διαδικασίες που προβλέπονται από
τον νόµο κι είναι διαδικασίες, επειδή αναφέρεστε στη NSPA, που
η NSPA επίσηµα έρχεται και λέει: «Δεν προλαβαίνουµε να το κάνουµε.», οπότε αναγκαστικά τι κάνουµε; Χρησιµοποιούµε τα νοµικά εργαλεία που µας δίνει ο νόµος, πάντα µε το προσήκον
µέτρο, πάντα πολλές φορές και διακρατικά, και προχωράµε σε
διαδικασίες για να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τα µέσα που
ζητάει ο Υφυπουργός, που ζητάει κάποιος άλλος; Όχι, αυτά που
ζητάει ο επιχειρησιακός βραχίονας της πολιτικής προστασίας,
που είναι το Πυροσβεστικό Σώµα.
Πάµε λιγάκι στο θέµα της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά αυτή ήταν
µια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαΐου στη συγκεκριµένη περιοχή
και εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες και δύσκολες
συνθήκες. Αµφισβητείτε τις ριπές των ανέµων που ξεπερνούσαν
τα οκτώ µποφόρ, τις φλόγες µεγάλου ύψους που δηµιουργούσαν στροβιλισµούς, µικροκλίµα και µεγάλα θερµικά φορτία, µε
πολλά και εξαιρετικής επικινδυνότητας για τις δυνάµεις µέτωπα;
Θα σας πω µόνο χαρακτηριστικά ότι το βράδυ εκείνο η φωτιά σε
τεσσερισήµισι ώρες περπάτησε δέκα χιλιόµετρα τριακόσια
µέτρα, περνώντας µέσα από οικισµούς, απειλώντας την ανθρώπινη ζωή. Κι όλα αυτά -σας το ξαναλέω- µέσα από οικισµούς,
κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ως προς το µέγεθος πυρκαγιάς
και τη χρονική συγκυρία -ναι θα το ξαναπώ- πρέπει να λάβετε υπ’
όψιν ότι κάτι ανάλογο είχε συµβεί πριν είκοσι ένα χρόνια στη
Σάµο και φάνηκε απόλυτα ότι ο µηχανισµός από την πρώτη
στιγµή ήταν σε επαγρύπνηση και τέθηκε σε επιφυλακή. Αν κρίνετε εσείς ανέτοιµο τον µηχανισµό, που το ίδιο βράδυ εκκένωσε
οικισµούς µε ασφάλεια, έσωσε ανθρώπινες ζωές και που από την
πρώτη στιγµή ρίχτηκε στη µάχη της φωτιάς, είναι ύβρις. Είναι

13517

ύβρις απέναντι στους πυροσβέστες, τους αστυνοµικούς και όλα
τα στελέχη και τους εθελοντές, που εκείνο το βράδυ µέσα στην
πρώτη ώρα ήταν παρόντες, κυρία Καφαντάρη. Ήταν ανέτοιµοι
αυτοί οι άνθρωποι; Ο µηχανισµός λειτούργησε; Στις 6 το πρωί
είχαµε όλο µας τον στόλο, είχαν έρθει και από τη Θεσσαλονίκη
τα 415 και κάνανε βολές σε µια εξαιρετικά δύσκολη περίσταση
και σε µια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά.
Και σας ακούω, ειλικρινά σας µιλάω, µε πάρα πολλή στωικότητα και πάνω από όλα µε µεγάλο σεβασµό να λέτε πράγµατα
τα οποία είναι παντελώς αβάσιµα. Μα, σοβαρά τώρα έρχεστε και
µας λέτε ότι ήµασταν ανέτοιµοι και είπα εγώ ότι ήµασταν άτυχοι
για τη φωτιά αυτή; Μη βάζετε στο στόµα µου λόγια που δεν έχω
πει ποτέ. Ήταν συγκεκριµένη η ερώτηση που απαντούσα. Είπα
ότι η ατυχία σε σχέση µε τα εναέρια ήταν ότι ήταν λίγες µέρες
πριν την ανάπτυξη των εναέριων µέσων.
Τι αποτελεί έκπληξη σε εσάς; Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα
εναέρια η συνήθης τακτική είναι να µισθώνονται για εκατόν είκοσι
µέρες. Γιατί µισθώνονται για εκατόν είκοσι µέρες; Γιατί αυτά τα
µέσα αξιοποιούνται και στο άλλο ηµισφαίριο. Έναν µήνα µόνο
θέλει η µεταφορά τους, η συντήρησή τους και οι ασκήσεις που
χρειάζονται για να είναι έτοιµα. Άρα, εκ των πραγµάτων, όταν
απελευθερώνονται τέλος Απριλίου από την Αυστραλία, είναι σίγουρο για λόγους ασφάλειας ότι θα έρθουν εδώ την περίοδο
εκείνη. Πώς αναπτύσσονται αυτά; Αναπτύσσονται µε βάση τον
σχεδιασµό και την υπόδειξη του επιτελικού σχεδιασµού της Πυροσβεστικής. Τι κάναµε εµείς, λοιπόν; Θέλουµε να καλύψουµε
τις εκατόν είκοσι µέρες αυτές.
Έρχεστε τώρα εσείς, κυρία Καφαντάρη -και δεν εννοώ εσάς
προσωπικά- και µας µέµφεστε για τον λόγο του ανέτοιµου µηχανισµού. Μας θυµίζετε ότι στις 25 Μαΐου είµαστε ήδη στην αντιπυρική. Σοβαρά τώρα; Στις 2 Μαΐου οι εποχικοί ήταν εκπαιδευµένοι
και στα πόστα τους. Το 2018 οι εποχικοί βρέθηκαν στα πόστα τους
στις 5 Ιουλίου, κυρία Καφαντάρη. Ποιος ήταν κυβέρνηση τότε; Θα
σας θυµίσω ότι το 2017 και το 2018 παραλαµβάνατε εναέρια µέσα
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κυρία Καφαντάρη.
Προσπαθούµε να βάλουµε µία τάξη. Προσπαθούµε να βάλουµε προτεραιότητες, την ίδια στιγµή που έχουµε προχωρήσει
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα σε µια σειρά δοµών, υποδοµών,
διαδικασιών, µέσων, που έχουν ως µόνο γνώµονα, ως µόνο στοίχηµα, το να µπορέσουν να προασπίσουν την ανθρώπινη ζωή, να
περιφρουρήσουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες
περιουσίες. Αλλά την ώρα της µάχης η επιλογή είναι ξεκάθαρη:
η ανθρώπινη ζωή.
Από την πρώτη στιγµή ριχτήκαµε σε αυτή τη µάχη, σε µια δύσκολη µάχη. Χάσαµε πενήντα δύο χιλιάδες δασικά στρέµµατα σε
µια έκταση εβδοµήντα µίας χιλιάδων. Συγχέετε τελικά και την
έκταση της πυρκαγιάς. Μπορέσαµε και την οριοθετήσαµε µέσα
σε ένα σαρανταοκτάωρο υπό δύσκολες συνθήκες. Ρωτήστε τους
δασικούς. Ρωτήστε έµπειρους ανθρώπους για την κατάσταση και
το ανάγλυφο αυτών των πυρκαγιών, µε παρθένο δάσος, µέσα
στις ρεµατιές, που υπήρχε µεγάλος κίνδυνος όλα αυτά να µεταφερθούν οπουδήποτε µέσα από τις ρεµατιές το βράδυ κάτω από
στροβιλισµούς.
Εµείς από την πρώτη στιγµή βάλαµε κάποιες πολύ συγκεκριµένες προτεραιότητες. Ήµασταν πάνω στον θάλαµο επιχειρήσεων και παλεύαµε µαζί µε όλους εκείνους τους ανθρώπους που
ήταν στο πεδίο για να µπορέσουµε να οριοθετήσουµε και να
ελέγξουµε την πυρκαγιά και το βασικότερο να µην κινδυνέψει
καµµία ανθρώπινη ζωή. Αυτό ήταν το κύριο µέληµά µας. Αυτή
είναι η καθηµερινή µας αγωνία. Αυτή είναι η καθηµερινή µας ανησυχία.
Στη δευτερολογία µου, εφόσον µου δοθεί η ευκαιρία, θα σας
απαντήσω για επιµέρους άλλα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Καφαντάρη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Και να είναι τρία τα λεπτά, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εντάξει. Και ο κύριος Υφυπουργός µίλησε παραπάνω. Είναι το θέµα σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εσείς µιλήσατε παραπάνω. Του Υφυπουργού κρατήσατε; Κι εσείς τριπλάσιο χρόνο
µιλήσατε!

13518

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Πρώτα απ’ όλα θέλω να
υπενθυµίσω σε όσους µας ακούν και σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ,
ότι κυβερνάτε δύο χρόνια. Η αναδροµή στο παρελθόν δεν έχει
κανένα νόηµα. Τώρα τι κάνουµε. Τώρα τι λέει ο επιστηµονικός
κόσµος, τώρα τι προειδοποιήσεις έχουµε και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Δεύτερον, χάσατε λίγο την ψυχραιµία σας. Επιτρέψτε µου να
πω ότι επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέµε, ότι δεν υπήρχε πολιτική
πρόληψης. Μιλήσατε τόση ώρα για τα εναέρια µέσα. Άργησαν,
ήρθαν πιο αργά, δεν ήρθαν από την αρχή της αντιπυρικής. Μιλήσατε για λογική καταστολής. Οι πυρκαγιές όµως και η αναβαθµισµένη πολιτική προστασία, όπως τη θέλετε εσείς, µιλάει για
πολιτικές πρόληψης και τι κάνατε σε αυτό το σηµείο;
Θα υπενθυµίσω και την τοποθέτησή σας για την Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος. Μιλήσατε ειδικά για πρόληψη. Πρόληψη
δεν υπήρχε, κύριε Χαρδαλιά. Το αποτέλεσµα το δείχνει αυτό. Εκ
των υστέρων έρχεστε στη µεγάλη αυτή σύσκεψη µε τον Πρωθυπουργό, περιφερειάρχες, Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. και λέτε γι’
αυτά τα δεκαοκτώ σηµεία που επιλέξατε που τα είχατε πει και
πριν γίνει το γεγονός, σε δική µου ερώτηση.
Είδατε τι έγινε στην Ιπποκράτειο. Σταµάτησαν τα έργα του
ιδιώτη αναδόχου και έφυγε µε δική σας παρέµβαση και του δασαρχείου. Ποια είναι η προετοιµασία;
Και έρχοµαι και λέω: «Μήδεια», Φλεβάρης. Τώρα είµαστε
Μάιος, Ιούνιος. Ακόµα υπάρχει συσσωρευµένη βιοµάζα και έρχεστε τώρα να το διαχειριστείτε. Μάλιστα σ’ αυτή τη σύσκεψη,
κύριε Υφυπουργέ, θα έλεγα και το εξής: Και εσείς αλλά και ο κ.
Πέτσας µίλησε για πολιτικές πρόληψης: «εκπονούµε πιλοτικό
πρόγραµµα το οποίο από τον Οκτώβρη ευελπιστούµε ότι θα αποτελεί την απόλυτη παρακαταθήκη στο ζήτηµα των προληπτικών
εργασιών σε όλη τη χώρα».
Επίσης, αναφέρετε: «Με εντολή του Πρωθυπουργού προετοιµάζεται πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 300 εκατοµµύρια…»
-πιστεύω ότι θα µας τα πείτε µετά- «…τα οποία θα αφορούν πενταετία και θα απαντήσει στα θέµατα των πυρκαγιών». Μα, τώρα
τι γίνεται; Πώς είναι προετοιµασµένος ο µηχανισµός; Σχετικά µε
την εν λόγω πυρκαγιά δεν θέλω να ξεχάσω το ότι στις 20 Απριλίου ο Αστυνοµικός Διευθυντής Κορινθίας -υπάρχει και το έγγραφο- είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο -προσέξτε- και για
το πρόβληµα του δρόµου που ενώνει Αλεποχώρι µε Σχίνο. Είχε
προειδοποιήσει. Εσείς λέτε ότι κάνατε πρόληψη. Πώς συντονίσατε τους αρµόδιους; «Θα υπάρχει σχεδιασµός από το φθινόπωρο». Το καλοκαίρι τώρα τι θα γίνει; Εξάλλου, κύριε
Υφυπουργέ, υπάρχουν και χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
-δελτίο Τύπου του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου- τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν.
Τώρα, κύριε Υφυπουργέ, οι κάτοικοι εκεί είναι αναστατωµένοι.
Έκαναν µια συνέλευση χθες. Φαντάζοµαι το ξέρετε. Είναι η πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Θα καταθέσω το έγγραφο το
συγκεκριµένο. Τέλος πάντων, πάρτε το στα σοβαρά, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, κανείς δεν το αµφισβητεί, αλλά και ο δασικός πλούτος της χώρας µας, το οικοσύστηµα µας είναι εξίσου
σηµαντικό και οφείλουµε να το δώσουµε στις επόµενες γενιές
παρακαταθήκη. Πρόληψη δεν υπήρχε. Πολιτικές, επικοινωνία
υπήρχε περίσσια και αποδεικνύεται -αν θέλετε- και µε το πώς τοποθετηθήκατε, εστιάζοντας στην καταστολή και όχι στην πολιτική πρόληψης που είναι το πιο βασικό σε αυτό που λέµε πολιτική
προστασία.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Για άλλη µια φορά, σεβαστή κυρία Καφαντάρη, θα εκτεθείτε. Και λέω ότι θα εκτεθείτε µε την έννοια ότι δεν
παρακολουθείτε συνολικά την προσπάθεια που γίνεται και υπάρχουν κάποια κενά στην ενηµέρωσή σας, τα οποία είτε οι συνερ-
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γάτες σας δεν σας κάνουν κοινωνούς είτε υπάρχει γενικά πρόβληµα γνώσης, που θεωρώ δεν υπάρχει στο κοµµάτι που αφορά
την Πολιτική Προστασία.
Κατ’ αρχάς οι περιοχές αυτές κηρύχθηκαν πολύ πριν τα Γεράνεια. Γιατί κηρύχθηκαν αυτές οι περιοχές σε έκτακτη ανάγκη;
Διότι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας για πρώτη φορά τρέχουµε ένα πρόγραµµα προσοµοιώσεων που αφορά στα αρνητικά KPIs που µπορούν να ισχύσουν συγκυριακά και µαζί και που µπορούν σε
κάποιες περιοχές να απειληθεί ανθρώπινη ζωή. Αυτή την άσκηση,
λοιπόν, την τρέξαµε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, κάνοντας
ερώτηµα στην Υπηρεσία ποιες είναι αυτές οι περιοχές στην Αττική που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και συγκυρία γεγονότων
και παράλληλα συµβάντα θα µπορούσαν να εξελιχθούν σε ένα
νέο Μάτι. Αυτή ήταν η ερώτηση.
Ήρθε η Υπηρεσία και κατέδειξε αυτές τις δεκαοκτώ περιοχές.
Δεκαοκτώ! Η αρχική µας εκτίµηση ήταν ότι υπήρχαν τέσσερις,
πέντε περιοχές. Το µεν Πόρτο Γερµανό, ο Σχινιάς, η Ιπποκράτειος, είναι κάτι που εµφανώς φαινόταν. Όµως, οι προσοµοιώσεις που τρέξαµε ανέδειξαν δεκαοκτώ περιοχές. Ξέρετε, τις
παθογένειες και τις αρρυθµίες δεκαετιών δεν µπορεί µε ένα µαγικό ραβδί µια υπηρεσία που δεν έχει την ευθύνη, δεν έχει καµµία
ευθύνη η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και καµµία
αρµοδιότητα πάνω στη διαδικασία αυτή που αφορά στους καθαρισµούς. Εµείς, λοιπόν, αναλάβαµε και αυτή την ευθύνη, διότι η
απέραντη ευθύνη η δική µας και η εντολή του Πρωθυπουργού
είναι να κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας ώστε να µπορέσουµε
να διαφυλάξουµε την ανθρώπινη ζωή.
Γιατί κηρύξαµε αυτές τις δεκαοκτώ περιοχές; Για δύο λόγους.
Πρώτον, για να δώσουµε τη δυνατότητα στους αυτοδιοικητικούς
-και βλέποντας ότι υπήρχε πρόβληµα σε σχέση µε τα υπόλοιπα
της «Μήδειας»- να προχωρήσουν σε άµεσους καθαρισµούς.
Αυτό είναι ένα κοµµάτι.
Εµείς παραµείναµε απλοί θεατές, κυρία Καφαντάρη, σε αυτό;
Σε καµµία περίπτωση. Ακούστε, λοιπόν. Μέσα σε τριάντα µέρες
έχουµε ολοκληρώσει τις τεχνικές µελέτες, τη διαπραγµάτευση
µε το Σύνδεσµο Ελληνικών Εργοληπτικών Δασοτεχνικών Εταιρειών και προχωράµε σε δεκαοκτώ επιχειρήσεις αντιπυρικής θωράκισης των περιοχών αυτών, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Νοµίζω
ότι µέσα στις επόµενες έξι εργάσιµες ηµέρες θα δείτε συνεργεία
να µπαίνουν στις δεκαοκτώ αυτές περιοχές. Σε αυτό προσθέστε
και το σύνολο των είκοσι έξι δεξαµενών που τις τοποθετούµε µε
βάση την πρόταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσθέστε
τον δρόµο διαφυγής που ανοίγεται από την επόµενη βδοµάδα
µέσα σε έναν µήνα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, που όλα αυτά τα
χρόνια απλά όλοι παρακολουθούσαν το πρόβληµα της Ιπποκρατείου Πολιτείας, αλλά κανείς δεν πήγε εκεί να περπατήσει τους
συγκεκριµένους δρόµους και να τρέξει το σενάριο, αν η φωτιά
µπορέσει και περάσει την πρώτη ζώνη εγκατάστασης ποιοι θα
κινδυνέψουν. Με την ίδια διαδικασία θα προχωρήσουµε την άλλη
εβδοµάδα το Σέιχ Σου.
Πρόσεξε, όµως. Σε τι ζητήµατα; Σε ζητήµατα που η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει καµµία, µα καµµία
αρµοδιότητα, απλά δεν µπορούµε να περιµένουµε. Δεν µπορούµε να περιµένουµε όλα αυτά τα οποία έχουν δηµιουργήσει
αρρυθµίες δεκαετιών. Ευθύνες υπάρχουν παντού. Είναι µια ώρα
που πρέπει να κάτσουµε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούµε πώς
θα λύσουµε όλες αυτές τις παθογένειες, πώς θα µπορέσουν να
συντονιστούν οι αποκεντρωµένες µε τις δασικές υπηρεσίες, µε
τους δήµους, µε τις περιφέρειες, µε όλους τους εµπλεκόµενους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει να συµφωνήσουµε ότι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει καµµία αρµοδιότητα στο κοµµάτι που αφορά την εφαρµογή αντιπυρικών
ζωνών ή οτιδήποτε άλλο. Το να συντονίσει ναι, εµείς αναλαµβάνουµε και αυτή την ευθύνη. Και την παίρνουµε πάνω µας την ευθύνη αυτή, ξέρετε γιατί; Γιατί πιστεύουµε ότι ήρθε η ώρα ο
καθένας από εµάς να µην κρυφτεί πίσω από τις αρµοδιότητές
του, αλλά µε περισσή ευθύνη απέναντι σε όλα όσα έχουν συµβεί
και στην ανάγκη να µπορέσουµε να κάτσουµε σε ένα τραπέζι και
να συνεργαστούµε όλοι µαζί, γιατί ό,τι κάνουµε και που αφορά
τις διαδικασίες και που αφορά τη χρηµατοδότηση και που αφορά
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τα λειτουργικά ζητήµατα είναι η απόλυτη παρακαταθήκη, το είπατε και εσείς.
Ξέρετε κάτι όµως; Παρακαταθήκη και συνεργασία µε κραυγές,
δεν βοηθάµε κανέναν. Έχουµε κάνει άλµατα αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες εν µέσω πανδηµίας. Σας έχω προσκαλέσει και σας
έχουν προκαλέσει µε την καλή έννοια να έρθετε. Δεν είναι απλά
ότι φτιάξαµε κάποια ωραία κτήρια και να µας πείτε «µπράβο που
τα φτιάξατε».
Ξέρετε πώς γινόταν η διαχείριση και να κλείσω µε αυτό; Η Γενική Γραµµατεία στην Ευαγγελιστρίας, στο Μοναστηράκι, το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής στη Μουρούζη, στο Κολωνάκι, ο
Υφυπουργός στην Κατεχάκη, το Κέντρο Επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι; Έχετε δει καµµία σοβαρή χώρα µε οργανωµένο εθνικό
µηχανισµό που αφορά στην αντιµετώπιση των κρίσεων να λειτουργεί έτσι τις υπηρεσίες της; Καταφέραµε και τους µαζέψαµε
όλους. Πλέον, έχουµε αρχίσει και δουλεύουµε συστηµατικά. Δηµιουργήσαµε τα γενικά σχέδια που η χώρα δεν είχε γενικά σχέδια
αντιµετώπισης.
Όλα αυτά είναι επικοινωνιακά, κυρία Καφαντάρη; Αδικείτε
όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν νυχθηµερόν εδώ
και πάρα, πάρα πολλούς µήνες για όλα αυτά, ανθρώπους που
έχετε συνεργαστεί και εσείς, ανθρώπους που πραγµατικά ήθελαν να δώσουν το κάτι παραπάνω, ανθρώπους που άοκνα δουλεύουν για να µπορέσουµε να βελτιώσουµε και να λύσουµε, να
αφήσουµε πίσω µας όλες αυτές τις παθογένειες.
Η πολιτική προστασία χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνεννόηση. Είναι µια πρόκληση βαθιά πατριωτική. Αφορά τον καθέναν από εµάς και την ίδια τη χώρα. Και το βασικότερο, αφορά
τα ίδια µας τα παιδιά, µια κοινωνία που θέλουµε να την αποδώσουµε ασφαλή κυρίως για τα παιδιά µας, κυρίως για το µέλλον
της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ. Καλή συνέχεια, κυρία Καφαντάρη.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 822/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: « Η πυρκαγιά σε Κορινθία / Δυτική Αττική - Γεράνεια Όρη αποτελεί την πιο καταστροφική, από άποψη καµένης δασικής έκτασης, της τελευταίας
δεκαετίας».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, διαβάζουµε στην εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τη συνέντευξη του κ. Δεσύλλα, εθελοντή δασοπυροσβέστη
και προέδρου του εξωραϊστικού συλλόγου «Τα Γεράνεια Όρη».
Τον ρωτάει η εφηµερίδα: «Ποια είναι η εικόνα που αντικρύσατε,
τον ενενηντάχρονο να καίει ξερόκλαδα;». «Όχι, βέβαια. Δεν
υπήρξε ποτέ ενενηντάχρονος. Εµείς λάβαµε µια κλήση γύρω στις
9:45’ από την Πυροσβεστική. Πήρα τον εθελοντή κ. Λάµπρου που
χειρίζεται το δικό µας πυροσβεστικό και φύγαµε. Όταν φτάσαµε
εκεί ήταν τρία οικόπεδα που καίγονταν. Ήταν ο περιβόητος ελαιώνας που λένε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ένα οικόπεδο µε
κάποιες ελιές. Είδατε καµένα κλαδέµατα από τον ενενηντάχρονο; Στο κέντρο του οικοπέδου υπήρχε µια εστία από φωτιά,
παλιά όµως. Δεν ήταν φρέσκια. Πουθενά δεν βρήκαµε άσπρη
στάχτη. Επίσης, δεν είναι ποτέ δυνατόν η φωτιά να πήγε δεξιάαριστερά και να έκαψε όλο το οικόπεδο αλλοπρόσαλλα». «Τα
έχει δει αυτά το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής;». «Ναι, τα έχει
δει. Περπάτησαν όλη την περιοχή για να βρουν πού ξεκίνησε τη
φωτιά». «Βρήκαν τον φηµολογούµενο ενενηντάχρονο που έβαλε
τη φωτιά;» «Θέλω να δηλώσω προς πάσα κατεύθυνση ότι εµείς
στον Σχίνο δεν γνωρίζουµε κανέναν ενενηντάχρονο. Εκεί είµαστε
µετρηµένα κουκιά κι ο ένας γνωρίζει τον άλλον». Προφανώς, λοιπόν, δεν υπάρχει ενενηντάχρονος. «Πώς βγήκε αυτή η φηµολογία;». «Ξεκίνησε από τη µαρτυρία µιας γυναίκας που έλεγε ότι
είχε βάλει φωτιά ένας ενενηντάχρονος σε άλλο οικόπεδο, όχι
στον ελαιώνα. Ωστόσο, αυτό το οικόπεδο βρίσκεται σε άλλο σηµείο της πυρκαγιάς, το οποίο κάηκε πολύ αργότερα». Άρα καταρρίπτεται ο µύθος αυτός.
«Μετά ακούστηκε άλλη µια µαρτυρία για τον ενενηντάχρονο
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που έβαλε φωτιά µέσα στον ελαιώνα. Μετά ο παππούς έγινε γιαγιά που έκαιγε ξερόκλαδα και µετά µας το είπε και ο Χαρδαλιάς.
Εµείς πάντως στον Σχίνο ενενηντάχρονο δεν έχουµε στην περιοχή. Άρα αν υπήρχε παππούς, δεν υπήρχε περίπτωση να
έτρεξε και να µπήκε τροµαγµένος στο σπίτι του», -λέει- και εξηγεί
ότι δεν είναι δυνατόν. «Αφού, όµως, τον ξέρει ο κ. Χαρδαλιάς και
δεν τον έχουµε δει ποτέ εµείς, φτάνει και περισσεύει. Κι αφού
ξέρει την ηλικία του, άρα γνωρίζει ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση. Περιµένουµε να τον ανακρίνουν».
«Υπήρξε κάτι που σου έκανε εντύπωση εκείνες τις δύσκολες
ώρες;». «Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα της αλλαγής βάρδιας του πυροσβεστικού. Γιατί στον Σχίνο έχουν ένα πυροσβεστικό που φιλοξενείται στα γραφεία µας. Κι όταν πήγαν για αλλαγή βάρδιας
αµέσως ξεκίνησε η πυρκαγιά. Με λίγα λόγια ο υποτιθέµενος παππούς περίµενε να φύγει το πυροσβεστικό για να τη βάλει. Επίσης,
υπήρχε ένα άλλο παράδοξο. Υπάρχει ένας δασικός παράδροµος
που συνδέει τη µία περιοχή µε την άλλη, που θα µας έβγαζε στην
κεντρική δεξαµενή για να προµηθευτούµε νερό. Κάποιος, λοιπόν,
είχε µπαζώσει τον δρόµο και είχε φτιάξει χαντάκια για να µην
µπορεί να περάσει κανείς. Η πυροσβεστική έπρεπε να γυρίσει
πέντε χιλιόµετρα πίσω για να προµηθευτεί νερό. Εκεί χάθηκαν
όλα».
«Τι οδήγησε στην τεράστια καταστροφή;» «Δεν υπήρξε καµµία
πρόληψη στα Γεράνεια Όρη εδώ και χρόνια. Έχουν κοπεί εδώ
και χρόνια οι πυροφύλακες. Δεν υπάρχει πουθενά αντιπυρική
ζώνη. Δεν γίνεται διαχείριση του δάσους».
Αναρωτιόµαστε, κύριε Χαρδαλιά, πώς ενώ υπάρχει η διαδικασία της προανάκρισης στην Πυροσβεστική, η οποία είναι µυστική
εσείς έρχεστε και δηλώνετε δηµόσια ότι η πυρκαγιά οφείλεται
σε έναν ενενηντάχρονο. Αναρωτιόµαστε αν κατά τη γνώµη σας
ευσταθεί η µαρτυρία του ανθρώπου αυτού, του εθελοντή δασοπυροσβέστη, κι αν θα ανακαλέσετε αυτές τις δηλώσεις που έχει
κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χαρδαλιάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, µε µεγάλη έκπληξη ενηµερώθηκα από τους
συνεργάτες µου για την κατάθεση της συγκεκριµένης επίκαιρης
ερώτησης. Ήµουν λίγο αισιόδοξος ότι από τη µέρα που την καταθέσατε µέχρι σήµερα που θα συζητηθεί θα είχατε µπει στον
κόπο να διαβάσετε τις πραγµατικές, τις όποιες δικές µου δηλώσεις.
Σας προσκαλώ και σας προκαλώ, λοιπόν, να µου πείτε µία δήλωσή µου που αφορά περί ενενηντάχρονου ή οτιδήποτε άλλο.
Εµένα η αναφορά µου ήταν µία, βασική, που προέκυπτε από τα
πραγµατικά δεδοµένα, όπως ενηµερώθηκα από τους τοπικούς
πυροσβέστες. Η φωτιά ξεκίνησε από καύση συγκεκριµένων υπολειµµάτων σε παρακείµενο ελαιώνα. Τελεία.
Όλα αυτά περί ενενηντάχρονου, ειλικρινά σας µιλάω, δεν τα
αντιλαµβάνοµαι και σας προσκαλώ και σας προκαλώ και να το
καταθέσετε και στη Βουλή πού έχω κάνει εγώ τέτοιες δηλώσεις
κι αν όχι εγώ οποιοσδήποτε δικός µου συνεργάτης. Ξέρετε δεν
µπορείτε να καταθέτετε µια επίκαιρη ερώτηση στη λογική ότι
«µου είπαν», «άκουσα», «είπε», «µεταφέρθηκε».
Δηλαδή, είµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο και πραγµατικά
θέλω να κάνουµε τέτοιου είδους συζητήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος καταθέτει κάτι στην εφηµερίδα, το οποίο δεν
καταθέτει στην προανάκριση. Ειλικρινά σας µιλάω, το προϊόν των
απαντήσεών του σε κάποια θέµατα το έχουµε στείλει στη δική
µας ανακριτική διεύθυνση, η οποία προχωράει τη διαδικασία
αυτή.
Ξέρετε, δεν θα µπούµε σε µια λογική να παρέµβουµε στο έργο
οποιασδήποτε ανακριτικής υπηρεσίας. Είναι αρχή µας ότι όταν
εξελίσσεται µία προανάκριση, πρέπει να υπάρχει σεβασµός.
Εµείς µία δήλωση κάναµε την πρώτη µέρα, η οποία ουσιαστικά
αποτυπώθηκε και στα δελτία Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για όλα τα άλλα περί ενενηντάχρονου, ειλικρινά σας µιλάω,
δεν µπορεί να καταθέτουµε µία ερώτηση µε βάση τις φήµες.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο
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αγαπητός και σεβαστός κατά τα άλλα εθελοντής, µπορεί να
έχουν µία βάση. Πράγµατι ο χρόνος που µπήκε η φωτιά είναι ο
χρόνος που αλλάζουν βάρδιες τα περιπολικά µας. Αυτά αξιολογούνται από την υπηρεσία. Μακριά από εµένα η οποιαδήποτε παρέµβαση στην υπηρεσία και, το βασικότερο, η οποιαδήποτε
αναφορά σε γεγονότα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και πραγµατικά.
Και σας το λέω µε µεγάλη εκτίµηση, διότι θεωρώ ότι έχουµε
αναγάγει ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι αυτή η φωτιά που προκύπτουν ζητήµατα τα οποία θα ήθελα και στη δευτερολογία µου να σας απαντήσω- σε έναν άξονα που κινείται στο τι
είπε ένας εθελοντής σε µία εφηµερίδα σε σχέση µε το τι άκουσε,
τι φηµολογείται, τι ξέρει και τι δεν ξέρει.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό που συµβαίνει είναι το εξής:
Είχαµε να αντιµετωπίσουµε -το είπα και στην κ. Καφαντάρη- µία
εξαιρετικά δύσκολη φωτιά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι συνθήκες που µπήκε η φωτιά ερευνώνται. Το γιατί έχουν αργήσει,
γιατί δεν έχουν αργήσει, εάν υπάρχει ταυτοποίηση ή δεν υπάρχει
ταυτοποίηση δεν είναι δική µου δουλειά. Και είµαι ο τελευταίος
και ως πολιτική ηγεσία που θα παρέµβω στην υπηρεσία µου.
Αυτό που ζητάµε είναι η εξαιρετική δουλειά που κάνει η διεύθυνσή µας και σε άλλα ζητήµατα να συνεχιστεί και εφόσον µπορέσει να εντοπιστεί ο όποιος ένοχος, να αποδοθεί δικαιοσύνη
όπως χρειάζεται. Γιατί πράγµατι είχαµε µια µεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μια περιβαλλοντική καταστροφή όµως που
δεν βασίστηκε στην ανετοιµότητα του κράτους. Βασίστηκε στις
ειδικές συνθήκες που συνόδευσαν τη συγκεκριµένη πυρκαγιά.
Και ξέρετε, την ώρα που σκάνε οι φλόγες µε οκτώ µποφόρ και
σχηµατίζονται στροβιλισµοί δηµιουργώντας το µικροκλίµα εκείνο
απ’ το οποίο µπορεί να κινδυνεύσει η ζωή των ίδιων των πυροσβεστών, η επιλογή είναι ξεκάθαρη, δεν υπάρχει ψευτοδίληµµα:
Σώστε τους πολίτες. Και η φωτιά αυτή ξεκίνησε µέσα στους οικισµούς. Και δώσαµε µάχη µέσα στους οικισµούς, κτήριο-κτήριο.
Τη δεύτερη βραδιά οχυρώσαµε εγκαταστάσεις µόνο και µόνο για
να µην καούν οι οικισµοί, διότι η φωτιά έφευγε ανεξέλεγκτη σε
παρθένο δάσος µέσα από ρεµατιές. Βεβαίως χάσαµε πολλά
στρέµµατα, αλλά το βασικότερο είναι ότι δώσαµε και µερικές
µάχες που τις κερδίσαµε.
Καταφέραµε να µην απειληθεί το καταφύγιο άγριας ζωής Πλάτανος - Μύλοι, αλλά και να ανασχεθεί η πορεία της φωτιάς µε
ολονύχτια µάχη στην νοτιοανατολική πλευρά και προς την πόλη
των Μεγάρων µέσα από δυσπρόσιτα ρέµατα και της ευρύτερης
περιοχής της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιεροθέου. Κάναµε µία τεράστια προσπάθεια. Και µια τέτοια «mega fire» καταφέραµε να
την οριοθετήσουµε µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες.
Είµαστε ικανοποιηµένοι; Κάθε στρέµµα που χάνεται δεν µας
αφήνει καµµία ικανοποίηση. Μέσα από τη διαδικασία αυτή προσπαθούµε και εµείς να οριοθετήσουµε εάν κάτι έγινε όπως έγινε,
εάν έγιναν λάθη, εάν υπήρξαν προβλήµατα. Αλλά το ανάγλυφο
είναι συγκεκριµένο.
Εγώ περίµενα να µου γίνουν ερωτήσεις σε σχέση µε το καθεστώς αυτών των δασών. Γιατί, κύριε Αρσένη, αυτά τα δάση θεωρούνται ιδιωτικά δάση. Και επιτρέψτε µου εµένα προσωπικά και
ως Υφυπουργός και ως ενεργός πολίτης να βάλω τα εισαγωγικά
που χρειάζονται.
Τι σηµαίνει «ιδιωτικά δάση»; Σηµαίνει ότι την ευθύνη για τη
συντήρησή τους, τον καθαρισµό τους, την έχουν ποιοι; Οι δασοκτήµονες. Αυτές είναι οι αρρυθµίες και οι παθογένειες δεκαετιών. Αυτά τα ζητήµατα πρέπει να κάτσουµε σε ένα τραπέζι και
να τα λύσουµε. Και προφανώς σε τέτοιες καταστάσεις το ζήτηµα
της πρόληψης πάλι συγκρούεται σε µια σειρά διατάξεων που η
µία καλύπτει την άλλη και στο γνωστό πινγκ-πονγκ των ευθυνών,
που όλοι εκ των υστέρων προσπαθούν να πετάξουν.
Ευθύνη δική µας, το είπε και ο κύριος Υφυπουργός πριν λίγο,
είναι να µπορέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος µέσα από τις διαδικασίες που έχει να προχωρήσει άµεσα στα έργα αποκατάστασης.
Να θυµάστε κάτι, στην Πολιτική Προστασία κάνουµε µια τεράστια προσπάθεια, µια προσπάθεια η οποία -ξέρετε κάτι;- δεν δέχεται δικαιολογίες και δεν δέχεται εκπτώσεις. Οι πρώτοι που
είµαστε αυστηροί µε τους εαυτούς µας είµαστε εµείς οι ίδιοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τόσο ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας όσο και εγώ
προσωπικά και ο Υπουργός από την πρώτη στιγµή ήµασταν στο
Κέντρο Επιχειρήσεων. Τρεις ηµέρες στον θάλαµο επιχειρήσεων
προσπαθήσαµε να είµαστε χρήσιµοι, να παρακολουθήσουµε την
εξέλιξη της επιχείρησης. Με τα µέσα που είχαµε, τις δυνατότητες
που είχαµε, η προσπάθεια των πυροσβεστών µας ήταν άθλος.
Είναι τιµή στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν βρέθηκαν
απροετοίµαστοι, δεν βρέθηκαν ανέτοιµοι. Ήταν εκεί παρόντες
από την πρώτη στιγµή και παλέψαν µε τις φλόγες. Και δεν κινδύνεψε καµµία ανθρώπινη ζωή. Περιορίσαµε και τις απώλειες των
περιουσιακών στοιχείων των συνδηµοτών µας και ταυτόχρονα
προσπαθήσαµε να την οριοθετήσουµε κάτω από δύσκολες συνθήκες όσο πιο σύντοµα γινόταν.
Κάθε στρέµµα που χάνουµε µας πονάει, κύριε συνάδελφε. Από
εκεί και πέρα τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν στα θέµατα
πρόληψης θα µου δοθεί η ευκαιρία να τα αναπτύξω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να συνεννοηθείτε µε τα υπόλοιπα
µέλη της Κυβέρνησης. Όταν το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία
ζητώντας την τριακονταετή απαγόρευση επενδύσεων είτε αυτό
είναι εξορύξεις, είτε αυτά είναι αιολικά, είτε αυτά είναι τουριστικά
ή οτιδήποτε σε γη που κάηκε από εµπρησµό ο κ. Γεωργιάδης,
για να απορρίψει αυτή την τροπολογία, είπε «ξέρουµε πώς κάηκαν τα Γεράνεια, ξέρουµε ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος
έβαλε φωτιά στα κλαδιά. Είναι από αµέλεια, δεν αφορά το θέµα
µας η τροπολογία σας».
Οι µαρτυρίες που έχουµε εδώ µιλάνε για εµπρησµό. Θα πρέπει
να συνεννοηθείτε στην Κυβέρνηση τελικά τι έγινε σε αυτή την
πυρκαγιά. Κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει να περιµένετε να κάνει
η Πυροσβεστική το έργο της πρώτα και να µην παρεµβαίνετε
στην προανακριτική διαδικασία. Είναι λίγο προκλητικό να προδικάζετε τι έγινε και, τέλος πάντων, ότι δεν ήταν εµπρησµός πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και µη µου πείτε ότι το κάψιµο κλαδιών µπορεί να είναι και από εµπρησµό. Γιατί έτσι όπως το είπατε
κανένας στην κοινωνία και στα µέσα δεν κατάλαβε κάτι τέτοιο.
Όµως πάµε λίγο να δούµε τι µπορείτε εσείς να κάνετε. Γιατί
εδώ και τόσα χρόνια δεν πραγµατοποιείται η σχολή µετεκπαίδευσης και προαγωγής των πυροσβεστών σε ανακριτικούς υπαλλήλους; Ποια είναι η υποβάθµιση του προανακριτικού και
ανακριτικού έργου της Πυροσβεστικής; Γιατί δεν καλέσατε αφού
ήταν τόσο δραµατικές οι συνθήκες την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;
Γιατί δεν ζητήσατε τη συνδροµή του µηχανισµού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστροφή
στα Γεράνεια Όρη; Δεν υπήρχε άλλη µεγάλη πυρκαγιά στην Ευρώπη εκείνη τη στιγµή. Η µόνη σύµφωνα µε το «COPERNICUS»
πυρκαγιά ήταν µια µικρής έκτασης στα ιταλοελβετικά σύνορα.
Υπήρχε διαθεσιµότητα. Γιατί δεν κάνατε το στοιχειώδες;
Βέβαια και στο κοµµάτι της πρόληψης µιλάµε για ένα µέρος
όπου δεν είχατε αντιπυρικό σχέδιο, για ένα µέρος όπου δεν είχαν
γίνει καθαρισµοί και για ένα µέρος όπου αναρωτιόµαστε την επόµενη ηµέρα τι θα γίνει, αν θα γίνουν τα έργα εναντίον της διάβρωσης, τα κορµοδεσίµατα, ό,τι χρειάζεται, αν η επόµενη ηµέρα
θα µας βρει µε απώλεια του εδάφους και του οικοσυστήµατος,
οριστική καταστροφή του δάσους και βέβαια περιουσιών και ανθρώπινων ζωών.
Το µεγάλο πρόβληµα εδώ, το οποίο δεν το αγγίζετε και δεν
πρόκειται να το αγγίξετε, είναι η πολιτική του κ. Χρυσοχοΐδη από
το 1998, όταν και κατάργησε στην ουσία τις δασικές υπηρεσίες
και έχτισε µια Πυροσβεστική η οποία δεν ξέρει δασοπυρόσβεση.
Εδώ είναι η ουσία, κύριε Χαρδαλιά. Οριοθέτηση γίνεται και αφήνετε το δάσος να καεί στο ενδιάµεσο. Σώζονται οικισµοί; Μετά
το 1998 άρχισαν να καίγονται.
Και µη µου πείτε ότι δεν ήταν δική σας κυβέρνηση. Από όλα
αυτά τα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια εσείς είχατε την εξουσία από
1998 και µετά. Και φτάσαµε αυτή τη στιγµή να καίγονται οικισµοί,
να καίγονται τα δάση και αυτό δεν οφείλεται στην κλιµατική αλλαγή, οφείλεται στην έλλειψη δασοπυρόσβεσης στην πράσινη
Ελλάδα. Έχετε ανεκπαίδευτους πυροσβέστες. Μιλάτε για αν-
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θρώπινες ζωές και τους στέλνετε ανεκπαίδευτους στη δασική
πυρκαγιά, χωρίς εκπαίδευση για το πώς αντιµετωπίζουµε τα
δάση! Έρχονται ειδικοί από την Αυστραλία που αναφέρατε και
από άλλες περιοχές, από την Κύπρο, και τους δείχνουν τα στοιχειώδη για το πώς σβήνονται οι πυρκαγιές. Από την Κύπρο! Και
οι άνθρωποι κοιτάνε µε το στόµα ανοιχτό, χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
Αν θέλετε να µιλάµε για πολιτική προστασία, δηµιουργήστε δασοπυρόσβεση. Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε. Αυτή τη στιγµή οι
πυρκαγιές καίνε τα δάση και το µόνο που κάνει η Πυροσβεστική
είναι να τα οριοθετεί και έρχονται εναέρια µέσα. Το υπόλοιπο καίγεται και, τελικά, καίγονται και οικισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Χαρδαλιά, κι εσείς έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Αρσένη, πραγµατικά στεναχωριέµαι, όταν ακούω να
κατατίθενται και ειδικά στο Κοινοβούλιο κάποια πράγµατα, τα
οποία -επιτρέψτε µου να πω µε απόλυτο σεβασµό- είναι τόσο
εξωπραγµατικά και τα οποία η πραγµατικότητα και η ιστορία τα
έχει διαψεύσει.
Ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος στην Κύπρο που να έρχεται σε
εµάς να µας εξηγήσει το πώς σβήνουν πυρκαγιές. Αντίθετα,
επειδή είχα την ευκαιρία να ξέρω το σύστηµα της Κύπρου, όποτε
θέλετε, µπορούµε να το συζητήσουµε και να δούµε αν αυτό το
συγκεκριµένο σύστηµα, το οποίο οι ίδιοι οι Κύπριοι αδερφοί µας
θέλουν να το αλλάξουν, θα µπορούσε να έχει εφαρµογή στην Ελλάδα.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι στο σύστηµα που έχουν στην
Κύπρο και που αφορά στις πυρκαγιές, εµπλέκονται τέσσερις διαφορετικοί φορείς. Υπάρχει η Δασική Υπηρεσία. Αν η φωτιά πλησιάζει οικισµό στο ενάµισι χιλιόµετρο, αναλαµβάνει… Δηλαδή,
θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει γρήγορα η Κύπρος στην επικαιροποίηση του σχεδίου της που αφορά τις δασικές πυρκαγιές.
Διότι ειλικρινά σας µιλάω, επειδή το έχω µελετήσει, υπό συνθήκες
δύσκολες θα µπορούσε να αποβεί µοιραίο. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, υπάρχουν έµπειρα στελέχη και της Δασικής Υπηρεσίας εκεί.
Υπάρχουν έµπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής. Υπάρχει αιώνια
κόντρα που υπάρχει και στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
Δεν θα απαντήσω εγώ αν τελικά ό,τι έγινε πριν δεκαετίες και
αφορούσε τη διαδικασία της πυρόσβεσης θα µεταφερθεί στην
Πυροσβεστική από τη Δασική Υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο. Εµείς
αυτή τη στιγµή έχουµε κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο στον προσανατολισµό µας. Η συνεργασία µας µε τους δασολόγους, µε
τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα δάση είναι διαρκής. Και πιστέψτε µε, τα αντιπυρικά σχέδια τα οποία αφορούν στην αντιµετώπιση και πυρκαγιών και πληµµυρών έχουν γίνει κυρίως µε
διαβούλευση µεταξύ µας και µεγάλη συζήτηση µε τους ανθρώπους που γνωρίζουν το δάσος. Τους σεβόµαστε και υιοθετούµε
τις απόψεις τους.
Τώρα, στα Γεράνεια, θα σας πω κάτι και σας το λέω εδώ που
είµαστε. Ούτε µισό στρέµµα δεν θα µείνει που δεν θα κηρυχθεί
αναδασωτέο. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πέρα από τις θεωρίες συνωµοσίας και τα όποια επιχειρηµατικά συµφέροντα που
µπορεί να πιέζουν για οτιδήποτε διαχρονικά, να θυµάστε ότι δεν
θα υπάρξει ούτε µισό στρέµµα που έχει καεί και δεν θα κηρυχθεί
αναδασωτέο. Και είναι ευθύνη όλων µας που δώσαµε τη µάχη
εκείνες τις ηµέρες να παρακολουθήσουµε όσο αντέχουµε και
όσο µπορούµε την πλήρη αναδάσωση της περιοχής, µέσα από
επιστηµονική διαδικασία όµως, όχι µε επικοινωνιακά τερτίπια και
πυροτεχνήµατα, αναµένοντας τις διαδικασίες που αφορούν τη
φυσική αναγέννηση.
Και επειδή ακούω πάρα πολλά για τα αντιπυρικά σχέδια, είπα
µόνος µου κάτι και το είπε και η κ. Καφαντάρη, ότι την ευθύνη
που µας αναλογεί όχι ως αρµοδιότητα αλλά απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον ως Πολιτική Προστασία ήδη την έχουµε αναλάβει,
χωρίς να είναι δική µας η ευθύνη και η αρµοδιότητα. Και ήδη σας
λέω, λοιπόν, ότι από Οκτώβριο ξεκινάµε να δουλεύουµε τα αντιπυρικά όχι στη λογική των µελετών που δεν εγκρίνονται. Πρέπει
να είναι ξεκάθαρο ότι αντιπυρική ζώνη σηµαίνει ότι µπορεί να
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χρειαστεί να παρέµβουµε µέσα στο δάσος. Να το συµφωνήσουµε αυτό.
Οι αντιπυρικές ζώνες θα είναι το αποτέλεσµα της διαβούλευσης
µε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα δασαρχεία, µε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν το δάσος και ξέρουν και τη συµπεριφορά του. Για πρώτη φορά στη χώρα θα υπάρχει οργανωµένο
πρόγραµµα µε 100 εκατοµµύρια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και 200 εκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων που θα αφορά σε σταθερά κάθε χρόνο προγράµµατα
πρόληψης, µεσαίου επιπέδου, υπερτοπικής εµβέλειας, αλλά που
θα έρχεται να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήµατα που κατά καιρούς προκύπτουν. Διότι σαν τα Γεράνεια υπάρχουν εκατοντάδες
περιοχές στην όµορφη χώρα µας και αξία έχει, επιτέλους, από το
να ρίχνουµε το «ανάθεµα» και να παρακολουθούµε δεκαετίες
τώρα αυτή τη σύγκρουση αρµοδιοτήτων και την έλλειψη προσωπικού και χρηµατοδότησης, να κάτσουµε κάτω και να συµφωνήσουµε ότι για να µπορέσουµε να διαφυλάξουµε απέναντι στην
κλιµατική αλλαγή τα δάση και τον φυσικό µας πλούτο, χρειάζεται
να έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο.
Το σχέδιο αυτό το ακολουθούµε βήµα-βήµα και µε πολλή χαρά
θα σας υποδεχτώ όποτε ζητήσετε και όποτε θέλετε, εσάς και αντιπροσωπεία του κόµµατός σας, αλλά και του Κοινοβουλίου, στον
«Φάρο», στην καινούργια δοµή της Πολιτικής Προστασίας, µαζί µε
τους δασολόγους µας, µαζί µε τα στελέχη µας της Διεύθυνσης Α’,
µαζί µε την τεχνική µας υπηρεσία, µαζί µε τους ανθρώπους αυτούς
που δουλεύουν καθηµερινά για όλα αυτά, που ορθά εσείς αναδεικνύετε, για να καταλάβετε τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στην
Πολιτική Προστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στη δέκατη πέµπτη µε αριθµό 821/31-52021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δοµές στον Δήµο Σητείας Λασιθίου Κρήτης».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος
και µε πολύ µεγάλη ανησυχία διαπιστώνουµε ότι παραµένουν
άλυτα τα ζητήµατα πυρασφάλειας σε όλη τη χώρα. Εγώ τώρα
δεν θα πω για όλη τη χώρα, αλλά θα περιοριστώ στον Δήµο Σητείας Λασιθίου, που πρόκειται για έναν πολύ µεγάλο δήµο, τον
µεγαλύτερο σε έκταση δήµο της Κρήτης και από τους πιο αραιοκατοικηµένους.
Θεωρούµε ότι είναι επιτακτικής σηµασίας ζήτηµα η αναβάθµιση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Σητείας σε Πυροσβεστική
Υπηρεσία, για να καλυφθούν µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα οι αυξηµένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Και το λέω αυτό,
διότι από το 2003 όλες οι κυβερνήσεις, µα όλες οι κυβερνήσεις,
όλοι οι Βουλευτές του Νοµού Λασιθίου των κοµµάτων που κυβέρνησαν, περιορίζονται σε υποσχέσεις, ότι «ναι, βεβαίως, εντός
ολίγων ηµερών θα υλοποιηθεί το αίτηµα», έτσι για να καθησυχάζουν την ανησυχία των κατοίκων. Λέω διαχρονικά οι κυβερνήσεις,
όχι µόνο η σηµερινή, αλλά το κάνει και η σηµερινή. Δείτε λίγο παρακάτω πώς ακριβώς αξιοποιείται αυτό.
Την ανάγκη αναβάθµισης έχει επισηµάνει, εκτός από τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος Κρήτης, και υπάρχει θετική απόφαση του Συµβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασµού του Πυροσβεστικού Σώµατος. Αυτό γνωρίζω από τις συναντήσεις που κάναµε, µε τις περιοδείες µας.
Έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και δεν έχουν διαψευστεί.
Ταυτόχρονα, αναγκαίο µέτρο ενίσχυσης των πυροσβεστικών
δοµών είναι η δηµιουργία πυροσβεστικού κλιµακίου στα βορεινά
χωριά της Σητείας, τα παραθαλάσσια δηλαδή. Εννοώ, από τα
Έξω Μουλιανά έως τη Σφάκα και το Λάστρο, όπως και πιο ανατολικά, από το Παλαιόκαστρο ή προς τη Ζάκρο µεριά.
Ελλείψεις, µε ευθύνη φυσικά και της τοπικής διοίκησης, υπάρχουν ακόµα και στην κατασκευή κρουνών ανεφοδιασµού, που να
καλύπτουν όλα τα χωριά των δηµοτικών ενοτήτων της Σητείας,
Σιτάνου, Λεύκης και Ανάληψης.
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Είναι δεδοµένο ότι στην περιοχή της Σητείας συντρέχουν πολλοί παράγοντες που αυξάνουν δυνητικά τους κινδύνους πυρκαγιάς. Είναι, για παράδειγµα, µια ξηροθερµική περιοχή, ίσως η πιο
ξηροθερµική περιοχή της Κρήτης. Υπάρχει η περιοχή του Ξερόκαµπου, για όσους τη γνωρίζουν, που από τις τριακόσιες εξήντα
πέντε ηµέρες του χρόνου για έναν πολύ µεγάλο αριθµό ηµερών
έχει δέκα έως έντεκα µποφόρ.
Όλος ο Δήµος Σητείας είναι περιοχή µε χορτολιβαδικές δασικές εκτάσεις, µε πλήθος οικισµών, µε δυσπρόσιτο αγροτικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο. Εκεί λειτουργεί ο σταθµός του Αθερινόλακκου της ΔΕΗ, υπάρχει αεροδρόµιο, υπάρχει το λιµάνι της
Σητείας και είναι εγκατεστηµένα σχεδόν σε όλη την έκταση του
δήµου αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ταυτόχρονα υπάρχει
µια πολύ µεγάλη τουριστική επισκεψιµότητα στα φαράγγια της
περιοχής. Έχει πάρα πολλά φαράγγια, Ρίχτη, Ζάκρου, Χοχλακιές
και ούτω καθεξής.
Η κατάσταση, λοιπόν, στις πυροσβεστικές δοµές στον Δήµο Σητείας είναι, θα έλεγα, ένα χαρακτηριστικό του προσανατολισµού
των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέµατα πολιτικής προστασίας, πυρόσβεσης και τα λοιπά. Δεν είναι θέµα προσωπικό, ατοµικό µόνο ενός Υπουργού -ο Υπουργός καλείται να
υλοποιήσει συγκεκριµένες πολιτικές κατευθύνσεις- αλλά και της
τοπικής περιφερειακής διοίκησης στα ζητήµατα πολιτικής προστασίας, που κατά τη γνώµη µας υπονοµεύεται ο στόχος προστασίας του δασικού πλούτου, η ανάγκη πυροπροστασίας και τα
λοιπά για να υπηρετηθούν, κατά την άποψή µας, συµφέροντα
λίγων, αφού ο οικονοµικός, χωροταξικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός υποτάσσονται στη λογική του κόστους-οφέλους.
Σας ρωτάµε -και να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, την πρωτολογία- ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες, αλλά µε χρονοδιάγραµµα. Γιατί τώρα, εντάξει, έχει γίνει πια «το γεφύρι της Άρτας»
από το 2013. Άρα πρέπει να µας δώσετε µία απάντηση, να λύσετε τον γρίφο, εν πάση περιπτώσει, για την αναβάθµισή της σε
Πυροσβεστική Υπηρεσία του πυροσβεστικού κλιµακίου στη Σητεία και στη συνέχεια τη δηµιουργία κλιµακίου στα βορινά χωριά
αλλά και ανατολικά, όπως σας είπα, προς το Παλαίκαστρο,
Ζάκρο και τα λοιπά, που να στελεχωθούν όµως πλήρως µε εργαζόµενους µε µόνιµη και σταθερή δουλειά, να αντιµετωπιστούν
µε επάρκεια οι ανάγκες πυροπροστασίας-δασοπροστασίας και
των άλλων υπηρεσιών που προσφέρει η υπηρεσία στον Δήµο Σητείας µε αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
Δεύτερον, την ανανέωση του εξοπλισµού και των µέσων ατοµικής προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις πραγµατικές
ανάγκες.
Τρίτον, την ολοκληρωµένη πρόληψη, κατασκευή δηλαδή κρουνών ανεφοδιασµού που να καλύπτουν τα χωριά της Σητείας, τη
µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων πυροσβεστών, την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και να σταµατήσει αυτό το καθεστώς πια, το αίσχος -πώς αλλιώς θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί;- αυτό το εργασιακό καθεστώς,
αυτή η πανσπερµία εργασιακών σχέσεων, µόνιµοι, πενταετείς,
εποχικοί και πάει λέγοντας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Συντυχάκη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς.
Κύριε Χαρδαλιά, έχετε τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, χαίροµαι γιατί µέσα από την επίκαιρη ερώτηση που κάνετε αναδεικνύονται για άλλη µια φορά
ζητήµατα τα οποία εδώ και δεκαετίες η ελληνική πολιτεία δεν
µπορούσε να λύσει. Και αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πριν µπω στην ουσία που αφορά το θέµα της αναβάθµισης
των υπηρεσιών της συγκεκριµένης υπηρεσίας και την ίδρυση
νέων κλιµακίων, θα σας πω ότι ακόµα και η διαδικασία αυτή ήταν
µια διαδικασία που ήταν έωλη εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βλέπουµε περιοχές οι οποίες έχουν πολλά διαφορετικά κλιµάκια, µε
χρόνους απόκρισης των επτά-οκτώ λεπτών και έχουµε άλλες περιοχές στις οποίες ο χρόνος απόκρισης πολλές φορές ξεπερνά
-προσέξτε- και τα σαράντα λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι έρχεται να καταδείξει και να αναδείξει το συγκεκριµένο ζήτηµα; Τον τρόπο που µέχρι τώρα και το ζήτηµα που αφορά τις
αναβαθµίσεις των υπηρεσιών και της ίδρυσης κλιµακίων αντιµετώπιζε η ελληνική πολιτεία. Και θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
ορθολογιστικός τρόπος να αναδεικνύονται αυτά τα ζητήµατα και
να δίνεται η δυνατότητα στον επιτελικό σχεδιασµό της Πυροσβεστικής να αποφασίζει δεν υπήρχε.
Τι κάναµε εµείς από την προηγούµενη αντιπυρική περίοδο;
Στις περιοχές που ήταν εµφανώς µεγάλο το πρόβληµα του χρόνου απόκρισης σε µια πυρκαγιά και µε βάση αντικειµενικά κριτήρια που αφορούσαν το ανάγλυφο της περιοχής, τις δασικές και
προστατευόµενες περιοχές, την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών,
αλλά και τη µη συντήρηση δασικών δρόµων, προχωρήσαµε πολύ
γενναία και φέραµε και ίσχυσε από την προηγούµενη αντιπυρική
-και ισχύει και φέτος- στην ίδρυση ογδόντα εποχικών κλιµακίων.
Εβδοµήντα από αυτά λειτούργησαν πέρυσι. Δέκα από αυτά, µε
τα οποία είχαµε προβλήµατα, ήδη σε συνεννόηση µε τις δηµοτικές αρχές, τα δροµολογούµε.
Τι πρέπει να γίνει και τι δροµολογούµε αυτή τη στιγµή; Τι σχεδιάζουµε; Την πλήρη αναδιάρθρωση του ζητήµατος που αφορά
στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και το προσωπικό.
Και θα ξεκινήσω πρώτα από το προσωπικό. Τι έχουµε αντιληφθεί στην Κυβέρνηση; Έχουµε αντιληφθεί ότι οι ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και δη του βασικότερου επιχειρησιακού του
βραχίονα, δηλαδή της Πυροσβεστικής, πλέον δεν είναι εποχικές.
Τι χρειάζεται να κάνουµε; Να εξορθολογίσουµε τα πραγµατικά
δεδοµένα σε κάθε γωνιά της πατρίδας και µε βάση αυτό και σε
συνεννόηση πάντα µε το οικονοµικό επιτελείο και αναλογιζόµενοι
ότι ο µέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών έχει φτάσει πλέον
τα σαράντα πέντε έτη, να αποφασίσουµε γενναία για το πώς θα
ενισχύσουµε πραγµατικά το Πυροσβεστικό Σώµα µε µόνιµο προσωπικό.
Και αυτή η άσκηση και η διαβούλευση έχει ξεκινήσει εδώ και
αρκετούς µήνες µε εντολή του Πρωθυπουργού, µε ενδιαφέρον
και µέριµνα του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη και σε συνεννόηση µε
τη φυσική ηγεσία.
Το ζήτηµα δεν είναι αν θα γίνουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Το ζήτηµα είναι πώς οι όποιες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού θα έρθουν να εξυπηρετήσουν πραγµατικές ανάγκες.
Άρα προέχει αυτή τη στιγµή η αναδιάρθρωση η χωροταξική µε
βάση τα νέα δεδοµένα που υπάρχουν και µετά από είκοσι χρόνια
των δοµών και υποδοµών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Θα σας πω ότι για πρώτη φορά φέτος δεν υπάρχει ούτε µια
κενή οργανική θέση σε οποιοδήποτε νησί της χώρας. Ξέρετε
γιατί; Παρά τις ερωτήσεις που µας κάνατε περί ξεσπιτώµατος
πυροσβεστών, πήραµε µια δύσκολη απόφαση, επιτέλους, το Πυροσβεστικό Σώµα να φύγει µακριά από τη ρουσφετολογική λογική των βολεµένων και των µη βολεµένων και να µπει και να
ψηφιστεί ο κανονισµός µεταθέσεων και το βαθµολόγιο.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Ότι στις περιοχές που έχουµε υπεράριθµους, δηλαδή περιοχές που έχουµε παραπάνω κόσµο από
τις οργανικές θέσεις, µε ένα διαφανέστατο σύστηµα µοριοδότησης, που δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς, οι τελευταίοι σε
µόρια µετακινούνται είτε για έναν χρόνο σε ένα νησί και µετά επιστρέφουν στην υπηρεσία για έξι χρόνια, είτε για δύο χρόνια στην
ηπειρωτική Ελλάδα, επιστρέφοντας στην υπηρεσία. Και βλέπουµε ανθρώπους, που δέκα, δώδεκα, δεκαεννιά χρόνια βρίσκονται στο ίδιο πόστο -δεν έχουν µετακινηθεί ποτέ- την ίδια ώρα
που κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους βολοδέρνουν στα νησιά και
στις ακριτικές περιοχές και που κανείς δεν θέλει να πάει ή δεν
ήθελε να πάει όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας κενά, µε ό,τι σηµαίνει αυτό για την πυρόσβεση και για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τώρα υποχρεωτικά υπάρχει ένα σύστηµα
διαφανές, ένα σύστηµα ισονοµίας, ένα σύστηµα -θα µου επιτρέψετε να πω- δηµοκρατίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Και ο συγκεκριµένος Υφυπουργός, παρά τις όποιες πιέσεις
υπάρχουν είτε από συνδικαλιστικούς φορείς είτε από οποιονδήποτε άλλον, δεν κάνει βήµα πίσω από την εφαρµογή του νόµου
και του κανονισµού µεταθέσεων.
Το λέω αυτό για ποιον λόγο; Είναι άµεσα το θέµα αυτό σχετιζόµενο µε το αίτηµα που παρουσιάζεται -όχι για τη Σητεία, προς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΗ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

θεού- γενικότερα µετά τον κανονισµό µεταθέσεων να ανοίξουν
πολλά και διαφορετικά κλιµάκια παντού.
Χρειάζονται κλιµάκια; Βεβαίως και χρειάζονται κλιµάκια. Χρειάζεται αναδιάρθρωση χωροταξική και λειτουργική; Βεβαίως και
χρειάζεται. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι σε περιοχές που
έχουµε υπεράριθµους -και δεν λέω, προς θεού, για τη Σητεία- να
δηµιουργήσουµε κλιµάκια και αναβαθµίσεις µόνο και µόνο ώστε
κάποιοι µετά από πολλά χρόνια να µην αναγκαστούν να εφαρµόσουν τον κανονισµό µεταθέσεων και να χρειαστεί να υπηρετήσουν και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους κάπου
µακριά από το σπίτι και να επιστρέψουν.
Στη δευτερολογία µου θα µου επιτρέψετε να σας πω και συγκεκριµένα παραδείγµατα και να απαντήσω και στα ζητήµατα που
βάλατε για τα βαρέα και ανθυγιεινά και άλλα ζητήµατα που βάλατε.
Θέλω να κλείσω την πρωτολογία µου λέγοντάς σας το εξής:
Όλα από την αρχή, µε σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι στα
πραγµατικά δεδοµένα, µε διαβούλευση µε τους ίδιους τους πυροσβέστες µας, τα στελέχη µας τα οποία τα τιµούµε, γιατί κάνουν τεράστια προσπάθεια, καθώς κάθε µέρα είναι αντιµέτωποι
µε τον θάνατο! Κάθε µέρα, πέρα από οποιαδήποτε άλλο Σώµα!
Η Πυροσβεστική και η Αστυνοµία είναι οι άνθρωποι που κάθε
µέρα παλεύουν µε τον θάνατο!
Σε συνεννόηση µαζί τους, λοιπόν, δουλεύουµε αυτή τη στιγµή
που συζητάµε ώστε να παρουσιάσουµε το σχέδιο της επόµενης
µέρας, ένα σχέδιο που θα έρθει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήµατα, για τα οποία ορθά ανησυχείτε, αγωνιάτε και θέτετε προς
συζήτηση σήµερα στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε κι εσείς τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, κάνατε µία
γενική τοποθέτηση, κάτι σαν εξαγγελίες. Εντάξει, µπορούµε να
κάνουµε µία τέτοια συζήτηση, να τη γενικεύσουµε και να κουβεντιάσουµε. Καταθέτουµε κάθε χρόνο και ειδικά κατά την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου -και όχι µόνο- επίκαιρες ερωτήσεις,
κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις, εξωκοινοβουλευτικές παρεµβάσεις, για τα θέµατα αυτά.
Εγώ θα επιµείνω, όµως, για το συγκεκριµένο, αυτό καθαυτό
το γεγονός, γενικεύοντας βέβαια ταυτόχρονα και εγώ γιατί
όντως δεν µπορείς να το περιορίζεις µόνο στην περίπτωση του
Δήµου Σητείας. Είπατε ότι χρειάζεται πλήρης αναδιάρθρωση,
χωροταξική, των κλιµακίων, να δούµε το προσωπικό, τι ανάγκες
υπάρχουν, για τους µόνιµους κ.λπ.. Καµµία αντίρρηση! Να γίνει
αυτός ο εξορθολογισµός. Όλες οι κυβερνήσεις, όµως, µιλούσαν
για εξορθολογισµό. Αν θέλουµε να µιλήσουµε για εξορθολογισµό, να θέσουµε τα κριτήρια του εξορθολογισµού, διότι αν τα
κριτήρια είναι το κόστος-όφελος, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό αποτελεί όχι απλά µία παγίδα, αλλά το κύκνειο άσµα, γιατί έχουµε
µπει σε πολύ δύσκολες εποχές. Το κριτήριο θα είναι οι πραγµατικές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά και της ίδιας
της κοινωνίας. Αυτό είναι, διότι µέχρι σήµερα η εµπειρία λέει ότι
όλα ήταν στη λογική του κόστους-οφέλους.
Για µας, το ζήτηµα προφανώς είναι η µονιµοποίηση των πυροσβεστών, αυτών των ανθρώπων που βάζουν µπροστά τη ζωή
τους. Και εσείς το λέτε. Όλοι ευαίσθητοι είµαστε, αλλά στην
πράξη να αποδείξουµε πόσο ευαίσθητοι είµαστε απέναντι στα
εργασιακά ζητήµατα, στην ανθρώπινη ζωή, κ.λπ..
Εγώ σας είπα για έναν πολύ µεγάλο νοµό ο οποίος έχει αυτές
τις ιδιαιτερότητες που σας ανέλυσα στην πρωτολογία και που
ανεβάζει τον βαθµό επικινδυνότητας και δυσκολίας. Από αυτή
την άποψη, λοιπόν, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας τις πραγµατικές ανάγκες.
Την ίδια στιγµή που εσείς λέτε αυτά, εδώ έχουµε µία συνολική
υποβάθµιση υπηρεσιών και στα ζητήµατα της Πολιτικής Προστασίας. Παραµένει ελάχιστο το προσωπικό. Αποδεκατίστηκε τα
προηγούµενα χρόνια.
Κι επειδή µιλήσατε για τα ζητήµατα της κριτηρίων που πρέπει
να θέσουµε, θα σας πω το εξής: Στην Κρήτη, η «FRAPORT» τράβηξε δεκάδες πυροσβέστες στο αεροδρόµιο Χανίων. Αναπληρώθηκαν ποτέ αυτοί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και στα
κλιµάκια; Όχι βέβαια.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να, λοιπόν, που το κριτήριο είναι ότι πρέπει να προστατέψουµε τη «FRAPORT», πρέπει να προστατέψουµε τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Προέχει η ιδιωτικοποίηση σε αυτή την
περίπτωση και όχι η προστασία της ζωής.
Άρα ποιος έχει την ευθύνη για να πάρει όλα αυτά τα αναγκαία
µέτρα; Δεν την έχει η Κυβέρνηση, έτσι ώστε να προλάβουµε;
Είναι ζωτικής σηµασίας το ζήτηµα της πρόληψης των πυρκαγιών,
της αντιπυρικής, της αντιπληµµυρικής προστασίας; Είναι πρωτεύον ζήτηµα; Βεβαίως! Τι έχει κάνει η Κυβέρνηση γύρω από
αυτά τα ζητήµατα;
Επιµένουµε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, στην ανάγκη αναβάθµισης του κλιµακίου της Σητείας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και
να στελεχωθεί πλήρως, να µονιµοποιηθούν οι εποχικοί. Υπάρχει
ανάγκη για επτά επιπλέον πυροσβέστες εκεί πέρα. Ορίστε! Ιδού
η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Κάντε προσλήψεις έτσι ώστε να
στελεχωθεί όσο γίνεται αυτή η υπηρεσία! Υπάρχουν οχήµατα
αυτή τη στιγµή που είναι παροπλισµένα επειδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, το ξέρετε. Οι προµηθευτές, ενώ έχουν την υποχρέωση µε βάση τους όρους του διαγωνισµού για δέκα χρόνια να
εξασφαλίσουν προµήθεια ανταλλακτικών, δηλώνουν αδυναµία.
Η φυσική ηγεσία σηκώνει τα χέρια ψηλά και η πολιτική ηγεσία
απλά δίνει υποσχέσεις ότι στο µέλλον όλα αυτά θα φτιάξουν.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να σχεδιάσετε και να ενεργήσετε
µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να δηµιουργηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Σητεία. Το οµολογούν
όλοι. Σε αυτό, λοιπόν, πρέπει πολύ συγκεκριµένα να απαντήσετε.
Επίσης, είπατε για τα ογδόντα εποχικά κλιµάκια που φτιάξατε
και µάλιστα, µε αντικειµενικά κριτήρια. Να σας θέσω, λοιπόν και
εγώ ένα επιπλέον ερώτηµα; Το Κλιµάκιο στον Χανδρά Σητείας
πώς έγινε, πώς προέκυψε; Το ξέρετε; Για πείτε µου! Ήταν κάποιο
αίτηµα; Ήταν του Πυροσβεστικού Σώµατος; Ήταν των συνδικαλιστών; Ήταν της κοινωνίας; Πώς προέκυψε το Κλιµάκιο στον
Χανδρά Ιούλιο του 2020; Εδώ, να µας δώσετε απάντηση! Και µάλιστα είναι ένα Κλιµάκιο στο οποίο δεν υπήρχε ούτε καν κτήριο
και τους πήραν στην παλαιά Αστυνοµία, που δεν είχε ούτε ρεύµα,
ούτε νερό, ούτε ντεπόζιτο, ούτε τηλέφωνο, καρέκλες, τίποτα δεν
είχε. Τίποτα δεν είχε!
Δηλαδή, µε λίγα λόγια, τι κάνετε; Παραπέµπετε όλα αυτά τα
ζητήµατα και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των κλιµακίων
και τα λοιπά στο µέλλον, στις καλένδες. Στην πράξη, πολλά
λόγια. Ξέρω και εγώ να δίνω λόγια -ας το πούµε- και φτιάχνω και
ανώγεια και κατώγεια, αλλά δεν γίνεται έτσι.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσετε άµεσα λύση. Δεν τη θέλετε αυτή
τη λύση και όχι προσωπικά εσείς -έτσι;- γιατί ξέρω και την ευαισθησία σας, αλλά και τη γνώση του αντικειµένου, αλλά γιατί αυτή
η επιλογή κοστίζει, αυτές οι επιλογές κοστίζουν. Σηµαίνουν αύξηση πιστώσεων, αύξηση του µόνιµου προσωπικού µε κατάλληλες υποδοµές, κτήρια, µηχανήµατα, εξοπλισµό, κρουνούς
ανεφοδιασµού.
Και φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειµένη να το
κάνει αυτό το πράγµα και επαφίεστε αποκλειστικά και µόνο στον
ηρωισµό των πυροσβεστών, των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και αυτοί δεν έχουν τα χρήµατα. Και αυτοί δεν
έχουν ούτε τα χρήµατα ούτε τα µέσα ούτε το προσωπικό να ανταποκριθούν στα θέµατα της Πολιτικής Προστασίας.
Επιλέγετε, όµως, ως Κυβέρνηση να δίνετε δισεκατοµµύρια
ευρώ για τις νατοϊκές ανάγκες -έτσι δεν είναι;- βαφτίζοντάς τες
µάλιστα και «αµυντικές». Θα µου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Πολιτική Προστασία µε τις νατοϊκές ανάγκες; Έχει, πώς δεν έχει;
Εδώ φτιάξατε Γραφείο του ΝΑΤΟ στην Πολιτική Προστασία.
Έτσι δεν είναι, κύριε Χαρδαλιά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ήταν το Γραφείο του ΝΑΤΟ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Και Γραφείο του ΝΑΤΟ φτιάξατε στην Πολιτική Προστασία, για να δούµε δηλαδή ποια είναι
η σχέση του ενός µε το άλλο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε,
κύριε Συντυχάκη, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Με λίγα λόγια, τα µπαζωµένα
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ρέµατα, η άναρχη επέκταση σχεδίων πόλεων, η τσιµεντοποίηση
των οικοπέδων, η έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων, η απουσία
σύγχρονης αντιπυρικής προστασίας και πάρα πολλά άλλα είναι
αυτός ο δρόµος που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις
και η δική σας και φτάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Εµείς υπηρετούµε έναν εντελώς διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης. Και αυτό πρακτικά σηµαίνει -και θα κλείσω µε αυτό- ότι η γη
δεν µπορεί να αποτελεί πεδίο κερδοφορίας και ιδιοκτησίας και
πηγή πλούτου για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που
θέλουν να βάλουν το χεράκι τους στη γη. Έτσι, η κοινωνική αξιοποίηση της γης, των δασικών οικοσυστηµάτων µπορεί να υλοποιηθεί -κατά την άποψή µας- µόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά
διαφορετικού τρόπου παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας,
όπου πραγµατικά η γη θα είναι κοινωνικοποιηµένη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Συντυχάκη.
Ορίστε, κύριε Χαρδαλιά, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
µας αδικείτε και θα σας εξηγήσω γιατί.
Κατ’ αρχάς να σας ξεκαθαρίσω κάτι και το λέω στο Κοινοβούλιο µε περισσή ευθύνη και αναλογιζόµενος και το βάρος της ευθύνης απέναντι στα ζητήµατα της Πολιτικής Προστασίας: Δεν
φειδόµεθα πόρων, όταν έχουµε να κάνουµε µε την προάσπιση
της ανθρώπινης ζωής. Όλες οι πιστώσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία είναι αυξηµένες εδώ και δύο χρόνια που αυτή
η Κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη, διότι αποτελεί βασική
προϋπόθεση και προτεραιότητα της νέας Κυβέρνησης η δηµιουργία Εθνικού Μηχανισµού Αντιµετώπισης Κρίσεων και Διαχείρισης Κινδύνων. Δεν υπάρχει ούτε ένας κωδικός πίστωσης που
να µην είναι αυξηµένος, είτε αφορά στα µισθωµένα στα εναέρια,
είτε αφορά στο πρόγραµµα «AEGIS», το οποίο σύντοµα -τις επόµενες µέρες- θα είναι στο ΚΥΣΕΑ και που αφορά στους εξοπλισµούς, που χρειάζεται επιτέλους για να µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που έχουν
δηµιουργηθεί µε την κλιµατική αλλαγή.
Είναι αυτή η Κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει ότι στις προτεραιότητές της δεν µπαίνει το ζήτηµα που αφορά στη σχέση κόστους-ωφέλειας. Εξασφαλίσαµε από την πρώτη στιγµή
χρηµατοδοτικά εργαλεία 1,7 δισεκατοµµυρίου, αξιοποιώντας και
ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους και άλλα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα, για να µπορέσει η χώρα να αποκτήσει επιτέλους µετά
από σαράντα πέντε χρόνια καινούργια «Καναντέρ» και δικά της
ελικόπτερα, να µπορέσει να εξασφαλίσει µέσα και εξοπλισµούς
που έχει ανάγκη η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και εκεί µας αδικείτε, διότι αναφέρεστε σε παροπλισµένα οχήµατα και παροπλισµένο στόλο. Ξέρουµε ότι ο στόλος µας είναι γηραιός. Σας
θυµίζω ότι το 33% του στόλου ήταν παροπλισµένο.
Πέρυσι, λοιπόν, σε συνεργασία µε τη φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος αποφασίσαµε και δώσαµε επιτροπικά σε
συνεννόηση µε το Ελεγκτικό σε κάθε ΔΙΠΥΝ, σε κάθε διεύθυνση
της Πυροσβεστικής, για να µπορέσει να λυθεί άµεσα το ζήτηµα
των συντηρήσεων.
Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγµή τα παροπλισµένα είναι της
τάξης του 10%. Και ακόµα και οι πυροσβέστες -ρωτήστε, αν θέλετε, και τους συνδικαλιστές- λένε πόσο σωτήρια ήταν αυτή η κίνηση, να εξασφαλίσουµε πόρους και διαδικασίες, ώστε να
έχουµε άµεσες συντηρήσεις των οχηµάτων. Ξέρετε πώς γινόταν
η συντήρηση; Κεντρικά µε ό,τι σηµαίνει αυτό! Άρα αποκέντρωση
και διαφάνεια και στο κοµµάτι αυτό, για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε συγκεκριµένα δεδοµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και για να µη µου πείτε ότι αποφεύγω αυτή τη συζήτηση, το
ζήτηµα και της αναβάθµισης του Πυροσβεστικού Κλιµακίου της
Σητείας και της ίδρυσης είναι ζητήµατα που ο επιτελικός σχεδιασµός της Πυροσβεστικής, της Διεύθυνσης που πολύ σωστά λέτε,
µαζεύει και αξιολογεί τα αιτήµατα κάθε Γενάρη. Αυτή τη στιγµή
δεν υπάρχει απόφαση που να αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Αντιλαµβανόµενος τη σηµαντικότητα της επίκαιρης ερώτησής σας
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και για να µπορέσω να σας απαντήσω, παρακολούθησα από
κοντά το θέµα και µίλησα και µε τη φυσική ηγεσία.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, να θυµάστε ότι τον Γενάρη θα είµαστε έτοιµοι να έχουµε αυτό το σύστηµα, το οποίο θα αναδεικνύει και θα αποδεικνύει την πραγµατική αναγκαιότητα κάθε
περιοχής της χώρας µας, σχετικά µε τις αναβαθµίσεις των υπηρεσιών, των κλιµακίων και της εγκατάστασης, δηµιουργίας νέων
κλιµακίων.
Είναι µια δύσκολη άσκηση. Και όπως πολύ σωστά λέτε, το ζήτηµα είναι ποια θα είναι τα κριτήρια. Τα κριτήρια δεν έχουν να
κάνουν µε την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου, παρά µόνο
των τριών συνταγµατικά κατοχυρωµένων αρχών που υπηρετούµε
ως Πολιτική Προστασία: της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης
περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου της χώρας µας. Και πιστέψτε µε, σε αυτό δεν θα κάνουµε
καµµία έκπτωση. Δεν θα υπάρχει καµµία δικαιολογία.
Αν όχι τώρα, ποτέ! Θα δουλέψουµε µε όλους εκείνους που
πραγµατικά γνωρίζουν, µε όλους εκείνους που είχαν µικρή ή µεγάλη εµπειρία, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία που µας δίνει ο νόµος, για να µπορέσουµε να αναδιαρθρώσουµε συνολικά την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. Διότι, όπως πολύ σωστά λέτε, αυτό οφείλουµε
απέναντι στους ανθρώπους που καθηµερινά µοχθούν, απέναντι
στους ανθρώπους που καθηµερινά παλεύουν, απέναντι στους
ανθρώπους που καθηµερινά ρισκάρουν τις ζωές τους, για να
µπορέσει η χώρα µας να γίνει µια ασφαλής χώρα.
Θα είµαστε εδώ και είµαι έτοιµος ανά πάσα στιγµή να συζητήσουµε και τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν και στην Κρήτη,
και στη Σητεία, αλλά και σε όλη την περιοχή. Να ξέρετε ότι εργαζόµαστε νυχθηµερόν µε µόνο µας µέληµα, µόνο µας στοίχηµα,
να µπορέσουµε να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα και να µπορέσουµε να αφήσουµε µια απόλυτη παρακαταθήκη στις επόµενες γενιές, στις νέες γενιές, στα παιδιά µας, που αφορά σε µια
ασφαλή πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Στην επόµενη Διάσκεψη θα θέσω θέµα, αυτοί που θα τελειώνουν ακριβώς στην ώρα τους, να παίρνουν έπαθλο, κύριε Ειδικέ. Κάναµε δύο ερωτήσεις σε µία ώρα. Δεν γίνεται! Δεν τα πήγα
καλά µε τους άντρες. Ας δούµε, λοιπόν, τις γυναίκες!
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 816/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του
ΜέΡΑ25 κ. Κωνσταντίνας Αδάµου προς τον Υπουργό Τουρισµού,
µε θέµα: «Ταχύρρυθµα προγράµµατα κατάρτισης στο επάγγελµα του ξεναγού».
Κυρία Αδάµου, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα! Έχετε δύο
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε,
και καλή εβδοµάδα! Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τον
λόγο.
Κυρία Υφυπουργέ, η ερώτηση που έχω να σας θέσω αφορά
στους πτυχιούχους των πανεπιστηµιακών τµηµάτων της Ιστορίας
και Αρχαιολογίας και όλων των συναφών τµηµάτων και στο
άκρως εύλογο και δίκαιο αίτηµα και δικαίωµά τους να επαναποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ξεναγών, έπειτα από παρακολούθηση ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης στο
επάγγελµα του ξεναγού.
Το άρθρο 14 του ν.710/1977 περί ξεναγών τροποποιήθηκε σηµαντικά µε τις διατάξεις του ν.4093/2012 και στη συνέχεια των
ν.4111/2013 και ν.4152/2013. Σύµφωνα µε τις τροποποιητικές
αυτές διατάξεις του πιο πάνω άρθρου, το Υπουργείο Τουρισµού
υποχρεούται να διοργανώνει κατ’ έτος τουλάχιστον τρία δίµηνα
σεµινάρια κατάρτισης στο επάγγελµα του ξεναγού για αποφοίτους τµηµάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και όλων των συναφών τµηµάτων.
Από την έναρξη του εν λόγω προγράµµατος, το 2013 µέχρι και
το 2016, είχαν υλοποιηθεί συνολικά δώδεκα ταχύρρυθµα σεµινάρια κατάρτισης, εκ των οποίων τρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, δύο στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, δύο στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, άλλα δύο
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και
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ένα στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Από όλα αυτά έχουν αποφοιτήσει τετρακόσιοι έντεκα πτυχιούχοι ιστορικοί - αρχαιολόγοι
έχοντας λάβει πλέον και την άδεια του ξεναγού.
Όµως, το 2017 το Υπουργείο Τουρισµού πάγωσε αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των προγραµµάτων κατάρτισης για το
επάγγελµα του ξεναγού, παρ’ όλο που βάσει του ν.4093/2012
υποχρεούται να τα πραγµατοποιεί, όπως προείπα, τουλάχιστον
τρεις φορές τον χρόνο.
Σε σχετική ερώτηση που δεχθήκατε το 2019, είχατε απαντήσει
πως δεν ήσασταν εσείς αυτοί που παγώσατε τον νόµο. Όµως,
σήµερα το 2021, δύο χρόνια µετά, τι έχετε να απαντήσετε γι’
αυτή την κωλυσιεργία και αδιαφορία σας επί του θέµατος;
Να σηµειωθεί ότι τα πανεπιστήµια δεν έχουν το δικαίωµα να
εκκινήσουν τα ίδια αυτή τη διαδικασία των ταχύρρυθµων προγραµµάτων, γιατί, όπως προβλέπει ο νόµος, αυτό µπορεί να γίνει
µόνο µε την υπογραφή και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του Υπουργού Τουρισµού.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Γιατί δεν έχει προχωρήσει στην επαναφορά των σεµιναρίων κατάρτισης από τότε που αναλάβετε εσείς
Υφυπουργός και ο κ. Θεοχάρης Υπουργός του Υπουργείου Τουρισµού;
Σκοπεύετε ή όχι να εφαρµόσετε τον νόµο, δηλαδή το αυτονόητο και νόµιµο, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης επαναφορά
των σεµιναρίων και το δικαίωµα των ιστορικών-αρχαιολόγων να
εργάζονται ως διαπιστευµένοι ξεναγοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Τουρισµού κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Κυρία Ζαχαράκη, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Έχετε
τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Με τήρηση
του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, καθώς οι γυναίκες και σεβόµαστε
τις διαδικασίες και µπορούµε και ευσύνοπτα να τοποθετούµαστε.
Αν και ως εκπαιδευτικός καµµιά φορά µπορεί να µιλώ περιγραφικά, οπότε να µε σταµατάτε ό,τι ώρα νά ’ναι.
Η ερώτησή σας λοιπόν, είναι για ένα ειδικό ζήτηµα, το οποίο
αφορά και ευρύτερα το ζήτηµα της ξενάγησης στην Ελλάδα.
Είναι πολύ σηµαντικό και, ξέρετε, δίνει και µια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σηµασία στην Ελλάδα ως ένας προορισµός µε ισχυρό
αποτύπωµα και στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό, στο πολιτιστικό
και σε πολλά είδη και των ειδικών µορφών τουρισµού, όπου έχω
την τιµή να έχω την αρµοδιότητα.
Θα µιλήσω λίγο γενικά και θα πάω και στην ουσία απαντώντας
έτσι και στο ερώτηµά σας. Αφού βρισκόµαστε να µιλήσουµε για
το θέµα της ξενάγησης, να πούµε και γενικά ότι βλέπουµε την
τάση των ταξιδιωτών, των φιλοξενούµενών µας να αναζητούν, ειδικά µετά τη στέρηση των ταξιδιών µε την πανδηµία, µια εµπειρία
πολύ ξεχωριστή, που η Ελλάδα µπορεί να την προσφέρει.
Και είναι πολύ σηµαντικό, κυρία Αδάµου, να το αναφέρουµε
συνέχεια, να το επαναλαµβάνουµε αυτή τη δύσκολη χρονιά που
θέλουµε περισσότερους ανθρώπους να έρθουν στην Ελλάδα και
βέβαια οι ξεναγοί παίζουν έναν εξαιρετικό ρόλο ως προς αυτό.
Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αυθεντικότητας, µοναδικότητας και ποιότητας και βέβαια ένας ουσιώδης παράγοντας για την υπεραξία
για τη συγκεκριµένη τουριστική εµπειρία.
Έχουµε ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο δείξει το ενεργό και
έµπρακτο ενδιαφέρον για την ελληνική ξενάγηση. Ένα κορυφαίο
παράδειγµα που νοµίζω ότι µπορεί να αξιολογηθεί είναι η ίδρυση
τριών νέων σχολών ξεναγών στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στην
Κρήτη. Ήταν από τον προκάτοχό µου, τον κ. Κόνσολα.
Εγώ ήρθα στο Υπουργείο τον Ιανουάριο του 2021, σε µια συγκυρία η οποία ήταν αρκετά απαιτητική. Έκτοτε πρέπει να σας πω
ότι έχουµε βάλει υψηλούς στόχους και για τις σχολές µας, τις
σχολές ξεναγών, θέλοντας να επικαιροποιήσουµε τον κανονισµό,
όπως επίσης και για την πρακτική στις υπόλοιπες σχολές µας,
την οποία αναβαθµίσαµε -αυτό, κύριε Πρόεδρε, έγινε σήµερα,
οπότε το ανακοινώσαµε- µετά από έντεκα χρόνια. Δηλώνουµε,
λοιπόν, έµπρακτα το ενδιαφέρον µας για την αναβάθµιση των
σπουδών µας σε αυτό το τουριστικό κοµµάτι.
Επί του συγκεκριµένου το οποίο θέτετε, αναφέρατε ήδη τον
νόµο, αναφέρατε και τις λεπτοµέρειες, την υποχρέωση να γίνονται αυτά τα δίµηνα σεµινάρια, τα οποία πράγµατι σταµάτησαν το

13525

2017 επί της προηγούµενης κυβέρνησης. Έκτοτε, όµως, -και
αυτό απαντά και την ουσία της ερώτησης και εδώ θα είµαι συγκεκριµένη για να µπορέσω µετά στη δευτερολογία να δώσω και
πάλι γενικές πληροφορίες για το θέµα των σχολών ξεναγών και
θα σας αποδείξουµε και το ενδιαφέρον µας έτσι για το θέµα της
ξενάγησης- έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη. Στις 22 Ιουνίου συζητείται η σχετική εκκρεµής αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε..
Υπάρχει µια εκκρεµής διαδικασία δικαστική. Το γνωρίζετε προφανώς, αφού κάνατε την ερώτηση. Αναµένουµε τη σχετική απόφαση της δικαιοσύνης προς την οποία το Υπουργείο θα
συµµορφωθεί απόλυτα. Νοµίζω ότι σε αυτό είµαι πολύ συγκεκριµένη.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ ευχαριστώ, κυρία
Ζαχαράκη.
Κυρία Αδάµου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Ευχαριστώ για την απάντηση,
κυρία Ζαχαράκη.
Αναφερθήκατε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Μάλλον αναφέρεστε στην προσφυγή που είχαν κάνει οι σχολές ξεναγών
εναντίον των ταχύρρυθµων τµηµάτων. Δεν κατάλαβα γιατί αναφερθήκατε εν τάχει. Το 2013 βγήκε αρνητική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και ακριβώς στηριζόταν στο ότι οι
σχολές ξεναγών αποτελούν µεταδευτεροβάθµιες σχολές και έτσι
δεν µπορούσαν να υπαχθούν ούτε στην τριτοβάθµια ούτε στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά θεωρούνταν ως µια εξειδίκευση περίπου τύπου ΙΕΚ. Βέβαια µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που περάσατε τον Νοέµβριο του 2020 γνωρίζουµε όλοι πώς
νοµιµοποιήσατε όλα αυτά τα ΙΕΚ. Ωστόσο το Συµβούλιο της Επικρατείας ακριβώς γνωµοδότησε αρνητικά, διότι και τα ταχύρρυθµα σεµινάρια ανήκουν και αφορούν σε τέτοιου είδους
σχολές.
Να κάνω µία παρένθεση. Είπατε για τον προκάτοχό σας, τον
κ. Κόνσολα. Ήµουν σίγουρη ότι θα αναφερόσασταν στις σχολές
ξεναγών, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το θέµα µας. Το θέµα µας
είναι τα ταχύρρυθµα σεµινάρια για τους ιστορικούς - αρχαιολόγους, διότι καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν φοιτήσει
τέσσερα χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήµια, πάρα πολύ αξιόλογα
δηµόσια πανεπιστήµια και σε τµήµατα τα οποία και στην παγκόσµια κατάταξη είναι πάρα πολύ ψηλά, οι γνώσεις που έχουν είναι
πολύ υψηλού επιπέδου και το παράλογο του θέµατος είναι ότι οι
ιστορικοί - αρχαιολόγοι διδάσκουν στις σχολές ξεναγών που
εσείς αναφέρατε, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ξεναγών. Μιλάµε για τον απόλυτο παραλογισµό.
Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εφαρµογή του
ν.4093/2012 σε καµµία περίπτωση δεν απαγόρευε και δεν απαγορεύει την παράλληλη ύπαρξη των σχολών ξεναγών. Άρα δεν
υπάρχει κάποια λογική αιτία ώστε να µην εφαρµόζεται ο νόµος.
Επιπλέον, αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης δεν επιβάρυναν
καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό, διότι, πρώτον, διεξάγονται
στα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια και, δεύτερον, οι συµµετέχοντες καταβάλλουν οι ίδιοι τα δίδακτρα. Βέβαια κατά την άποψή
µας θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν στους απόφοιτους Ιστορίας - Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της πανεπιστηµιακής κατάρτισής τους, ίσως έπειτα από εξετάσεις.
Οι ιστορικοί - αρχαιολόγοι είναι οι πλέον ειδήµονες, όπως σας
είπα, που έχουν σπουδάσει κατ’ ελάχιστον τέσσερα έτη µε έξοδα
του κράτους και των οικογενειών τους και αποτελούν ένα σηµαντικό, αλλά δυστυχώς άκρως αναξιοποίητο δυναµικό στον νευραλγικό τοµέα του ελληνικού πολιτισµού και τουρισµού. Με τη
µη εφαρµογή του νόµου καταδικάζετε ακόµη περισσότερο τους
πτυχιούχους ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων στην ανεργία,
ενώ θα µπορούσαν να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες
για να βγάζουν τα προς το ζην. Σας ζητούν, δηλαδή, το αυτονόητο, ζητούν την εφαρµογή του νόµου για να µπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα επάγγελµα και να βγάλουν τα προς το ζην.
Παράλληλα, θα πρέπει να σκεφτείτε ότι θα κάνουν ακριβώς αυτό
που θέλετε, θα πληρώνουν στα ταµεία του κράτους ασφάλιστρα,
τέλος επιτηδεύµατος και όλα αυτά τα οποία έχετε φορτώσει
στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αυτό, όµως, ζητούν: Τουλά-
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χιστον να έχουν µία εργασία και ας επωµίζονται όλα αυτά τα
βάρη και δη να έχουν µία εργασία την οποία θα αγαπούν, γιατί
αυτοί οι άνθρωποι είναι που αγαπούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα,
είναι αυτοί που αγαπούν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της
χώρας µας. Δυστυχώς, όµως, είναι πολύ θλιβερό που αυτό δεν
το κατανοείτε, διότι η νοοτροπία αυτή δεν είναι µόνο ενάντια
στους ιστορικούς - αρχαιολόγους, αλλά και γενικότερα ενάντια
στην κοινωνία µας.
Επιπλέον, ας µην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα είναι γεµάτη από πολιτισµικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς που είναι χρέος σας,
χρέος του Υπουργείου σας να αναδείξετε και δυστυχώς δεν
υπάρχουν αρκετοί καταρτισµένοι ξεναγοί.
Με την εφαρµογή του νόµου, λοιπόν, θα µπορούν να υπάρχουν διαπιστευµένοι ξεναγοί σε τουριστικούς χώρους που δεν
είναι τόσο ευρέως γνωστοί και έτσι, θα αυξηθεί και η επισκεψιµότητα σε πολλά µέρη της Ελλάδος. Γι’ αυτό θα έπρεπε να το
κοιτάξει το Υπουργείο σας και αυτό.
Εδώ, λοιπόν, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι τουρίστες υπερβαίνουν τα τριάντα εκατοµµύρια
ετησίως -στην προ COVID εποχή, εννοείται- οι διαπιστευµένοι
από το Υπουργείο ξεναγοί είναι µόνο εξακόσιοι ογδόντα ένας,
ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί που επιθυµούν να γίνουν, µε µεταπτυχιακά, διδακτορικά, γλωσσοµάθεια.
Άρα, για ποιον λόγο δεν εφαρµόζετε τον νόµο; Για ποιον λόγο
κωλυσιεργείτε δύο χρόνια; Για ποιον λόγο αφήνετε στην πλήρη
αδιαφορία σας αυτούς τους ανθρώπους; Η απάντηση µάλλον
είναι απλή: Για να εξυπηρετείτε τα συµφέροντα των τουριστικών
πρακτόρων, για να στηρίζετε ίσως τη «µαύρη» εργασία, γιατί
είναι πολλοί αυτοί που επιτελούν χρέη ξεναγών χωρίς να έχουν
τη δέουσα γνώση, τη δέουσα κατάρτιση, τη δέουσα αγάπη γι’
αυτό που κάνουν και, βέβαια, την πιστοποίηση.
Όλο αυτό έχει να κάνει µε την άποψή σας που έχετε για τον
τουρισµό. Βλέπουµε την εικόνα που έχετε για τον τουρισµό,
γιατί, άµα κοιτάξουµε εδώ, στην Αθήνα, την τσιµεντοποίηση της
Ακρόπολης, όπου µάλλον επιθυµείτε να κατεβαίνουν µιλιούνια
από τα κρουαζιερόπλοια και να βγαίνουν απλώς µια φωτογραφία
και αυτό να είναι όλος ο τουρισµός µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αντί να αξιοποιήσετε και πάλι, όπως είχατε δείξει, η Κυβέρνησή σας ένα διαµάντι αρχαιολογικό που βρέθηκε στη στάση
«Βενιζέλου», στο µετρό Θεσσαλονίκης και να αποσπάτε τα αρχαία, τα κατακρεουργείτε και αντί το Υπουργείο σας να πει ένα
«όχι» σε αυτό για να φτιάξετε µια νέα «Ποµπηία» στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει πόλος έλξης πολλών τουριστών ανά τον
κόσµο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κυρία
Αδάµου. Αυτό που λέτε είναι και εκτός ερώτησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, όλα σχετίζονται.
Εσείς θέλετε µόνο να υπερασπιστείτε τα συµφέροντα των
λίγων εις βάρος των πολλών και, βέβαια, εις βάρος της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Αυτή, όµως, την πολιτισµική κληρονοµιά µπορούν να αναδείξουν οι ιστορικοί - αρχαιολόγοι, εάν
εφαρµόσετε το αυτονόητο, εάν εφαρµόσετε τον νόµο, ώστε να
υλοποιηθούν αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης ξεναγών για
τους ιστορικούς - αρχαιολόγους και όσο το δυνατόν πιο άµεσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Ζαχαράκη, έχετε και εσείς τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Κυρία Αδάµου, είµαι Υφυπουργός Τουρισµού, δεν είµαι Υφυπουργός Πολιτισµού, αλλά δέχοµαι το σχόλιο.
Όµως, πρέπει να πω σε αντίστιξη αυτών που λέτε, το εξής. Νοµίζω ότι είναι πολλοί οι άνεργοι και οι εποχικά εργαζόµενοι που
στο τέλος του 2021 θα επιµορφωθούν και θα µετεκπαιδευθούν.
Είναι είκοσι χιλιάδες από πρόταση που βάλαµε στο Ταµείο Ανάκαµψης, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να έχουν νέες δεξιότητες και
να βρίσκουν περισσότερες δουλειές. Οι πολλοί, η κοινωνία, είναι
στα χίλια άτοµα των οποίων αποφασίσαµε να αυξήσουµε τον
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αριθµό από οκτακόσια πενήντα στα διά ζώσης προγράµµατα µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Υπουργείου Τουρισµού,
γιατί επαναλαµβάνω ότι θέλουµε τον κόσµο να µετεκπαιδεύεται
σε επιδοτούµενα προγράµµατα και να πιάνει δουλειά. Οι πολλοί
είναι εκεί έξω.
Για τους πολλούς, επίσης, στους οποίους αναφέρεστε, να πω
ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, το επίδικο το οποίο κρίνεται αυτή
τη στιγµή στο Σ.τ.Ε.. Είναι η αίτηση ακύρωσης που έχουν υποβάλει οι απόφοιτοι του Ιστορικού - Αρχαιολογικού. Μάλλον δεν
µιλάµε για την ίδια διαδικασία. Ας περιµένουµε έως την 21η Ιουνίου. Νοµίζω ότι η απάντηση είναι σαφής. Είναι για το θέµα της
ικανοποίησης αυτού το οποίο θα επιδικαστεί.
Μπορείτε να γυρίσετε και στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν συνάδελφοί σας- και να πείτε γιατί σταµατήσατε το
σεµινάριο του 2016-2017. Θα σας απαντήσουν. Δεν θα σας απαντήσω εγώ. Δεν το σταµάτησα εγώ. Εγώ λέω ότι θα εφαρµοστούν
αυτά τα οποία αποφάσισε αυτή τη στιγµή το δικαστήριο.
Θέλω, όµως, να πω και για το τι κάνουµε για το ζήτηµα των ξεναγών, γιατί είµαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει αυτό, πέρα δηλαδή
από το κοµµάτι των δίµηνων σεµιναρίων, τι έχει κάνει αυτό το
Υπουργείο για να βοηθήσει τις σχολές ξεναγών τα τελευταία δύο
χρόνια. Είναι σηµαντικό να το πούµε. Είναι αριθµοί, είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που βγαίνουν και έξω για να κάνουν την ξενάγηση µετά από δύο χρόνια σπουδών.
Να επαναλάβω, λοιπόν και για όσους µπορεί να µη µας άκουσαν, ότι επαναλειτούργησε η Σχολή Ξεναγών στη Θεσσαλονίκη.
Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τρεις νέες Σχολές Ξεναγών στην
Κέρκυρα, τη Ρόδο και την Κρήτη. Οι διδάσκοντες στις σχολές ξεναγών, εκπαιδευτικοί, αυξήθηκαν από εννιά άτοµα που ήταν το
2017-2018, σε πενήντα εννιά το 2020-2021. Είναι σηµαντική η
βελτίωση. Δεν είναι το καλύτερο. Μπορούµε να πάµε ακόµα καλύτερα, να βελτιωθούµε.
Οι διδασκόµενοι αυξήθηκαν από σαράντα το 2017-2018 σε διακόσιους εξήντα έναν το 2020-2021 και επαναλαµβάνω αυτό που
είπα πριν, ότι στόχευσή µου είναι να βελτιώσουµε και τον κανονισµό λειτουργίας των ξεναγών, αλλά να βελτιώσουµε και θέµατα
τα οποία έχουν να κάνουν µε την καθηµερινότητα των σχολών,
την καθηµερινότητα ούτως ή άλλως που έχει να κάνει µε τις υποδοµές και µε το ανθρώπινο δυναµικό, να προσλαµβάνεται νωρίτερα, να είµαστε συνεπείς µε τις υποχρεώσεις µας στα παιδιά τα
οποία επιλέγουν να έρθουν στις σχολές µας.
Με αυτά, λοιπόν, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους που είναι εκεί
έξω και κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε έχουν πιστοποιηθεί από σεµινάρια είτε έχουν πιστοποιηθεί από τις σχολές µας, υψηλού επιπέδου σχολές, µια καλή τουριστική σεζόν, έτσι ώστε να
µπορέσουµε όλοι να ατενίσουµε και την επόµενη χρονιά µε αισιοδοξία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 809/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Βασίλειου Κόκκαλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εργασιακή εκµετάλλευση των εργαζοµένων µε γνώµονα τις απευθείας αναθέσεις».
Κύριε Κόκκαλη, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά το αντικείµενο της ερώτησης. Είχατε απαντήσει και
πριν έναν µήνα σε σχετική ερώτηση συναδέλφου. Το «απαντήσει»
βέβαια εντός εισαγωγικών, γιατί δεν δώσατε κάποια συγκεκριµένη και σαφή απάντηση στο µέγα ζητούµενο, τι θα γίνει µε τους
εργαζόµενους στη φύλαξη και στην καθαριότητα στην 5η Υγειονοµική Περιφέρεια. Ελπίζω σήµερα, κύριε Υπουργέ, το εύχοµαι
και ελπίζω, να βρείτε την τόλµη να δώσετε µια απάντηση συγκεκριµένη, είτε είναι θετική είτε αρνητική, για αυτούς τους ανθρώπους.
Τον Σεπτέµβριο του 2019, κύριε Υπουργέ, µε έγγραφό σας
προς την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια, πιθανότατα και στις υπόλοιπες υγειονοµικές περιφέρειες, δώσατε τρεις δυνατότητες
στις υγειονοµικές περιφέρειες και συγκεκριµένα στην 5η Υγειονο-
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µική Περιφέρεια για να καθορίσει τα θέµατα των αναγκών στη
φύλαξη, στην καθαριότητα και στη σίτιση. Η πρώτη ήταν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η δεύτερη το επικουρικό προσωπικό
και η τρίτη µε διαγωνισµούς σε ιδιωτικές εταιρείες σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. Σε αυτό το έγγραφο, κύριε Υπουργέ γιατί έχει σηµασία- υπάρχουν δύο λέξεις: «µε γνώµονα το δηµοσιονοµικό όφελος». Ας το κρατήσουµε αυτό.
Εν αρχή ήταν ο λόγος, εν αρχή ήταν και το µεγάλο λάθος αλλά
και η πράξη από την πλευρά σας, η οποία δεν στηριζόταν στον
νόµο. Βαφτίσατε τις συγκεκριµένες συµβάσεις «ορισµένου χρόνου», γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι ανάγκες οι συγκεκριµένες, η
φύλαξη και η καθαριότητα, δεν είναι απρόβλεπτες, αλλά είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες. Στην κοινή λογική ανάγεται αν η φύλαξη των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας των χώρων
υγείας, αν η φύλαξη και η καθαριότητα είναι µόνιµη, διαρκής και
πάγια ανάγκη.
Εσείς ο ίδιος, σε απάντηση του συναδέλφου κ. Λαµπρούλη είπατε κιόλας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εντούτοις βαφτίσατε τις συγκεκριµένες συµβάσεις «ορισµένου
χρόνου». Σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η σύµβαση
είναι καταχρηστική.
Και ερχόµαστε τώρα, δεκαπέντε µέρες, και ρωτούν αυτοί οι
άνθρωποι -ελάτε λίγο στη θέση τους- την 1η Ιουλίου θα επιστρέψουν στην ανεργία, ναι ή όχι; Τι σκοπεύετε να κάνετε µε αυτούς
τους ανθρώπους; Η απάντηση δεν µπορεί να είναι τρίτη, ή ναι ή
όχι. Βέβαια θα πει κάποιος, εδώ ο κύριος Υπουργός ανέφερε το
δηµοσιονοµικό όφελος. Μήπως αυτές οι εταιρείες κόστισαν λιγότερο; Για να δούµε.
Οι εργαζόµενοι στη φύλαξη, δεκατέσσερις, κόστισαν για µια
χρονιά 123.600 ευρώ σύµφωνα µε τη µισθοδοσία, την οποία θα
προσκοµίσω. Η εταιρεία φύλαξης κόστισε 561.440 ευρώ, µε απόκλιση στις ώρες περίπου στις εβδοµήντα παραπάνω. Κατά τα
άλλα, ο τρόπος παροχής εργασίας, ο χρόνος και ο τόπος είναι
ακριβώς ίδιοι, δηλαδή σχεδόν τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο, στις
ίδιες συνθήκες, µε τα ίδια µέσα. Και επιλέγετε την ανάθεση σε
ιδιωτικές εταιρείες.
Ήταν πιο έντιµο να πείτε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους εκµεταλλευτήκαµε διότι θέλουµε περισσότερο τις ιδιωτικές εταιρείες. Άρα αφ’ ενός δεν σέβεστε τον πόνο του εργαζόµενου και
την αγωνία του, αφ’ ετέρου ξοδεύετε πολύ περισσότερα χρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε µε
αυτό, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Υπουργέ. Όλοι αυτοί
οι άνθρωποι που εργάζονται στη φύλαξη και στην καθαριότητα
περιµένουν ειλικρινά αν την 1η Ιουλίου θα επιστρέψουν στην
ανεργία ή δεν θα επιστρέψουν;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Επίκαιρες χωρίς Κοντοζαµάνη δεν γίνονται!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για το ξεκίνηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ.
Κύριε Κόκκαλη, έρχεστε µε τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση και ζητάτε και τα ρέστα για µια κατάσταση που το κόµµα
σας δηµιούργησε. Σας θυµίζω ότι το κόµµα σας τρεις φορές νοµοθέτησε, τροποποίησε τη σχετική διάταξη, προκειµένου να αλλάξει το καθεστώς στα νοσοκοµεία και να δηµιουργηθούν αυτές
οι πολλαπλές ταχύτητες και είδη συµβάσεων και εργασιακών
σχέσεων σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα και τη φύλαξη.
Επιτρέψτε µου να πω ότι µε προχειρότητα διαχειριστήκατε το
ζήτηµα αυτό των συµβασιούχων. Πράγµατι, οι έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες που προκλήθηκαν λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού είχαν ως αποτέλεσµα να προκληθούν αλλεπάλληλες
παρατάσεις των συµβάσεων ορισµένου χρόνου του προσωπικού
εκείνου που µεταξύ άλλων καλύπτει ανάγκες φύλαξης καθαριότητας και σίτισης. Πρόκειται για εργαζόµενους που απασχολούνται σε κρίσιµους τοµείς και υπό πρωτοφανείς υγειονοµικά
συνθήκες, καλούµενοι να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία. Στόχος των αλλεπάλλη-
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λων αυτών παρατάσεων δεν ήταν η παράκαµψη των εθνικών και
ευρωπαϊκών κανόνων διενέργειας διαγωνισµών, όπως αντιλαµβάνεστε, αλλά η εξασφάλιση της αδιάλειπτης κάλυψης των αναγκών σε κρίσιµους τοµείς υπό συνθήκες ιδιαίτερης επιβάρυνσης
του κρατικού µηχανισµού. Όπως, δε, γνωρίζετε, για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου προβλέπεται εκ του νόµου ότι έχουν και
ανώτατη χρονική διάρκεια ισχύος η υπέρβαση της οποίας επιφέρει ακυρότητα της σύµβασης. Γι’ αυτό και στις οικείες διατάξεις
προβλέπεται ότι οι παρατάσεις παρεκκλίνουν από τις διατάξεις
του π.δ.164/2004 και δεν µεταβάλλουν το είδος και τη σχέση εργασίας.
Επίσης, προβλέφθηκε η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας να προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης κτηρίων
για χρονικό διάστηµα ως έξι µηνών. Εποµένως η όποια δυνητική
παρέκκλιση από τις προβλεπόµενες διαδικασίες και διατάξεις
είναι έκτακτη και ισχύει για προφανείς λόγους για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα προκειµένου να καλυφθούν οι κρίσιµοι τοµείς
εν µέσω πανδηµίας.
Στην περίπτωση της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, επειδή
αναφερθήκατε σε αυτή, δεν έγινε χρήση της συγκεκριµένης δυνατότητας, όπως λανθασµένα ισχυρίζεστε. Η 5η ΥΠΕ µε την υπ’
αριθµό 77/2019 διακήρυξή της προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας και των κέντρων
υγείας 5ης ΥΠΕ. Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε
η σχετική σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. Παράλληλα η διοίκηση της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, προκειµένου να στηρίξει
τους ήδη εργαζόµενους, αποφάσισε την παράταση των ατοµικών
συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων στην καθαριότητα στα
κέντρα υγείας µέχρι τις 30 Ιουνίου.
Όσον αφορά στη φύλαξη η υπηρεσία µε την αριθµό 75/2019
διακήρυξή της προκήρυξε σχετικό διαγωνισµό για την ανάδειξη
αναδόχου που θα αναλάµβανε τις υπηρεσίες φύλαξης των κέντρων υγείας δωδεκάµηνης ισχύος, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021. Και πάλι η διοίκηση αποφάσισε την παράταση
των ατοµικών συµβάσεων µέχρι 30 Ιουνίου παράλληλα µε την
ισχύ της σύµβασης.
Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας και παρακαλώ πολύ να τα τηρήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στην
αντιπολίτευση που ασκείτε να σας θυµίσω ότι δεν είστε Βουλευτής της Αντιπολίτευσης. Είστε Υπουργός. Ο Βουλευτής της Αντιπολίτευσης ρωτά, ο Υπουργός απαντά.
Σήµερα, πριν λίγα λεπτά, απαντήσατε στο καίριο ερώτηµα; Την
1η Ιουλίου θα επιστρέψουν στην ανεργία αυτοί οι άνθρωποι; Ναι
ή όχι; Τις ίδιες ανάγκες τις οποίες βαφτίζετε απρόβλεπτες και
έκτακτες για τους εργαζόµενους στη φύλαξη και στην καθαριότητα τις χαρακτηρίζετε τακτικές όταν είναι να κάνετε σύµβαση
µε τις ιδιωτικές εταιρίες. Εκτός που παρανοµείτε, διότι γνώριζε
η 5η ΥΠΕ εξ υπαρχής ότι οι συµβάσεις αυτές ήταν καταχρηστικές
και, κύριε Υπουργέ είναι καταχρηστική µια σύµβαση όταν το χρονικό διάστηµα που υπογράφεται καλύπτονται πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, όσες παρατάσεις και να δώσετε. Ο νοµοθέτης αυτό ψάχνει, εάν µε τη συγκεκριµένη σύµβαση εξυπηρετούνται πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, ασχέτως το πώς ο κ. Κοντοζαµάνης, ο κ.
Κόκκαλης, βαφτίζουν τη σύµβαση.
Εκτός βέβαια του ότι δεν σέβεστε τον νόµο, δεν συµπεριφέρεστε σωστά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν συµπεριφέρεστε µε αξιοπρέπεια στους εργαζόµενους οι οποίοι
αγωνιούν. Και δεν έχετε την τόλµη, κύριε Υπουργέ, τη στοιχειώδη, το θάρρος, να πείτε «ναι, δεν θα ανανεωθούν, δεν θα δώσουµε παράταση, διότι τη φύλαξη και την καθαριότητα
επιλέγουµε -αυτά λένε τα έγγραφα- να τη δώσουµε σε εταιρείες
µε τρεις φορές παραπάνω κόστος». Τουλάχιστον να το παραδεχτείτε. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος της Κυβέρνησης; Αυτοί
είναι οι τρόποι ανάκτησης της εµπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος, αυτή η εκµετάλλευση;
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Στην ύστατη στιγµή σας ζητώ να τοποθετηθείτε σθεναρά και
µε παρρησία, τι θα γίνει µε αυτές τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κόκκαλη.
Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Πράγµατι, κύριε Κόκκαλη, ο ρόλος µας είναι να απαντάµε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις ερωτήσεις
που θέτουν οι Βουλευτές, αλλά καλό είναι και στο πλαίσιο του
ελέγχου αυτού να θυµίζουµε και στο Σώµα και στον κόσµο που
µας παρακολουθεί τα πεπραγµένα προηγούµενων διοικήσεων,
γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος και µη νοµίζει ο κόσµος ότι
συµβαίνουν πρωτόγνωρα πράγµατα.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να τονίσω ότι η 5η ΥΠΕ, η 5η Υγειονοµική Περιφέρεια ούτε προσέφυγε σε απευθείας αναθέσεις,
ούτε εκµεταλλεύεται τους εργαζόµενους. Ήδη από τα τέλη του
2019 είχε προκηρύξει τους σχετικούς διαγωνισµούς φύλαξης και
καθαριότητας και παρά το γεγονός ότι τελεσφορήσαν, η υπηρεσία
επέλεξε την παράταση των συµβάσεων των εργαζοµένων µέχρι
τις 30 Ιουνίου του 2021. Ο διαγωνισµός αυτός έγινε, για τη µεν
φύλαξη ανάδοχος και εργαζόµενοι ΣΟΧ εργάζονται παράλληλα
για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουνίου, για τη δε καθαριότητα η ισχύς της σύµβασης µε τον ανάδοχο αρχίζει από την 1η Ιουλίου αν και έχει υπογραφεί από τις 2 Μαρτίου του 2021.
Και µάλιστα η διοίκηση της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας έχει
ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία να προσλάβει τα άτοµα που
ήδη εργάζονται στις δοµές υγείας της 5ης Υγειονοµικής µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Η διαδικασία αυτή
προχώρησε και για έναν λόγο, τον οποίον τον αναφέρατε στην
αρχή ότι ήταν δηµοσιονοµικά πιο συµφέρων, όπως δηλαδή προβλέπει ο νόµος και σε καµµία περίπτωση -θέλω να το επαναλάβωδεν έγινε εκµετάλλευση των εργαζοµένων ούτε χρήση της συγκεκριµένης δυνατότητας που αναφέρατε σε ότι αφορά τις σχετικές νοµοθεσίες στην ερώτησή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 814/30-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Επιστροφή νοσοκοµείων στην κανονικότητα µε προβλήµατα και ταλαιπωρία των πολιτών».
Κύριε Πουλά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βρισκόµαστε σε µια περίοδο που η πανδηµία
δείχνει σηµάδια αργής αλλά σταθερής υποχώρησης µε αποτέλεσµα να υπάρχει µία µείωση στις εισαγωγές περιστατικών
COVID στα νοσοκοµεία της χώρας. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα νοσοκοµεία στην κανονική τους λειτουργία και να αντιµετωπίσουν και να υποδεχτούν τα όποια
περιστατικά υπάρχουν εκτός COVID.
Όπως είναι γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστηµα µε την πανδηµία να βρίσκεται σε έξαρση και τη µετατροπή πολλών νοσοκοµείων αποκλειστικά σε νοσοκοµεία COVID υπήρξε µε απόφαση
της Κυβέρνησης αναστολή προγραµµατισµένων χειρουργείων,
που δεν ήταν επείγοντα και έκτακτα, µε αποτέλεσµα τώρα να
υπάρχει µεγάλη συσσώρευση και ανθρώπων που θέλουν να χειρουργηθούν, αλλά και αρκετών ραντεβού τα οποία δεν είχαν
πραγµατοποιηθεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Παράλληλα, υπάρχει η ανάγκη να δίνεται η δυνατότητα στους
πολίτες να πραγµατοποιούν ιατρικές επισκέψεις στα δηµόσια νοσοκοµεία, τόσο στο πλαίσιο της πρόληψης όσο βέβαια και της
αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας εκτός COVID, για να
µην αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τοµέα και να
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επιβαρύνεται η οικονοµική τους κατάσταση.
Πρόσφατα ανακοινώσατε την έναρξη του σχεδίου επιστροφής
των δηµόσιων νοσοκοµείων στην κανονική τους λειτουργία, το
οποίο θα εξελιχθεί ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση.
Είναι µία επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία δυστυχώς υπονοµεύεται από την υποστελέχωση των νοσοκοµείων λόγω της
γνωστής έλλειψης προσωπικού που ταλαιπωρεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας και τις µετακινήσεις προσωπικού που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Σισµανογλείου» που
ξεκίνησε κανονικά τις εφηµερίες χωρίς όµως να έχουν επιστρέψει γιατροί και νοσηλευτές που είχαν µετακινηθεί σε άλλα νοσοκοµεία λόγω του κορωνοϊού, προκειµένου να ενισχύσουν
µονάδες υγείας που σήκωσαν το µεγαλύτερο βάρος πανδηµίας.
Αποτέλεσµα είναι ειδικά στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών
να επικρατεί καθηµερινά συνωστισµός, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για
να αντιµετωπίσει την κατάσταση.
Επίσης, έχουν ξεκινήσει µεν τα τακτικά χειρουργεία, αλλά
λόγω της υποστελέχωσης οι χειρουργικές κλινικές δεν µπορούν
να βγάλουν ασφαλές πρόγραµµα εφηµερίας. Με το υπάρχον
προσωπικό δεν µπορούν να λειτουργήσουν πάνω από τρεις χειρουργικές αίθουσες, τη στιγµή που έπρεπε να λειτουργούν τουλάχιστον πέντε.
Στις παραπάνω δυσκολίες για την επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει να προστεθεί και η κόπωση του υγειονοµικού
προσωπικού, το οποίο όλο αυτό το χρονικό διάστηµα της πανδηµίας εργάστηκε, προσέφερε υπηρεσίες ανελλιπώς χωρίς δικαίωµα άδειας.
Και σας ρωτώ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιστροφή των νοσοκοµείων στην κανονική λειτουργία και ποιο είναι το σχέδιό σας
για την επιτάχυνση πραγµατοποίησης των τακτικών και προγραµµατισµένων χειρουργείων που είχαν ανασταλεί; Και, δεύτερον,
πότε θα ανακληθούν οι µετακινήσεις του προσωπικού που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδηµίας και
πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε την κόπωση του υγειονοµικού
προσωπικού;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πουλά.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πουλά, γιατρός είστε, το γνωρίζετε καλύτερα, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα δείχνουν ξεκάθαρα µία σταθερή βελτίωση
των δεικτών της πανδηµίας, µία σταθερή υποχώρηση της πανδηµίας. Επιστρέφουµε σιγά-σιγά στην κανονικότητα. Δεν γίνονται
όλα από τη µία µέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει µε προγραµµατισµό και µε ασφάλεια, βεβαίως, αυτή η επιστροφή των νοσοκοµείων σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Υπάρχει σχέδιο και
προγραµµατισµός.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το τονίσουµε αυτό επειδή η πανδηµία δεν έχει τελειώσει, οφείλουµε να είµαστε ανά πάσα στιγµή
σε ετοιµότητα, να µην εφησυχάζουµε, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε ενδεχοµένως µία δυσµενή εξέλιξη της πανδηµίας. Άρα
και επιστρέφουµε στην κανονικότητα και τα νοσοκοµεία µας παραµένουν σε άµεση ετοιµότητα για την αντιµετώπιση του χειρότερου σεναρίου.
Έχω προσωπικά αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες,
όπως αυτή της συγκρότησης συντονιστικού οργάνου για την αντιµετώπιση των εκτάκτων συνθηκών της πανδηµίας στο κέντρο
επιχειρήσεων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, µε σκοπό
την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση όλων των απαιτούµενων
ενεργειών υπό την ηγεσία του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών
Υγείας, του Προέδρου του ΕΚΑΒ και των Διοικητών των Υγειονοµικών εριφερειών.
Στη φάση που βρισκόµαστε έχουν τεθεί συγκεκριµένες προτεραιότητες για την επαναφορά στην κανονικότητα και θα αναφερθώ σε αυτές:
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Πρώτον, επαναφορά της λειτουργίας των κλινών εντατικής θεραπείας για την εξυπηρέτηση αναγκών non-COVID ασθενών. Αξίζει να σηµειώσω για µία ακόµη φορά ότι λόγω της αύξησης που
πετύχαµε στις κλίνες εντατικής θεραπείας είχαµε ελάχιστες αναµονές, τόσο σε περιστατικά COVID, που αυτή τη στιγµή δεν
υπάρχει βεβαίως αναµονή, όσο και σε περιστατικά non-COVID.
Δεύτερον, επαναφορά της λειτουργίας των κλινών απλής νοσηλείας στο πρότερο καθεστώς, µε ταυτόχρονη επανεκκίνηση
της λειτουργίας των κλινικών που αντιστοιχούν για την εξυπηρέτηση των ασθενών, κλινικές οι οποίες είχαν µετατραπεί για τις
ανάγκες πανδηµίας σε κλινικές απλής νοσηλείας COVID.
Τρίτον, άρση των περιορισµών στη διενέργεια χειρουργικών
πράξεων, έτσι ώστε τα χειρουργεία τα οποία είχαν αναβληθεί και
µπορούσαν να αναβληθούν -γιατί πάλι να υπενθυµίσω ότι κανένα
επείγον, κανένα έκτακτο περιστατικό, κανένα ειδικό χειρουργείο,
όπως τα ογκολογικά χειρουργεία, δεν αναβλήθηκε- επιστρέφουν
στην κανονική τους λειτουργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης τους χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τέταρτον, άρση των περιορισµών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και απογευµατινών ιατρείων
και άµεσος επαναπρογραµµατισµός των ραντεβού σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας.
Πέµπτον, έµφαση -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- στην αποκατάσταση και αποθεραπεία των ασθενών COVID και ειδικά
όσων εξ αυτών νοσηλεύτηκαν στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Ήδη ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει ορίσει ICD, έχει κατηγοριοποιήσει το post-COVID σύνδροµο, όπως το λένε, για το
πώς πρέπει να παρακολουθούνται οι ασθενείς οι οποίοι έχουν
εξέλθει του νοσοκοµείου και ασθενούσαν µε τον κορωνοϊό. Η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
µε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης λειτούργησε µε εξαιρετικά
αποτελέσµατα και συνεχίζεται και για τον τελευταίο ασθενή που
έχει ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών.
Επίσης, λειτουργία του αριθµού του αναγκαίου αριθµού κλινών εντατικής θεραπείας και απλής νοσηλείας για την εξυπηρέτηση των ασθενών µε κορωνοϊό. Η πανδηµία είναι σε ύφεση. Οι
εµβολιασµοί προχωρούν µε γρήγορους ρυθµούς. Το τείχος ανοσίας είναι κοντά. Όµως, είµαστε, όπως είπα, ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιµούµε τον
κίνδυνο ενδεχόµενης αναζωπύρωσης.
Έβδοµον, άρση της απαγόρευσης των αδειών για το υγειονοµικό προσωπικό το οποίο κράτησε όρθιο το ΕΣΥ. Όλοι αναγνωρίζουµε την κόπωση του προσωπικού. Πράγµατι, το προσωπικό
πρέπει να αναπαυθεί, πρέπει να ξεκουραστεί, προκειµένου και
να πάρει τις άδειές του, αλλά και να είµαστε σε ετοιµότητα εφόσον υπάρξει ανάγκη και έχουµε µια δυσµενή εξέλιξη.
Όγδοον, επαναφορά του προσωπικού που µετακινήθηκε στην
οργανική θέση και στη δοµή που υπηρετεί. Το είπατε, θα γίνει
αλλά γίνεται όπως πρέπει να γίνει, σταδιακά και µε σχέδιο.
Εκτός του υπερδιπλασιασµού των κλινών στις µονάδες εντατικής θεραπείας, µία ακόµα κατάκτηση εν µέσω της πανδηµίας
είναι η ενίσχυση του συστήµατος υγείας σε ανθρώπινο δυναµικό
και η ενίσχυση αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουµε
γρηγορότερα στους κανονικούς ρυθµούς και το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας να λειτουργήσει καλύτερα από δω και στο εξής.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη για την υπέρβαση
του χρόνου.
Και δεν µπορώ να καταλάβω την κριτική σας σε ό,τι αφορά την
υποστελέχωση των νοσοκοµείων. Βεβαίως υπάρχουν ακόµα κενά
στα νοσοκοµεία, αλλά διανύσαµε τεράστια διαδροµή όλο αυτό
το χρονικό διάστηµα της πανδηµίας. Οι ανάγκες είναι διαρκείς.
Πετύχαµε σηµαντική ενίσχυση τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, µόνιµο και επικουρικό, περισσότερες από δυόµισι χιλιάδες µόνιµες θέσεις ιατρικού προσωπικού
µέσα σε είκοσι µήνες διακυβέρνησης και εξακόσιες επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα προκηρυχθούν εντός του Ιουνίου µόνο στο ιατρικό προσωπικό. Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι λύσαµε όλα τα
προβλήµατα, γι’ αυτό επαναλαµβάνω ότι η κατάσταση είναι δυναµική. Όµως, αποτελεί µια σηµαντική ενίσχυση και πρέπει επιτέλους να το παραδεχθείτε. Τα νοσοκοµεία επιστρέφουν στην
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κανονικότητα και συνεχίζουν, όπως και στη διάρκεια της πανδηµίας, να παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας σε όλους
τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Πουλάς για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πάλι υποσχέσεις, πάλι
αόριστα λόγια. Δεν δίνετε λύσεις. Δεν έχετε σχέδιο. Και σας το
λέω ξεκάθαρα. Δεν έχετε ετοιµάσει κανένα σχέδιο για την επιστροφή στην κανονικότητα. Η επιστροφή των νοσοκοµείων της
χώρας στην κανονικότητα δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να γυρίσουµε σε µια χειρότερη κατάσταση απ’ αυτή που βρίσκονται
αυτή τη στιγµή. Το υγειονοµικό προσωπικό είναι πράγµατι εξουθενωµένο, αλλά εσείς τους δίνετε µόνο χειροκροτήµατα και ευχαριστίες. Επί της ουσίας µηδέν.
Και τι κάνατε πέρα απ’ αυτό; Φροντίζετε και να το πιέζετε και
να το εξαντλείτε φτάνοντας το στα όρια των αντοχών του.
Να σας πω ένα παράδειγµα; Μου µεταφέρθηκε πρόσφατα.
Νοσοκοµεία Ιωαννίνων, το Πανεπιστηµιακό και το «Χατζηκώστα».
Ξέρετε οι γιατροί εκεί τι κάνουν; Βλέπουν τα επείγοντα. Είναι στις
κλινικές, κάνουν τα τεστ για τους ασθενείς που µπαίνουν µέσα
αν έχουν νόσηµα µε COVID ή µη COVID κι έχουν και τα εµβολιαστικά στην πλάτη τους. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πόσο να αντέξουν
ακόµα; Δεν θα πρέπει να δοθεί µια λύση; Είναι δυνατόν; Και δεν
είναι µόνο αυτό, υπάρχουν και ειδικότητες, οι αναισθησιολόγοι,
τους οποίους τους παίρνετε από τα Ιωάννινα και τους πηγαίνετε
είτε στη Λευκάδα είτε στην Πρέβεζα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν
αναισθησιολόγοι. Αυτά είναι σηµαντικά θέµατα, τα οποία πότε
θα ληφθούν; Ο ΥΠΕάρχης σας τι κάνει; Ο ΥΠΕάρχης δεν φταίει
για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκοµείο του Αγρινίου,
µόνο ο διοικητής φταίει. Αυτά τα προβλήµατα δεν τα ξέρει; Τα
έχει επισηµάνει; Κάποια στιγµή δεν πρέπει να το δείτε και αυτό
το θέµα;
Ένα άλλο θέµα που θέλω να σας θέσω. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά τακτικά χειρουργεία. Να
σας πω µερικά νούµερα; Από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Νοέµβριο του 2020 χάθηκαν τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες
επισκέψεις στα επείγοντα τακτικά και απογευµατινά ιατρεία των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Πραγµατοποιήθηκαν διακόσιες πενήντα
τρεις χιλιάδες λιγότερες νοσηλείες και εκατόν οκτώ χιλιάδες λιγότερες χειρουργικές επεµβάσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία σε
σχέση µε τις αναµενόµενες βάσει του µέσου όρου χρήσης υπηρεσιών του ΕΣΥ κατά τη διετία 2017 µε 2019.
Η µείωση αφορούσε και τα ειδικά νοσοκοµεία καθώς οι επισκέψεις στα ιατρεία των ογκολογικών και ψυχιατρικών νοσοκοµείων µειώθηκαν κατά 36,7% και 29,9% αντίστοιχα. Πώς
σκοπεύετε να το αντιµετωπίσετε, όλες αυτές τις συσσωρευµένες
ιατρικές πράξεις; Πώς σκοπεύετε να ανταποκριθείτε στις υγειονοµικές ανάγκες του πληθυσµού τη στιγµή που, κατά γενική
οµολογία, υπάρχει ανάγκη ταχύτερης επιστροφής στην κανονικότητα καθώς, όπως είναι λογικό, αυξήθηκε η ανάγκη για φροντίδα άλλων προβληµάτων υγείας του πληθυσµού που ήταν σε
αναµονή τόσους µήνες;
Ακούσαµε τον Πρωθυπουργό πριν µερικές ηµέρες σε όλη
αυτή την περιπέτεια που ζήσαµε και ζούµε να λέει ότι το εθνικό
σύστηµα δεν είναι υποχρεωτικά κρατικό σύστηµα και ότι πρέπει
να βρει νέους τρόπους, νέες δυνατότητες συνεργασίας µε τον
ιδιωτικό τοµέα. Για ποιον ακριβώς ιδιωτικό τοµέα µιλάτε; Εκεί θα
στηριχθούµε; Για τον τοµέα που έµεινε COVID free, που δεν συµµετείχε στην πανδηµία;
Και, τέλος, να κλείσω µε την επίσκεψή σας στον νοµό µου,
στην Αργολίδα. Τι να πω; Πήγατε, µοιράσατε εύσηµα, µοιράσατε
συγχαρητήρια, υποσχέσεις, όλα µπροστά στις κάµερες. Αλλά η
καλλιέργεια εντυπώσεων ότι όλα λειτούργησαν τέλεια και ότι τα
όποια µικροπροβλήµατα παρουσιάστηκαν θα λυθούν στο µέλλον, κατά τη γνώµη µου, είναι ανεπίτρεπτη, είναι λάθος αυτό που
κάνετε.
Η παρουσίαση µιας εικόνας ωραιοποιηµένης δείχνει ότι προσπαθείτε να αποκρύψετε την πραγµατική εικόνα που υπάρχει
αυτή τη στιγµή στα νοσοκοµεία και ειδικά στην Αργολίδα. Για
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εµάς, για εµένα, η λύση είναι µία: ένα νοσοκοµείο άρτια εξοπλισµένο και να έχει όλες τις προϋποθέσεις.
Μάλιστα µιλήσατε και για τον τουρισµό και είπατε ότι οι πράκτορες κοιτάνε να δούνε πριν πάνε κάπου αν υπάρχουν δοµές
υγείας. Επιτέλους, αυτό αν το δουν στην Αργολίδα, δεν θα πατήσει άνθρωπος. Ας φτιάξουµε, λοιπόν, ένα νέο νοσοκοµείο. Το
ζητάει όλη η Αργολίδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντοζαµάνης για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πουλά, τα έχουµε συζητήσει πολλές φορές, αλλά πάλι
αναλώνεστε σε διαπιστώσεις και λέτε «δεν κάνατε τίποτα». Τουλάχιστον φέρτε µας µία πρόταση, να µας πείτε «εκεί έπρεπε να
κάνετε αυτό και δεν το κάνατε».
Σας είπαµε ότι ενισχύσαµε και το προσωπικό, αναγνωρίζουµε
την κόπωση. Τι θέλετε να κάνουµε; Πόλεµο είχαµε, κύριε Πουλά.
Όλος ο κόσµος, όλο το προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
υπερέβαλε εαυτόν. Δεν είπαµε ότι κάθονταν οι άνθρωποι.
Πράγµατι δόθηκε µία τεράστια µάχη και όλοι έκαναν παραπάνω πράγµατα απ’ όσα µπορούσαν και γι’ αυτό είχαµε αυτά τα
αποτελέσµατα. Και αναγνωρίζουµε, είπαµε, την κόπωση και την
εξάντληση.
Στο πλαίσιο της επαναφοράς στην κανονικότητα και οι άδειες
δίνονται και υπάρχει τώρα καινούργιο, νέο προσωπικό στα νοσοκοµεία, το οποίο θα βοηθήσει τη λειτουργία και την αποσυµπίεση
του προσωπικού. Το ξέρετε και εσείς καλύτερα πόσος κόσµος
έχει να πάρει ρεπό όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και άδεια λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών. Επαναλαµβάνω, πόλεµο είχαµε.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις υγειονοµικές δοµές της περιοχής σας και στη χθεσινή µου επίσκεψη εκεί, επιτρέψτε µου να
πω ότι το είπα, αν διαβάσατε τις δηλώσεις µου, ότι κατά τη διάρκεια της πανδηµίας εντοπίσαµε τα αδύναµα σηµεία του συστήµατος υγείας, αλλά και τα δυνατά, γιατί έχει και δυνατά σηµεία
το σύστηµα υγείας και έχουν δυνατά σηµεία οι υγειονοµικές
δοµές στην περιοχή της Αργολίδας και δεν πρέπει να το υποτιµάµε αυτό.
Και, ναι, είναι σηµάδι για τον τουρισµό όταν υπάρχει µια καλά
οργανωµένη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο του Άργους. Είστε και νεφρολόγος.
Υπάρχει η Οφθαλµολογική Κλινική στο Ναύπλιο, που θα µπορούσε να αποτελέσει και πόλο έλξης ιατρικού τουρισµού ή για
να έρχονται για επεµβάσεις. Υπάρχει µια πολύ καλά οργανωµένη
ΩΡΛ Κλινική και όλες οι κλινικές, όλοι δώσανε µάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Είπαµε ότι, ναι, πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
την επόµενη µέρα, να µην υπάρχει κατασπατάληση δυνάµεων,
να υπάρχει συνέργεια, να προσφέρουµε νέες υπηρεσίες, να µη
σπαταλάµε τις δυνάµεις µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κι εγώ το κρατώ αυτό που λέτε για ένα νοσοκοµείο στην περιοχή και χαίροµαι που το λέτε. Το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοί
σας και ο Βουλευτής του νοµού κ. Ανδριανός και τοπικοί παράγοντες, έτσι ώστε να µπορέσουµε να παρέχουµε ολοκληρωµένες
υπηρεσίες υγείας, να µην κατασπαταλάµε τους υφιστάµενους πόρους και να υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα από την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και τις µετανοσοκοµειακές υπηρεσίες.
Η περίθαλψη δεν ξεκινάει στην είσοδο του νοσοκοµείου ούτε
σταµατάει στην έξοδο του νοσοκοµείου. Πρέπει να δούµε το σύνολο των δοµών σε κάθε περιοχή και έχει και ιδιαιτερότητες ο
δικός σας ο νοµός. Όµως, υπάρχει και το κοµµάτι στην άλλη
πλευρά, που είναι η περιοχή του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, η
περιοχή της Τροιζηνίας και ούτω καθ’ εξής. Άρα απαιτείται σίγουρα ένας καινούργιος σχεδιασµός, έτσι ώστε, όχι µόνο στην
Αργολίδα αλλά παντού, να έχουµε ορθολογική χρήση των πόρων
και, βεβαίως, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 803/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε τις ελλείψεις στο Κέντρο
Υγείας (Κ.Υ.) Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας».
Καλησπέρα σας, κύριε Παπαναστάση. Καλή εβδοµάδα. Έχετε
δύο λεπτά για ξεκίνηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις αρχές του µηνός που µας πέρασε, στις
αρχές Μαΐου στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας, µια κωµόπολη
που οι κάτοικοί της πραγµατικά ζουν δύσκολα, µια νέα κοπέλα
είκοσι εννιά χρονών, λίγο πριν γεννήσει το παιδί της, έχασε τη
ζωή της και την έχασε χωρίς να της δοθεί η δυνατότητα κάποιας
υγειονοµικής αντιµετώπισης του προβλήµατός της. Πριν δύο
χρόνια στην ίδια περιοχή ένας εξηντατριάχρονος έχασε τη ζωή
του µέσα στο αυτοκίνητο του γιου του, που απελπισµένος τον
µετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αµφιλοχίας, γιατί επίσης στην Κατούνα δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας, αλλά ούτε ασθενοφόρο
να τον µεταφέρει.
Κοινή συνισταµένη όλων αυτών των τραγικών συµβάντων είναι
η απόλυτη απουσία, πρώτον, της δυνατότητας άµεσης ιατρικής
περίθαλψης και, δεύτερον, της ύπαρξης υποδοµής διακοµιδής
µε κατάλληλα εξοπλισµένο ασθενοφόρο. Τίποτε από αυτά τα
στοιχειώδη δεν υπήρξε, µε αποτέλεσµα να χάνονται ζωές. Το ότι
δεν έχουν χαθεί και άλλες ζωές είναι θέµα τύχης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι θέµα τύχης το ότι το κέντρο
υγείας, που υπάρχει σε αυτή την κωµόπολη, στις πολυήµερες
αργίες είναι κλειστό, το ότι καθηµερινά λειτουργεί για οκτώ ώρες
και µετά «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», το ότι από Παρασκευή απόγευµα κλείνει µέχρι Δευτέρα το πρωί, µε τους κατοίκους της περιοχής, κυρίως τους ηλικιωµένους και όσους είναι γονείς µικρών
παιδιών, να ζουν τα Σαββατοκύριακα του τρόµου. Μια δηλητηριασµένη σφήκα να τσιµπήσει κάποιον, ένα φίδι να τον δαγκώσει
στα χωράφια που καλλιεργεί, δεν θα προλάβει.
Όλα αυτά δεν έτυχαν. Είναι αποτελέσµατα συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών. Η οριακή κατάσταση του Κέντρου Υγείας Κατούνας, που πλέον έχει µετατραπεί σε ένα κέντρο συνταγογράφησης, είναι αποτελέσµατα της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηµατοδότησης των δηµόσιων µονάδων υγείας.
Οι κυβερνήσεις όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες. Εφάρµοσαν
και συνεχίζουν να εφαρµόζουν µια πολιτική, που όχι δεν µπορεί,
αλλά δεν θέλει, δεν είναι στην προτεραιότητά της η κάλυψη των
λαϊκών αναγκών. Αυτό δεν συνέβαινε ούτε σε κανονικές συνθήκες, πολύ δε περισσότερο σήµερα στις συνθήκες πανδηµίας του
κορωνοϊού.
Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κατούνας, που υπερβάλλει εαυτόν,
για να το κρατήσει ανοιχτό και να δίνει έστω αυτή τη µικρή βοήθεια που µπορεί να δώσει στους κατοίκους.
Οι χιλιάδες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κατούνας, η
περιοχή της Δηµοτικής Ενότητας Μεδεώνος, αλλά και των άλλων
χωριών του Δήµου Ξηροµέρου, των τοπικών διαµερισµάτων Τρύφου, Κουνουπίνας, Αετού, Κοµποτίου, Αχυρών, είναι υγειονοµικά
ακάλυπτοι και πραγµατικά είναι εξοργισµένοι.
Είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι η Κυβέρνησή σας αποδέχεται
πλήρως αυτό το υποβαθµισµένο Κέντρο Υγείας Κατούνας και κυριολεκτικά το οδηγείτε στο κλείσιµο.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
σάς υποβάλλει µια ερώτηση. Την απάντηση, όµως, πρέπει να τη
δώσετε σε αυτούς τους βασανισµένους ανθρώπους αυτής της
περιοχής, χωρίς παραπλανητικά φτιασιδώµατα, χωρίς «θα» που
δεν κοστίζουν τίποτε, χωρίς γενικόλογες αναφορές στα έργα
σας. Πείτε τους τώρα ποια µέτρα και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να γίνουν άµεσα προσλήψεις µόνιµου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης σε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες, για να λειτουρ-
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γεί επιτέλους το Κέντρο Υγείας Κατούνας σε εικοσιτετράωρη
βάση, προσφέροντας αξιοπρεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες
υγείας στους κατοίκους της περιοχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παπαναστάση.
Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαναστάση, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στη
χώρα µας καλύπτεται από πληθώρα δοµών. Κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, πολυδύναµα περιφερειακά ιατρεία κα τοπικά
ιατρεία συνθέτουν ένα παζλ δοµών που αναπτύσσονται σε όλη
την επικράτεια, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Η λειτουργία αυτών των δοµών δεν είναι πάντα εικοσιτετράωρη. Στην περίπτωση αυτή ανήκει το Κέντρο Υγείας Κατούνας,
που λειτουργεί καθηµερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή σε
ωράριο 7.00’ - 15.00’.
Να θυµίσω ότι µε την υπ’ αριθµόν 5170/26-11-2015 απόφαση
του Διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, της προηγούµενης δηλαδή κυβέρνησης, είχε ανασταλεί η λειτουργία του κέντρου υγείας λόγω εκτάκτων αναγκών και προκειµένου να
ενισχυθεί η εφηµερία του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας και του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου.
Είναι σηµαντικό να αναφερθώ στο γεωγραφικό σηµείο που
βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Κατούνας. Γεωγραφικά είναι σε απόσταση σαράντα δύο χιλιοµέτρων από το Γενικό Νοσοκοµείο
Αγρινίου, τριάντα τρία χιλιόµετρα από το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας που λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως και δεκαεννέα
χιλιόµετρα από το Κέντρο Υγείας Αµφιλοχίας, που και αυτό λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όπου µάλιστα υπάρχει και
τοµέας ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αµφιλοχίας.
Οι κάτοικοι, εποµένως, της Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο σε
αποστάσεις που καλύπτονται το πολύ σε τριάντα λεπτά.
Βεβαίως και ιδανικό θα ήταν να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας
Κατούνας και όλα τα κέντρα όπως στη Βόνιτσα και στην Αµφιλοχία. Δυστυχώς δεν συµβαίνει αυτό. Δεν είναι, όµως, λόγος αυτός
να δηµιουργούµε και εντυπώσεις µε αναφορές σε θανάτους. Και
δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριµένο περιστατικό.
Το Κέντρο Υγείας Κατούνας, όπως είπα, λειτουργεί από τις
7.00’ µέχρι τις 15.00’ και υπάγονται σήµερα και λειτουργούν µε
την προβλεπόµενη στελέχωση γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, οι επί θητεία γιατροί µε τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,
µε πέντε περιφερειακά ιατρεία, όπου είναι πέντε αγροτικοί γιατροί. Η περιοχή καλύπτεται σε επίπεδο δευτεροβάθµιας φροντίδας, όπως είπα, από το Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου που απέχει
σαράντα δύο χιλιόµετρα και το οποίο εφηµερεύει είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο και σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και το Κέντρο Υγείας
Αµφιλοχίας.
Ως προς τη στελέχωση του κέντρου υγείας και των περιφερειακών ιατρείων µε ιατρικό και λοιπό προσωπικό, έχουµε τέσσερις
υπηρετούντες ιατρούς στο κέντρο υγείας και στα περιφερειακά
ιατρεία και οκτώ υπηρετούντες υπαλλήλους. Για την ενίσχυση
της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κατούνας εκκρεµούν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Στην τηρούµενη από την 6η
Υγειονοµική Περιφέρεια λίστα επικουρικών γιατρών δυστυχώς
δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν γιατρό ειδικότητας Γενικής
Ιατρικής, προκειµένου να καταστεί δυνατή η άµεση πρόσληψή
του και κατά συνέπεια η ενίσχυση της καθηµερινής λειτουργίας
του κέντρου και ενδεχοµένως η εφηµεριακή λειτουργία του κέντρου.
Και επειδή τα Κέντρα Υγείας Βόνιτσας και Χαλκιόπουλου είναι
αρκούντως στελεχωµένα και εφηµερεύουν χωρίς την ενίσχυση
πλέον των γιατρών του Κέντρου Υγείας Κατούνας, λόγω της πανδηµίας αλλά και της λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων κρίθηκε επιβεβληµένο οι υπηρετούντες γιατροί του Κέντρου Υγείας
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Κατούνας να ενισχύσουν την εφηµεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστακού, του Κέντρου Υγείας Αιτωλικού, του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου και του Νοσοκοµείου Αγρινίου.
Και όπως γίνεται αντιληπτό -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρεη έναρξη σήµερα της εφηµεριακής λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας Κατούνας θα δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα, όµως
είναι κάτι το οποίο το εξετάζουµε για να δούµε πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα των εµβολιασµών στην περιοχή. Και να επισηµάνω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
υπάρχουν δεκατρία εµβολιαστικά σηµεία και είκοσι εννιά εµβολιαστικές γραµµές που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσµού.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Παπαναστάση, τρία λεπτά και για εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η έκφραση της πολιτικής άποψης, της θέσης
της Κυβέρνησης απέναντι στο πρόβληµα αυτό το οποίο αναφέρθηκε έχει τίτλο και ο τίτλος αυτός είναι «κυνισµός». Αναφέρατε το επαναλάβατε µάλιστα- τη χιλιοµετρική απόσταση της ζωής
από τον θάνατο για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Είναι
άνθρωποι µεγάλης ηλικίας, µε δύσκολη δυνατότητα µετακίνησης, οι οποίοι πραγµατικά θα πρέπει να µετρήσουν τη ζωή τους,
όταν δηµιουργηθεί το πρόβληµα, µε τα χιλιόµετρα.
Οι θανατηφόρες -στην κυριολεξία- πρακτικές τις οποίες επιφορτίζετε, αναθέτετε στο Κέντρο Υγείας της Κατούνας δυστυχώς δεν περιορίζονται µόνο σε αυτή την περιοχή. Σε µικρότερο
ή και µεγαλύτερο βαθµό ισχύουν για το σύνολο των κέντρων
υγείας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Και δυστυχώς αυτός ο κυνισµός και η µεζούρα µε την οποία µετρήσατε προηγουµένως δεν είναι προσωπική η µοµφή, αντιλαµβάνοµαι ότι είναι η
έκφραση της πολιτικής της Κυβέρνησης- ισχύει λοιπόν για όλον
τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Σε κανένα κέντρο υγείας στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας δεν
υπάρχουν αναγκαίες ειδικότητες στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό,
στο παραϊατρικό και στο βοηθητικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν
οδηγοί στα ασθενοφόρα ή δεν υπάρχουν ασθενοφόρα και υπάρχουν οδηγοί για τη διακοµιδή τους. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος
εξοπλισµός που θα έδινε τη δυνατότητα στα κέντρα υγείας να
λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, γιατί όλο το εικοσιτετράωρο έχουν ανάγκη περίθαλψης τα περιστατικά, όταν παρουσιαστούν. Δεν γνωρίζουν εργάσιµες ώρες και µη. Αυτή η κατάσταση
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
Κατά την άποψή µας, και το λέµε απερίφραστα, πρέπει να σταµατήσει τώρα η διγλωσσία της Κυβέρνησης και η ευκαιριακή αντιµετώπιση του προβλήµατος. Το 2018 ο Βουλευτής σας κ.
Καραγκούνης, -να ερµηνεύσω λίγο τη διγλωσσία που ανέφεραΒουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κατήγγειλε, πριν από δύο χρόνια
δηλαδή, τις τεράστιες ελλείψεις και προβλήµατα του Κέντρου
Υγείας Κατούνας µε αποτέλεσµα, όπως είπε, οι πολίτες της περιοχής να µην µπορούν να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και
τα λοιπά και τα λοιπά και να υποχρεώνονται να µετακινηθούν περίπου είκοσι πέντε χιλιόµετρα προς το πλησιέστερο πιο καλά
στελεχωµένο κέντρο υγείας που είναι στην Αµφιλοχία ή σαράντα
πέντε χιλιόµετρα, στο Νοσοκοµείο του Αγρινίου, αυτά που είπατε
εσείς σήµερα που τα θεωρείτε θεµιτά.
Τι άλλαξε από τότε µέχρι σήµερα; Και ενώ η κατάσταση έχει
χειροτερεύσει, η Κυβέρνησή σας καυχιέται για µια πρόοδο που
πέτυχε. Ο κύριος Βουλευτής σιωπά για τα προβλήµατα που
υπάρχουν σήµερα. Τότε τα έβλεπε. Αυτή είναι η διγλωσσία, η
οποία είναι διγλωσσία της Κυβέρνησής σας.
Και µιας και ανέφερα το Νοσοκοµείο του Αγρινίου και σχετικά
µε τα δραµατικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας για το ποσοστό θνησιµότητας στις ΜΕΘ, 100%, όποιος έµπαινε εκεί πέρα πέθαινε. Να µπούµε λίγο στην ψυχολογία των
ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν εισαγωγή και ήξεραν αυτή την κατάσταση; Ας µην µπούµε. Είναι ανατριχιαστικό πραγµατικά.
Και εδώ η Κυβέρνηση προσπαθεί µε όλους τους τρόπους να
αποποιηθεί τις ευθύνες της. Τι δήλωσαν οι Βουλευτές σας της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σαλµάς και ο κ. Καραγκούνης; Δήλωσαν
ότι ουσιαστικά για την κατάσταση που βρίσκεται το Νοσοκοµείο

13532

Αγρίνιου ευθύνεται αποκλειστικά ο διοικητής του νοσοκοµείου.
Δηλαδή, οι κύριοι Βουλευτές, που είναι Βουλευτές Νέας Δηµοκρατίας και εκφράζουν και τη θέση της Κυβέρνησης, θέλουν
να µας κάνουν να ξεχάσουµε ότι χρόνια τώρα το Νοσοκοµείο
Αγρινίου είναι υποστελεχωµένο, µε αποτέλεσµα τον τελευταίο
ενάµιση χρόνο µε το ξέσπασµα του κορωνοϊού να έχει φτάσει
στα όριά του. Όταν έγινε, επίσης, νοσοκοµείο αναφοράς για τον
COVID, η Κυβέρνηση -επιτρέψτε µου την έκφραση- σφύριζε
αδιάφορα στα αιτήµατα των φορέων, των σωµατείων, των ίδιων
των εργαζοµένων στο νοσοκοµείο για να παρθούν έγκαιρα
µέτρα. Τρίτον, υπήρχαν διασωληνωµένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ,
περιµένοντας µέρες για την εισαγωγή τους;. Για αυτούς δεν ξέρουµε. Ίσως και να έζησαν, σύµφωνα µε τη λογική της Κυβέρνησης, εκτός ΜΕΘ.
Στην Αιτωλοακαρνανία αυτά τα γνωρίζουν και οι πέτρες. Όσο
και αν προσπαθεί η Κυβέρνηση να κρυφτεί, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση του δηµοσίου συστήµατος
υγείας στην περιοχή. Ας σταµατήσουν, λοιπόν, οι Βουλευτές σας
τα επικοινωνιακά κόλπα για µερική απόδοση ευθυνών σε γραφειοκρατικά προβλήµατα ή σε ανθρώπους που βρίσκονται επικεφαλής σε πόστα.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Την ανοχή σας για ελάχιστο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό κλείστε,
σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπήρξε σήµερα µια ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας -πιθανόν να τη γνωρίζετε- µε καταγγελία
που αποκαλύπτει ότι ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαλµάς- είναι και γιατρός- κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο γιατρό
παθολόγο του Νοσοκοµείου Αγρινίου και τον απείλησε λέγοντας:
«Έχω στα χέρια µου υποθέσεις ασθενών σου. Μη µε ξαναπιάσεις
στο στόµα σου. Μπορεί να βρεθείς εµπλεκόµενος».
Κύριε Υπουργέ, αν αυτό είναι γεγονός, τότε στη λαϊκή γλώσσα
αυτό λέγεται εκφοβισµός, αυτό λέγεται εκβιασµός. Ο απλός ο
κόσµος το λέει µαφιόζικη πρακτική.
Ο γιατρός ο παθολόγος που υπηρετεί στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Αγρινίου αποκάλυψε ότι η πολιτική της Κυβέρνησης και τα αποτελέσµατά της ήταν απολύτως αρνητικά σε
σχέση µε τη βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στο νοσοκοµείο και
ότι αυτές οι ευθύνες πραγµατικά είναι καταγεγραµµένες και αναλυτικές. Αυτός ο ίδιος ο γιατρός αρνήθηκε δηµόσια να αποδεχθεί
τη στοχοποίηση των υγειονοµικών από τον Βουλευτή κ. Σαλµά,
ο οποίος δήλωσε ότι η συµπεριφορά και η περίθαλψη των γιατρών δεν ήταν για το καλό του κόσµου.
Λέω ξανά ότι αν αυτά τα στοιχεία αληθεύουν, τότε, κύριε
Υπουργέ, πραγµατικά θα περιµένουµε να δούµε και τις αντιδράσεις σας.
Επανέρχοµαι στο θέµα της Κατούνας. Ο λαός αυτής της περιοχής γνωρίζει πολύ καλά ότι τα µόνα µέτρα που έχει πάρει γι’
αυτούς η Κυβέρνηση είναι για να ενισχύσει τους επιχειρηµατίες
της υγείας. Τέτοιοι υπάρχουν και ευηµερούν και στην Αιτωλοακαρνανία -παρασιτούν, θα έλεγα- και τους διευκολύνει να ξεζουµίζουν τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαναστάση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Το ερώτηµα που σας έθεσα
στην πρωτολογία -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, -είναι πραγµατικά αν θα πάρετε µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων της περιοχής της Κατούνας και της περιοχής ευρύτερα
της Αιτωλοακαρνανίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο τρία λεπτά και εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαναστάση, επειδή αναφερθήκατε στον λαό της περιοχής της Κατούνας, να είστε βέβαιος ότι ο λαός αυτός αναγνωρίζει στην Κυβέρνηση, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
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Υγείας, στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια ότι µέσα σε συνθήκες
πολύ δύσκολες για τη χώρα µας, σε συνθήκες πανδηµίας,
έχουµε µεριµνήσει ώστε να ενισχύσουµε το Κέντρο Υγείας Κατούνας, προκειµένου να ανταποκρίνεται µε επάρκεια στις υγειονοµικές ανάγκες της καθηµερινής του λειτουργίας.
Να σας θυµίσω, κύριε Παπαναστάση, ότι επί ηµερών µας λειτούργησε το νέο πρόσθετο κτήριο του Κέντρου Υγείας Κατούνας, επί ηµερών µας ανακαινίστηκε πλήρως το παλιό κτήριο του
κέντρου υγείας και επί δικών µας ηµερών συνεχίζουµε να εξοπλίζουµε µε τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό το Κέντρο Υγείας Κατούνας και βεβαίως να σχεδιάζουµε -τώρα που η
πανδηµία τελειώνει και όπως έχω αναφέρει και σε απαντήσεις
µου σε άλλες ερωτήσεις- το πλαίσιο του νέου χάρτη υγείας που
διαµορφώνουµε, να δούµε πώς θα αξιοποιήσουµε καλύτερα
όλες τις υποδοµές µας και τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και, βεβαίως, εάν υπάρχει η δυνατότητα να εφηµερεύσει
σε εικοσιτετράωρη βάση το συγκεκριµένο κέντρο και, περαιτέρω, να προσελκύσουµε προσωπικό όχι µόνο σε αυτό το κέντρο
υγείας αλλά σε όλες τις δοµές µας µέσω ενός πλέγµατος κινήτρων και ενός νέου θεσµικού πλαισίου, που αφορά τις άγονες
περιοχές.
Θα ήθελα να κάνω και ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό του
Κέντρου Υγείας Κατούνας και στον υπεύθυνο για την επιστηµονική του λειτουργία, για τις προσπάθειες τις οποίες έχουν καταβάλει και καταβάλλουν για να παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας στην περιοχή της Κατούνας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια κουβέντα που είπατε, κύριε συνάδελφε, για το Νοσοκοµείο Αγρινίου.
Η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδηµίας ενίσχυε, ενισχύει και θα συνεχίζει να το κάνει σε ανθρώπινο δυναµικό, σε πόρους υλικούς και χρηµατικούς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
όλες τις δοµές. Δόθηκε µια µεγάλη µάχη, προκειµένου να έχουµε
τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε ήδη ανακοινώσει ότι µε το κλιµάκιο
του Οργανισµού Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας -που
ήδη µέσα στη διάρκεια της πανδηµίας έχει εξορµήσει σε πολλές
περιοχές, περισσότερες από δέκα περιοχές στην Ελλάδα, προκειµένου να αποτυπώνει την υφιστάµενη κατάσταση και να προτείνει βελτιωτικές κινήσεις- θα δούµε, θα αποτυπώσουµε και την
κατάσταση της λειτουργίας του νοσοκοµείου.
Αυτή τη στιγµή, επειδή υπάρχει η ανάγκη επανεκκίνησης της
οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου του Αγρινίου, θα πρέπει ο
κάθε πολίτης της περιοχής να αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά
ότι παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στη συγκεκριµένη δοµή αλλά και σε όλες τις δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Επιτέλους φθάσαµε στον άνθρωπο, ο οποίος θα τηρήσει το
τρίλεπτο! Είµαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό!
Προχωρούµε, λοιπόν, στην έκτη µε αριθµό 811/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου (Αλέκου)
Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση εγκατέλειψε και υγειονοµικά τη Θεσσαλονίκη. Ούτε κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο ούτε νέες προσλήψεις ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού».
Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα.
Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όταν στις 7 Δεκεµβρίου 2020 έθετα υπ’ όψιν
σας τα αναγκαία εκείνα ζητήµατα που αφορούν ουσιαστικά τη
θωράκιση, την ενίσχυση και την ενδυνάµωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας -που µια πολύ ουσιαστική παράµετρος είναι η διασφάλιση εργασιακών σχέσεων σταθερών και µόνιµων απέναντι
στις ορισµένου χρόνου εργασιακές συµβάσεις που ανανεώθηκαν
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τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και από την προηγούµενη κυβέρνηση και από τη δική σας Κυβέρνηση σε όλες τις ειδικότητεςµου λέγατε -κύριε Κοντοζαµάνη, διαβάζω από τα Πρακτικά«είµαι µαζί σας, ταυτίζοµαι απόλυτα µε το αίτηµά σας». Αυτό µου
λέγατε στις 7 Δεκεµβρίου του 2020.
Αποτέλεσµα δεν είδαµε, αλλά ο στόχος ήρθε πιο κοντά µε την
έννοια ότι, πρώτον, µεσολάβησαν δύο πολύ σηµαντικά γεγονότα.
Εσείς, κύριε Κοντοζαµάνη, το Υπουργείο Υγείας, φέρατε είκοσι
µέρες µετά, παραµονή των Χριστουγέννων, το άρθρο 67 του
ν.4764, µε το οποίο δώσατε τη δυνατότητα απευθείας διορισµού
σε διακόσιους εβδοµήντα γιατρούς. Τους µονιµοποιήσατε µε το
άρθρο 67: «Οι ιατροί που υπηρέτησαν εντός του 2020 ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό δύνανται µε αίτησή τους να διοριστούν
σε οργανικές θέσεις». Ούτε προκήρυξη ούτε κάποια άλλη διαδικασία! Θα µε ρωτήσετε: «Καλά πράξαµε;». Απολύτως καλά πράξατε!
Το ερώτηµα, όµως, είναι µέσα στο ίδιο συνταγµατικό πλαίσιο
-το 103/8- µε την ίδια συνταγµατική νοµιµότητα, που διορίσατε
τους διακόσιους εβδοµήντα γιατρούς, θα έπρεπε να µεριµνήσετε
για τα αιτήµατα των δεκαέξι χιλιάδων επικουρικών και συµβασιούχων, που όπως ορίζει αυτή τη στιγµή στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας η ΠΟΕΔΗΝ -η ΠΟΕΔΗΝ το σηµειώνει- έχουµε σαράντα
χιλιάδες κενά οργανικών θέσεων. Μιλάµε για δεκαέξι χιλιάδες
ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων, που πραγµατικά ψήθηκαν στο
αµόνι στην αντιµετώπιση µέσα και έξω από τις ΜΕΘ, έδωσαν τη
µάχη, τους χρωστάµε ουσιαστικά να σκύψουµε ευλαβικά το
γόνυ, να φιλήσουµε τα χέρια τους.
Κύριε Κοντοζαµάνη, κοιτάξτε µε: Μιλάµε και µιλάτε και εσείς
για αυξηµένη µοριοδότηση. Την καθαρίστρια που καθάρισε τις
τουαλέτες, τον τραυµατιοφορέα που πήρε στην αγκαλιά του τον
άρρωστο για να τον µεταφέρει στη ΜΕΘ, την αιµατολόγο που
έκανε τις σχετικές ιατρικές γνωµατεύσεις µε τι ακριβώς µόρια
µπορείτε να τους επιβεβαιώσετε και να τους επιβραβεύσετε;
Μετά, όµως, από αυτό το γεγονός -και θα σας έλεγε κάποιος
και το είπε και από το Βήµα της Βουλής ο εκπρόσωπός µας- µε
την ίδια νοµιµότητα που µονιµοποιήσατε τους διακόσιους εβδοµήντα γιατρούς, µε την ίδια νοµιµότητα -συνταγµατική και νοµοθετική- κάντε το και για τους δεκαέξι χιλιάδες επικουρικούς και
συµβασιούχους!
Ήρθε, λοιπόν, η καταλυτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 7ο Τµήµα της 11ης Φεβρουαρίου -το οποίο και καταθέτω στα Πρακτικά και παρακαλώ πολύ τις καλές συναδέλφισσες
να το παραλάβουν, για να υπάρχει εκεί- που ορίζει ξεκάθαρα και
διαβάζω µόνο το διά ταύτα: «Έτσι, η µετατροπή της σύµβασης
αορίστου χρόνου µε βάση το άρθρο 8 παράγραφος 3 του
ν.2112/1920 στην πραγµατικότητα αποτελεί το µόνο µέτρο για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της καταχρηστικής χρησιµοποίησης ορισµένου χρόνου συµβάσεων που προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία. Το δε άρθρο 103 παράγραφος 8 του
Συντάγµατος µετά τη νέα αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 7ου Τµήµατος δεν µπορεί πια να χρησιµοποιηθεί
ώστε να αποκλειστεί η µετατροπή αυτή».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρώτον, λοιπόν, το κάνατε, παρακάµψατε αυτά που επικαλούσασταν στις 7 Δεκεµβρίου που µου απαντούσατε. Μου λέγατε:
«κύριε Τριανταφυλλίδη, πώς µπορεί να γίνει αυτό, µε κάποιο µαγικό ραβδί;». Με το ίδιο ραβδί που µονιµοποιήσατε τους διακοσίους εβδοµήντα, µε το ίδιο ραβδί να µονιµοποιήσετε και τους
δεκαέξι χιλιάδες, από τη στιγµή που σας είναι αναγκαίοι. Εσείς
µου το είπατε, διαβάζω ξανά από τα Πρακτικά: «Κοντοζαµάνης:
Οι ανάγκες είναι τεράστιες, κανένας δεν περισσεύει, στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας τούς χρειαζόµαστε όλους». «Κοντοζαµάνης: Η
αναγκαιότητα και η διασφάλιση αυτών των θέσεων είναι όντως
ζωτικής σηµασίας γι’ αυτές τις υγειονοµικές δοµές, γιατί κανείς
δεν περισσεύει. Όλοι οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι θα παραµείνουν στο ΕΣΥ, γιατί όλοι αυτοί χρειάζονται». Αυτό µου το είπατε
στις 30 Μαΐου.
Εκείνη ήταν η τρίτη, ακολούθησε η τέταρτη, η πέµπτη και αυτή
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η σηµερινή είναι η έκτη, γιατί µεταφέρω την αγωνία όλων αυτών
των ανθρώπων που θέλουν πραγµατικά να προσφέρουν, που
πραγµατικά έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους παίζοντας
κορώνα-γράµµατα.
Και σας είχα πει -κοιτάξτε µε, κύριε Κοντοζαµάνη, εσάς
αφορά, εσάς ως θεσµικό πρόσωπο, ως ο επικεφαλής του χώρου
της υγείας- το εξής: Ήταν άνθρωποι που κοιµόντουσαν πάνω
στην καρέκλα, γιατί φοβόντουσαν ότι αν επιστρέψουν στο σπίτι,
θα κολλήσουν κορωνοϊό τον άντρα τους, τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους µιλάµε!
Και έρχοµαι τώρα στο γιατί το κάνετε αυτό και δεν µπορώ να
το καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
σας παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Έχουµε και λέµε, λοιπόν: ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας: «Μονιµοποίηση στο
ΕΣΥ του συνόλου του υγειονοµικού προσωπικού που έδωσε τη
µάχη της πανδηµίας στην πρώτη γραµµή.». Δέσµευση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης! Το καταθέτω στα Πρακτικά.
ΚΚΕ: Σε συνέντευξή του στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» ο κ. Κουτσούµπας δήλωνε: «Συγκεκριµένη τροπολογία για την αυτόµατη µετατροπή του ορισµένου σε αορίστου χρόνου.».
ΜέΡΑ25: Ο κ. Βαρουφάκης έλεγε: «Το ΜέΡΑ25 στηρίζει τους
συµβασιούχους που καλύπτουν πάγιες θέσεις και το δίκαιο αίτηµά τους να πάψουν να έχουν υπό καθεστώς οµηρίας, περνώντας σε καθεστώς συµβάσεων αορίστου χρόνου.».
Το Κίνηµα Αλλαγής και ο κ. Κεγκέρογλου έλεγε εδώ µέσα:
«Ιδού οι λύσεις για την άµεση ένταξη των τεσσάρων χιλιάδων
συµβασιούχων.». Και ο κ. Κεγκέρογλου από το ΚΙΝΑΛ επικαλείται
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου.
Άραγε είναι µόνο αυτοί οι συνάδελφοι; Εγώ θα επικαλεστώ περισσότερους και θέλω να µε κοιτάτε, κύριε Υπουργέ, όταν σας
µιλάω. Νικήτας Κακλαµάνης, ο ευπατρίδης, ο πρώην Υπουργός
Υγείας δήλωσε -και διαβάζω "mot à mot": «Αυτό, όµως, το «ευχαριστώ»…» -τα παλαµάκια, λέει, ο Νικήτας Κακλαµάνης- «…πρέπει
να συνοδευτεί µε την υλοποίηση της υπόσχεσης από την Κυβέρνηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των τεσσάρων χιλιάδων επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών που δουλεύουν σήµερα.».
Το είπε µόνο ο Κακλαµάνης; Μάξιµος Χαρακόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: «Να γίνουν αορίστου χρόνου οι συµβασιούχοι του ΟΑΕΔ στην υγεία.».
Το είπε µόνο ο Μάξιµος Χαρακόπουλος; Ο κ. Κέλλας σε συνάντηση µαζί σας και µε επιτροπεία τη συντονιστική των παιδιών
από τη Λάρισα είχε το ίδιο αίτηµα.
Το είπε µόνο ο Κέλλας; Επιστολή του Γιώργου Κοτρωνιά, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στον κ. Βασίλη Κικίλια: «Μετατρέψτε τις συµβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.».
Το είπαν µόνο αυτοί οι τέσσερις; Πέµπτος είναι ο κ. Στέργιος
Γιαννάκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας -Βουλευτής σας
είναι!- ο οποίος λέει: «Να µετατραπούν οι συµβάσεις σε αορίστου
χρόνου.».
Κύριε Πρόεδρε, και η Ελληνική Λύση σ’ αυτή τη διαδικασία
είπε το «ναι». Και το λέω, γιατί δεν έχετε ξανακούσει Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται θετικά δηλώσεις Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας! Το κάνω γιατί δεν µε ενδιαφέρουν τα «ψηφαλάκια». Εγώ έχω εξασφαλίσει την αγάπη αυτών των παιδιών, των
τεσσάρων χιλιάδων, των δεκαέξι χιλιάδων, ακριβώς για να ενισχύσουµε και να θωρακίσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτή
την αγάπη σας καλώ να µοιραστούµε οµόφωνα όλη η Βουλή!
Από όλους αυτούς ποιοι µείνατε; Μητσοτάκης, Κικίλιας και Κοντοζαµάνης!
Αν το εννοείτε, αφήστε κατά µέρος τα «παιχνίδια», όπως «θα
δώσουµε αυξηµένη µοριοδότηση εντός του έτους…». Ποια αυξηµένη µοριοδότηση; Η αυξηµένη µοριοδότηση δεν εξασφαλίζει
το σύνολο του προσωπικού που πρέπει να µονιµοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε και δευτερολογία! Έγινε κατανοητό!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Περιµένω να δω τι θα
πείτε -προσέξτε καλά τι θα πείτε!- για να σας απαντήσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
Ωστόσο, δεν νοµίζω ότι είναι αρκετά για να απαντήσετε σε όλα
αυτά!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτά που λέτε είναι άσχετα µε την ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι άλλη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Αυτά που λέτε είναι άσχετα µε την ερώτησή σας! Η ερώτησή σας αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θα έρθω στο δεύτερο
µέρος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Α, στο δεύτερο µέρος! Τώρα µας κάνατε ένα µανιφέστο!
Γιατί δεν τα βάζατε στην ερώτησή σας να σας απαντήσουµε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όλα µέσα είναι, όλα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Και να σας πω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε δηλώσεις Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σε δηλώσεις-επιστολές
στον κ. Κικίλια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν σας διέκοψε ο κύριος Υπουργός. Σας παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Γιατί δεν αναφέρεστε και σε δηλώσεις του ίδιου του
Πρωθυπουργού που έχει αναφερθεί στο συγκεκριµένο ζήτηµα
και στο ότι προσφάτως ανακοινώθηκε η προκήρυξη των τεσσάρων χιλιάδων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού µε αυξηµένη
µοριοδότηση, κάτι που ήταν δέσµευση της Κυβέρνησης, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να παραµείνουν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και να καλύψουν τις µεγάλες ανάγκες που υπάρχουν;
Επίσης, αυτά τα έχετε πει ξανά και σας έχω απαντήσει και
όντως χρησιµοποιείτε τα λόγια µου, τα οποία βεβαίως και
ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Όµως, σας θυµίζω ότι το επικουρικό
προσωπικό ήταν µία διαδικασία η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη δική σας κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάνατε και κάτι καλό. Όντως είναι ένα χρήσιµο εργαλείο. Γιατί
δεν µονιµοποιήσατε εσείς από την αρχή όλο αυτό το προσωπικό
και δεν καλύψατε τα κενά; Και βλέπετε ότι µέσα σε αυτό το µικρό
χρονικό διάστηµα -ο ΣΥΡΙΖΑ σε πεντέµισι χρόνια εξουσίας έκανε
δύο χιλιάδες εξακόσιες προσλήψεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού- δυόµισι χιλιάδες θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού
έχουν καλυφθεί ούτε σε δύο χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα
Δηµοκρατία. Και είδατε βεβαίως ότι όπου υπάρχουν ανάγκες,
όπως αναφερθήκατε, στην κάλυψη των κενών θέσεων στις µονάδες εντατικής θεραπείας, προβαίνουµε στην κάλυψη αυτών
των κενών και υπάρχει σχεδιασµός, όπως µε τις τέσσερις χιλιάδες -και εσείς δώσατε αυξηµένη µοριοδότηση στην 2Κ- προκειµένου να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες.
Αναγνωρίζουµε ότι ανάγκες έχει πολλές το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Στην αρχή της πανδηµίας είχαµε σχεδιάσει δύο χιλιάδες
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Ξεπεράσαµε τις δέκα χιλιάδες προσλήψεις σε διάφορους τοµείς, γιατί δεν είναι µόνο οι
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι και το παραϊατρικό,
είναι το λοιπό προσωπικό, είναι το διοικητικό, είναι το σύνολο των
δοµών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που έχει ανάγκη από
αυτές τις θέσεις.
Στη δευτερολογία σας θα σας ακούσω για τη Θεσσαλονίκη και
θα επανέλθω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τρία λεπτά. Παρακαλώ πολύ να
τηρήσετε τον χρόνο. Σας άφησα πολύ στην πρωτολογία σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακάλεσα να µη συνεχίσετε να κάνετε
αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Είστε Κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ
κινήθηκε στα χρόνια του µνηµονιακού κανιβαλισµού, όταν
υπήρχε η δέσµευση ότι πέντε αποχωρούν και ένας προσλαµβάνεται. Εσείς που λέτε ότι προσλάβατε και δύο και πέντε και δέκα
και είκοσι χιλιάδες, πώς γίνεται να τους έχετε προσλάβει και ο
αριθµός των µόνιµων απασχολούµενων στο ΕΣΥ να είναι χίλιοι
εξακόσιοι τριάντα λιγότεροι; Ένα το ερώτηµα.
Ζήτηµα δεύτερο, µιλάτε για προτάσεις. Το Σάββατο µας ήρθε
από τη συντονιστική επιτροπή του ειδικού προγράµµατος τεσσάρων χιλιάδων εργαζοµένων στην υγεία η πρόταση για προσθήκη - τροπολογία µαζί µε την αιτιολογική έκθεση από τους
νοµικούς τους παραστάτες. Και αυτό εστάλη σε όλα τα κόµµατα,
κύριε Κοντοζαµάνη. Αγωνίζονται όχι µόνο για τους ίδιους αλλά
για το σύνολο των δεκαέξι χιλιάδων επικουρικών και συµβασιούχων. Όπως φέρατε τροπολογία παραµονές Χριστουγέννων και
µονιµοποιήσατε τους διακόσιους εβδοµήντα γιατρούς, φέρτε µια
τροπολογία - προσθήκη -ενδεχοµένως τη δική τους τροπολογία
- προσθήκη-, αφού όπως λέτε εσείς τους χρειαζόµαστε, δεν πρέπει να λείψει κανένας, είναι ετοιµοπόλεµο προσωπικό, ψήθηκε το
2017, το 2018.
Για απαντήστε µου σε κάτι. Δεν περνάει από το µυαλό µου.
Εγώ δεν προτείνω την αυξηµένη µοριοδότηση. Εγώ προτείνω την
αυτόµατη µετατροπή των ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Την αυξηµένη µοριοδότηση θα τη δώσετε µόνο σε αυτούς
που προσλάβατε τώρα, δηλαδή τον καιρό της πανδηµίας; Δηλαδή τα άλλα παιδιά που δούλεψαν και δουλεύουν από το 2016
ή το 2017 ή το 2018 θα τους εξαιρέσετε από την αυξηµένη µοριοδότηση; Αυτό κι αν είναι! Αυτό δεν µπορώ ούτε καν να το φανταστώ. Αν γίνει, θα είναι η αίσχιστη παλιανθρωπιά που έχει
υπάρξει ποτέ, να διαχωρίσετε τους συµβασιούχους επικουρικούς
σε αυτούς που προσλάβατε εσείς, της δικής σας Κυβέρνησης,
και σε αυτούς που είχαν προσληφθεί -έκαναν το «έγκληµα»- τα
προηγούµενα χρόνια από τον Πολάκη και τον Ξανθό. Θα είναι
πραγµατικά φοβερό.
Έρχοµαι στα νοσοκοµεία της πόλης µου. Η κατάσταση είναι
απελπιστική. Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, ελλείψεις σε
ΜΕΘ και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Καλά νά ’ναι το «Σταύρος
Νιάρχος» και η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και τα άλλα ιδρύµατα
που έφτιαξαν και χάρισαν στο «Παπανικολάου» τις τριάντα οκτώ
ΜΕΘ. Δεν τις στελεχώσατε. Πήρατε προσωπικό από άλλες κλινικές και τις µεταφέρατε.
Πάω στο «Παπανικολάου». Μόνο ένα -και το ξέρει και ο κ.
Αβδελάς- ξεχωρίζω: Εδώ και οκτώ µήνες είναι κλειστή η µονάδα
εντατικής θεραπείας εγκαυµάτων ενηλίκων που στεγάζεται στην
κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυµάτων και χειρουργικής
άκρας χειρός του «Παπανικολάου». Οκτώ µήνες είναι κλειστή.
Πάνω από την Αθήνα δεν υπάρχει άλλη τέτοια µονάδα.
Κανονίστε και δείτε το και φτιάξτε το και αξιοποιήστε το. Είναι
η µοναδική κλινική εγκαυµάτων από την Αθήνα και πάνω. Στις
αρχές Νοεµβρίου έκλεισε και δεν έχει ανοίξει µέχρι και σήµερα.
Στον «Άγιο Παύλο» υπάρχει υποστελέχωση του αναισθησιολογικού τµήµατος. Με τον COVID δε πάρθηκε το µηχάνηµα C-MAC
για τους αναισθησιολόγους. Μόνο από δωρεά ήρθαν τρεις φορητοί αναπνευστήρες. Το εµβολιαστικό κέντρο από τον Ιούνιο
λειτουργεί και Κυριακές. Είναι υποστελεχωµένο.
Έρχοµαι στο «Ιπποκράτειο». Υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού
προσωπικού, αναµονή του δεύτερου αξονικού τοµογράφου για
το µπλε κτήριο. Πότε θα είναι έτοιµος αυτός ο αξονικός; Είναι
και αυτό ένα ερώτηµα.
Και κλείνω: Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε λίγο: Αυτή εδώ τη µάσκα
µού τη χάρισε νοσηλεύτρια -θυµάστε- τον Μάιο του 2000. Αγαπάς το ΕΣΥ; Μόνιµοι οι δεκαέξι χιλιάδες. Είναι το λιγότερο που
µπορεί να κάνει όχι ένα κόµµα, όχι µια κυβέρνηση, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήµατος. Και οι τριακόσιοι να υποκλιθούν,
αν το εννοούν, µπροστά τους, αφού όλα τα κόµµατα συµφωνούν,
συµφωνεί και η µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµο-
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κρατίας, συµφωνεί ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
Και µε µια πράξη πανηγυρική η Βουλή να πει: «Υποκλινόµαστε.
Και οι δεκαέξι χιλιάδες αποκτάτε -το λιγότερο που µπορούµε να
κάνουµε- µόνιµη εργασιακή σχέση στο ΕΣΥ που αγαπάτε και
εµείς αγαπάµε την πατρίδα και θέλουµε να τη θωρακίσουµε και
να την ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο.
Περιµένω τον αντίλογό σας µε πράξεις και όχι µε λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να ακούσουµε για τη
Θεσσαλονίκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν είναι αντιληπτό σε εµένα πώς έχετε
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Κυβέρνηση εγκατέλειψε υγειονοµικά τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν υπήρχε σχεδιασµός, ότι δεν έγιναν νέες προσλήψεις προσωπικού και ότι γενικά, δεν είχαµε τα
καλύτερα αποτελέσµατα στη βόρεια Ελλάδα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ο Νοέµβρης πώς προέκυψε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε.
Δεν σας διέκοψε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Θα ήθελα να θυµίσω ότι από την αρχή της πανδηµίας,
όλα τα γενικά νοσοκοµεία της 3ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης τέθηκαν σε
ετοιµότητα για τη διαχείριση και νοσηλεία περιστατικών και
υπήρξε σαφής και συγκεκριµένος επιχειρησιακός σχεδιασµός
από την αρχή της πανδηµίας, µε τον ορισµό των Νοσοκοµείων
«ΑΧΕΠΑ», «Παπανικολάου» και «Ιπποκράτειου» ως νοσοκοµεία
αναφοράς και, βεβαίως, µε την ενίσχυση των δοµών σε κλίνες
εντατικής θεραπείας. Να θυµίσω τις διαδικασίες για τη σύσταση
και λειτουργία Πνευµονολογικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» και η λειτουργία αυτής της κλινικής καλύπτει ένα σηµαντικό υγειονοµικό κενό, καθώς σε πέντε νοσοκοµεία της πόλης
δεν λειτουργούσε πνευµονολογικό τµήµα ή κλινική. Πέρα από το
προφανές γενικότερο όφελος για τους ασθενείς στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, ήταν καθοριστική η λειτουργία αυτής της κλινικής
στην αντιµετώπιση των ασθενών µε COVID.
Να θυµίσω ότι τους τελευταίους µήνες κατά το διάστηµα της
πανδηµίας, ο συνολικός αριθµός των νέων κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν σαράντα τέσσερις και στην οξεία φάση της πανδηµίας είχαµε και ενίσχυση
των δυνάµεών µας τόσο από τον ιδιωτικό τοµέα όσο και από το
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. Διότι κάνετε αναφορά και στην ερώτησή σας για το «424», το οποίο µε τις δυνάµεις του συνέβαλε
στην επιτυχή διαχείριση της πανδηµίας.
Ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, υπήρξαν εκατόν ογδόντα θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
µέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, εκατόν είκοσι οκτώ θέσεις νοσηλευτικής σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης. Τραβήξαµε το προσωπικό αυτό που τους επιλαχόντες της προκήρυξης 2Κ άµεσα,
χωρίς να πάµε σε νέα προκήρυξη, προκειµένου να καλύψουµε
άµεσα κενά.
Ως προς τους τέσσερις χιλιάδες νοσηλευτές, που ανέφερα
πριν από λίγο, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης για την προκήρυξη ως τακτικό προσωπικό, µεγάλο µέρος του οποίου θα διοχετευτεί σε νοσοκοµεία όχι µόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της
βορείου Ελλάδος.
Επίσης, έγιναν τριακόσιες τριάντα επτά προσλήψεις λοιπού
επικουρικού προσωπικού από την 1-1-2021 µέχρι σήµερα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των νοσοκοµείων και εξήντα ενός ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων σε
δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Θεσσαλονίκης.
Στις µονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη έχουν ολοκληρωθεί σαράντα διορισµοί γιατρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται
άλλοι έντεκα διορισµοί.
Παρουσιάζετε µια στρεβλή εικόνα για την υγειονοµική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη για να υποβαθµίσετε την πανθοµολογούµενα επιτυχή προσπάθεια, όχι της Κυβέρνησης, αλλά του
συνόλου του υγειονοµικού προσωπικού στην αντιµετώπιση της
πανδηµίας και στην προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το διάστηµα
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για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που µας έχει
δώσει τη δυνατότητα και έχουµε δηµιουργήσει µια παρακαταθήκη, έτσι ώστε να το ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο και να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε άµεσα στις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζεται το σύστηµα υγείας, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των συµπολιτών µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχετε το δικαίωµα, κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Προχωρούµε στην έβδοµη µε αριθµό 818/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Πώς θα ενισχυθεί η λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο (Π.Γ.Ν.) Ρίου προς
όφελος των πολιτών της Ηλείας και της δυτικής Ελλάδας;».
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι γνωστό, µιλάµε για την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου στο Ρίο, της οποίας και εγκαίνια έγιναν µετά βαΐων και
κλάδων στις 25 Φεβρουαρίου, παρουσία του ίδιου του Υπουργού
κ. Κικίλια. Από τότε µέχρι και σήµερα έχουν γίνει όλες κι όλες
τέσσερις επεµβάσεις σε τρεισήµισι µήνες λειτουργίας της κλινικής. Η καρδιοχειρουργική κλινική -γιατί είναι καρδιοθωρακοχειρουργική, εγώ ρωτώ για την καρδιοχειρουργική κλινική
συγκεκριµένα- λειτουργεί µόνο για τακτικά περιστατικά, δεν
πραγµατοποιεί έκτακτες επεµβάσεις, µε αποτέλεσµα όλα τα περιστατικά από Ηλεία, Αχαΐα, Ιόνια Νησιά, συνολικά τη δυτική Ελλάδα, να διακοµίζονται στην Αττική ή και κάποιες περιπτώσεις
στα Γιάννενα. Αποδυναµώθηκε η κλινική, αφού το νοσηλευτικό
προσωπικό της κλινικής µεταφέρθηκε εν µέσω COVID, ενώ δεν
έχει ενισχυθεί µε εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και µιλώ συγκεκριµένα για καρδιοχειρουργούς, αναισθησιολόγους και ειδικευµένους νοσηλευτές. Σήµερα υπηρετούν δύο
µόνιµοι καρδιοχειρουργοί και δύο επικουρικοί. Και µάλιστα ένας
καρδιοχειρουργός, διευθυντής του ΕΣΥ, είναι δύο χρόνια και
ίσως λίγο παραπάνω αποσπασµένος σε νοσοκοµείο της Αττικής
µε ενέργειες που ξεκίνησαν από την προηγούµενη κυβέρνηση,
ενώ ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ φαίνεται να έχει δηλώσει ότι καλώς
συνεχίζει να είναι αποσπασµένος σε µια κλινική που δεν έχει γιατρούς, δεν πραγµατοποιεί επεµβάσεις, παρά το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε η λειτουργία της, αφού όπως είπε ο κ. Καρβέλης δεν
είναι απαραίτητος προς το παρόν για τη λειτουργία της κλινικής.
Αδιανόητη δήλωση. Έχουµε, λοιπόν, ελλιπή λειτουργία της κλινικής, από την εύρυθµη λειτουργία τής οποίας εξαρτάται πολλές
φορές, κύριε Πρόεδρε, στην κυριολεξία η ζωή των πολιτών της
Ηλείας και γενικότερα της δυτικής Ελλάδος.
Ερωτώ, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό, πρώτον, αν προτίθεται να
στελεχώσει µε νέες προσλήψεις µε εξειδικευµένο προσωπικό την
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου στο Ρίο, ώστε να αντιµετωπίζει και τα έκτακτα περιστατικά και να κάνει επεµβάσεις έκτακτων περιστατικών της
ευρύτερης περιφέρειας και, δεύτερον, -που συνδέεται µε το
πρώτο- αν θα φροντίσει να επιστρέψει στη θέση του το πάσης
φύσεως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής που
είναι αποσπασµένο είτε σε άλλες κλινικές εντός του νοσοκοµείου
είτε σε άλλα νοσοκοµεία εκτός της Πάτρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατρίνη.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος
Κοντοζαµάνης για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί µου δίνετε
την ευκαιρία να πω πόσο υπερήφανοι είµαστε ως ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας που µετά από τέσσερα χρόνια αναστολής
της λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπι-
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στηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών εγκαινιάσαµε στα τέλη Φεβρουαρίου την επαναλειτουργία της. Η κλινική από την πρώτη
µέρα διαθέτει πλήρη, σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και
υποδοµές. Είναι στελεχωµένη µε το απαιτούµενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα την εποµένη των εγκαινίων πραγµατοποιήθηκε και το πρώτο χειρουργείο.
Πρέπει να θυµίσω ότι η κλινική αυτή ξεκίνησε την επαναλειτουργία της την περίοδο της πανδηµίας. Βεβαίως, όταν ξεκινάει
η λειτουργία µιας κλινικής δεν φτάνει στο µέγιστο της παραγωγικής της δυνατότητας από τη µία µέρα στην άλλη, διότι πρέπει
να προηγηθούν κάποια πράγµατα. Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια
των τριών µηνών λειτουργίας της, έχουν πραγµατοποιηθεί πέντε
σοβαρά χειρουργεία καρδιάς µε απόλυτη επιτυχία και σύντοµα
θα υπάρχει δυνατότητα για δύο περισσότερες χειρουργικές
επεµβάσεις την εβδοµάδα στον προγραµµατισµό των χειρουργείων.
Αναφέρουµε ότι η κλινική αυτή λειτούργησε στην περίοδο της
πανδηµίας γιατί στην πτέρυγα της κλινικής από τις 17 Μαρτίου
ως τις 13 Απριλίου είχε µεταφερθεί και η ΩΡΛ κλινική. Το νοσηλευτικό προσωπικό βεβαίως που υπηρετεί στην κλινική αυτή θα
πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και εκπαιδεύεται στις νέες διαδικασίες και πρακτικές της κλινικής. Επιπλέον, θα συµπληρωθεί
και η ιατρική οµάδα της κλινικής µε έµπειρο καρδιοαναισθησιολόγο που πρόκειται να αποσπαστεί από άλλο νοσοκοµείο και θα
επωµιστεί µε την ήδη υπηρετούσα καρδιοαναισθησιολόγο το
βάρος της εφηµερίας της κλινικής. Όσον αφορά στα επείγοντα
περιστατικά από 1ης Ιουλίου πρόκειται να αρχίσει η κάλυψή τους
αρχικά µε τέσσερις εφηµερίες τον µήνα και σταδιακά µε διπλάσιες.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες καρδιοχειρουργικές κλινικές άλλων νοσοκοµείων, µεγάλων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων όπως της
Πάτρας, στο Ηράκλειο και τη Λάρισα κατά την έναρξη της λειτουργίας τους οι κλινικές αυτές δεν εξυπηρετούσαν έκτακτα περιστατικά και χρειάστηκε χρόνος µέχρι να εφηµερεύσουν. Και
αυτό αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι γίνεται για λόγους ασφαλείας,
πληρότητας στην εκπαίδευση του προσωπικού και προσαρµογής
του προσωπικού στις συνθήκες της κλινικής.
Κατά τα λοιπά και για να έχουµε πλήρη εικόνα του εύρους των
υπηρεσιών που παρέχει η καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική
εκτός από τα χειρουργεία, στις δραστηριότητές της περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες. Εξετάζεται καθηµερινά στην κλινική σηµαντικός αριθµός ασθενών που παραπέµπονται για καρδιοχειρουργική εκτίµηση, οργανώνεται ενδελεχώς το πρωτόκολλο
προεγχειρητικών εξετάσεων και µπαίνουν στη λίστα της κλινικής
για χειρουργείο, διενεργούνται υψηλής εξειδίκευσης απεικονιστικές εξετάσεις σε ασθενείς που χρήζουν καρδιοχειρουργικής επέµβασης σε επιλεγµένους καρδιολογικούς ασθενείς και σε έκτακτα
παθολογικά περιστατικά. Γίνεται διά ζώσης εκτίµηση καρδιοχειρουργικών περιπτώσεων ασθενών, δηλαδή, που χρήζουν επέµβασης, που νοσηλεύονται στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο
καθώς επίσης και στο Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών.
Καταλήγοντας, όπως είπατε και εσείς, η καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική στελεχώνεται από τέσσερις γιατρούς µε την
προοπτική ενίσχυσης περαιτέρω προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόµαστε. Η κλινική έχει στελεχωθεί µε δεκαπέντε νοσηλεύτριες και µία προϊσταµένη στη ΜΕΘ της κλινικής.
Πράγµατι ένα µέρος του προσωπικού αποµακρύνθηκε για τουλάχιστον έναν µήνα, για να ενισχύσει το προσωπικό των µονάδων
COVID. Έχει επανέλθει και στηρίζει τη λειτουργία της κλινικής.
Το ιατρικό προσωπικό, όπως προανέφερα, σίγουρα χρειάζεται
ενίσχυση και µε άλλες ειδικότητες, όπως ο καρδιοαναισθησιολόγος που ανέφερα. Βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την πλήρωση µιας θέσης εντατικολόγου καρδιοαναισθησιολόγου και
πρόκειται να αποσπαστεί, όπως είπα ένας ακόµη καρδιοαναισθησιολόγος.
Και, βεβαίως, εξετάζονται όλες οι δυνατότητες εκείνες, προκειµένου να έχουµε πληρότητα της κλινικής και σύντοµα µε
ασφάλεια να λειτουργήσει µε την πλήρη παραγωγική δυνατότητα
που έχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλοι είµαστε γνώστες των τραγικών περιστατικών που ενώ είχαν ανάγκη γρήγορης επέµβασης στο καρδιοχειρουργικό κοµµάτι, δυστυχώς κατέληξαν. Μάλιστα θυµάστε
χαρακτηριστική περίπτωση µιας καθηγήτριας οµιλήτριας στην
Αρχαία Ολυµπία η οποία κατά τη διάρκεια της διακοµιδής της
δυστυχώς κατέληξε και ήταν η αφορµή για να έρθει στην επιφάνεια το ζήτηµα της µη λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Νοσοκοµείο του Ρίου.
Προφανώς όλοι χαιρόµαστε όταν ανοίγουν κλινικές οι οποίες
είναι χρήσιµες, σώζουν ζωές και ο στόχος της παρέµβασης είναι
ακριβώς το πώς αυτό που θεωρώ ότι είναι κοινός τόπος, άρα
είναι η ουσιαστική και εύρυθµη λειτουργία µιας κλινικής που στην
κυριολεξία σώζει ζωές, θα είναι πιο αποτελεσµατική ώστε να µην
αναγκάζονται οι συµπολίτες µας -και είναι εκατοντάδες και από
την Ηλεία και από την Αχαΐα και από τα Ιόνια νησιά και από τη
δυτική Ελλάδα να αναζητούν να κάνουν καρδιοχειρουργική επέµβαση στα νοσοκοµεία της Αττικής.
Συµφωνώ ότι έχει γίνει µια σύγχρονη υποδοµή και έχουν διατεθεί κονδύλια για να υπάρχει εξοπλισµός. Δεν ξέρω κατά πόσον
µπορείτε να δηλώνετε περήφανος όταν σε τέσσερις µήνες λειτουργίας έχουν γίνει τέσσερις επεµβάσεις και την Παρασκευή
έχει προγραµµατιστεί να γίνει η πέµπτη. Και το λέω αυτό γιατί το
προσωπικό που υπάρχει αποψιλώνεται και αποψιλώνεται όταν
ένας διευθυντής ΕΣΥ εδώ και δύο χρόνια είναι εκτός του νοσοκοµείου και βρίσκεται σε νοσοκοµείο της Αττικής και, τέλος πάντων, κανένας δεν κατανοεί για ποιον λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν
επιστρέφει στην οργανική του θέση, ειδικά τώρα που η κλινική
επανασυστήνεται, στελεχώνεται και ενισχύεται ώστε να µην ταλαιπωρούνται και οι κάτοικοι της περιοχής και να λέµε ότι έχουµε
καρδιοχειρουργική κλινική στην Πάτρα αλλά τελικά θα αναγκαστούµε να πάµε στην Αθήνα, είτε στο «Ωνάσειο» είτε στο «Ιπποκράτειο» είτε στον «Ευαγγελισµό».
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να δούµε τα πράγµατα επί της ουσίας και
την αλήθεια κατάµατα, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγµή η κλινική
εφηµερεύει µόνο για θωρακοχειρουργικά περιστατικά. Βεβαίως
θα είχε αξία να δούµε τον τελευταίο χρόνο πόσες επεµβάσεις
έχουν γίνει σε σχέση µε πέρυσι, να δούµε και τη λειτουργία των
κλινικών. Δεν µπορεί µια ολόκληρη περιφέρεια να στερείται, στην
ουσία, υπηρεσιών µιας καρδιοχειρουργικής κλινικής.
Είπατε ότι θα προσλάβετε νέο προσωπικό και θα αποσπάται
και αυτό σίγουρα είναι ενθαρρυντικό, αλλά θα πρέπει οι διαδικασίες -νοµίζω- να γίνουν γρήγορα. Επιµένω στο ότι αν όντως οι
λειτουργοί του ΕΣΥ πιστεύουν στον ρόλο που τους ανατέθηκε,
θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί που η κλινική
χρειάζεται τώρα να ενισχυθεί και όχι να βρίσκονται σε άλλες θέσεις. Και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θα είχε αξία να δούµε ποιο
είναι το παραγόµενο αποτέλεσµα. Για ποιον λόγο φεύγει ο γιατρός από µία κλινική και πάει σε µία άλλη; Ποιο είναι το παραγόµενο αποτέλεσµα εκεί που πηγαίνει και, τέλος πάντων, δεν
πρέπει να επιστρέψει και να στηρίξει µια προσπάθεια την οποία
ξεκινάτε εσείς;
Θα µου επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος, µιας και είµαι ο τελευταίος και τελειώνουµε τη συνεδρίαση, µιας και ήρθατε στην
Ηλεία, κύριε Υπουργέ, απ’ ό,τι µάθαµε από τις εφηµερίδες, γιατί
δεν ενηµερωθήκαµε για την επίσκεψή σας στο Νοσοκοµείο του
Πύργου, ξέρετε πολύ καλά ότι εµείς στην Ηλεία νιώθουµε στο
πετσί µας τις συνέπειες και από την ελλιπή λειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής, αλλά και από τα πολλά προβλήµατα
κυρίως που έχουν προκύψει µε την ελλιπή στελέχωση των ίδιων
των νοσοκοµείων της περιοχής µας. Και επειδή άκουσα και εσάς
για άµεση προκήρυξη θέσεων, για στελέχωση µε τις ειδικότητες
που παραιτήθηκαν και χρειάζονται, κρίσιµες ειδικότητες, ξέρετε
πολύ καλά, αλλά και εσείς βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον
και αυτές οι προκηρύξεις είναι άγονες. Θα ήθελα, λοιπόν, να µας
ενηµερώσετε αν θα υιοθετήσετε τελικά και την πρόταση που έχει
γίνει για να αλλάξετε τη ζώνη της Ηλείας και άλλων περιοχών
που έχουν πρόβληµα σε σχέση µε την προσέλκυση κρίσιµων ια-
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τρικών ειδικοτήτων, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα, γιατί για εµάς
είναι πραγµατικά το κρισιµότερο ζήτηµα αυτή την περίοδο. Το
συνδυάζω µε τη λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου. Πρέπει η δυτική Ελλάδα πλέον να έχει ένα αξιόπιστο σύστηµα αντιµετώπισης όλων
των περιστατικών και όχι να συσσωρεύονται όλα τα περιστατικά
στην Αθήνα.
Άρα, κλείνοντας, ενισχύστε την Καρδιοχειρουργική Κλινική
στην Πάτρα µε προσωπικό. Επιστρέψτε το προσωπικό εκεί που
πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες. Και θερµή παράκληση -µε
το ήµισυ της ηλειακής καταγωγής σας- δώστε µεγαλύτερη βαρύτητα στα νοσοκοµεία της Ηλείας, γιατί πραγµατικά πάσχουν
από έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατρίνη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, αν και
νοµίζω ότι έχετε απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατρίνη, θα επαναλάβω ότι η καρδιοθωρακοχειρουργική
κλινική ξεκίνησε τη λειτουργία της εν µέσω πανδηµίας και δεν
είναι δυνατόν από τη µία µέρα στην άλλη να βρίσκεται σε πλήρη
παραγωγική δυνατότητα. Υπήρχαν λόγω της πανδηµίας µετακινήσεις κλινικών και προσωπικού µέσα στο νοσοκοµείο. Είπαµε
ότι τώρα που το σύστηµα υγείας επανέρχεται στην κανονικότητα,
επανέρχεται και το νοσοκοµείο και έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία έτσι ώστε να µπει και σε εφηµερίες και να αυξηθούν
βεβαίως και τα χειρουργεία και να αντιµετωπίζονται τα περιστατικά.
Συµφωνώ µαζί σας ότι δεν πρέπει να διακοµίζονται τα περιστατικά στην Αθήνα. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος των µεγάλων
περιφερειακών πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πάτρας παίζει αυτόν τον ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Ελλάδος.
Αναφερθήκατε σε έναν γιατρό από την κλινική, ο οποίος είχε
αποσπαστεί στην Αθήνα το χρονικό διάστηµα, το οποίο ήταν κλειστή η κλινική. Δεν έπρεπε να συνεχίσει το ιατρικό του έργο, αν
δεν είχε αντικείµενο στο νοσοκοµείο; Τώρα που βρίσκεται σε νοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σοκοµείο της Αθήνας δεν έχει κάνει περισσότερα χειρουργεία;
Και αναφέροµαι σε κάθε γιατρό που αποσπάται, όχι µόνο στον
συγκεκριµένο. Όταν είναι κλειστή µια κλινική, βεβαίως και ο γιατρός συνεχίζει κάπου αλλού, προκειµένου να µη χάσει την επαφή
µε το αντικείµενο και να βελτιώσει τις ικανότητές του και την
επάρκειά του και τις δεξιότητές του σε ό,τι αφορά την ιατρική ειδικότητα.
Άρα η καρδιοχειρουργική κλινική θα µπει σε πλήρη λειτουργία
σύντοµα και σε καθεστώς, όπως είπα, εφηµερίας λειτουργίας.
Σε ό,τι αφορά το Νοσοκοµείο του Πύργου ήµουν σαφής και
στις δηλώσεις µου στο νοσοκοµείο ότι δεν αρκεί µόνο να προκηρύσσουµε θέσεις -είναι πολύ εύκολο και θα το κάνουµε, όπως
το κάναµε και τον Φεβρουάριο, όπως θα το ξανακάνουµε και
τώρα- χρειάζεται ένα πλέγµα αποφάσεων που θα συνοδεύεται
µε κίνητρα. Και όντως είναι χαρακτηρισµένο το νοσοκοµείο του
Πύργου ως άγονο τύπου Β’. Χρειάζεται όµως, όπως είπα, ένα
νέο, ένα διαφορετικό πλαίσιο κινήτρων, έτσι ώστε να πηγαίνουν
οι γιατροί στα νοσοκοµεία της περιφέρειας, να υπάρχει διασύνδεση των δοµών µε µεγάλα νοσοκοµεία κόµβους, όπως είναι το
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πάτρας, να υπάρχει ένας σχεδιασµός. Το έχουµε πει ότι χρειάζεται ένας υγειονοµικός χάρτης,
ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις δοµές σε κάθε περιοχή και
θα διασυνδέει την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και την µετανοσοκοµειακή φροντίδα υγείας έτσι ώστε να υπάρχει πληρότητα υπηρεσιών και όλες αυτές οι δοµές να διασυνδέονται µε
ένα µεγάλο νοσοκοµείο αναφοράς, όπως είναι στην περιοχή της
δυτικής Ελλάδος το Νοσοκοµείο της Πάτρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.34’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

