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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κύρωση της από 30-5-2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19" (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
τής 3ης Ιουνίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής και των άρθρων. Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική παρουσία να
συµµετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα
περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και
ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών, µε την εξής αναλογία:
Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από
το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25. Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, δηλαδή πλατφόρµα webex, προτείνεται
επίσης ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών, µε την ίδια ως άνω
αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συµφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητας από τον Πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Ελληνικής Λύσης. Θα φωτοτυπηθεί και θα σας διανεµηθεί.
Με την πρακτική που ακολουθούµε, η συζήτηση επί της ενστάσεως θα γίνει µετά το πέρας των οµιλιών των εισηγητών και των
ειδικών αγορητών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από έξι

µήνες στην Ευρώπη επικρατούσε προβληµατισµός εξαιτίας της
ανεπαρκούς προµήθειας εµβολιαστικών δόσεων. Ωστόσο, την
ίδια περίοδο, τον Ιανουάριο του 2021, η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ψηφιακό πιστοποιητικό έδειχνε ότι
υπήρχε και άλλη µία Ευρώπη, η Ευρώπη της συνεργασίας, της
ευελιξίας και της ταχύτητας.
Είναι γεγονός ότι η επιτυχηµένη διαχείριση της πανδηµίας και
των επιπτώσεών της ενίσχυσε διεθνώς την εικόνα της χώρας. Η
Ελλάδα, µε ενισχυµένο κύρος, ήταν σε θέση πλέον να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που υπερέβαιναν τα σύνορά της. Με αυτό
το απόθεµα αξιοπιστίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης εργάστηκε συστηµατικά για τη δηµιουργία ενός
οµοιόµορφο πλαισίου για την έκδοση του ενιαίου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού COVID-19. Στοχεύοντας σε ένα ελεύθερο καλοκαίρι, η ψηφιακή αυτή εφαρµογή θα διευκόλυνε τις µετακινήσεις
των πολιτών µεταξύ των κρατών-µελών και όχι µόνο.
Έκτοτε, ξεκίνησε µια µεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη και διεθνώς, µε τα µεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία να αναφέρονται στην ελληνική πρόταση. Από τα κράτη-µέλη πρώτη η
Ισπανία, που επίσης εξαρτάται από τον τουρισµό, θα στηρίξει την
ελληνική πρωτοβουλία. Αλλά, δεν είναι µόνο τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου. Η Αυστρία θα κινηθεί επίσης προς την ίδια κατεύθυνση, µε την Υπουργό Καγκελαρίας να εκδηλώνει τον ενθουσιασµό της που η Ελλάδα υπέβαλε την πρόταση για Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Έτσι, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, που ξεκίνησε το ταξίδι του
από τη χώρα µας, άρχισε σιγά-σιγά να φτάνει στον προορισµό
του. Τελικά, η ελληνική πρόταση υιοθετήθηκε και επίσηµα κατά
την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης και
25ης Μαΐου 2021.
Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι το «ταξίδι» αυτό δεν ήταν
ανέφελο. Υπήρξαν και αντιδράσεις. Χαρακτηριστικά, στη χώρα
µας ο κ. Φίλης διατύπωσε την άποψη περί απαρτχάιντ, λέγοντας
ότι ένα τέτοιο πιστοποιητικό που ανοίγει λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας θα αποτελέσει αντικείµενο άγριας εµπορευµατοποίησης.
Έχει σηµασία ότι οι απόψεις αυτές δεν υιοθετήθηκαν και ότι το
Ψηφιακό Πιστοποιητικό συνάντησε την ευρεία αποδοχή των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι όταν τον Ιανουάριο
ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η πρόταση, υπήρχαν σοβαρές
επιφυλάξεις εάν µπορούσε κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί στη χώρα
µας. Έτσι, αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη ότι η Ελλάδα ήταν από
τα πρώτα κράτη που έθεσαν σε λειτουργία τη σχετική πλατφόρµα και, µάλιστα, έναν µήνα πριν τον ευρωπαϊκό στόχο.
Ωστόσο, για να φτάσουµε σε αυτό το επίτευγµα το κράτος
έπρεπε να δηµιουργήσει το αναγκαίο ψηφιακό υπόβαθρο, να αν-
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τιµετωπίσει την πανδηµία ως ευκαιρία και να πραγµατοποιήσει
ένα µεγάλο άλµα και, µάλιστα, σε έναν τοµέα που σηµείωνε τραγικές επιδόσεις έως τότε.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η πανδηµία λειτούργησε ως επιταχυντής. Για να γίνει, όµως, κατορθωτό αυτό έπρεπε να προηγηθεί µία συστηµατική και εργώδης προσπάθεια. Με έµπνευση και
επιµονή, πράγµατι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής
Μεταρρύθµισης τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί ένα φιλόδοξο
σχέδιο για την ψηφιακή µεταµόρφωση του κράτους, προς όφελος των πολιτών, για να διευκολυνθεί η ζωή των εργαζοµένων,
των αδυνάµων, των απλών καθηµερινών ανθρώπων.
Έτσι, για πρώτη φορά διατυπώθηκαν για την Ελλάδα τόσο
επαινετικά σχόλια από τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης για τις αναβαθµισµένες ψηφιακές της υπηρεσίες. Αναφέρθηκαν, επίσης,
στο παράδειγµα της Ελλάδας, την ελληνική συνταγή επιτυχίας
για την εµβολιαστική διαδικασία που εξελίσσεται µε τον πλέον
υποδειγµατικό τρόπο. Έως σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότεροι από έξι εκατοµµύρια εµβολιασµοί, χωρίς ουρές,
χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς το γνωστό µας
µπάχαλο.
Πρόσφατα, δηµοσιεύθηκε άρθρο στην έγκριτη γερµανική
εφηµερίδα «TAGESSPIEGEl» µε τίτλο: «Καλύτερα τα καταφέρνει
η Ελλάδα από τη Γερµανία», το οποίο αναφερόταν στην επιτυχία
του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ψηφιακό πιστοποιητικό και
τη γρήγορη υλοποίηση του στη χώρα µας. Κι αυτό είναι κάτι που
το διαπιστώνουµε και οι ίδιοι.
Η αναδροµική ισχύς της νοµοθετικής πράξης µας δίνει την ευκαιρία της γνώσης και της εµπειρίας του τρόπου µε τον οποίο
λειτουργεί εδώ και οκτώ µέρες η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα
που τηρείται προς τον σκοπό αυτό στην ενιαία διαδικτυακή πύλη
της δηµόσιας διοίκησης. Έως τώρα έχουν εκδοθεί δωρεάν περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες πιστοποιητικά εύκολα και γρήγορα µέσα από το gov.gr κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων.
Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται και ανάγκη να υπεισέλθω σήµερα
σε περιττές τεχνικές λεπτοµέρειες της εφαρµογής.
Θα περιοριστώ να αναφέρω, όµως, ότι η υπό κρίση πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εκδόθηκε νόµιµα, καθώς η χώρα µας
θα έπρεπε να ανταποκριθεί άµεσα στην εξαιρετικά επείγουσα και
απρόβλεπτη ανάγκη επίτευξης του ενωσιακού στόχου, ιδιαίτερα
από τη στιγµή που το πιστοποιητικό θα µπορούσε να εφαρµοστεί
και κατά το µεταβατικό στάδιο από κράτη-µέλη για τις µεταξύ
τους µετακινήσεις. Έτσι, είναι σηµαντικό ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό διευκολύνει από 1η Ιουνίου την έλευση τουριστών στη
χώρα µας από επτά κράτη, µεταξύ των οποίων και η Γερµανία,
από την οποία και έχουµε τις περισσότερες αφίξεις ετησίως.
Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι και στην προκειµένη περίπτωση τηρείται η αρχή της καλής νοµοθέτησης, αφού η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθε στη Βουλή, σε µόλις τρεις
µέρες από την έναρξη ισχύος της έναντι της συνταγµατικής προθεσµίας κύρωσης των τριών µηνών.
Ειδικότερα τώρα στις διατάξεις του σχεδίου νόµου. Με την
προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 1 του παρόντος θεσπίζεται
το αναγκαίο πλαίσιο για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 και ρυθµίζονται ο τρόπος έκδοσης και η επαλήθευση της εγκυρότητας αυτού. Στο πιστοποιητικό, που θα φέρει
κωδικό QR και ηλεκτρονική υπογραφή, θα περιλαµβάνονται πληροφορίες και δεδοµένα που σχετίζονται κατά περίπτωση µε τις
διενεργηθείσες συνεδρίες εµβολιασµού, τα αποτελέσµατα των
διαγνωστικών ελέγχων ή τη νόσηση του προσώπου. Τα στοιχεία
αυτά θα αντλούνται µέσω διαλειτουργικότητας από τα αντίστοιχα µητρώα του δηµοσίου τοµέα. Σύµφωνα µάλιστα µε τις
σχετικές ενωσιακές αποφάσεις και τις διµερείς συµφωνίες, από
1η Ιουλίου το πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν.
Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµιουργήσει
µία πύλη µέσω της οποίας όλες τις υπογραφές των πιστοποιητικών θα µπορούν να επαληθευτούν σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα προσωπικά δεδοµένα του κατόχου του ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού δεν περνούν µέσω της πύλης, αφού αυτό δεν
είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.
Ακολούθως, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 2 εξει-
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δικεύεται το πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και καθορίζονται οι αρχές της επεξεργασίας
τους. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό έχει θεσπιστεί, όπως κάθε ενωσιακή πράξη, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού για τα Προσωπικά Δεδοµένα του γνωστού GDPR.
Επιπλέον, το πιστοποιητικό περιέχει ένα περιορισµένο σύνολο
απαραίτητων πληροφοριών που σηµαίνει ότι πληροί την αρχή
της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας ως προς το είδος των
δεδοµένων και την έκταση της συλλογής. Κατά τον τρόπο αυτό
σταθµίζονται ακριβοδίκαια τα έννοµα αγαθά της ιδιωτικότητας
και του δηµοσίου συµφέροντος, υπό την ειδικότερη µάλιστα εκδοχή της δηµόσιας υγείας.
Παρ’ όλα αυτά, η χώρα µας αποδεικνύεται πρωτοπόρος και
ως προς τα ζητήµατα της εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας
των δεδοµένων, θέτοντας µε το άρθρο 2 επιπλέον ασφαλιστικές
δικλείδες, σε συνεργασία πάντα µε την Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνεται περαιτέρω ότι η
κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 δεν θεσπίζεται
ως προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας του φυσικού προσώπου του κατόχου του. Συνεπώς, είναι πρόδηλο ότι δεν θίγονται και δεν περιορίζονται οι ατοµικές ελευθερίες και συνταγµατικά δικαιώµατα.
Tο αντίθετο. Σε µια περίοδο αυστηρών περιορισµών της ελευθερίας λόγω των µέτρων που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, το ψηφιακό πιστοποιητικό συνιστά το µέσο που διευκολύνει τους
πολίτες, ώστε να απολαύσουν και πάλι τα βασικά τους δικαιώµατα.
Αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, µια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας που θα καταστήσει τα ταξίδια ακόµα ευκολότερα ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αποτελεί, τέλος, ένα ασφαλές εργαλείο, που µε συµµάχους
την ένταση των εµβολιασµών και την τήρηση των υγειονοµικών
πρωτοκόλλων θα επιτρέψουν τη γρήγορη επάνοδο στην κανονικότητα. Ιδιαίτερα µάλιστα, για χώρες, όπως η Ελλάδα, που εξαρτώνται από την παροχή υπηρεσιών, η διασφάλιση της
επανέναρξης της ταχύτερης δυνατής ελεύθερης κυκλοφορίας
των προσώπων αποτελεί τη βάση για την επανεκκίνηση της βαριάς βιοµηχανίας του τουρισµού.
Σύµφωνα µάλιστα µε τις πρώτες ενδείξεις, η Ευρώπη θα είναι
η πρώτη περιοχή που θα ανακάµψει στον τουρισµό και η Ελλάδα
θα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα
είναι παρούσα και πρωτοπορεί στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών κανόνων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η Ελλάδα
είναι παρούσα και πρωταγωνιστεί στην εναρµόνιση των ενωσιακών πολιτικών για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η Ελλάδα,
τέλος, είναι παρούσα και πρωτοστατεί στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και της κοινωνίας.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραµµίσω
ότι το παρόν ψηφιακό πιστοποιητικό δεν διχάζει και δεν διαχωρίζει τους πολίτες, αλλά αντίθετα εκφράζει την ενότητα του λαού
απέναντι στην πανδηµική απειλή, αποτυπώνει τη συσπείρωση
του κόσµου απέναντι στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της υγειονοµικής κρίσης.
Για τον λόγο αυτό καλούµε όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάµεις, µε πνεύµα συναίνεσης και συναντίληψης, να υπερψηφίσουν
το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 9 Ιουνίου 2021.
Α. Επίκαιρες Ερωτήσεις Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής )
1. Η µε αριθµό 847/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
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θέµα: «Περικοπή επιδοµάτων σε τυφλούς επιστήµονες και δικηγόρους».
Αναφορές-Ερωτήσεις (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 851/21-10-2020 ερώτηση της Βουλευτού Β3’
Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Αρνούµενοι επί µήνες να παρέµβετε, παρά
τις επανειληµµένες προειδοποιήσεις των εργαζοµένων και του
ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζετε το Σικιαρίδειο σε οριστικό κλείσιµο και τα
παιδιά µε νοητικές αναπηρίες σε κοινωνική αποµόνωση και περιθωριοποίηση».
2. Η µε αριθµό 4826/514/8-3-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώς Φωτίου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να
σταµατήσει τα ασύστολα ψεύδη η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και να εφαρµόσει τον
ν.4538/2018 του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδοχή και την υιοθεσία χωρίς
εµπόδια, µε απόλυτη διαφάνεια και ενηµέρωση».
Τον λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Αναστασία
Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να ακυρώσουµε στην ελληνική Βουλή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έχει εκδοθεί πριν λίγες ηµέρες και
βρίσκεται σε ισχύ και αφορά στην έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, προκειµένου να διευκολύνει τη µετακίνηση των
πολιτών και κυρίως των τουριστών, σε µία περίοδο που βρίσκεται
σε αιχµή η τουριστική περίοδος.
Κατά µία ευτυχή σύµπτωση, όπως έχουµε ενηµερωθεί, σήµερα αναµένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό το οποίο
έχει εγκριθεί τις προηγούµενες µέρες στα αρµόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενώ, λοιπόν, θα έπρεπε να συζητάµε την ενσωµάτωση ενός
Ευρωπαϊκού Κανονισµού για το πλαίσιο έκδοσης πιστοποιητικών
COVID-19, προκειµένου να υπάρχουν και ενιαίοι κανόνες σε όλες
τις χώρες, συζητάµε ένα λειψό πλαίσιο το οποίο θεσπίζει µια πατέντα «µητσοτακικής» εµπνεύσεως -θα λέγαµε- την οποία, µάλιστα, ήδη έχετε εγκαταλείψει στην πράξη, καθώς το περιεχόµενο
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου δεν συµβαδίζει ακριβώς
µε τη φόρµα η οποία εκδίδεται από την ιστοσελίδα gov.gr και η
οποία ακολουθεί, βέβαια, ένα από τα µοντέλα του Ευρωπαϊκού
Πιστοποιητικού.
Για ποιον λόγο, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε επιλέξει
έναν µοναχικό δρόµο και µάλιστα µε βιαστικές διαδικασίες που
εµπεριέχουν λάθη και παραλείψεις, ενώ παρατηρούµε ότι και η
Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριµένο θέµα προχωρά µε γοργά
βήµατα; Για ποιον λόγο σπεύσατε να εκδώσετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να φέρετε τροπολογία, να την αποσύρετε την
ίδια µέρα, παράλληλα να καταθέσετε στη Βουλή την κύρωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, µία πράξη γραµµένη, όπως
έχουµε εντοπίσει, στο πόδι, που δεν σχετίζεται µε τις προβλέψεις
του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού και δεν εντάσσεται σε ένα ενιαίο
πλαίσιο συνεργασίας και κανόνων µεταξύ των κρατών-µελών; Και
σε αυτά καλείστε να δώσετε εξηγήσεις.
Ο µόνος λόγος, προφανώς, είναι η επικοινωνιακή διαχείριση
από την πλευρά της Κυβέρνησης και αυτού του ζητήµατος. Αντί,
λοιπόν, να εργαστείτε σκληρά µε σχέδιο για την υγεία, µε σχέδιο
για τον τουρισµό, σε συνεργασία και µε τα ευρωπαϊκά όργανα,
προσπαθείτε µέσα από το ψηφιακό πιστοποιητικό να παρουσιάσετε τη χώρα ως τουριστικά ελκυστική.
Επικοινωνιακούς λόγους, λοιπόν, υπηρετεί και η βιασύνη για
την άµεση πιλοτική εφαρµογή του πιστοποιητικού COVID στην
Ελλάδα, ενώ πανευρωπαϊκά θα ισχύσει το ενιαίο πλαίσιο σε λίγες
ηµέρες. Το επισηµάναµε και στην επιτροπή πως η βιασύνη αυτή
και η µη ένταξη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αν ακολουθηθεί και
από άλλες χώρες, κρύβει τον κίνδυνο να αρχίσει ένας ανταγωνισµός εκπτώσεων στα υγειονοµικά στάνταρτ, προκειµένου να
προσελκύσουν το τουριστικό ρεύµα ανεξάρτητα από το περιε-
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χόµενο και την ποιότητα του πιστοποιητικού.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Γεωργαντά, κατά την τοποθέτησή σας
στην αρµόδια επιτροπή, προσπαθώντας να καρπωθείτε µία προσπάθεια για την οποία δεν είχατε την πρωτοβουλία ως Κυβέρνηση, αναφέρατε ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που πρότεινε
πρώτος το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID.
Η αλήθεια, όµως, είναι πως η πρόταση Μητσοτάκη δεν έκανε
λόγο για πιστοποιητικό, αλλά για υγειονοµικό διαβατήριο.
Επίσης, η αλήθεια είναι πως η πρόταση Μητσοτάκη απορρίφθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ απορρίφθηκε και από τα συντηρητικά κόµµατα στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι λόγοι ήταν ιδιαίτερα
σοβαροί, διότι αντέκρουαν στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Ευτυχώς, µε την καίρια
συµβολή της Ευρωοµάδας της Αριστεράς, των Ευρωβουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία και άλλων προοδευτικών πολιτικών σχηµατισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαταλείφθηκε και απορρίφθηκε η πρόταση Μητσοτάκη και προχώρησε
η πρόταση του ψηφιακού πιστοποιητικού και µάλιστα µε εκείνες
τις ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν σαφώς και επαρκώς τόσο την ελεύθερη µετακίνηση των πολιτών όσο και την προστασία των ευαίσθητων υγειονοµικών και άλλων δεδοµένων.
Δεν προσπαθείτε, όµως, κύριοι Υπουργοί, να καρπωθείτε µόνο
αυτή την προσπάθεια. Αντί να την παρουσιάσετε ως µία συλλογική εθνική προσπάθεια και επιτυχία, προσπαθείτε µέσω του επικοινωνιακού αφηγήµατος για µία δήθεν ακόµη επιτυχία του κ.
Μητσοτάκη να κρύψετε τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στη
διαδικασία του εµβολιασµού, αλλά και του συνολικού σχεδιασµού για την επανέναρξη του τουρισµού.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
καθηµερινά χορηγούµενες δόσεις εµβολίων να είναι λιγότερες
από εκατό χιλιάδες. Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες µάλιστα, έγιναν εκατόν πενήντα χιλιάδες λιγότεροι εµβολιασµοί από ό,τι αναµενόταν. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πλέον ότι ο στόχος για
τέσσερα εκατοµµύρια εµβολιασµούς µέσα στον Ιούνιο -που ήταν
ο στόχος- δεν θα έχει επιτευχθεί, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσουµε περαιτέρω στο να πιάσουµε το επαρκές ποσοστό για το
χτίσιµο της ανοσίας. Οι αρµόδιοι Υπουργοί είχαν θέσει το όριο
και τον στόχο αυτό.
Την ίδια στιγµή, βέβαια, που κρίνεται η εµπιστοσύνη των πολιτών, την ίδια στιγµή που επιτρέψατε να µεταδίδονται ψευδείς ή
αµφίβολες πληροφορίες, την ώρα που οι παλινωδίες σας δηµιούργησαν ρωγµές στην εµπιστοσύνη των πολιτών, εσείς µοιράζετε παράλληλα 20 περίπου εκατοµµύρια ευρώ για µία καµπάνια
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για τον εµβολιασµό, την οποία,
βέβαια, κανένας δεν έχει δει. Κανένας δεν γνωρίζει πού έχουν
πάει τα χρήµατα αυτά. Κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε αυτή η
καµπάνια έχει πραγµατοποιηθεί.
Είµαστε, άραγε, µπροστά σε άλλο ένα σκάνδαλο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, εις βάρος της ορθής πληροφόρησης των πολιτών, αλλά και σε βάρος της ορθής διαχείρισης δηµοσίου
χρήµατος; Θα µας απασχολήσει τις επόµενες µέρες το συγκεκριµένο θέµα, καθώς έχουµε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική
Συµµαχία και σχετική ερώτηση για το ζήτηµα και ακόµη περιµένουµε τις απαντήσεις σας.
Ωστόσο, η ορθή πληροφόρηση είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό
ζήτηµα στη συλλογική µας προσπάθεια.
Επιπλέον, κάνατε λόγο, κύριε Γεωργαντά, στην επιτροπή µας
για τους νησιώτες που περιµένουν τους τουρίστες. Έτσι είναι,
πράγµατι, τα νησιά µας, αλλά και οι υπόλοιποι τουριστικοί προορισµοί της χώρας περιµένουν τη φετινή σεζόν για να συντηρηθούν οικονοµικά είτε να ανακάµψουν. Όµως, γι’ αυτή την
ανάκαµψη θα πρέπει να παλέψουν ολοµόναχοι χωρίς καµία στήριξη από την πολιτεία, µιας και τους έχετε αφήσει αβοήθητους,
κυρίως τους µικρούς και µεσαίους επαγγελµατίες, τους οποίους
αποκλείσατε τελείως από το πακέτο της έκτακτης ενίσχυσης.
Γι’ αυτό και η Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδας αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως -σε εισαγωγικά- «ο εµπαιγµός» έχει ξεπεράσει κάθε όριο και σας
κατηγορεί ότι -πάλι σε εισαγωγικά- «δεν έχετε προσφέρει καµία
στήριξη εδώ και έναν χρόνο στις επιχειρήσεις µικρών τουριστικών καταλυµάτων, ενώ µοιράζετε επιλεκτικά χρήµατα».
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Όµως, δεν είναι µόνο οι επιχειρηµατίες τους οποίους αφήνετε
χωρίς στήριξη. Αβοήθητες αφήνετε και τις τοπικές κοινωνίες και
τους ίδιους τους επισκέπτες µας, οι οποίοι θα βρεθούν σε ένα
νησί, για παράδειγµα, ή σε κάποιον άλλον προορισµό, αδυνατώντας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υγειονοµικού ελέγχου,
όπως προβλέπεται. Διότι οι επισκέπτες, όταν ολοκληρώσουν τη
διαµονή τους στα νησιά ή σε οποιονδήποτε άλλο τουριστικό προορισµό, για να επιστρέψουν από αυτό τον προορισµό στις χώρες
τους θα χρειαστεί να έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον ένα αρνητικό τεστ, ώστε να κάνουν χρήση και του Ψηφιακού Πιστοποιητικού για να ταξιδέψουν.
Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου θα απαιτηθούν δεκάδες χιλιάδες τέτοιοι έλεγχοι, δεκάδες χιλιάδες τεστ και όπως
τονίζουν τοπικοί φορείς και παράγοντες της τουριστικής αγοράς,
οι τουριστικοί προορισµοί κυρίως στα µικρότερα νησιά θα είναι
αδύνατον να καλύψουν το πλήθος των ελέγχων, το πλήθος των
τεστ που θα απαιτηθεί, ειδικά την περίοδο αιχµής, διότι έχουν
βασική έλλειψη σε υποδοµές και προσωπικό.
Σας επισηµάναµε πολλές φορές ότι τα προβλήµατα δεν λύνονται µε επικοινωνιακές φιέστες, αλλά µε σχέδιο και σκληρή συλλογική δουλειά. Κατά τη συζήτησή µας, αναδείξαµε και το
πρόβληµα που υπάρχει µε τις µετακινήσεις στις χερσαίες εισόδους της χώρας και ιδίως στα σύνορα µε άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγµα η
Βουλγαρία. Το αναγνώρισε -το συζητήσαµε αναλυτικά- και ο κ.
Γεωργαντάς και δεσµευτήκατε πως θα επεξεργαστείτε κάποια
ρύθµιση ή κάποια διευκρίνιση, κάποια επισήµανση, προκειµένου
να διευκολυνθούν όσοι εισέρχονται καθηµερινά µε αυθηµερόν
µετακινήσεις και υποχρεούνται να υποβληθούν σε τεστ κατά την
έξοδό τους, αλλά και κατά την επιστροφή τους υποχρεούνται να
υποβληθούν σε τεστ σε διαγνωστικό κέντρο µε έδρα τη γειτονική
χώρα στην οποία έχουν ταξιδέψει. Αναµένουµε άµεσα µία διευκρίνιση, µία λύση, µία ρύθµιση στο πλαίσιο και του ψηφιακού πιστοποιητικού, για να τελειώσει και η ταλαιπωρία αυτών των
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ανθρώπων και να µην επιβαρύνονται χρονικά και οικονοµικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία έχουµε ταχθεί εξ αρχής υπέρ µίας κοινής ευρωπαϊκής διαχείρισης, µίας κοινής ευρωπαϊκής λύσης για την ασφαλή και
γρήγορη µετακίνηση των πολιτών για όσο διαρκεί η περίοδος της
πανδηµίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2020 οι Ευρωβουλευτές µας είχαν καταθέσει προτάσεις και τροπολογίες, ώστε να
διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία της µετακίνησης, µε εκείνες,
όµως, τις προϋποθέσεις που δεν θα οδηγούν σε πολιτικές διακρίσεων και αποκλεισµών. Γι’ αυτό και συµµετείχαµε ενεργά στη
διαπραγµάτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την Κοµισιόν,
ώστε να διασφαλιστεί πως τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών
θα είναι προστατευµένα και πως το πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει προσκόµµατα και περιορισµούς σε όσους και όσες θέλουν να
µετακινηθούν.
Ως συνεπής Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διατυπώσαµε ένα
πλέγµα προτάσεων, το οποίο έχουµε καταθέσει δηµόσια και
εστιάζει στα ουσιαστικά ζητήµατα για την ασφαλή επανέναρξη
της τουριστικής δραστηριότητας. Αυτό περιλαµβάνει -µεταξύ
άλλων- κοινά υγειονοµικά πρωτόκολλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενιαία διαχείριση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, µε
προοπτική υλοποίησης σε τρίτες χώρες αµέσου ενδιαφέροντος,
αξιολόγηση και επικαιροποίηση των συστηµάτων ιχνηλάτησης,
επιτάχυνση της διαδικασίας εµβολιασµού και άρση του καθεστώτος προστασίας της πατέντας για όλα τα εµβόλια, εκτεταµένη
και επαναλαµβανόµενη διενέργεια διαγνωστικών τεστ στους χώρους εργασίας, έγκαιρος εµβολιασµός κατά προτεραιότητα
στους εργαζόµενους στον χώρο του τουρισµού, ενίσχυση των
δοµών υγείας στους ταξιδιωτικούς προορισµούς και σε υποδοµή
και σε τεχνογνωσία και σε προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται η προαναφερθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας της Ελληνικής Λύσης, η οποία έχει ως εξής:
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα ήταν λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, να θεωρήσετε πως το πιστοποιητικό
COVID-19 αποτελεί πανάκεια τόσο για την προστασία της υγείας
των πολιτών όσο και για την αναθέρµανση του τουρισµού. Και
πόσο µάλλον όταν έχουµε µπροστά µας µία νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης υπό τη µορφή πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία ευαγγελίζεται ότι ενσωµατώνει –στο πόδι
λέµε εµείς- τον ευρωπαϊκό κανονισµό και έχει καταλήξει µέσα σε
λίγες ηµέρες να είναι αδειανό πουκάµισο µιας και ήδη έχει παραγκωνιστεί, έχει ακυρωθεί, έχει αλλάξει µορφή από τον ίδιο τον
κρατικό µηχανισµό και τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Σας καλούµε, για άλλη µια φορά, να συστήσετε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό µε ενίσχυση των υποδοµών, ενίσχυση του
προσωπικού, στήριξη της οικονοµίας και της εργασίας, αξιοποίησης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού µας πλούτου, αλλά
µε προστασία των συµπολιτών µας και υγειονοµική ασφάλεια
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γκαρά, και ιδιαίτερα για την τήρηση του χρόνου.
Τώρα τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου. Να θυµίσω ότι η ένσταση
αντισυνταγµατικότητας, που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο και
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης θα συζητηθεί,
όπως πάντοτε, αµέσως µετά την ολοκλήρωση των οµιλιών των
εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια
νέα εποχή όπου οι εξελίξεις τρέχουν µε ιλιγγιώδεις οµολογουµένως ταχύτητες. Γίνονται κοσµογονικές αλλαγές και χαρακτηρίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ψηφιοποίηση του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, της εργασίας, της καθηµερινότητάς µας. Βρισκόµαστε µπροστά στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και
στην εποχή των δικτύων 5G.
Από την άλλη, ζούµε την εποχή της πανδηµίας COVID-19 η
οποία λειτούργησε ως επιταχυντής όλων αυτών των εξελίξεων
και θέτει νέες προκλήσεις για το µέλλον που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.
Η αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι σε αυτό το δύσκολο και
σύνθετο περιβάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστηµα έγιναν πραγµατικά σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, της απλούστευσης των διαδικασιών, της
εξάλειψης παρωχηµένων γραφειοκρατικών εµποδίων. Η κοινωνία
ανταποκρίθηκε, αγκάλιασε όλες αυτές τις αλλαγές, τις καινοτοµίες, προσαρµόστηκε και προσαρµόζεται διαρκώς αν θέλετε στο
νέο ψηφιακό περιβάλλον, εξοικειώθηκε µε τις νέες ψηφιακές
απαιτήσεις.
Το αποτύπωµα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε
αυτήν την ψηφιακή µετάβαση είναι ξεκάθαρο, και θα ήταν µικροψυχία από µέρους µας να µην το αναγνωρίσουµε. Βεβαίως, για
να θέτουµε τα πράγµατα στην απολύτως σωστή βάση, όσα συντελούνται όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ειδικά όσον αφορά τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους αποτελούσαν και αποτελούν µία αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και ήδη
είχαν ξεκινήσει βήµατα από το παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση
όµως, τίποτα δεν είναι δεδοµένο ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής διαδικασίας όπως τη γνωρίζουµε.
Βεβαίως, όλοι επίσης γνωρίζουµε πολύ καλά ότι από τα λόγια
µέχρι την πράξη υπάρχει ένα πολύ µεγάλο διάστηµα. Και βεβαίως όταν έχουµε να κάνουµε µε δοµικές µεταρρυθµίσεις πέρα
από τις εξαγγελίες, πέρα από τα λόγια χρειάζεται έµπνευση, και
υποµονή, και επιµονή για να µπορέσει να επιτευχθεί το αποτέλεσµα.
Άρα η πανδηµία, όπως προείπα, έχει δώσει αφορµή για να
προχωρήσουν πολύ ταχύτερα οι δράσεις ψηφιοποίησης στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και ήδη προχωρούν ωστόσο ο δρόµος
για τη µετάβαση στη τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση είναι µακρύς, είναι δύσκολος και προϋποθέτει επενδύσεις σε τεχνολογία,
αναβάθµιση δεξιοτήτων, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
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υπάρχει ακόµα ένα σοβαρό ποσοστό ψηφιακού αναλφαβητισµού
και αυτό είναι κάτι που οφείλετε να δείτε και να αντιµετωπίσετε,
χρειάζεται δηµιουργία νέων εθνικών υποδοµών και βεβαίως το
κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο.
‘Οσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της θέτει τα θέµατα αυτά σε µία κορυφαία αναπτυξιακή
προτεραιότητα και όλα αυτά δηµιουργούν και συνθέτουν το νέο
πλαίσιο στο οποίο βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή και καλούµαστε
να ανταποκριθούµε µε επάρκεια, µε ασφάλεια, µε στρατηγική,
µε συγκεκριµένα βήµατα, προκειµένου να πορευτούµε προς το
µέλλον.
Ερχόµαστε λοιπόν σήµερα να συζητήσουµε την καινοτοµία του
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 και να ψηφίσουµε για την επικύρωσή του. Όσον αφορά δε στην κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η σηµερινή συζήτηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εκτός από το γενικότερο πλαίσιο το οποίο προανέφερα λαµβάνει χώρα και εντός του πλαισίου της ιδιαιτερότητας
της χώρας µας µε το άνοιγµα του τουρισµού. Όλοι γνωρίζουµε
ότι ο τουρισµός είναι το νούµερο ένα προϊόν της οικονοµίας µας
και επλήγη πάρα πολύ σηµαντικά από την πανδηµία.
Βρισκόµαστε λοιπόν, στις αρχές Ιουνίου, σε ένα απολύτως κρίσιµο σηµείο για την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου για τη φετινή χρονιά. Οφείλουµε να αναλογιστούµε τις ευθύνες για τα
αποτελέσµατα των επιλογών της χώρας µας για την προετοιµασία µας µπροστά στο επόµενο δύσκολο και σύνθετο χρονικό διάστηµα.
Το σχέδιο νόµου σχετικά µε το περιεχόµενο και την πρόβλεψη
για τη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 θεωρούµε ως Κίνηµα Αλλαγής ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και το στηρίζουµε. Άλλωστε το έχουµε καταστήσει και
εµείς σαφές, κύριε Υπουργέ, αφού αποτελούσε -είµαι σίγουρη
ότι το γνωρίζετε- πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής και της Προέδρου µας Φώφης Γεννηµατά ήδη από το Δεκέµβρη του 2020.
Χαιρόµαστε πραγµατικά γιατί κατανοήσατε τη σηµασία την οποία
έχει τόσο για την υγεία των Ελλήνων πολιτών όσο και των επισκεπτών της χώρας µας και για την οικονοµία µας. Υιοθετήσατε
αυτήν την πρόταση, τη στηρίξατε έντονα, ουσιαστικά στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ανοίξει σε ένα πανευρωπαϊκό
επίπεδο ο δρόµος για το ψηφιακό πιστοποιητικό κατόπιν συµφωνίας των κρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτό, ναι αποτελεί µία εθνική επιτυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και νοµίζω ότι πρέπει πέρα από τις µικροκοµµατικές και
πολιτικές και κοµµατικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες όσον
αφορά ζητήµατα τα οποία τα πιστώνεται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο η χώρα µας να είµαστε µεγαλόψυχοι, ενωµένοι και
να το αναγνωρίζουµε. Δεν υπάρχει καµία κοµµατική στάµπα σε
τέτοιου είδους ζητήµατα. Υπάρχει µόνο η σηµαία της Ελλάδας.
Η θέσπιση λοιπόν, νοµοθετικού πλαισίου για την έκδοση ενός
ενιαίου ψηφιακού πιστοποιητικού, στο οποίο θα εµπεριέχονται
πληροφορίες και δεδοµένα του φυσικού προσώπου αναφορικά
είτε µε τις διενεργηθείσες συνεδρίες εµβολιασµού είτε τα αποτελέσµατα της τελευταίας δοκιµασίας µε rapid test ή µοριακό
είτε το χρονικό διάστηµα νόσησης από τον κορωνοϊό, κρίνεται
απολύτως αναγκαία και απαραίτητη προκειµένου να µπορέσει να
διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδηµίας
τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.
Ήδη έχει διευκρινιστεί ότι η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού, όπως θεσµοθετείται δεν θεσπίζεται και είναι κάτι τελείως
διαφορετικό από την άσκηση του θεµελιώδους δικαιώµατος της
ελεύθερης κυκλοφορίας του φυσικού προσώπου κατόχου του.
Αυτό το οποίο, νοµίζω, είναι σηµαντικό και διευκρινίζεται, είναι
ότι η παρούσα ρύθµιση ούτε θίγει ούτε επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο την εγκυρότητα άλλων βεβαιώσεων -εµβολιασµού,
υποβολή σε διαγνωστικούς ελέγχους ή νόσησης- η έκδοση των
οποίων προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Η χρήση αυτού
του πιστοποιητικού συνδέεται, ουσιαστικά, άµεσα και µε την πορεία του εµβολιασµού των πληθυσµιακών οµάδων όχι µόνο σε
εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Παρ’όλα αυτά, κύριο µέληµά σας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να
αποτελεί η πρακτική εφαρµογή των όσων προβλέπονται από τη
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συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Η φετινή τουριστική περίοδος θα πρέπει να αποτελέσει την αφορµή για τη
φυγή µόνο προς τα εµπρός τόσο σε οικονοµικό όσο και σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο και κανένα, µα κανένα απολύτως
λάθος ή ολιγωρία δεν µπορούν να γίνουν πλέον ανεκτά. Γιατί τα
λάθη, τις ολιγωρίες και τις παραλείψεις της Κυβέρνησής σας πέρυσι το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, τα πληρώσαµε πάρα πολύ
ακριβά στο δεύτερο και στο τρίτο κύµα της πανδηµίας.
Επαναλαµβάνω ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε -το είπα και στη συζήτηση στην επιτροπή, στην οποία δεν ήσασταν παρών και το
επαναλαµβάνω γιατί για εµάς αποτελεί πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα- πως η Ελλάδα είναι παγκόσµιος τουριστικός προορισµός
και ότι κάθε χρόνο δεχόµαστε εκατοµµύρια τουρίστες όχι απλά
και µόνο από την Ευρώπη, για την οποία καλυπτόµεθα από τη
συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά από όλα τα µήκη και πλάτη της γης,
ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, από τη Ρωσία, από την Κίνα, από το Ισραήλ και από τη Μεγάλη Βρετανία που πλέον είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οπότε, και το θέµα της εισροής τουριστών και το πώς ακριβώς
και µε τι εγκυρότητα πιστοποιείται η διέλευσή τους µε αντίστοιχους όρους, είναι κάτι που οφείλετε να το δείτε µε τη δέουσα
προσοχή, σοβαρότητα και αυστηρότητα. Και αυτό µπορείτε να
το κάνετε είτε µε το να ασκήσετε πίεση µέσω των διαδικασιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να υπάρξει ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό για τους πολίτες αυτών των χωρών, είτε
µέσω διµερών σχέσεων που θα κάνει η Κυβέρνησή σας για να
επιδιώξετε τη θέσπιση αντίστοιχων, παρόµοιων δικλείδων ασφαλείας των πολιτών αυτών των χωρών και επισκεπτών µας.
Τέλος, θα ήθελα να επιµείνω και να µείνω στο ζήτηµα της διασφάλισης των προσωπικών δεδοµένων και να τονίσω ότι πρέπει
να κατοχυρώνεται πλήρως η διασφάλιση, ο σεβασµός, η αποφυγή εκπτώσεων σε κάθε συνταγµατικά κατοχυρωµένο και θεσµοθετηµένο δικαίωµα, όπως είναι η προστασία των προσωπικών
δεδοµένων.
Εµµένω, επιµένω, κύριε Υπουργέ, στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας µεταξύ αφενός της ενίσχυσης της ασφάλειας της δηµόσιας υγείας και της καταπολέµησης της πανδηµίας και
αφετέρου, της ανάγκης προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές ενσωµατώνουν από την αρχή αυτά τα θεµελιώδη
δικαιώµατα. Ήδη, άλλωστε, αυτά τα ζητήµατα ρυθµίζονται από
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων ειδικά και ορίζει ποιες πρέπει να είναι οι αρχές, αλλά και οι υποχρεώσεις, προς τις οποίες οφείλει να συµµορφώνεται ένας
ελεγκτής, προκειµένου να εξασφαλίζεται η σύννοµη επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εµείς κατανοούµε απόλυτα την ανάγκη για τη συγκεκριµένη
ρύθµιση. Κύριο µέληµα, όµως, όλων µας θα πρέπει να είναι εξίσου και η διασφάλιση αυτών των δεδοµένων.
Αυτό αποτελεί µια πάρα πολύ µεγάλη κουβέντα και για την παρούσα κατάσταση και συνολικότερα για σειρά θεµάτων που ανακύπτουν µέσα από τις προκλήσεις της πανδηµίας και τις
επιταγές, αν θέλετε, για την προστασία της δηµόσιας υγείας που
έχουν ανακύψει µέσα από την κρίση του κορωνοϊού.
Ήδη, όµως, από πέρυσι, κατόπιν της υπ' αριθµόν 5/2020 απόφαση της ολοµέλειάς της, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, η οποία εξέδωσε ένα κείµενο κατευθυντήριων γραµµών
αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διαχείρισης της COVID, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο, αλλά πρέπει να εκτιµάται σε σχέση µε τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθµίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα άλλα δικαιώµατα,
όπως είναι η ζωή και η υγεία.
Επιπλέον -δεν το λέω εγώ, το λέει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων στη συγκεκριµένη απόφαση της ολοµέλειάς
της- ο υπεύθυνος επεξεργασίας τόσο στο δηµόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τοµέα, λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή της διάδοσης της COVID, µπορεί να προβεί σε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τα άρθρα
5, 6 και 9 του ΓΚΠΔ, χωρίς -όπως συγκεκριµένα αναφέρεται- να
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µπορεί εκ προοιµίου να αποκλειστεί ως απαγορευµένη οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας ιδίως στην παρούσα χρονική στιγµή
και στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία.
Βάσει, λοιπόν, όλων των παραπάνω φαίνεται να τηρείται η
απαιτούµενη ισορροπία, που για µας είναι πολύ σηµαντική, ανάµεσα στα προσωπικά δεδοµένα και στα άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα και την προστασία τους, όπως είναι η ζωή και η υγεία. Και
αυτό -σας το τονίζουµε, σας το λέµε και θα συνεχίσουµε να σας
το λέµε- οφείλει να αποτελεί µία διαρκή έγνοια σας, µια πρώτη
προτεραιότητα για το Υπουργείο σας, καθώς είναι αρµόδιο, όπου
τίθενται διαρκώς και ανακύπτουν τέτοιου είδους θέµατα και ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς -το λέει συνέχεια και η Πρόεδρός µας και όλοι οι Βουλευτές και τα στελέχη του κινήµατος µας- αποτελούµε µια δύναµη υπεύθυνης, σοβαρής, δοµικής αντιπολίτευσης, όπου
καταθέτουµε πάντα συγκεκριµένες προτάσεις και αποτελεί προτεραιότητα για εµάς, µέσα από την πάντα καλόπιστη κριτική µας,
να διορθώνουµε λάθη στα νοµοθετήµατα τα οποία φέρνετε και
µε συγκεκριµένες προτάσεις να προσπαθούµε να φέρουµε το
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για την ελληνική κοινωνία.
Σας έθεσα ένα πάρα πολύ σηµαντικό ερώτηµα το οποίο έχει
να κάνει µε το τι σκοπεύετε να κάνετε και µε τους πολίτες των
άλλων χωρών, που είναι ένα ζήτηµα, για το οποίο σας κρούουµε
τον κώδωνα του κινδύνου, το καµπανάκι του κινδύνου. Ήδη το
θέµα του τουρίστα που ήρθε από τη Ρωσία και νόσησε µε κορωνοϊό, ενώ είχε κάνει τεστ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας απασχολήσει πολύ σοβαρά και πρέπει να δούµε πώς µπορούν να
αποφευχθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τέτοιου είδους ζητήµατα.
Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, όλοι, ειδικά για τόσο ευαίσθητα
και σοβαρά ζητήµατα, µε πολιτική υπευθυνότητα και σοβαρότητα, µακριά από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, να κάνουµε, ο
καθένας από το µετερίζι του, το καλύτερο δυνατό για τους Έλληνες πολίτες και για την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ,
κυρία Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος και ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος -όπως εξάλλου τοποθετηθήκαµε και στην αρµόδια επιτροπή για τη συζήτηση της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου- θα καταψηφίσει τη συγκεκριµένη
πράξη που προβλέπει τη θέσπιση, το περιεχόµενο και τη διαδικασία έκδοσης του ατοµικού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID19, όπως, εξάλλου, το καταψηφίσαµε και στο Ευρωκοινοβούλιο,
όπου -να θυµίσουµε- Νέα Δηµοκρατία, Κίνηµα Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιρρήσεις ή τις αντιθέσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Οµάδας της Αριστεράς, το υπερψήφισαν, όπως θα
κάνουν και στη σηµερινή συνεδρίαση.
Μάλιστα, αξίζει να σηµειώσουµε πως στη σχετική συζήτηση
στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν και αποκαλυπτική για τις πραγµατικές στοχεύσεις του ψηφιακού πιστοποιητικού, ήταν όντως
αποκαλυπτική όσο και κυνική θα λέγαµε η δήλωση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι ένα µέτρο κατά του κορωνοϊού,
αλλά είναι ένα µέτρο στο οποίο συµφωνούµε ότι µπορεί να υπάρχει ακόµα µεγαλύτερος κίνδυνος αν ταξιδεύουν οι πολίτες, αλλά
προτιµάµε να ανακτήσουµε το δικαίωµα ταξιδιού, ακόµα και αν
δηµιουργούνται κάποιοι επιπλέον κίνδυνοι.
Πρόκειται, λοιπόν, για απόψεις και τοποθετήσεις που σε καµία
περίπτωση δεν σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας
υγείας µέσω του ψηφιακού πιστοποιητικού και τους υπαρκτούς
κινδύνους να αναζωπυρωθεί η πανδηµία σε τουριστικούς προορισµούς, αν δεν ληφθούν ουσιαστικά µέτρα προστασίας κατοίκων και τουριστών.
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Αντίθετα, φανερώνουν πως πυξίδα του µηχανισµού που προωθείται, του ψηφιακού πιστοποιητικού, είναι η διασφάλιση των
αναγκών για κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων
στον τουρισµό, στις µεταφορές ενόψει της τουριστικής περιόδου. Εξάλλου, και στην επιτροπή και σήµερα από όλους τους εισηγητές των κοµµάτων αυτό ακούµε και αυτό προτάσσουν ως
επιχείρηµα για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Μην ξεχνάµε, εξάλλου, πως ένθερµοι υποστηρικτές αυτού του
µέτρου εδώ και µήνες υπήρξαν η Διεθνής Ένωση Αεροµεταφορών, η ΙΑΤΑ δηλαδή, οι µεγάλες αεροπορικές εταιρείες στον
κόσµο, όπως και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού. Βέβαια,
ο καηµός τους δεν είναι, για παράδειγµα, οι χιλιάδες εργαζόµενοι στον τουρισµό, αλλά τα δυσθεώρητα κέρδη τους και το τεράστιο διακύβευµα για τα µονοπώλια του τουρισµού, που
ποντάρουν πολλά στον τουρισµό, στην τουριστική σεζόν αυτής
της χρονιάς.
Συγχρόνως, το ψηφιακό πιστοποιητικό πρόκειται να αξιοποιηθεί και ως πρόσχηµα, αφενός µεν για να µην θωρακιστούν τα
δηµόσια συστήµατα υγείας, τα οποία δοκιµάστηκαν παντού
όπως και στη χώρα µας, αφετέρου δε στη µη τήρηση αντίστοιχα
των υγειονοµικών πρωτοκόλλων προστασίας των εργαζοµένων
στους χώρους δουλειάς, αλλά και στη χαλάρωση των µέτρων
ελέγχου στα σύνορα και τις µετακινήσεις, που ήταν πάγιο αίτηµα
των µεγάλων πολυεθνικών, των αεροπορικών εταιρειών, των
εφοπλιστών, των ξενοδόχων και των τουριστικών επιχειρήσεων.
Κι όλα αυτά, σε µία περίοδο που δεν έχει απαντηθεί από την επιστηµονική κοινότητα για το αν ο εµβολιασµός µπορεί να εµποδίσει αποτελεσµατικά ή όχι τη µετάδοση του ιού.
Να λοιπόν πως, µε fast track, κατεπείγουσες διαδικασίες υλοποιείται ακόµα µία απαίτηση των οµίλων, την οποία χρησιµοποιείτε κιόλας ως άλλοθι για την εγκληµατική διαχείριση της
πανδηµίας.
Μάλιστα, πρόκειται για µια απαίτηση, για την οποία ακούσαµε
και προ ολίγου αλλά και στην επιτροπή Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ,
Κίνηµα Αλλαγής να διαγκωνίζονται για την πατρότητα της πρότασης για τη δηµιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη χώρα µας.
Όµως, πιο προκλητικό και από την προσπάθεια της Κυβέρνησης να παρουσιάσει ως επιτυχηµένη τη διαχείριση της πανδηµίας που έχει στοιχίσει σε χιλιάδες νεκρούς στη χώρα µας,
εκατοντάδες να παραµένουν διασωληνωµένοι, µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας να έχει µετατραπεί σε σύστηµα µίας νόσου, µε τις
συνέπειες το επόµενο διάστηµα να γίνονται πιο ορατές, είναι η
αξιοποίηση της πανδηµίας ως ευκαιρίας, για να προχωρήσουν
οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην υγεία, όπως εξήγγειλε
εξάλλου πριν λίγες µέρες ο Πρωθυπουργός.
Στην ουσία, δεν προµηνύεται τίποτα λιγότερο από νέα επιδείνωση των όρων πρόληψης, περίθαλψης και αποκατάστασης της
υγείας του λαού, της επιδείνωσης των όρων δουλειάς και αµοιβών των υγειονοµικών στο υποτιθέµενο νέο ΕΣΥ, για το οποίο µίλησε ο Πρωθυπουργός προβάλλοντας ως λύση την ίδια αιτία που
δηµιουργεί και διογκώνει τα προβλήµατα στην πρόληψη και στη
θεραπεία, δηλαδή την πολιτική της ακόµα µεγαλύτερης ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα, της επιχειρηµατικότητας και της εµπορευµατοποίησης των υπηρεσιών του κρατικού τοµέα της υγείας,
την πολιτική δηλαδή, που έχει δοκιµαστεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας µε τραγικά αποτελέσµατα.
Αλήθεια, αυτή η πολιτική που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
είναι που θα προστατέψει, τάχα, την υγεία και τη ζωή του λαού
µας; Γιατί αν κάτι αποκάλυψε περίτρανα η πανδηµία, πέρα από
κάθε αµφιβολία, είναι ότι όντως ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να
υπάρχει µόνο παρασιτώντας πάνω στις λαϊκές ανάγκες, στερώντας πολύτιµες εφεδρείες από το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Όµως, η Κυβέρνηση µιλάει για νέες δυνατότητες συνεργασίας
ανάµεσα σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, δηλαδή νέες δυνατότητες στους επιχειρηµατικούς οµίλους στην υγεία και των κλινικαρχών, τους οποίους αρνήθηκε να επιτάξει όλο το προηγούµενο
διάστηµα, να θησαυρίζουν στην πλάτη του λαού στο έδαφος και
των µεγάλων ελλείψεων στο δηµόσιο σύστηµα, τις οποίες προκαλεί διαχρονικά ακριβώς αυτή η ίδια αντιλαϊκή πολιτική, φυσικά
µε ευθύνη όλων όσων κυβέρνησαν έως σήµερα.
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Μάλιστα, λέτε και ψέµατα, προβάλλοντας ως στόχο τον εξορθολογισµό του κόστους στην υγεία, που θα φέρει δήθεν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το λαό. Μα, αυτή η
πολιτική δεν είναι που οδήγησε στην ανύπαρκτη σήµερα πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στο κλείσιµο νοσοκοµείων, κλινικών,
τµηµάτων, σε απολύσεις εργαζοµένων, στις εργολαβίες προς
τον ιδιωτικό τοµέα και τα ΣΔΙΤ, που αποτελούν χρυσωρυχείο για
το κεφάλαιο στην υγεία; Αυτή η πολιτική δεν είναι που αναγκάζει
τον λαό να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη εξαιτίας των περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες, των πρωτοκόλλων και πλαφόν που
µπαίνουν ως κόφτες στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη;
Ακριβώς πάνω σε αυτήν την άθλια κατάσταση που έχετε δηµιουργήσει όλοι όσοι κυβερνήσατε και που έγινε χειρότερη µε την
πανδηµία, έρχεται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και κλιµακώνει την πολιτική της εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης,
διευρύνοντας την απόσταση που χωρίζει την υγεία-πρόνοια από
τις πραγµατικές ανάγκες των υγειονοµικών και του λαού, παρά τις
δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα αυτές να ικανοποιηθούν.
Και όντως είναι αισχρό, µε τόσους νεκρούς και εκατοντάδες
χιλιάδες αποκλεισµένους από το σύστηµα υγείας της µίας
νόσου, µε τους ιδιώτες να µπουκώνουν κέρδη, να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι αδιανόητο σήµερα, τον εικοστό πρώτο αιώνα
δηλαδή, να έχουµε δύο νοσοκοµεία σε απόσταση είκοσι µε
τριάντα χιλιόµετρα µεταξύ τους ή ότι το κόστος είναι κάτι το
οποίο προφανώς -όπως δήλωσε- θα µας προβληµατίζει ολοένα
και περισσότερο, καθώς η επιστήµη κάνει άλµατα.
Κάθε λέξη δηλαδή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υγείας αντίστοιχα για τη λεγόµενη «επόµενη ηµέρα» του συστήµατος υγείας ευθυγραµµίζεται στη λογική περιορισµού του κόστους, όπως βαφτίζεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στο
λαό και αύξησης του οφέλους για τους επιχειρηµατικούς κολοσσούς, οι οποίοι θησαυρίζουν είτε από τις ελλείψεις στα δηµόσια
νοσοκοµεία είτε από τις µπίζνες που αναπτύσσουν µέσω συνεργασιών µε το κράτος.
Πρόκειται για ένα όφελος που για τους επιχειρηµατικούς οµίλους προέρχεται µέσα από την εξοικονόµηση πόρων, οι οποίοι
αντί να κατευθύνονται -για παράδειγµα- στη θωράκιση των νοσοκοµείων πηγαίνουν στην προσέλκυση επενδύσεων µε κάθε είδους επιδοτήσεις στα µονοπώλια.
Έτσι, αν για το λαό πρέπει να περιοριστεί το κόστος και οι εργαζόµενοι πρέπει να συµβιβαστούν µε την πλήρη απαλλαγή του
κράτους από τις δαπάνες για την υγεία και µε τη λογική «ό,τι πληρώνεις παίρνεις», δεν ισχύει το ίδιο για το κεφάλαιο -για παράδειγµα- για τους φαρµακοβιοµηχάνους, αφού όπως ειπώθηκε
από την Κυβέρνηση έκανε πολλά όλο το προηγούµενο διάστηµα
για τη φαρµακοβιοµηχανία εν µέσω κρίσης, όπως έκανε -µην ξεχνάµε- και η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί, όσο και αν προσπαθεί να οριοθετήσει διαχωριστικές
γραµµές από τη Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ακριβώς
στην ίδια πλευρά, της αντίληψης δηλαδή που τον ώθησε να υλοποιήσει κατά γράµµα τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων
µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια ως αυτοτελών επιχειρηµατικών
µονάδων, που θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας µε την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς-πελάτες και τα ασφαλιστικά ταµεία, να διατηρήσει παράλληλα και να εφαρµόσει για πρώτη
φορά πιλοτικά σε δεκαοκτώ νοσοκοµεία το νόµο της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων, µε βάση την ικανότητα
προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονοµικής αποδοτικότητας.
Να µην πούµε για τη θέσπιση του νόµου της διευθέτησης του
χρόνου εργασίας νοσοκοµειακών γιατρών, ενός νόµου που επεκτείνει τώρα η Νέα Δηµοκρατία στο σύνολο των εργαζοµένων
στη χώρα µας, έναν νόµο «έκτρωµα»!
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πρόταση του για το
νέο ΕΣΥ, και υπερασπίζεται την πολιτική των ελάχιστων παροχών,
φορτώνοντας στην τσέπη του λαού τις όποιες προσλήψεις υπόσχεται, ενώ κλείνει το µάτι στον ιδιωτικό τοµέα ότι θα διαµορφώσει συνθήκες δίκαιης συνύπαρξης µε το δηµόσιο.
Έτσι, η αξία των όποιων διακηρύξεων εκµηδενίζεται όχι µόνο

13552

από τα πεπραγµένα όλων σας, αλλά από την πάγια δέσµευσή
σας για στήριξη του κεφαλαίου που επενδύει στο χώρο της
υγείας, γεγονός που από µόνο του υποσκάπτει τα θεµέλια του
δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Συνεπώς, όσα και να λέτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής και αντίστοιχα τα άλλα αστικά
κόµµατα, η πολιτική, δηλαδή το φαρµάκι της εµπορευµατοποίησης, της καπιταλιστικής κερδοφορίας και στην υγεία δεν µπορεί
µε τίποτα να γίνει φάρµακο για τον λαό και τις ανάγκες του.
Ακριβώς απέναντι σε αυτήν την κατάσταση ο λαός µας δεν
πρέπει να δώσει κανένα άλλοθι στην Κυβέρνηση, αλλά και στα
άλλα αστικά κόµµατα, για την άθλια κατάσταση που ζει καθηµερινά στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας, στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, στους µεγάλους χώρους δουλειάς και να διεκδικήσει ουσιαστικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων στον τουρισµό, τώρα που ξεκινάει η σεζόν, για ασφαλείς µεταφορές και
θωράκιση της υγείας των τουριστών και των κατοίκων µε όλα τα
απαραίτητα µέτρα.
Είναι αναγκαίο να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους σωµατεία
και φορείς για πραγµατική προστασία του λαού από την πανδηµία, για ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και επίταξη
του ιδιωτικού τοµέα, για µαζικούς εµβολιασµούς µε όλα τα διαθέσιµα σκευάσµατα, για µέτρα στους χώρους δουλειάς, όπου χιλιάδες εργαζόµενοι βρίσκονται και σήµερα στο έλεος των
πρωτοκόλλων και της εργοδοσίας.
Συνεπώς, το λέµε ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό,
ότι είναι πολυεργαλείο διαιώνισης της εγκληµατικής πολιτικής
σας, µη τήρησης των αναγκαίων, των απαραίτητων υγειονοµικών
πρωτοκόλλων για την προστασία των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς, αντίστοιχα στα µέσα µαζικής µεταφοράς, για τη
θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, µιας πολιτικής που
έως σήµερα έχει οδηγήσει σε εκατόµβες νεκρών και σε τεράστιο
αριθµό κρουσµάτων.
Συγχρόνως µπορεί να αποτελέσει και έναν ισχυρό µηχανισµό
ηλεκτρονικού φακελώµατος στο όνοµα της αντιµετώπισης της
πανδηµίας µέσω µαζικής καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης ιατρικών και άλλων δεδοµένων από τα αστικά κράτη, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους οµίλους και την εργοδοσία σε διασύνδεση µε ήδη υπάρχοντες κρατικούς και ευρωενωσιακούς οργανισµούς και µηχανισµούς φακελώµατος.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε δική της
ψηφιακή πύλη στηρίζει τα κράτη-µέλη στην ανάπτυξη λογισµικού
για τον µηχανισµό του πιστοποιητικού, ο οποίος θα παραµείνει
και µετά την πανδηµία. Έτσι µέσω των πιστοποιητικών ιατρικά
και άλλα προσωπικά δεδοµένα θα συλλέγονται από βάσεις δεδοµένων και µηχανισµούς των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των επιχειρηµατικών οµίλων, αφού τίποτα δεν διασφαλίζει τους όρους επεξεργασίας τους και τα όρια αξιοποίησής
τους.
Ο γενικός κανονισµός για την προστασία δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι µόνο δεν προσφέρει προστασία, αλλά αντίθετα αξιοποιείται ως εργαλείο θέσπισης τέτοιας έκτασης
εξαιρέσεων που καθιστούν νόµιµη κάθε παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων από κυβερνήσεις, κρατικούς µηχανισµούς και
επιχειρήσεις.
Επιπλέον, η δυνατότητα από το κάθε κράτος-µέλος για συµπερίληψη στο πιστοποιητικό και πρόσθετων δεδοµένων -άλλα εµβόλια των ταξιδιωτών κ.λπ.- και η επέκτασή του και σε άλλες
χρήσεις, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισµός αποδεικνύουν
ότι ο µηχανισµός συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων µε
αφορµή το πιστοποιητικό ανοίγει το δρόµο προκειµένου να µονιµοποιηθεί και να επεκταθεί, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες
παράλληλα για συµφωνίες εµπορικής εκµετάλλευσης εκατοµµυρίων ιατρικών δεδοµένων ταυτοποίησης προσώπων από επιχειρηµατικούς οµίλους στην υγεία και ασφαλιστικές εταιρείες.
Έτσι, σε συνέχεια των όσων είπαµε προηγουµένως, είναι, για
παράδειγµα, και οι προβλέψεις της παραγράφου 7 του άρθρου
1, που περιγράφει ένα ασαφές και ένα γενικό πλαίσιο και αναφέρεται στη διασύνδεση µε πρόσθετα πληροφορικά συστήµατα
των φορέων του δηµόσιου τοµέα και πάει λέγοντας.
Εδώ δεν προκύπτει συγκεκριµένα µε τι θα διασυνδεθεί, για πα-
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ράδειγµα µε ποιους φορείς, δεν γίνεται λόγος ακριβώς γι’ αυτούς τους φορείς, ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν το πιστοποιητικό, τι διαπίστευση θα έχουν, ποιους θα αφορά ως
παραλήπτες. Θα συλλέγονται τα προσωπικά δεδοµένα σε µία
βάση. Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιµοποιούνται για στατιστικά στοιχεία πολύτιµα για κάθε είδους χρήση, ακόµα και βεβαίως και εµπορική και πάει λέγοντας.
Το λέµε αυτό διότι την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί δική της ψηφιακή πύλη και στηρίζει τα κράτη-µέλη στην
ανάπτυξη λογισµικού για τον µηχανισµό του πιστοποιητικού, οι
κυβερνήσεις αναπτύσσουν τα δικά τους τεχνολογικά µέσα για να
ελέγχουν αν κάποιος έχει εµβολιαστεί. Διάφορες φορείς, όµως,
όπως η Διεθνής Ένωση Μεταφορών και το Διεθνές Εµπορικό
Επιµελητήριο χρησιµοποιούν ήδη διάφορες δικές τους εφαρµογές και ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν και
αξιοποιούν δικές τους τεχνολογικές εφαρµογές. Διαµορφώνεται,
δηλαδή, ένα δαιδαλώδες δίκτυο, µε το οποίο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις, φορείς που θα εµπλακούν
και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και ανταλλαγής ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων.
Έτσι, το ψηφιακό πιστοποιητικό και η εφαρµογή του, παρά τις
απατηλές αποπροσανατολιστικές, κατά τη γνώµη µας, διακηρύξεις της Κοµισιόν, αλλά και των αστικών κυβερνήσεων, όπως και
της Κυβέρνησης, για ενιαία αντιµετώπιση, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ελεύθερη κυκλοφορία, εντάσσονται στους οξυµένους ανταγωνισµούς και τις αντιθέσεις και στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις διακρίσεις ταξιδιωτών και
εργαζοµένων που έχουν εµβολιαστεί µε τα εγκεκριµένα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση εµβόλια σε σχέση µε το κινέζικο, το ρώσικο
ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο εµβόλιο υπάρχει αυτήν τη
στιγµή διαθέσιµο.
Συνδέεται, επίσης, κατά τη γνώµη µας, µε την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κερδίσει έδαφος στους ανταγωνισµούς
της απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και την Κίνα και
στην κούρσα για τον έλεγχο της ψηφιακής αγοράς, ανταγωνισµοί που θα πληρώσουν και πάλι οι λαοί.
Συγχρόνως, εκφράζουµε την ανησυχία µας πως µε µοχλό το
πιστοποιητικό θα ενταθεί ο εκβιασµός από τη µεγαλοεργοδοσία
για απολύσεις όσων εργαζοµένων για διάφορους λόγους δεν
διαθέτουν το πιστοποιητικό και θα ενισχυθεί και η κρατική καταστολή.
Να γιατί -κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- αναδεικνύουµε ως
κόµµα την ανάγκη της ενίσχυσης της εργατικής - λαϊκής πάλης
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου και των κοµµάτων που το υπηρετούν, ενάντια
στα µέτρα και τους µηχανισµούς καταστολής και περιστολής των
δικαιωµάτων και ελευθεριών του λαού µας και συγχρόνως αναδεικνύουµε την ανάγκη να δυναµώσει ο αγώνας υγειονοµικών και
άλλων φορέων του εργατικού λαϊκού κινήµατος για προστασία
των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς, στα µέσα µαζικής µεταφοράς στα σχολεία, για θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας µε επίταξη του ιδιωτικού τοµέα χωρίς αποζηµίωση, µε
προσλήψεις µόνιµου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και
επιτάχυνση εµβολιασµών µε κάθε διαθέσιµο ασφαλές και αποτελεσµατικό εµβόλιο.
Με βάση όλα τα ανωτέρω, όπως είπα και στην αρχή, κύριε
Πρόεδρε, καταψηφίζουµε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, ειδικός αγορητής της
Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άφησε µόνο σας ο Υπουργός. Είστε µία
Κυβέρνηση - νονός. Όχι ο νονός τύπου µαφίας. Μην πάει το
µυαλό σας εκεί γιατί είναι και πολύ έντονες οι εικόνες που παίρνουµε απέξω τον τελευταίο καιρό µε όσα συµβαίνουν και µε την
εγκληµατικότητα. Το λέω µε την απλή, την ωραία την έννοια του
νονού, που βαφτίζει. Μην πάµε στον νονό τον άλλον. Είστε κυ-
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βέρνηση - νονός γιατί έχετε εξειδίκευση στα βαφτίσια. Βαφτίζετε
γενικά. Σας αρέσει να βαφτίζετε. Βαφτίζετε γενικώς, το κρέας
ψάρι. Ξεκινάµε από εκεί, από τα βασικά.
Πάµε τώρα να δούµε τι έχετε κάνει. Βαφτίσατε, για παράδειγµα, την τρόικα θεσµούς…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εµείς δεν …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Α, εσείς δεν κάνατε. Μα, εσείς κυβερνάτε συγκριτικά µε τον ΣΥΡΙΖΑ πάντα. Δεν κυβερνάτε εσείς.
Συγκρίνεστε µε τον ΣΥΡΙΖΑ µια ζωή. Κάντε κάτι µόνοι σας. «Δεν
το κάναµε εµείς, το έκαναν οι άλλοι»!
Κύριε Πλεύρη, µιας και θέλετε τώρα να τα ακούσατε, την προδοτική συµφωνία των Πρεσπών -δεν την κάνατε εσείς, ξέρω- σε
κρατική συνέχεια βγαίνετε selfie µε τον Ζάεφ. Επιλέξατε τους φίλους σας τώρα.
Βαφτίσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τους παράνοµους
µετανάστες πρόσφυγες και φιλοδοξείτε, όπως είπε και η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας -απίστευτες δηλώσεις από την Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό εδώ, που
να επιζητά το µπόλιασµα αυτών στην ελληνική κοινωνία- οι µετανάστες να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού,
είναι η λύση στην υπογεννητικότητα. Είναι ανατριχιαστικά αυτά
που λέει.
Δεν ξέρω αν τη βάζει κάποιος. Θλίβοµαι, γιατί είναι τεράστιος
ο σεβασµός στον θεσµό, στο πρόσωπο που συζητάµε. Και κάθε
µέρα νιώθουµε περήφανοι που η Ελληνική Λύση δεν υπερψήφισε
την κ. Σακελλαροπούλου και δικαιωνόµαστε καθηµερινά γι’
αυτήν την επιλογή.
Βαφτίσατε, κύριε Υπουργέ, την ύφεση ανάπτυξη και τώρα η
ΕΛΣΤΑΤ σας ξεµπροστιάζει. Βαφτίσατε τη µειωµένη ΑΟΖ και τις
συµφωνίες που υπογράψατε µε την Ιταλία και την Αίγυπτο εθνικές επιτυχίες. Βαφτίσατε τον «µπάφο» αναπτυξιακή επένδυση και
αναγνωρίσατε την αξία του κ. Καρανίκα. Εσείς τα κάνατε όλα
αυτά. Βαφτίσεις είναι.
Έχετε βαφτίσει την εγκληµατικότητα και την έξαρση της ανοµίας που υπάρχει εκεί έξω σε νόµο και τάξη. Άλλη εντύπωση
έχουµε εµείς για τον νόµο και την τάξη. Κάπου το έχετε χάσει.
Φτάνω στο προκείµενο, κύριε Πρόεδρε.
Πλέον βαφτίζετε την ωµή παραβίαση των συνταγµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων «ψηφιακό πιστοποιητικό εµβολιασµού».
Μπορεί να µην είναι µόνο εµβολιασµός, αλλά είναι τέτοια και η
πλύση εγκεφάλου, στην οποία έχετε υποβάλλει τους Έλληνες
που ως τέτοιο το έχετε περάσει. Ακόµα και ο τρόπος που το κάνετε είναι πάρα πολύ ενοχλητικός και τα λέει όλα. Τα παρουσιάσατε ως δήθεν ιδέα σας.
Μας είπατε, κύριε Γεωργαντά, και συγκινηθήκαµε στην επιτροπή ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός των Ελλήνων, και
όχι της Νέας Δηµοκρατίας, πρωτοπόρησε και βγήκε στο εξωτερικό να µας παρουσιάσει την πραµάτεια του, το πιστοποιητικό
εµβολιασµού, που είναι δικιά µας ιδέα, βεβαίως! Σε άλλα δεν
µπορούµε να πρωτοπορήσουµε; Σε αυτό µόνο; Μόνο στο φακέλωµα πρωτοπορείτε; Σε άλλα δεν µπορεί να πρωτοπορήσει η Ελλάδα; Ποιους νοµίζετε ότι κοροϊδεύετε; Είστε οι λαγοί της
Μέρκελ, κανονικά. Σιγά µην ήταν δική σας ιδέα. Αυτοί µας έβαλαν µπροστά για να ανοίξουµε τον δρόµο και να φανούν αυτοί οι
καλοί και λίγο παρακάτω να υιοθετήσουν την αντισυνταγµατική
σας πρόταση. Γιατί διχάζετε τους Έλληνες συνεχώς. Είστε διχαστικοί. Ένα ακόµα παράλογο µέτρο, που διχάζει τους Έλληνες
είναι και αυτό. Είναι ένα µέτρο που θα δηµιουργήσει ακόµα περισσότερους κοινωνικούς αυτοµατισµούς.
Έχετε κατακρεουργήσει το Σύνταγµα. Φιµώσατε τη διαφορετική άποψη. Στοχοποιήσατε ανθρώπους, που είναι ανησυχούντες
ή έχουν προβληµατισµούς ή είναι σε δίληµµα. Τους έχετε κρεµάσει ταµπέλα: «Είστε τρελοί, είστε ψεκασµένοι, είστε επικίνδυνοι». Αυτό έχετε κάνει. Στιγµατίσατε ανθρώπους, δηµιουργήσατε
διακρίσεις ακόµα και ανάµεσα σε µικρά παιδιά στα σχολεία. Πηγαίνετε να δείτε πώς συµπεριφέρονται. Επιβάλλατε πολύ καλά
οργανωµένη κυβερνητική τηλεοπτική προπαγάνδα. Αυτό που
ζούµε δύο χρόνια δεν έχει προηγούµενο, ποτέ. Φυσικά, η οργανωµένη προπαγάνδα για τα εµβόλια, για την υποχρεωτικότητα,
για την αποµόνωση των υπολοίπων είναι πάρα πολύ καλή, αλλά
η τηλεοπτική προπαγάνδα επειδή τα µέσα ενηµέρωσης, επειδή
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είναι ενδιαφέρον ο θέµα, παρουσιάζουν την έξαρση εγκληµατικότητας καθηµερινά σας ενοχλεί. Λέτε ότι δεν ισχύει αυτό και ότι
τα κανάλια υπερβάλλουν. Δηλαδή στην εγκληµατικότητα υπερβάλλουν και στα θέµατα της υγείας και του εµβολίου δεν υπερβάλλουν; Άρα, ό,τι σας βολεύει και όπου σας βολεύει.
Διαµορφώσατε ένα απολυταρχικό καθεστώς παρόµοιο µε
αυτά που έχουµε δει στις πολύ σκοτεινές περιόδους. Πραγµατικά, είναι απίστευτο. Εκτός όµως από στυγνοί τροµοκράτες, στο
θέµα της κοινής γνώµης, είστε αµετανόητα υποκριτές. Δεν έχετε
την πολιτική ανδρεία. Βγείτε και πείτε στον κόσµο: «Ναι, το εµβόλιο θα είναι υποχρεωτικό». Γιατί από την πρώτη φορά που το
είπαµε, είπατε: «Όχι, δεν υπάρχει υποχρεωτικός εµβολιασµός.
Όµως, αν δεν εµβολιαστείς γιατί φοβάσαι, γιατί δεν θέλεις, γιατί
θέλεις να περιµένεις ή οτιδήποτε άλλο δεν θα µπορείς να κινείσαι
στη ζωή αυτή. Θα αποκλειστείς κοινωνικά.» Κατά τα άλλα, δεν
είναι υποχρεωτικό. Μας δουλεύετε; Συγγνώµη, µας δουλεύετε;
Ποιον κοροϊδεύετε; Θέλετε τόσο πολύ να πείτε ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει νόµος και ότι δεν υπάρχει
δικαστήριο που θα µπορούσε να το δεχτεί αυτό, αλλιώς θα το είχατε κάνει κατευθείαν, δεν το συζητάω.
Δεν εγκαταλείπετε την προσπάθεια. Έχετε βάλει λυτούς και
δεµένους, κάθε µέρα προπαγάνδα, να απειλούν εργαζόµενους.
Ναι ή όχι; Να τους βάλουν στο περιθώριο. Ναι ή όχι; Να εκβιάζουν. Ναι ή όχι; Έχετε δηµιουργήσει µια στρατιά «γαλάζιων εκβιαστών» από κάθε κλάδο που επιχειρούν µε άθλιο τρόπο να
επιβάλουν αυτό που εσείς δεν έχετε το θάρρος να ξεστοµίσετε.
Έχετε βάλει όµως τους υπόλοιπους καλοπληρωµένους, µέσω
ερευνητικών προγραµµάτων, γιατρούς που είναι µόνιµα καλωδιωµένοι στα κανάλια. Δεν δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι; Όλη
µέρα είναι στα παράθυρα;
«Δεν θα µπαίνουν στα µαγαζιά οι ανεµβολίαστοι από Σεπτέµβριο», είπε η κ. Παγώνη. Τι λέτε, κυρία µου; Ποια είστε εσείς που
θα πείτε ότι δεν θα µπαίνουν Έλληνες πολίτες στα µαγαζιά από
Σεπτέµβριο;
Ποια είναι αυτή, κύριε Υπουργέ; Πού πάτε; Μην φεύγετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Εδώ είµαστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εδώ είστε, αλλά φεύγετε.
Ποια είναι η κ. Παγώνη που κάνει αυτήν την απίστευτη δήλωση; Ποια είστε, κυρία µου, που θα πείτε σε Έλληνες πολίτες
ότι δεν θα µπαίνουν στα µαγαζιά από Σεπτέµβριο;
Υπουργοί και Βουλευτές απειλούν ευθέως Έλληνες πολίτες.
Όπως έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος είπε προχθές ότι αν
εµβολιαστούµε όλοι αύριο θα ανοίξουν τα µαγαζιά. Δεν υπάρχει
κάτι άλλο δηλαδή. Ή εµβόλιο ή τανκς. Τίποτα άλλο. Είναι δήλωση
Υπουργού, πρωτοκλασάτου στελέχους του κόµµατός σας. Ο κ.
Πέτσας το Σάββατο µίλησε για ψεκασµένους. Πάλι απίστευτα
πράγµατα.
Με τους συνδικαλιστές έχετε χάσει το παιχνίδι. Εσείς τους
έχετε βάλει, όµως. Γαλάζιοι συνδικαλιστές που για µια θέση στο
κόµµα απειλούν µε απολύσεις ανεµβολίαστους. Άκουσα χθες τη
δήλωση του Προέδρου των εργαζοµένων της Alpha Bank ο
οποίος είπε να απολυθούν. Τι λέτε, κύριε; Τι λένε αυτοί;
Το φιλελεύθερο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας µε το κοινωνικό
πρόσωπο τι λέει για αυτές τις δηλώσεις; Βγήκε ο γαλάζιος συνδικαλιστής της Alpha Bank και λέει να απολυθούν όσοι δεν εµβολιαστούν; Πάτε καλά; Θα µου πείτε: «Θα απολογηθώ τώρα,
Χήτα, γι’ αυτό που είπε αυτός;» Δεν τα είπε από µόνος του, πιστέψτε µε.
«Γαλάζιοι» ξενοδόχοι, κύριε Γεωργαντά, που προσλαµβάνουν
µόνο εµβολιασµένους υπαλλήλους και το δηλώνουν περήφανοι,
σαν να µην τρέχει τίποτα. Όλα για όλα αρκεί να κάµψετε την αντίσταση των ανθρώπων που ανησυχούν, που προβληµατίζονται,
που δεν έχουν πειστεί ακόµη γιατί δεν τους πείθετε. Πώς να τους
πείσετε; Να τους µιλήσετε, να τους εξηγήσετε, να κάνετε σεµινάρια, να κάνετε διαλέξεις, να εξηγήσετε στον κόσµο, βρε παιδιά, αφού αυτός είναι ο στόχος σας. Όχι να τους απειλείτε και
να τους λέτε ψεκασµένους τους Έλληνες πολίτες. Όχι, είναι άνθρωποι που ανησυχούν, άνθρωποι που προβληµατίζονται. Αυτό
είναι.
Έχετε βάλει ταµπέλες παντού. Τα πάντα κάνετε. Λες και δεν
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υπάρχουν φάρµακα, για παράδειγµα. Υπάρχουν τέσσερα µονοκλονικά µέχρι τώρα. Πού είναι; Υπάρχει το φάρµακο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για τα λεµφοκύτταρα. Πού είναι; «Να
πουλήσουµε την πραµάτεια πρώτα» και µετά θα βγουν τα φάρµακα! Εµείς δεν λέµε. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά βγάλτε
και άλλα όπλα, που έχουµε στη φαρέτρα, ένα σοβαρό σύστηµα
υγείας, µέτρα προστασίας, µονοκλονικά φάρµακα, καταγραφή
του χάρτη µε PCR τεστ. Υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχει µόνο
αυτό, αλλιώς δεν κυκλοφορείς. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να τελειώσει η ιστορία µε τα εµβόλια και µετά να πάµε στα υπόλοιπα.
Καλώς ήρθατε, κύριε Πιερρακάκη.
Ξέρετε τι µου θυµίζει; Είναι η θρησκεία του φόβου. Έχετε
κάνει µια θρησκεία. Το βλέπουµε στα µάτια του κόσµου πλέον.
Είναι µια θρησκεία που οικοδοµείται στον αντίποδα ακριβώς της
θρησκείας της αγάπης και της ορθοδοξίας. Είναι η θρησκεία του
φόβου. Στη µια υπάρχει η θεία κοινωνία και εδώ υπάρχει η «σωτηρία της ψυχής» ως προς τον εµβολιασµό. Δεν υπάρχει τίποτα
άλλο. Και η ιερά σύνοδος φυσικά αντικαθίσταται από την επιτροπή των λοιµώξεων. Πού είναι η εκκλησία; Πού είναι ο προκαθήµενος; Εδώ έχουµε τεράστια κοινωνικά θέµατα. Υπάρχει
εκκλησία; Υπάρχει; Πού είναι ο Ιερώνυµος; Να πάρει θέση. Ποια
είναι η θέση της εκκλησίας για τους εκβιασµούς των εργαζοµένων; Ποια είναι η θέση της εκκλησία; Απέναντι στην υποχρεωτικότητα που πάτε να περάσετε; Ποια είναι η θέση της εκκλησία;
Για τα εµβόλια στα παιδιά µας; Να µας πει η εκκλησία.
Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει µόνο οικονοµική κρίση. Έχει
κρίση και σε θεσµούς και σε ό,τι αφορά τον προκαθήµενο της
εκκλησίας, αλλά και τον Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Κύριε Πιερρακάκη, ακούστε λίγο κάτι. Τα καλά σάς τα πιστώνουµε. Ότι κάνετε δουλειά στο Υπουργείο Ψηφιακή, κάνετε. Ότι
έχετε ψηφιοποιήσει πάρα πολλά πράγµατα, έχετε. Θα τα λέµε
όλα. Δεν µπορεί κανείς να σας το στερήσει αυτό το πράγµα. Κάνετε δουλειά. Που είναι, όµως, η «Κυβέρνηση των αρίστων»; Εδώ
γίνατε κυβέρνηση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Έχουµε δει πολλά από εσάς, αλλά αυτή η τήρηση αλά καρτ
του Συντάγµατος πραγµατικά µας ενοχλεί.
Άραγε σας λέει τίποτα, κύριε Πιερρακάκη, το άρθρο 44 του
Συντάγµατος για τη διαδικασία που προβλέπει για τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου; Πότε µπορώ να φέρω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Λέει το Σύνταγµα στο άρθρο 44 ότι «Οι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου εκδίδονται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Ποια είναι τώρα η
εξαιρετικά επείγουσα; Άντε, φέρνατε πέρυσι, αυτό το καταλαβαίνω. Ρυθµίζατε εργασιακά, προσλήψεις στελεχών για να στελεχώσετε τα νοσοκοµεία, πράγµατα κ.λπ.. Το καταλαβαίνω.
Τώρα ποια είναι η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη;
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, εκ του Συντάγµατος πρέπει να εκδίδεται µε φειδώ, λόγω εκτάκτων αναγκών, όπως είναι
µια µεγάλη φυσική καταστροφή, ένας άµεσος και µεγάλων διαστάσεων κίνδυνος. Κι εσείς, όχι απλώς την έχετε κάνει κανόνα,
αλλά δίνετε αντισυνταγµατικά νέα διάσταση αυτήν τη στιγµή,
πραγµατικά, στην έννοια «εξαιρετικά επείγουσα». Με αυτό τον
τρόπο, παραβιάζετε συνταγµατικές διατάξεις, παραβιάζετε τα
άρθρα του Συντάγµατος που προβλέπουν την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, παραβιάζετε την ελευθερία, παραβιάζετε το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας.
Δεν πρόκειται εδώ για ένα απλό πιστοποιητικό. Μιλάµε για
έναν πλήρη φάκελο, µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ιατρικές πληροφορίες, πληροφορίες για τα πάντα, όνοµα, επίθετο,
ηµεροµηνία γέννησης, αν νόσησες, πότε νόσησες, τα εµβόλια,
τύπος εµβολίων, τεστ και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Γι’ αυτό
και δεν θεσπίζετε πιστοποιητικό. Νοµοθετείτε αντισυνταγµατικά
τη δηµοσίευση στην κυκλοφορία προσωπικού φακέλου και ιατρικού φακέλου των προσώπων. Είναι αντισυνταγµατικό.
Ακούστε λίγο, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
Η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει και αίτηση αντισυνταγµατικότητας, την οποία θα αναπτύξει ο Βασίλης Βιλιάρδος. Εµείς είµαστε αντίθετοι σε εθνικά µητρώα εµβολιασµών, σε εθνικά µητρώα
ασθενών, σε κάθε φακέλωµα των πολιτών.
Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι µητρώα, οι Έλληνες πολίτες δεν
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είναι αριθµοί, για να τους συµπεριφέρεστε εσείς µε αυτόν τον
τρόπο, να είναι απογυµνωµένοι και απροστάτευτοι από κάθε δικαίωµα, το ελάχιστο περιεχόµενο των οποίων προβλέπει το Σύνταγµα.
Έχουµε καταλάβει πια ότι οι πολιτικές σας δεν έχουν όρια, δεν
έχουν στεγανά και, το χειρότερο, δεν έχουν ούτε αρχές ούτε
αξίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Χήτα.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΜέΡα 25 κ. Φωτεινή
Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εµβολιασµού,
το οποίο µπήκε στη ζωή µας πριν λίγες µέρες.
Όµως, είναι αλήθεια -και έχετε δίκιο σε αυτό που όταν το θέσατε και το επισηµάνατε, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή- δεν
µπορεί να συζητηθεί το πιστοποιητικό, η λειτουργία, η έκδοση
και η χρησιµότητά του, εκτός ενός γενικότερου πλαισίου, του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας µας από τη µία πλευρά,
αλλά και ένα άλλο εξίσου σηµαντικό κοµµάτι, ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης και υγειονοµικής θωράκισης, ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και θωράκισης των δοµών υγείας και
φροντίδας στη χώρα µας, του τουρισµού, των µεταφορών, του
λιανεµπορίου και όλων των πτυχών της οικονοµίας µας.
Δεν χωρά αµφιβολία πως η Ελλάδα έχει µείνει αρκετά πίσω
στον αγώνα της τεχνολογικής εξέλιξης και προσπαθεί ακόµη, κάνοντας άλµατα, όταν άλλες χώρες κάνουν µικρότερα βήµατα, να
τις προφτάσει, χώρες που είναι σαφέστατα σε καλύτερη κατάσταση από εµάς.
Μην ξεχνάµε δε πως µέχρι πρότινος σε πολλές δηµόσιες υπηρεσίες και στη Βουλή ακόµη χρησιµοποιούταν το φαξ ως µέσο
επικοινωνίας. Είναι λογικό να προσπαθούµε πραγµατικά να φτάσουµε τις εξελίξεις που τρέχουν γύρω µας µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παρ’όλα αυτά, δεν µπορούµε να το κάνουµε, χωρίς να
λαµβάνουµε πάντα υπόψη τα παρελκόµενα των κινήσεών µας.
Ας δούµε για παράδειγµα, την ιστοσελίδα gov.gr, που θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Πράγµατι, µεγάλο µέρος των υποθέσεων των πολιτών
που µέχρι πρότινος θα έπρεπε να πάνε σε ένα ΚΕΠ ή σε µια δηµόσια υπηρεσία για να τις διεκπεραιώσουν πλέον το κάνουν ηλεκτρονικά µέσω του gov.gr. Οφείλω δε, να αναγνωρίσω και να σας
συγχαρώ για αυτό πως ένα πρόβληµα που είχα επισηµάνει και
εγώ, και άλλοι συνάδελφοι σε παλαιότερες τοποθετήσεις, πως
θα έπρεπε ένας πολίτης για να ταυτοποιηθεί στο gov.gr να έχει
κωδικούς e-banking πλέον έχει λυθεί και γίνεται ταυτοποίηση
µέσω των κωδικών του Taxisnet.
Παρ’όλα αυτά, δεν µπορούµε επ’ ουδενί στο όνοµα της τεχνολογικής εξέλιξης και της ανάγκης ψηφιακού µετασχηµατισµού
της χώρας µας να κλείνουµε τα µάτια σε όλα τα κακώς κείµενα
που βλέπουµε. Δείγµα αυτών είναι και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητάµε σήµερα, που ήρθε την προηγούµενη
εβδοµάδα, στις 30 Μαΐου, σε προηγούµενη Ολοµέλεια µε τη
µορφή τροπολογίας, µε αρκετές -οφείλουµε και πρέπει να σηµειώσουµε- ελλείψεις και ασάφειες, µια τροπολογία που σήκωσε
κύµα αντιδράσεων, κάτι που σας ανάγκασε να την αποσύρετε και
να την επανακαταθέσετε λίγες ώρες µετά µε τη µορφή που συζητάµε σήµερα.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό δηλώνουν όλες οι πλευρές της
Νέας Δηµοκρατίας και όχι µόνο, και πολιτικοί αλλά και επιστήµονες, πως έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων,
κατόχων του, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού και
περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του προσώπου
του φυσικού προσώπου κατόχου, που αφορούν τον εµβολιασµό
του, αποτελέσµατα τελευταίων δοκιµασιών, είτε είναι rapid-test,
είτε self-test, είτε PCR ή τη νόσησή του από τον κορωνοϊό.
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Σε ό,τι αφορά δε, τις πληροφορίες που θα περιλαµβάνει,
αυτές θα είναι ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, νόσος,
είδος εµβολίου, σκεύασµα, κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή παρασκευή του εµβολίου, αριθµό σε σειρά εµβολιασµών ή δόσεων και
ηµεροµηνία συνεδρίας εµβολιασµού µε αναφορά της ηµεροµηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης. Οι πληροφορίες φυσικά,
θα αλλάζουν ανάλογα µε το αν αυτός που το εκδίδει έχει προβεί
σε εµβολιασµό ή αν έχει κάνει κάποιο από τα τεστ.
Όµως, δυστυχώς υπάρχουν κι εδώ πολλά παραθυράκια και
πολύ φοβόµαστε ότι σε ένα επόµενο στάδιο θα δούµε πραγµατικά να λειτουργεί ως ένας online, ένας ψηφιακός ιατρικός φάκελος, καθώς δεν είναι σαφές ότι θα µείνουµε στη νόσο του
κορωνοϊού και στον εµβολιασµό γι’ αυτήν, χωρίς αυτό φυσικά να
δικαιολογείται ακόµη και σ’ αυτή την περίπτωση.
Δυστυχώς, όµως, είναι πολύ πιθανό να δούµε κάπου παρακάτω
να προστίθενται και άλλα εµβόλια, και άλλες νόσοι, και άλλα προβλήµατα υγείας, ίσως δούµε και κάτι άλλο πολύ αργότερα, που
το φοβόµαστε, αλλά δυστυχώς προς τα εκεί οδεύουµε. Εξάλλου
δεν µπορεί κανείς να το αποδώσει κάπου αλλού, όταν έχουµε όλοι
µας, όχι καταγγελίες, αλλά πολίτες που µας πλησιάζουν µε αγωνία
ή µάλλον µε απορία.
Αναρωτιούνται γιατί, για παράδειγµα, ενώ στην ηλικιακή τους
οµάδα είχε ανοίξει ένα εµβόλιο άλλο, µιλάω πριν ανοίξει ο εµβολιασµός και είχε τη δυνατότητα επιλογής και των δύο, τριών ή
τεσσάρων εµβολίων, το σύστηµα το ίδιο τον κατηύθυνε σε ένα
συγκεκριµένο εµβόλιο άλλο, από αυτό που προοριζόταν για την
ηλικιακή του οµάδα και µάλιστα, χωρίς να το έχει επιδιώξει ο πολίτης, που κλήθηκε να εµβολιαστεί. Αυτό ξέρετε, είναι αρκετά περίεργο.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες που έχουµε, ούτε καν οι γιατροί στο
εµβολιαστικό κέντρο όταν πηγαίνει ο πολίτης να εµβολιαστεί και
αναρωτιέται γιατί για παράδειγµα έπρεπε να κάνω “AstraZeneca”
και τελικά κάνω “Moderna” ή κάνω “Pfizer”, χωρίς να υπάρχει εµφανής λόγος, και δεν µπορούν ούτε εκείνοι να σου απαντήσουν,
καταλαβαίνετε ότι κάπου είναι εξαιρετικά περίεργο.
Συνεχίζω, όµως, για να επιστρέψω και στο ψηφιακό πιστοποιητικό που συζητάµε σήµερα, ένα πιστοποιητικό που µπήκε σε
ισχύ σε µία περίοδο που έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι τουριστικές ροές και οι επισκέπτες που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισµό για τις διακοπές τους θα έρθουν κάνοντας χρήση του. Ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός, δε, το παρουσίασε ως µία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τις
µετακινήσεις και την είσοδό µας σε ένα τουριστικό καλοκαίρι.
Ανεξάρτητα, όµως, µε το αν θα λειτουργήσει ως λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας ή όχι το ψηφιακό σας πιστοποιητικό αν κάτι
µας έδειξε η πανδηµία του κορωνοϊού είναι πως θα πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να στηριχθεί, να ενισχυθούν
τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας τόσο των τουριστικών περιοχών όσο και της ενδοχώρας µε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και µε προµήθειες, καθώς είναι
δύσκολο ήδη, πόσο µάλλον όταν µπαίνουµε σε τουριστική περίοδο, να ανταποκριθούν ως έχουν στις αυξηµένες ανάγκες της
εποχής του κορωνοϊού, ανάγκες που διογκώθηκαν µε την πανδηµία και σε άλλες περιπτώσεις παραµερίστηκαν στον αγώνα
δρόµου διαχείρισής της.
Παρ’όλα αυτά όσο τα νησιά µας βλέπουν τον πληθυσµό τους
να αυξάνει, και είναι κάτι που πραγµατικά όλοι ευχόµαστε µε δεδοµένο ότι θα πρέπει να καλυφθούν ζηµιές που δηµιουργήθηκαν
το προηγούµενο καλοκαίρι και να απαλυνθούν πληγές που έµειναν ανοιχτές, θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε πολλά σηµαντικότατα
προβλήµατα.
Κατ’αρχήν, οι δοµές υγείας των τουριστικών περιοχών θα κληθούν να αντιµετωπίσουν διάφορα προβλήµατα, δυστυχήµατα,
άλλα θέµατα υγείας και τις ανάγκες φροντίδας ντόπιων και επισκεπτών µαζί µε τις αυξηµένες ανάγκες για διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ στα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται οι επισκέπτες
µιας περιοχής. Έτσι, είναι αναµενόµενο όσο και µοιραίο οι υπαρκτές ελλείψεις σε προσωπικό, σε προµήθειες και υποδοµές να
λειτουργήσουν ως τροχοπέδη και να είναι εξόχως δύσκολο να
καλυφθούν όλες οι νέες ανάγκες µαζί µε τις ήδη υπάρχουσες,
ανάγκες που θα προκύπτουν ειδικά τώρα και όσο πηγαίνουµε
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προς τον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο µήνας κορύφωσης του
τουριστικού ρεύµατος στη χώρα µας.
Από την πρώτη στιγµή ως ΜέΡΑ25 ζητήσαµε επιτακτικά την
ενίσχυση του ΕΣΥ, των δοµών υγείας και φροντίδας όλης της
χώρας, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσµα και χωρίς να έχει ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα από την Κυβέρνηση. Μιλάω για ενίσχυση µε
µόνιµο προσωπικό και όχι µε τη λύση του επικουρικού ούτε µε
τη λύση µεταφοράς από ένα νοσοκοµείο ή από ένα κέντρο
υγείας σε ένα άλλο.
Επίσης, µόλις ανέκυπτε πρόβληµα µε ελλείψεις σε διαγνωστικά τεστ -και είχαµε τέτοια φαινόµενα το προηγούµενο διάστηµα- το αναδεικνύαµε ζητώντας την άµεση αντιµετώπισή του.
Αλήθεια, φέτος θα είµαστε έτοιµοι τόσο από άποψη ετοιµότητας των νησιών, αλλά και της ενδοχώρας όσο και από πλευράς
προµηθειών και διαγνωστικών τεστ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν; Σε τεχνικό επίπεδο είναι έτοιµη η πλατφόρµα gov.gr, που θα κληθεί να διεκπεραιώσει όλο τον όγκο των
αιτηµάτων και όλα τα µαζικά αιτήµατα, που θα δεχθεί; Απεύχοµαι, γιατί θα πέσετε εκτός του σχεδιασµού σας αν συµβεί κάτι
τέτοιο, να µην φτάσουµε να δούµε εικόνες που βλέπουµε συνήθως στο Taxisnet, όταν ανοίγει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων, που πολύ συχνά βλέπουµε να πέφτει το σύστηµα.
Επιτρέψτε µου τώρα να κλείσω, περνώντας από το τεχνικό
κοµµάτι του πιστοποιητικού στο πολιτικό. Θα επαναλάβω και θα
θυµίσω κυρίως για τους πολίτες που µας ακούν, γιατί εντός του
Κοινοβουλίου είναι κάτι που έχουµε πει όλοι, ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο Γραµµατέας µας,
αλλά και όλοι οι Βουλευτές, πως πάγια πρόταση και αίτηµά µας
είναι η δηµιουργία ενός δικτύου, ενός πλαισίου µαζικών τεστ που
θα γίνονται στους πολίτες καθώς θεωρούµε ότι είναι το µοναδικό
µέσο που µπορεί πραγµατικά να ανακόψει τη διασπορά του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ψηφιακό πιστοποιητικό που νοµοθετήθηκε πραγµατικά µε fast track διαδικασίες και µε πολλές ασάφειες θα το καταψηφίσουµε για συγκεκριµένους λόγους.
Πρώτον, δεν υπάρχει καµία ασφαλιστική δικλίδα που θα αποτρέψει το φακέλωµα των πολιτών. Πολλά CEO εταιριών θα έδιναν
και το ένα τους χέρι ακόµη για να µπορέσουν να έχουν στην κατοχή τους τα ευαίσθητα δεδοµένα των πολιτών που θα αποθηκεύονται για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού. Και µην
µου πείτε πως η ταυτοποίηση -όσο προτιµότερη και αν είναι από
το e-banking- µέσω του Taxisnet, που ανήκει στην απόλυτα εξαρτηµένη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, αποτελεί δικλίδα ασφαλείας,
γιατί πραγµατικά µόνο τέτοια δεν είναι.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ίσως αν δεν είχατε συνάψει σύµβαση µε την αµαρτωλή «PALANTIR» µέχρι πριν από λίγους µήνες να ήταν πιθανότερο να καταφέρετε να πείσετε
κάποιους πως τα στοιχεία των πολιτών δεν κινδυνεύουν. Η συνεργασία σας, όµως, µε τον συγκεκριµένο κολοσσό εξόρυξης και
επεξεργασίας δεδοµένων, ο οποίος εµπλέκεται -όλοι το ξέρουµεστο τεράστιο σκάνδαλο του «Facebook» και της «CAMBRIDGE
ANALYTICA» και φαίνεται να χρησιµοποίησε προσωπικά δεδοµένα πολιτών, για να επηρεάσει το αποτέλεσµα των αµερικανικών εκλογών υπέρ του Τραµπ, συνεργασία που µετά από δική
σας σύµβαση µε την «PALANTIR» της επέτρεψε να στήσει ένα
ολόκληρο κέντρο ελέγχου κρίσεων για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, µε στόχο τη διαχείριση της κρίσης της πανδηµίας, συνεργασία που µπορεί να έληξε τον περασµένο Δεκέµβρη, όµως,
θα σας κυνηγά σαν σκιά και εδώ θα είµαστε να το συζητάµε και
να το ξαναδούµε όσο κι αν προσπαθείτε να την αποτινάξετε από
πάνω σας.
Τώρα µε το ψηφιακό πιστοποιητικό που σπεύσατε να υιοθετήσετε και να νοµοθετήσετε µε στόχο την αντιµετώπιση της πανδηµίας και τη διευκόλυνση της µετακίνησης θα καταγράφονται,
θα τυχαίνουν επεξεργασίας και πιθανώς θα αξιοποιούνται είτε
τώρα είτε µελλοντικά ιατρικά και άλλα ευαίσθητα δεδοµένα των
πολιτών.
Αυτό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι βήµα
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας, είναι ένα βήµα
προς το πλήρες φακέλωµα, αλλά και µια κερκόπορτα για την κακόβουλη χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.
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Δεύτερον, είναι επίσης σχεδόν βέβαιο πως το ψηφιακό σας πιστοποιητικό θα οδηγήσει σε χαλάρωση τήρησης των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, γεγονός που αν το συνδυάσουµε µε τα
ελλιπή µέτρα σε χώρους εργασίας, σε µέσα µαζικής µεταφοράς,
τη δυστοκία σας και την άρνησή σας να στηρίξετε έµπρακτα το
ΕΣΥ, είναι δεδοµένο πως θα οδηγήσει σε χειροτέρευση της κατάστασης.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το fast track πιστοποιητικό σας, γιατί
είναι άλλο πράγµα ότι στήνω ένα δίκτυο µαζικών τεστ, θωρακίζω
τις δοµές υγείας, στηρίζω το ΕΣΥ, εφαρµόζω τα υγειονοµικά
πρωτόκολλα, ανοίγω τον τουρισµό και τις υπόλοιπες δραστηριότητες µε σχέδιο και οργάνωση και είναι άλλο το ότι κατηγοριοποιώ και φακελώνω τους πολίτες πείθοντάς τους ότι το κάνω για
το καλό και την υγεία τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Μπακαδήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα στην αρχή της συζητήσεως, έχει υποβληθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητας από
τον Πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής
Λύσης.
Συνεπώς, θα εφαρµόσουµε το άρθρο 100 του Κανονισµού της
Βουλής. Θυµίζω ότι θα µιλήσει ένας εκ των ενισταµένων, νοµίζω
ότι ο κ. Βιλιάρδος έχει δηλώσει επιθυµία. Αντιλέγων θα είναι ο κ.
Πλεύρης. Δικαίωµα έχουν να µιλήσουν στη συνέχεια οι Πρόεδροι
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι οποίοι όµως δεν είναι εδώ.
Έχουµε ερµηνεύσει ότι µπορούν να τους αντικαταστήσουν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, και βεβαίως οι κύριοι Υπουργοί
στο τέλος.
Συνεπώς, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά µε
µια µικρή ανοχή βέβαια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβάλλουµε ένσταση και αντιρρήσεις λόγω αντισυνταγµατικότητας κατά του ανωτέρω νοµοσχεδίου και ειδικά του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 και του
άρθρου 2 αυτού, οι ρυθµίσεις των οποίων προσκρούουν στα
άρθρα 5 παράγραφος 1, 2, 3 και 4, 9Α και 25 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος.
Ειδικότερα, το προσβαλλόµενο άρθρο πρώτο του άρθρου 1
ορίζει πως το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 θεσπίζεται µε
σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης
κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων - κατόχων του.
«Εξ αντιδιαστολής» σηµαίνει ότι όποιος δεν έχει αυτό το πιστοποιητικό θα περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του, ενώ θα
περιέχει αυστηρά προσωπικά δεδοµένα του προσώπου, όπως,
µεταξύ άλλων, και τη νόσηση από κορωνοϊό, µε λεπτοµέρειες
αυτής της νόσησης, τον εµβολιασµό και τον τύπο του εµβολίου,
τη διενέργεια τεστ κ.λπ..
Βασικότατο ανθρώπινο δικαίωµα είναι η ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη χώρα. Από τις ανωτέρω διατάξεις και ειδικά τη
διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, παρατηρούµε ότι η ελεύθερη κίνηση περιορίζεται µόνο από το Σύνταγµα ή από νόµο,
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και ο νόµος αυτός σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.
Το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Συντάγµατος ορίζει ότι ο περιορισµός της ελεύθερης κίνησης µπορεί να επιβληθεί µόνο ως
παρεπόµενη ποινή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µόνο για την πρόληψη αξιόποινων
πράξεων. Σε ό,τι αφορά στην ανωτέρω παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Συντάγµατος, υπάρχει ερµηνευτική δήλωση η οποία
ορίζει τα εξής: «Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαµβάνεται η απαγόρευση της εξόδου µε πράξη του εισαγγελέα
εξαιτίας ποινικής δίωξης ούτε η λήψη µέτρων που επιβάλλονται
για την προστασία της δηµόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών,
όπως ο νόµος ορίζει».
Επειδή η παράγραφος 4 αφορά ατοµικά διοικητικά µέτρα,
αναγκαστικά και η ανωτέρω ερµηνευτική δήλωση αφορά ατοµικά
διοικητικά µέτρα. Δηλαδή, επιβολή ατοµικού περιορισµού της
ελεύθερης κίνησης ενός πολίτη εντός της χώρας του επειδή ο
συγκεκριµένος αυτός πολίτης είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια
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υγεία, δηλαδή ασθενής µεταδοτικού νοσήµατος. Όµως, η άρνηση ενός υγιούς πολίτη να εκδώσει ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID-19 δεν εµπίπτει στις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις
και εποµένως η αξίωση ψηφιακού πιστοποιητικού για την ελεύθερη κίνηση -«διευκόλυνση» ονοµάζεται παραπλανητικά- και µάλιστα, µε εξαναγκασµό εµφάνισης σε κοινή θέα των προσωπικών
του δεδοµένων προσβάλλει τον πυρήνα του ατοµικού δικαιώµατος της ελεύθερης κίνησης των Ελλήνων εντός της χώρας τους
και της προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων.
Ο αντίλογος εδώ είναι ότι η πολιτεία δεν γνωρίζει ποιοι είναι
υγιείς και ποιοι επικίνδυνοι. Η απάντηση είναι να βρει η πολιτεία
τρόπους να το διαπιστώσει, πάντως όχι να παραβιάσει το Σύνταγµα. Δεν είναι δυνατόν οι αδυναµίες της πολιτείας να την οδηγούν σε παραβίαση του Συντάγµατος, όπως διαπιστώνουµε
πάρα πολλές φορές.
Δεύτερον, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ορίζεται πως η «διευκόλυνση» -σε εισαγωγικά- της ελεύθερης κίνησης θα επιτυγχάνεται µε ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, που θα εκδίδεται
ύστερα από αίτηµα του φυσικού προσώπου. Η διάταξη αυτή προσκρούει στις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις, επειδή εξαναγκάζει το φυσικό πρόσωπο να ζητήσει το ίδιο την έκδοση του
πιστοποιητικού, προκειµένου η πολιτεία να καλύψει την παρανοµία της πίσω από αυτήν την εξαναγκασµένη βούληση του ατόµου.
Η ερώτησή µας, λοιπόν, είναι η εξής: Τι θα γίνεται στις περιπτώσεις όπου το άτοµο δεν θέλει να αιτηθεί την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού; Προφανώς, δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη
κίνησή του. Εποµένως, υπάρχει αντισυνταγµατικότητα του µέτρου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Τέλος, στο άρθρο 2 παράγραφος 4 ορίζεται ότι οι αποδέκτες
του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε αυτό για τον σκοπό
της επαλήθευσης της εγκυρότητάς του είναι οι αρµόδιες αρχές
ελέγχου των αναγκαίων εγγράφων για την είσοδο ή µετεπιβίβαση
ταξιδιωτών στη χώρα. Έτσι όπως είναι διατυπωµένη η διάταξη
αυτή, εκτός του ότι προσκρούει στις πιο πάνω διατάξεις του Συντάγµατος, είναι αυτοτελώς αντισυνταγµατική ως αόριστη, επειδή
προκαλεί σύγχυση σχετικά µε το ποιους αφορά.
Η ερώτησή µας εδώ είναι η εξής: Αφορά µόνο όσους ταξιδιώτες εισέρχονται στη χώρα και µετεπιβιβάζονται ή αφορά και Έλληνες ταξιδιώτες για µετακίνησή τους εντός της χώρας;
Επιπλέον, το ψηφιακό αυτό πιστοποιητικό αφορά ή όχι την προσέλευση στην εργασία, στα µέσα µαζικής µεταφοράς και σε διάφορους χώρους;
Για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους έχουµε αναλύσει µε όλες τις λεπτοµέρειες στην έγγραφη ένστασή µας -εδώ
λέµε κάτι απλά περιληπτικά- οι προβαλλόµενες διατάξεις είναι
αντισυνταγµατικές.
Γνωρίζουµε, βέβαια, πως το Σύνταγµά µας έχει καταπατηθεί
δεκάδες φορές από τα συνεχή µνηµόνια που µας επιβάλλονται βιώνουµε ήδη το τέταρτο- αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως πρέπει
να το αποδεχόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βιλιάρδο.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης εκ µέρους των αντιλεγόντων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πραγµατικά, κύριε συνάδελφε, εκπλήσσοµαι µε την επιλεκτική ανάγνωση του Συντάγµατος, που
γίνεται πολλές φορές, όταν συζητάµε ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, προκειµένου µια πολιτική διαφωνία την οποία έχουµε
να προσπαθήσουµε να την αναγάγουµε ότι έρχεται σε αντίθεση
µε το ίδιο το Σύνταγµά µας.
Αναφέρεστε εδώ στο ότι το συγκεκριµένο πιστοποιητικό συνιστά ουσιαστικά, µία παρέµβαση τέτοιας φύσεως, που δεν επιτρέπει στον πολίτη να ασκήσει το δικαίωµά του για την ανάπτυξη
της προσωπικότητάς του και της ελεύθερης κίνησής του.
Θα ξεκινήσω από κάτι πολύ πιο έντονο, που παρεµβαίνει στον
πολίτη και έχει κριθεί ότι είναι συµβατό µε το Σύνταγµα. Στην
πρόσφατη απόφασή του 2387/2020 το Συµβούλιο της Επικρατείας -γιατί το Συµβούλιο της Επικρατείας κατ’ εξοχήν συνδέεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

µε την έρευνα της συνταγµατικότητας- είχε κληθεί να αποφασίσει εάν ένα παιδάκι το οποίο αρνούνταν οι γονείς του να εµβολιαστεί για τις παιδικές ασθένειες θα µπορούσε να φοιτά ή να
µην φοιτά στον παιδικό σταθµό. Οι γονείς είχαν προσφύγει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, ακριβώς µε το άρθρο 5, λέγοντας
ότι παραβιάζει την προσωπικότητα του παιδιού και την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας, πάρα πολύ σωστά, έρχεται και
λέει ότι όλες οι διατάξεις του Συντάγµατος εφαρµόζονται αναλογικά. Ερχόµαστε, λοιπόν, στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος: «Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών».
Τι είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας; Ότι η µέριµνα για τη δηµόσια υγεία είναι συνταγµατική υποχρέωση του κράτους και
µέσα σε αυτή τη συνταγµατική υποχρέωση είναι η πρόληψη από
τη διάδοση και η καταπολέµηση µεταδοτικών ασθενειών. Λέει,
λοιπόν, το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι από τη µία πλευρά
έχουµε έναν γονέα που θέλει το παιδί του να µην εµβολιαστεί για
την παιδική ασθένεια για να αναπτύξει την προσωπικότητά του.
Εάν αυτή η ασθένεια δεν ήταν µεταδοτική, προφανώς δεν θα
υπήρχε θέµα συζήτησης και αναλογίας. Επειδή, όµως, υπάρχει
και η υποχρέωση του κράτους να προλάβει τη µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών, σε αυτή τη στάθµιση έκρινε µε την
2387/2020 το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι είναι επιτρεπτή παρέµβαση και ορθώς απεβλήθη το παιδάκι από τον παιδικό
σταθµό, διότι κινδύνευε η υγεία των άλλων παιδιών.
Σε ένα, λοιπόν, πολύ πιο έντονο µέτρο, κυρία και κύριοι της
Ελληνικής Λύσης, που είχε να κάνει µε το αν θα µπορεί να παρακολουθεί παιδικό σταθµό αν δεν έχει εµβολιαστεί, ήρθε το Συµβούλιο της Επικρατείας και έκρινε ότι είναι συνταγµατικά ανεκτό
και επιβεβληµένο λόγω της συνταγµατικής υποχρέωσης του άρθρου 21 παράγραφος 3 του Συντάγµατος ότι κανένα δικαίωµα
δεν µπορεί να εξαντλείται και να ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό από αυτόν που το έχει και θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων πολιτών, που είναι και η πρόληψη από τη
µετάδοση ασθενειών.
Εδώ έχουµε κάτι άλλο, που δεν θέλω να πω ότι δεν το έχετε
διαβάσει και δεν το έχετε καταλάβει. Σας είπα το κορυφαίο που
υπάρχει. Διότι εδώ πέρα δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Εγώ
τολµώ να πω ότι ακόµα και αν ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Γεωργαντάς ερχόντουσαν εδώ και έλεγαν ότι το πιστοποιητικό είναι
υποχρεωτικό και δεν υπάρχει καµία άλλη διαδικασία, πάλι θα
ήταν συνταγµατικά ανεκτό. Δεν λέει, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο.
Τι λέει το νοµοσχέδιο; Όποιος δεν έχει εµβολιαστεί, έχει εξεταστεί ή απλώς έχει νοσήσει από COVID βγάζει ένα πιστοποιητικό που τον διευκολύνει να µην έχει άλλους περιορισµούς
προς τη µετακίνηση από αυτούς που θα έχει ένας που θα επιλέξει να µη βγάλει το πιστοποιητικό κι ενδεχοµένως να βρεθεί σε
καραντίνα ή οποιαδήποτε άλλη δίοδο ακολουθηθεί.
Άρα, εδώ έχουµε µια πολύ πιο ήπια παρέµβαση, που δεν έχει
τα χαρακτηριστικά της υποχρεωτικότητας. Έχει µόνο τα χαρακτηριστικά της διευκόλυνσης και εξυπηρετεί µία βασική συνταγµατική επιταγή, που έχει να κάνει µε την πρόληψη και τη
µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών.
Μου κάνει εντύπωση που στην ένστασή σας λέτε ότι πράγµατι
το άρθρο 5 παράγραφος 4, που δείχνει ότι δεν έχει βάση και η
ένσταση συνταγµατικότητας, στην ερµηνευτική δήλωση λέει ότι
µπορεί νόµος να ορίζει µέτρα για τη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας. Μα, αυτό είναι ένα µέτρο ακριβώς για τη διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας. Είναι και πάρα πολύ ήπιο διότι έρχεται και λέει
ότι όποιος πληροί όλες αυτές τις διαδικασίες και άρα έχουµε
ένα τεκµήριο ότι δεν θα είναι επικίνδυνος να µεταδώσει ασθένεια,
να µεταδώσει την COVID-19 στους συµπολίτες µας, αυτός έχει
µια διευκόλυνση χωρίς να αποκλείεται και ο άλλος.
Ποια θα ήταν, λοιπόν, τα άλλα συνταγµατικά µέτρα που λέτε
εσείς ότι πρέπει να βρεθούν; Πείτε µας ένα εδώ. Θα στηριχτούµε
στη δήλωση του άλλου ότι εγώ είµαι υγιής πολίτης, γιατί έτσι αισθάνοµαι; Δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα να εµβολιαστεί και να
έχει ένα πιστοποιητικό. Ένα κριτήριο, να έχει νοσήσει. Δεύτερο
κριτήριο για το πιστοποιητικό. Είναι αρνητής του εµβολίου, όπως
ενδεχοµένως είστε κι εσείς στην Ελληνική Λύση; Να κάνει ένα
τεστ, ώστε να πει: ορίστε δεν έχω κορωνοϊό. Ποιο άλλο µέτρο
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λοιπόν, κρίνετε εσείς ότι µπορεί να υπάρχει; Γιατί στην πρότασή
σας στην πραγµατικότητα το επόµενο είναι µην ελέγχετε καθόλου ή βάλτε όλον τον κόσµο σε καραντίνα και µετά θα είστε
υπεύθυνοι για τη µετάδοση της ασθένειας που θα υπάρξει.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο πιστοποιητικό, που
ήταν µια πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των επικεφαλής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, που υιοθετήθηκε συνολικά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται µε την πιο ήπια παρέµβαση, που
µπορεί να υπάρξει στα συνταγµατικά δικαιώµατα, που επικαλείστε.
Σας ανέφερα την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
που έκρινε συνταγµατικά ανεκτή πολύ µεγαλύτερη παρέµβαση,
µε την πιο ήπια παρέµβαση που µπορεί να υπάρξει να δοθεί η
δυνατότητα από τη µία πλευρά να ασκηθούν τα ατοµικά δικαιώµατα και από την άλλη πλευρά να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία.
Δεν έχει απολύτως κανένα έρεισµα η ένσταση αντισυνταγµατικότητας που κάνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ποιοι εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θέλουν να λάβουν τον λόγο; Δεν
είναι υποχρεωτικό. Όποιος θέλει.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνηθίζουµε να
πάµε ανάποδα.
Από το ΜέΡΑ25 θέλετε τον λόγο;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Γρηγοριάδης
έχει τον λόγο.
Παρακαλώ να τηρούµε τον χρόνο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μείνετε ήσυχος, κύριε Πρόεδρε. Θα
τον τηρήσω.
Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη γνώµη του ΜέΡΑ25, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας που µόλις κατέθεσε το κόµµα Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος βασίζεται ουσιαστικά σε
µία υπόθεση. Βασίζεται, δηλαδή, πάνω στην υπόθεση ότι η αναφορά στο σχέδιο νόµου περί σκοπούµενης διευκόλυνσης άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών
προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID19 εξ αντιδιαστολής, χωρίς να αναφέρεται δηλαδή ρητά, σηµαίνει
-αυτονόητα, σύµφωνα µε το σκεπτικό της ένστασης αντισυνταγµατικότητας- ότι για τους µη κατόχους του εν λόγω πιστοποιητικού η ελεύθερη κυκλοφορία µε κάποιους τρόπους θα περιορίζεται.
Είναι προφανές ότι η ένσταση αντισυνταγµατικότητας αφορά
κάτι που δεν έχει συµβεί, κάτι δηλαδή που προοιωνίζεται και δύναται να συµβεί. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Το πιο σηµαντικό,
όµως, πρόβληµα, κατά τη γνώµη µας, είναι αυτό που θα εξηγήσω από δω και πέρα. Το δικαίωµα, κατά τη δική µας γνώµη στο
ΜέΡΑ25, όµως, στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι ήδη εξαιρετικά
περιορισµένο για λόγους δηµόσιας υγείας για τους πολίτες της
Ελλάδας λόγω της πανδηµίας COVID-19 για το σύνολο µάλιστα
του πληθυσµού µας εδώ και ενάµιση ολόκληρο χρόνο.
Η συγκεκριµένη ένσταση, εποµένως, απλώς έτσι όπως είναι
διατυπωµένη έρχεται κάπως καθυστερηµένα, κατά τη γνώµη
µας, από την Ελληνική Λύση και θεωρούµε γι’ αυτό ότι αποτελεί
ξεκάθαρα µια επικοινωνιακή κίνηση. Αυτό γίνεται προφανές,
κατά τη γνώµη µας πάντα, από τον αλά καρτ σεβασµό στο Σύνταγµα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί η Ελληνική Λύση επικαλείται το
άρθρο 5 του Συντάγµατος το οποίο απορρίπτει συστηµατικότατα. Το έχει απορρίψει πολλάκις σε αυτή την Αίθουσα, κάθε
φορά που πρόκειται για πρόσφυγες, οµοφυλόφιλους, αναρχικούς.
Να θυµίσουµε, λοιπόν, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις τι
λέει αυτή η έρµη παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Συντάγµατός
µας. Λέει: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτειά µας
απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και
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της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».
Εποµένως, κατά τη γνώµη µας, εδώ µιλάµε για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα. Σε ποιους απευθύνεται, λοιπόν, τελικά αυτή
η, κατά τη γνώµη µας πάντα, επικοινωνιακή κίνηση της Ελληνικής
Λύσης; Δεν απευθύνεται σε εκείνους που από τη µία αντιλαµβάνονται την πανδηµία στο πραγµατικό της µέγεθος, ως υπαρκτή
δηλαδή υγειονοµική απειλή και φυσικά, αποδέχονται αυτονόητα
το εµβόλιο ως δηµόσιο αγαθό, αλλά ταυτόχρονα από την άλλη
φοβούνται την εργαλειοποίηση της πανδηµίας από την ολιγαρχία
και τους εντολοδόχους πολιτικούς της για την παγίωση µε
αφορµή την πανδηµία αντιδηµοκρατικών πρακτικών, όπως είναι
για παράδειγµα η συλλογή ιατρικών δεδοµένων και η επίδειξή
τους σε µη δηµόσιους φορείς, βλέπε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες.
Η επικοινωνιακή αυτή κίνηση κλείνει το µάτι, κατά τη γνώµη
µας, στους αρνητές της πανδηµίας, στους αρνητές των εµβολίων.
Καταψηφίζουµε την εν λόγω ένσταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Γρηγοριάδη.
Ο κ. Βιλιάρδος έχει αναπτύξει τις απόψεις του. Δεν νοµίζω να
θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εµείς λέµε καθαρά ότι το συγκεκριµένο πιστοποιητικό δεν σχετίζεται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά αντίθετα
αποτελεί εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων και αξιοποιείται ως πρόσχηµα για τη µη θωράκιση
του δηµόσιου συστήµατος υγείας, για τη µη τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων προστασίας των εργαζοµένων σε εργασιακούς χώρους ή για την αποσυµφόρηση των µέσων µαζικής
µεταφοράς. Από αυτή την άποψη, είναι φανερός ο χαρακτήρας
του συγκεκριµένου πιστοποιητικού.
Δεύτερο ζήτηµα. Λέµε ότι επί της ουσίας όχι µόνο δεν προστατεύει τα προσωπικά δικαιώµατα και προσωπικά δεδοµένα, αλλά
αντίθετα τα αξιοποιεί για επιχειρηµατικούς σκοπούς.
Τρίτον, µπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο για τον περιορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων, αλλά και διακρίσεων σε βάρος
εργαζοµένων και λαϊκών στρωµάτων.
Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, εµείς λέµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντιδηµοκρατικό και το καταψηφίζουµε.
Για τη συγκεκριµένη πρόταση της Ελληνικής Λύσης περί αντισυνταγµατικότητας εµείς απέχουµε από την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Σκανδαλίδης
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Θα µιλήσει η κ. Γιαννακοπούλου αντί εµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν µπορείτε.
Κατά πλάσµα ερµηνείας έχουµε πει ότι όταν λείπουν οι Αρχηγοί
τον λόγο παίρνουν ο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Για δύο λεπτά
θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει. Θα µας
φέρετε παρακαλώ ένα συµπλήρωµα από τον Γραµµατέα ότι είστε
δεύτερη Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος. Δεν θα κολλήσουµε εκεί.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούµε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη
της παράταξής µας, η αβίαστη έγερση ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας είναι µία πρακτική η οποία πρέπει να γίνεται µε πάρα
πολλή προσοχή, µε πολύ µεγάλη φειδώ και πρέπει να αποφεύγεται, παρά µόνο για σοβαρά ζητήµατα.
Από θέση αρχής το Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Πρόεδρε, θεωρεί
ότι η επίκληση του Συντάγµατος και των διατάξεών του πρέπει
να γίνεται, όπως προείπα, µε φειδώ και µε σύνεση. Η πολιτική
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αντιπαράθεση, ναι, να γίνεται τεκµηριωµένα, να γίνεται µε πολύ
µεγάλη αυστηρότητα, να γίνεται όπως επιτάσσει η θεσµικός
ρόλος όλης της Αντιπολίτευσης, αλλά όχι κατ’ ανάγκην µε συνταγµατική περιβολή.
Γιατί φοβούµαι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι πολλές φορές οδηγούµαστε και σε έναν συνταγµατικό ακτιβισµό σε αυτή την Αίθουσα που εν τέλει γυρνάει µπούµερανγκ
κατά της ίδιας της τόσο σοβαρής αυτής διαδικασίας.
Ας είµαστε, λοιπόν, πολύ προσεκτικοί και ας µιλούµε µε πολιτικούς όρους, κατά κύριο λόγο, όπως κατ’ εξοχήν κάνουµε στην
παράταξή µας και όχι µε εργαλειοποίηση του Συντάγµατος.
Καταψηφίζουµε αυτονοήτως την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ
και εγώ, κυρία Γιαννακοπούλου.
Ο κ. Μάριος Κάτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζητήµατα ατοµικών ελευθεριών και προστασίας προσωπικών δεδοµένων βλέπουµε ότι πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε
µε µεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό δεν το κάνατε στην αρχή της διακυβέρνησής σας. Θυµίζω τις υποθέσεις
της «PALANTIR» και της «CISCO», τη νοµοθέτηση της άυλης συνταγογράφησης, χωρίς να έχετε συνεργαστεί µε την αρµόδια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
σύµφωνα µε όσα η ίδια η αρχή ανέφερε µε έγγραφό της προς
τη Βουλή τότε στο νοµοσχέδιο εκείνο.
Όµως, έπειτα από τις συνεχείς ερωτήσεις µας και το γεγονός
ότι φέρνουµε το θέµα των προσωπικών δεδοµένων επιµόνως και
συνεχώς στη δηµόσια συζήτηση φαίνεται ότι τελευταία έχετε
κάνει µία στροφή και δίνετε ιδιαίτερο βάρος στις παρουσιάσεις
που κάνετε, όπως και στο παρόν σχέδιο νόµου µε ιδιαίτερο
άρθρο.
Ωστόσο, επειδή στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου αναφέρεται ότι αποδέκτες του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε αυτό για τον σκοπό της
επαλήθευσης της εγκυρότητάς του είναι οι αρµόδιες αρχές ελέγχου των αναγκαίων εγγράφων για την είσοδο ή τη µετεπιβίβαση
ταξιδιωτών στη χώρα, εισηγείστε και αποδέχεστε ότι αυτό το πιστοποιητικό αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις µετακίνησης από
χώρα σε χώρα και όχι εντός της χώρας. Αν εσείς στη συνέχεια
προχωρήσετε σε χρήση για µετακινήσεις εντός της χώρας,
υπάρχει πρόβληµα.
Επίσης, από την παραπάνω φράση καταλαβαίνουµε ότι οι
αρχές που θα έχουν πρόσβαση στα αναγραφόµενα προσωπικά
δεδοµένα είναι αυτές που παραδείγµατος χάριν σήµερα ελέγχουν διαβατήρια και ταυτότητες, όπου επίσης υπάρχουν προσωπικά δεδοµένα, οπότε σας καλούµε να κάνετε πιστή εφαρµογή
αυτών που νοµοθετείτε.
Όµως, η προχειρότητα που σας διακρίνει στη νοµοθέτηση και
τις διαδικασίες, όπως κάνατε παραδείγµατος χάριν τότε µε την
άυλη συνταγογράφηση και ήρθε το έγγραφο-καταπέλτης της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µετά,
αφήνει ανοικτές ρωγµές για να αµφισβητούµε τις προθέσεις σας.
Συγκεκριµένα, φέρατε µία τροπολογία που έλεγε ότι «µε απόφαση των Υπουργών…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κάτση, για
την αντισυνταγµατικότητα, σας παρακαλώ, επί της ουσίας του
νοµοσχεδίου.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ναι, σε αυτό αναφέροµαι, θα καταλήξω.
Αφήστε µε λίγο! Επί της ουσίας µιλάω, κύριε Πρόεδρε, σε άρθρο
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αναφέροµαι.
Συγκριµένα φέρατε µια τροπολογία που έλεγε ότι µε απόφαση
των Υπουργών θα προστίθενται επιπλέον δεδοµένα των προσώπων που εκδίδουν το πιστοποιητικό. Αφήνατε τεράστια τρύπα να
προστεθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, χωρίς αυτό να περάσει από τη Βουλή. Τώρα, όµως, στο κείµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου το διορθώσατε, λέγοντας ότι θα
προστίθενται µη προσωπικά στοιχεία.
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Στο κείµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αναφέρεται ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό θεσπίζεται µε σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας
των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου
2 γράφεται κάτι διαφορετικό. Εκεί αναφέρεται ότι η επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την έκδοση και χρήση
του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 είναι προς διευκόλυνση
της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων και κατόχων του. Για ποιον λόγο εδώ αφήνετε υπόνοιες ότι η µη κατοχή
πιστοποιητικού θα εµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία; Για ποιον
λόγο δεν επαναλαµβάνετε και εδώ τη φράση «διευκόλυνση της
άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας»;
Σας καλούµε να αλλάξετε µε νοµοτεχνική βελτίωση τη φράση
αυτή στο άρθρο 2 και να αναγράφεται η φράση που έχει µέσα η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, καθώς κατά τη γνώµη µας
αποδίδει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον σκοπό θέσπισης του πιστοποιητικού.
Τέλος, για να ξεδιαλύνουµε το τοπίο και να µην υπάρχουν αµφιβολίες, σας καλούµε να καταθέσετε τη γνώµη της Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ψηφιακό
πιστοποιητικό.
Επιπλέον, επειδή η έκδοσή του ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου,
σας καλούµε να καταθέσετε το απαιτούµενο από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του GDPR Μνηµονίου Συνεργασίας, που
θα έπρεπε ήδη να έχει συνάψει η ΗΔΙΚΑ ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων µε το ΕΔΥΤΕ ως ο εκτελών
την επεξεργασία. Υπάρχει αυτό; Αν υπάρχει, να το καταθέσετε.
Συνεπώς, καταψηφίζουµε το αίτηµα αντισυνταγµατικότητας,
αλλά καλούµε την Κυβέρνηση να προσκοµίσει όλα εκείνα τα έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι ακολουθούνται αυστηρά όλες οι
προβλεπόµενες διαδικασίες του ευρωπαϊκού και εθνικού νοµοθετικού πλαισίου, για να µην υπάρχει καµία αµφιβολία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κάτση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Βιλιάρδο.
Κύριε Βρούτση, θα πάρετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Βιλιάρδο,
επειδή είχατε πει ότι δεν θα µιλήσετε, γι’ αυτό σας παρέκαµψα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο -συµπληρωµατικά είπατε- για δύο
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ένα λεπτό χρειάζοµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ θα σας δώσω
δύο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Απλά, ήθελα να απαντήσω σε αυτά
που ακούστηκαν προηγουµένως µε λίγα λόγια, γιατί δεν θέλω να
υπερβάλλω.
Τώρα, σχετικά µε την αναφορά της Κυβέρνησης σε πολιτική
σκοπιµότητα, όπως είπε ο εκπρόσωπός της, εκ µέρους µας, θα
τον παρακαλούσαµε -πραγµατικά θα τον παρακαλούσαµε!- να
µην κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Το καθήκον µας κάνουµε και τίποτα παραπάνω, έτσι όπως εµείς τουλάχιστον το βιώνουµε.
Τώρα είµαστε βέβαιοι πως θα έβρισκε τρόπο να δικαιολογήσει
τις αντιρρήσεις της, άλλωστε έχει χαρακτηρίσει γενικότερα όλα
τα µνηµόνια συνταγµατικά. Εποµένως, αν είναι δυνατόν να µην
χαρακτηρίσει συνταγµατικό και το σηµερινό, τη σηµερινή πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου!
Αυτό που µας ενόχλησε -µε ενόχλησε εµένα ιδιαίτερα και µάλιστα πάρα πολύ- είναι ότι µας χαρακτήρισε αντιρρησίες εµβολίου. Αντιρρησίες εµβολίου δεν είµαστε. Σε καµία περίπτωση δεν
έχουµε αντίρρηση µε τα εµβόλια, εναντίον της υποχρεωτικότητας κάθε εµβολίου είµαστε, κάθε εµβολίου, όχι µόνο του συγκεκριµένου, είτε άµεσης είτε έµµεσης. Αυτό το λέµε από την αρχή
και παρακαλούµε θερµά τον συνάδελφο να ανακαλέσει αυτά που
είπε.
Όσον αφορά τις κατηγορίες, θεωρούµε περίεργο να µας κα-
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τηγορεί ένα κόµµα που έχει ψηφίσει τα µνηµόνια, το PSI, που
ανήκει στην τρόικα εσωτερικού, που δεν έχει αφήσει τίποτα που
να µην ψηφίσει -όλα αντισυνταγµατικά- και έρχεται σήµερα να
κατηγορεί εµάς για κάτι το οποίο είναι τελείως φυσιολογικό και
για το οποίο θεωρούµε ότι η ένστασή µας, αυτή που καταθέσαµε
µε κάθε λεπτοµέρεια ήταν σωστή και δεν είχε τίποτα το διαφορετικό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επιστηµονικές
απόψεις είναι αυτές, κύριε Βιλιάρδο, και δεν νοµίζω ότι κανείς
ήθελε να προσβάλλει το κόµµα σας, αλίµονο.
Ο κ. Γιάννης Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
Είπατε, κύριε Βρούτση, θέλετε τον λόγο για δύο λεπτά ή τρία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, πολύ
σύντοµα.
Η πρόταση αντισυνταγµατικότητας εκ µέρους της Ελληνικής
Λύσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να αξιολογηθεί σε
δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το πολιτικό και το δεύτερο το καθαρά νοµικό-συνταγµατικό.
Σε πολιτικό επίπεδο η πρόταση αντισυνταγµατικότητας κρίνεται άκρως υποκριτική, υπό την έννοια ότι από τη µία µεριά κλείνει
το µάτι στους αντιρρησίες απέναντι στο εµβόλιο και από την
άλλη πλευρά, µη κάνοντας την παραµικρή πρόταση ως εναλλακτική στο ψηφιοποιηµένο πιστοποιητικό, έρχεται να κλείσει το
µάτι στην άλλη πλευρά που λέει «όλα ελεύθερα, χωρίς κανένα
πλαίσιο και κανόνες, αφήστε τα κρούσµατα να αυξηθούν και να
καταγγέλλουµε την επόµενη µέρα την αύξηση των κρουσµάτων».
Αυτό λέγεται άκρως υποκριτικό επικοινωνιακό πυροτέχνηµα
µόνο για τα µάτια, κύριε συνάδελφε.
Το δεύτερο είναι επί της ουσίας. Όπως ανέπτυξε ο εξαιρετικός
εισηγητής µας- αντιλέγων κ. Θανάσης Πλεύρης, η αντισυνταγµατική πρόταση εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης είναι αβάσιµη,
είναι έωλη, είναι αόριστη και τελείως ατεκµηρίωτη.
Στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
του δικαιώµατος της ελεύθερης µετακίνησης. Αντίθετα, σέβεται
πλήρως τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και συµπεριλαµβανοµένου του θεµελιώδους δικαιώµατος
ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που άλλωστε δεν θεωρείται και ταξιδιωτικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από καµία εθνική αρχή. Άρα,
καταρρίπτονται πλήρως όλα αυτά τα οποία είπατε πριν.
Μάλιστα, παρ’ ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη
κυκλοφορία η χρήση του, αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά
και να έχει πολύ θετική επίδραση στη χώρα µας, αλλά και γενικά
στον τουρισµό φέτος σε ολόκληρη την Ευρώπη -κάτι που επιδιώκουµε εµείς πρώτα και κύρια, κύριε συνάδελφε, εδώ στη χώρα
µας λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που έχουµε για τον τουρισµό- αλλά και από την άλλη πλευρά, να διευκολύνει τον ίδιο
τον πολίτη στη µετακίνησή του.
Άρα, η πρότασή σας καταψηφίζεται από την πλευρά µας ως
έωλη, ατεκµηρίωτη, πρόχειρη και µε υποκριτική σκοπιµότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Βρούτση.
Αν και θα ήταν περιττό να εφαρµόσουµε την προβλεπόµενη
διαδικασία για την ψηφοφορία, διότι ούτως ή άλλως οι εισηγητές…
Συγγνώµη, τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι ο κ. Πλεύρης, µε πολύ
µεγάλη πληρότητα και σαφήνεια, κατέρριψε τα όποια επιχειρήµατα περί αντισυνταγµατικότητας. Θα ήθελα να σταθώ σε όσα
είπε ο κ. Βρούτσης και να τα επεκτείνω λίγο περισσότερο.
Το εν λόγω πιστοποιητικό, όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν αποτελεί προϋπόθεση άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας όπως αυτό απορρέει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή από
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το Σύνταγµά µας. Αντίθετα, συµβάλλει στην ουσιαστική πραγµάτωση αυτού του δικαιώµατος.
Γιατί; Γιατί αν έπρεπε να το πούµε σε µία φράση είναι εργαλείο
διευκόλυνσης και όχι διακρίσεων. Διευκόλυνσης για να µπορέσει
ένας πολίτης να ασκήσει ευκολότερα το δικαίωµα της ελεύθερης
κυκλοφορίας, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι πληροί τις όποιες
απαιτήσεις θέτει το κάθε κράτος-µέλος σε σχέση µε τη δηµόσια
υγεία.
Να κλείσω πολύ γρήγορα µε δύο σηµεία. Το ένα είναι τι θα είχε
συµβεί εάν αυτό δεν είχε υιοθετηθεί. Τα είκοσι επτά κράτη-µέλη
θα έπρεπε να είχαν συνάψει διµερείς συµφωνίες µεταξύ τους,
στο σύνολο τριακόσιες πενήντα µία, ενώ τώρα συνολικά υπάρχει
ένας τεράστιος σχεδιασµός ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας
πράγµα το οποίο, επίσης, συµβάλει και στα προσωπικά δεδοµένα, διότι ο κατακερµατισµός θα είχε δηµιουργήσει τεράστια
ζητήµατα και µεγάλα ρίσκα. Οι διατάξεις αυτές έχουν έρθει µε
την αρωγή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους.
Κλείνω µε τη σκέψη ότι το πιστοποιητικό αυτό, µια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναπτύχθηκε τεχνικά από Έλληνες µηχανικούς,
συναρτάται µε το ζωτικό συµφέρον της χώρας. Γιατί η γρήγορη
αποκατάσταση της κανονικότητας, η γρήγορη επαναφορά σε ό,τι
αφορά ας πούµε τον τουρισµό είναι για εµάς ένα ζωτικό ενδιαφέρον. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή µας αφορά όλους, θα
έπρεπε και να το είχαµε υπερψηφίσει όλοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
βάσει του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα
της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Ενόψει του ότι έχουν εκφραστεί όλα τα κόµµατα, είναι προφανές ότι απορρίπτεται η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αλλά
για την ανάγκη των Πρακτικών, θα ρωτήσω τους εισηγητές, για
να ψηφίσουν ενόψει του ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό διαδικασία, ενόψει των ειδικών
συνθηκών που διατρέχουµε.
Κύριε Γρηγοριάδη;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είµαστε κατά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Χήτα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Υπέρ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανασόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος απέχει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απέχετε, ναι.
Κυρία Γιαννακοπούλου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Γκαρά;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κατά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ζεµπίλη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Κατά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Εισερχόµεθα στον κύκλο των οµιλητών. Για να οργανώσουµε
τη συζήτηση, µετά από τρεις οµιλητές µπορούν να µιλούν και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εφόσον το επιθυµούν και το δηλώσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
επανέρχεται σταθερά στην κανονικότητα ισορροπώντας µεταξύ
της υγειονοµικής ασφάλειας και της επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων που ήταν ανενεργές εξαιτίας της πανδηµίας.
Η πορεία των εµβολιασµών εξελίσσεται µε επιτυχία στον πληθυσµό και σε συνδυασµό µε το µέγα όπλο των self-test, που
έχουν συµβάλει καθοριστικά στην πρόληψη και την αποκλιµάκωση των κρουσµάτων, προχωράµε σήµερα στη θέσπιση ενός
ακόµα µέσου στρατηγικής σηµασίας, τόσο για την αντιµετώπιση
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της πανδηµίας όσο και για την αποκατάσταση της οικονοµικής
δραστηριότητας.
Η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 και τις εγγυήσεις προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων που συζητούµε και ψηφίζουµε σήµερα
βάσει των συνταγµατικών διατάξεων του άρθρου 44 αποτελεί
ένα νοµοθέτηµα που µας επιτρέπει να πάρουµε πίσω τη ζωή µας,
χωρίς περιορισµούς και χωρίς αστερίσκους.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει ως αρχές του την
ελευθερία, την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Με το ψηφιακό πιστοποιητικό διασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία
των πολιτών, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, τόσο εντός της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής επικράτειας εφόσον αυτοί έχουν εµβολιασθεί ή έχουν υποβληθεί σε
δοκιµασία rapid test ή PCR καθώς και στην περίπτωση που έχουν
νοσήσει και έχουν θεραπευτεί.
Πρόκειται για ένα µέσο άρσης των περιορισµών τους οποίους
έχει επιβάλει η πανδηµία, το οποίο διαθέτει η χώρα µας και θα
εφαρµοστεί από την 1 Ιουλίου σε όλη την Ευρώπη χάρη στο αισθητήριο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που
συνέλαβε πρώτος την ανάγκη θέσπισης και έκδοσης του πιστοποιητικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελλάδα ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα εφαρµόζει το
συγκεκριµένο µέτρο µέσω της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, πρωτοπορώντας µαζί µε µεγάλο αριθµό εταίρων µας, εδραιώνοντας τη σταθερότητα και χαράσσοντας τον δρόµο προς την
ανάπτυξη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε όποιον χώρο και αν ανήκει ο καθένας µας, δεν νοµίζω να µην αντιλαµβάνεται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά θεµελιώδη προϋπόθεση ανάπτυξης. Μαζί µε
την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων η
κυκλοφορία των προσώπων συνθέτει τις τέσσερις θεµελιώδεις
ελευθερίες πάνω στις οποίες εδράζεται το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και κάθε επιτυχηµένο εγχείρηµα οικονοµικής ολοκλήρωσης. Για την Ελλάδα η ανάκτηση της συγκεκριµένης ελευθερίας
δεν θα συµβάλει µόνο στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς και
των επιχειρήσεων, αλλά θα τονώσει τον τουρισµό που αποτελεί
έναν από τους βασικότερους πυλώνες της εθνικής µας οικονοµίας.
Επειδή ακούσαµε από µεµονωµένες ευτυχώς φωνές από την
ελάσσονα Αντιπολίτευση «γιατί εκδόθηκε και κυρώνεται η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου τόσο γρήγορα»; Όταν κυρώνεται
αργά, «γιατί κυρώνεται αργά», όταν κυρώνεται γρήγορα, «γιατί
κυρώνεται γρήγορα»;
Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ρωτήστε τους νησιώτες συµπατριώτες µας να σας πουν το γιατί και όχι µόνο αυτούς. Ρωτήστε τους συντοπίτες µου στα παράλια του Νοµού Λαρίσης, τους
επιχειρηµατίες που περιµένουν την τουριστική οικονοµία να
πάρει ξανά µπροστά. Ρωτήστε, όχι µόνο τους επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας,
αλλά και εκείνους που έχουν επενδύσει στον ορεινό τουρισµό.
Δόξα τω Θεώ η πατρίδα µας έχει ανεξάντλητη οµορφιά και ευρύτατες επιλογές τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα για όλον
σχεδόν τον χρόνο.
Να, λοιπόν, γιατί έπρεπε να εκδοθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να καλύψει την επείγουσα ανάγκη των συµπατριωτών µας σε όλη τη χώρα ώστε επιτέλους να δουλέψουν. Το
δικαίωµα στην εργασία είναι ιερό, δεν κάµπτεται ούτε από ιδεοληψίες ούτε από συνωµοσιολογίες.
Προτάσσουµε την επιστήµη έναντι της φαντασίας. Επειδή η
ιατρική επιστήµη είναι αυτή που νικά την πανδηµία και χάρη σε
αυτήν έχει σωθεί η ανθρωπότητα και έχει αυξηθεί ο µέσος όρος
ζωής, οφείλουµε να βάλουµε τέλος στα σενάρια και τους πολιτικούς καιροσκόπους που τα διακινούν και βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος και ακροατήριο σε περιόδους κρίσης, όπως η σηµερινή.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν φακελώνεται κανείς ούτε ελέγχεται ο πληθυσµός,
όπως επικαλούνται κάποιοι «ψεκασµένοι», όπως τους έχει χαρακτηρίσει και ο Πρωθυπουργός. Η πραγµατικότητα είναι ότι µε το
παρόν νοµοθέτηµα ενισχύεται η ασφάλεια των πολιτών, χωρίς
να παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδοµένα. Κανείς δεν έχει
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το δικαίωµα να µεταδώσει τον ιό στους συνανθρώπους του,
επειδή είναι αρνητής ή επειδή νοµίζει ότι είναι άτρωτος.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό ισχύει έως ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος της πανδηµίας. Αναλόγως για όσους κάνουν χρήση του προβλέπεται η επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων στοιχείων,
δηλαδή του ονοµατεπώνυµου, ηµεροµηνία γέννησης και στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εµβολιασµό ή το τεστ ή τη νόσηση.
Οι αρχές διατηρούν τα δεδοµένα ανάλογα µε το απαραίτητο
κατά περίπτωση χρονικό διάστηµα και όταν αυτό παρέλθει δεν
τα αποθηκεύουν, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου. Επισηµαίνεται άλλωστε πως η επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τον εφαρµοστικό αυτού ν.4624/2019.
Χάρη στις ευρείες δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης,
που είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγµατα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάθε πολίτης µπορεί να εκτυπώνει το πιστοποιητικό του
από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, δηλαδή από το gov.gr και να
πραγµατοποιεί ανεµπόδιστα τις δραστηριότητές του. Ήδη εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες συµπολίτες έχουν εκδώσει το πιστοποιητικό και το αξιοποιούν όπου είναι απαραίτητο, κερδίζοντας
προσβασιµότητα και χρόνο σε όποια δραστηριότητα χρειάζεται.
Εποµένως, κανείς δεν εµποδίζεται ούτε παρακολουθείται, αλλά
προστατεύεται η δηµόσια υγεία, διευκολύνονται οι µετακινήσεις
και η ζωή µας επιστρέφει στην κανονικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από ενάµιση χρόνο µάχης
µε την πανδηµία και την ύφεση, που αυτή επέφερε, η κοινωνική
και οικονοµική ζωή αποκαθίσταται και η χώρα µας επανακάµπτει
µε νέες δυνατότητες -όπως στον τοµέα της ψηφιακής διακυβέρνησης- που την καθιστούν πιο ανταγωνιστική και πρωτοπόρο
τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.
Από το ξέσπασµα της παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης έως
και σήµερα, που η κατάσταση βελτιώνεται αισθητά σε ολόκληρο
τον πλανήτη, η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγµα αντιµετώπισης του
κορωνοϊού. Γι’ αυτό και οι πολίτες εµπιστεύονται τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος έχει και όραµα και πρόγραµµα, προκειµένου να επαναφέρει γρήγορα τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, σύµφωνα µε την ισχυρή εντολή διακυβέρνησης που λάβαµε από τις
Ελληνίδες και τους Έλληνες πριν από δύο χρόνια.
Τιµώντας αυτή την εντολή, χαιρετίζουµε το παρόν σχέδιο
νόµου και ασφαλώς το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κέλλα.
Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς καµιά φορά τα
φέρνει η ιστορία και η σύµπτωση, αλλά ακούγοντας τον κ. Κέλλα,
το µόνο που δεν µπόρεσα να καταλάβω είναι σε ποιο σηµείο του
ζεϊµπέκικου του θορύβου και της µουσικής εναρµονίζεται µε την
κανονικότητα και την προσαρµογή µας σε αυτά που ορίζει ο
νόµος και οι υγειονοµικές συνθήκες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Πείτε µας σε ποια στροφή του ζεϊµπέκικου -διότι, βέβαια, µε όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις- είναι εκεί που προστατεύεται η δηµόσια υγεία!
Σε ποια; Στο βαθύ κάθισµα; Στον ήχο; Στο συγχρωτισµό; Πώς γίνεται; Μα, δεν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία και ντροπή να
ανεβαίνετε σ’ αυτό το Βήµα και να µας κάνετε χρηστοµάθειες
για τη συνετή και συναινετική σας πολιτική, την ίδια ώρα που
έχετε πιαστεί ο ίδιος να παραβαίνετε αυτό που κάνουν εκατοµµύρια Έλληνες; Μετά τους στοχοποιείτε; Έλεος πια! Με το µόνο
µε το οποίο αντιδράτε είναι ο θόρυβος; Υπάρχει και η συγγνώµη!
Δεν υπάρχει µόνο ο θόρυβος και η αποδοκιµασία! Ξαναλέω,
όµως: Μετά τις βόλτες και τα motocross, µε όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Ξέρω ότι η µέθοδός σας απέναντι στην αλήθεια -επειδή είναι
λίγα τα ρήγµατα- είναι ο θόρυβος και η βαβούρα. Θα το αντιπαρέλθω.
Για αρκετή ώρα παρακολουθούσα τον καλό συνάδελφο κ.
Πλεύρη, να διαβάζει το Σύνταγµα για να απαντήσει στο αίτηµα
αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε η Ελληνική Λύση. Στο ίδιο
Σύνταγµα ξέρετε, κύριε Πλεύρη, γράφει και κάτι άλλο. Γράφει
ότι κάθε Έλληνας είναι ίσος απέναντι στον νόµο. Ο πρώην
Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, που καλύφθηκε από τον κ. Αγγελή, βασικό µάρτυρα στη σκευωρία κατά Παπαγγελόπουλου,
είναι το ίδιο ίσος απέναντι στον νόµο όσο ο κ. Παπαγγελόπουλος
ή όσο εµείς;
Επειδή σας βλέπω σε κινητικότητα -προφανώς αναµένετε τον
Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη- πείτε µου: Υπάρχει απάντηση στο
ερώτηµα, ποιος πρώην Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας είναι
αυτός για χάρη του οποίου ο κ. Αγγελής, ο πρώην Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρνήθηκε να πάρει στοιχεία που αφορούν τη διαφάνεια, το δηµόσιο χρήµα, διαδικασίες που
οδήγησαν τη χώρα το 2009 σε χρεοκοπία; Συζητάµε τώρα για το
αν εσείς βαφτίζετε µια διαδικασία, το πιστοποιητικό κατά COVID19, ως πιστοποιητικό που ανοίγει τις λεωφόρους της ανάπτυξης
για τον τουρισµό;
Δεν ξέρω αν είναι απαντήσεις, που θα τις πάρουµε σήµερα
από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά ξέρετε κάτι; Η ιστορία πολλές
φορές επαναλαµβάνεται ως φάρσα. Την πρώτη φορά ήταν η διαδικασία και η συζήτηση για τις πατέντες. Μάλιστα. Τι συνέβη;
Έχοντας τη χώρα κάτω από µία παρατεταµένη, πολυετή οικονοµική -που µετατράπηκε και σε υγειονοµική- κρίση, εµείς παίζουµε
το θέατρο σκιών του ποιος το διατύπωσε πρώτος, παραφράζουµε και διαστρέφουµε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι απλή
και πρακτική -διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- και
στη συνέχεια, σαν τα µικρά παιδιά, µε παντελή άγνοια της πραγµατικότητας σκιαµαχούµε για το αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κοµιστής της ιδέας για την πατέντα των εµβολίων.
Πώς απαντάτε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα και ως πολιτική παράταξη; Το καταψηφίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν
µπαίνει προς συζήτηση.
Αστειευόµαστε; Κοροϊδευόµαστε; Είναι αυτό το πλαίσιο εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης, που θα οδηγήσει αυτό τον
τόπο, αυτούς τους πολίτες, έξω από τα προβλήµατα, έξω από
την υγειονοµική και οικονοµική κρίση; Αστειεύεστε ότι µε αυτού
του είδους τις λαθροχειρίες θα ξεχαστεί η εγκληµατική συµπεριφορά του Νοεµβρίου, µε υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη,
όπου µία πόλη βυθίστηκε στο θανατικό και το σκοτάδι, γιατί κάποιοι -κάποιοι!- θεώρησαν ότι µπορούν να παραµερίσουν, να παρακάµψουν τα στοιχεία και την πληροφόρηση και να υπερισχύσει
η µικροκοµµατική πολιτική αντίληψη;
Αυτά πληρώνονται όχι µόνο από την παράταξή σας, πληρώνονται και από την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, που
είναι και η µόνη διέξοδος για να επανέλθει η δηµοκρατία σε κανονικότητα και όχι µόνο η κοινωνία σε κανονικότητα.
Τώρα, επειδή συζητάµε για το πιστοποιητικό, κύριε Πιερρακάκη, αστειευόµενος θα σας παρακαλούσα, αν µπορούσατε γιατί είστε έξυπνος άνθρωπος και παραγωγικός- µε την ψηφιακή
δεξιότητα που διαθέτετε, να εµβολιάσετε, να ενισχύστε την τεχνητή νοηµοσύνη της Νέας Δηµοκρατίας ή του γραφείου Τύπου
της, έτσι ώστε όταν συζητάµε για την περίπτωση Αγγελή ή όταν
συζητάµε για τα σκάνδαλα, για το σκανδαλώδη δανεισµό της
Νέας Δηµοκρατίας, τα «δανεικά και αγύριστα», να υπάρχει µία
αισθητά βελτιωµένη νοηµοσύνη που δεν θα απαντά άρες-µάρες
κουκουνάρες µε 300 εκατοµµύρια δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
Μπαίνω, επιτέλους, στο ψηφιακό πιστοποιητικό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τώρα; Μετά από πέντε λεπτά;
Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δεν τελείωσε ο χρόνος. Σας πονάει
λίγο η αλήθεια, αλλά τι να κάνουµε, αυτή είναι. Η αλήθεια έχει
ρωγµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας πονάει, σας ενοχλεί, αλλά αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
µην κάνετε διάλογο κι εσείς.
(Θόρυβος)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε. Θα απαντήσετε µετά, αν θέλετε, όσοι από εσάς είστε εγγεγραµµένοι οµιλητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Καταλαβαίνω ότι είναι ενοχλητική η
αλήθεια µε την οποία είστε διαζευγµένοι, ότι είναι σκληρή. Αυτή,
όµως, είναι η αλήθεια.
Όσον αφορά, λοιπόν, αυτή τη σπουδή και την ευαισθησία που
δείχνετε για τον τουρισµό, µήπως γνωρίζετε από ποιες χώρες
έρχονται στην Ελλάδα τουρίστες; Πιστεύετε ότι είναι µόνο από
τη Γερµανία; Μπορεί να το πιστεύουν στο κέντρο διασκέδασης
που ήταν προχθές ο κ. Κέλλας. Όµως, έρχονται κυρίως Εγγλέζοι,
έρχονται και Βαλκάνιοι, οι οποίοι Βαλκάνιοι, κύριε Πιερρακάκη,
ζούνε καθηµερινά τη βάσανο των συνοριακών σταθµών της
χώρας µας, όπου σχηµατίζονται ατελείωτες ουρές, γιατί ο σχεδιασµός σας είναι πραγµατικά πρόχειρος, όπως ήταν πρόχειρος
και ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης Μητσοτάκη εκεί που σχηµατίζονται ουρές, γιατί είναι υποστελεχωµένες και οι µονάδες του
ΕΟΔΥ, είναι υποστελεχωµένες και οι τελωνειακές υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτή την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Γενικότερα, υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας ακόµα και µε τον
χρόνο λειτουργίας αυτών των συνοριακών σταθµών. Όσοι προσδοκούν τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην
Πιερία, στην Καβάλα, στη Θάσο, σε άλλα νησιά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µπορείτε να µου δώσετε, κυρία Πρόεδρε;
Όσοι, λοιπόν, προσδοκούν τουριστική ανάπτυξη σε αυτές τις
περιοχές, δυστυχώς το πιστοποιητικό σας, το πιστοποιητικό αυτό
που δεν είναι αυτό που περιγράφετε, είναι κάτι άλλο -«δεν είναι
αυτό που νοµίζεις», όπως λένε στα σίριαλ- δεν µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αν αποφασίσουν να έρθουν, θα ζήσουν την οδύσσεια της προσέγγισης των συνοριακών
µας σταθµών.
Κλείνοντας, θα πω το εξής: Αν πραγµατικά νιώθατε ενδιαφέρον, ευαισθησία, πόνο, πραγµατική ανάγκη να βοηθήσετε τα
πράγµατα, από το πρώτο που θα ξεκινούσατε θα ήταν η ιχνηλάτηση, που λέµε µήνες τώρα, και την οποία θεωρείτε ελάσσονος
σηµασίας ζήτηµα -το αποδεικνύετε στην πράξη- ο εµβολιασµός
στις τουριστικές περιοχές -όχι µόνο στα νησιά, αλλά στα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας και στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως
σας περιέγραψα- και σίγουρα τρόπους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε την είσοδο των τουριστών από κάθε πύλη εισόδου, χωρίς
να περνούν την Οδύσσεια της πραγµατικότητας της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Ό,τι και να κάνετε, όχι µόνο η ιστορία και η αλήθεια βρίσκουν τρόπο και προβάλλουν, αλλά και η
ιστορία τιµωρεί. Τιµωρεί όσους έχουν την εντύπωση ότι την ώρα
που προσφέρουν στην πατρίδα τους, στην ουσία βλάπτουν σηµαντικά την ανάπτυξη και την πρόοδό της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναλογιστούµε τις
ευθύνες µας απέναντι σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή όπως είναι
δοµηµένη. Η ιστορία της ιατρικής, σε ό,τι αφορά τις πανδηµίες,
έχει να µας διδάξει πάρα πολλά, αλλά πρέπει να πούµε ότι είναι
η πρώτη φορά που υπάρχει πανδηµία στην ηλεκτρονική-ψηφιακή
εποχή µας -µε ό,τι αυτό συνεπάγεται- και θέλει προσοχή απέναντι σε αυτό που λέµε άνθρωπο, στην προσωπικότητα και στην
οντότητα του ανθρώπου.
Αυτός ο φόβος που διακατέχει τον άνθρωπο είναι να µην
εφαρµόσουµε την πολιτική της κλειδαρότρυπας και να µας δια-
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κατέχει το σύνδροµο της µοναξιάς του πλήθους, απέναντι σε µία
ηλεκτρονική τυποποιηµένη εποχή, η οποία θέλει να ελέγξει πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις.
Προσπαθούµε να διαφυλάξουµε την υγεία των πολιτών, αλλά
εδώ δεν πρέπει όλοι να αναλογιστούµε, για παράδειγµα τη Συνθήκη του Οβιέδο, το τι σηµαίνει εµβόλιο και κάτω υπό ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται;
Εµείς λέµε ότι το εµβόλιο είναι ένα επίτευγµα της ιατρικής. Δεν
µπορείς όµως -εντός εισαγωγικών- να «υποχρεώσεις», κυρίως σε
µία πανδηµία η οποία ακόµα δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
της, ανθρώπους προκειµένου να µετακινούνται γρήγορα. Είναι
αυτό που ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι µία λωρίδα ταχείας
κυκλοφορίας. Αυτό σηµαίνει πολλά.
Σήµερα, αν δείτε τη νεολαία έξω, θέλει να εµβολιαστεί µόνο
και µόνο για να πάει γρήγορα στα νησιά να κάνει καλοκαιρινές
διακοπές. Είναι µια αλήθεια, ακούστε τη νεολαία. Λέει «θα πάω,
για να πάρω το πιστοποιητικό και να πάω στις Κυκλάδες να κάνω
διακοπές, προκειµένου να µη µε βάζουν σε µία ατέρµονη, επίπονη διαδικασία».
Όταν αυτή η πρόταση από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος πέρασε στη Γηραιά ‘Ηπειρο, υπήρχαν αντιδράσεις. Τι ήταν όλοι
αυτοί που αντιδρούσαν; Ήταν µπολιασµένοι; Ήταν ψεκασµένοι;
Ήταν αρνητές;
Η µεγαλύτερη εφηµερίδα της Αυστρίας είχε κάνει εκτενή ρεπορτάζ απέναντι στις επιφυλάξεις που έχει, για να µην διαχωριστούν τα κράτη της Ευρώπης, οι πολίτες της Ευρώπης, σε
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Υπήρχαν αντιδράσεις από τον
Πρωθυπουργό της Ρουµανίας, που θεωρείται και το αγαπηµένο
παιδί της Μέρκελ, τον Γιοχάνις. Μίλησε επίσης, γι’ αυτή τη διάκριση µεταξύ κρατών. Υπήρχαν επιφυλάξεις.
Θέλει προσοχή. Ακόµη είµαστε στην περίοδο των µεταλλάξεων. Πολλές φορές ο Πρόεδρος της Ελληνική Λύσης Κυριάκος
Βελόπουλος, λέει ότι πρέπει να παρέλθει τουλάχιστον µια τριετία. Μα, είναι η ιστορία της ιατρικής!
Υπήρχαν αντιδράσεις και υπάρχουν αντιδράσεις από τον
Υπουργό Εσωτερικών της Γερµανίας, τον Χορστ Ζεεχόφερ, ο
οποίος είπε ότι αυτό θα πάει σε µία διάκριση δύο ταχυτήτων απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης. Δηλαδή, θα έχουµε τους ιππείς και τους µη ιππείς; Θα έχουµε τους πατρικίους και τους
πληβείους; Θέλει προσοχή!
Όταν αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού έγινε στην ΙΑΤΑ τον καλωσορίζω στην Ολοµέλεια-, η ΙΑΤΑ, ο διεθνής αεροµεταφορέας, το είδε θετικό. Όµως, η ΙΑΤΑ κατηγορείται επίσης και
για ένα καρτέλ εισιτηρίων που διαµορφώνει τιµές παγκοσµίως.
Να λοιπόν, η προσοχή απέναντι στο σύνδροµο της µοναξιάς
του πλήθους, που βιώνουν σήµερα οι κοινωνίες των εθνών και
θέλει τελικά να αναλογιστούµε τις ευθύνες µας σε µία ψηφιοποιηµένη εποχή, η οποία µπορεί να ελέγξει πράγµατα και καταστάσεις από εκεί που δεν το περιµένεις.
Εξάλλου, οι συζητήσεις που γίνονται πλέον παγκοσµίως είναι
για την ηλεκτρονική ιατρική. Εσείς δεν έχετε ακούσει για την ηλεκτρονική ιατρική, που θα περιλαµβάνει τους ιατρικούς φακέλους,
θα γίνονται συνταγογραφήσεις φαρµάκων µεταξύ κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχουν προσωπικά στοιχεία και δεδοµένα;
Ο φόβος φυλάει τα έρηµα. Υπάρχει ένας φόβος δικαιολογηµένος από πλευράς των πολιτών, διότι το έχει δει µε το τραπεζικό
πιστοληπτικό σύστηµα. Υπάρχουν προσωπικά στοιχεία. Ποιος το
αµφισβητεί αυτό; Σε λίγο και οι τελευταίες τράπεζες, οσονούπω,
από 1η Ιουλίου θα καταργήσουν τα παραδοσιακά βιβλιάρια ταµιευτηρίου.
Είµαστε, ζούµε σε µια ηλεκτρονική εποχή της τηλεργασίας,
της τηλεδιάσκεψης, της απόστασης. Όµως, αυτή η απόσταση θα
πρέπει να µας προβληµατίσει στον παράγοντα «άνθρωπο». Κατά
τον Αριστοτέλη, ως κοινωνικό ον, αν χάσουµε εκ του σύνεγγυς
την επαφή, την αύρα, τη µυρωδιά και την οσµή οι άνθρωποι, θα
τυποποιηθούµε.
Ένα πιστοποιητικό αποτελεί τον ασκό του Αιόλου και το φόβο
των ανθρώπων, διότι δεν ξέρουµε πώς θα το εκµεταλλευτούν και
πώς θα το χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη, οι οµάδες, οι εταιρίες, οι τράπεζες, οι αεροπορικές εταιρείες µελλοντικά.
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Μπαίνουµε, λοιπόν, σε µια εποχή που θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος, που αυτό προβληµατίζει τις επόµενες γενεές.
Το εµβόλιο της πολιοµυελίτιδας ανακαλύφθηκε µετά από σαράντα-σαράντα πέντε χρόνια. Η πολιοµυελίτιδα, ο µόνος ιός που
χτυπάει τα νευρικά κύτταρα, εµφανίστηκε το 1916 -λίγο πριν την
ισπανική γρίπη του 1918- και το εµβόλιο βγήκε το 1952, µετά από
πάρα πολλές έρευνες.
Τώρα, θα µου πείτε, η ιατρική έχει κάνει άλµατα. Δεν έχει κάνει
δα και µεγάλα άλµατα στη µόνη µορφή ζωής εκτός κυττάρου,
όπως είναι ο ιός στην ανθρωπότητα, που τον µελετά ακόµη.
Υπήρχαν εµβόλια, διφθερίτιδα, µηνιγγίτιδα. Ακόµη και ο Η1Ν1
της γρίπης που έχει κάνει τις µεταλλάξεις µετά το 2018 ο Η2Ν2,
ο Η2Ν3, η γρίπη του Μέξικο, η γρίπη του Χονγκ Κονγκ, η τελευταία µετάλλαξή του ήταν ο Η12 στην Ολλανδία.
Αν διαβάσει κανείς την ιστορία της ιατρικής, θα δει ότι οι µεταλλάξεις ακόµα είναι σε έξαρση. Το εµβόλιο θέλει το χρόνο του.
Θέλει τις δοκιµασίες. Θέλει να ωριµάσει. Θέλει τα εργαστήριά
του. Όσο και να προοδεύσει η ηλεκτρονική εποχή, δηµιουργεί
κενά.
Άρα λοιπόν σήµερα πρέπει να προστατεύσουµε τον άνθρωπο,
να µην αισθανθεί πολίτης δεύτερης κατηγορίας, να µην αισθανθεί παρείσακτος, να µην αισθανθεί ένα µίασµα, όταν δεν θα µπορεί να έχει αυτό το πιστοποιητικό.
«Αίσχιον δε έχοντας αφαιρεθήναι ή κτωµένους ατυχήσαι»
έλεγε ο Θουκυδίδης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το γνωµικό, αν
το λάβουµε υπόψη και το αναλύσουµε. Διότι είναι ντροπή να
χάσεις -έλεγε ο µεγάλος Θουκυδίδης- αυτά τα οποία έχεις,
παρά να µην µπορείς να αποκτήσεις κάτι άλλο.
Δεν πρέπει, λοιπόν, ο άνθρωπος να χάσει την προσωπικότητά
του, την οντότητά του, την αύρα του, την κοινωνική του επαφή
απέναντι σε έναν κωδικό ο οποίος ναι µεν λέει η Κυβέρνηση ότι
θα έχει µόνο τα στοιχεία εµβολιασµού, αλλά σε αυτά ελλοχεύει
ο κίνδυνος, γιατί «τρώγοντας ανοίγει η όρεξη».
Εµείς τι λέµε; Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι
µεν το λέτε και οι κυβερνώντες, το λέει και ο Πρωθυπουργός, το
λέτε όλοι, αλλά αυτός που δεν θα έχει το πιστοποιητικό, θα ταλαιπωρείται. Θα µπαίνει σε µια διαδικασία δαιδαλώδη, η οποία
θα τον προβληµατίζει και θα τον ταλαιπωρεί. Άρα λοιπόν εµµέσως πλην σαφώς θα πρέπει να πάρει το πιστοποιητικό για να µετακινείται άνετα.
Είναι πολύ νωρίς να µιλούµε για τέτοια πιστοποιητικά, απέναντι
σε µία ηλεκτρονική ψηφιοποιηµένη εποχή του διαδικτύου, που
είναι η πρώτη πανδηµία στα παγκόσµια χρονικά που γίνεται µέσω
διαδικτύου και ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκειµένου να προστατεύσουµε τον πυρήνα. Ποιος είναι ο πυρήνας; Η ανθρώπινη υπόσταση, η προσωπικότητα, η οντότητα, η αύρα του ανθρώπου,
ψυχή και σώµατι.
Αυτό πρέπει να προστατεύσουµε σήµερα, κύριοι συνάδελφοι.
Να µην µετατρέψουµε σε αριθµούς και νούµερα και τα πιστοποιητικά τους ανθρώπους. Πρέπει να τους προστατέψουµε, να τους
εξηγήσουµε, προκειµένου σίγουρα να µην είναι ανενηµέρωτοι,
να προβληµατιστούν.
Όµως, σε καµία περίπτωση, δεν πρέπει να τους οδηγήσουµε
µε το δικό µας τρόπο, της πολιτικής, που αφορά όλη τη Γηραιά
και όχι µόνο την Ελλάδα, για να δηµιουργήσουµε πολίτες –εντός
εισαγωγικών- «πειθαρχηµένους», νοµοταγείς, των οποίων όµως
πρέπει να προστατευθεί η οικογενειακή, η προσωπική τους ζωή,
η προσωπικότητά τους, αυτά τα κεκτηµένα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Αυτό λοιπόν, προβληµατίζει εµάς, την Ελληνική Λύση, και λέµε
ότι δεν πρέπει να διακρίνουµε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες
ή να µην τους αναγκάσουµε εξαιτίας µιας ατέρµονης διαδικασίας
και ποικίλων διαδικασιών –που θα είναι πολύπονη αυτή η διαδικασία- ώστε προκειµένου να απαλλαγεί κάποιος από όλη αυτή
την περιρρέουσα κατάσταση, να πάει να κάνει το εµβόλιο και να
πάρει το πιστοποιητικό, παρά την θέλησή του.
Γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να σεβαστούµε τη Συνθήκη του
Οβιέδο και το άρθρο 5 της Συνθήκης του Οβιέδο, αναφορικά µε
το πώς γίνεται το εµβόλιο.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλησα να παραβρεθώ σήµερα
στη Βουλή για να υπογραµµίσω και προσωπικά τη σηµασία του
Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού COVID-19, που, όπως γνωρίζετε,
ήδη εφαρµόζεται στη χώρα µας, τον ρόλο του στην πορεία προς
ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι, αλλά και την ξεχωριστή του συµβολή στην προσπάθεια ώστε φέτος ο τουρισµός
να ανοίξει πρώτος τον κύκλο τής ανάκαµψης για το σύνολο της
εθνικής οικονοµίας.
Είµαι ωστόσο εδώ και για έναν ακόµα απολογισµό της µάχης
µε την πανδηµία, που τώρα όµως γίνεται προγραµµατισµός της
µάχης για την ευηµερία, διότι καθώς η έξοδος από την κρίση
είναι πλέον ορατή, µπορούµε πια να το πούµε, ότι από την εποχή
των κρουσµάτων µπαίνουµε σταδιακά στην εποχή της ανάκαµψης και, χωρίς σε καµία περίπτωση να εφησυχάζουµε απέναντι
στον κίνδυνο, φαίνεται ότι πια βαδίζουµε προς την υπέρβασή
του.
Αν ο εµβολιασµός αποτελεί αντίδοτο στον κορωνοϊό για την
υγεία µας, το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν µία πρώτη τονωτική
ένεση για την οικονοµία µας. Θυµίζω ότι πρόκειται για µία τολµηρή ελληνική πρωτοβουλία, γιατί ήµασταν οι πρώτοι που το εισηγηθήκαµε στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, συναντώντας αρχικά
την έντονη δυσπιστία των εταίρων µας. Ύστερα όµως από λίγους
µήνες εκείνη η πρόταση της Αθήνας που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο αυτού του έτους αποτελεί πραγµατικότητα της Ευρώπης.
Αποτελεί απόδειξη ότι ακόµα και στο πιο σκοτεινό σηµείο του
τρίτου κύµατος, τον Ιανουάριο δηλαδή αυτού του έτους, η χώρα
είχε σχέδιο και επέδειξε προνοητικότητα για το τι θα συµβεί τους
µήνες που θα ακολουθήσουν.
Όταν βρεθήκαµε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Δεκεµβρίου,
είχα επισηµάνει στους οµολόγους µου ότι κάτι το οποίο εκείνη
την εποχή φάνταζε πάρα πολύ µακρινό, το πώς δηλαδή θα µπορέσουµε να ταξιδέψουµε ελεύθερα το καλοκαίρι, έπρεπε να αποτελεί αντικείµενο συστηµατικής προετοιµασίας και προεργασίας
σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσµών για να γίνει πραγµατικότητα.
Αυτό καταφέραµε και το πετύχαµε σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς
όπως γνωρίζετε για να µπορέσουµε να πετύχουµε συµφωνία µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµών για έναν ευρωπαϊκό κανονισµό συνήθως απαιτούνται χρόνια. Αυτή τη φορά καταφέραµε, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, να το πετύχουµε σε δύο µήνες και βέβαια,
η Ελλάδα βρέθηκε από τις πρώτες χώρες, στο πρώτο κύµα -πληροφορήθηκα ότι µόλις σήµερα προστέθηκαν, κύριε Υπουργέ δύο
χώρες ακόµα, η Ισπανία και η Λιθουανία- και φιλοδοξούµε ότι
σταδιακά όλες οι χώρες θα ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό το οποίο θα επιτρέπει την απόλυτη διαλειτουργικότητα µεταξύ των βάσεων δεδοµένων των εθνικών συστηµάτων
υγείας όλων των ευρωπαϊκών χωρών.
Θέλω να θυµίσω ότι βρεθήκαµε στην πρώτη γραµµή πρωτοβουλιών και σε άλλα επίπεδα. Ήµασταν από τις πρώτες, αν όχι η
πρώτη χώρα, που χρησιµοποιήσαµε µαζικά τα self-test και τότε
είχαµε δεχθεί αυτήν την κριτική από την Αντιπολίτευση, πλην,
όµως, τα αποτελέσµατα self-test είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Ήµασταν η πρώτη χώρα που πέρσι το καλοκαίρι, όταν είχαµε
πολύ λιγότερα όπλα στη διάθεσή µας, χρησιµοποιήσαµε ένα ευφυές σύστηµα τεχνητής νοηµοσύνης, έναν αλγόριθµο, για να
µπορούµε να κάνουµε πιο στοχευµένα τεστ στα σύνορά µας.
Βέβαια, ως προς τις µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θέλω
να θυµίσω ότι ήταν η Ελλάδα µαζί µε άλλες επτά ευρωπαϊκές
χώρες που πρώτοι θέσαµε µαζί στον ευρωπαϊκό διάλογο ήδη
από τον περασµένο Μάρτιο την ανάγκη να υπάρχει µία µεγάλη
ευρωπαϊκή οικονοµική αντίδραση στην τεράστια οικονοµική
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ύφεση που προκάλεσε ο κορωνοϊός. Το αποτέλεσµα αυτής της
πρωτοβουλίας ήταν φυσικά, το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο οριστικοποιήθηκε σε µία µαραθώνια Σύνοδο Κορυφής πέρυσι τον
Ιούλιο.
Φαίνεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ,
η δυνατότητά µας να µετατρέπουµε δοκιµασίες σε ευκαιρίες. Και
αυτό φυσικά, δεν αφορά µόνο το ψηφιακό πιστοποιητικό, αλλά
συνολικά την τεράστια πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών του κρατικού µηχανισµού. Μέσα από το
gov.gr πιστεύω ότι πετύχαµε σε µήνες πράγµατα τα οποία ενδεχοµένως να χρειάζονταν χρόνια για να γίνουν.
Βέβαια, ως προς το πιστοποιητικό το ίδιο, µαζί µε τα στοιχεία
τα οποία συµπεριλαµβάνει, δηλώνει και την ετοιµότητα της
χώρας µας να υποδεχθεί την επόµενη µέρα. Η έκδοσή του όπως
γνωρίζετε είναι εξαιρετικά απλή. Καταλαβαίνετε ότι το έχουν ήδη
αξιοποιήσει παραπάνω από διακόσιες τριάντα χιλιάδες συµπατριώτες µας. Ο πολίτης εισέρχεται στη σχετική πλατφόρµα µε
τους κωδικούς Τaxisnet µέσα από την ειδική πλατφόρµα του
gov.gr, δηλώνει τα στοιχεία του, αν έχει εµβολιαστεί, αν διαθέτει
αρνητικό τεστ ή εάν έχει ήδη νοσήσει. Αυτή η δήλωση διασταυρώνεται αµέσως και το πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόµατα.
Δεν µιλάµε εποµένως -για όσους έχουν πιστεύω δικαιολογηµένες ανησυχίες για ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων- για µία
ταυτότητα υγείας ή για ένα ακόµα ταξιδιωτικό έγγραφο. Είναι η
απάντηση στη συγκυρία την οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Είναι µία εξέλιξη η οποία τελικά ανοίγει τον δρόµο της
πιο ελεύθερης επικοινωνίας µεταξύ των πολιτών και φυσικά της
επανεκκίνησης της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Αποτελεί τελικά το ψηφιακό πιστοποιητικό µία
ισχυρή, µια στέρεη γέφυρα προς τη µετά COVID εποχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η εφαρµογή του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού έρχεται να συµπληρώσει τα πολλά τα οποία έγιναν στον
τόπο µας τους τελευταίους δεκαέξι µήνες. Όπως και όλες οι
χώρες, έτσι και εµείς θρηνήσαµε πολλές απώλειες. Όµως πλέον
είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα κρούσµατα αποκλιµακώνονται γρήγορα και οι εισαγωγές στα νοσοκοµεία µειώνονται µε ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα.
Είναι, επίσης, εξαιρετικά στενόχωρο το γεγονός -για να απαντήσω εµµέσως και στον προλαλήσαντα οµιλητή- ότι σήµερα δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων
-αν δεν κάνω λάθος είναι πέντε- όσων συµπολιτών µας βρίσκονται διασωληνωµένοι σε µονάδες εντατικής θεραπείας, είναι συµπολίτες µας οι οποίοι δεν έκαναν το εµβόλιο και δεν το έκαναν
από επιλογή, καθώς επειδή είναι συµπολίτες µας µεγαλύτερης
ηλικίας και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν το εµβόλιο τους τελευταίους µήνες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να µας προβληµατίσει όλους πάρα πολύ έντονα.
Όµως κρατώ το θετικό. Κοίταζα λίγο τα στοιχεία. Πριν από
έναν µήνα, στις αρχές Απριλίου, είχαµε παραπάνω από οκτακόσιους συµπολίτες µας διασωληνωµένους. Σήµερα είναι κάτω από
τους τριακόσιους εξήντα και εκτιµούµε ότι αυτή η πορεία αποκλιµάκωσης θα συνεχιστεί, καθώς και η πορεία των νέων νοσηλειών έχει µειωθεί δραµατικά. Αυτό οφείλεται σε έναν βασικά
λόγο: στον εµβολιασµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο, είναι παγκόσµιο φαινόµενο,
καθώς ο εµβολιασµός προχωράει γρήγορα, χτίζεται σταδιακά το
τείχος ανοσίας, τα κρούσµατα µειώνονται, προστατεύουµε πρωτίστως τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας. Σήµερα αυτοί οι σχετικά περιορισµένοι αριθµοί κρουσµάτων, αν δείτε τη διάµεση
ηλικία, αφορούν τους πολύ νέους συµπολίτες µας, οι οποίοι προφανώς, ακόµα δεν έχουν εµβολιαστεί και οι οποίοι κατά κανόνα
είναι και ασυµπτωµατικοί, εξ ου και η µεγάλη σηµασία των selftest, ώστε να εντοπίζουµε ακριβώς αυτά τα κρούσµατα.
Έχουµε ξεπεράσει τα έξι εκατοµµύρια εµβολιασµούς. Είµαστε
στα έξι εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες και κάτι στους συνολικούς εµβολιασµούς. Περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια τριακόσιοι συµπολίτες µας είναι πλήρως εµβολιασµένοι. Ο αριθµός
των εµβολιασµών κινείται περίπου στις εκατό χιλιάδες την ηµέρα.
Δηλαδή 1% του ελληνικού πληθυσµού εµβολιάζεται κάθε µέρα
µέσα από την επιχείρηση «Ελευθερία». Είναι ένα πανελλήνιο εγ-
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χείρηµα χωρίς προηγούµενο που συνδυάζει, όπως όλοι έχουµε
διαπιστώσει, την τεχνολογία από τη µία µε το χαµόγελο και από
την άλλη είναι µια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους πολίτες,
αλλά πιστεύω και ένα παράσηµο για όσους υπηρετούν την επιχείρηση «Ελευθερία».
Βέβαια, αξίζει µια ειδική αναφορά νοµίζω και στην εκστρατεία
εµβολιασµού των νησιών, τη «Γαλάζια Ελευθερία», η οποία έρχεται να µεγεθύνει την εµβέλεια του πιστοποιητικού COVID και
να υπογραµµίσει τα πλεονεκτήµατα των νησιών.
Το διαπίστωσα ο ίδιος, άλλωστε, στην πρόσφατη επίσκεψή
µου στην Αστυπάλαια. Συνοµιλώντας µε τους κατοίκους είδα την
ετοιµότητά τους να κάνουν το νησί τους όχι µόνο πράσινο, αλλά
και ασφαλές και γεµάτο επισκέπτες. Το παράδειγµα αυτό -το
οποίο είναι ο κανόνας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και εξαιρέσειςπρέπει να απλωθεί αµέσως και σε εκείνες τις περιοχές, οι οποίες
ακόµα υστερούν. Υπάρχουν σήµερα περιοχές της χώρας µας
που, για ειδικούς λόγους οι οποίοι κάποιοι µπορεί να είναι κατανοητοί και κάποιοι ακατανόητοι σε µένα, υστερούν στα ποσοστά
εµβολιασµού.
Κι εκεί θα παρακαλούσα όλες και όλους τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης να συνδράµουν έτσι ώστε
και σε αυτές οι περιοχές, που µπορεί να αντιµετωπίζουν τον εµβολιασµό µε κάποιον σκεπτικισµό, να αυξήσουν τη συµµετοχή
τους οι πολίτες στη διαδικασία του εµβολιασµού, έτσι ώστε να
µην έχουµε πρωτοπόρους και να µην έχουµε ουραγούς, πολύ περισσότερο που πολύ σύντοµα πια όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο εµβόλιο, το οποίο επιθυµούν να κάνουν. Αυτός είναι
ο µόνος τρόπος, ο µαζικός εµβολιασµός δηλαδή των συµπολιτών
µας που δεν έχουν ακόµα εµβολιαστεί, για να αποκλειστεί ένα
τέταρτο κύµα του κορωνοϊού.
Μόνο έτσι θα προστατεύσουµε την υγεία, αλλά και την τσέπη
του κάθε πολίτη, την εθνική οικονοµία, αλλά και την πολύτιµη
φήµη της χώρας µας. Στην Ελλάδα των νέων οριζόντων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύσπιστοι απέναντι στην επιστήµη και
απέναντι στο δικό τους καλό.
Να κάνω πάλι µια αναφορά σε όσα άκουσα από τον προηγούµενο οµιλητή, ο οποίος έκανε µια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδροµή ως προς την ιστορία των εµβολιασµών. Αναφερθήκατε
στο εµβόλιο της πολιοµυελίτιδας, που πρόκειται για µια προσωπικά επώδυνη ιστορία, καθώς η µάνα µου είχε αρρωστήσει από
πολιοµυελίτιδα πριν βρεθεί το εµβόλιο.
Ας πούµε, όµως, την αλήθεια. Τη µεγαλύτερη επιτυχία της ιατρικής του εικοστού αιώνα αποτέλεσαν οι µαζικοί εµβολιασµοί.
Πρέπει να το λέµε εµφατικά. Δεν υπήρξε µεγαλύτερη επιστηµονική επιτυχία από αυτήν. Τα «µα, µου, σου, του», τις υποσηµειώσεις και τους αστερίσκους ας τους αφήσουµε λίγο στην άκρη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αποτελεί τεράστια επιστηµονική επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραµε και αναπτύξαµε εµβόλια, χρησιµοποιώντας και εξαιρετικά σύγχρονες και καινοτόµες µεθόδους µέσα σε λιγότερο από
έναν χρόνο. Είναι ένα θαύµα της επιστήµης αυτό το οποίο έγινε.
Σε λίγο βέβαια, ως προς το ζήτηµα των εµβολιασµών, την
πειθώ την οποία µέχρι στιγµής έχει χρησιµοποιήσει η πολιτεία
θα τη διαδεχθεί και η επίσηµη θέση της για το ζήτηµα του υποχρεωτικού εµβολιασµού των υγειονοµικών και των εργαζοµένων
σε µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. Πολύ σύντοµα µετά από αίτηµά µου θα γνωµοδοτήσει δηµόσια η Επιτροπή Βιοηθικής. Η Κυβέρνηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γνωµάτευσή της, θα
αποφασίσει µε ευαισθησία αλλά και µε σαφή προτεραιότητα στη
δηµόσια υγεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ωστόσο, θα είναι η ίδια η
ζωή και η πραγµατικότητα που θα διαδεχθεί τις σηµερινές εκκλήσεις. Αναφέροµαι ειδικά σε αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για τις διευκολύνσεις -προτιµώ τον όρο αυτόν από τον όρο
προνόµια ή ελευθερίες- που µπορεί να έχουν συµπολίτες µας οι
οποίοι είναι εµβολιασµένοι. Είναι µια συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντοµα και η επίσηµη αφετηρία της θα είναι η χρονική εκείνη στιγµή που, όπως είπα πριν, πολλοί συµπολίτες µας
θα µπορούν, εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, να έχουν
πρόσβαση στο εµβόλιο το οποίο επιθυµούν να κάνουν.
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Ουδείς βέβαια -για να δώσω ένα µόνο ενδεικτικό παράδειγµατο φθινόπωρο θα µπορεί να απαγορεύσει παραδείγµατος χάριν
σε έναν επιχειρηµατία της εστίασης να πει ότι δέχεται στο µαγαζί
του µόνο εµβολιασµένους συµπολίτες µας. Προτιµώ πάντως, το
σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία, παρά να επιβάλλεται
σ’ αυτήν. Και γι’ αυτό και θα ξανακαλέσω όλους τους συµπολίτες
µας σε ένα νέο εµβολιαστικό κύµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι αυτούς τους
δεκαέξι µήνες το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ενισχύθηκε µε χιλιάδες
επαγγελµατίες υγείας. Τώρα προκηρύσσονται ακόµα εξακόσιες
µόνιµες θέσεις γιατρών και τον Σεπτέµβριο θα προκηρυχθούν
άλλες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες θέσεις, πρωτίστως νοσηλευτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παραλάβαµε πεντακόσιες πενήντα επτά κλίνες ΜΕΘ. Αυτήν τη
στιγµή πλησιάζουν τις χίλες πεντακόσιες, ενώ τα νοσοκοµεία µας
διαθέτουν πια σύγχρονο εξοπλισµό και οι γιατροί µας τεράστια
εµπειρία. Και όλα αυτά θα είναι πραγµατικά κρίµα να ξοδευτούν
σε µια αχρείαστη φθινοπωρινή αναµέτρηση µε τον ιό.
Αντίθετα, θα πρέπει να γίνουν τα θεµέλια της επόµενης µέρας
για τη δηµόσια υγεία, µε βάρος στην πρωτοβάθµια φροντίδα,
αλλά και στη διαλειτουργικότητα των νοσοκοµείων, στη στελέχωση των δοµών της περιφέρειας µε ειδικά κίνητρα για τα χωριά
και τα νησιά µας, στην επιθετική προώθηση στρατηγικών πρόληψης και βέβαια, στον απαραίτητο εκσυγχρονισµό πολλών δοµών
υγείας µε τα περίπου 2 δισεκατοµµύρια τα οποία προορίζονται
γι’ αυτόν τον σκοπό από το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και από το
νέο ΕΣΠΑ.
Γι’ όλα αυτά, όµως, θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε
το επόµενο διάστηµα.
Επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, γιατί το
θεωρώ κλειδί για τον τουρισµό, που µε τη σειρά του θα κινητοποιήσει πολλούς κρίκους στην αλυσίδα της αγοράς. Θα πρέπει,
συνεπώς, να το αντιµετωπίσουµε, όχι µόνο ως µια εξέλιξη µε
υγειονοµικό πρόσηµο, αλλά ως µια δράση µε ισχυρό κοινωνικό
και οικονοµικό αποτύπωµα.
Οι πρώτες ενδείξεις για την τουριστική κίνηση είναι θετικές για
τη χώρα µας. Όµως, είναι απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική οικονοµική στήριξη στον κλάδο του τουρισµού, καθώς κάνει τη µετάβαση από την κλειστή δραστηριότητα των περασµένων µηνών
στην ανοιχτή δραστηριότητα υποδοχής των επισκεπτών που θα
έρθουν και έρχονται ήδη στην πατρίδα µας αυτό το καλοκαίρι.
Θυµίζω ότι πριν από λίγες ηµέρες ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση το έκτακτο πρόγραµµα, που θα ενισχύσει µε κεφάλαια
κίνησης το σύνολο των φορέων του κλάδου, µε 420 εκατοµµύρια
για ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, καταλύµατα, αλλά και
τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο θα κατευθυνθεί έτσι ως άµεση
επιδότηση, κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για να στηριχθούν τους πρώτους δύσκολους µήνες της επαναλειτουργίας
τους.
Είναι µια νέα δράση στον δρόµο εκείνης, που θυµίζω ότι προηγήθηκε για τη στήριξη της εστίασης. Πλαισιώνεται και µε ένα
νέο σχέδιο «Τουρισµός για όλους», αποκλειστικά για Έλληνες
συµπολίτες µας. Φέτος µάλιστα, θα αφορά και τον µήνα Αύγουστο, χρηµατοδοτώντας κατά 20% περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχους του ΟΑΕΔ, ώστε να
στηριχθεί ο εγχώριος τουρισµός και να κάνουν διακοπές όσο το
δυνατόν περισσότεροι συµπολίτες µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με αυτά τα µέτρα ολοκληρώνεται ένα πολυεπίπεδο δίχτυ προστασίας, που άπλωσε εδώ και δεκαέξι µήνες η πολιτεία για να
κρατήσει όρθια την οικονοµία και τον κόσµο της εργασίας. Αναπλήρωσε τους µισθούς και τις εισφορές εργαζοµένων, που µπήκαν σε αναστολή, µετέθεσε την καταβολή όλων των οφειλών και
την εξόφληση των επιταγών, µείωσε και τελικά µηδένισε το ενοίκιο της επαγγελµατικής στέγης και βέβαια, οι αλλεπάλληλοι κύκλοι της επιστρεπτέας προκαταβολής προσέφεραν συνεχή
χρηµατοδότηση, συνεχή ρευστότητα στις επιχειρήσεις.
Το αποτέλεσµα ήταν, η υποχώρηση του ΑΕΠ να είναι µόλις της
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τάξης του 2,7% σε σχέση µε την προ COVID εποχή -αναφέροµαι
στο πρώτο τρίµηνο του 2021- όταν για παράδειγµα στην Ισπανία
έφτασε το 4,3%. Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας αναθεωρείται από όλους προς τα πάνω και τα ελληνικά οµόλογα συγκεντρώνουν πρωτοφανή διεθνή εµπιστοσύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αυτά τα δεδοµένα η ελπίδα
για το τέλος της πανδηµίας µπορεί να µετατραπεί και πρέπει να
µετατραπεί στην αρχή µιας νέας εθνικής συµφωνίας. Οι προκλήσεις του µέλλοντος δεν αντέχουν τις αντεγκλήσεις του παρελθόντος, ούτε και η φωτεινή πραγµατικότητα τις σκοτεινές
προσεγγίσεις.
Θα καλούσα λοιπόν όλη την Αντιπολίτευση να αναλάβει τον
δηµιουργικό ρόλο που της ανήκει και να συµβαδίσει µαζί µε την
υπόλοιπη χώρα προς τα µπροστά.
Δεν ξεχνώ ότι πέρασε ένας χειµώνας τυφλών καταγγελιών, µε
επικλήσεις ψεύτικων ή και επιλεκτικών στοιχείων, µε µια µικρόψυχη αµφισβήτηση, ανοιχτή στην κατηγορία ότι µετατρέπεται σε
υγειονοµικό σαµποτάζ, πότε µε το ρίσκο των διαδηλώσεων όταν
ο ιός επέλαυνε, πότε µε την υποτίµηση ακόµα και του ίδιου του
εµβολίου, που θυµίζω ότι αποκλήθηκε µόλις πέρυσι τον Νοέµβριο «εµβόλιο ελπίδας», που τάχα επινόησε η Κυβέρνηση, και
ηχούν ακόµα τα λόγια που ήθελαν «άπιαστο όνειρο» τους είκοσι
πέντε χιλιάδες εµβολιασµούς την ηµέρα, όταν η χώρα σταθερά
ακουµπά σήµερα τους εκατό χιλιάδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ηχούν ακόµα τα λόγια κι οι ανεύθυνες κουβέντες για δήθεν
«ξεστοκάρισµα εµβολίων», ο χλευασµός των self-test, τα οποία
επαναλαµβάνω ότι λειτούργησαν άψογα, ή και η ύπουλη διασπορά φηµών για «µη εγκεκριµένες» θεραπείες, τις οποίες η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι δεν παρέχει στους πολίτες.
Όλα αυτά είναι γνωστά, όπως γνωστός βέβαια, είναι και ο
χλευασµός, ακόµα και του ίδιου του πιστοποιητικού COVID ως
πιστοποιητικού επιπολαιότητας και ανικανότητας, αλλά και οι πανηγυρισµοί της «ΑΥΓΗΣ» όταν στην αρχή οι Ευρωπαίοι δήθεν
«άδειασαν» την ελληνική πρόταση. Η συνέχεια βέβαια έδειξε
ποιος είχε δίκιο, ποιος είναι ο ικανός στο γήπεδο της πολιτικής
και ποιος ο µίζερος παρατηρητής από την κερκίδα της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ας βάλουµε λοιπόν µια τελεία σε αυτά. Αυτά κάποια στιγµή
πρέπει να πάψουν, πρέπει να µας διδάξουν και να µας αλλάξουν.
Διότι νοµίζω ότι το έχετε αντιληφθεί πως η αντιπολίτευση για την
πανδηµία γίνεται τελικά αντιπολίτευση στη χώρα. Όλα αυτά πρέπει να µείνουν πίσω µας, µαζί µε τον κορωνοϊό. Το εµβόλιο της
ανοσίας να γίνει αντίδοτο της ανοησίας, καθώς δεν έχουµε περιθώριο για άλλους διχασµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η αντιµετώπιση του ιού, µε τα καλά της και τις δυσκολίες της,
είναι µια νίκη συλλογική και η γρήγορη ανάκαµψη µετά τον κορωνοϊό είναι µια επιταγή εθνική. Έτσι, κύριε Υπουργέ, η οµόφωνη
κύρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID µπορεί σήµερα να σηµάνει µια νέα αρχή.
Αντιλαµβάνοµαι -αν κατάλαβα καλά- ότι µετά τις επιφυλάξεις,
τους αστερίσκους, τη µη δήλωση πρόθεσης, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα ψηφίσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. Είναι µια θετική
εξέλιξη, εφόσον αυτό όντως συµβεί. Θα είναι µια ενωτική ψήφος
στις επιτυχίες και στις δυνατότητες της Ελλάδος. Θα είναι µια
διακοµµατική έγκριση σε ένα σηµαντικό εργαλείο, που διευρύνει
την ατοµική ελευθερία και δίνει τελικά ώθηση στην οικονοµία. Θα
είναι ένα αισιόδοξο σύνθηµα τελικά, για µια καινούργια δυναµική
πορεία της πατρίδας µας.
Άλλωστε, η παγκόσµια περιπέτεια οδήγησε σε συµπεράσµατα,
που ήδη επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη, εκκινώντας από την
υγεία και φτάνοντας τελικά στην οικονοµία. Δεν είναι τυχαίο το
κοινό ενδιαφέρον µας να εφοδιαστούν όσο το δυνατόν πιο σύντοµα µε εµβόλια, χώρες που έχουν δυσκολία να τα προµηθευτούν, ούτε βέβαια είναι τυχαία και η πρόσφατη κατεύθυνση των
πιο ισχυρών οικονοµιών να επιβληθεί ένας παγκόσµιος εταιρικός
φόρος ύψους 15%.
Πρόκειται για ένα ακόµα ταµπού, το οποίο κλονίζεται, περιορίζοντας τον φορολογικό ανταγωνισµό και τη διεθνή φοροδια-
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φυγή, κυρίως όµως επιστρέφοντας µέρος των κερδών, εκεί όπου
αυτά παράγονται και όχι στην έδρα που επιλέγει µια επιχείρηση.
Είναι κάτι δίκαιο, µε το οποίο η Ελλάδα συµφωνεί απόλυτα, όχι
µόνο γιατί ευνοεί την ίδια, αλλά γιατί κάνει πιο ορθολογικό και
πιο αναπτυξιακό το παγκόσµιο περιβάλλον.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Κλείνω, κωδικοποιώντας τα
τρία στοιχεία στα οποία θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούν οι
εθνικές προσπάθειες: Το εµβόλιο, που θα θωρακίσει οριστικά την
δηµόσια υγεία, η σωστή εφαρµογή του πιστοποιητικού COVID,
που θα κάνει πιο ελεύθερο το καλοκαίρι, και το σχέδιο «Ελλάδα
2.0», που θα οδηγήσει στη συνολική ανάπτυξη της οικονοµίας
και στην ευηµερία της κοινωνίας.
Οι µεταρρυθµίσεις στη χώρα µας δεν σταµάτησαν ποτέ την τελευταία διετία και η υπέρβαση της δοκιµασίας γίνεται τώρα η
αφετηρία µεγάλων αλλαγών της επόµενης διετίας, αλλά µε ορίζοντα δεκαετίας. Ήδη η Ελλάδα θα εκταµιεύσει µέσα στο 2021
σχεδόν 7 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης. Έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη στην απορρόφηση πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ και είναι έτοιµη να υποβάλει από τους πρώτους το
σχέδιό της για το επόµενο ΕΣΠΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ταυτόχρονα, η πορεία της απολιγνιτοποίησης, το πρόγραµµα
της Αστυπάλαιας, το συνολικό πλαίσιο δράσεων, το οποίο
έχουµε αναλάβει, η συζήτηση, η οποία ξεκινά άµεσα για τον επόµενο κλιµατικό νόµο δείχνουν ότι η πατρίδα µας βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή της πράσινης ανάπτυξης σε ολόκληρη την
ήπειρο. Οι νέες επενδύσεις δίνουν το µέτρο των δυνατοτήτων
της οικονοµίας για πολλές καλές νέες δουλειές, ενώ οι χίλιες
εκατόν εξήντα δύο πλέον ψηφιακές συναλλαγές του κράτους µε
τον πολίτη φέρνουν το µέλλον πιο κοντά στην καθηµερινότητά
του.
Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να αισιοδοξούµε για το ταξίδι που
ανοίγεται µπροστά µας, αρκεί να κρατήσουµε ασφαλές το σκάφος µε τον θώρακα των εµβολίων και να αφήσουµε τον άνεµο
της προόδου να ξεδιπλώσει τα πανιά του και να δουλέψουµε επιτέλους ενωµένοι προς τα εκεί που δείχνει η πυξίδα του αύριο.
Με λίγα λόγια αργά, αλλά σταθερά πάντα µε την απαραίτητη
προσοχή γυρίζουµε την σελίδα της πανδηµίας και αρχίζουµε πια
να γράφουµε τη σελίδα της ευηµερίας.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Προφανώς, ζητούν
τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Κάτση, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Σκανδαλίδης εδώ και
αρκετή ώρα. Θα πάρετε τον λόγο αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πολλοστή φορά που ο Πρωθυπουργός ρητορικά µας
ζητάει να συνεργαστούµε, να συµφωνήσουµε και να προχωρήσουµε µαζί στο δρόµο για το αύριο. Θέλω να του πω ότι χτυπά
ανοιχτές θύρες, γιατί αν υπάρχει µια πολιτική παράταξη σε αυτήν
την Αίθουσα που εδώ και δύο χρόνια µονίµως επαναλαµβάνει την
επωδό αυτή είναι η δική µας παράταξη. Όπως επίσης αν υπάρχει
κάποιος που συνεχώς αρνείται, είναι η Κυβέρνηση, γιατί σε κανένα από τα µεγάλα θέµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, σε καµία
κρίσιµη στιγµή αυτής της διετίας δεν έδειξε ότι έχει την παραµικρή θέληση να διαµορφώσει συνθήκες συνεννόησης και συναίνεσης για να αντιµετωπιστούν τα µεγάλα προβλήµατα. Είναι
κρίµα, γιατί καταντά ρητορικό αυτό το εγχείρηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Το δεύτερο είναι ότι σήµερα ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ να
υπερασπιστεί το έργο της Κυβέρνησής του σε µια καλή µέρα, θα
έλεγα σχετικά εύκολη και βρήκε αφορµή να κάνει µια ολόκληρη
τοποθέτηση γύρω από τα πεπραγµένα αυτής της Κυβέρνησης.
Νοµίζω, όµως, ότι πολλές φορές αυτά που λέει κονταροχτυπιούνται µε την πραγµατικότητα. Η πρόβλεψη για το τέλος της
πανδηµίας γίνεται πολλές φορές, κάθε τόσο και µάλιστα µε διαγγέλµατα και κάθε φορά παραφυλάει µια διάψευση. Απορώ µε
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όσα συµβαίνουν αυτήν την εποχή. Από πού συνάγεται ότι τέλειωσε αυτή η περιπέτεια;
Η πρόβλεψη για τον τουρισµό παρά τη διευκόλυνση που µπορεί να δώσει το πιστοποιητικό έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση
µε την έλλειψη ουσιαστικής προετοιµασίας για να υποδεχτούµε
το τουριστικό ρεύµα. Τα προβλήµατα είναι κραυγαλέα. Τα ξενοδοχεία παραµένουν κλειστά. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο προβλέπεται καθίζηση και ασφαλώς, πάλι παραφυλάει µια διάψευση για
τον Πρωθυπουργό.
Ακούµε για πολλοστή φορά την ενίσχυση του ΕΣΥ και το ότι
στάθηκε η Κυβέρνηση δυνατή απέναντι του. Εδώ πλέον τα φαινόµενα κουραστήκαµε να τα λέµε, είναι τόσο καθηµερινές οι δυσκολίες, τόσο βίαιη η πραγµατικότητα, τόσο αδύναµο το ΕΣΥ
που δεν ενισχύθηκε καθόλου αυτά τα δύο χρόνια σε τίποτα ούτε
ουσιαστικά σε προσωπικό ούτε σε υποδοµές ούτε στις αναρίθµητες ΜΕΘ που κάθε φορά πολλαπλασιάζονται, ενώ στην ουσία
είναι πολύ λιγότερες.
Απορώ, πώς είναι δυνατόν µε αυτά που ζει κάθε µέρα ο κάθε
ένας που προσβάλλεται από τον ιό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
να έρχεται σήµερα ο Πρωθυπουργός και να µιλάει για την τεράστια ενίσχυση και ανάπτυξη του ΕΣΥ; Είναι µια τρίτη διάψευση
και υπάρχει, αν θέλετε, και µια επιτυχία - υπερβολή;
Το Ταµείο Ανασυγκρότησης ήρθε σαν την κολυµβήθρα του Σιλωάµ, ήµε πρωτοβουλία προφανώς της ευρωπαϊκής ηγεσίας.
Δεν είδαµε σε καµία φάση να υπάρχει οποιαδήποτε δική µας
πρωτοβουλία ή συµµετοχή και ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτοι οι
πόροι, αλλά δεν µπορεί να λογαριάζετε και µε τέτοια οίηση στις
επιτυχίες της Κυβέρνησης.
Σήµερα, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουµε ότι η προσπάθεια να
εµφανιστεί άτρωτος η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι µια
προσπάθεια που συνήθως καταλήγει µπούµερανγκ στις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα, γιατί η ιστορία εκδικείται την
υπερβολή. Είχε σήµερα και έχει αρκετά επιχειρήµατα να ενισχύσει µια θετική πρωτοβουλία που πάρθηκε και µε τη συµµετοχή
του για το θέµα του πιστοποιητικού και να γίνει συζήτηση πάνω
στη συγκεκριµένη βάση όχι να βρει αφορµή εδώ για να εµφανίσει
ξαφνικά το άτρωτο, το µεγάλο, το εθνικό, το συναινετικό που δεν
υπάρχει και όλα αυτά τα υπερβολικά που ακούσαµε προηγουµένως.
Απέναντι, λοιπόν, σ’ αυτήν την Κυβέρνηση και σε αυτόν τον
Πρωθυπουργό, η στάση του Κινήµατος Αλλαγής είναι κρυστάλλινη. Λέει µε παρρησία «ναι» στα λίγα θετικά και λέει µε δυνατή
φωνή «όχι» στα πολλά αρνητικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε στην εποχή του
µαύρου και του άσπρου, πρέπει κάθε πράξη να χρωµατίζεται
αναλόγως του ποιον υπηρετεί και προς τα πού κατατείνει και αν
αυτή τελικά είναι προς το συµφέρον της χώρας ή όχι. Το «ναι»
στην καλή οργάνωση αυτού του εµβολιασµού τώρα που γίνεται
το λέµε, το «ναι» στο πιστοποιητικό που έφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης το λέµε, είναι µια θετική πράξη ανεξάρτητα από τις αδυναµίες της.
Το «όχι» όµως στη διάλυση παραδείγµατος χάριν της αυτοδιοίκησης, το «όχι» αύριο στη µετατροπή σε ζούγκλα του χώρου
της εργασίας θα είναι στεντόρειο, γιατί αυτά είναι που δείχνουν
το πραγµατικό πρόσωπο µιας κυβέρνησης και όχι το ρετουσάρισµα επιµέρους επιλογών. Και το πραγµατικό πρόσωπο αυτής της
Κυβέρνησης είναι βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα πρόσωπο που
αποδιαρθρώνει, δεν µεταρρυθµίζει παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κάνουν φύλακες της κυβερνητικής εξουσίας αποµονωµένοι, όµως, από την συνολική στρατηγική της δεξιάς
παράταξης της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός για την ασφαλή
διακίνηση των πολιτών, για όλα όσα µπορεί να διευκολύνει στη
ζωή µας είναι µια µεγάλη προσπάθεια θα έλεγα και είναι σε θετική κατεύθυνση και πράγµατι έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό
αρκετά βήµατα που ο καθένας µπορεί να αναγνωρίσει.
Κι εδώ θέλω να θυµίσω ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στη
χώρα δεν άρχισε µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Στο
τέλος της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, ξεκίνησε το πρόγραµµα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που θα συνέδεε ψηφιακά όλο τον κρατικό µηχανισµό και µέχρι το 2008 είχε
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προβλεφθεί και µε πόρους δεδοµένους η ηλεκτρονική ταυτότητα. Ήταν µια µεγάλη προσπάθεια, που δυστυχώς από το 2004
µέχρι το 2009 έπεσε στο κενό.
Και στη συνέχεια παρά τα βήµατα που έγιναν µε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και τα υπόλοιπα θετικά που έγιναν τα πρώτα χρόνια των µνηµονίων, πέρασαν και άλλα πολλά χρόνια χωρίς να γίνουν τα αυτονόητα. Και σήµερα έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πράγµατι να κάνει µε αυτονόητο τρόπο θετικά βήµατα προς τα µπρος και αυτά τα χαιρετίζουµε.
Είναι, βέβαια, µια εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και ένας
σοβαρός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν περίεργο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να µείνει πίσω, γιατί οι πόροι
για τα θέµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού µπαίνουν σε όλη
την Ευρώπη στην προτεραιότητα και από το Ταµείο Ανάκαµψης
για τα επόµενα πολλά χρόνια.
Πρέπει να πούµε ότι όλες οι επαφές που δεν απαιτούν σωµατική παρουσία και έλεγχο πρέπει να γίνονται διαµέσου του ψηφιακού κράτους. Θέµατα όπως είναι η έκδοση των συντάξεων, η
επιστολική ψήφος, που αρνούνται µερικά κόµµατα στην ελληνική
Βουλή, όπως είναι ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων και της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών,
είναι θέµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας και
αυτά τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια πρέπει να
είναι πρώτα στην ηµερήσια διάταξη.
Η διακίνηση των ταξιδιωτών ανάµεσα σε χώρες στην τουριστική περίοδο είναι ένα από τα µεγάλα ζητήµατα που βοηθάει το
πιστοποιητικό να αντιµετωπιστούν, αξιοποιώντας ένα δικαίωµα
που έχουν οι άνθρωποι να κάνουν πιο εύκολη την πρόσβασή τους
και τα ταξίδια τους. Όµως, η έλλειψη προετοιµασίας υποδοχής
του τουριστικού ρεύµατος, όπως και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα
που πολύ δύσκολα εφαρµόζονται από τους ιδιώτες επιχειρηµατίες στον χώρο του τουρισµού, καθώς και η έγκαιρη προετοιµασία που δεν υπήρξε δεν προοιωνίζονται ότι µε το πιστοποιητικό
λύσαµε και το µεγάλο πρόβληµα της τουριστικής ανάπτυξης τη
φετινή περίοδο.
Υπάρχει εξάλλου -το είπαν συνάδελφοι προηγουµένως- ένα
πραγµατικό πρόβληµα δηµοκρατίας και ασφάλειας του πολίτη.
Είναι ένα διεθνές πρόβληµα για τους ψηφιακούς µετασχηµατισµούς. Είναι πώς συνδέεται το δικαίωµα στην ελευθερία και την
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων µε το δικαίωµα να προστατεύεται η ζωή και η ασφάλειά του.
Εδώ πρέπει να οµολογήσω ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική
ρύθµιση δεν απαντάει ουσιαστικά, το αφήνει ανοιχτό για το µέλλον. Το λέω αυτό, διότι είναι φανερό ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, που δεν γίνεται µόνο από το κράτος, αλλά
γίνεται και από ιδιώτες και από άλλους δηµόσιους φορείς, βάζει
σε πειρασµό πρακτικές παραβίασης. Θέµατα όπως ο χρονικός
ορίζοντας εφαρµογής αυτών των µέτρων, θέµατα που αφορούν
τους αυστηρούς κανόνες και τις συνέπειες που δεν προβλέπει η
σχετική νοµοθετική ρύθµιση γι’ αυτούς που παραβαίνουν αυτή
τη συγκεκριµένη διαδικασία µας κάνουν να έχουµε µεγάλες επιφυλάξεις για τη δυνατότητα που έχει η σηµερινή νοµοθετική ρύθµιση να απαντήσει σε αυτά τα σηµαντικά ερωτήµατα.
Τελειώνοντας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα να σας
απευθύνω µια συµβουλή φιλική. Κρατήστε χαµηλότερα τον πήχη
της οίησης και της αυτάρκειας. Μην προσπαθείτε να βάζετε σε
κάθε κίνηση θετική που γίνεται, έστω και µερική, έναν χαρακτήρα
µεγάλης µεταρρύθµισης. Ο «µεταρρυθµισµός» θα πέσει να σας
πλακώσει. Είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή, αν την επαγγέλλεσαι
και τελικά κινείσαι στην επιφάνειά της. Γι’ αυτό, λίγη περισσότερη
ταπεινότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κάτσης.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Απευθυνόµενος αρχικά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, θα
ήθελα να πω ότι κατανοώ την προσπάθεια απ’ όλες τις πλευρές,
αλλά και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής να προστατεύσει
τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, για να µην φανεί -δεν ακολούθησε την κοινοβουλευτική τάξη, ενώ έτσι έπρεπε να γίνει- πως
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φυγοµαχεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, εδώ και αρκετές εβδοµάδες
φυγοµαχεί, αποφεύγει σαν ο διάολος το λιβάνι την πολιτική αντιπαράθεση τετ α τετ µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Επί τρεις
απανωτές εβδοµάδες κάνουµε κατάθεση επίκαιρης ερώτησης
για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε χρονιά πανδηµίας και δεν έρχεται να απαντήσει.
Χθες καταθέσαµε εκ νέου ερώτηση, εν όψει της Παρασκευής,
για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δηµοκρατίας, που τη φεσώσατε µε ακόµα 118 εκατοµµύρια ευρώ την περίοδο που ανέλαβε Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.
Τα είχατε δώσει, όµως, τα δείγµατα γραφής προεκλογικά. Ο
κ. Μητσοτάκης δεν ήταν που είχε αρνηθεί να συµµετάσχει σε
ντιµπέιτ πολιτικών αρχηγών ή σε ντιµπέιτ µε τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα; Αλλά, ό,τι και να κάνετε δεν θα κρυφτείτε
από τον ελληνικό λαό, ο οποίος καταλαβαίνει.
Σήµερα ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να πάρει τον λόγο την ώρα
που είναι προγραµµατισµένη η συνάντηση του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, µε την ΑΔΕΔΥ για το
νοµοσχέδιο-λαιµητόµο, που διαλύει εργασιακά δικαιώµατα και
κοινωνικές κατακτήσεις ετών, δεκαετιών, αιώνων. Και ήρθε να µιλήσει, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας απουσιάζει. Δεν θα ξεφύγετε, όµως, από τον ελληνικό λαό, δεν θα ξεφύγετε από τις
ευθύνες σας, από το γεγονός ότι κρατάτε τη Βουλή κλειστή και
τα πανεπιστήµια κλειστά για να µην ακούτε κριτική. Δεν έχω ξαναδεί πιο φοβική, πιο αλλεργική στην κριτική Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη
συγκυρία, µε την πανδηµία να παρουσιάζει µεν κάποια ύφεση
στη χώρα µας, µετά την καταστροφική της διαχείριση και τους
χιλιάδες νεκρούς, αλλά µε πολύ σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά το άνοιγµα του τουρισµού. Αυτά
που θα γίνουν τώρα και τους επόµενους µήνες θα κρίνουν σε µεγάλο βαθµό την κατάσταση της δηµόσιας υγείας, της κοινωνίας
και της οικονοµίας από το φθινόπωρο και µετά.
Η Κυβέρνηση, όπως µας έχει συνηθίσει, είτε δεν επιλέγει είτε
δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα επίδικα ζητήµατα στην ουσία
τους. Προτιµά να πορεύεται µε επικοινωνιακά φληναφήµατα και
όταν αυτά αποτυγχάνουν να κουκουλώσουν την πραγµατικότητα,
ω του θαύµατος, προκύπτει µία νέα δηµοσκόπηση, που αποθεώνει το «θεάρεστο» έργο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι απίστευτο το πώς η επίµονη πραγµατικότητα σαµποτάρει το
κυβερνητικό έργο, αλλά και τα βασικά προεκλογικά σας αφηγήµατα.
Τάξατε ασφάλεια στους πολίτες και βλέπουµε καθηµερινά δολοφονίες µέρα µεσηµέρι σε κάθε σηµείο της χώρας. Αλλά, τι µας
λέτε; «Έχετε εγκληµατοφοβία, ενώ οι εκτελεστές ξέρουν σηµάδι». Τάξατε περισσότερες και καλοπληρωµένες δουλειές και
φέρνετε κατάργηση του οκταώρου και απλήρωτες υπερωρίες.
Μάλλον εννοούσατε τα golden boys µε τους υπέρογκους µισθούς που διορίσατε στις ΔΕΚΟ. Τάξατε ανάπτυξη 4% και επενδύσεις και φέρατε ύφεση µείον 0,5% πριν τον κορωνοϊό,
σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
πρώτο τρίµηνο του 2020. Εσείς µε τα greek statistics λέγατε ψευδώς ότι είχατε ανάπτυξη 0,6%. Πάει κι αυτό.
Να µην ξεχάσω τις «κωλοτούµπες» της πολιτικής εξαπάτησης
στη Συµφωνία των Πρεσπών, που ντυθήκατε µε περικεφαλαίες
σε ένα µνηµείο λαϊκισµού και σήµερα την τηρείτε και την τιµάτε.
Την αριστεία, που αποδείχτηκε µε fake πτυχία. Τις επενδύσεις
του «µπάφου» που έγιναν συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη σκευωρία Παπαγγελόπουλου στη “NOVARTIS”, που χθες µάθαµε ότι ο
βασικός µάρτυρας εναντίον του, ο κ. Αγγελής, έχει ποινική δίωξη
επειδή αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία για εµπλοκή πολιτικού
προσώπου της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν είπε κουβέντα για αυτή τη δήθεν σκευωρία. Τα δάνεια της
Νέας Δηµοκρατίας, που ο κ. Μητσοτάκης έλεγε «2,5 ευρώ θα
πληρώνουν τα µέλη µας, όσο ένα εσπρεσάκι» και βλέπουµε προκλητικά να τα έχετε ανεβάσει κατά 65%, δηλαδή κατά 118 εκατοµµύρια ευρώ.
Προκαλείτε τους πολίτες όταν τους παίρνετε τις περιουσίες
µε το νέο πτωχευτικό, λες και είναι όλοι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι µεγαλύτεροι µπαταχτσήδες να είστε εσείς, µε απλή-
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ρωτα δάνεια 350 εκατοµµυρίων ευρώ. Μας λέτε ότι θα βάλετε
τάξη στη χώρα, όταν δεν µπορείτε να βάλετε τάξη στο κόµµα
σας. Αυτά θα πρέπει να το απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα την Παρασκευή, να έρθει να
δώσει εξηγήσεις και να µην το βάλει ξανά στα πόδια και να βάζει
τους κονδυλοφόρους της προπαγάνδας να γράφουν ότι δεν
υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα.
Σήµερα συζητάµε για ένα ζήτηµα που κατά κύριο λόγο αφορά
τον όποιο σχεδιασµό υπάρχει για το άνοιγµα του τουρισµού. Ενώ
λοιπόν θα περιµέναµε να συζητάµε γι’ αυτό και να έχουµε τις τοποθετήσεις των Υπουργών Τουρισµού, των Υπουργών Υγείας και
Προστασίας του Πολίτη, συµµετέχουµε σε µια συζήτηση που
αφορά το τεχνικό κοµµάτι της έκδοσης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος της
ελεύθερης µετακίνησης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ψηφιακό πιστοποιητικό που συζητάµε σήµερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητιέται από πέρυσι στην Επιτροπή
Μεταφορών και Τουρισµού TRAN, ενώ εδώ το αντιµετωπίζουµε
σαν ένα ζήτηµα ψηφιακής διακυβέρνησης. Κάποιος από τους
δύο κάνει λάθος, ή εµείς ή το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν εξηγείται
να έχουν δίκιο και οι δύο.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τρέµετε ενόψει του ενδεχοµένου
επανάληψης της περσινής αποτυχίας σας και βάζετε κάτω από
το χαλί το θέµα της διαχείρισης του ανοίγµατος του τουρισµού,
στήνοντας φιέστες επίδειξης για το πώς εκδίδεται ψηφιακά ένα
έγγραφο, αντλώντας στοιχεία από βάσεις δεδοµένων. Φοβερό
επίτευγµα! Δώσατε το παράδειγµα στην Ευρώπη, που µέχρι σήµερα η Ευρώπη δεν γνώριζε τι θα πει ηλεκτρονικός υπολογιστής
και κινητό τηλέφωνο.
Θέλετε να παραστήσετε, για µία ακόµη φορά, τους γκουρού
µιας δήθεν ψηφιακής επανάστασης που φέρατε στη χώρα, λες
και πριν δύο χρόνια τη βρήκατε στην εποχή των σπηλαίων. Λες
και δεν βρήκατε ψηφιακές υποδοµές, δεν βρήκατε ψηφιακές
υπηρεσίες, δεν βρήκατε εµβληµατικά έργα συµβασιοποιηµένα,
στηµένο υπουργικό µηχανισµό να υπηρετεί την ψηφιακή µεταρρύθµιση σε όλη τη χώρα και σε όλα τα υπουργεία.
Τι να πρωτοθυµηθώ; Πότε ξεκίνησε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική και άυλη συνταγογράφηση; Δεν ξεκίνησε από τον
ΕΟΠΥΥ επί υπουργίας Ανδρέα Ξανθού και Παύλου Πολάκη; Να
θυµηθώ µήπως την ψηφιακή ίδρυση ΙΚΕ σε µια µέρα; Να θυµηθώ
την ψηφιακή πλατφόρµα για τη µοριοδότηση και την πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ; Μήπως τις ψηφιακές εγγραφές ή µετεγγραφές φοιτητών; Τι να πρωτοθυµηθώ;
Ευτυχώς, όµως, ήρθε ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2021 να δώσει
συγχαρητήρια µόλις χθες στον Λευτέρη Κρέτσο για την προσέλκυση κινηµατογραφικών και όχι µόνο παραγωγών µε το αναπτυξιακό εργαλείο του ΕΚΟΜΕ, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων! Γιατί η επικοινωνιακή σας υπεροπλία το καπηλευόταν και αυτό. Ο κ. Κυριακάκης, προς τιµήν του, έχει αναγνωρίσει στη Βουλή το έργο του ΣΥΡΙΖΑ και του Λευτέρη
Κρέτσου.
Η επικοινωνιακή υπεροπλία της Κυβέρνησης, όµως, παρουσιάζει ότι εσείς ανακαλύψατε τον τροχό. Διότι εδώ και είκοσι δύο
µήνες παρ’ όλο που οι νέες ψηφιακές εφαρµογές που θεσµοθετήσατε και λειτουργούν είναι σε θετική κατεύθυνση, εντούτοις
όχι µόνο δεν έχετε βγάλει παρά ελάχιστα νέα µεγάλα ψηφιακά
έργα και πορεύεστε µε αυτά που βρήκατε έτοιµα, όχι µόνο καθυστερείτε στην ανάπτυξη υποδοµών, αλλά δεν µπορείτε να µοιράσετε δύο γαϊδάρων άχυρα όταν το πρόβληµα γίνεται λίγο πιο
σύνθετο, όταν τα παρασιτικά συµφέροντα «ηµετέρων» καραδοκούν για να αρπάξουν δουλίτσες.
Θα αναφερθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα-µπάχαλο,
αυτό µε τα διπλά και τριπλά βιβλία καταγραφής κρουσµάτων,
θέµα για το οποίο φαίνεται πως φτάσατε στο σηµείο να εκδιωχθεί από την εργασία της µε παρέµβαση του Μεγάρου Μαξίµου η
διευθύντρια σύνταξης της ιστορικής εφηµερίδας που το αποκάλυψε. Αλήθεια, το ψηφιακό πιστοποιητικό που λέτε στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου ότι θα αντλεί τα στοιχεία όσων έχουν
νοσήσει από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό θα
έχει όλους όσους νόσησαν ή βρέθηκαν αρνητικοί µέσα ή κάποιοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα έχουν ξεµείνει στα συστήµατα του ΕΟΔΥ, που δεν ξέρουµε
ποιος τα έφτιαξε; Να µας απαντήσετε σε αυτό υπεύθυνα.
Επίσης, θα θέλαµε να µας απαντήσετε για ένα θέµα που πληροφορούµαι από πολίτες που έχουν αναρρώσει από την COVID,
που παρότι υπάρχει οδηγία από τους ειδικούς να λαµβάνουν µία
δόση εµβολίου µόνο, όταν µπαίνουν στην πλατφόρµα να κλείσουν το εµβόλιο αυτή δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν τη δεύτερη δόση και άρα, δεν µπορούν να εκδώσουν
ψηφιακό πιστοποιητικό εµβολιασµού. Το προβλέψατε, λοιπόν,
αυτό στην πλατφόρµα; Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι πολίτες οι
οποίοι έχουν νοσήσει και έπρεπε να λαµβάνουν µόνο µία δόση
και όχι δύο για να ολοκληρώσουν και να βγει το πιστοποιητικό;
Βέβαια, δεν περιµέναµε κάτι ουσιαστικότερο από το επιτελικό
κράτος Μητσοτάκη και τον ψηφιακό του βραχίονα. Συνηθισµένα
τα βουνά απ’ τα χιόνια, καθ’ ότι βασική σας έννοια αποδείχθηκε,
έπειτα από την πίεση της Αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των
πολιτών, ότι ήταν εν κρυπτώ µεσιτεία που προσφέρατε σε εταιρείες για να πάρουν φόρα παρτίδα τα προσωπικά δεδοµένα των
Ελλήνων πολιτών, που αποτελούν άυλο χρυσό στην εποχή µας.
Θυµίζω στο Σώµα, εν τάχει, δύο µεγάλες υποθέσεις, την «PALANTIR» και τη «CISCO», ad hoc, εν κρυπτώ συµφωνίες από το επιτελικό κράτος, καµία ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και µία εκ των
υστέρων άγαρµπη προσπάθεια κάλυψης για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδοµένων.
Ήρθαν και τα τελευταία γεγονότα όπου µάθαµε ότι επί ένα
έτος από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr ένας λίγο πιο µυηµένος γνώστης πληροφορικής µπορούσε να βρει στο Google τις
υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα έγγραφα που εκδίδουν οι πολίτες
λόγω της απίστευτης προχειρότητας µε την οποία το είχατε στήσει. Όταν η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας και εµείς και δηµοσιεύµατα σας αποκάλυψαν, σας ανακάλυψαν, σας βρήκαν,
προκειµένου να βοηθήσουµε δηµιουργικά να διορθώσετε το
λάθος το οποίο και πράξατε -το πράξατε, οπότε µην αρνείστε ότι
υπήρχε πρόβληµα- µετά απαντήσατε µε άσχετες δικαιολογίες
που πετούσαν την µπάλα στην εξέδρα και υπονοούµενα ότι υπονοµεύεται η ψηφιακή µετάβαση.
Λίγο νωρίτερα είχε δηµοσιευθεί από ειδικούς κυβερνοασφαλείας η ανακάλυψη ότι ένας τυχαίος χάκερ µπορεί να µπει στα
άδυτα, στα συστήµατα του e-ΕΦΚΑ -κύριε Βρούτση, να γνωρίζετε- και του ίδιου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
να βρει τους προσωπικούς κωδικούς µε τους οποίους συνδέονται οι πολίτες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Έχω καταθέσει ερώτηση ως προς αυτό και δεν έχω πάρει ακόµα απάντηση έναν
µήνα τώρα.
Φαίνεται, όµως, ότι έχετε όντως θορυβηθεί από τις αλλεπάλληλες υποθέσεις που έχουµε αναδείξει ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και που έχουν βγει στη δηµοσιότητα, διότι παρατηρούµε
µια στροφή σε µία προσπάθεια και σε µια νοοτροπία σεβασµού
και όχι υποβάθµισης του θέµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Παρακολούθησα και την οµιλία της κ. Βεστάγκερ, Αντιπροέδρου της Κοµισιόν, στο φόρουµ των Δελφών, όπου έκανε ειδική
αναφορά στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Είδα τον κ. Πιερρακάκη να αισθάνεται λίγο άβολα στην οµιλία
του και οριακά να ψελλίζει κάτι για το θέµα.
Καλοδεχούµενη η µεταστροφή σας αυτή. Είναι καλοδεχούµενη ένδειξη ότι αρχίζετε να ασπάζεστε επιτέλους την ευρωπαϊκή κουλτούρα στο πολύ ευαίσθητο αυτό ζήτηµα. Διότι αν
όντως αποδειχτεί ειλικρινής, ωφελεί τη χώρα και τους πολίτες
της στη νέα ψηφιακή µετάβαση, στη νέα ψηφιακή εποχή που
αναµένεται να προχωρήσει µε τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης.
Μιλώντας για την νέα ψηφιακή εποχή και τις προκλήσεις, θεωρούµε κατ’ αρχήν ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση θετικό το βήµα
που έγινε στην πρόσφατη συµφωνία των G7 για την επιβολή παγκόσµιου ελάχιστου φόρου 15% σε κάθε είδους ψηφιακής υπηρεσίας, όπως αυτές των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών της
«AMAZON», «Facebook» κλπ., οι οποίες θα πληρώνουν φόρο στις
χώρες που δραστηριοποιούνται και όχι µόνο εκεί που έχουν την
έδρα τους. Είναι σηµαντικό ότι ο κύριος Πρωθυπουργός νωρίτερα στην οµιλία του το αναγνώρισε ως θετικό βήµα.
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Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι έχει χάσει
ιδεολογικά σε αυτό το πεδίο. Γιατί µπορεί να είναι µικρό το ύψος
της φορολόγησης, αλλά είναι ιστορικό το βήµα γιατί σπάει στην
πράξη το δόγµα που εσείς πρεσβεύετε, του νεοφιλελευθερισµού,
για τα trickle-down economics, ότι δηλαδή η µείωση της φορολογίας στις µεγάλες επιχειρήσεις φέρνει ανάπτυξη και η ανάπτυξη
φέρνει οικονοµικά οφέλη, που διαχέονται προς τα κάτω, προς την
κοινωνία. Άρα έρχεστε σε ευθεία αντιπαράθεση και σύγκρουση µε
τον βαθύ ιδεολογικό σας πυρήνα που αντιγράφετε τις συνταγές
του χθες από τα νεοφιλελεύθερα πανέρια του Ρέιγκαν και της Θάτσερ και πραγµατικά, είναι άλλη µια «κωλοτούµπα».
Κλείνοντας, θα πω δύο κουβέντες, σε σχέση µε το πιστοποιητικό. Είπε περισσότερα και πιο αναλυτικά η συνάδελφός µου κ.
Νατάσα Γκαρά για το ζήτηµα. Βλέπουµε ότι νοµοθετείτε λιγότερα στοιχεία που θα αναγράφονται στο έγγραφο που θα εκδίδουν οι πολίτες από αυτά που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές
συµφωνίες. Λέτε παρακάτω ότι µε µία κοινή υπουργική απόφαση
δύναστε να προσθέτετε κι άλλα στοιχεία, αλλάζοντας µάλιστα,
την προβληµατική διάταξη που είχε αρχικά η τροπολογία που
αποσύρατε -είχατε φέρει σε άλλο νοµοσχέδιο αυτήν την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά το αποσύρατε- ώστε να αναφέρεται πλέον ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι µη προσωπικά, χωρίς
όµως να γνωρίζει, να γνωρίζουµε όλοι ποια µπορεί να είναι αυτά
και για ποιο λόγο να προστεθούν. Θέλουµε µια απάντηση σε
αυτό. Γιατί υπάρχει ρητά αυτή η πρόβλεψη;
Επιπλέον, βλέπουµε κάποιες διαφορές στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως στα αντίστοιχα κείµενα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, όπως για παράδειγµα η απουσία αναφοράς για
τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Η πραγµατικότητα είναι
ότι έχουµε ένα έγγραφο που προς το παρόν αφορά µια εσωτερική διαδικασία της χώρας µας και δεν έχει να κάνει µε µία ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, µε ενιαία πλατφόρµα, όπου
κάθε έγγραφο που εκδίδεται σε µία χώρα θα αναγνωρίζεται από
τα συστήµατα των υπολοίπων. Αυτό µένει να το δούµε πώς θα
λειτουργεί στη συνέχεια, όταν θα µπορούν να εκδίδουν όλες οι
χώρες αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Είναι αυτή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη προς την Ευρώπη,
όπως εντέχνως διαφηµίζετε; Ξεκάθαρα όχι. Πρώτον, διότι πολύ
απλά η πρόταση του κ. Μητσοτάκη απορρίφθηκε από την Ευρώπη, ακόµα και από τα πιο συντηρητικά κόµµατα, καθ’ ότι αφορούσε ένα πιστοποιητικό εµβολιασµών µε χαρακτηριστικά
υγειονοµικού διαβατηρίου και όχι πιστοποιητικό διευκόλυνσης
της ελεύθερης κυκλοφορίας µέσω της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν αρνητικό τεστ, ανοσία λόγω νόσησης ή εµβολιασµού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Δεύτερον, διότι αυτά που συζητάµε σήµερα αφορούν προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Ιούνιο του 2020 για ενιαία πρωτόκολλα και
ασφαλείς µετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την καθοριστική παρέµβαση της Αριστεράς και άλλων προοδευτικών δυνάµεων για τους όρους που αυτό θα περιέχει, µήνες πριν ο κ.
Μητσοτάκης µιλήσει για πρώτη φορά για τα απαράδεκτα υγειονοµικά διαβατήρια.
Όµως, θέλω να επαναλάβω ότι η ουσία -κλείνω, κυρία Πρόεδρε- βρίσκεται στη συνολικότερη και ενιαία διαχείριση της υπόθεσης αυτής, για να µην επαναλάβουµε τα τραγικά περσινά λάθη
µε την απουσία ελέγχου και ιχνηλάτησης, τον αποτυχηµένο Αλγόριθµο EVA -τον θυµάστε, αλήθεια, τον EVA;- που έγινε τελικά
όχηµα να µη ζητούνται αρνητικά τεστ πριν την είσοδο στη χώρα,
την απουσία κοινών υγειονοµικών πρωτοκόλλων και ενιαίας διαχείρισης στην Ευρώπη και στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, για να
µην έχουµε µία ακόµα αποτυχία έπειτα από τις απανωτές του επιτελικού κράτους.
Ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία παρέχουµε τη στήριξή
µας στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Πιστοποιητικό, αλλά κανένα πιστοποιητικό δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για µία ταξικά επικίνδυνη
και διαχειριστικά ανίκανη Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης κι αµέσως µετά ο κ. Κωνσταντινόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι νοµίζω ενδεικτικό του επιπέδου της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας µας
το γεγονός ότι πριν από δέκα λεπτά, στη µισή εδώ µπροστά µου,
δεξιά, όπως τη βλέπω εγώ Αίθουσα, στα έδρανα των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήταν και εξήντα Βουλευτές και µισό
µε ένα λεπτό, αφού τελείωσε τον λόγο του ο Πρωθυπουργός,
«Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ», εξαφανίστηκαν. Ευτυχώς, ήρθε
πριν λίγο ένας αγαπητός συνάδελφος και αµέσως µετά άλλος
ένας, γιατί υπήρχε κάτι πολύ ενδιαφέρον συµβολικό.
Ξέρετε, αγαπητέ συνάδελφε, τα προηγούµενα πέντε λεπτά δεν
ήταν κανείς στα έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν κάπως
σαν οι Βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης να εγκατέλειψαν
άρον-άρον τη χώρα, σαν να µην υπήρχε η Νέα Δηµοκρατία. Συµβαίνει καµιά φορά αυτό, δεν θέλω να είµαι λαϊκιστής. Καµιά φορά
πρέπει να πάνε για ανάγκη τους και οι Υπουργοί και οι Βουλευτές, αλλά ήταν µια εικόνα πολύ συµβολική, κατά τη γνώµη µου.
Ξέρετε, καλό είναι να έχει το κοινό του ο κ. Μητσοτάκης, το
δικαιούται εξάλλου, Πρωθυπουργός της χώρας είναι, νέος άνθρωπος είναι, αλλά είναι καλό ένα 5% ή έστω και 1% να µένει
µετά να ακούσει και τον αντίλογο. Το λέω αυτό, γιατί αυτό είναι
το επίπεδο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας µας, θέλουµε, δεν
θέλουµε.
Αγαπητέ κύριε Πιερρακάκη, θα σας πω ότι σας θεωρώ και προσωπικά τον πιο πετυχηµένο χωρίς αµφιβολία Υπουργό αυτής της
Κυβέρνησης, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να είµαι αρνητικός, ίσως
να είστε ο µόνος πετυχηµένος Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης.
Είστε πετυχηµένος για µια σειρά πράγµατα που λειτουργούν και
τα έχω νιώσει ως πολίτης να λειτουργούν. Ξέρετε, ο λαϊκισµός
είναι πολύ µακριά, απέχει παρασάγγας από το ΜέΡΑ25. Δεν είµαστε τέτοιου είδους πολιτικοί, είµαστε αριστεροί. Δεν σας µισούµε γιατί είστε δεξιοί, σας αγαπούµε και ας είστε δεξιοί και
εκτιµούµε ό,τι καλό προσφέρετε στην κοινωνία.
Ως πολίτης, εγώ προσωπικά ο Κλέων Γρηγοριάδης, έχω δει διευκόλυνση στη ζωή µου από διάφορες ψηφιακές πλατφόρµες
που εφηύρατε, καταφέρατε να θέσετε σε λειτουργία υπό δυσµενείς συνθήκες και είναι λειτουργικές. Και σας λέω ένα ειλικρινέστατο και µε όλη µου τη γενναιόδωρη καρδιά «µπράβο σας!».
Το σηµερινό, όµως, σχέδιο νόµου που φέρνετε, κύριε Πιερρακάκη, όπως λέµε κάθε φορά -ξέρετε- που ψηφίζουµε ανθρώπους
που αναλαµβάνουν ανεξάρτητες αρχές για λογαριασµό της Κυβέρνησης, δυστυχώς, θα το καταψηφίσουµε και είµαστε κάθετα
αντίθετοι. Το DiEM25 και εµείς προσωπικά –εννοώ το ΜέΡΑ25έχουµε πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του εµβολιαστικού διαβατηρίου για λόγους που θα σας αναφέρω αµέσως τώρα.
Όµως, θέλω να σας πω µε την ίδια αγάπη που σας µίλησα και
πριν ότι η αιτία δεν είστε εσείς και πάλι, είναι οι πολιτικές που ως
Υπουργός της συγκεκριµένης Κυβέρνησης «Κυριάκος Μητσοτάκης ανώνυµη εταιρεία» δηλαδή, θα βρεθείτε σε θέση να αναγκαστείτε να εφαρµόσετε. Πιστεύω βάσιµα ότι ένας άνθρωπος σαν
εσάς, ένας άνθρωπος δηλαδή του δικού σας επιπέδου, θα καταλάβαινε εύκολα, προφανέστατα θα καταλάβαινε τη διαφορά –
ποια διαφορά;- του να καθιερωθεί µια σειρά ψηφιακών, να
αναπτυχθούν εφαρµογές οι οποίες βοηθούν στην επίδειξη των
αρνητικών τεστ, όπως στην περίπτωση της COVID-19, ως όρου
απαράβατου για την ελεύθερη µετακίνηση, αλλά όχι, βέβαια, εµβολιαστικά διαβατήρια.
Ποια είναι η διαφορά; Το είπαµε, το ένα είναι ότι τα µεν είναι
παροδικά, εξαιρετικά παροδικά, σε δέκα µέρες δεν έχουν πια
ισχύ, ενώ τα άλλα µένουν. Και το δεύτερο, το πιο σηµαντικό είναι
ότι αν καθιερωθεί αυτό που σήµερα θέλετε να καθιερώσετε, θα
ανοίξει αυτονόητα το κουτί της Πανδώρας, κύριε Υπουργέ, για
σωρεία παραβιάσεις της ιδιωτικότητας από ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες και κρατικές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες του
κόσµου.
Εν κατακλείδι, εµείς ως DiEM25 και ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε
ασφαλέστατα τα εµβόλια δηµόσιο αγαθό ύψιστης αξίας, ωστόσο
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εναντιωνόµαστε σε κάθε «εµβολιαστικό διαβατήριο» -σε πολλά
εισαγωγικά- και όχι σε ψηφιακές εφαρµογές που στόχο έχουν
την εφήµερη πιστοποίηση αρνητικών τεστ, στις οποίες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνεπώς µε τέτοιο τρόπο τα προσωπικά δεδοµένα των ανθρώπων.
Ταυτοχρόνως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία στην πολιτική. Μπορείτε να κάνετε θαυµάσια τη
δουλειά σας. Όµως, αν ο Υπουργός Υγείας έχει να εκπληρώσει
την επιταγή της ανώνυµης εταιρείας -που είναι αυτή η Κυβέρνηση, κατά τη γνώµη µας- να µην τυχόν και χάσει την πορεία
προς την ιδιωτικοποίηση το ΕΣΥ µας και εποµένως, δεν έχει κάνει
τα πρέποντα, δηλαδή ενίσχυση της δηµόσιας υγείας, δηµιουργία
δηµόσιου δικτύου κέντρων µαζικών τεστ και εµβολιασµού -που
θα ήταν στη συνέχεια- κέντρα που θα εντάσσονταν στη συνέχεια
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας που είχε σχεδιαστεί στα
νησιά µας, που τώρα πώς να πάνε οι τουρίστες, όταν ξέρουν ότι
αν τους βρει εκεί το µοιραίο, την πάτησαν, θα µείνουν εκεί γιατί
δεν υπάρχει γιατρός, γιατί δεν υπάρχει καν κέντρο υγείας σε
πολλά; Θα αναφερθώ σε αυτά στη συνέχεια.
Ταυτοχρόνως, βέβαια, υπάρχει η χρησιµοποίηση όλων των
διαθέσιµων εργαλείων για την αντιµετώπιση του εµβολιαστικού
φιάσκου. Προσέξτε, δεν αναφέροµαι σε κανένα φιάσκο εδώ στην
Ελλάδα. Το εµβολιαστικό φιάσκο υπάρχει, είναι πανθοµολογούµενο και είναι ένα ευρωπαϊκό τεράστιο φιάσκο. Στην Ελλάδα -θα
έλεγα- δεδοµένων των συνθηκών και µε ένα τόσο τεράστιο φιάσκο των τροϊκανών, που µας υπαγορεύουν πολιτική σε όλους
τους ζωτικούς τοµείς της χώρας και πάλι καλά τα κουτσοκαταφέραµε.
Ακούστε τώρα ποιο είναι το φιάσκο συνολικά και θα το καταλάβετε εσείς: Συγκεκριµένα, οι κεντρικές τράπεζες, όπως ξέρετε,
τυπώνουν βουνά χρήµατος τα οποία δίνουν σε τράπεζες, µε
αφορµή την COVID-19, που θα θίξει τις τράπεζες και σε µεγάλες
εταιρείες, που τα χρησιµοποιούν πώς αυτές οι εταιρείες και οι
τράπεζες αυτά τα χρήµατα; Ξέρετε πώς τα χρησιµοποιούν; Ξέρετε. Τα χρησιµοποιούν παγκοσµίως, παντού, αλλά στην Ευρώπη
όλοι, για να ξαναγοράσουν τις µετοχές τους και να αυξήσουν την
ονοµαστική τους αξία, φυσικά έτσι και τα έσοδα των γενικών διευθυντών τους, γιατί έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγµατα.
Φανταστείτε, κύριε Πιερρακάκη, από την αρχή της πανδηµίας
η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζά µας τύπωσε 1.700 -να το ακούσει
και ο λαός που µας ακούει- ολόκληρα δισεκατοµµύρια ευρώ γι’
αυτό τον σκοπό.
Συνεπώς, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να διατάξει αµέσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να πληρώσει όσα χρειάζονται αµέσως για να αγοράσει όσες δόσεις χρειάζονται οι Ευρωπαίοι συν µία ίση ποσότητα για να σταλεί εντελώς δωρεάν, φυσικά, σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες
του κόσµου.
Κύριε Πιερρακάκη, ξέρετε ποιο είναι το κόστος για να εµβολιαστούν όλοι της γης οι κολασµένοι στην Αφρική, στη Νοτιοανατολική Ασία, στη Νότια Αµερική, για όλους; Είναι 36 δισεκατοµµύρια
ευρώ, είναι ένα αστείο κόστος, όταν 1.600 τέτοια ωραία ζεστά δισεκατοµµύρια δόθηκαν σε τράπεζες που είναι βαρέλια δίχως
πάτο, σουρωτήρια, που όσο και αν τους ρίχνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το χάνουν, γιατί φυσικά, έχουν πέσει σε ένα υφεσιακό ντόµινο από τις άστοχες και καταστρεπτικότατες και
απάνθρωπες πολιτικές υφεσιακής λιτότητας, που εδώ και δώδεκα
χρόνια εφαρµόζει αυτή η καταραµένη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Κυβέρνησή σας και όχι εσείς προσωπικά, αλλά σας είπα,
όπως λέµε και σε αυτούς που πάµε για τις ανεξάρτητες αρχές,
είναι µοιραίο, θα µπλέξει, µπλέξατε από τη στιγµή που επιλέξατε
να δεχθείτε την τιµή που σας έγινε να γίνετε Υπουργός. Θα µπλέξετε να ασκήσετε πολιτικές που είναι απάνθρωπες.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, η Κυβέρνηση νοµοθετεί τρόπο καταγραφής, επιλέγοντας, βέβαια, αυτόν που καθιερώνει πιστοποιητικά προσωπικών ιατρικών δεδοµένων, ενώ ακόµα ενάµιση
χρόνο µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας δεν έχει κάνει τίποτα για
να δηµιουργηθούν δηµόσιες δοµές, δηλαδή δηµόσιο δίκτυο µαζικών τεστ, στις οποίες θα γίνονταν δωρεάν τα τεστ και στη συνέχεια αυτές οι δοµές θα έµεναν στις ακριτικές περιοχές µας και
στις αποµακρυσµένες περιοχές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πιερρακάκη, θα σας πω και κάτι ακόµα: Σας µιλάω µε
πραγµατική εκτίµηση, νοµίζω ότι το καταλάβετε από την αρχή
του λόγου µου. Δεν µου δόθηκε η ευκαιρία να πάω πανεπιστήµιο
και νιώθω πολύ µειονεκτικά γι’ αυτό, όχι κοµπλεξικά, νιώθω µειονεκτικά γιατί ξέρω τι έχασα που δεν σπούδασα. Ο έρωτάς µου
για την υποκριτική τέχνη και το γεγονός ότι βρέθηκα πολύ νωρίς
-δεκαοχτώ χρονών- πλάι στον Κάρολο Κουν τον ίδιο, ήταν µια
τόσο µαγευτική συνθήκη που µε απέσπασε αρκετά και η µετεφηβική ηλικία µου από ένα πολύ σηµαντικό point-σκοπό της ζωής
των ανθρώπων, να φωτίσουν το µυαλό τους, να ανοίξουν τους
ορίζοντές τους.
Δεν τα κατάφερα, κύριε Πιερρακάκη και θλίβοµαι τόσο, που
αν τα καταφέρω όταν µου κάνει την τιµή ο ελληνικός λαός να µε
αποδεσµεύσει από αυτό το καθήκον, θα το κάνω.
Θέλω να σας ρωτήσω και να µου απαντήσετε µε το χέρι στην
καρδιά, επειδή έχετε την ευκαιρία ως Υπουργός σήµερα που
φέρνετε το νοµοσχέδιο να κάνετε δεκτή αυτή την έρµη την τροπολογία µας για τα έρµα τα εσπερινά λύκεια, ώστε να επανέλθει
το καθεστώς της πριµοδότησης του 1%, δηλαδή µε άλλα λόγια,
για να το καταλάβουν όλοι όσοι µας ακούν, 1% που µπαίνει στα
πανεπιστήµια, στα ΑΕΙ, να προέρχεται από τα εσπερινά λύκεια
ανεξαρτήτως βαθµολογίας, χωρίς να επηρεάζει τους άλλους εισαχθέντες, γιατί αυτό δεν είναι το 1 επί τοις 100, είναι το 1 επί
τοις 101%, είναι επιπλέον.
Εποµένως, λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σας κάνω και να
µου απαντήσετε µε το χέρι στην καρδιά και ανθρώπινα και όχι
πολιτικά ούτε µικροκοµµατικά: Κύριε Πιερρακάκη, είδα το βιογραφικό σας και είναι ίσως το πιο αξιοζήλευτο στη Βουλή των
Ελλήνων. Είναι ένα βιογραφικό που θα το ζήλευαν οι πάντες. Ειλικρινά, πιστεύετε θα τα καταφέρνατε να το είχατε σήµερα αυτό
το βιογραφικό, να σπουδάσετε, να κάνετε τα µεταπτυχιακά, τα
διδακτορικά σας, εάν έπρεπε όλο τον καιρό των σπουδών σας
να εργάζεστε παράλληλα από οκτώ έως δώδεκα ώρες τη µέρα
και να µεγαλώνετε δύο ανήλικα παιδιά;
Αυτό συµβαίνει στους µαθητές των εσπερινών λυκείων και µε
το αισχρό, αισχρότατο επιχείρηµα -συγγνώµη για τη βαριά έκφραση- της κυρίας Κεραµέως περί ισονοµίας, ότι δηλαδή αποκαθιστά την ισονοµία γιατί δήθεν αδικούσαν τα άλλα παιδιά, τα
δικά µας παιδιά, τα οποία έχουν φροντιστήριο πληρωµένο από
τους γονείς, δεν δουλεύουν ποτέ και απλά διαβάζουν ή τεµπελιάζουν γιατί τους την έχει σπάσει η κλεισούρα.
Σας λέω λοιπόν, πραγµατικά -και νοµίζω προεξοφλώ και την
απάντησή σας- δεν θα τα είχατε, δεν θα είχατε τους ίδιους βαθµούς αν είχατε τους ίδιους τίτλους σπουδών. Είναι ανθρωπίνως
αδύνατο. Και αν το καταφέρνατε, γιατί δεν είµαι και θεός να ξέρω
αν θα µπορούσατε, ίσως θα µπορούσατε, θα ήταν η απόλυτη
εξαίρεση σε έναν βέβαιο, µόνιµο κανόνα.
Κάντε µου τη χάρη, ξέρω ότι είναι άκοµψο, δεν γίνεται να υιοθετήσετε σήµερα µία τροπολογία, που «κλαδεύει» την Υπουργό
συνάδελφό σας. Είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου για αυτά τα παιδιά που δεν είναι και τόσο παιδιά, είναι µερικά µεγάλα παιδιά
ανάµεσά τους και δεν είναι πολλά. Πείτε στο Υπουργικό Συµβούλιο, πείτε στον κ. Μητσοτάκη ότι αυτό είναι ένα έγκληµα που δεν
υπάρχει λόγος να συνεχίζεται. Προλαβαίνετε να το διορθώσετε
µέχρι τις πανελλήνιες.
Ήθελα να πω για τον Πρωθυπουργό δύο πραγµατάκια µόνο,
γιατί καλά τα είπε, αλλά Πρωθυπουργός είναι, ό,τι θέλει λέει.
Και «αφού τα καταφέραµε», είπε, «τόσο καλά». Τα καταφέρατε
τόσο καλά; Και πού είναι οι τουρίστες; Και πού είναι η µουσική
στα µπαρ; Ξέρετε, η ένδειξη ότι δεν έχουν µουσική τα µπαρ είναι
µια σαφέστατη κρυφή παραδοχή από την Κυβέρνησή σας ότι δεν
έχουν έρθει τουρίστες. Γελάω από πίκρα. Λυπάµαι φοβερά που
δεν έχουν έρθει τουρίστες. Οι φτωχοί άνθρωποι θα την πληρώσουν, δεν θα την πληρώσουν οι πλούσιοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν έχουν έρθει οι τουρίστες. Γιατί αν είχαν έρθει οι τουρίστες
σε Μύκονο και Σαντορίνη να είστε σίγουροι ότι σε όλη την επικράτεια θα επιτρέπονταν η µουσική στα µπαρ και στους χώρους
εστίασης. Εκτός αν στο «NAMMOS» παίζουν µουσική και «λαδώ-
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νουν» διάφορους κρατικούς λειτουργούς. Θέλω να εύχοµαι ότι
δεν είναι έτσι.
«Ήµασταν οι πρώτοι», είπε µε παρρησία ο Πρωθυπουργός
πριν λίγο εδώ «στα self-test». Ναι, και του απαντάω και οι τελευταίοι στα κανονικά και γι’ αυτό φάγαµε το δεύτερο κύµα, που
σκότωσε δώδεκα χιλιάδες από εµάς. Ουρλιάζαµε από τον Μάρτιο -ο κ. Βαρουφάκης- «τεστ, τεστ, τεστ»! Τότε που θυµίζω, ειρήσθω εν παρόδω, η Ελληνική Εταιρεία Αιµοληψίας -η κρατικήέλεγε µε mail στον κ. Κικίλια συστηµατικά «χρησιµοποιήστε µας.
Μπορούµε να κάνουµε χίλια την ηµέρα. Γιατί δεν µας χρησιµοποιείτε;» Τότε που τρία πανεπιστήµια, της Πάτρας, της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, λέγανε στον κ. Κικίλια και στον κύριο
Πρωθυπουργό «να σας δώσουµε την τεχνογνωσία µας για τεστ.
Γιατί δεν κάνετε τεστ;» Πότε; Όταν άνοιξε και ο τουρισµός έγινε
ό,τι έγινε, τα ξέρετε.
Δεν θα αργήσω πολύ. Στο ΕΣΥ ενάµιση χρόνο και δώδεκα χιλιάδες νεκρούς µετά πόσους γιατρούς µόνιµους έχετε προσλάβει; Λυπάµαι, αλλά κανέναν, κανέναν, κανέναν, ούτε µισό! Εµείς
είµαστε υπέρ των εµβολιασµών.
Είµαι γιος, κύριε Πιερρακάκη, τριών επιστηµόνων. Έχω µάνα,
πατέρα και αδερφή γιατρούς και µάλιστα σπουδαίους γιατρούς.
Είµαι αναφανδόν, ίσως πιο πολύ απ’ όλους µέσα στην Αίθουσα
χωρίς να θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλέως, υπέρ των
εµβολίων. Ήµουν πάντα. Συνυπογράφω αυτήν τη στιγµή µε όλη
µου την καρδιά τη ρήση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο ότι η
σηµαντικότερη ανακάλυψη της επιστήµης κατά τον εικοστό
αιώνα δεν είναι άλλη από τα εµβόλια. Είµαι φανατικά υπέρ τους.
Ωστόσο γιατί δεν εµβολιάζονται οι Έλληνες, κύριε Υπουργέ;
Είναι ένας λαός «ψεκασµένος»; Είναι ένας λαός ο χειρότερος της
Ευρώπης; Είναι ποσοστό τεράστιο, φαίνεται ότι θα αγγίξει το
40% ενδεχοµένως, και το λέω µε φρίκη. Γιατί; Φταίει πάλι ο πολίτης, ο κακορίζικος, ο στρεβλός, ο ανόητος; Δεν φταίει σε τίποτα η Κυβέρνηση;
Δεν φταίτε εσείς -όχι προσωπικά- που χάσατε την εµπιστοσύνη
του πολίτη; Γιατί; Γιατί κάθε ευκαιρία της πανδηµίας, κάθε φρίκη
της πανδηµίας τη µετατρέπατε σε ευκαιρία να µας περιορίσετε
δικαιώµατα, να µας περιορίσετε ελευθερίες ή να αισχροκερδήσουν καναλάρχες, να αισχροκερδήσουν κλινικάρχες. Όλο αυτό,
ενάµιση χρόνο λέτε δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στην καχυποψία
του πολίτη ότι «θα µε δουλεύουν και εδώ; Κάποιον λάκκο θα έχει
η φάβα»; Έχετε ευθύνη για το πώς χειριστήκατε την πανδηµία
τόσον καιρό στερώντας µας ελευθερίες, που έχει λάκκο η φάβα
για τον πολίτη.
Αν ο πολίτης, κύριε Υπουργέ, δυσπιστεί σε τέτοιο πρωτοφανή
βαθµό για την Ευρώπη θα πει ότι η κυβέρνησή του έχει κάποια
ευθύνη.
Τώρα -θα κλείσω αµέσως µε αυτό, κυρία Πρόεδρε, και δεν θα
ξαναµιλήσω κιόλας- είδα το τελευταίο και πραγµατικά µε έχει
αφήσει ξερό από χθες το βράδυ.
Αντικειµενικές αξίες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές: Κηφισιά, Φιλοθέη, Εκάλη, Βούλα, Νέο Ψυχικό, Πεντέλη µειώσεις έως 35%.
Αυτά τα άκουσα από το κρατικό δελτίο, για να µην αµφισβητήσετε τα νούµερα. Από την άλλη Περιστέρι, Καµατερό, Αγία Βαρβάρα, Ίλιον, Άγιος Δηµήτριος, Δάφνη αυξήσεις έως 75%.
Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέντρο Αθήνας αύξηση από 95%
έως 200%, λογικό, και -ω του θαύµατος!- Ιθάκη 250%. Σας
ρωτάω: γιατί; Μισείτε τους Θειακούς; Τους τσάκισε ο «Ιανός»,
είναι ένα πάµφτωχο νησί, δεν έχει καµία σχέση µε τα άλλα που
πήγαν 200%. Την Ιθάκη πώς τη βρήκατε; Γιατί δεν βάζετε και
τους Λειψούς στο 200%; Είναι παράνοια!
Λέω λοιπόν, τι είναι ακριβώς; Είναι πρόσκαιρη κρίση σχιζοφρένειας ή ωµό ταξικό µίσος; Στη δεύτερη περίπτωση πώς καταφέρνετε να µισείτε ακόµα και να επιτίθεστε για να αποτελειώσετε
φτωχούς ανθρώπους που οι δικές σας µνηµονιακές πολιτικές
τους φτωχοποίησαν και είναι πεσµένοι εξαιτίας σας εδώ και χρόνια στο καναβάτσο. Αν δεν κάνω λάθος, ο πεσµένος είναι που δικαιούται να ζηλεύει και να µισεί αυτόν που είναι όρθιος και τον
έχει ρίξει κάτω και όχι το αντίθετο. Έλεος!
Σας είναι τελείως αδύνατο -ως Κυβέρνηση εννοώ και όχι ως
άνθρωποι- να δείξετε λίγη ανθρωπιά και µια στοιχειώδη ροπή
προς τη δικαιοσύνη; Ξέρετε, σας ρωτάω γιατί όλοι υποτίθεται
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γεννιόµαστε καλοί. Όλοι µας παραµένουµε τέτοιοι σε όλη την παιδική ηλικία και συµπονετικοί και σιγά-σιγά µετά την εφηβεία καθώς
οξειδωνόµαστε στη νοτιά των άλλων ανθρώπων, όπως λέει ο νοµπελίστας ποιητής, βρισκόµαστε τελικά οι περισσότεροι από εµάς
αλλοτριωµένοι, ατοµικιστές, εγωιστές και συµφεροντολόγοι. Αυτή
είναι η συνηθισµένη πορεία των ανθρώπων. Βεβαίως, τώρα πια θα
µου πείτε εσείς είστε ενήλικοι και άρα, µε βάση αυτά που µόλις
είπα, δικαιούστε πια να έχετε χαλάσει. Εντάξει, συµφωνώ. Όµως
ειλικρινά αναρωτιέµαι, µέσα σας δεν αχνοφέγγει ακόµα έστω µια
µικρή ανάµνηση της φυσικής καλοσύνης και της εντιµότητας των
παιδικών σας χρόνων; Έχετε χάσει τη δυνατότητά σας να αισθάνεστε και να πράττετε αναλόγως;
Ξέρετε τι κινδυνεύετε να πάθετε εάν συνεχίσετε σε αυτόν τον
δρόµο όλη την υπόλοιπη ζωή σας; Ξέρετε τι παθαίνουν όλοι
αυτοί που θεωρούν τη ζωή µια απολύτως ατοµική διαδικασία,
στην οποία κανείς µπορεί να περιχαρακωθεί στο εγώ του και να
πατήσει επί πτωµάτων µόνος του, ώστε να κατακτήσει εντελώς
µόνος του την επαγγελµατική επιτυχία και να θωρακιστεί έτσι
απέναντι στο γύρισµα της τύχης και τους οικουµενικούς υπαρξιακούς φόβους όλων µας: τον θάνατο, τη γέννηση, πού είµαστε,
πού θα πάµε, τι θα γίνει µετά;
Ξέρετε τι θα παθαίνουν, κύριε Υπουργέ; Παθαίνουν αυτό που
λέει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης στα Μικροαστικά και στο θαυµάσιο τραγούδι «εγώ, κορίτσι µου, είµαι µια χαρά, να κλαις τον άλλονε λοιπόν, τον φουκαρά». Ξέρετε τι λέει ο στίχος; «Έχει αµάξι,
έχει σπίτι, όλα τα έχει και όµως πλήττει. Ξέρει κόλπα, παίρνει θέσεις, µετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή».
Αυτός ο κίνδυνος λοιπόν, µιας απρόσµενης συγκοπής, που απειλεί µόνιµα όλους όσους επιµένουν να δείχνουν ταξικό σαδισµό
στα ριγµένα από χρόνια στο καναβάτσο της κοινωνίας εντελώς
αθώα θύµατά τους, θα µπορούσε ωραιότατα να δανειστεί τον
τίτλο ενός άλλου εµβληµατικού δίσκου της ελληνικής µουσικής
ιστορίας, του τεράστιου Πορτοκάλογλου και να αποκαλείται εφεξής αυτός ο κίνδυνος ως «ο κίνδυνος της εκδίκησης της γυφτιάς», η οποία ως γνωστόν µπορεί να πεινάει, να µην έχει
µετοχές, καταθέσεις, µόνιµη δουλειά, σπίτι ή και καθόλου προοπτικές, αλλά συγκοπή, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να πάθει
ποτέ και µε τίποτα, απλώς γιατί ξέρει πολύ καλά πως η ζωή µας
δεν είναι παντοτινή και όποια κοµφόρ και αν της λείπουν το µυστικό είναι απλώς να τη µοιράζεσαι µε τους άλλους ανθρώπους
και να τη γλεντάς.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα θετικό
νοµοσχέδιο για το οποίο τις απόψεις της παράταξής µας τις
είπαν τόσο η κυρία Γιαννακοπούλου όσο και ο κ. Σκανδαλίδης
θέλω να κάνω δυο-τρεις επισηµάνσεις, οι οποίες νοµίζω ότι µπορούν να βοηθήσουν, αλλά και να µπορέσουµε να δούµε µε βάση
και την οµιλία του Πρωθυπουργού, αν όλα αυτά που τέθηκαν τις
προηγούµενες ηµέρες είναι στη σωστή διάσταση, αν πραγµατικά
υπάρχει διάθεση για να αναγνωρίσουµε και το παρελθόν και το
παρόν, αλλά κυρίως για να µπορέσουµε να πορευτούµε στο µέλλον.
Άκουσα τον συνάδελφό µου, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΜέΡΑ25 να µιλάει πραγµατικά µε θετικά λόγια για τον Υπουργό
και γι’ αυτά που έχει κάνει κυρίως. Θα έλεγε κάποιος ότι µπορεί
κάποιος άλλος να πει ότι αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο
καιρό υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν είναι θετικά; Όχι,
βέβαια.
Ξεχνάµε, βέβαια, αλλά εµείς δεν µπορούµε να µην το θυµόµαστε. Διότι δείχνει να µην υπάρχει µία συνέχεια, το οποίο το
προτιµούν και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Άλλωστε, ποια είναι
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στα πρωινά; Είναι ένας δηµοσιογράφος του πρωινού, ένας δηµοσιογράφος που στηρίζει τη Νέα
Δηµοκρατία και ένας δηµοσιογράφος από την «ΑΥΓΗ». Αυτοί εκπροσωπούν σήµερα τη χώρα και τον πλουραλισµό.
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Πάµε, όµως, τώρα να δούµε το εξής: Υπάρχει σε κάθε βήµα;
Έγιναν; Πώς άρχισαν; Δηλαδή, ξεχνάει κανείς -το είπε ο Κώστας
Σκανδαλίδης- τα ΚΕΠ, τη συνταγογράφηση που άρχισε το 2010,
το open.gov και ό,τι άλλο έγινε, την πράσινη ανάπτυξη, που την
έλεγαν «πράσινα άλογα» και τώρα όλοι θέλουν να γίνει η πράσινη
ανάπτυξη, που ήταν στην πιο δύσκολη συγκυρία των µνηµονίων;
Τα λέω όλα αυτά, γιατί, τελικά, το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι προσπαθούµε όλοι να ξεχνάµε και να βάζουµε την ιστορία σε µία
σειρά η οποία µας βολεύει. Τελικά, όµως, αυτό δεν βοηθάει ούτε
την ίδια τη χώρα. Εµάς στο ΠΑΣΟΚ δεν µας ενδιέφερε σε καµία
φάση -τουλάχιστον από αυτή που ζω εγώ τα τελευταία δέκα δύσκολα χρόνια- να πιστεύουµε ότι αν καταστραφεί η κυβέρνηση,
θα είναι καλό για εµάς για να κερδίσουµε εξουσία. Έχουµε αποδείξει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι ένα δείγµα πολιτικού πολιτισµού, το οποίο σπάνια υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια, δηλαδή αυτό που λέµε όλοι το πολιτικό κόστος να µην
το βάζεις πάνω από το καλό της χώρας.
Δεύτερο θέµα: Το ψηφιακό πιστοποιητικό -ξεπερνώ το ποιος
το είπε πρώτος, ποιος δεύτερος- έχει αριστερό, κεντροαριστερό,
δεξιό πρόσηµο ή έχει να κάνει µε τα συµφέροντα των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Κατά την άποψή µου, η ανάγνωση που γίνεται εδώ είναι -γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι σηµαντικό που είµαστε
όλοι µαζί, ενωµένοι γι’ αυτό το πιστοποιητικό- ότι αν σήµερα δίναµε ακόµα µία ευκαιρία σε κράτη -όπως δώσαµε την προηγούµενη φορά- της Βόρειας Ευρώπης, το πιστοποιητικό τους
αποδυναµώνει τα επιχειρήµατα να επιτρέψουν στον κόσµο τους
να έρθει στην Ελλάδα -και στη Νότιο Ευρώπη γενικώς- για να
κάνει τις διακοπές του.
Άρα, αυτό το πιστοποιητικό έχει εθνικά χαρακτηριστικά και
βοηθάει, ουσιαστικά, να ανοίξουν τα σύνορα και ειδικά στους ανθρώπους που έχουν εµβολιαστεί ή έχουν περάσει τη νόσο και να
τους επιτρέψει να έρθουν εδώ. Για σκεφτείτε πόσες χώρες θέλουν να κρατήσουν τον πληθυσµό εντός των χωρών τους, για να
έχουν εσωτερικό τουρισµό και να µη χαθούν χρήµατα.
Τρίτον, τουρισµός: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα,
το οποίο -δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός- πρέπει να το δούµε.
Να σας πω ένα παράδειγµα: Ωραία η «γαλάζια ελευθερία» -συµφωνώ κι εγώ µαζί σας- αλλά εδώ κάνουµε πάλι το ίδιο λάθος που
κάνει η Κυβέρνηση σε πολλά πράγµατα. Δηλαδή, εµβολιάσαµε πολύ σωστά λέω εγώ- την Αστυπάλαια που πήγε ο Πρωθυπουργός, αλλά η Αστυπάλαια θα δεχθεί τουρίστες περίπου σε ένα
µήνα. Στα νησιά τα οποία θα µπορούσαν απευθείας να δεχθούν
κόσµο, δεν το είδαµε αυτό. Πιστεύουµε ότι µπήκαν τα νησιά αυτά
ώστε να βοηθήσουν και επικοινωνιακά. Δεν είναι πάντα επικοινωνιακό το θέµα. Και, βεβαίως, αν αγαπούσατε αυτά τα νησιά, δεν
θα επιτρέπατε στη Θηρασιά ή σε κάποιο άλλο νησί µε τον προηγούµενο νόµο σας να εκλέγεται µόνο ένας. Δεν θα σας πείραζε
να ήταν τρία στο συµβούλιο. Απλώς έχει µία αντιφατική λογική.
Ο τουρισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι στην πιο δύσκολη φάση, κατά την άποψη µου, όπου µε τα συγκεκριµένα
προβλήµατα οι top προορισµοί µπορούν να είναι σε ένα 20% µε
30%, ενώ ήταν µηδέν τον Ιούνιο, αλλά οι άλλοι προορισµοί της
Ελλάδας θα έχουν πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα. Άρα, αν
αποσυρθεί η στήριξη στην εστίαση, στον τουρισµό, στο θέµα των
ενοικίων κ.λπ., πολύ σύντοµα θα υπάρχουν προβλήµατα, τα
οποία θα λειτουργήσουν εναντίον των επιχειρηµατιών.
Θέλω να ρωτήσω όλους όσους λένε «όχι» στο ψηφιακό πιστοποιητικό το εξής: Αναρωτιούνται πού θα πουλήσουν οι αγρότες
τα προϊόντα τους και τι καταστροφή έπαθαν πέρυσι που δεν µπόρεσαν να τα πουλήσουν στα ξενοδοχεία και στις ξενοδοχειακές
µονάδες;
Και, βεβαίως, υπάρχει ένα θέµα, το οποίο έχει να κάνει µε
χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία και η Βρετανία, που για πολιτικούς λόγους δεν επιτρέπουν να έρθουν οι πολίτες τους για
τουρισµό στην Ελλάδα.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε το θέµα των εµβολιασµών.
Πρώτα απ’ όλα, ακούω συνέχεια από τους δηµοσιογράφους ούτε αυτοί ξέρουν τι θέλουν να πουν- «τα προνόµια των εµβολιασµένων». Ποια είναι τα προνόµια των εµβολιασµένων; Εγώ
σέβοµαι απόλυτα την επιλογή κάποιου να εµβολιαστεί και κάποιου να µην εµβολιαστεί.
Είναι, δηλαδή, µία εθελοντική δια-
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δικασία και πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, αυτός που εµβολιάζεται έχει δικαιώµατα; Δηλαδή, υγειονοµικά είναι στην ίδια κατάσταση µε κάποιον που δεν εµβολιάζεται; Σέβοµαι τα προσωπικά
δεδοµένα, αλλά ρωτώ: Είναι το ίδιο; Δηλαδή, ο σεβασµός στην
επιλογή κάποιου να µην εµβολιαστεί του δίνει τα ίδια δικαιώµατα
µε κάποιον που θα εµβολιαστεί; Έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα; Δηλαδή, εγώ και ένας άλλος συνάδελφος εδώ, όπου ο
ένας έχει εµβολιαστεί και ο άλλος όχι, πρέπει οπωσδήποτε ο
ένας να συνεχίζει να φοράει τη µάσκα ή ο άλλος επειδή δεν εµβολιάστηκε -και είναι µεγάλο το ποσοστό αυτών- θα του δηµιουργεί το πρόβληµα και θα πρέπει να φοράει τη µάσκα; Δηλαδή,
αν µείνει ανεµβολίαστο το 40%, κάποια στιγµή και οι εµβολιασµένοι θα πρέπει να φοράνε τη µάσκα. Άρα, ουσιαστικά µιλάµε για
το προνόµιο των ανεµβολίαστων, όχι των εµβολιασµένων.
Κυρία Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι σ’ αυτή τη διαδικασία θα
υπάρξει πολύ µεγάλο ζήτηµα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τη
χρησιµοποιούν και που πιστεύουν ότι θα είναι µία µεγάλη δεξαµενή ψηφοφόρων. Το έχουν κάνει και άλλα κόµµατα κατά καιρούς αυτό. Δείτε λίγο αντι-Ευρώπη και πολλά άλλα από το 2009
µέχρι σήµερα. Όµως, εµείς, που είµαστε εδώ η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, τα κόµµατα, τουλάχιστον, που µπορούµε να κατανοήσουµε ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα ο εµβολιασµός είναι
το µεγαλύτερο επίτευγµα της επιστήµης, αν το στηρίξουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις µπορεί να πάρουµε πίσω τις ζωές µας και
µπορούµε να δώσουµε ώθηση και ανάπτυξη στη χώρα.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα δεν θα γίνει
µία πολιτική συζήτηση, αλλά µία εθνική συζήτηση προς όλους,
όχι ως προνόµιο, αλλά ως δικαίωµα όλων εµάς που πιστεύουµε
ότι η επιστήµη µπορεί να µας αλλάξει τα δεδοµένα. Σήµερα, για
να γίνει κάποιος σερβιτόρος πρέπει να έχει ειδικά πιστοποιητικά.
Δεν µπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε σερβιτόρος. Πρέπει να έχει
ο άνθρωπος κάποια πιστοποιητικά για να µπορέσει να γίνει.
Εκτός των άλλων, έχουµε χάσει και το εργατικό δυναµικό. Αν ρωτήσετε σήµερα -κάνω µία παρένθεση- χρειαζόµαστε 30% από το
2019 εργατικό προσωπικό για τον τουρισµό και τον επισιτισµό.
Άρα, το επόµενο χρονικό διάστηµα η Βουλή πρέπει να στηρίξει
την προσπάθεια για να δούµε τα δικαιώµατα, ώστε να πάρουµε
πίσω τις ζωές µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
Περνάµε τώρα στο δεύτερο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία για να θυµηθούµε µερικές αλήθειες της τελευταίας περιόδου.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, η κύρωση της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, έρχεται σε συνέχεια της εµβληµατικής πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη
δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού
που θα διευκολύνει τις µετακινήσεις των φυσικών προσώπων
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων κρατών, και θα
κάνει αυτό το καλοκαίρι τη ζωή µας ασφαλέστερη, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία κινήσεων σε σχέση µε τους γνωστούς περιορισµούς λόγω της πανδηµίας.
Αυτή την ώρα µάλιστα, η ίδια συζήτηση εξελίσσεται και στην
ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα άνοιξε το
δρόµο και τους δείξαµε πώς µπορεί να γίνει το σηµαντικό αυτό
βήµα, σε µια Ευρώπη που είναι αλήθεια πως κινείται µε αργούς
ρυθµούς, σαν µεγάλο καράβι αργόσυρτο, πολλές φορές µέσα
στη δίνη της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Ευτυχώς, το ελληνικό καράβι έχει άξιο καπετάνιο και ήδη κινείται µε σωστό προσανατολισµό και κατάλληλη ταχύτητα.
Συµπληρώθηκαν ήδη δεκαέξι µήνες από τη στιγµή που και η
χώρα µας βρέθηκε στη µέση ενός υγειονοµικού κυκλώνα πρωτοφανούς διαρκείας µε δυσάρεστα αποτελέσµατα, όπως και σε
ολόκληρο τον πλανήτη.
Αλήθεια, πόσοι και εδώ στην Αίθουσα αυτή πιστεύαµε πριν από
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λίγους µήνες ότι η Ελλάδα θα γίνει η χώρα πρότυπο, η χώρα υπόδειγµα, η χώρα της καλής πρακτικής για την υπόλοιπη Ευρώπη;
Πήραµε τα εύσηµα για τη συγκράτηση της διάδοσης κατά τη
διάρκεια του πρώτου κύµατος. Πήραµε τα εύσηµα για τη στήριξη
της οικονοµίας, των εργαζοµένων και των πιο ευάλωτων οικονοµικά από το δεύτερο κύµα έως και σήµερα.
Παίρνουµε τα εύσηµα για την επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», την
οργάνωση των εµβολιασµών που εξέπληξε τους πάντες, ακόµη
και αυτούς που δεν θέλουν να εµβολιαστούν –τους καλώ και εγώ
µε τη σειρά µου να το κάνουν, είναι για καλό, σε κάθε περίπτωσηκαι φυσικά, για την πρωτοβουλία για το ψηφιακό πιστοποιητικό,
που σήµερα αναµένεται να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και δράσεις υλοποιήθηκαν -ας
µην το ξεχνάµε κι αυτό- µε την υπεύθυνη συµµετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών που τις αγκάλιασαν.
Δυστυχώς, σε αυτή την εθνική προσπάθεια δεν έλειψαν οι παραφωνίες, οι οποίες έρχονται κυρίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπου χωρίς αρχή, µέση και τέλος
πολλές φορές ακουγόταν µια κριτική, δείγµα, απόρροια ιδεολογικών εµµονών, µικροκοµµατικών αντιλήψεων, κάτι το οποίο σας
χαρακτήρισε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και δυστυχώς, δεν θα µπορέσετε εύκολα να αλλάξετε τη γνώµη των
πολιτών, εάν δεν προσπαθήσετε αρκετά. Και όλα αυτά σε βάρος
του κοινού συµφέροντος.
Θα σας θυµίσω µερικές αλήθειες πολύ γρήγορα. Αρχικά ο κ.
Τσίπρας είχε αµφισβητήσει ότι η χώρα έχει σχέδιο για την έξοδο
από την πρωτοφανή υγειονοµική κρίση. Τα δεδοµένα το διέψευσαν. Η Ελλάδα έχει από τα καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι στιγµής στους σχετικούς δείκτες για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας και αυτό δεν το λέµε εµείς. Δεν το λέει η Κυβέρνηση.
Δεν το λένε Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισµοί.
Αµφισβητήσατε το κυβερνητικό σχέδιο για την υγεία. Βρήκαµε
πεντακόσιες πενήντα επτά ΜΕΘ. Σήµερα φτάσαµε στις χίλιες τετρακόσιες. Αυτό είναι κέρδος για όλους µας και για το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας.
Δεν προλάβατε να κάνετε προσλήψεις. Τα καταφέραµε εν
µέσω πανδηµίας. Έγιναν δέκα χιλιάδες περίπου προσλήψεις σε
υγειονοµικούς, επικουρικούς, εκ των οποίων σήµερα οι τεσσερισήµισι χιλιάδες αφορούν σε µόνιµο προσωπικό και προστίθενται.
Θα µείνει προίκα από γιατρούς µόνιµους στο σύστηµα υγείας.
Εσείς είχατε κάνει ρουτίνα την αναµονή για ένα κρεβάτι ΜΕΘ.
Εν µέσω πανδηµίας, το φαινόµενο αυτό εξαλείφθηκε.
Λέγατε πως κάνουµε σχέδια στην άµµο, διότι τα εµβόλια θα
αργήσουν πάρα πολύ. Τώρα βέβαια, το πρόγραµµα εµβολιασµού
εξελίσσεται οµαλά. Οπότε, τι να πείτε; Λέτε ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται.
Μα και αυτό δεν αντέχει και διαψεύδεται καθηµερινά. Όλοι
έχουµε πια προσωπική εµπειρία. Είναι πάνω από έξι εκατοµµύρια
οι εµβολιασµοί που έχουν γίνει. Δυόµισι εκατοµµύρια συµπολίτες
µας έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, περίπου το 20%. Προχωρούµε γοργά, µέσα στο πλάνο, για την ανοσία της ελληνικής κοινωνίας. Όσο για τα περί ταλαιπωρίας, δεν κάνω κανένα σχόλιο.
Είναι υποδειγµατική η διαδικασία και αυτό το λέει ο κάθε Έλληνας πολίτης που την δοκίµασε.
Η περίφηµη δήλωση ότι µε το «AstraZeneca» και µε το άνοιγµα
της πλατφόρµας για τις ηλικίες τριάντα πέντε έως τριάντα εννέα
«θα ξεστοκάρουµε αυτά τα εµβόλια», νοµίζω ότι είναι µια ευθεία
προσβολή για τους νέους ανθρώπους, κάτι για το οποίο έχει µετανιώσει –είµαι βέβαιος- ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι προσπερνούν τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες προσεγγίσεις,
σπεύδοντας να κλείσουν ραντεβού για εµβολιασµό µε αυτό το
εµβόλιο και έτσι το τείχος ανοσίας χτίζεται όλο και πιο γρήγορα
σε όλες τις ηλικίες.
Τώρα, ως προς την κριτική, την ξύλινη γλώσσα για την ελληνική οικονοµία πως τάχα αφέθηκε στην τύχη της, πως κανείς δεν
νοιάστηκε για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες, µα, πλησιάζουν τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ τα χρήµατα, τα οποία έχουν
πέσει για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και του τελευταίου
ακόµη επαγγελµατία και βέβαια, έρχεται η προκαταβολή από το
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Ταµείο Ανάκαµψης για να συµπληρώσει µε συγκεκριµένα, στοχευµένα µέτρα στήριξης. Να µη θυµίσω και το διαγωνισµό για τα
self-test.
Καταλήγω µε το εξής: Ο κ. Τσίπρας ειρωνεύτηκε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προτείνει φέτος στις
12 Ιανουαρίου, το σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό. Χαρακτηριστικά, τον µήνα Μάρτιο ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στο
«OPEN» έλεγε για το πιστοποιητικό εµβολιασµού: «Να σας πω
είναι µια ανοησία, όταν έχεις 7% εµβολιασµένους αυτή τη στιγµή
σε όλη την Ευρώπη».
Μα καλά, δεν καταλάβαινε ότι µιλούσαµε για την προοπτική;
Μιλούσαµε για το φετινό καλοκαίρι και «αν δεν µαγειρέψεις πριν
πεινάσεις», θα βρεθείς προφανώς προ δυσάρεστων εκπλήξεων!
Θα µείνεις ουραγός και θα τρέχεις. Με µια κουβέντα, θα µείνεις
έξω από το παιχνίδι.
Όµως, αντιθέτως, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η Ελλάδα
πρωτοπορεί. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει στόχο, έχει σχέδιο. Είµαστε πολύ κοντά στο να ανοίξουµε ελεύθερα ακόµη περισσότερο -ελεύθερα, πάντα σε σχέση µε τα δεδοµένα του πλανήτητη χώρα, έτσι ώστε να δεχθούµε τουρίστες, να τονώσουµε την
εθνική οικονοµία και βέβαια, να µπορέσουµε να κινούµαστε πιο
άνετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένου ότι πολύ σύντοµα το
ψηφιακό πιστοποιητικό θα αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική, όπως
άλλωστε ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Μισέλ στην εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα και συνεχάρη
τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Κλείνω λέγοντας ότι η Ελλάδα πράγµατι, την ανάγκη του ψηφιακού µετασχηµατισµού την κάνει ευκαιρία. Το πετύχατε αυτό,
κύριε Υπουργέ. Συγχαρητήρια σε εσάς, στους Υφυπουργούς
σας, στους συνεργάτες σας, σε όλους τους Έλληνες, που αναγνωρίζουµε αυτή την προσπάθεια και συµµετέχουµε, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.
Ευτυχώς, φαίνεται ότι σήµερα θα καταλήξουµε, υπερψηφίζοντας όλοι µαζί αυτή την πρωτοβουλία, δείχνοντας ότι παρόλα
αυτά υπάρχουν και στιγµές που µπορούµε να κοιτάξουµε το µέλλον ενωµένοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Πιερρακάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, µια πρωτοβουλία µε έντονο ελληνικό χρώµα, καθ’ ότι αποτέλεσε -όπως αναφέρθηκε και πρινπρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς.
Αυτό νοµίζω το επικυρώνει σε πολύ µεγάλο βαθµό και η παρουσία του Προέδρου Μισέλ στην Αθήνα πριν από περίπου δέκα
ηµέρες, όταν ξεκινήσαµε την τεχνική εφαρµογή. Μία από τις
πρώτες χώρες που κατόρθωσε να το κάνει αυτό, από τις πρώτες
επτά, ήµασταν εµείς. Σήµερα -το ανέφερε και ο Πρωθυπουργόςπροστέθηκαν άλλες δύο, η Ισπανία και η Λιθουανία.
Ο µήνας αυτός είναι ο µεταβατικός µήνας, ευρωπαϊκά. Την ίδια
ώρα που εµείς συζητάµε, ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητείται ακριβώς το ίδιο πράγµα, δηλαδή η εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού από 1η Ιουλίου για όλα τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια -το είπαµε και πριν- είναι πολύ µεγάλη η προστιθέµενη
αξία της εφαρµογής αυτής της πρότασης στην πράξη για πάρα
πολλούς λόγους.
Αν δεν το είχαµε κάνει, τα είκοσι επτά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να µιλήσουν µεταξύ τους διµερώς για
να αναπτύξουν συστήµατα τέτοια, που ένας θα µπορούσε ο ένας
να επικυρώνει µε το σύστηµα του άλλου, αθροιστικά τριακόσιες
πενήντα µία διµερείς συµφωνίες: 27 επί 26 διά 2. Αυτό θα δηµιουργούσε προφανή ζητήµατα.
Επέτρεψε το ευρωπαϊκό πλαίσιο να ξεκινήσουµε όσοι το επιθυµούσαµε νωρίτερα -την 1η Ιουνίου στη δική µας περίπτωση-
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και βήµα βήµα όπως αποδεικνύει και η σηµερινή προσθήκη δύο
ακόµη κρατών - µελών το κάθε κράτος - µέλος δύναται να αξιοποιεί αυτόν το µήνα, να εντάσσεται στο σύστηµα και έτσι µε έναν
κεντρικό µηχανισµό, τόσο έκδοσης, όσο και πιστοποίησης αυτών
των εγγράφων, µε κοινά µορφότυπα, µε κοινούς µηχανισµούς
αξιολόγησης των στοιχείων, επιταχύνεται, διευκολύνεται µια διαδικασία η οποία, όπως είπαµε και πριν, έχει τον χαρακτήρα
απλούστευσης και διευκόλυνσης και προφανώς κανέναν άλλο.
Ήρθε ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έτσι ώστε η νοµοθεσία να προλάβει τον κώδικα. Το σύστηµα ήταν έτοιµο την
ηµέρα που παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο Μισέλ, εκ των πραγµάτων, καθότι δε είχε ελληνικό χρώµα, έπρεπε αυτονόητα να είµαστε και στις πρώτες χώρες που θα ξεκινούσαν να εφαρµόζουν
αυτήν την πρόταση την 1η Ιουνίου.
Αυτή η διαδικασία είναι δυναµική, αλλάζει δηλαδή µέρα µε την
ηµέρα. Πριν από λίγες εβδοµάδες το αποκαλούσαµε πράσινο πιστοποιητικό. Ήδη ήρθε και άλλαξε η ονοµασία του πανευρωπαϊκά. Συνεχώς, λοιπόν, θα προστίθενται µέριµνες, τόσο σε
τεχνικό, υποθέτω, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Άλλωστε, θα
υπάρξουν συγκεκριµένες εξειδικεύσεις, που θα έρθουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις οποίες αναµένουµε τις επόµενες ηµέρες. Πάντως, είναι σίγουρα πάρα πολύ σηµαντικό ότι καταφέραµε αφενός
να εισηγηθούµε την πρόταση, αφετέρου να είµαστε στους πρώτους που την εφαρµόζουν. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου αυτονόητο
κάποια χρόνια πριν, σε σχέση µε την προσδοκία που θα υπήρχε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εµάς. Δεν θα ήταν αυτονόητο και
τώρα.
Εργάστηκαν γι’ αυτό πάρα πολλοί µηχανικοί. Σ’ αυτούς αξίζουν
τα συγχαρητήρια και θέλω να τα δώσω κι από αυτό το Βήµα,
όπως τα έχω δώσει προσωπικά στον καθέναν από αυτούς, τους
µηχανικούς του ΕΔΥΤΕ, του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας -εκεί όπου έγινε η παρουσίαση στον Πρόεδρο Μισέλ και στον Πρωθυπουργό- στους µηχανικούς της
ΗΔΙΚΑ, στους µηχανικούς της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων, στους νοµικούς, που εργάστηκαν εκτενώς για
να µπορέσουµε να είµαστε σήµερα εδώ, γιατί πράγµατι υπάρχουν και πάρα πολλές νοµικές µέριµνες που έπρεπε να ληφθούν
υπόψη.
Βέβαια, εδώ υπάρχει µια ευρύτερη αποτύπωση Καταφέραµε
να είµαστε από τους πρώτους, που µπόρεσαν να το εκδώσουν,
επειδή ήδη είχαµε ένα πλήρως ψηφιακό σύστηµα εµβολιασµού.
Είχαµε ένα σύστηµα από το άλφα ως το ωµέγα ψηφιακό, το
οποίο επίσης χτίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, µε δύο ψηφιακά κανάλια: αφενός την πλατφόρµα emvolio.gov.gr rκαι αφετέρου την
άυλη συνταγογράφηση, τη δυνατότητα να πηγαίνει το κράτος
στον πολίτη και να προτείνει ραντεβού και βέβαια και φυσικά κανάλια για εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες.
Αξιοποιήθηκαν τα φαρµακεία, όπως όλοι γνωρίζουµε, αξιοποιήθηκαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Συµµετείχαν συνολικά
τέσσερα κανάλια για να µπορεί κανείς να κλείνει τα ραντεβού του
για το εµβόλιο.
Σε αυτό το σύστηµα, στο σύστηµα εµβολιασµού ακολουθήθηκαν τρεις αρχές: Η πρώτη αρχή ήταν αυτή που ανέφερα και πριν,
το κράτος πάει στον πολίτη, όχι ο πολίτης στο κράτος. Αυτή είναι
µια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας για το πώς πρέπει να σχεδιάζουµε συνολικά τις υπηρεσίες του κράτους. Αυτή, λοιπόν, είναι
η δεύτερη αρχή. Υπάρχει µια ορολογία, αυτή που οι Αγγλοσάξονες περιγράφουν ως service design, σχεδιασµός υπηρεσιών, να
σχεδιάζεις, δηλαδή, όλες τις υπηρεσίες σου, µε τον πολίτη στο
επίκεντρο, όχι τον κρατικό µηχανισµό, και να µπορείς να τις κάνεις όσο πιο απλές γίνεται. Αυτή η αρχή ακολουθήθηκε στα εµβόλια. Αυτή η αρχή πρέπει να ακολουθηθεί παντού. Και βέβαια
το τελευταίο είναι ότι το κράτος αξιοποίησε -η τρίτη αρχή- τις
υποδοµές που ήδη είχαµε βέλτιστα. Καλή ώρα, το σύστηµα που
συζητάµε σήµερα. Αυτό αναπτύχθηκε από τους µηχανικούς του
ΕΔΥΤΕ, µηχανικοί που εργάζονται εκεί εδώ και χρόνια και τους
οποίους αξιοποιήσαµε, στους οποίους επενδύουµε καθηµερινά,
µε τους οποίους συνεργαζόµαστε και όπως ανέφερα και πριν
είναι η δική τους δουλειά αυτή για την οποία συζητάµε σήµερα.
Εκτιµώ ότι αυτά τα δύο συστήµατα εν τέλει, το σύστηµα εµβολιασµού από τη µία, αλλά και το πιστοποιητικό COVID-19 το ευ-
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ρωπαϊκό, παράγουν δύο µηνύµατα, ένα προς τα µέσα και ένα
προς τα έξω, ένα στο εσωτερικό της χώρας µας, ένα στο εξωτερικό. Αφενός, το σύστηµα εµβολιασµού παράγει το µήνυµα ότι
δεν αφορά µόνο το εµβόλιο. Το µήνυµα το οποίο δίνει στους πολίτες είναι ότι αυτό που βλέπετε στο εµβόλιο εν τέλει θα το δείτε
για τα πάντα. Βήµα-βήµα. Σε κάποια πράγµατα θα αργήσουµε
περισσότερο εκεί που δεν υπάρχουν συστήµατα. Προφανώς, η
όλη συζήτηση περί συστηµάτων αφορά µια ιστορική πορεία της
χώρας, αφορά προφανώς όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες υπήρχαν πριν από εµάς, και τις δικές µας και άλλων κοµµάτων, γιατί
τα συστήµατα είναι υποδοµές. Δεν αντιπολιτεύεσαι τις γέφυρες,
δεν αντιπολιτεύεσαι το σύστηµα, δεν αντιπολιτεύεσαι τους δρόµους, χτίζεις πάνω σε ό,τι καλό έχεις και το κάνεις θαρραλέα.
Εµείς, λοιπόν, επιλέξαµε να αξιοποιήσουµε όποια δοµή
υπήρχε και κρίναµε ότι κρίναµε ότι υπήρχε καλά και από τα προϊόντα, από τις ίδιες τις δοµές γεννήσαµε υπηρεσίες. Υπήρχε η
συνταγογράφηση. Δεν υπήρχε η άυλη συνταγογράφηση. Μια
επέκταση έγινε και δείτε την τεράστια πολλαπλασιαστική αξία
που είχε για όλους µας, όχι µόνο στον εθνικό εµβολιασµό , αλλά
και κατά τη φάση του lockdown, το να µπορεί ο πολίτης που έχει
ήδη κατοχυρωµένη σχέση µε τον γιατρό του να λαµβάνει µια
συνταγή στο κινητό του ειδικά φέτος, ειδικά πέρσι. Το να χτίζεις
προϊόντα από δοµές είναι ένα µάθηµα που πήραµε και εµείς οι
ίδιοι.
Άρα, αξιοποιώντας και τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης
που θα έρθουν, ένα «Σχέδιο Μάρσαλ» για την εποχή µας, µε τεράστια έµφαση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, θα καλύψουµε
όλα τα κενά. Όπου δεν υπάρχει σύστηµα, θα υπάρξει σύστηµα.
Υπάρχει συνταγογράφηση, αλλά, για παράδειγµα, δεν υπάρχει
ένας πλήρης ιατρικός φάκελος ασθενούς. Ανακοινώσαµε ήδη ότι
θα χρησιµοποιήσουµε το σύστηµα της συνταγογράφησης σαν
πρόπλασµα του φακέλου. Ήδη, στον εθνικό εµβολιασµό, για παράδειγµα, η συνταγογράφηση αξιοποιήθηκε στις ευπαθείς οµάδες για να µπορούµε να τις προτεραιοποιήσουµε, άρα
περιλαµβάνει ήδη µια µήτρα πληροφοριών για τον καθέναν από
εµάς για να χτιστεί ο ιατρικός φάκελος. Ακόµη, όµως, λείπουν
πράγµατα. Λείπουν πολλά. Λείπουν τα συστήµατα των νοσοκοµείων να διαλειτουργούν µεταξύ τους. Λείπουν τα συστήµατα
των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων να διαλειτουργούν µεταξύ
τους. Αυτό είναι ένα παράδειγµα. Εδώ έρχεται το Ταµείο Ανάκαµψης, έρχονται όλες οι διαθέσιµες χρηµατοδοτικές πηγές των
επόµενων ετών για να µας βοηθήσουν όλη αυτή τη στρατηγική
να την υλοποιήσουµε και να καλύψουµε όλα τα κενά και άρα
βήµα-βήµα να υλοποιηθεί αυτό το οποίο είπα πριν.
Ο εθνικός εµβολιασµός δεν αφορά µόνο τα εµβόλια. Αφορά
τα πάντα. Είναι ένα µήνυµα προς όλους ως προς το τι πραγµατικά µπορούµε να κάνουµε. Το ψηφιακό πιστοποιητικό δίνει ένα
µήνυµα προς το εξωτερικό ότι η Ελλάδα έχει θέσει στο τραπέζι
όχι µόνο θέσει, αλλά και φύσει, ότι έχουµε κάθε δυνατότητα να
πρωταγωνιστούµε, όχι απλώς να µιµηθούµε τα καλά παραδείγµατα, όπως κάναµε στην αρχή, το τι έκανε καλά η Εσθονία, το τι
έκανε καλά η Αγγλία, το τι έκανε καλά η Ολλανδία, αλλά αξιοποιώντας τους Έλληνες µηχανικούς, αξιοποιώντας τους τεράστιους
πόρους, που ήδη έχουµε εντός της χώρας, να επενδύσουµε εκεί
και να µπορέσουµε να προσθέσουµε µε ιδέες, να µπορέσουµε
να προσθέσουµε µε καλή εφαρµογή. Το κάναµε στο σύστηµα εµβολιασµού, το κάναµε σ’ αυτό το πιστοποιητικό, το κάναµε στον
σχεδιασµό µας για τα δίκτυα πέµπτης γενιάς. Σε άλλα πράγµατα
καλύπτουµε εκκρεµότητες, σε άλλα είµαστε πίσω. Σε άλλα,
όµως, καταφέρνουµε να πάµε στο όριο του τι κάνουν και οι άλλοι
και να µιλάµε αυξανόµενα για το δικό µας παράδειγµα. Ξανά κατάκτηση της χώρας, των µηχανικών της, των νοµικών της, των
πραγµατικών της υποδοµών.
Άρα αυτή είναι αν θέλετε µια ευρύτερη δουλειά, αυτό είναι
αν θέλετε ένα ευρύτερο µήνυµα: Όλη η ψηφιακή στρατηγική του
gov.gr, των χιλίων εκατόν εξήντα πέντε υπηρεσιών που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στην πλατφόρµα -και προσθέσαµε και άλλη
µία σήµερα, το απόσπασµα απολυτηρίου- εν τέλει δίνει κι αυτή
ένα µήνυµα: Θέτουµε τη χώρα σε κίνηση και η χώρα παίζοντας
σε κίνηση παράγει υπηρεσίες για τους πολίτες της και ειδικά για
εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι φιλόδοξο εν-
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δεχοµένως να πιστεύει κανείς ότι αυτό µπορεί να γίνει εντός τεσσάρων ετών ή µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια, όµως αν καταφέρουµε σε αυτό να επενδύσουµε όλοι από κοινού και να
στοχεύσουµε καλά, δεν είναι φιλόδοξο, θα είναι νοµοτέλεια . Επιτρέψτε µου να πω ότι πιστεύω βαθιά ότι είναι απολύτως επιτεύξιµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ και
εγώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ αργά, κατά τη γνώµη
µου, διαπίστωσε η Ενωµένη Ευρώπη ότι η προστασία από το δεύτερο και το τρίτο κύµα της πανδηµίας απαιτούσε µια ολιστική παρέµβαση στο σύστηµα υγείας, κυρίως στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, στην έγκαιρη και ολοκληρωµένη ιχνηλάτηση,
σε µέτρα αποφυγής του συνωστισµού σε εστίες υπερµετάδοσης,
στην επιτάχυνση του εµβολιασµού και στην κατανόηση ότι η πατέντα πρέπει να αξιοποιείται ως δηµόσιο αγαθό, στην ασφάλεια
των µετακινήσεων και στην ασφάλεια των τουριστικών επισκέψεων.
Μακάρι να συνειδητοποιούνταν από πέρυσι στην ενωµένη Ευρώπη ότι η πιστοποίηση έπρεπε να γίνεται µε το ενιαίο υγειονοµικό πρωτόκολλο. Σας το προτείναµε, δεν ακούσατε και δεν
άκουσε όλη η Ευρώπη, γιατί ανεµελιά -για να πούµε τα πράγµατα
µε το όνοµά τους- υπήρξε και στην ελληνική Κυβέρνηση αλλά και
σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές. Αυτό βέβαια, πληρώθηκε πανάκριβα και στην οικονοµία µε καραντίνα πάρα πολλών µηνών, η
οποία όταν υπήρχε η πιστοποίηση της ασφαλούς µετακίνησης,
είτε µε αρνητικό PCR τεστ -το οποίο θα γίνονταν εβδοµήντα δύο
ώρες πριν από τη µετακίνηση- είτε µε θετικά αντισώµατα για νοσήσαντες, νοµίζω ότι θα είχαµε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα.
Έπρεπε όµως να υιοθετηθεί η γενικευµένη δωρεάν ιχνηλάτηση
γιατί καθετί που προστατεύει τη δηµόσια υγεία πρέπει να γίνεται
δωρεάν. Και αφού δεν ανέλαβε την ευθύνη η ενωµένη Ευρώπη,
είχε την πρόκληση η δική µας κυβέρνηση να το κάνει και δεν το
έκανε. Έχετε την ευκαιρία ακόµη και τώρα, γιατί, πέραν της επιτάχυνσης της πορείας των εµβολιασµών, πρέπει ο έλεγχος να γίνεται µε την έγκαιρη ιχνηλάτηση µε µοριακά κυρίως τεστ και όχι
µε self-test, και µην φεισθήτε δαπανών εκεί, ώστε να µπορούµε
να έχουµε αυτήν την ασφάλεια και για τον τουρισµό µας.
Νοµίζω ότι τα ζητήµατα, τα οποία είναι µπροστά στις προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν, είναι ότι όταν λέµε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ασφαλής και δελεαστικός τουριστικός
προορισµός εκείνο που δεν κάνετε είναι να δείτε τι δοµές υγείας
υπάρχουν σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς.
Πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αστυπάλαια. Ξέρετε πώς αντιµετωπίζονται οι ανάγκες της Αστυπάλαιας, της Αµοργού, των Οινουσσών, του Μεγανησίου, των Λειψών και πολλών άλλων µικρών
νησιών που προχώρησε το πρόγραµµα εµβολιασµού; Οι δοµές
υγείας; Οι δοµές υγείας σε όλη τη χώρα η οποία έχει διάσπαρτους τουριστικούς προορισµούς και κέντρα υγείας κοντά σε αυτούς. Τι ακριβώς έγινε;
Και ήρθε σήµερα ο Πρωθυπουργός να µας πει ότι ανακοινώνει
τώρα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Για τι πράγµα; Για το πέµπτο κύµα, κύριε
Υπουργέ; Να ρωτήστε και τον Πρωθυπουργό. Γιατί προετοιµάζονται αυτές οι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες προσλήψεις, όταν
οι ανάγκες του συστήµατος υγείας έχουν επισηµανθεί αµέσως
µετά το πρώτο κύµα, το οποίο διαχειριστήκαµε ικανοποιητικά;
Αλλά δεν ξέρετε τα τεράστια κενά τα οποία υπάρχουν στο σύστηµα υγείας; Τα ξέρατε.
Εµείς προτείναµε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες προσλήψεις στο
πρόγραµµα, το οποίο έχουµε ανακοινώσει, για να καλύψει κενά
που υπήρχαν και δύο χιλιάδες πεντακόσιες προσλήψεις ανά
έτος. Χάσαµε το 2019, το 2020 έγιναν µόνο αυτές που είχαµε
προκηρύξει εµείς και το 2021 δεν έχουν γίνει ακόµα. Έχουν γίνει
οι εννιακόσιες τριάντα περίπου προκηρύξεις, τις οποίες κάνετε
εσείς για γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και χίλιες εννιακόσιες τριάντα πέντε θέσεις για τοπικές µονάδες υγείας σε
ένα σύστηµα, το οποίο το καταγγέλλατε ως σοβιετικό, αλλά χρει-
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άστηκε να συνειδητοποιήσετε ότι οι τοπικές µονάδες υγείας, οι
κινητές µονάδες υγείας, οι δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας είναι εκείνες που κυρίως θα µπορούσαν έγκαιρα και
σωστά να αντιµετωπίσουν, ακόµα και µε επισκέψεις κατοίκων
τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν προβλήµατα. Δεν τα κάνατε.
Αντίστροφα, στη µερίδα του πρώτου θέµατος η οµιλία του
Πρωθυπουργού λέει τι; Επαναφέρει το γνωστό σενάριο της Νέας
Δηµοκρατίας για σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για να
γίνει τι; Κι εσείς οι ίδιοι αναγκαστήκατε να κάνετε επιστράτευση
ιδιωτών γιατρών, όταν δεν είχαµε κάνει έγκαιρα όλες εκείνες τις
προκηρύξεις, που θα µας έδιναν γιατρούς, όταν τους χρειαζόµαστε για να ενισχύσουµε σε λειτουργία µονάδες εντατικής θεραπείας, ώστε να µην γίνεται µε µετακινήσεις ή στα τµήµατα
επειγόντων περιστατικών να µη γίνεται µε µετακινήσεις ακόµα
και από κέντρα υγείας.
Δεν τον κάνατε όµως αυτόν τον σχεδιασµό και έτσι επαναφέρετε ένα σενάριο το οποίο δελεάζει ασφαλιστικές εταιρείες, δελεάζει και τα κερδοσκοπικά συµφέροντα τα οποία στη διάρκεια
της πανδηµίας εκµεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Σ’ αυτούς λοιπόν
απλώνετε χέρι συνεργασίας;
Εµείς έχουµε δείγµατα γραφής συνεργασίας δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα όταν διάφορα ιδρύµατα καταλαβαίνουν την
ανάγκη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και επενδύουν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Εσείς ούτε και τώρα καταλάβατε την αναγκαιότητα για ένα ολοκληρωµένο, ποιοτικό
εθνικό σύστηµα υγείας το οποίο να δίνει και την ταυτότητα στη
χώρα ότι αποτελεί πρότυπο για τις δηµόσιες δοµές υγείας της;
Δεν έχουµε ανάγκη από τέτοια πρότυπα;
Θα καταλήξω µε κάτι που αφορά εσάς, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε λίγο και για τη χρήση η οποία γίνεται για την κατάρτιση του
ατοµικού φακέλου ασθενούς. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσει
τόσο χρονικό διάστηµα για να συνειδητοποιήσετε ότι τα ηλεκτρονικά µητρώα χρονίως πασχόντων, πασχόντων από ειδικά νοσήµατα, πασχόντων από νεοπλασίες έπρεπε ήδη να υπάρξουν τα
στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να δοθούν από δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας για την κατάρτιση του ατοµικού φακέλου
και η συνεργασία µεταξύ των νοσοκοµείων θα µπορούσε να αποδώσει και ακόµα είµαστε στην εξαγγελία;
Γι’ αυτό λοιπόν φαίνεται και ανάγλυφα σ’ όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία έχουµε µπροστά µας η διαφορά των δύο στρατηγικών.
Κλείνω µε αυτό. Η στρατηγική για το ποιοτικό και ολοκληρωµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας να χρηµατοδοτείται µε το 7% σταδιακά του κρατικού προϋπολογισµού αλλά και να αξιοποιεί
καλύτερα το Ταµείο Ανάκαµψης. Διότι το κουβεντιάζουµε και
στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ότι δίνετε µόνον
1.535.000 ευρώ, όταν είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και από ευρωπαϊκούς πόρους. Να λοιπόν
εκείνο το προοδευτικό πρόγραµµα που θα οδηγήσει και σε προοδευτικές κυβερνήσεις που θα αντικαταστήσουν µια νεοφιλελεύθερη σαν αυτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό
του δηµόσιου τοµέα και άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Βιλιάρδος και αµέσως µετά ο κ. Βρούτσης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα επικεντρωθούµε περισσότερο στη σηµερινή πρόταση νοµοθετικού περιεχοµένου, αφού αφενός ο εισηγητής µας την ανέλυσε
λεπτοµερώς, αφετέρου αναφερθήκαµε στα βασικά της σηµεία,
στην απόλυτα τεκµηριωµένη ένσταση αντισυνταγµατικότητας
που καταθέσαµε.
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Όπως έχουµε πάντως, τονίσει πολλές φορές, δεν είµαστε
εναντίον των εµβολίων γενικότερα, αφού ασφαλώς είναι ωφέλιµα
για τους ανθρώπους και για τις κοινωνίες. Είµαστε όµως εναντίον
της υποχρεωτικότητάς τους. Το επαναλαµβάνω είµαστε εναντίον
της υποχρεωτικότητάς τους, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για
πειραµατικά, που δεν έχουν δοκιµαστεί επαρκώς σύµφωνα µε
την ιατρική κοινότητα και µε το σύνολο σχεδόν των ειδικών επιστηµόνων.
Ας λείπουν λοιπόν, οι γκεµπελικές κατηγορίες της Κυβέρνησης εναντίον µας. Δεν πείθουν κανέναν.
Συνεχίζοντας, µε την ευκαιρία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, θα αναφερθούµε στο θέµα της ελευθερίας του λόγου
και της χειραγώγησης της κοινής γνώµης από τις κυβερνήσεις,
ξεκινώντας από το παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών, όπου
ένας από τους µεγαλύτερους podcasters, µε 10,6 εκατοµµύρια
συνδροµητές στο YouTube, εξέφρασε την ακόλουθη άποψη σε
σχέση µε τον εµβολιασµό των νέων ενηλίκων: «Εάν είσαστε είκοσι ενός ετών» –είπε- «και µε ρωτάτε αν πρέπει να εµβολιαστείτε, θα έλεγα όχι. Εάν είσαστε ένα υγιές άτοµο και ασκείστε
συνεχώς, είσαστε νέος και τρώτε καλά, δεν νοµίζω πως πρέπει
να ανησυχείτε για τον µη εµβολιασµό σας.». Παρά το ότι όµως
στην ουσία εξέφρασε µια λογική γνώµη, µια άποψη, λέγοντας
ελεύθερα την άποψή του, το σχόλιό του δηµιούργησε προβλήµατα στις Ηνωµένες Πολιτείες, επειδή ο στόχος της κυβέρνησης
είναι ο εµβολιασµός ολόκληρου του πληθυσµού. Γι’ αυτές τις
λίγες προτάσεις του λοιπόν κατηγορήθηκε έντονα από τον Λευκό
Οίκο και τον δόκτορα Φάουτσι, τον γνωστό επικεφαλής της επιτροπής ειδικών για λοιµώξεις, που συµβουλεύουν την κυβέρνηση, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως ένα εγωιστικό άτοµο, που
θέτει σε κίνδυνο τα ευάλωτα µέλη της κοινωνίας.
Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο ξεκίνησαν τα εµβόλια και οι εµβολιασµοί, είναι ασφαλώς δικαιολογηµένος ο σκεπτικισµός του Αµερικανού, όπως και οποιουδήποτε
άλλου, αφού αφενός µεν παράχθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, µε
αποτέλεσµα οι φάσεις δύο και τρία να διεξάγονται παράλληλα,
χωρίς να έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, αφετέρου είναι πειραµατικά
µε άδεια έως το 2023. Με απλά λόγια, τα εµβόλια εγκρίνονται
στις Ηνωµένες Πολιτείες ως µέτρα έκτακτης ανάγκης από τον
FDA, παρά το ότι σχεδόν διακόσια εξήντα εκατοµµύρια Αµερικανοί έχουν ήδη εµβολιαστεί. Ειδικά όσον αφορά το εµβόλιο «AstraZeneca» η µεγάλη πίεση που ασκήθηκε στην εταιρεία για να
παράγει το εµβόλιο το συντοµότερο δυνατόν προκάλεσε πρόβληµα στη δοσολογία στο ξεκίνηµα της διανοµής του, ενώ σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύτηκε αργότερα λόγω των
κινδύνων θροµβώσεων σε νέους. Μόνο στη Ρωσία δε –µόνο στη
Ρωσία- συνιστάται γενικότερα ένα τεστ αντισωµάτων πριν από
τον εµβολιασµό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως ο ασθενής δεν
έχει ανοσία, µε στόχο αφενός µεν να αποφευχθεί η σπατάλη δόσεων, αφετέρου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του οργανισµού
µε αντισώµατα. Γιατί, αλήθεια, δεν συνιστάται το ίδιο στην Ευρώπη ή στις Ηνωµένες Πολιτείες ή στην Ελλάδα βέβαια; Έχουν
αντίρρηση οι φαρµακευτικές; Αυτές δεν εµποδίζουν τη διάθεση
των φαρµάκων, αφού τα έσοδά τους από τα εµβόλια είναι πολλαπλάσια;
Περαιτέρω, το πραγµατικό ερώτηµα και το θέµα µας δεν είναι
αν ο Αµερικανός είχε δίκιο λέγοντας τα παραπάνω ή όχι, αλλά
το ότι η κριτική ενός πολίτη που εξέφρασε ελεύθερα την άποψή
του ενόχλησε, σε τόσο µεγάλο βαθµό, την κυβέρνηση. Εν προκειµένω, εάν το όποιο κράτος επικρίνει τις απόψεις ενός πολίτη
του, προφανώς δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου, σηµειώνοντας πως η ελευθερία του λόγου και του Τύπου προστατεύονται από το αµερικανικό σύνταγµα και όχι µόνο, στο οποίο
αναφέρονται τα εξής: «Το κογκρέσο δεν θα ψηφίσει κανένα νόµο
που θα περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του τύπου.». Με
βάση τα παραπάνω, είναι ασφαλώς αντισυνταγµατικό το να επικρίνουν οι αρχές δηµόσια τις οµιλίες των πολιτών τους, να επιτίθενται δηλαδή στις βασικές ελευθερίες και να ελέγχουν τους
έχοντες αντίθετες απόψεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο
διαδίκτυο, επικαλούµενες πως διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, προωθούν θεωρίες συνωµοσίας ή υποκινούν τον εξτρεµισµό.
Συνεχίζοντας, αυτή η κατάσταση υπήρχε πολύ πριν και δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αφορά ασφαλώς µόνο τις Ηνωµένες Πολιτείες ούτε την πολιτική
των εµβολίων, ενώ ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα ο έλεγχος των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης από την Κυβέρνηση, που επιτεύχθηκε µε τον έµµεσο χρηµατισµό τους µε τη δικαιολογία της πανδηµίας -θυµίζω πως διέθεσε περί τα 80 εκατοµµύρια µέσα σε ένα
χρόνο δήθεν για ενηµέρωση των πολιτών- είναι τροµακτικός. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ευρωπαϊκές πηγές, ο έλεγχος των ελληνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από την Κυβέρνηση
υπερβαίνει το 80%. Οπότε δεν είναι υπερβολή να συγκρίνει κανείς τη χώρα µας, την Κυβέρνησή της, µε την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας.
Για τη λογοκρισία των περιεχοµένων που θεωρούνται δυσµενή
για την εκάστοτε πολιτική εξουσία δεν απαιτούνται συχνά ρητές
απαγορεύσεις, αφού τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προβλέπουν
τι ακριβώς επιθυµούν οι κατέχοντες την εξουσία και λογοκρίνονται από µόνα τους, για να αποφύγουν τα επίσηµα αντίποινα ή και
για να µη χάσουν τις κρατικές διαφηµίσεις. Η συγκεκριµένη διαδικασία αυτολογοκρισίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αποτελεί µέρος του προπαγανδιστικού συστήµατος, που έχει
ονοµαστεί -όλοι το γνωρίζουµε- «κατασκευή συναίνεσης», σύµφωνα µε την οποία τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ισχυροί
και αποτελεσµατικοί ιδεολογικοί θεσµοί, που εκπληρώνουν τη
λειτουργία της προπαγάνδας υποστηρίζοντας το σύστηµα.
Εν προκειµένω, δεν υπάρχει εµφανής καταναγκασµός, αλλά
ενεργούν µε αυτόν τον τρόπο, επειδή διαφορετικά αποκόπτονται
από τις πηγές των εσόδων τους, όπως είναι οι κρατικές και λοιπές διαφηµίσεις, ενώ όσον αφορά εκείνους τους δηµοσιογράφους, που δεν αυτολογοκρίνονται, αµφισβητώντας δηµόσια την
επίσηµη συναίνεση, χάνουν την πρόσβασή τους στις πιο προσοδοφόρες και αξιόλογες θέσεις των κυρίαρχων µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
Εκτός αυτού, κινδυνεύει πραγµατικά η φήµη τους, όπως όλων
µας όσων λέµε την αλήθεια µε ειλικρίνεια, επειδή γίνονται συστηµατικά θύµατα αδίστακτων πρακτικών, αφού κατηγορούνται,
για παράδειγµα, ως θεωρητικοί συνοµωσίας ή ως υποκινητές της
τροµοκρατίας. Οι κατηγορίες αυτές, αν και είναι συχνά εντελώς
αβάσιµες, µπορούν να καταστρέψουν τη σταδιοδροµία τους, στο
τοξικό πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει σε πολλές χώρες, όπως
ασφαλώς στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, συχνά οι αρχές χρησιµοποιούν πολύ περισσότερα
από εκφοβισµούς, για να ελέγξουν την κοινή γνώµη, όπως στο παράδειγµα των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου στις Ηνωµένες Πολιτείες και όχι µόνο -στην Ευρώπη επίσης φυσικά- στα
οποία απασχολούν αξιόπιστους υπαλλήλους του κράτους, που
φιλτράρουν ή που εξαφανίζουν δηµοσιεύµατα µετά από αιτήµατα
διαφόρων θεσµικών οργάνων του κράτους. Στο παράδειγµα δε
των πολιτικών κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, που δεν διαφθείρονται και δεν συµβιβάζονται -υπάρχουν κι αυτά- επιλέγοντας πάντοτε
την αλήθεια, αφενός µεν αποκλείονται από τις εµφανίσεις τους σε
όλα τα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε εντολές της εκάστοτε κυβέρνησης -θάβονται ζωντανά δηλαδή, κατά κάποιον
τρόπο- αφετέρου συκοφαντούνται και τιµωρούνται µε κάθε αθέµιτο τρόπο, χωρίς φυσικά να γίνεται κατανοητό από την κοινή
γνώµη. Για παράδειγµα, σήµερα συκοφαντηθήκαµε από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης ως αρνητές των εµβολίων, αφού φυσικά, δεν είµαστε κάτι τέτοιο.
Συνεχίζοντας, είναι φανερό πως ο αγώνας των ανθρώπων για
την προάσπιση των ατοµικών τους ελευθεριών, έτσι όπως µας
δίδαξαν η δηµοκρατία και η Αρχαία Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου, είναι ένας µόνιµος
αγώνας, αφού κανένα έγγραφο, από το Σύνταγµα έως τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, δεν παρέχει καµία εγγύηση
ενάντια στις παραβιάσεις αυτών των ελευθεριών από το κράτος,
όπως διαπιστώνεται από πολλά ιστορικά παραδείγµατα. Οι αυταρχικές τάσεις των κατ’ επίφαση δηµοκρατικών κυβερνήσεων,
όπως του επιτελικού κράτους της σηµερινής στην Ελλάδα, δεν
είναι κάτι καινούργιο, αφού όλες αυτές οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν, εάν όχι να χειραγωγήσουν, την κοινή
γνώµη για την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών συµφερόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζονται µε τα παραδοσιακά κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε τις εταιρείες δηµοσκοπή-
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σεων, αµείβοντάς τους αδρά ή τιµωρώντας τους αυστηρά, εάν
δεν υποκύψουν στα χρήµατα και στις πιέσεις. Το έχουµε βιώσει
πολλοί από εµάς, προσωπικά. Είναι δε πρόθυµες να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε για να εµποδίσουν το εκλογικό σώµα να κατανοήσει τι ακριβώς συµβαίνει και ποια είναι η αλήθεια, ειδικά όταν
ενεργούν κατ’ εντολήν των ξένων, όπως συµβαίνει δυστυχώς
στην Ελλάδα, δροµολογώντας την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Το βλέπουµε, το παρατηρούµε σε συνδυασµό µε
πολλούς συµβιβασµούς που αφορούν και θα αφορούν εθνικά θέµατα στο µέλλον.
Θα κλείσουµε µε τα προσωρινά στοιχεία που δηµοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή, σύµφωνα µε τα οποία, αναφέρθηκε και
από τον Πρωθυπουργό, η ύφεση στην Ελλάδα συνεχίστηκε το
πρώτο τρίµηνο του 2021, όπου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2020, έτσι είναι σωστό να συγκρίνει κανείς, το ΑΕΠ µας
συρρικνώθηκε ξανά κατά 2,3%.
Τα µεγέθη αυτά είναι εξαιρετικά απογοητευτικά, ειδικά εάν
λάβει κανείς υπόψη του τα τεράστια ποσά, που δαπάνησε το
2020 η Κυβέρνηση µε δανεικά. Θα παρακαλούσαµε πολύ, όταν
ακούµε για δαπάνες, να µας λένε ταυτόχρονα ότι είναι µε δανεικά, περί τα είκοσι τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020 που
θα κληθούµε να πληρώσουµε πανάκριβα εµείς και τα παιδιά µας,
ενώ έχει ήδη δροµολογήσει δεκαέξι δισεκατοµµύρια ευρώ για το
2021. Τεράστια ποσά!
Με απλά λόγια, παρά τα είκοσι τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ
που ξόδεψε η Κυβέρνηση, η ύφεση εκτινάχτηκε το 2020 στο
8,2%, αν και στο 11,5% ακριβώς χωρίς τις αλχηµείες της ΕΛΣΤΑΤ,
υπήρξαν ξανά αλχηµείες, ενώ συνεχίστηκε και το πρώτο τρίµηνο
του 2021.
Εν προκειµένω, οφείλουµε να σηµειώσουµε πως τα στοιχεία του
πρώτου τριµήνου είναι προσωρινά, κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την χώρα µας, αφού η ΕΛΣΤΑΤ τα αναθεώρησε τρεις
φορές το 2020, ενώ αναπροσάρµοσε ολόκληρη την τελευταία δεκαετία. Ακόµη χειρότερα, η αναπροσαρµογή αυτή αφορούσε το
ονοµαστικό ΑΕΠ, κάτι που συµβαίνει για πρώτη φορά παγκοσµίως
θυµίζοντας ξανά τη γνωστή ιστορία των Greek Statistics. Το συγκεκριµένο γεγονός είναι σηµαντικό, επειδή η Ελλάδα κυβερνάται
από το ίδιο κόµµα µε τότε, από αυτό που αύξησε τεχνητά το ΑΕΠ
της µε την επίκληση του τζίρου της παραοικονοµίας -τις ιερόδουλες που λέγαµε τότε- καθώς επίσης που την υπερχρέωσε το 2004
- 2009. Το αποτέλεσµα ήταν να καταλήξει πρώτα στο ΔΝΤ και µετά
στην χρεοκοπία του PSI µε την καταδίκη της Ελλάδας στο Αγγλικό
Δίκαιο και µε την υποθήκευσή της για τα επόµενα ενενήντα εννέα
χρόνια.
Φαίνεται πάντως, πως δυστυχώς δεν έχει διδαχτεί τίποτα από
το παρελθόν, αφού το 2020 αύξησε τόσο τα δίδυµα ελλείµµατα
όσο και τα δίδυµα χρέη, δαπανώντας τεράστια ποσά µε δανεικά
για την στήριξη της κατανάλωσης αντί για την παραγωγή πλούτου µε την αλλαγή του αποτυχηµένου οικονοµικού και του λανθασµένου τουριστικού µας µοντέλου.
Εν προκειµένω, εµείς ασφαλώς, δεν είµαστε αντίθετοι στην αύξηση των δαπανών σε περιόδους ύφεσης, όπως λόγω της πανδηµίας, πόσω µάλλον όταν µε την στήριξη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας -είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια οµόλογα έχει
αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν είναι οι αγορές
που µειώνουν τα επιτόκια, δεν είναι οι αγορές που αγοράζουν
οµόλογα µας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κάνει- εξασφαλίζονται χαµηλά επιτόκια.
Οι δαπάνες, όµως, αυτές θα πρέπει να γίνονται για επενδυτικούς και όχι για καταναλωτικούς σκοπούς, όπως ακριβώς ένας
ιδιώτης ή ένας επιχειρηµατίας είναι σωστό να δανείζεται για να
επενδύει και όχι για να καταναλώνει, αφού µόνο τότε έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει τα δάνειά του.
Στο πλαίσιο αυτό, εάν για παράδειγµα η Ελλάδα είχε αυξήσει
τις δηµόσιες επενδύσεις της στηρίζοντας παραγωγικούς τοµείς
θα δηµιουργούσε µεταξύ άλλων µακροπρόθεσµα θέσεις εργασίας και δεν θα σπαταλούσε χρήµατα στην επιδότηση της ανεργίας. Οπότε, το τέλος της πανδηµίας θα την έβρισκε σε µία πολύ
καλύτερη κατάσταση από αυτήν που ήταν προηγουµένως.
Όσον αφορά δε, την άνοδο του ΑΕΠ ύψους 4,4% σε σχέση µε
το τέταρτο τρίµηνο που πανηγύριζε η Κυβέρνηση οφείλεται ξε-
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κάθαρα στην αύξηση των αποθεµάτων, όπως θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά, ενώ η κατανάλωση συνέχισε την καθοδική της πορεία και το έλλειµµα του εµπορικού µας ισοζυγίου στο τετράµηνο εκτινάχθηκε πάνω από το 70%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο µέλλον θα έχουµε βέβαια, άνοδο του ΑΕΠ, κάτι απολύτως
φυσιολογικό µετά από µία δεκαετή πτώση, που την ακολούθησε
η κατάρρευση της πανδηµίας, αλλά δεν θα ωφελήσει καθόλου
τους Έλληνες. Θα ωφελήσει µόνο τους νέους ιδιοκτήτες της Ελλάδας, καθώς επίσης την εγχώρια ελίτ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα
συνεχίσουν να εξαθλιώνονται, εργαζόµενοι µε µισθούς πείνας σε
αφελληνισµένες πλέον επιχειρήσεις, καθώς επίσης διαµένοντας
µε ενοίκιο στα σπίτια τους, που θα έχουν πλέον πλειστηριαστεί.
Κλείνοντας, ακριβώς για τους λόγους αυτούς, η Κυβέρνηση
επικαλείται συνεχώς την πανδηµία, ενώ ο Πρωθυπουργός στις
οµιλίες του, όπως τη σηµερινή, θυµίζει περισσότερο γιατρό, για
να κρύβει δηλαδή όλες τις αποτυχίες της στην οικονοµία, στα
εθνικά, πίσω από την COVID. Αργά ή γρήγορα, όµως, οι Έλληνες
θα ξυπνήσουν, οπότε θα βρεθεί αντιµέτωπος µε την οδυνηρή
πραγµατικότητα. Δυστυχώς, βέβαια, για όλους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα χαλάσω το ωραίο κλίµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί, ένα κλίµα το οποίο είναι αποτέλεσµα µιας ευρείας
συναινετικής αποδοχής του νοµοσχεδίου και αυτό είναι προς
τιµήν όλων των πλευρών της Βουλής, σε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο είναι προσθετικό και στην εικόνα της χώρας, αλλά και εσωτερικά της χώρας για να δυναµώσουµε αυτό που ονοµάζουµε
ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας τουρισµό φέτος που αποτελεί
κυρίαρχη προτεραιότητα για όλους. Θα πω µερικά πράγµατα για
αυτό σε δεύτερο χρόνο.
Είµαι υποχρεωµένος, όµως, σ’ αυτά τα οποία ακούστηκαν ως
κριτική σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν άξιζε, αλλά εν πάση περιπτώσει να δώσω µερικά στοιχεία για να αποκαταστήσω την
αλήθεια σε αυτά που είπε λίγο πριν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ξεκίνησε την
οµιλία του κάνοντας κριτική για το 2,3% ύφεση το πρώτο τρίµηνο
του 2021 συγκριτικά µε το 2020.
Τι συγκρίνουµε, κύριε συνάδελφε; Βεβαίως και είναι ύφεση.
Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι ύφεση. Μίκρυνε η πίτα της ελληνικής
οικονοµίας, αλλά συγκρίνετε δύο ανόµοια πράγµατα. Το πρώτο
τρίµηνο του 2020 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος η Ελλάδα
λειτουργούσε κανονικά χωρίς πανδηµία, το πρώτο τρίµηνο του
2021 ήµασταν σε πανδηµία. Άρα, συγκρίνουµε δύο χρονικές περιόδους µε κλειστή την οικονοµία και µε ανοιχτή την οικονοµία
και κάνετε κριτική, γιατί έχουµε ύφεση. Βεβαίως και θα είχαµε
ύφεση. Όπως είχαµε ύφεση και 8,2% συνολικά για το 2020.
Σωστά λέτε τα νούµερα. Μην ξεχνάτε, όµως, ότι όλο το 2020
µετά το Μάρτιο ουσιαστικά η οικονοµία µας ήταν κλειστή µε εξαίρεση το µικρό διάστηµα της τουριστικής περιόδου.
Και µην ξεχνάτε ότι από την πλευρά την δική σας και από την
άλλη πλευρά δίπλα από εσάς, το άλλο κόµµα το ΜέΡΑ25 µιλούσαν για ύφεση 15%. Μπορεί να µην το είπατε εσείς, 15% έλεγε
το ΜέΡΑ25 και προσγειώθηκε στο 8,2%. Δεν είµαστε ικανοποιηµένοι; Μακάρι να είχαµε ανάπτυξη, αλλά δεν µπορούσε να γίνει,
όπως δεν έγινε πουθενά στον κόσµο. Όλες οι οικονοµίες του κόσµου συντριπτικά είχαν ύφεση.
Μας κάνετε κριτική γιατί δώσαµε σαράντα δισεκατοµµύρια
ευρώ το 2020 και το 2021 µέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν συµφωνείτε
µε τα χρήµατα που δώσαµε για την στήριξη της ελληνικής οικο-
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νοµίας; Δεν συµφωνείτε για την επιστρεπτέα προκαταβολή; Δεν
συµφωνείτε για τις αναστολές συµβάσεων εργασίας; Δεν συµφωνείτε για την διατήρηση θέσεων εργασίας;
Το αποτέλεσµα ήρθε. Βλέπετε ότι σε επίπεδο αποτυπώµατος
της οικονοµίας, καθώς ανοίγει τώρα σιγά-σιγά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις µένουν ζωντανές. Όσο για το κρίσιµο
ζήτηµα της ανεργίας -ακούστε, γιατί πρέπει να τα λέµε για την
ΕΛΣΤΑΤ, για την οποία κάνετε άδικη κριτική, που είναι επικίνδυνη
αυτή η κριτική- στο τέλος του 2018 η ανεργία ήταν 18,4%, το
2019 ήταν 16,3% και το 2020 -την περίοδο δηλαδή της πανδηµίας, της ύφεσης- έκλεισε µε µείωση στο 15,55%.
Το αµφισβητεί κανείς αυτό; Το αµφισβητείτε εσείς, όµως, και
δεν θα έπρεπε, γιατί είστε πολύ υπεύθυνος και σοβαρός άνθρωπος, σας παρακολουθώ. Θα πρέπει από αυτό εδώ το Βήµα Βουλευτές, Υπουργοί, αρχηγοί κοµµάτων, όλοι, να διατηρούµε
προφυλαγµένες ορισµένες ανεξάρτητες αρχές και τα στοιχεία
τα οποία δίνουν.
Πριν από λίγο µιλήσατε για την ΕΛΣΤΑΤ, κάνοντας κριτική, λέγοντας ότι τα στοιχεία που δίνει είναι νοθευµένα. Μα, είναι δυνατόν σήµερα, το 2021, να αµφισβητούµε την ΕΛΣΤΑΤ και τα
στοιχεία που µας δίνει; Τότε ανατρέπονται τα πάντα, δεν µπορούµε να συζητήσουµε για τίποτα.
Η ΕΛΣΤΑΤ, κύριε συνάδελφε, που το ξέρετε, γιατί είστε οικονοµολόγος, συνδέεται µε τη Eurostat, τα στοιχεία τα οποία δίνει
αξιολογούνται, οι αξιολογήσεις οι οποίες γίνονται παίρνουν
σφραγίδα, παίρνουν έγκριση και οι παραδοχές που χρησιµοποιεί
η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δίνονται από την Eurostat. Δεν
λειτουργούµε αυθαίρετα. Έτσι γίνεται σε ένα ευνοµούµενο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα. Δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει
αυτά τα στοιχεία.
Εγώ, ως τοµεάρχης του Υπουργού Εργασίας την περίοδο του
ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν αµφισβήτησα ούτε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
ούτε τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία έδινε η ΕΛΣΤΑΤ ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διότι είναι θεµελιακοί πυλώνες της
χώρας, που αναντίρρητα τα στοιχεία τα οποία δίνουν πρέπει να
τα χρησιµοποιούµε όλοι και πάνω εκεί να ασκούµε την κριτική
και όχι να αµφισβητούµε τα στοιχεία.
Θέλει, λοιπόν, µία προσοχή και µία σοβαρότητα όταν µιλάµε
γι’ αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί πάνω σε αυτές χτίζονται
οι πολιτικές. Και να αµφισβητήσετε το ποσό, το οποίο θα πρέπει
να είναι λιγότερο ή περισσότερο, όχι επειδή το δίνει η ΕΛΣΤΑΤ,
αλλά επειδή δεν συµφωνείτε µαζί του.
Δεύτερον, η συναινετική αυτή εικόνα της Βουλής είναι κάτι θετικό και έρχεται να δώσει ένα αποτύπωµα σε κάτι το οποίο µας
ενώνει και δεν µας διχάζει, στη µεγάλη εθνική µάχη που δίνει η
πατρίδα µας απέναντι σ’ αυτόν τον πρωτόγνωρο εχθρό της πανδηµίας.
Πρωταγωνιστήσαµε. Αµφισβητείτε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, ότι πρώτος το είπε. Εµείς λέµε ότι κατοχυρώνεται
στα θετικά της πατρίδας µας ότι ο δικός µας Πρωθυπουργός µίλησε τον Ιανουάριο στην Ευρώπη και είπε για το ψηφιακό πιστοποιητικό της COVID. Από εκεί και πέρα, όµως, αυτή η εθνική
παρακαταθήκη δεν πρέπει να αµαυρωθεί από κανέναν. Πρέπει
να είναι εθνική παρακαταθήκη που να λέµε όλοι ότι «ναι, αυτό
είναι στα θετικά της πατρίδας µας».
Τον µήνα Μάιο έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδέχεται
αυτή τη διαδικασία και σήµερα πρωταγωνιστούµε. Αξίζουν συγχαρητήρια στον φίλο µου, Υπουργό κ. Γεωργαντά και στον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, που µε πρωτοβουλία και προσπάθειές τους
έκαναν τη χώρα περήφανη για το ότι πρωταγωνιστήσαµε και βγήκαµε πρώτοι στην Ευρώπη µε το ψηφιακό αυτό πιστοποιητικό σε
λειτουργία.
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε στο τρίτο µέρος -γιατί
λόγω της οµιλίας του Πρωθυπουργού έχω τον µισό χρόνο απ’
αυτόν που έχουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι- να πω ότι
θεωρώ πολύ θετική την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τα
420 εκατοµµύρια ευρώ προς τον τουρισµό, τουριστικά καταλύµατα, λεωφορεία, ξενοδοχεία, πρακτορεία. Τα έχει ανάγκη η επιχειρηµατικότητα που ασχολείται µε τον τουρισµό στη χώρα µας.
Δεν θα είναι όπως το 2019. Ευελπιστούµε να φτάσουµε στο
45% µε 50% του 2019. Πέρυσι δεν πήγαµε καλά, δικαιολογηµένα
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λόγω της πανδηµίας. Ενδεικτικά το 2019 αγγίξαµε τα 18,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µε 9,7% του ΑΕΠ ως παραγόµενο προϊόν από
τον τουρισµό. Το 2020 κατρακυλήσαµε στα 4,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ, 2,6% του ΑΕΠ λόγω της πανδηµίας.
Εκλέγοµαι σε έναν νόµο που είναι κατ’ εξοχήν τουριστικό, στον
Νοµό των Κυκλάδων, που µαζί µε τον Νοµό Δωδεκανήσου -ακούστε το αυτό, έχει ενδιαφέρον- το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι κατά 90% από τον τουρισµό.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως διακατέχοµαι κι εγώ όπως και εσείς
από την ίδια αγωνία να πετύχει φέτος το εγχείρηµα που κάνουµε
να έχουµε αυξηµένο τουριστικό προϊόν στην πατρίδα µας. Εξαρτάται από αυτό που λέγεται «ατοµική ευθύνη».
Πρέπει να αναγνωρίσω ότι σε τοπικό επίπεδο -κάνω περιοδεία
στις Κυκλάδες- δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τα άλλα κόµµατα,
όλοι συναινούν και βοηθούν την προσπάθεια αυτή. Αξίζουν συγχαρητήρια σε γιατρούς, σε νοσοκόµους και νοσοκόµες, στα κέντρα υγείας, στα τοπικά νοσοκοµεία, που κάνουν ό,τι µπορούν για
να εµβολιαστεί ο κόσµος. Στα κόµµατα επίσης, τα οποία και αυτά
δρουν µε τον τρόπο τους -πρέπει να το πω- σε τοπικό επίπεδο
και συµβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Στις δηµοτικές αρχές,
οι οποίες προσπαθούν κι αυτές να πείσουν και να παροτρύνουν
τον κόσµο. Δυστυχώς, όµως, ένα ποσοστό του 25% δεν συµµορφώνεται κι αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα, το οποίο βάζει σε κίνδυνο τη νησιωτικότητα της χώρας, το τουριστικό προϊόν της
χώρας και όλη αυτή την εθνική προσπάθεια που κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο νησί της Κύθνου, παραδείγµατος χάρη, ο φίλος µου δήµαρχος Σταµάτης Γαρδέλης, µαζί µε
το κέντρο υγείας έχει εµβολιάσει το 97% του κόσµου. Ας γίνουν,
λοιπόν, όλοι Κύθνος κι ας πάρουν το παράδειγµα της Κύθνου,
γιατί από το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας, αν πετύχει ή
αποτύχει, θα επιτύχουµε ή θα αποτύχουµε όλοι µαζί. Αν κλείσει
ένα νησί, δεν θα επηρεαστεί µόνο το τουριστικό προϊόν για αυτό
το νησί, θα βγει προς τα έξω η αρνητική εικόνα του κόκκινου σε
ένα νησί και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο όλων των
νησιών, όλης της νησιωτικής Ελλάδας και όλης της χώρας.
Εγώ προσωπικά, είµαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην υπευθυνότητα. Με το πέρασµα του χρόνου βλέπουµε τη νεολαία να τρέχει
να εµβολιαστεί, για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει ο καθένας, είτε
για να διασκεδάσει είτε για να πάει διακοπές άφοβα. Το αποτέλεσµα είναι αυτό, όµως, που πρέπει να µας ενώνει όλους, να νικήσουµε την πανδηµία και να βγούµε ενωµένοι και νικητές από
αυτή τη δύσκολη κατάσταση για τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ
Βρούτση.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως, ως ΚΚΕ δεν θα διεκδικήσουµε την πατρότητα του
ψηφιακού πιστοποιητικού. Το αφήνουµε για τους υπόλοιπους,
για τη Νέα Δηµοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ ή το Κίνηµα Αλλαγής, για το
ποιος πρωτοεµπνεύστηκε το ψηφιακό πιστοποιητικό. Άλλωστε,
είναι µία διαµάχη, που δεν αφορά και δεν σχετίζεται καθόλου µε
την προστασία της δηµόσιας υγείας. Αντίθετα, όπως και ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός τόνισε ειλικρινά, είναι ένα εργαλείο το οποίο
θα δώσει µια τονωτική ένεση στην ανάπτυξη, δηλαδή είναι ένα
αναπτυξιακό εργαλείο. Από αυτή την άποψη, η διαπάλη ανάµεσα
στα κόµµατα για το ποιος έχει την πατρότητα αφορά αυτό ακριβώς, να αναδείξουν ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής, ο πιο
γρήγορος και ο πιο αποτελεσµατικός στην ικανοποίηση και την
εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών συµφερόντων, όπως, για παράδειγµα, εκφράζονται στη χώρα µας για το ζήτηµα ότι η Ελλάδα
είναι ασφαλής τουριστικός προορισµός.
Εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα να αναδείξουµε ποιος
είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετείται από µία τέτοια λογική. Υπηρετούνται οι ανάγκες του λαού για την πανδηµία και την προστα-
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σία της δηµόσιας υγείας; Είπαµε όχι. Ούτε βεβαίως αναβαθµίζονται οι δοµές υγείας στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.
Αντίθετα, είναι εγκαταλελειµµένες και δεν µπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν στις βασικές ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών. Ικανοποιείται το δικαίωµα του λαού για τουρισµό,
αναψυχή και διακοπές; Μα, η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
νοικοκυριών δεν µπορεί να κάνει διακοπές, δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει. Ή µήπως είναι προς όφελος των εργαζοµένων
στον κλάδο; Άλλωστε, στην προηγούµενη κρίση όπου τουρισµός
αναδείχτηκε πρωταθλητής σε επίπεδο ανάπτυξης οι εργαζόµενοι
βίωναν έναν εργασιακό µεσαίωνα µε δεκαέξι διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, µε τον ηλικιακό ρατσισµό, µε την εντατικοποίηση
της εργασίας, µε τη µαύρη εργασία.
Ούτε ήταν βεβαίως, προς όφελος όλων όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού. Γιατί οι επαγγελµατίες και οι
αυτοαπασχολούµενοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισµού τα µόνα που συσσώρευσαν είναι χρέη προς τις τράπεζες, τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταµεία. Αντίθετα, θησαύρισαν οι ελάχιστες πολυεθνικές και οι µεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Από αυτή λοιπόν, την άποψη, είναι φανερό ότι βεβαίως είναι
ένα εργαλείο, το οποίο εντάσσεται σε αυτό που είπε ο κύριος
Πρωθυπουργός, την εποχή της ανάκαµψης. Αλλά για ποια ανάπτυξη µιλάµε, κύριε Υπουργέ;
Μιλάµε µήπως για µια ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
του λαού και των εργαζόµενων ή για µια ανάπτυξη η οποία θα
έχει ως προτεραιότητα τις ανάγκες και τις ιεραρχήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων για θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας, σε συνθήκες που υπάρχουν υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, τα οποία δεν µπορούν να αξιοποιηθούν;
Κι από αυτή την άποψη, λοιπόν, η επιλογή της πράσινης και
ψηφιακής µετάβασης δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, αφορά τη διασφάλιση της
κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο και η αδρή κρατική και ευρωενωσιακή χρηµατοδότηση έχει
συγκεκριµένα προαπαιτούµενα και στο ποια επιλέξιµα έργα είναι
αυτά. Τα έργα, τα οποία εξυπηρετούν και ικανοποιούν τις λαϊκές
ανάγκες, δεν είναι επιλέξιµα, όπως η αντισεισµική θωράκιση, η
ανάπτυξη ενός συστήµατος υγείας πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Αντίθετα, είναι έργα επιλέξιµα αυτά τα οποία διασφαλίζουν τις
προτεραιότητες των επιχειρηµατικών οµίλων.
Επίσης, τα χρήµατα αυτά δεν θα έρθουν χωρίς προαπαιτούµενα και προϋποθέσεις. Πρώτο προαπαιτούµενο και προϋπόθεση είναι ακριβώς το νέο αντεργατικό τερατούργηµα. Άρα,
δηλαδή, θα συνοδεύονται µε αντιδραστικές, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Έτσι, λοιπόν, θα είναι µια ανάπτυξη, η οποία θα θυσιάζει τα εργασιακά δικαιώµατα στον βωµό της κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων, διαµορφώνοντας µηχανισµούς αναπαραγωγής πολύ φτηνών εργαζόµενων, χωρίς δικαιώµατα και αναλώσιµων εργαζοµένων, γιατί µόνο έτσι θα αυξηθεί κερδοφορία
των επιχειρηµατικών οµίλων. Και το εργασιακό τερατούργηµα
που έρχεται αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει.
Δεύτερον, θα είναι µια ανάπτυξη η οποία θα διευρύνει ακόµη
περισσότερο την ψαλίδα ανάµεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών και στον βαθµό ικανοποίησης των αναγκών
του λαού. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι θέλετε να µάθετε να
ζει ο λαός µε τα λίγα, να χαµηλώσει τον πήχη των απαιτήσεων
µε αυτά που λέµε ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, προνοιακά επιδόµατα. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στις συνθήκες ανάπτυξης η φτώχεια και η εξαθλίωση θα κτυπά ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι του ελληνικού λαού και όχι µόνο του ελληνικού λαού.
Άρα, θα είναι µια ανάπτυξη η οποία θα οξύνει ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Ο πλούτος θα συσσωρεύεται σε
λιγότερα χέρια, ενώ αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία θα ζει
µε όλο και λιγότερα. Βεβαίως, θα είναι µια ανάπτυξη όπου θα
προετοιµάζει την εκδήλωση µιας νέας, ακόµη πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί το σύστηµα το οποίο υπηρετείτε δεν πρόκειται να απαλλαγεί από τις καπιταλιστικές κρίσεις.
Από αυτή την άποψη, διέξοδος και εργαλείο «δια πάσαν νόσο»
δεν είναι η τεχνολογία και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της οικονοµίας του κράτους και των υπολοίπων. Γιατί, κύριε Υπουργέ,
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πρέπει, τουλάχιστον εσείς, να οµολογήσετε ότι η τεχνολογία δεν
φέρνει ουδέτερα αποτελέσµατα. Δεν είναι η τεχνολογία άσχετη
µε τις σχέσεις ιδιοκτησίας και παραγωγής που επικρατούν. Δύο
πολύ απλά παραδείγµατα θα το επιβεβαιώσουν αυτό.
Για παράδειγµα, η τεχνολογία συµβάλλει αποφασιστικά στη
βελτίωση και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Από τη στιγµή που είναι στα χέρια των καπιταλιστών, όµως, αυτό
τι σηµαίνει; Σηµαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας χαµένες, ευελιξία
στην αγορά εργασίας και ακόµη µεγαλύτερη αβεβαιότητα για
τους εργαζόµενους. Ενώ αντίθετα, θα έπρεπε να γίνει το εξής
πολύ απλό, εφόσον αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας:
Να δουλεύουν πολύ λιγότερο χρόνο οι εργαζόµενοι, να έχουν
πολύ µεγαλύτερες αποδοχές και να ικανοποιούν περισσότερο
τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Γιατί δεν γίνεται αυτό; Γιατί ακριβώς, έχουν στα χέρια τους την τεχνολογία οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι καπιταλιστές. Αντίθετα, η τεχνολογία στον σοσιαλισµό θα
έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα.
Το αντεργατικό δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς αυτό που παρατηρούµε τώρα µε τα εµβόλια, τον τεράστιο πόλεµο ο οποίος
έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στις πολυεθνικές των εµβολίων. Το πιο
ακραίο παράδειγµα, όµως, και το πιο τρανταχτό, που είναι ο παρασιτισµός του συστήµατος που υπερασπίζεστε, είναι η Ινδία. Η
Ινδία είναι η πρώτη παραγωγός χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο σε
παραγωγή εµβολίων κι όµως ο κόσµος δεν προλαβαίνει να κάψει
τους νεκρούς από την πανδηµία. Αυτή η τεράστια αντίφαση επιβεβαιώνεται σε κάθε στιγµή.
Από αυτή την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά. Ο λαός δεν πρέπει να έχει καµία αυταπάτη και καµία αναµονή. Η όποια διαχείριση νεοφιλελεύθερη ή νεοκενσυανή και µε τον όποιο καπετάνιο
πάνω στο τιµόνι δεν πρόκειται ακριβώς να τον απαλλάξει από τα
αδιέξοδα και τις αντιφάσεις του συστήµατος, από τον άδικο χαρακτήρα.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς ως ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ,
δεν είµαστε απέναντι στην τεχνολογία. Είµαστε απέναντι σε
αυτόν που την κατέχει. Αντίθετα, εσείς και η Κυβέρνησή σας και
οι άλλες κυβερνήσεις είσαστε βαθύτατα ανορθολογιστές.
Αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στην οµιλία του στους
εµβολιασµούς και στον δισταγµό που έχει µια µερίδα του πληθυσµού. Εµείς ως κόµµα, από την πρώτη στιγµή τονίσαµε την
ανάγκη του µαζικού εµβολιασµού και της πρόσβασης σε όλα τα
διαθέσιµα εµβόλια, ταυτόχρονα µε την ανάγκη θωράκισης του
συστήµατος υγείας. Όµως, προκύπτει το αµείλικτο εξής ερώτηµα: Ποιος και ποια πολιτική άφησε χώρο και καλλιέργησε τον
ανορθολογισµό; Δεν ήταν οι κραυγαλέες κυβερνητικές παλινωδίες στη διαχείριση της πανδηµίας; Δεν ήταν η λογική που εναπόθετε και εναποθέτει τα πάντα στην ατοµική ευθύνη κι όχι στη
φροντίδα του κράτους; Αυτό δεν είναι ορθολογισµός;
Για να πάµε και λίγο πιο πίσω και να πιάσουµε όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δεν ήταν η διάλυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που είχε την ευθύνη του εµβολιασµού τα προηγούµενα χρόνια; Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν είχαµε τις τελευταίες δεκαετίες επανεµφάνιση µιας σειράς ξεχασµένων ασθενειών; Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, κι επειδή δεν πρέπει να
ξεχαστούν όλα αυτά, αυτές οι κυβερνητικές επιλογές και παλινωδίες είναι που θρέφουν τον ανορθολογισµό. Η πολιτική, δηλαδή,
στάση και δράση θρέφει αυτή την κατάσταση.
Να πάµε, λοιπόν, στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Είναι φανερό
ότι δεν σχετίζεται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά
αντίθετα, αποτελεί εργαλείο στήριξης των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο κι εµείς τονίζουµε
την ανάγκη ότι δεν πρέπει αυτή η εκδοχή, που αποτελεί µία
ακόµη πτυχή της ατοµικής ευθύνης, να συγκαλύψει τα τεράστια
προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στο δηµόσιο σύστηµα υγείας,
στο Εθνικό, όπως το ονοµάζετε, Σύστηµα Υγείας και από αυτή
την άποψη, την ανάγκη να παρθούν άµεσα µέτρα θωράκισής του.
Τα συστήµατος υγείας, τα οποία δοκιµάστηκαν και στη χώρα
µας, αλλά και στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες και µετατράπηκαν όλα σε συστήµατα µιας νόσου, µε αναβολές τακτικών χειρουργείων, τη στιγµή που ο ιδιωτικός τοµέας
µετρούσε τα κέρδη του.
Αντί, λοιπόν, να βγουν συµπεράσµατα από όλα αυτά, η Κυβέρ-
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νηση συνεχίζει για τη νέα εποχή του ΕΣΥ µε τα ίδια παλιά υλικά
της εµπορευµατοποίησης, στην οποία συµφωνείτε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα για την εµπορευµατοποίηση της υγείας. Είναι η
κοινή συνισταµένη της Κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος
Αλλαγής και των υπόλοιπων ευρωλάγνων κοµµάτων η ανάγκη εµπορευµατοποίησης.
Από αυτή την άποψη, ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη οµιλία
του τι είπε; Είπε ότι «η πανδηµία έδειξε την αγαστή συνεργασία
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα». Αλήθεια; Από πού και ως πού; Οι
εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα στέναζαν στα νοσοκοµεία και
έδιναν µάχη ζωής, ενώ αντίθετα στα ιδιωτικά νοσοκοµεία έκαναν
επεµβάσεις αισθητικής και άλλου είδους.
Είπε ο κύριος ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να
λειτουργεί όπως όλες οι µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες κι ο καθένας να απολαµβάνει υπηρεσίες ανάλογα µε το τι ασφαλιστικές
εισφορές καταβάλλει. Άρα, αυτό είναι η αποθέωση της ατοµικής
ευθύνης και της ατοµικής επιλογής. Άρα, αυτοί οι οποίοι δεν
έχουν τη δυνατότητα θα ζουν απλά και µόνο µε τα δίκτυα τα προνοιακά και τις διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τέλος, είπε ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία θα πρέπει να γίνουν
ανεξάρτητα ιδρύµατα, αυτοδιοικούµενα και στο τέλος θα λογοδοτούν για τα κέρδη ή τις ζηµιές που θα έχουν.
Να, λοιπόν, πού οδηγεί! Οδηγεί σε περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της υγείας. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση έρχεται να χτίσει πάνω στα συντρίµµια που άφησαν όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις για το δηµόσιο σύστηµα υγείας, τη λειτουργία, δηλαδή, των νοσοκοµείων µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, την
εφαρµογή των ΣΔΙΤ στα νοσοκοµεία ή τις µεθόδους leasing για
µηχανήµατα διαγνωστικά και µια σειρά άλλα ζητήµατα, όπως
κλεισίµατος των νοσοκοµείων λοιµωδών νόσων και άλλων, που
ήταν χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων των κυβερνήσεων ή επίσης
τις ελαστικές µορφές εργασίας στα νοσοκοµεία, στους γιατρούς
και τους νοσηλευτές και την εµπορευµατοποίηση τοµέων, µέσω
εργολαβιών, της καθαριότητας, της φύλαξης και µια σειρά
άλλων λειτουργιών που είχαν τα νοσοκοµεία.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι δεν
πρέπει αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό να γίνει αφορµή για να
µην τηρηθούν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για την προστασία
των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς. Γιατί αυτό θα συµβεί
στο τέλος.
Θα υπάρχει -λέει- το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, άρα δεν χρειάζονται τα πρωτόκολλα προστασίας και άρα, τα µέτρα υγιεινής
και ασφάλισης και το κόστος που πρέπει να επωµιστούν οι εταιρείες- γιατί είναι κόστος γι’ αυτούς και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι µετατράπηκαν σε εστίες υπερµετάδοσης- και για να µην υπάρξει αποσυµφόρηση των µέσων
µαζικής µεταφοράς.
Από αυτή την άποψη, εµείς ως ΚΚΕ διαφωνούµε και διαφωνούµε και για αυτούς ακριβώς τους λόγους, αλλά διαφωνούµε
και για το γεγονός ότι δεν µπορεί να αποσπασθεί η προσοχή µας
από το ότι µπορεί να αποτελέσει έναν γιγαντιαίο µηχανισµό ηλεκτρονικού φακελώµατος µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Και
ήδη έχουν καταγραφεί µια σειρά εµπορικές συµφωνίες εκµετάλλευσης τέτοιων προσωπικών δεδοµένων.
Αντίστοιχη συµφωνία ήταν αυτή που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση µε την «PALANTIR», µια εταιρεία η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και για τη δράση την οποία έχει. Είναι, δηλαδή, µια
εταιρεία που χρηµατοδοτείται από την CIA και που έχει συµβόλαια δισεκατοµµυρίων µε το Αµερικάνικο Πεντάγωνο, για παράδειγµα.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αναδεικνύεται η ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων δεδοµένων, που δεν διασφαλίζεται µε το
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, όπως επίσης και ότι η υλοποίηση
αυτού του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού µπορεί να αποτελέσει
πεδίο εκδήλωσης ευρύτερων ανταγωνισµών, γεωστρατηγικών
ανταγωνισµών, για παράδειγµα, για το ποια εµβόλια θα συµπεριληφθούν σε αυτό και ποια όχι, όπως για παράδειγµα τα κινέζικα
εµβόλια και άλλα.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζει τη συγκεκριµένη διάταξη για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, καθώς και οι Υφυπουργοί στον Πρωθυπουργό και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν
στις 8-6-2021 σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, διατάξεις εναρµόνισης µε ολιστική
µελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελµατικών κατηγοριών
ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισµού Καταπολέµησης Ντόπινγκ, αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου προπονητών αθληµάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής
νοµοθεσίας». Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Στάθης Κωνσταντινίδης.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ένας ενδιαφερόµενος τουρίστας, αναζητώντας στοιχεία για το τι ισχύει στη
χώρα µας, σε σχέση µε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, πέσει
επάνω στην τοποθέτηση της Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ισχυρίστηκε ότι στην Ελλάδα
επικρατεί νοµοθετικό και θεσµικό µπάχαλο, ότι οι τουριστικοί µας
προορισµοί ίσως να µην µπορέσουν να καλύψουν το πλήθος των
διαγνωστικών ελέγχων που θα απαιτηθούν και ότι στερούνται
υποδοµών και προσωπικού, αλήθεια, δεν θα προβληµατιστεί;
Αν παρακάτω διαβάσει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί επικοινωνιακά και µόνο να εµφανίσει τη χώρα τουριστικά
ελκυστική και ότι για τους ίδιους λόγους σπεύδει η Κυβέρνηση
να εφαρµόσει το ψηφιακό πιστοποιητικό, χωρίς να είναι στην
πραγµατικότητα έτοιµη, αλήθεια, δεν θα κλονιστεί;
Αν µάλιστα, η µηχανή αναζήτησης αµέσως του βγάλει δήλωση
Έλληνα Ευρωβουλευτή του ίδιου πολιτικού χώρου να λέει ότι δεν
είναι και πολύ σοβαρό να λέµε στους τουρίστες να έρθουν εδώ,
τη στιγµή που είµαστε σε αυτή τη θέση όσον αφορά την πανδηµία, υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να έρθει για τουρισµό στη χώρα µας; Μόνο αν είναι ο Τσακ Νόρις!
Αν βέβαια, επρόκειτο για συµπτωµατικές τοποθετήσεις, θα
µπορούσε κάποιος να τις αποδώσει στον αντιπολιτευτικό οίστρο
των συγκεκριµένων εκφραστών τους, αλλά εδώ µιλάµε για τη
σταθερή πολιτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, τον έναν και πλέον χρόνο,
που βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τις δραµατικές συνέπειες της
πανδηµίας.
Για να µην κατηγορηθούν, όµως, για τυφλή και επιζήµια αντιπολίτευση, κάποια στελέχη του ισχυρίζονται ότι κυβερνητικές
αβελτηρίες τούς υποχρεώνουν σε αυτή τη σκληρή γλώσσα.
Όµως, δεν είναι έτσι.
Από το πρώτο κιόλας κύµα της πανδηµίας που η Κυβέρνηση
επέδειξε άψογα αντανακλαστικά και κατά γενική οµολογία,
υπήρξε εξαιρετική η διαχείριση του φαινοµένου, η Αντιπολίτευση
δεν εξέπεµψε την υπευθυνότητα που απαιτούσαν οι περιστάσεις.
Γιατί, για να µην ξεχνιόµαστε, από πότε ακόµα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
κριτική για ό,τι έκλεινε και για ό,τι άνοιγε και hashtag την µικρόψυχη υπόσχεση-απειλή ότι «θα λογαριαστούµε µετά». Τώρα
όποιος αυτό το «θα λογαριαστούµε µετά» το αντιλαµβάνεται ως
έκφραση συναίνεσης και οµοψυχίας µπροστά σε µια παγκόσµια
απειλή µιλάει τη δική του γλώσσα, πάντως όχι ελληνικά.
Για να µην πούµε βέβαια, για το δεύτερο και το τρίτο κύµα.
Εκεί η κριτική χτύπησε κόκκινο. Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την
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Κυβέρνηση ότι υπόσχεται ένα ανύπαρκτο εµβόλιο, επιδόθηκε σε
ακατάσχετη πλειοδοσία στα µέτρα στήριξης, κόντρα σε κάθε λογική και στη δηµόσια υγεία, καλούσε τους συµπολίτες µας σε
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας.
Αµφισβήτησε εξάλλου το εµβολιαστικό πρόγραµµα, την ικανότητα της χώρας να εκτελέσει, να υλοποιήσει είκοσι πέντε χιλιάδες εµβολιασµούς, ενώ, όπως αποδείχθηκε, έχουµε κινηθεί
και έχουµε ξεπεράσει κατά περίπτωση τις εκατό χιλιάδες δόσεις
ηµερησίως.
Όµως, ακόµα και για τα self-test είπαν. Και τι δεν είπαν γι’
αυτά! Ότι είναι µειωµένης αξιοπιστίας, ότι θα δηµιουργήσουν
προβλήµατα στη σωστή καταµέτρηση και ιχνηλάτηση, ότι θα
προκαλέσουν έξτρα κόστος σε αυτούς που θα βγουν θετικοί,
µέχρι ότι η προµήθειά τους έγινε για τη «SIEMENS», για να υποχρεωθεί βέβαια, µετά ο ΣΥΡΙΖΑ σε µια ταπεινωτική αναδίπλωση,
αφού η συγκεκριµένη εταιρεία, όπως αποδείχθηκε, δεν συµµετείχε καν στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Δεν βαριέσαι, είπαµε
και µία παρόλα παραπάνω!
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι µέχρι σήµερα έγιναν περίπου είκοσι εκατοµµύρια τεστ και δεκατρία εκατοµµύρια ψηφιακές δηλώσεις. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες µε τους
περισσότερους ελέγχους και σχεδόν το 50% των διαπιστωµένων
κρουσµάτων προέρχεται απ’ αυτή τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Τα ίδια, όµως, έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και µε το πρόγραµµα «Γαλάζια
Ελευθερία» που εξασφάλιζε τον ταχύτερο εµβολιασµό στον νησιωτικό πληθυσµό, για να προστατέψει τους κατοίκους των νησιών και να εκπέµψει ένα αίσθηµα, ένα µήνυµα ασφάλειας στην
τουριστική αγορά. Κι όµως, ακόµα και αυτή η στοχευµένη παρέµβαση στο νευραλγικό τοµέα του τουρισµού λοιδορήθηκε συστηµατικά από στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Τελικά, διερωτάται κανείς: Μα, τίποτε δεν έγινε σωστά σε αυτή
τη διαδικασία; Φυσικά και υπήρξαν αστοχίες. Μήπως ήταν πουθενά γραµµένο το υπόδειγµα και όλοι οι άλλοι το τήρησαν πιστά,
εκτός από εµάς; Όµως, υπήρξε τόσο εχθρική και υπονοµευτική,
θα µπορούσε να πει κάποιος -για να θυµηθούµε το «ξεσκαρτάρισµα»- η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την κρίσιµη αυτή
περίοδο, που φαινόταν να ποντάρει πολιτικά στην καταστροφή.
Δυστυχώς, ακόµα και σήµερα ακολουθείται το ίδιο µοτίβο. Επιδίδεστε συνεχώς σε επιζήµιες προβλέψεις για τον τουρισµό, για
την οικονοµία, για το µέλλον της χώρας. Ευτυχώς, όµως, είστε
πλέον γνωστοί και µόνοι.
Για να επανέλθουµε στο αρχικό παράδειγµα, ας ελπίσουµε ότι
ο ενδιαφερόµενος επισκέπτης της χώρας δεν θα πέσει πάνω στις
δηλώσεις της ελληνικής Αντιπολίτευσης, αλλά θα δει τα επίσηµα
στοιχεία, τις διεθνείς κατατάξεις, τις θετικές αξιολογήσεις για το
πρόγραµµα του εµβολιασµού, τον καθοριστικό ρόλο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εµπνευστή του εγχειρήµατος
στην υιοθέτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού και την Ελλάδα
ανάµεσα στα πρώτα κράτη που το έθεσαν σε εφαρµογή κι έτσι,
θα επιλέξει τη χώρα µας για τις διακοπές του.
Γιατί αν συµβεί το αντίθετο, ένα τουριστικό κατάλυµα θα µείνει
χωρίς ένοικο, ένας νέος χωρίς το εισόδηµα, που θα του έδινε η
καλοκαιρινή εργασία, οι µεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
κλειστές και η χώρα χωρίς οξυγόνο.
Όµως κόντρα στις Κασσάνδρες, η Ελλάδα πρωτοπορεί και
είναι µία από τις επτά ήδη εννέα χώρες που βρίσκονται στον
πρώτο κύκλο ένταξης στην ψηφιακή πλατφόρµα. Είναι ένα εργαλείο που θα µεταδίδει µε ταχύτητα και ασφάλεια ανάµεσα στις
συµµετέχουσες χώρες τις αναγκαίες πληροφορίες για το αν κάποιος έχει εµβολιαστεί, αν έχει νοσήσει ή αν διαθέτει αρνητικό
τεστ, µε πλήρη κατοχύρωση των προσωπικών δεδοµένων του.
Είναι στοιχεία που θα επιτρέπουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη
µετακίνηση των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεται ο καθένας τη
σπουδαιότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού στην ανάκαµψη του
ελληνικού τουρισµού και της οικονοµίας συνολικά. Πρόκειται για
µία ακόµα ηλεκτρονική εφαρµογή, όπως πολλές άλλες, που υλοποιήθηκαν την περίοδο της πανδηµίας που κάνουν τη ζωή των
Ελλήνων πιο καλή και πιο ποιοτική. Όλα αυτά, βέβαια, δεν θα
ήταν εφικτά αν η σηµερινή Κυβέρνηση δεν είχε κάνει κεντρική
επιλογή της την ψηφιακή αναβάθµιση της χώρας.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντινίδη.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέας
Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη επανεκκίνησης της οικονοµίας και κυρίως του τουρισµού, µετά από
µια µακρά περίοδο αναγκαστικής ακινησίας, λόγω της πανδηµίας, είναι όχι µόνο εθνική, αλλά και παγκόσµια επιταγή.
Στην πατρίδα µας το τουριστικό προϊόν είναι πολύτιµο και σε
αυτό στηρίζεται ένα γενναίο ποσοστό του ΑΕΠ. Όµως η περυσινή τουριστική χρονιά δεν ήταν µόνο αποτυχηµένη οικονοµικά,
αλλά και υγειονοµικά. Δεν ξεχνάµε ότι από τα βόρεια σύνορά µας
εισήλθαν τα πρώτα κρούσµατα, που γέµισαν τη Μακεδονία και
τη Θράκη µε κορωνοϊό, ενώ εξίσου κακή ήταν η επιλογή να διεξάγονται µόνο δειγµατοληπτικοί έλεγχοι στα αεροδρόµια.
Όσο και να καυχιέται ο Πρωθυπουργός ότι ο αλγόριθµος λειτούργησε, τα αποτελέσµατα τον διαψεύδουν, οπότε είναι επιτακτικό φέτος να δηµιουργήσετε έναν µηχανισµό για την
υγειονοµική προστασία των µετακινήσεων, ώστε να αποφευχθούν τα περυσινά µαύρα αποτελέσµατα.
Επί της αρχής, ουδείς µπορεί να είναι αντίθετος στη δηµιουργία ενός τέτοιου µηχανισµού. Χρειάζεται όµως, να δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε ορισµένα ζητήµατα που προκύπτουν από
αυτήν τη διαδικασία και αυτό διότι όπως έχει αποδείξει η µέχρι
σήµερα διαχείριση της πανδηµίας η Κυβέρνησή σας πολιτεύεται
µε βάση την επικοινωνία και όχι την ουσία. Για τον λόγο αυτόν η
εκ µέρους σας παρουσίαση του ψηφιακού πιστοποιητικού ως πανάκεια και ως του απόλυτου και µοναδικού εισιτηρίου για
ασφαλή ταξίδια δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, συσκοτίζει την
αλήθεια, εφησυχάζει τους πολίτες.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν να πούµε µερικές αλήθειες.
Πρώτη αλήθεια: Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας τον Απρίλιο του 2021 δήλωσε ότι δεν στηρίζει την ιδέα του πιστοποιητικού
εµβολιασµού για διακρατικές µετακινήσεις διότι δεν υπάρχουν
ακόµη πλήρη στοιχεία για το πώς θα εξελιχθεί η πανδηµία και γενικότερα στοιχεία για το πώς συµπεριφέρεται ο ιός και γιατί εισάγει διακρίσεις µεταξύ των πολιτών.
Δεύτερη αλήθεια: Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διχάστηκε στην
αρχή αναφορικά µε την υιοθέτηση του πιστοποιητικού. Οι χώρες
που επιφυλάχθηκαν εξέφρασαν ανησυχίες για την ασυντόνιστη
ευρωπαϊκή δράση, για διακρίσεις µεταξύ των εµβολιασµένων και
µη, για θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, ασφάλειας
και απόρρητου και για τις αντιδράσεις των πολιτών σε µία ενδεχόµενη περιστολή των ατοµικών τους δικαιωµάτων. Ακόµα και
σήµερα που το µέτρο θα εφαρµοστεί από την 1η Ιουλίου σε όλα
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρµόζεται ένα
ενιαίο σύστηµα, αλλά κάθε χώρα αναπτύσσει και ένα δικό της.
Αλήθεια τρίτη: Το πράσινο πιστοποιητικό µπορεί να αποδώσει,
µόνο εάν εφαρµοστεί συνδυαστικά µε άλλα µέτρα, όπως η αυστηρή τήρηση υγειονοµικών πρωτοκόλλων στα ξενοδοχεία, στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, στα επιβατηγά πλοία, στα λεωφορεία
και στα αεροπλάνα, µε πολλά και µαζικά τεστ στον πληθυσµό,
όπως συστήνει από την αρχή της πανδηµίας ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και µε rapid test στις πύλες εισόδου της χώρας
σε όλους τους επισκέπτες ανεξαιρέτως.
Με την επιτάχυνση του εµβολιαστικού προγράµµατος, που
έχει κολλήσει, την ώρα που ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί ανάµεσά µας και που υπάρχουν ακόµα περιοχές που κινδυνεύουν να
µπουν στο κόκκινο, παρ’ότι η Κυβέρνηση επαίρεται για τον
ρυθµό της διενέργειας των εµβολιασµών η αλήθεια είναι ότι
µόλις το 22,4% του πληθυσµού έχει λάβει και τις δύο δόσεις. Το
ποσοστό στη νησιωτική Ελλάδα ανεβαίνει περίπου στο 42% µε
45%. Για να χτιστεί, λοιπόν, ένα τείχος ανοσίας απαιτείται εµβολιασµός πάνω από το 70% του πληθυσµού. Με την ταχύτητα που
εξελίσσονται όµως οι εµβολιασµοί, θα ήθελα να πιστεύω ότι µπορούµε να καταφέρουµε µέχρι το τέλος του καλοκαιριού να πετύχουµε την ανοσία, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος, εάν τα πράγµατα
δεν εξελιχθούν όπως τα περιµένουµε, να έχουµε αναζωπύρωση
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το Φθινόπωρο, τέταρτο κύµα, όπως µας προειδοποιούν επιστηµόνων, που ξέρουν τα πράγµατα λίγο καλύτερα από εµάς.
Τέλος, µε την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να πειστούν
να συµµετάσχουν πιο µαζικά στον εµβολιασµό. Χαρακτηριστικό
της δυσπιστίας των Ελλήνων είναι ότι το 35% των άνω των
ογδόντα ετών δεν έχει κλείσει καν ραντεβού, ενώ στην ίδια ηλικιακή οµάδα στην Ισπανία, στην Δανία, στην Ιρλανδία το ποσοστό
αγγίζει περίπου το 100%. Ένα πιστοποιητικό λοιπόν «δεν φέρνει
την Άνοιξη».
Επιπλέον προκύπτουν πρακτικά ζητήµατα για την εφαρµογή του
πράσινου πιστοποιητικού, που δεν απαντήθηκαν µέχρι σήµερα
όπως: Θα υπάρξουν κάποια στιγµή ενιαίες οδηγίες και κοινή
γραµµή µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τους επισκέπτες
που προέρχονται από τις τρίτες χώρες και είναι εµβολιασµένοι µε
εµβόλια που δεν έχουν εγκριθεί ακόµη από τον EMA, όπως είναι
το "Sputnik” και το “Sinopharm”; Θα επιτρέπεται η είσοδός τους
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καραντίνα ή κάθε
χώρα θα εφαρµόζει τη δική της εθνική γραµµή; Πώς θα διαχειριστείτε τα περιστατικά εκείνων των επισκεπτών, που θα έχουν υποβληθεί σε PCR µε αρνητικό αποτέλεσµα τις τελευταίες εβδοµήντα
δύο ώρες; Πώς θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα του πιστοποιητικού
εµβολιασµού µε το οποίο θα είναι εφοδιασµένοι οι επισκέπτες από
τρίτες χώρες; Πώς θα εντοπίζονται τα πλαστά πιστοποιητικά και
τα πλαστά αποτελέσµατα από τα PCR; Είναι προβλήµατα τα οποία
τα βάζουµε στο τραπέζι.
Τέλος, δεν είναι υπερβολικές οι επιφυλάξεις εκείνων που θίγουν και ζητήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, αλλά
και κινδύνου καταπάτησης των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, αναγνωρίζω ότι
είσαστε η Kυβέρνηση που διαχειρίζεται την επικοινωνία στα δάχτυλα. Εντούτοις, υπάρχει και η ουσία και σε αυτήν δεν τα πάτε
καλά, όσο και να σας λιβανίζουν τα δηµοσιογραφικά εξαπτέρυγα.
Όπως και στην υγεία, έτσι και στον τουρισµό οι εξαγγελίες σας
φέρνουν ελπίδες χωρίς αντίκρισµα.
Εµείς σας κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου. Εάν θέλετε
πραγµατικά αποτελέσµατα τόσο ως προς την αναχαίτιση του
ιικού φορτίου όσο και ως προς την αύξηση του τουρισµού χρειάζονται και άλλα µέτρα που µαζί µε το πιστοποιητικό εµβολιασµού θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν υγειονοµικό τείχος
προστασίας. Ως προς αυτά όµως, δυστυχώς, βλέπουµε πολύ
λίγα πράγµατα. Ελπίζω να το αντιληφθείτε και να ενεργήσετε
επαρκώς, πριν να είναι αργά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πουλά.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστος Δερµεντζόπουλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται σήµερα προς συζήτηση, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ένα σχέδιο νόµουτοµή για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς έρχεται σε µία στιγµή που
η πανδηµία COVID-19 συνεχίζει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο. Εάν µπορούµε, έναν χρόνο µετά την έναρξη της πανδηµίας, να µιλήσουµε για όλα τα βήµατα που έχουν γίνει, µπορούµε
εύκολα να πούµε πως έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό
επίπεδο σηµαντικές και ρηξικέλευθες κινήσεις για τον έλεγχο,
την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της πανδηµίας.
Παρ’ότι οι αντοχές των κρατών δοκιµάστηκαν στο έπακρο, το
υγειονοµικό σύστηµα ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις συνεχιζόµενες πιέσεις και αντιξοότητες. Η ελληνική Κυβέρνηση, από την
πρώτη στιγµή, επέδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά και ενεργοποίησε άµεσα ένα τολµηρό σχέδιο, στηριγµένο στις υποδείξεις
των επιστηµόνων και των ανθρώπων της πρώτης γραµµής. Ενισχύθηκε το σύστηµα υγείας, µε τους πολίτες από την πρώτη
στιγµή να είναι σύµµαχοι στο δύσκολο και ανηφορικό µονοπάτι
της πανδηµίας. Αρκετά σηµαντικό, βέβαια, πως όλο αυτό το διάστηµα οικοδοµήθηκε και µία σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο
κράτος και τον πολίτη, παρά τα δύσκολα µέτρα που ήταν επιβεβληµένο να ληφθούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Ελλάδα -όπως έχει τονίσει επανειληµµένως ο Πρωθυπουργός- αποτέλεσε διεθνές παράδειγµα άµυνας απέναντι στην πρωτόγνωρη αυτή υγειονοµική κρίση. Όµως, ο κίνδυνος είναι ακόµα
εδώ. Μία λάθος κίνηση, ένα στραβοπάτηµα µπορούν να αλλάξουν την καλή και ορθή πορεία που έχει πάρει η χώρα µας και η
Ευρώπη γενικότερα.
Η Κυβέρνηση επέδειξε, λοιπόν, ιδιαίτερα γρήγορα αντανακλαστικά και έδωσε ένα σαφές και ισχυρό µήνυµα: ότι ο κρατικός
µηχανισµός κυρίως πρέπει να είναι αποτελεσµατικός, όλοι οι συνεργαζόµενοι φορείς νυχθηµερόν και ακατάπαυστα εκεί για να
αντιµετωπίσουν αγόγγυστα κάθε πρόβληµα που ανακύπτει.
Οι πολίτες όλο αυτό το διάστηµα συνεργάστηκαν αρµονικά για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας και τώρα ήρθε, βέβαια, ο καιρός
να απολαύσουν τους καρπούς των προσπαθειών τους.
Η ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς δισταγµό, προέταξε την προστασία της δηµόσιας υγείας, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις
των επιστηµόνων. Από την πρώτη στιγµή πήρε -συνεχίζει να λαµβάνει- πληθώρα µέτρων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, καθώς και µέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και το µετριασµό των οικονοµικών επιπτώσεων από την
πανδηµία.
Ο ιός επιµένει, µε αποτέλεσµα να παρατείνεται η διαδικασία
για τους πολίτες, για το σύστηµα υγείας, για την οικονοµία.
Ωστόσο, η ραγδαία πρόοδος στην έρευνα και την ανάπτυξη του
εµβολίου κατά του ιού δηµιούργησε βάσιµες ελπίδες ότι βρισκόµαστε στην αρχή του τέλους αυτής της οδυνηρής περιπέτειας.
Η ελληνική Κυβέρνηση µερίµνησε εγκαίρως και εκπόνησε ένα
ολοκληρωµένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εµβολιασµών κατά
της COVID-19. Συµβολικά, σε αυτό το σχέδιο δόθηκε η ονοµασία
«Ελευθερία», για να δείξει σε όλους µας πως πρέπει να κάνουµε
αυτά τα σηµαντικά βήµατα για να µπορέσουµε να επανέλθουµε
το συντοµότερο δυνατό σε µία κανονικότητα.
Καθώς, λοιπόν, οι εµβολιασµοί συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό,
έπρεπε να ρυθµιστεί άµεσα και το καθεστώς των ελεύθερων µετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε ασφάλεια και µε εχέγγυα
πιστοποίησης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την
πρώτη στιγµή διαχείρισης της πανδηµίας εισήγαγε ένα µεγαλόπνοο σχέδιο: να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές µε το δηµόσιο µέσω µιας πλατφόρµας, όπου ο πολίτης άµεσα,
µε τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, να λαµβάνει το πιστοποιητικό που χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί στην υπηρεσία.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός για την Ελλάδα ήταν µία πρόκληση. Με την ανάγκη αντιµετώπισης της πανδηµίας έγινε αναγκαιότητα. Έπρεπε να φροντίσουµε για την απρόσκοπτη και
ασφαλή λειτουργία του κράτους από απόσταση, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την ασφάλεια όλων. Δεν υπήρχε χρόνος για προσαρµογή. Παρ’ όλα αυτά, έγινε άµεσα και µε
συγκροτηµένα βήµατα, µέσω της πλατφόρµας gov.gr, η οποία
καθηµερινά εµπλουτίζεται µε νέες υπηρεσίες και νέα πιστοποιητικά. Μία καινοτοµία είναι και η διευθέτηση ραντεβού για εµβολιασµό και η έκδοση όλων των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό
πιστοποιητικών.
Η Ελλάδα, λοιπόν, αποκτώντας την τεχνογνωσία, προχωρά
ένα βήµα παρακάτω. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πρότεινε ήδη από τον Ιανουάριο την έκδοση του ενιαίου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εµβολιασµού. Πρόσφατα και µε
ταχύτατους ρυθµούς, οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Ευρωκοινοβούλιο συµφώνησαν -µετά από δύσκολες, βέβαια, διαπραγµατεύσεις- για τα στοιχεία που θα περιέχει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, όπως οι εµβολιασµοί και η ανάρρωση
από τον κορωνοϊό. Οι διευκολύνσεις, που θα παρέχονται σε
όσους προσκοµίζουν το πιστοποιητικό, είναι υπόθεση κάθε
χώρας-µέλους. Τα κράτη-µέλη δεν θα επιβάλουν εφεξής πρόσθετους περιορισµούς στους κατόχους του πιστοποιητικού,
πέραν των αναγκαίων και αναλογικών για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Το πιστοποιητικό είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο
είτε έχει εµβολιαστεί κατά του νέου κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση µε αρνητικό αποτέλεσµα, είτε τέλος- έχει αναρρώσει από τη νόσο της COVID. Συνεπώς, το
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σύστηµα του ψηφιακού πιστοποιητικού περιλαµβάνει τρία βασικά
είδη πιστοποιητικών, τα οποία είναι: το πιστοποιητικό εµβολιασµού, αυτό της εξέτασης και το πιστοποιητικό ανάρρωσης. Θα
περιέχει όλα εκείνα τα δεδοµένα που απαιτείται να γνωρίζει κάθε
κράτος σχετικά µε το ευαίσθητο προσωπικό ζήτηµα της υγείας
σε ό,τι αφορά την COVID. Δεν θέτει περιορισµούς, αλλά διευκολύνσεις. Δεν προωθεί απαγορεύσεις, αλλά ελευθερίες για τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται µέσω της εθνικής
πλατφόρµας, θα είναι κι αυτά εναρµονισµένα µε τις ευρωπαϊκές
οδηγίες για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Είναι σαφές και αυτονόητο, ότι καθώς τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά περιέχουν ευαίσθητα ιατρικά δεδοµένα, εξασφαλίζεται πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των
δεδοµένων αυτών. Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν µόνο τις ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα διατηρούνται από τις
χώρες επίσκεψης και δεν θα ανταλλάσσονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
Το ενιαίο, λοιπόν, αυτό πιστοποιητικό θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς θα εκδίδεται µε βάση κοινά συµφωνηµένες πολιτικές, κανόνες και προδιαγραφές. Επιπλέον, θα µπορεί να διευκολύνει και
τα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους, η Ελλάδα µαζί µε άλλες
επτά χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η
Ιουνίου έχουν δώσει ήδη τη δυνατότητα στους πολίτες να εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά που αποτελούν, χωρίς υπερβολή, το
εισιτήριο ελευθερίας τους.
Η σηµαντικότατη αυτή ψηφιακή κατάκτηση, όταν και ετέθη τον
Ιανουάριο από τον Πρωθυπουργό, συνάντησε λίγους υποστηρικτές και περισσότερη καχυποψία. Τώρα, λίγους µήνες µετά, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας πλήρως τη σηµαντικότητα
αυτού του βήµατος, προχώρησε σε συγκεκριµένες κινήσεις
εφαρµογής του. Είναι σηµαντικό κατά τις προσεχείς εβδοµάδες
όλα τα κράτη-µέλη να οριστικοποιήσουν πλήρως τα εθνικά τους
συστήµατα, έτσι ώστε το σύστηµα να τεθεί σε λειτουργία εγκαίρως για την περίοδο των διακοπών. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανυποµονούν να ταξιδέψουν ξανά και θέλουν να το πράξουν µε ασφάλεια. Η απόκτηση πιστοποιητικού αποτελεί κρίσιµο
βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. Το πιστοποιητικό, κυρίως, αναδεικνύει την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης, µε σεβασµό
στις αξίες και στις αρχές µας: προστασία των δεδοµένων, συµµετοχικότητα και αναλογικότητα.
Είναι σηµαντικό, λοιπόν, όλα τα κράτη-µέλη να προετοιµαστούν πλήρως, έτσι ώστε το σύστηµα να τεθεί σε λειτουργία την
1η Ιουλίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δερµεντζόπουλο.
Τον λόγο έχει τώρα η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Παναγιού Πούλου.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και µήνες διεξάγεται σε
ολόκληρη την Ευρώπη η συζήτηση για τη θέσπιση και χρήση
ενός λειτουργικού πιστοποιητικού για την COVID-19, ενός εγγράφου µε συγκεκριµένες πληροφορίες για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών που θα διασφαλίζει την υγειονοµική ασφάλεια των
µετακινήσεων εντός της Ένωσης. Η συζήτηση αυτή αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά σε συγκεκριµένες πολιτικές, που διατυπώθηκαν από την επιτροπή, ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο, εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων και οδήγησαν στην
επικείµενη υιοθέτηση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού COVID-19.
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σηµαντική, ειδικά για τη χώρα µας,
για την οποία τα έσοδα από τον τουρισµό είναι ζωτικής σηµασίας
τόσο για το δηµόσιο ταµείο όσο και για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους.
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Παρά τα όσα ακούσαµε από τον Πρωθυπουργό, ποια ήταν,
όµως, η πραγµατική συµβολή του σε αυτή τη διαδικασία, στην
οποία διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο; Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για ένα υγειονοµικό διαβατήριο απορρίφθηκε πανηγυρικά
από όλα τα θεσµικά όργανα της Ένωσης. Δεν δίστασαν, µάλιστα,
να την απορρίψουν και οι συνοδοιπόροι του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα και οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης. Γιατί πώς
να αποδεχθούν µια πρόταση, που άφηνε παράθυρα για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, ενώ δηµιουργούσε και
ζητήµατα παράνοµων διακρίσεων µεταξύ των πολιτών;
Προφανώς, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι ο τρόπος µε τον οποίο
πολιτεύεται, κυβερνά και νοµοθετεί στην Ελλάδα είναι κατάλληλος και για την Ευρώπη. Έµαθε όµως ότι η επικοινωνιακή διαχείριση ακόµα και των πιο σοβαρών ζητηµάτων, η προχειρότητα, η
έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και κυρίως η βαθιά περιφρόνηση του κράτους δικαίου είναι νοµίσµατα που δεν περνάνε στην
Ευρώπη.
Αντίθετα, η συµβολή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και
του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ήταν αποφασιστικής
σηµασίας. Η λύση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού προήλθε ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη στρατηγική συνεργασία των αριστερών και των σοσιαλδηµοκρατών.
Στο πλαίσιο αυτό, τόσο στο εθνικό Κοινοβούλιο, όσο και στο
ευρωπαϊκό επεξεργαστήκαµε ένα σύνολο σχετικών προτάσεων,
µε οµοιόµορφη διαχείριση των µετακινήσεων, µε υιοθέτηση κοινών υγειονοµικών πρωτοκόλλων, µε αδιάκοπη ενηµέρωση των
τεχνικών ιχνηλάτησης, µε επιτάχυνση των εµβολιασµών και βέβαια µε άρση της προστασίας των πατεντών.
Ειδικά µάλιστα, για την προστασία της εθνικής τουριστικής
βιοµηχανίας, υποστηρίξαµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
αύξηση των τουριστών πρέπει να είναι το αρνητικό τεστ πριν την
είσοδο στη χώρα µας. Παράλληλα, για την αποτελεσµατική προστασία των εργαζοµένων, ζητήσαµε τον κατά προτεραιότητα εµβολιασµό τους, τα συνεχή διαγνωστικά τεστ στους χώρους
εργασίας και φυσικά την ενίσχυση των δοµών υγείας στους τουριστικούς προορισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε όµως ποιο είναι το
δικό µας ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, που εισάγεται µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ποια σχέση έχει µε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID-19. Παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να µας πείσει ότι το δικό µας ψηφιακό
πιστοποιητικό ταυτίζεται µε το ευρωπαϊκό, η σύγκριση ανάµεσά
τους αποκαλύπτει σηµαντικές διαφορές.
Συγκεκριµένα, διαπιστώνουµε ελλείψεις και στις τρεις περιπτώσεις του: στο πιστοποιητικό εµβολιασµού, διαγνωστικού
ελέγχου και ανάρρωσης. Απουσιάζουν δηλαδή οι απαραίτητες
αναφορές στο SARS-CoV-2 και στις παραλλαγές του, στην
αγωγή προφύλαξης, στον αριθµό εµβολιαστικών δόσεων, στο
κράτος µέλος εµβολιασµού και τέλος στο φορέα έκδοσης του
πιστοποιητικού, καθώς και στο αναγνωριστικό του. Ειδικά από το
πιστοποιητικό ανάρρωσης απουσιάζουν επίσης οι ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης ισχύος.
Επιπλέον, έχουν -τεχνηέντως, µάλλον- αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές δικλίδες του άρθρου 3 του κανονισµού και για τις τρεις
περιπτώσεις, δηλαδή η διάρκεια της ισχύος του, η υπόµνηση ότι
δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο και τέλος η απαίτηση για έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού για κάθε νέο εµβολιασµό, διαγνωστικό έλεγχο και ανάρρωση που απαιτεί κάθε φορά µία
επαναλαµβανόµενη διαδικασία.
Βέβαια, φαίνεται ότι οι κουτσουρεµένες προδιαγραφές που
ορίζονται από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αν δεν είναι
σκόπιµες κουτοπονηριές, δεν εµπνέουν εµπιστοσύνη ούτε και σε
εσάς τους ίδιους, κύριοι Υπουργοί. Πώς εξηγείται ότι τα πιστοποιητικά της κυβερνητικής ψηφιακής πύλης gov.gr αντιγράφουν
πιστά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όχι αυτές της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, που καταθέσατε; Είναι µήπως η δική
µας στείρα αντιπολίτευση; Είναι µια δική σας επιπλέον προχειρότητα ή µια περίεργη κυβερνητική πρακτική; Ή µήπως µετά την
ψήφιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου πρόκειται να αναµορφώσετε την πλατφόρµα; Όχι φυσικά.
Προφανώς, προσπαθείτε να ψαρέψετε στα θολά νερά της φε-
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τινής τουριστικής αγοράς, πάλι µε επικοινωνιακά τρικ και µας εγκαλείτε κιόλας, όπως ακούσαµε από προηγούµενους συναδέλφους. Για τη διαρκή δική σας αβελτηρία και την έλλειψη
σχεδιασµού κατηγορείτε εµάς!
Στέλνετε το µήνυµα, το σήµα στις τουριστικές πελατείες της
Ευρώπης ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν είναι και τόσο αυστηρή
στις υγειονοµικές απαιτήσεις της, τουλάχιστον όχι µέχρι την
πλήρη εφαρµογή του ευρωπαϊκού κανονισµού. Λέτε στον Ευρωπαίο τουρίστα «αν βρίσκεις τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού πολύ καταπιεστικές, τότε all you want is Greece».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν
έµαθε πολλά από το περσινό άνοιγµα του τουρισµού και τις συνέπειές του στην πορεία της πανδηµίας. Οι απαράδεκτες υγειονοµικές εκπτώσεις στα πιστοποιητικά αποτελούν µια
σπασµωδική και απελπισµένη επιλογή, που µαρτυρά την απουσία
συνολικής στρατηγικής για τον τουρισµό.
Επιπλέον, η µη ενίσχυση µε προσωπικό και εξοπλισµό του εθνικού συστήµατος υγείας, των δοµών όλης της χώρας δηµιουργεί
σοβαρά ερωτήµατα για τη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης
στο δεύτερο άνοιγµα του τουρισµού: Πού, πώς και από ποιον θα
γίνονται τα απαραίτητα χιλιάδες διαγνωστικά τεστ ανά ηµέρα,
όταν η τουριστική περίοδος φτάσει στην κορύφωσή της; Ποιες
δοµές υγείας στα νησιά ή στην ενδοχώρα, που σήµερα δεν ανταποκρίνονται στην καθολική περίθαλψη του ντόπιου πληθυσµού, θα περιθάλψουν και τα εκατοµµύρια των επισκεπτών;
Λέτε ότι δεν διαλύετε τις δοµές υγείας. Άλλωστε, ακούσαµε
για τους σχεδιασµούς σας και από τον Πρωθυπουργό. Μόλις µε
ενηµέρωσαν σχετικά ότι επίσης διαλύετε το ΙΚΑ της περιοχής Οινοφύτων Σχηµαταρίου -γιατί ως Βουλευτής περιφέρειας υποχρεώνοµαι να φέρνω κι εδώ στο Κοινοβούλιο τα αιτήµατα των
πολιτών- της µεγαλύτερης βιοµηχανικής περιοχής της χώρας.
Θα εξυπηρετούνται -λέτε- πλέον µετακινούµενοι στη Θήβα, χιλιόµετρα µακριά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη. Παρακαλώ την
ανοχή σας.
Κυρίες και κύριοι, ταυτόχρονα µαζί µε την περίθαλψη θα πρέπει να έχουµε µεριµνήσει και για τη διαµονή των τουριστών. Με
ποιο σχέδιο στήριξε η Κυβέρνηση τις µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που δεν βρίσκονται µόνο στους δηµοφιλείς
προορισµούς της πρώτης γραµµής αλλά και στην υπόλοιπη
χώρα; Πόσες τελικά έλαβαν ενισχύσεις και κατάφεραν να ανοίξουν;
Οι µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα
,αλλά και στην Περιφέρειά µας, στη Βοιωτία, στη Φωκίδα, στους
Δελφούς, στην Αράχωβα και στις παραλιακές ζώνες του Ευβοϊκού και του Κορινθιακού υψώνουν φωνή αγωνίας, την οποία συστηµατικά η Κυβέρνηση δεν ακούει. Εναγωνίως, ζητούν
οικονοµική ενίσχυση, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών τους, µε απαραίτητη αναβάθµιση
των υποδοµών.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς όµως δεν έχετε καταφέρει ούτε
καν το έργο της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών, του οµφαλού της γης, να προχωρήσετε -καθυστερεί δύο
χρόνια τώρα- και για το οποίο έχω καταθέσει σχετική ερώτηση
στην Υπουργό Πολιτισµού.
Φαίνεται ότι πέρα από το τσιµεντάρισµα της Ακρόπολης για το
«περάστε, κόσµε» και το διαµελισµό των αρχαιοτήτων, που αποκάλυψε το µετρό της Θεσσαλονίκης, δεν είστε διατεθειµένοι να
κάνετε πολλά για τα µνηµεία µας.
Όµως, αν σχεδιάζετε τέτοια παρέµβαση και στους Δελφούς,
καλύτερα να επιµείνετε στην απραξία σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Πούλου.
Τον λόγο έχει τώρα, αφού ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες ξενοδόχοι δεν ζη-
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τούν οικονοµικές ενισχύσεις. Να βρούµε τρόπο να ανοίξουµε το
δρόµο να έλθουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες στη χώρα µας ζητούν.
Γιατί οικονοµικές ενισχύσεις ετούτη η Κυβέρνηση έδωσε και
άλλο µισό δισεκατοµµύριο ανακοίνωσε πρόσφατα τις προηγούµενες µέρες και επανέλαβε σήµερα από το Βήµα της Βουλής ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όµως, για να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να δουλέψουν και να
πάρει µπροστά η µηχανή της οικονοµίας και του τουρισµού, πρέπει να ανοίξουµε µια λεωφόρο και τη λεωφόρο αυτή την ανοίγει
το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό.
Ταυτόχρονα µε τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, την ίδια ώρα το ζήτηµα του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού συζητείται και στο Ευρωκοινοβούλιο και αύριο,
κατά τα φαινόµενα, θα ψηφιστεί µε µεγάλη πλειοψηφία και στο
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αλήθεια, πόσες φορές οι Έλληνες Βουλευτές απολαµβάνουµε
την ικανοποίηση µια καθαρά ελληνική πρόταση να υιοθετείται
από το Ευρωκοινοβούλιο και όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς
της Ένωσης; Σπανιότατα. Πάντα δηλώνουµε αδικηµένοι, ότι η
Ελλάς δεν εισακούγεται, ότι δεν µπορεί να περάσει τις θέσεις και
τις απόψεις της.
Εδώ µιλάµε για µια πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που
κατατέθηκε εγκαίρως από τον Ιανουάριο του 2021. Συνάντησε
αντιδράσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και σε ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης. Όµως, σήµερα γίνεται πράξη και ήδη,
εννέα ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει και µέχρι 1ης Ιουλίου
θα ισχύει η συµφωνία για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες.
Τι ζούµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο σήµερα; Από τα δεξιά µας,
να µας κατηγορούν για έκθεση προσωπικών δεδοµένων και από
τα αριστερά µας να µας κατηγορούν για ελλιπή στοιχεία στο πιστοποιητικό.
Μάλλον πάµε καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, πρέπει να κατανοήσουµε όλοι ότι δεν
είναι ταξιδιωτικό έγγραφο. Ακόµα και τα στοιχεία που περιλαµβάνει, όπως, επί παραδείγµατι, το ονοµατεπώνυµο, στην πύλη
εφαρµογής δεν θα έρχονται στην επιφάνεια, θα γίνεται ανάγνωση µόνο της ηλεκτρονικής υπογραφής, ακριβώς γιατί έχει
γίνει σύµφωνα µε τον κανονισµό GTPR και επειδή η ηλεκτρονική
υπογραφή του κάθε πιστοποιητικού έχει κωδικό QR, γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδοµένα και
είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για τις ηµεροµηνίες εµβολιασµών όταν µιλάµε για τους εµβολιασµένους συµπολίτες και
Ευρωπαίους πολίτες.
Προς τι, λοιπόν, η αντίδραση και η κριτική; Καταλαβαίνω ότι
γίνεται και µια αντιπολίτευση για την Αντιπολίτευση, αλλά το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, κυρίες και κύριοι, δεν θα ανασχέσει την
πανδηµία. Δεν είναι µέτρο υγειονοµικού χαρακτήρα. Είναι κυρίως
µέτρο οικονοµικού χαρακτήρα. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουµε
40% έως 50% εµβολιασµένους Ευρωπαίους πολίτες. Τι θέλετε;
Να αφήσουµε τη χώρα µέσα σε ένα σύννεφο, να µην συµµετέχει
στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να µην πρωτοπορεί, να µην ξέρουν οι
εµβολιασµένοι Ευρωπαίοι ότι στην Ελλάδα µπορεί να έρθουν για
διακοπές, χωρίς να µπουν επτά µέρες σε καραντίνα και κυρίως,
να µην ξέρουν ότι θα επιστρέψουν στη χώρα τους, η οποία θα
είναι συµβεβληµένη µε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, χωρίς να
κινδυνεύουν να χρειαστεί ακόµα µία εβδοµάδα καραντίνα; Αυτό
είναι που κατέστρεψε τον περσινό τουρισµό. Κανείς δεν θα ερχόταν µια εβδοµάδα διακοπές στην Ελλάδα και µετά να µείνει
δύο εβδοµάδες καραντίνα.
Αυτό, λοιπόν, θέλουν οι επιχειρηµατίες και οι εργαζόµενοι
στον τουρισµό µας, να δώσουµε ένα διαβατήριο ελευθερίας, να
ανοίξουµε µια λεωφόρο, η οποία θα οδηγεί από την Ευρώπη
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και έγκαιρα ο Πρωθυπουργός έκανε αυτήν
την πρόταση, που πανηγυρικά υιοθετείται πλέον σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Ποιοι αντιδρούν για το πιστοποιητικό, ως µη όφειλαν, γιατί δεν
είναι υγειονοµικού χαρακτήρα µέτρο, όπως είπαµε, είναι οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα µέτρο; Οι αντιεµβολιαστές. Γι’
αυτούς δεν µπορούµε να κάνουµε και πολλά. Είναι ιδεολόγοι. Και
για άλλα εµβόλια πιθανότατα πίστευαν τα όσα λένε για το εµβό-
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λιο για την COVID. Υπάρχουν, όµως, και κάποιοι άλλοι αντιδρώντες οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι ωφελιµιστές, ωχαδερφιστές -είναι
µια κατηγορία που προέκυψε τώρα τελευταία- οι οποίοι σκέπτονται ότι «εφόσον θα εµβολιαστούν οι υπόλοιποι και θα κάνουν τείχος ανοσίας, γιατί να εµβολιαστώ εγώ;». Αυτοί κατά την άποψή
µου, είναι λαθρεπιβάτες της ζωής και της κοινωνίας. Πραγµατικά
δεν αναλαµβάνουν την κοινωνική τους ευθύνη και πραγµατικά
δυσκολεύουν την καταπολέµηση του ιού, την καταπολέµηση της
COVID.
Έτσι, λοιπόν, µε σοβαρότητα ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αξιοποιούν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας και
µπαίνουν πρωτοπόροι στην ευρωπαϊκή µάχη για επιστροφή στην
κανονικότητα. Διότι γι’ αυτό συζητάµε. Αν είναι να συζητήσουµε
για το πρόγραµµα εµβολιασµών, είναι µια άλλη συζήτηση. Και
εκεί η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ
οργανωµένα, πάρα πολύ ψηφιακά, τόσο όσο καµία άλλη χώρα
στην Ευρώπη. Πόσες φορές έχουµε την τιµή σ’ αυτή την Αίθουσα
να συζητάµε ότι πρωτοπορούµε στην Ευρώπη σε ένα γιγαντιαίο
πρόγραµµα εµβολιασµών, που όµοιό του δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Τα θεωρούµε ίσως απλά, τετριµµένα, ευκαιρία για αντιπολίτευση, ευκαιρία για αντιπαράθεση. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να
ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να είναι στην Κυβέρνηση η
Νέα Δηµοκρατία, αλλά αυτά τα επιτεύγµατα και το άρτιο πρόγραµµα εµβολιασµού, αλλά και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό,
ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ανήκουν σε όλους µας,
βοηθούν στην ανάταξη της εικόνας της χώρας και του ελληνικού
λαού, που τόσο είχε κατασυκοφαντηθεί -άδικα τις περισσότερες
φορές κατά την ταπεινή µου άποψη- κατά τα χρόνια της κρίσης.
Επιτέλους η Ελλάδα δείχνει ότι µπορεί όχι µόνο να επιστρέψει
στην κανονικότητα, να αντιµετωπίσει όχι µόνο προκλήσεις τέτοιας κλίµακας, όπως η πανδηµία, αλλά να δείξει τον δρόµο και
σε άλλους ευρωπαϊκούς λαούς που δεν ήθελαν καν να ακούσουν
για Ελλάδα µόλις πριν από δύο χρόνια.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι σηµαντικά επιτεύγµατα. Ας τα αξιοποιήσουµε, ας τα συνεχίσουµε, γιατί αυτός είναι ο δρόµος, που
κατατάσσει τον ελληνικό λαό και τη χώρα µεταξύ των προηγµένων ευρωπαϊκών λαών, µια θέση που µας ανήκει ιστορικά και την
οποία ουδέποτε κατακτήσαµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα
Μάνη- Παπαδηµητρίου.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ δεν θα
µπορούσε να φανταστεί κανείς ότι το δικαίωµα της ελεύθερης
κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών στην επικράτεια των κρατών-µελών, δηλαδή ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδοµήµατος
της Ενωµένης Ευρώπης θα υφίστατο κάποια στιγµή οποιονδήποτε περιορισµό. Ωστόσο, η πρωτοφανής πανδηµία και οι έκτακτες συνθήκες υγειονοµικής κρίσης διαµόρφωσαν τα δικά τους
δεδοµένα και υποχρέωσαν τα περισσότερα κράτη-µέλη να κλείσουν τα σύνορά τους και να επιβάλουν περιορισµούς στις µετακινήσεις από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απέναντι στη νέα αυτή πραγµατικότητα, η πολιτική ηγεσία, όχι
µόνο της χώρας µας, αλλά και όλης της Ευρώπης, έπρεπε να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά και να αξιοποιήσει, χωρίς χρονοτριβές, κάθε µέσο, κάθε εργαλείο που θα επιτάχυνε την
επανεκκίνηση των οικονοµιών και την επιστροφή των ανθρώπων
στην κανονικότητα. Είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία επέδειξε πρώτος, µεταξύ όλων των Ευρωπαίων ηγετών, ο Πρωθυπουργός της χώρας µας Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν τον
Ιανουάριο του τρέχοντος έτους µίλησε για πρώτη φορά για την
ανάγκη δηµιουργίας ενός κοινού ψηφιακού πιστοποιητικού σε
όλη την Ευρώπη, ενός πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους
πολίτες να κινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα.
Η πρόταση αυτή αντιµετωπίστηκε στην αρχή µε επιφυλακτικότητα. Πολύ γρήγορα, όµως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλήφθη-
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καν πόσο χρήσιµο θα είναι ένα τέτοιο εργαλείο και για τον τουρισµό και για την εν γένει ευρωπαϊκή οικονοµία, αλλά και γι’ αυτό
καθαυτό το δικαίωµα της µετακίνησης των πολιτών. Κάπως έτσι,
το ψηφιακό πιστοποιητικό υιοθετήθηκε πλήρως κατά την Έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης και 25ης
Μαΐου, η οποία έθεσε και τον στόχο για την ταχεία υλοποίησή
του.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να είµαστε δίκαιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα πρέπει να αποδώσουµε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και να µιλήσουµε για µια
µεγάλη δικαίωση του Πρωθυπουργού µας, δικαίωση, όχι µόνο
της διορατικότητας και της αµεσότητας µε την οποία ενήργησε
εν προκειµένω, αλλά και της ιδιαίτερης προσπάθειας που κατέβαλε για να πειστούν οι Ευρωπαίοι εταίροι για την αξία του ψηφιακού αυτού εργαλείου.
Μετά από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα και
προχώρησε στη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID19 µε την από 30-5-2021 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η
οποία κυρώνεται σήµερα, άλλη µία κατάκτηση στο τεράστιο ψηφιακό άλµα που έχει επιτελέσει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το τελευταίο διάστηµα στην πατρίδα µας.
Η εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση υπαγορεύεται για λόγους ταχύτητας, τόσο συµβολικούς, όσο και για λόγους ουσίας. Συµβολικούς γιατί το πιστοποιητικό βασίστηκε σε δική µας πρόταση και
η Ελλάδα ήθελε και έπρεπε να συγκαταλέγεται στις πρώτες
χώρες που την υλοποιούν, αλλά και για ουσιαστικούς λόγους,
καθώς το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και κάθε ηµέρα εφαρµογής του πιστοποιητικού σηµαίνει λιγότερους περιορισµούς, σηµαίνει περισσότερους τουρίστες και µεγαλύτερο κέρδος για την
οικονοµία της πατρίδας µας.
Ας δούµε, όµως, τι είναι το πιστοποιητικό και πώς εκδίδεται.
Εκδίδεται δωρεάν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου σε τρεις
περιπτώσεις: Πρώτον, όταν ο ενδιαφερόµενος έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία εµβολιασµού. Δεύτερον, όταν έχει υποβληθεί σε
διαγνωστικό έλεγχο µε αρνητικό αποτέλεσµα. Τρίτον, όταν έχει
νοσήσει και αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 τους τελευταίους
µήνες. Φέρει ψηφιακή υπογραφή, στη χώρα µας εκδίδεται µέσω
του gov.gr, αλλά και µέσω των ΚΕΠ και σήµερα έχουµε πλέον
πάνω από 230.000 πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί.
Φυσικά αυτά γίνονται µε τον απόλυτο σεβασµό και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, η οποία στη
χώρα µας επιτυγχάνεται µέσω διπλής δικλείδας ασφαλείας, και
µέσω του γενικού κανονισµού για την προστασία των δεδοµένων
αλλά και µέσω του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εµβολιασµού θεσπίστηκε για να διευκολύνει την ελεύθερη µετακίνηση
των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό, σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί
προϋπόθεση για να ταξιδέψει κανείς. Όσοι δεν το διαθέτουν,
έχουν πάντα τη δυνατότητα να ταξιδέψουν υπό τους υφιστάµενους κανόνες της κάθε χώρας. Το πιστοποιητικό δεν ήρθε για να
διαχωρίσει τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά για να τους ενώσει,
για να τους φέρει πιο κοντά και πάντα µε την απαραίτητη ασφάλεια.
Η Ελλάδα δεν είναι µόνο η χώρα που το εµπνεύστηκε, αλλά
είναι και µια από τις πρώτες χώρες που το υλοποιούν και αυτό
της προσδίδει τεράστια προστιθέµενη αξία, ως τουριστικό προορισµό. Η εξαιρετική πορεία του προγράµµατος εµβολιασµού,
σε συνδυασµό µε το πιστοποιητικό, είναι τα όπλα που διαθέτει η
ελληνική τουριστική βιοµηχανία, καθώς οι χώρες που θα κερδίσουν φέτος το στοίχηµα του τουρισµού θα είναι αυτές που θα
δηµιουργήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους τουρίστες
το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας.
Προσωπικά, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά και για τον
τουρισµό στον τόπο µου, την Πιερία, και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις µας να ανακάµψουν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σε
συνδυασµό και µε την οικονοµική ενίσχυση που ήδη έχει ανακοινωθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός
πρωτοστάτησε στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ταµείου ανάκαµψης και το ταµείο αυτό έγινε πραγµατικότητα. Στη συνέχεια,
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εισηγήθηκε τη δηµιουργία ενός πιστοποιητικού εµβολιασµού για
την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών το οποίο, επίσης, γίνεται πραγµατικότητα. Γι’ αυτό και το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό είναι κάτι ακόµη πιο σηµαντικό. Διότι πέρα από την
αδιαµφισβήτητη αξία για την οικονοµία είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα, µέσω τόσων δυσκολιών, µε αυτή την Κυβέρνηση έχει
πλέον τη θέση που της αξίζει στο ευρωπαϊκό στερέωµα. Πρωτοπορεί και οι προτάσεις της πλέον ακούγονται δυνατά και εν τέλει
εισακούγονται από τους εταίρους µας. Αυτό το λέµε, χωρίς ίχνος
έπαρσης, αλλά επειδή είναι η πραγµατικότητα το λέµε απλά, µε
υπερηφάνεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Μάνη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, διάβαζα προχθές ένα άρθρο και κάποιος µιλούσε για αειφόρο κυβερνητική έπαρση. Νοµίζω ότι αυτό
το ζήσαµε και σήµερα και µε την οµιλία του Πρωθυπουργού,
αλλά και µε όλους τους συναδέλφους που άκουσα προηγουµένως της συµπολίτευσης.
Η αλήθεια, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι είµαστε σε
µια πάρα πολύ κρίσιµη καµπή της πανδηµίας, δεν υπάρχει κανένα success story, και είναι πρόκληση να έρχεστε εδώ και να
επαίρεστε και να λέτε ότι τα καταφέρατε. Ακόµα και στο κρίσιµο
πεδίο των εµβολιασµών είµαστε πολύ µακριά από τον εθνικό
στόχο, αλλά και από τον ευρωπαϊκό στόχο να έχουµε αρχές του
καλοκαιριού ανοσιακό τείχος. Είµαστε στο 22%. Αυτός είναι ο
σκληρός αριθµός, αφού 22% των πολιτών της χώρας µας έχουν
πλήρη εµβολιαστική κάλυψη και 38% βεβαίως, έχουν πάρει µία
δόση. Αυτό σηµαίνει ότι όλη η φιλολογία περί ασφαλούς επανεκκίνησης της πολύ ζωτικής τουριστικής οικονοµίας, δυστυχώς,
είναι στον αέρα.
Πιστεύετε πραγµατικά, ότι αυτό αντιµετωπίζεται µέσα από ένα
ψηφιακό εργαλείο, όπως είναι το πιστοποιητικό; Για το οποίο πιστοποιητικό κατ’ αρχήν ακούω τώρα απίστευτα πράγµατα. «Εµβληµατική
πρωτοβουλία
του
Πρωθυπουργού».
Ο
Πρωθυπουργός, κύριοι συνάδελφοι, µίλησε για εµβολιαστικό πιστοποιητικό κι αυτό ήταν υγειονοµικά λάθος, γιατί ξέρουµε πάρα
πολύ καλά ότι όσοι είναι εµβολιασµένοι έχουν τη δυνατότητα, µε
µικρότερο βαθµό όντως -και αποδείχθηκε αυτό επιστηµονικά- να
είναι ασυµπτωµατικοί φορείς και να µεταδίδουν.
Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν ακολούθησε την πρόταση του κ. Μητσοτάκη και δεν υιοθέτησε εµβολιαστικό πιστοποιητικό, αλλά υιοθέτησε ένα ψηφιοποιηµένο πιστοποιητικό, που αφορά συνολικά
το προφίλ ενός ευρωπαίου πολίτη σε σχέση µε την πανδηµία, δηλαδή τον εµβολιασµό του, το πρόσφατο αρνητικό µοριακό
έλεγχο και βεβαίως, την πιστοποιηµένη νόσηση µε έλεγχο αντισωµάτων.
Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το πράγµα, για το οποίο επαίρεστε ότι ήταν η µεγάλη εµβληµατική πρωτοβουλία και καινοτοµία. Αν κάποιος έκανε µια εµβληµατική κίνηση, η οποία
δικαιώθηκε από τις εξελίξεις είναι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι οποίοι έθεσαν έγκαιρα και διορατικά, όταν άρχισε να
φαίνεται το πρόβληµα από τα τέλη Δεκέµβρη µε αρχές Γενάρη
και όταν οι κατασκευάστριες εταιρείες δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στη ζήτηση, το θέµα της άρσης της προστασίας της
πατέντας. Μετά ήρθαν οι πρώην πρωθυπουργοί και µετά ήρθαν
νοµπελίστες και µετά ήρθε ο Μπάιντεν και άλλαξε η συζήτηση
σε παγκόσµιο επίπεδο, απέναντι σε αυτά τα θέµατα. Αυτή, λοιπόν, είναι η καινοτόµα πρωτοβουλία, που είναι και στον πυρήνα
της προοδευτική, γιατί προωθεί την ιδέα της ισότητας και της
παγκόσµιας αλληλεγγύης.
Το πιστοποιητικό είναι ένα χρήσιµο εργαλείο, γι’ αυτό και
υπερψηφίζουµε τη ρύθµιση µε αυτά τα τρία κοµβικά χαρακτηριστικά. Το µεγάλο θέµα είναι ποια είναι η χρήση του κι αυτό είναι
το πρόβληµα µε την Ευρώπη, ότι ενώ αποφασίζει ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, η χρήση του δεν είναι διευκρινισµένη και
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ουσιαστικά, εναποτίθενται στα κράτη-µέλη να το χειριστούν κατά
το δοκούν. Ποιο στοιχείο, δηλαδή, από τα τρία του πιστοποιητικού Covid θα είναι το κρίσιµο για τις µετακινήσεις των πολιτών;
Εµείς λέµε να είναι το αρνητικό µοριακό και όχι διαζευκτικά ή
εµβολιασµός ή το αρνητικό τεστ ή η πιστοποίηση της νόσησης.
Θέλουµε να περιορίσουµε τον βαθµό επισφάλειας και όχι να καταστροφολογήσουµε ούτε φυσικά, να επενδύσουµε σε µια χαµένη τουριστική χρονιά. Είναι στοίχηµα εθνικής και κοινωνικής
σηµασίας να πάει καλά και ο τουρισµός και ο εµβολιασµός στη
χώρα προφανέστατα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχύσουµε τα υγεινονοµικά στάνταρτ και όχι να πάµε σε µια λογική
εκπτώσεων -υποτίθεται- για να είµαστε ανταγωνιστικοί µε άλλες
όµορες χώρες της Μεσογείου.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, υψηλά στάνταρτ. Ήταν λάθος, για παράδειγµα, που επιλέχθηκε η διαγνωστική µεθοδολογία των selftest. Έχουµε µιλήσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Ήταν υψηλού
υγειονοµικού ρίσκου, για παράδειγµα, η δυνατότητα µετακίνησης στα νησιά Ελλήνων πολιτών µόνο µε self-test, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι έχει προβλήµατα και στην αξιοπιστία ως
µέθοδος, αλλά και στην αξιοπιστία της δήλωσης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι εκεί πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα, στο
ποια θα είναι η χρήση, ποιες οι προϋποθέσεις και κυρίως, βεβαίως, για να µιλάµε για θωράκιση του τουριστικού προϊόντος
και για βιώσιµη επανεκκίνηση του τουρισµού φέτος, πρέπει
οπωσδήποτε να βάλουµε στην εξίσωση µια µεγάλη επένδυση
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, στις δοµές του, στα νησιά, στις
τουριστικές περιοχές, στις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, όχι µόνο
σε υπηρεσίες περίθαλψης, αλλά και στις υπηρεσίες δηµόσιας
υγείας που έχουν αρµοδιότητα την προστασία και την πρόληψη
της υγείας του πληθυσµού από µεταδοτικά νοσήµατα, στα περιφερειακά εργαστήρια δηµόσιας υγείας και φυσικά, στη στελέχωση όλων αυτών µε επαρκές, έµπειρο και εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό µέσα από ένα νέο πλέγµα κινήτρων.
Εµείς έχουµε παρουσιάσει δηµόσια -θα καταθέσουµε και νοµοθετική πρωτοβουλία- ένα πλαίσιο πολύ συγκροτηµένο και τεκµηριωµένο, το έχουµε διαβουλευτεί µε εκπροσώπους των
εργαζοµένων στο ΕΣΥ, µε τοπικές κοινωνίες, το οποίο προβλέπει
παρεµβάσεις, που θα αυξήσουν την προσέλκυση γιατρών, κυρίως, αλλά και εργαζοµένων των άλλων επαγγελµατιών υγείας
στις άγονες και νησιωτικές περιοχές. Επένδυση χρειαζόµαστε
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και όχι φυσικά, όπως άνοιξε τη συζήτηση πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νοµίζει ότι έχει
περάσει η µπόρα και µπορεί να επαναφέρει το νεοφιλελεύθερο
αφήγηµα περί ανοιγµάτων του ΕΣΥ στην αγορά. Μάλιστα, είπε
το φοβερό, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει από κανένα νεοφιλελεύθερο στόµα εδώ και δεκαετίες, ότι ο ιδρυτικός
ν.1397 του ΕΣΥ, που συγκρότησε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
κατά την άποψή του το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν είναι αµιγώς
κρατική υπόθεση. Λοιπόν, ή θα φέρετε νόµο να αλλάξετε τον
ιδρυτικό νόµο του ΕΣΥ, να τον τροποποιήσετε ή αυτό δεν πρέπει
να το ξαναπείτε.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, οι δηµόσιες δοµές, τα δηµόσια νοσοκοµεία, οι δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας και το
προσωπικό τους είναι αµιγώς κρατική υπόθεση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχει φυσικά και ένας ιδιωτικός τοµέας, ο
οποίος θα δρα συµπληρωµατικά και επικουρικά. Είναι άλλο θέµα
αυτό, και άλλο θέµα να αµφισβητούµε τον δηµόσιο χαρακτήρα
του ΕΣΥ. Διότι αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός µε την οµιλία του,
δείχνοντας ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από την πανδηµία και
από την καθολική απαίτηση να υπάρξει µια γενναία παρέµβαση,
ενισχυτική του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Το πιστοποιητικό
σε σχέση µε την COVID, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και το
εθνικό πιστοποιητικό, δεν είναι ένα εργαλείο που αντιµετωπίζει
τις ανισότητες. Το µεγάλο πρόβληµα µε την πανδηµία είναι οι
ανισότητες, οι παγκόσµιες ανισότητες. Δεν είναι ένα εργαλείο,
που αντιµετωπίζει τις ανισότητες. Χρειάζονται άλλου τύπου παρεµβάσεις, όπως αυτές που είπαµε πριν, και άλλου τύπου ρυθµίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τα φάρµακα
και τα εµβόλια, αλλά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για να
είναι πραγµατικά ισότιµη η πρόσβαση όλων των ανθρώπων του
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πλανήτη στα καινοτόµα προϊόντα και επιτεύγµατα της επιστήµης.
Κινδυνεύει το πιστοποιητικό αυτό, αν δεν γίνει σωστή χρήση του,
να διευρύνει τις ανισότητες, να δηµιουργήσει διακρίσεις και αυτό
παρότι επί της αρχής συµφωνούµε, οφείλουµε να το τονίσουµε.
Βεβαίως, εάν δεν συνοδευτεί µε µέτρα θωράκισης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας συνολικά, των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας
της χώρας, του ανθρώπινου δυναµικού τους, των υποδοµών
τους, του εξοπλισµού τους και εν γένει αυτού που λέµε «δηµόσιος τοµέας υγείας», νοµίζω ότι πραγµατικά θα είναι εντελώς
αναποτελεσµατικό για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ξανθό.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, προκειµένου
να πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθέ, παρακολούθησα µε ιδιαίτερη προσοχή την οµιλία
σας, γιατί σας χαρακτηρίζει ένας ήπιος πολιτικός λόγος, αλλά
πραγµατικά, την κατάληξη της οµιλίας σας δεν την κατάλαβα.
Δεν κατάλαβα αυτό το αριστερό πρόσηµο, που οπωσδήποτε
πρέπει να µπει στη συζήτηση, περί ανισοτήτων και τον συνδυασµό που κάνατε, σε σχέση µε το ψηφιακό πιστοποιητικό. Το ψηφιακό πιστοποιητικό έρχεται, ακριβώς για να διευκολύνει όλους,
είτε αυτούς που εµβολιάστηκαν, είτε αυτούς που νόσησαν, είτε
αυτούς που δεν έχουν κανένα από τα άλλα δύο χαρακτηριστικά
και θέλουν απλά να κάνουν ένα αρνητικό µοριακό τεστ ή rapid
test, να καταχωρηθεί αυτό και να ταξιδέψουν µε αυτό. Τι πιο δηµοκρατικό, τι πιο δίκαιο, τι πιο εύκολο και εύχρηστο!
Για να καταλάβει ο κόσµος: Το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν
αφορά όσους εµβολιάστηκαν, δεν αφορά µόνο αυτούς. Αφορά
κι όσους δεν θέλουν -για οποιονδήποτε λόγο- να εµβολιαστούν.
Τι κάνουµε και µε αυτούς; Ουσιαστικά ενισχύουµε το δικαίωµά
τους στην ελεύθερη µετακίνηση. Αυτό κάνει η Ευρώπη αυτήν τη
στιγµή. Η Ευρώπη, που πάντα έδινε το δικαίωµα της ελεύθερης
µετακίνησης ανάµεσα στις χώρες µέλη, τώρα, λόγω της πανδηµίας και λόγω των περιορισµών που τέθηκαν -υπήρχαν ταλαιπωρίες, υπήρχαν απαγορεύσεις τις οποίες έθετε το κάθε κράτοςέρχεται ενιαία και αποφασίζει να βάλει αυτούς τους κανόνες,
ακριβώς ως εργαλείο διευκόλυνσης.
Επειδή, όµως, µιλήσατε για ανισότητες, να δώσω και µια διάσταση που δεν την έδωσε κανείς εδώ σήµερα. Μέχρι τώρα
υπήρχε από την αριστερή πλευρά της Βουλής πάντα -όχι µόνο
από την αριστερή, να το πω αυτό- µια πολύ εύκολη κριτική στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πάντα εξυπηρετεί τα συµφέροντα των βορείων χωρών. Το ψηφιακό πιστοποιητικό ψηφίζεται µε ρυθµούς,
οι οποίοι είναι πρωτόγνωροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
διευκολύνει ποιους; Τον τουρισµό, την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ισπανία και την Πορτογαλία, τον Νότο. Αυτή τη στιγµή, η Ευρώπη
ψηφίζει για τον Νότο, δεν ψηφίζει µόνο για να διευκολυνθούν
στις µετακινήσεις πραγµατικά όλοι όσοι επιθυµούν να ταξιδέψουν, αλλά βασικά και ουσιαστικά για να ενισχυθεί η δυνατότητα
της οικονοµικής ανάκαµψης µέσα από τον τουρισµό για τις
χώρες του Νότου. Η «κακή» Ευρώπη λοιπόν, η «κακή» Ευρωπαϊκή
Ένωση», νοµοθετεί µε ρυθµούς ρεκόρ για να βοηθηθεί η Ελλάδα
να πάρει ένα µέρος του τουρισµού, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι τέσσερις αυτές χώρες.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι κάνουµε µια συζήτηση, η οποία -θα αναγκαστώ να το ξαναπώ- έχει στοιχεία µίζερης άσκησης αντιπολίτευσης σε κάτι που είναι µεγάλο, σε κάτι που είναι καλό, σε κάτι
που διευκολύνει όλους τους πολίτες, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εµβολιάστηκαν, είτε δεν εµβολιάστηκαν, είτε θέλουν να
πάνε ταξίδι αναψυχής, είτε θέλουν να πάνε επαγγελµατικό ταξίδι,
είτε θέλουν να πάνε σε µια γειτονική χώρα για µια µέρα και να
επιστρέψουν.
Το κάνουµε αυτό µε έναν τρόπο ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά: ταχύτητα και αξιοπιστία του συστήµατος. Ταχύτητα, γιατί
πάρα πολύ γρήγορα γίνεται ο έλεγχος και συγχρόνως είσαι και
βέβαιος για την αξιοπιστία του ελέγχου, γιατί µέσω της ενιαίας
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ψηφιακής πύλης ξέρεις ότι το έγγραφο που σου επιδεικνύεται
είναι έγκυρο, έχει εκδοθεί από τη δηµόσια αρχή του κράτους
προέλευσης, την οποία έχεις συµφωνήσει και πρέπει από αυτή
να εκδοθεί.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν µας αξίζει, δεν αξίζει στους Έλληνες
που προσπαθούν, δεν αξίζει στους Έλληνες που µας ακούνε να
µιλάµε γι’ αυτό το µέτρο, που η Ευρώπη το θέσπισε και η Ελλάδα
συµµετείχε σε αυτό. Πώς να το κάνουµε; Τώρα θέλουµε να έρθουµε να αλλάξουµε τις λέξεις, τις εκφράσεις; Μα, ο πρώτος που
το ανέφερε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα το αν έχει άλλη ονοµασία ή όχι, ο στόχος ήταν ένας,
να διευκολυνθούν οι πολίτες στις µετακινήσεις τους και αυτό γίνεται. Να θυµίσω ότι το πιστοποιητικό αυτό αναφέρθηκε από τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ως πιστοποιητικό ανευθυνότητας; Έτσι είχε χαρακτηριστεί.
Να θυµίσω τι λέγατε για τα self-test, που ήµασταν πάλι από τις
πρώτες χώρες που το κάναµε; Να θυµίσω ότι ήµασταν από τους
πρώτους, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους, µαζί µε άλλες επτά χώρες, που ζήτησε την άµεση οικονοµική αντίδραση της Ευρώπης και την ενίσχυση των οικονοµιών
και έχουµε πλέον ένα Ταµείο Ανάκαµψης, στο οποίο είµαστε από
τους πρώτους, οι οποίοι καταθέσαµε ένα πλήρες σχέδιο κι είµαστε έτοιµοι για να προχωρήσουµε σε όλα τα επόµενα βήµατα; Τι
να κάνουµε; Η Ελλάδα πρωτοπορεί!
Αυτό νοµίζω τελικώς ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το δούµε
στενά κοµµατικά, πολιτικά, γιατί τελικά ο κόσµος που στηρίζει
κάθε ένα από αυτά τα κόµµατα, θα µας αξιολογήσει και µε αυτήν
µας τη στάση. Ο κόσµος θέλει την Ελλάδα να πρωτοπορεί, να
καινοτοµεί, να δίνει παραδείγµατα καλής πρακτικής, που να τα
ακολουθούν οι άλλοι. Γιατί πρέπει να είµαστε τελευταίοι, για να
µπορέσουµε να ασκήσουµε µια πιο εύκολη αντιπολίτευση;
Σχετικά µε τους εµβολιασµούς: Εκατό χιλιάδες εµβολιασµοί
την ηµέρα. Πριν από τρεις µήνες έλεγε ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ
«Είκοσι πέντε χιλιάδες, είναι δυνατόν ποτέ να καταφέρουµε αυτό
το νούµερο;».
Γιατί δεν βγήκε να πει ένα µπράβο σε όλους αυτούς που κατάφεραν και αυτήν την στιγµή χωρίς προβλήµατα µε έναν πολύ
καλό ρυθµό, που εξυπηρετούµε εκατό χιλιάδες συµπολίτες µας
που εµβολιάζονται κάθε µέρα; Αυτός έλεγε ότι οι είκοσι πέντε χιλιάδες είναι ένα άπιαστο νούµερο. Πρέπει να τελειώσουµε µε
αυτό.
Σήµερα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτά και σωστά
αναφέρθηκε. Τι να ξεχάσουµε; Να ξεχάσουµε τις εκφράσεις για
ξεστοκάρισµα; Να ξεχάσουµε την στήριξη στις πορείες σε µια
πολύ κρίσιµη περίοδο για την χώρα, που η πανδηµία ήταν πραγµατικά στο ζενίθ; Δεν µπορούµε να τα ξεχάσουµε, αλλά καταλήγουµε σε κάτι. Αυτός ο κύκλος κλείνει λίγο-λίγο.
Πρέπει να υπάρξει µια συστράτευση ουσιαστική από όλους
µας πρώτα, για να εµβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι,
να πεισθούν όσοι ακόµα είναι δύσπιστοι απέναντι σε αυτό το µοναδικό όπλο, το οποίο έχουµε για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία και στη συνέχεια όλοι µαζί µε προτάσεις, οι οποίες
µπορούν να υιοθετηθούν -εµείς δεν είµαστε αρνητικοί στο να υιοθετήσουµε προτάσεις- να µπορέσουµε να έχουµε µια ουσιαστική
ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σήµερα ο Πρωθυπουργός έκανε µια τέτοια έκκληση, κάλεσε
σε συστράτευση όλες τις πολιτικές δυνάµεις γι’ αυτήν την επόµενη περίοδο που ξεκινάει. Και εµείς ξεκινάµε µε µίζερες κρίσεις,
µε αναφορές στο παρελθόν οι οποίες δεν είχαν και σχέση µε τη
σηµερινή συζήτηση και συγχρόνως, προσπαθούµε να απαξιώσουµε και το αντικείµενο της σηµερινής συζητήσεως το οποίο
είναι ένα, είναι συγκεκριµένο και έχει καταγραφεί στην συνείδηση των Ελλήνων πολιτών ότι είναι µια επιτυχία για όλη την Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε από την σκέψη όχι του Κυριάκου
Μητσοτάκη -ξεχάστε τον- του Έλληνα Πρωθυπουργού. Την Ελλάδα τιµάει όλο αυτό. Το ότι ήταν πρωτοβουλία του Έλληνα
Πρωθυπουργού τιµά όλους τους Έλληνες. Σήµερα οι Έλληνες
Ευρωβουλευτές, που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο, αισθάνονται υπερήφανοι που βλέπουν ότι ουσιαστικά, υλοποιείται και
υιοθετείται από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο µια ιδέα, την οποία
είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
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Νοµίζω, λοιπόν, ότι επιχειρώντας να πληροφορήσουµε σωστά
τον κόσµο -οφείλουµε να ενηµερώσουµε σωστά τον κόσµο, να
µην τον παραπληροφορούµε και να µην δηµιουργούµε και συγχύσεις- µιλήσαµε, κύριε Κάτση, για το gov.gr και υιοθετήσατε κι
εσείς τη δηµόσια δήλωση της Ένωσης Πληροφορικών, την
οποία ήρθε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και κατέρριψε ουσιαστικά, λέγοντας ότι τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται για την ασφάλεια του gov.gr είναι επαρκέστατα.
Δεν µπορεί κανείς να υπονοµεύσει αυτήν την προσπάθεια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας, που γίνεται και όποιος
το επιχειρήσει έρχεται αντίθετος, όχι µε τη Νέα Δηµοκρατία, όχι
µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όχι µε την Κυβέρνηση, µε τα εκατοµµύρια των συµπολιτών οι οποίοι αγκάλιασαν
αυτήν την προσπάθεια, την στηρίζουν, την χρησιµοποιούν, την
υλοποιούν, γιατί θέλω να δώσω κι εγώ ένα πολιτικό πρόσηµο στο
gov.gr και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας λοιπόν, έρχεται να δώσει
ένα βήµα και µια δυνατότητα εξυπηρέτησης, διεκπεραίωσης
υποθέσεων των πολιτών, χωρίς την αναγκαία φυσική παρουσία
τους. Αυτό βασικά, αναφέρεται στους απλούς πολίτες εργαζόµενους, που δεν είχαν το χρόνο να φύγουν από την εργασία τους
να πάνε σε µια δηµόσια υπηρεσία, στις µητέρες που έχουν µικρά,
ανήλικα παιδιά και δεν µπορούν να τα αφήσουν για να πάνε σε
µια δηµόσια υπηρεσία, στον ανάπηρο που δεν µπορεί να φύγει
από το σπίτι του, να µετακινηθεί να πάει να παρκάρει έξω από
µια δηµόσια υπηρεσία και να κάνει τη δουλειά του, στον Έλληνα
που βρίσκεται µετανάστης στη Γερµανία και δεν µπορεί να αφήσει την δουλειά του για να πάει να κάνει ένα πληρεξούσιο 500 χιλιόµετρα µακριά, για να το στείλει στην Ελλάδα να κάνει την
δουλειά του. Απευθυνόµαστε στον απλό Έλληνα πολίτη, σε
αυτόν που δεν είχε τα λεφτά, σε αυτόν που δεν είχε την δυνατότητα, σε αυτόν που είχε τις γνωριµίες, σε αυτόν που δεν είχε τον
χρόνο και σε αυτόν που δεν µπορούσε να ταλαιπωρείται συνέχεια για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του. Του δίνουµε την δυνατότητα να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του από το σπίτι το
βράδυ όταν όλοι οι άλλοι κοιµούνται, όταν έχει γυρίσει από την
δουλειά του ο πατέρας, όταν η µητέρα βλέπει ότι τα παιδιά έχουν
κοιµηθεί και µπαίνει δώδεκα η ώρα το βράδυ ζητάει τη διεκπεραίωση µιας ψηφιακής υπηρεσίας και την καταφέρνει. Σε αυτούς, λοιπόν, δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα. Αυτό είναι το
πρόσηµο της δικιάς µας πολιτικής και είναι ένα πρόσηµο, το
οποίο πραγµατικά αφορά όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Κάτσης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ορίστε, κύριε Κάτση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απαντήσω στον κύριο Υφυπουργό και σε αυτά τα
οποία άκουσα νωρίτερα.
Δεν ξέρω γιατί, κύριε Υφυπουργέ, πραγµατικά, ήσασταν τόσο
επιθετικός από το Βήµα της Βουλής. Καλύτερα να απευθυνθείτε
στο εσωτερικό της Κυβέρνησης. Ακούσατε µήπως τι είπε σήµερα
ο κ. Θεµιστοκλέους δηµόσια σε πανελλαδικής εµβέλειας κανάλι;
Ούτε διαθέσιµα εµβόλια και δόσεις υπάρχουν ούτε διαθέσιµα
ραντεβού για όλες τις ηλικίες. Έρχεστε και επιτίθεστε σε εµάς;
Ο κ. Πέτσας δεν ήταν δικός σας Υπουργός και Κυβερνητικός
Κκπρόσωπος, όταν έλεγε για δύο εκατοµµύρια εµβολιασµούς
τον µήνα; Εσείς δεν το λέγατε; Δύο εκατοµµύρια τον µήνα δεν
λέγατε και τώρα µας λέτε να πρέπει σας πούµε και µπράβο µετά
από έξι µήνες ολόκληρους; Σοβαρά µιλάτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Τρία εκατοµµύρια εµβολιασµούς τον µήνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, θα
απαντήσετε µετά. Μην διακόπτετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μπορείτε να απαντήσετε όποτε θέλετε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υφυπουργέ, ο κύριος Πρωθυπουργός τα βρήκε όλα καλά σήµερα. Δεν βρήκε τίποτα να πει για το
γεγονός ότι υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για το 100% θνησιµότητας στις ΜΕΘ της Αιτωλοακαρνανίας και της Έδεσσας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για το γεγονός ότι µίλησε για ιδιωτικοποίηση του εθνικού συστήµατος υγείας, σαν να µην έχει καταλάβει τίποτα από την περίοδο
της πανδηµίας, ότι πλούσιοι και φτωχοί έσπευσαν όλοι στο δηµόσιο σύστηµα υγείας για να βρουν περίθαλψη και έρχεστε τώρα
ξαφνικά, να θυµηθείτε το προεκλογικό σας πρόγραµµα, λες και
δεν διδαχθήκατε τίποτα, δεν µάθατε το παραµικρό.
Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε το εξής, για να καταλάβετε λίγο
τον πυρήνα της αντίληψης της Κυβέρνησής σας. Δια στόµατος
του ίδιου του Προέδρου της Κυβέρνησης, είπε ότι δεν θα µπορέσει κανείς να πει τίποτα στους µαγαζάτορες της εστίασης, αν
ξαφνικά αποφασίσουν να δέχονται µόνο εµβολιασµένους.
Μπορείτε να εξηγήσετε τι σηµαίνει αυτό, κύριε Γεωργαντά, αν
το κάνετε σε συνάρτηση µε την δήλωση του κ. Θεµιστοκλέους
σήµερα; Μπορείτε να το πείτε στους επιχειρηµατίες της εστίασης; Μπορείτε να το πείτε στους πολίτες που κάνετε διάκριση
των πολιτών σε δύο κατηγορίες, λες και είναι δικιά τους ατοµική
ευθύνη που δεν φτάνει ο εµβολιασµός;
Εν πάση περιπτώσει, το ζήτηµα εδώ δεν είναι µόνο τεχνικής
φύσεως, είναι και πολιτικής φύσεως. Είστε εδώ µόνο οι Υπουργοί
και οι Υφυπουργοί, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής.
Πού είναι το Υπουργείο Υγείας; Εδώ έχουµε τον τοµεάρχη και
πρώην Υπουργό κ. Ανδρέα Ξανθό, πήρε θέση. Πού είναι ο Υπουργός Υγείας; Πού είναι ο Υπουργός Τουρισµού, ο κ. Θεοχάρης;
Μόνο στο BBC βγαίνει και γίνεται ρόµπα. Πείτε πού είναι; Είναι
ψηφιακό τεχνικό ζήτηµα;
Σας είπε ο κ. Ξανθός νωρίτερα ότι έχει να κάνει και µε το ζήτηµα της χρήσης, πώς ακριβώς θα καταφέρουµε, ναι, να είναι
ένα ασφαλές διαβατήριο. Με ποια έννοια; Με την έννοια της διευκόλυνσης, χωρίς να διευρύνει ανισότητες, αλλά ταυτόχρονα
να µην θέσει σε κίνδυνο την υγειονοµική κατάσταση, την πανδηµία.
Για όλα αυτά, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είσαστε αµετανόητοι.
Είσαστε πραγµατικά, κολληµένοι. Έχετε µείνει σε ένα νεοφιλελεύθερο δόγµα, σε µια αντίληψη που πραγµατικά είσαστε ξεπερασµένοι από την εποχή πλέον. Η Ευρώπη αλλάζει, µιλάει για
νέες προτεραιότητες, το ίδιο και η Αµερική κι εσείς έχετε µείνει
να ξηλώνετε τις πιο αποτυχηµένες συνταγές του παρελθόντος
του Ρήγα και της Θάτσερ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό θα χρειαστώ
µόνο γιατί νοµίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα να απαντηθούν.
Τώρα, όµως, σε σχέση µε τους Υπουργούς, τους οποίους αναφέρετε. Εδώ είναι η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία ακριβώς επειδή έχει τα χαρακτηριστικά που έχει
το συγκεκριµένο πιστοποιητικό, εκπροσωπήθηκε η Κυβέρνηση
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, θα προκαλέσουµε και άλλες συζητήσεις. Για την
υγεία έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, να προκαλέσουµε και
για τον τουρισµό, όποτε θέλετε. Οπότε µην λέτε πού είναι αυτοί
που δεν όφειλαν να είναι εδώ. Όποτε θέλετε να κάνουµε µια συζήτηση και για τα θέµατα της υγείας και για τα θέµατα του τουρισµού. Αυτό είναι το πρώτο.
Να σας πω εγώ κάτι. Ο Έλληνας πολίτης πριν τρεις µήνες θυµάται τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι είκοσι πέντε χιλιάδες είναι
άπιαστο όνειρο, θυµάται τον κ. Πέτσα να λέει ότι θα φτάσουµε
δύο εκατοµµύρια εµβολιασµούς τον µήνα. Τώρα, που είµαστε
στα δυόµισι εκατοµµύρια εµβολιασµούς τον µήνα -είναι, πάνω
από δυόµισι εκατοµµύρια εµβολιασµοί τον µήνα- δεν υπάρχει µια
οφειλόµενη αναγνώριση αυτής της προσπάθειας κι αυτής της
λάθος εκτιµήσεως, η οποία έγινε πριν από τρεις µήνες;
Πριν από τρεις µήνες, µετρούσαν τα χρόνια που θα χρειαστούν για να εµβολιαστούν όλοι οι Έλληνες. Έλεγε ο κ. Τσίπρας ότι µε αυτόν τον ρυθµό, το 2023 θα εµβολιαστούν όλοι.
Σε σχέση µε την χρήση του συγκεκριµένου πιστοποιητικού, αν
και εγώ νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο, για να το διασκεδάσω κλείνοντας, είµαι σίγουρος ότι η οµάδα των αριστερών Βουλευτών
στο Ευρωκοινοβούλιο θα µας σώσει και από αυτό.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν γίνεται. Δεν
θα κάνουµε φυσαρµόνικα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Έκανα µια ερώτηση, που δεν απάντησε ο
κύριος Υπουργός και θα ήθελα να µου δώσετε ξανά τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κάτση, σας
έδωσα τον λόγο, απαντήσατε στον Υπουργό και ο Υπουργός σας
απάντησε. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα. Είναι απλά
τα πράγµατα και τα µαθηµατικά απλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Λογιάδης, Βουλευτής του ΜέΡΑ25.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Γιατί, λοιπόν, τσακωνόµαστε, αφού και
οι τρεις εις σώµα ένα θα υπερψηφίσετε;
Θυµάµαι τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, κάθε φορά
που υπάρχει µία αντιπαράθεση -κάθε φορά- το ίδιο λέει: «Και
εµείς και εσείς και όλοι τα ίδια ψηφίζουµε, άρα, λοιπόν, δεν
υπάρχει λόγος να τσακωνόµαστε».
Κύριε Υφυπουργέ, επειδή αναφέρατε προηγουµένως το θέµα
της ελληνικής γλώσσης -πολύ καλά το κάνατε- θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά ποιος εµβολιάζει τον κόσµο. Η ελληνική
Κυβέρνηση; Όχι. Τον κόσµο, τους πολίτες, τους εµβολιάζει η Ελληνική Δηµοκρατία. Είναι λάθος αυτό. Σας το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λογιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχουν και χώρες βέβαια οι οποίες δεν ζητούν καν τέτοιο
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Λένε: «ελάτε εδώ στον τόπο µας
να κάνετε διακοπές και θα σας εµβολιάσουµε εµείς».
Σε αυτά όλα που είπε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος κ. Κλέων Γρηγοριάδης, δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Ήταν µια εξαίρετη τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα να δώσω
µία άλλη διάσταση στη συζήτησή µας.
Το σχέδιο νόµου, όπως είπαµε, περιλαµβάνει τρία άρθρα,
όπου το τρίτο αναφέρεται στην έναρξη ισχύος. Τα άλλα δύο
άρθρα είναι ουσιαστικά τεχνικές προδιαγραφές. Εισάγεται σήµερα στην Ολοµέλεια, αλλά η εφαρµογή του ξεκίνησε ήδη από
την 1η Ιουνίου. Ο στόχος που θέτει το σχέδιο νόµου είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας -διαβάζω ακριβώς- «ώστε
να τονωθούν τόσο ο εσωτερικός όσο ο εξωτερικός τουρισµός».
Ας δούµε όµως αν εξυπηρετείται ο στόχος αυτός.
Ας δούµε τι έκανε µία άλλη χώρα αντίστοιχα, το Ισραήλ. Μέχρι
τα µέσα Μαρτίου φέτος, είχε πλήρως εµβολιάσει τον κόσµο.
Μετά από ένα µήνα άνοιξε την οικονοµία, τα µαγαζιά, την
εστίαση και στις 23 Μαΐου ξεκίνησε να επιτρέπει την είσοδο στη
χώρα σε µικρά και περιορισµένα γκρουπ εµβολιασµένων τουριστών. Από τον Ιούλιο θα επιτρέψει περαιτέρω την είσοδο και µεµονωµένων τουριστών. Κανείς δεν ζητάει στο Ισραήλ πράσινο ή
ψηφιακό διαβατήριο, διότι δεν υπάρχει λόγος, αφού πάνω από
το 90% του πληθυσµού άνω των δεκαέξι ετών είναι εµβολιασµένοι.
Τι θα µπορούσαµε άραγε να µάθουµε ως Ελλάδα, αλλά και ως
Ευρωπαϊκή Ένωση από το παράδειγµα του Ισραήλ; Μαζικοί εµβολιασµοί και τµηµατικό άνοιγµα βήµα-βήµα της οικονοµίας. Τι
κάνουµε στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Καθυστερούµε, λόγω των διαπλεκόµενων συµφερόντων µεταξύ Γάλλων
και Γερµανών, αλλά και µε το Ηνωµένο Βασίλειο από την άλλη.
Πάµε τώρα στον στόχο του σηµερινού σχεδίου νόµου για το
άνοιγµα του τουρισµού. Γνωρίζουµε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση βρίσκεται σε οικονοµικό πόλεµο τόσο µε το Ηνωµένο Βασίλειο -λόγω του Brexit- όσο και µε τη Ρωσία και ο πόλεµος αυτός
επηρεάζει δυσµενέστατα τον τουρισµό. Στην Ελλάδα έχουµε µαζικές ακυρώσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τη νούµερο δύο
αγορά για την Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι τέλος Ιουνίου. Η χώρα
µας είναι στην πορτοκαλί λίστα. Οι δε Γερµανοί -νούµερο ένα
αγορά για µας- µένουν εντός Γερµανίας και έχουν εκτοξευθεί οι
πληρότητες των ξενοδοχείων εκεί, διότι δεν εµπιστεύονται. Για
την Ελλάδα µόνο ευχολόγια και προσδοκίες. Οι κρατήσεις το δεί-
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χνουν, που είναι σε πολύ χειρότερο σηµείο, σε σχέση µε πέρυσι.
Οι Γερµανοί δεν έχουν εισάγει ακόµα το ψηφιακό διαβατήριο,
χρησιµοποιώντας µόνο το βιβλιάριο υγείας τους για πιστοποίηση
ότι είναι εµβολιασµένοι.
Από την άλλη πλευρά, η άλλη µεγάλη αγορά, η Ρωσία, όπου ο
Υπουργός Τουρισµού είχε επισκεφθεί τη Μόσχα, οι αριθµοί και
από εκεί είναι πάρα πολύ χαµηλοί. Όσα ξενοδοχεία άνοιξαν από
τα µέσα Μαΐου µόνο ζηµιές καταγράφουν. Να τονίσω επίσης ότι
υπάρχει ένας αδυσώπητος πόλεµος προσφορών και τιµών µεταξύ ξενοδόχων που καταστρέφει την αγορά, τις επιχειρήσεις
και τους εργαζόµενους. Διότι ο ένας κτυπάει την τιµή του άλλου,
για να µπορέσει να πάρει, να κλέψει, ένα µέρος από τους ελάχιστους τουρίστες που υπάρχουν. Η πλήρης καταστροφή!
Πρόσφατα η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων εξέφρασε τον
φόβο της ότι αυτό το καλοκαίρι θα ζήσουµε καταστάσεις όπου
περιοχές θα ανοίγουν και θα κλείνουν κι αυτό -διαβάζω ακριβώς«θα είναι η απόλυτη καταστροφή». Και συνεχίζει: «Αν δεν γίνει η
χώρα πράσινη, τουρίστες δεν θα έρθουν». Αυτά για τον εξωτερικό τουρισµό.
Για την εσωτερική αγορά, εδώ τι να πω; Δεν ανοίγετε καν την
εστίαση σε εσωτερικούς χώρους για τους εµβολιασµένους. Απλά
πρακτικά πράγµατα. Είναι µόνο επικοινωνιακό το παιχνίδι σας και
δηµιουργείτε µια επίπλαστη εικόνα.
Διαφηµίσατε πρόσφατα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το ψηφιακό πιστοποιητικό. Είναι, όµως, ένα πιστοποιητικό χωρίς πρακτικό αντίκρισµα, αλλά και επικίνδυνο
νοµοθέτηµα. Γιατί βιάζεστε; Ο σοφός λαός λέει: «Όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Βιάζεστε, διότι ένας δικός σας αναλυτής αναφέρει ότι «σωτηρία µας τώρα είναι ο τουρισµός». Διαβάζω
ακριβώς: «Το οικονοµικό επιτελείο αλλάζει χρώµα µόνο στην ιδέα
ότι το 2021 µπορεί να µην έρθει στην Ελλάδα καν το 50% των
τουριστών του 2019».
Θα τόνιζα, όµως, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουµε µόνο ποσοτικά
στοιχεία, αλλά και ποιοτικά. Τα στοιχεία του ΣΕΤΕ δείχνουν ότι η
µέση κατά κεφαλήν κατανάλωση από τα 814 ευρώ το 2000 έπεσε
στα 565 ευρώ το 2019. Το ψηφιακό πιστοποιητικό που διαφηµίζετε αναµένεται -και υπογραµµίζω το αναµένεται- να ενταχθεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου εάν όλα πάνε καλά.
Είδαµε πολύ πρόσφατα, µετά τον τελικό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου µεταξύ δύο αγγλικών οµάδων στο Πόρτο της Πορτογαλίας ότι ενώ η Πορτογαλία ήταν στην πράσινη λίστα, µπήκε
σε µία βραδιά στην πορτοκαλί, διότι τα κρούσµατα εκτοξεύτηκαν, µε καταστροφικές συνέπειες για την χώρα.
Ρωτώ: Τι θα γίνει τώρα µε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου την ερχόµενη Παρασκευή στο Ολύµπικο της Ρώµης; Θα διεξαχθεί σε δώδεκα πόλεις
της Ευρώπης ταυτόχρονα: Λονδίνο, Γλασκόβη, Αγία Πετρούπολη, Σεβίλλη, Βουδαπέστη, Μόναχο, Άµστερνταµ, Μπακού, Κοπεγχάγη, Βουκουρέστι, Ρώµη. Ο τελικός είναι στο Λονδίνο στις
11 Ιουλίου. Θα πάρουν µέρος δεκαέξι οµάδες από δεκαέξι
χώρες. Η διασπορά που εγκυµονεί εν µέσω πανδηµίας ένα τέτοιο
εγχείρηµα είναι τεράστια. Να τονίσω ότι οι Γερµανοί έχουν προ
πολλού ακυρώσει τη γνωστή σε όλους µας γιορτή «Oktoberfest»,
που γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στο Μόναχο.
Εµείς στο ΜέΡΑ25, ως ο ελληνικός βραχίονας του ευρωπαϊκού
DiEM25, τονίζαµε από την αρχή της πανδηµίας ενίσχυση της δηµόσιας υγείας και δηµιουργία δικτύου δηµόσιων κέντρων για µαζικά τεστ σε όλη την Ελλάδα, ενταγµένου στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, όπου έπειτα θα µετασχηµατιζόταν σε κέντρα εµβολιασµού. Χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων για την αντιµετώπιση εµβολιαστικού φιάσκου και το καθήκον µας ως
Ευρωπαίοι να προµηθεύσουµε παράλληλα και άµεσα τις αναπτυσσόµενες χώρες τα εµβόλια που χρειάζονται οι λαοί τους για
να σταθούµε αλληλέγγυοι και να περιορίσουµε τον κορωνοϊό
παγκοσµίως.
Πάντα ρωτάει ο πολίτης: «Αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει;».
Δεν έχουµε στοιχεία, δεν έχουµε αριθµούς, δεν έχουµε ανάλυση
κόστους-οφέλους για το νοµοσχέδιο αυτό. Ή µήπως ήταν για να
δοθούν χρήµατα σε κάποιους συγκεκριµένους ή για κάποιες περαιτέρω κρυφές σκέψεις ή πλατφόρµες, servers. Τα λογισµικά
δεν είναι ελληνικά.
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Κλείνοντας, να πω ότι θα πρέπει να µειωθεί το penalty, όπως
είχε υποσχεθεί ο κ. Πιερρακάκης, γι’ αυτούς, κυρίως για νεαρές
κοπέλες, που ήθελαν να εµβολιαστούν και είχαν κλείσει ραντεβού, θέλησαν όµως στην πορεία να αλλάξουν το είδος εµβολίου.
Γιατί επιβάλλει το σύστηµα σε αυτούς τους ανθρώπους penalty
ενός µηνός; Είναι παράλογο, άδικο και εξωφρενικό. Τελειώνετε
µε τα εµβόλια. Αυτό θέλουν οι εργαζόµενοι στον τουρισµό, στην
εστίαση. Δεν χρειάζονται ψηφιακά διαβατήρια. Κοιτάξτε τι έκανε
το Ισραήλ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μάνος Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, θέλω από την αρχή να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή µου, για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας συγχαρώ, διερµηνεύοντας τα
αισθήµατα των πολιτών σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα των
νησιωτικών πολιτών.
Αντιπαρέρχοµαι τις επισηµάνσεις που έχουν καταθέσει εδώ
συνάδελφοι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι
επιχείρηµα ότι ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για τις δοµές
υγείας στα νησιά, όταν ο ίδιος είχε δώσει το στίγµα και τις κατευθύνσεις πώς θα πρέπει να θωρακιστούν οι δοµές στα νησιά,
όταν ο ίδιος έχει επισκεφθεί πολλές φορές δοµές υγείας των νησιών κι όταν ο ίδιος δροµολογεί λύσεις και εξελίξεις σε ό,τι
αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά
και τον εξοπλισµό αυτών των δοµών.
Από την άλλη, φυσικά, δεν συζητάµε σήµερα για πιστοποιητικά
υγείας είτε των ηµεδαπών πολιτών είτε των επισκεπτών. Ο
Υπουργός κ. Γεωργαντάς, προηγουµένως έθεσε στη σωστή
βάση αυτήν την κύρωση, την έκδοση δηλαδή ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, που συζητούµε σήµερα µετά από την κατάθεση του νοµοσχεδίου από το Υπουργείο του.
Είµαι πολύ χαρούµενος, ξέρετε, γιατί αυτό ήταν ένα αίτηµα κι
αν διαβάσετε δηµόσιες τοποθετήσεις Βουλευτών απ’ όλες τις
πολιτικές παρατάξεις, απ’ όλα τα κόµµατα θα διαπιστώσετε κι
εσείς -απευθύνοµαι στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ότι αυτός ήταν ένας εθνικός στόχος. Εποµένως, σήµερα, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, µε την κύρωση της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, επισφραγίζεται ένας εθνικός
στόχος.
Σε µια χώρα, που η οικονοµία της απ’ ό,τι γνωρίζετε βασίζεται
στον τουρισµού κι ότι στηρίζεται σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό
στην τουριστική βιοµηχανία, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού αποτελεί αναγκαία -για να µην πω την αναγκαία- συνθήκη για την σωστή και την εύρυθµη λειτουργία,
κυρίως όµως για το άνοιγµα του τουρισµού µε ασφάλεια στις
συνθήκες που βιώνουµε όλοι µας.
Είµαστε µια χώρα τουριστική και βιώνουµε στις τοπικές κοινωνίες συνθήκες, που και σε παγκόσµιο επίπεδο και για τους επισκέπτες και για τους ηµεδαπούς και για κάθε πολίτη βασική
προτεραιότητα, είναι η συνθήκη της ασφάλειας. Το άνοιγµα του
τουρισµού προϋποθέτει τη διαµόρφωση και ενίσχυση της υγειονοµικής ασφάλειας. Άρα, αυτές τις συνθήκες συζητούµε σήµερα µε αυτή την εφαρµογή του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Δεν θα µπω στις εκτιµήσεις, που πολλοί συνάδελφοι µπαίνουν
στον πειρασµό να κάνουν, για πόσους επισκέπτες θα έχουµε
φέτος, για πόσα έσοδα. Γιατί πολύ απλά, όποιος κάνει εκτιµήσεις
σε µια περίοδο παγκόσµιας κρίσης, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού κατέθεσε εδώ στην Ελλάδα τις προηγούµενες
µέρες, κι όταν κινούµαστε ακόµα σε αχαρτογράφητα νερά, κινδυνεύει να διαψευστεί.
Εποµένως, ενισχύω την άποψη ότι αν υπάρχει ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός που είναι στο χέρι µας, είναι να αποδείξουµε όλοι µας, εργαζόµενοι, επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες,
αλλά και πολιτικοί στο σύνολό τους ότι το µήνυµα που πρέπει να
στείλουµε είναι ότι µπορούµε να ανοίξουµε τον τουρισµό µε
ασφάλεια. Αυτή είναι η Ελλάδα σήµερα και γι’ αυτό πρωτοπορεί
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και γι’ αυτό υπάρχουν παγκόσµιες αναφορές απ’ όλη την τουριστική αγορά. Θα πρέπει να κυριαρχήσει η εικόνα της Ελλάδας,
ως της χώρας που αποτελεί το απόλυτο brand ασφαλούς προορισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. Μπορούµε να το κατακτήσουµε.
Δυστυχώς, ήµουν από τους πρώτους κυβερνητικούς παράγοντες την προηγούµενη χρονιά που δήλωσα ότι η κρίση θα είναι σε
βάθος τριετίας. Ακούσατε και παγκόσµιους τουριστικούς παράγοντες να λένε ότι από το 2024 θα είναι µια κανονική χρονιά.
Πέρα από αυτό, όµως, όποιος ταξιδεύει στην Ελλάδα πρέπει να
έχει την αίσθηση πλήρους ασφάλειας, πλήρους και ασφαλούς
υγειονοµικής θωράκισης της χώρας στις πύλες εισόδου, αλλά
και στους τουριστικούς προορισµούς.
Γι’ αυτό, άλλωστε, και από τις 3 Μαρτίου κατέθεσα και στα συναρµόδια Υπουργεία, αλλά και σε δηµόσιο λόγο µου δέσµη προτάσεων για το ασφαλές άνοιγµα του τουρισµού. Κατέθεσα
προτάσεις, όπως την επιτάχυνση του εµβολιασµού του πληθυσµού στα νησιά που αποτελούν τουριστικούς προορισµούς, προκειµένου να χτιστεί ένα σηµαντικό τείχος ανοσίας σε αυτές τις
περιοχές, αλλά και ο εµβολιασµός των εργαζοµένων στις µεταφορές και στον τουρισµό γενικότερα.
Μια άλλη πρόταση ήταν το ψηφιακό πιστοποιητικό, που τέθηκε
και πέρσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο µετά από τη συνεργασία µάλιστα που είχαµε µε τον επικεφαλής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών
κ. Μεϊµαράκη. Διαπιστώσαµε, όµως, όλοι ότι η Ευρώπη τότε δεν
ήταν έτοιµη να δεχθεί αυτήν την προοπτική. Πέρσι δεν υπήρχαν
εµβολιασµοί. Είναι µια αιτιολογία.
Ωστόσο, γνωρίζετε και είδατε όλοι την δυνατότητα του κυρίου
Πρωθυπουργού να συνοµιλήσει µε οµολόγους του, αλλά κυρίως,
να µιλήσει µε την ίδια την κοινωνία και ως ανάγκη προέκυψε και
έκανε προσωπικό του στοίχηµα τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Το έθεσε σε επίπεδο κορυφής και το συνέδεσε µε µια ισχυρή και πειστική επιχειρηµατολογία, που
έκαµψε τις αντιστάσεις και τις ενστάσεις, που υπήρχαν σε ευρωπαίους παράγοντες.
Είναι πολύ σηµαντικό βήµα το γεγονός ότι ενεργοποιείται σήµερα και αποτελεί θετικό µήνυµα ότι µία από τις πρώτες χώρες
που το ενεργοποιούν είναι η Ελλάδα, είµαστε όλοι εµείς.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας καλώ σήµερα στο
ύψος των περιστάσεων θετικά να κρίνετε αυτή την προοπτική.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό δεν αναιρεί µία από τις
βασικές και θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
ήταν η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν την
αναιρεί αυτή. Αυτό το λέω και µε αφορµή την τοποθέτηση που
έκανε ο τοµεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, προηγουµένως. Σε αυτό
πιστοποιείται, όχι µόνο εµβολιασµός και η ανάρρωση από τον ιό,
αλλά και ο διαγνωστικός έλεγχος. Το σηµειώνω. Όσοι δε, δεν
διαθέτουν αυτό το πιστοποιητικό, τότε προϋπόθεση για την είσοδό τους στη χώρα µας είναι το µοριακό τεστ των εβδοµήντα
δύο ωρών.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο ζήτηµα,
κύριε Υπουργέ, και αναφέροµαι στην υποχρέωση αρνητικού µοριακού ή rapid test για τους τουρίστες κατά την αναχώρησή τους.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει η µέγιστη δυνατή προετοιµασία από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για να µη δηµιουργηθεί το παραµικρό πρόβληµα. Αναφέροµαι, φυσικά, στην
ετοιµότητα και την επάρκεια των δοµών υγείας στους τουριστικούς προορισµούς, ώστε όλα τα νησιά να διαθέτουν και να διενεργούν τεστ, διευκολύνοντας την αναχώρηση των επισκεπτών
µας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί µε αναλώσιµα και επαρκή αριθµό τεστ, αλλά και να έχουν ενισχυθεί µε
το αναγκαίο προσωπικό για να εκδίδουν τα αποτελέσµατα. Και
αυτό φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόµο.
Αυτοί που θα προγραµµατίσουν τις διακοπές τους σε µικρά
νησιά θα έχουν την απαίτηση να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας
τεστ, για να µπορούν να αναχωρήσουν χωρίς πρόβληµα για τη
χώρα τους. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, να υπάρξει επαρκής προετοιµασία και, µάλιστα, βλέποντας το τι συµβαίνει στη Γερµανία και στην Αγγλία το κάνει πιο επιτακτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, επιτρέψτε µου να
θυµίσω ότι ο τουρισµός είναι η σηµαντικότερη προτεραιότητα
της παραγωγικής µας οικονοµίας και δεν µπορεί να καταθέσει
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µάλιστα, η χώρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία της παγκόσµιας
κρίσης, την τουριστική της ταυτότητα. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόµενοι επαγγελµατίες, που έχουν υποχρεώσεις
και ανάγκες και περιµένουµε να δουλέψουν.
Ο κύριος στόχος είναι να αποδείξουµε σε όλους αυτούς ότι η
χώρα µας είναι έτοιµη και µε αυτό το πιστοποιητικό, που ψηφίζεται σήµερα δίνουµε ένα πιο ισχυρό, ένα γιγάντιο µήνυµα ότι η
χώρα αποτελεί έναν παγκόσµιο τουριστικό προορισµό µε ασφάλεια. Υπ’ αυτήν την έννοια, σας καλώ όλους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κόνσολα.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κύκλο των οµιλητών µέσω webex.
Πρώτη οµιλήτρια είναι η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου.
Κυρία Νοτοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι, πόσες φορές ακόµα θα ανοίξουµε φέτος τον
τουρισµό και θα πανηγυρίσει η Κυβέρνηση γι’ αυτό, χωρίς τουρίστες; Αναρωτιέµαι, πόσες φορές ακόµα θα πανηγυρίσει η Κυβέρνηση για τη µεγάλη επιτυχία στον τουρισµό, όταν οι
τουριστικές περιοχές είναι άδειες από τουρίστες; Αναρωτιέµαι,
πόσες φορές τα στελέχη της Κυβέρνησης ή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας θα ευχηθούν να λυθούν όλα
τα ζητήµατα, για να είµαστε εγκαίρως έτοιµοι όταν ανοίξει ο τουρισµός, παρ’όλο που –να σας θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι- έχει
ήδη ανοίξει ο τουρισµός;
Δεν θα αναρωτηθώ, βέβαια, γιατί λείπει ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης, από τη σηµερινή συζήτηση. Είναι ο µεγάλος
απών από την επανεκκίνηση του τουρισµού, από τη διάσωση του
κόσµου του τουρισµού και από την προετοιµασία, εάν θέλετε,
για την επόµενη ηµέρα.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως το σύνολο αυτής της
Κυβέρνησης µοιάζει να µην σοβαρεύεται ποτέ και µε τίποτα και
µάλιστα, όταν πρόκειται για τον πυλώνα της εθνικής µας οικονοµίας, που συµβάλλει τα µέγιστα και στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.
Μιλάµε, πιο συγκεκριµένα, για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, αλλά όχι αυτό που φέρνει η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Αυτό, πράγµατι, είναι µέρος της λύσης του προβλήµατος, προκειµένου να ανακτηθεί η τουριστική δραστηριότητα έστω και καθυστερηµένα. Να σας θυµίσω, όµως, ότι αυτό
το ζήτηµα το έχουµε ήδη θέσει από πέρυσι και αν είχαν γίνει έγκαιρα οι προετοιµασίες, θα ήταν ήδη έτοιµο.
Επί πολλούς µήνες συζητάµε σε όλα τα επίπεδα ενιαία πρωτόκολλα για τις µετακινήσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Να σας θυµίσω την απόφαση και την εισήγηση της επιτροπής TRAN µε την πρόταση που κατέθεσε η κ. Έλενα Κουντουρά και υιοθετήθηκε, αλλά και η υπόλοιπη ευρω-οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειµένου να φέρει την πρόταση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό και τελικά, τη συµφωνία για τη διάθεση των εµβολίων για όλους, τη µέριµνα για δωρεάν διαγνωστικά τεστ, αλλά
και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Όλα αυτά, τα
οποία δεν λαµβάνει υπόψη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Να θυµίσω, επίσης, πως ο κ. Μητσοτάκης για πάρα πολλούς
µήνες, µιλούσε για πιστοποιητικό εµβολιασµού. Μπορούµε να
συνεχίσουµε να παίζουµε διάφορα επικοινωνιακά παιχνίδια, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε όµως τον κόσµο του τουρισµού µε
σεβασµό και αξιοπρέπεια, όπως αρµόζει στην αγωνία τους.
Εσείς ζητούσατε να περνάνε µόνο οι εµβολιασµένοι. Η διαφορά
του πιστοποιητικού είναι ότι θα µπορούν να έρθουν και όσοι δεν
έχουν προλάβει να εµβολιαστούν µε αρνητικό τεστ και πολύ
σωστά. Να σας θυµίσω, επίσης, ότι πέρυσι µας κατηγορούσατε
ότι δεν θέλουµε τουρίστες, επειδή λέγαµε να έρθουν µόνο µε αρνητικά τεστ, τη στιγµή που αυτό που καταφέρατε ήταν να έχουµε
σεζόν του ενός µήνα σχεδόν, γιατί αναγκαστήκαµε να κλείσουµε
και να θρηνήσουµε και πάρα πολλά χρήµατα στη χώρα µας.
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Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα για πιστοποιητικό, ενώ ο τουρισµός
άνοιξε στις 14 του Μάη ή στις 15, κατά τον Πρωθυπουργό. Συζητάµε για ένα πιστοποιητικό, όταν από την 1η Ιουλίου θα ισχύει
το ευρωπαϊκό, αλλά παραµένουν άλυτα τα πιο σοβαρά ζητήµατα
για την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Το ζήτηµα είναι να πετύχει το πιστοποιητικό COVID, να πετύχει το άνοιγµα και να πετύχουµε και πρασίνισµα της χώρας µας.
Δυστυχώς, το παράδειγµα της Σαντορίνης, µας ανησυχεί ιδιαίτερα. Σύµφωνα µε τους τοπικούς φορείς -το γνωρίζετε, το είπαµε πάρα πολλές φορές- µπορεί να κάνει µόνο διακόσια µε
τριακόσια PCR την ηµέρα, ενώ εκτιµάται ότι θα χρειάζεται χίλια
µε χίλια πεντακόσια την ηµέρα, τα οποία δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάµενες δοµές.
Άρα, έχετε φροντίσει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για
ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας; Δυστυχώς, η απάντηση είναι αρνητική, αλλά δεν έχετε φροντίσει καν για επάρκεια
διαγνωστικών τεστ σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς και
ιδιαίτερα τους νησιωτικούς ούτε καν τους δηµοφιλείς. Δεν µοιάζει να υπάρχουν ούτε οι απαραίτητες δοµές ούτε τα εργαστήρια ούτε τα αναλώσιµα ούτε το ανθρώπινο δυναµικό. Πάλι
επιχειρείτε να ανοίξετε τον τουρισµό µε έναν εκ του αποτελέσµατος αποτυχηµένο αλγόριθµο, τον αλγόριθµο EVA. Δοκιµάσατε
πέρυσι, απέτυχε και ξανά τον φέρετε φέτος και µας κάνετε µάθηµα για το τι µήνυµα πρέπει να περάσουµε, χωρίς να αναλάβετε
τις ευθύνες σας και να προστατέψετε τον τουρισµό, όπως µας
εκθέτετε στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης;
Πείτε µας, δηλαδή τι θα γίνει; Οι τουρίστες θα πρέπει να επιστρέφουν µέσα από άλλους προορισµούς και µε κόστος, που
είναι αφόρητο για τους ίδιους, αποτρεπτικό; Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τη συνταγογράφηση των τεστ ούτε
για το προσωπικό ούτε για τους νησιώτες, για τους εργαζόµενους, ούτε φυσικά και για τους τουρίστες, ενώ άλλες χώρες,
όπως η Γαλλία για παράδειγµα, που τα εξασφαλίζει δωρεάν και
για τον πληθυσµό της, αλλά και για τους τουρίστες.
Υπάρχει και το θέµα των ελέγχων στις πύλες εισόδου. Δεν
ξέρω, εάν κάποιος από εσάς έτυχε να προσέξει τι συµβαίνει σε
συνοριακούς σταθµούς. Υπάρχουν ουρές. Σας το είπαν οι συνάδελφοί µας. Υπάρχουν τουρίστες σε κλειστά σύνορα. Κάποιοι
αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν στα οχήµατά τους, µε κίνδυνο
να εκπνεύσει ο χρόνος ισχύος των τεστ. Δηµιουργούνται ήδη
ουρές χιλιοµέτρων, έχουµε και την περσινή δυσφήµιση, που επαναλαµβάνεται και φέτος. Το ίδιο έργο copy-paste παίζεται, σαν
να µην βγήκε κανένα δίδαγµα, σαν να µην έγινε η παραµικρή βελτίωση.
Πολλή ταλαιπωρία υφίστανται οι τουρίστες και αυτό είναι ένα
δυσάρεστο µήνυµα. Να ήταν µόνο αυτό όµως; Από φιάσκο σε
φιάσκο! Υπερθεµάτιζε ο Υπουργός Τουρισµού στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού για τις συµφωνίες της Ελλάδας, για τις
κινήσεις της Ελλάδας προς τη Βρετανία για την άρση των περιορισµών, τόνιζε ότι έχει στείλει ό,τι χρειάζεται από πλευράς υγειονοµικών δεδοµένων. Αναρωτιόµαστε, τι έστειλε πέρα από τα
επίσηµα στοιχεία, που αξιολογούν οι αρµόδιοι φορείς και οργανισµοί; Γιατί επιλέγει να κοροϊδεύει τον κόσµο του τουρισµού;
Εκτός πράσινης λίστας η Ελλάδα µε την εποµένη αξιολόγηση
στις 28 Ιουνίου. Τι θα κάνουν οι νησιωτικοί προορισµοί; Πώς θα
ζήσουν; Δεν έχει φροντίσει φυσικά ούτε για επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μία-µία οι δεσµεύσεις και οι εξαγγελίες της
Κυβέρνησης διαψεύδονται. Δεν χαιρόµαστε γι’ αυτό. Καταρρέει
όλο το τουριστικό σύστηµα και θα καταρρεύσει και η εθνική µας
οικονοµία µαζί.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε από σήµερα προς κύρωση την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου για το πιστοποιητικό COVID. Ποιου
πιστοποιητικού όµως; Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε πως εφόσον
η Ελλάδα ξεκινά να εφαρµόζει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
COVID, γιατί δεν υπάρχει αυτή η συσχέτιση στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Αναρωτιόµαστε. Χρησιµοποιείται ο όρος
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, αντί για Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID, όπως είναι ήδη στην πλατφόρµα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα επιλεκτικών µεταφράσεων.
Εντάξει, θα µου πείτε, σε επιλεκτικές µεταφράσεις στηρίζεται
όλο το αφήγηµα της Κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν
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ούτε καν η διάρκεια να µην ορίζεται µε σαφήνεια. Μάλιστα, η
διάρκεια είναι ένα ζήτηµα που απασχόλησε, όπως γνωρίζουµε,
τη διαπραγµάτευση στο Συµβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατέληξε στην απόφαση να είναι ετήσιο και αυτό παραµένει ασαφές στην ελληνική νοµοθεσία.
Επίσης, πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετες κατηγορίες δεδοµένων. Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό θα ορίζει κλειστό αριθµό προσωπικών δεδοµένων, χωρίς τα κράτη να
έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν αυτήν τη λίστα. Εκτιµούµε,
λοιπόν, ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά κενά ακόµα και στον
τρόπο που επιχειρείτε να κάνετε αυτήν τη θεσµοθέτηση. Είτε σηµαίνει, λοιπόν, κακή θεσµοθέτηση και θα πρέπει να διορθωθεί
άµεσα ή υπάρχει κάποιος δόλος για µελλοντική διευρυµένη
χρήση δεδοµένων.
Επί της ουσίας, όσο η χώρα δεν πρασινίζει, όσο οι ελπίδες µετατίθενται για την πραγµατική έναρξη του τουρισµού στο εγγύς
µέλλον, η Κυβέρνηση οφείλει τουλάχιστον να ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο ουσιαστικά και όχι µε ψίχουλα. Γιατί το πρόγραµµα
ενίσχυσης 5% και 2,5% του τζίρου αντίστοιχα για λεωφορεία, καταλύµατα, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, είναι οριζόντιο, θατσερικού τύπου, που ξεχνά και µια σειρά από επιχειρήσεις, τα
επαγγελµατικά τουριστικά σκάφη, τις υπηρεσίες µεταφορών. Πετάει έξω τα καταλύµατα. Η πτώση του τζίρου έχει αγγίξει το 80%
και το 90% και εξακολουθεί η Κυβέρνηση να αγνοεί και τους εργαζόµενους στον τουρισµό-επισιτισµό, που τους φέρνετε τον εργασιακό µεσαίωνα, κάνοντας τα όποια φαινόµενα εργοδοτικής
αυθαιρεσίας κανονικότητα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σοβαρευθείτε. Το φετινό
καλοκαίρι -κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε- είναι το πιο κρίσιµο για
τον τουρισµό και για την εθνική µας οικονοµία, για να έχουµε
προϋποθέσεις ανάκαµψης την επόµενη µέρα. Η ευθύνη για τη
βιωσιµότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βαραίνει αποκλειστικά
την Κυβέρνηση. Ο κίνδυνος αφελληνισµού των τουριστικών επιχειρήσεων είναι προ των πυλών και οι εργαζόµενοι σάς λένε εδώ
και πάρα πολύ καιρό «πεινάµε». Σοβαρευθείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Αχµέτ
Ιλχάν.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ : Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 που συζητάµε σήµερα είναι αναµφίβολα µια
θετική εξέλιξη. Εξάλλου, από τον περασµένο Δεκέµβριο, το Κίνηµα Αλλαγής είχε προτείνει ήδη τη θέσπισή του. Χαιρόµαστε
πραγµατικά, που υιοθετήσατε την πρότασή µας, παίρνοντας
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ουσιαστικά άνοιξαν
τον δρόµο για την τελική συµφωνία µεταξύ των κρατών-µελών.
Τα όσα θα αναγράφονται στο ψηφιακό πιστοποιητικό, καθώς
και ο τρόπος έκδοσής του, έχουν ήδη αναλυθεί επαρκώς από την
ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής, συναδέλφισσα κ. Νάντια Γιαννακοπούλου. Άρα, δεν θα επεκταθώ, στο µέρος του νοµοσχεδίου ή στην κύρωση.
Είναι, επίσης, σηµαντικό πως το ψηφιακό πιστοποιητικό θα
µπορεί να εκδίδεται και µέσω των ΚΕΠ. Το λέω αυτό, γιατί σε
πολλές περιπτώσεις, η ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών αφήνει
εντελώς ακάλυπτους πολίτες, που είτε δεν έχουν εξοικείωση µε
τα ψηφιακά εργαλεία είτε για άλλους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ σε ένα θέµα, που νοµίζω πως
αφορά αυτήν τη στιγµή όλους τους Έλληνες, που απασχολούνται µε τον τουρισµό άµεσα ή έµµεσα. Δυστυχώς οι µνήµες από
τις αποτυχίες του περσινού καλοκαιριού είναι ακόµη νωπές και
νοµίζω πως πρέπει να πάρουµε άµεσα µέτρα, προκειµένου να
αποφύγουµε την περσινή κατάσταση που είχε τεράστιο κόστος
για τη χώρα.
Η Ελλάδα είναι ένας παγκόσµιος τουριστικός προορισµός και
κάθε χρόνο δέχεται εκατοµµύρια τουρίστες, όχι µόνο από την
Ευρώπη, αλλά απ’ όλα τα άλλα κράτη, απ’ όλα τα πλάτη της γης.
Ιδιαίτερα από χώρες όπως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
η Ρωσία, το Ηνωµένο Βασίλειο, που πλέον είναι εκτός Ευρωπαϊ-
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κής Ένωσης, η Κίνα, το Ισραήλ, αλλά και η Τουρκία, είναι πολύ
σηµαντικές οι εισροές τουριστών προς την Ελλάδα. Οπότε, λοιπόν, θα πρέπει αντίστοιχα να κινηθείτε προς µια ανάλογη κατεύθυνση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού για να υπάρξει και από
αυτές τις χώρες, τις ονοµαζόµενες «τρίτες χώρες», µια αντίστοιχη κάλυψη της Ελλάδος είτε µέσω διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα πρέπει να ασκήσει πίεση η Κυβέρνηση
για να υπάρξει ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό µε την εγκυρότητα
του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού είτε µέσω διµερών σχέσεων
που θα κάνει η Κυβέρνησή σας για να επιδιώξετε τη θέσπιση αντίστοιχων παρόµοιων δικλίδων ασφαλείας των πολιτών και των
επισκεπτών µας. Είναι, νοµίζω, θέµα επιβίωσης.
Δείτε τι συµβαίνει στη Θράκη. Με την πρόσφατη ΚΥΑ περί προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα προς περιορισµό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, που εκδόθηκε την 7η Ιουνίου 2021, συνεχίζουν να υφίστανται οι απαγορεύσεις στην είσοδο Τούρκων
πολιτών στο ελληνικό έδαφος. Η Θράκη και η ανατολική Μακεδονία αντλούν ένα πολύ µεγάλο µέρος του τουριστικού τους
προϊόντος από την πλευρά της Τουρκίας και ειδικότερα, από τις
διελεύσεις από τον συνοριακό σταθµό των Κήπων στον Έβρο.
Οι συνεχείς ανανεώσεις των απαγορεύσεων προµηνύουν και
πάλι µια δύσκολη σεζόν για τις περιοχές αυτές.
Εξάλλου, η συνέχιση της απαγόρευσης των θαλάσσιων συνδέσεων όλων των µη εµπορικών σκαφών αναψυχής κάθε σηµαίας που προέρχονται από την Τουρκία προς τα λιµάνια της
Ελλάδος επιτείνει το πρόβληµα του ιδιότυπου αποκλεισµού των
Τούρκων τουριστών από το ελληνικό έδαφος, ακόµα και στην περίπτωση που αυτοί τηρούν όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, δηλαδή είτε έχουν ολοκληρώσει τον εµβολιασµό τους είτε έχουν
κάνει τεστ που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις και
ισχύουν για πολίτες άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξάλλου, όλοι οι ξενοδόχοι της Θράκης –νοµοί Έβρου, Κοµοτηνής, Ξάνθης- έχουν στείλει κοινή επιστολή στον Υπουργό Τουρισµού, προκειµένου να λυθεί αυτό το πρόβληµα και να επιτραπεί
η είσοδος, για να ζωντανέψει η Θράκη από άποψη τουρισµού.
Με αφορµή τις πρόσφατες ανακοινώσεις των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Δένδια και Τσαβούσογλου για αµοιβαία
αναγνώριση των εµβολίων, που είναι κάτι θετικό, θα ήταν σκόπιµο να διερευνηθεί η προοπτική της άρσης των υφιστάµενων
απαγορεύσεων, πάντοτε βέβαια, µε γνώµονα την ασφάλεια του
γενικού πληθυσµού και την υγεία µας στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τον συνοριακό σταθµό διαβατηριακών ελέγχων
της Νυµφαίας στη Ροδόπη, κύριε Υπουργέ, που αποτελεί µια
πύλη εκατοµµυρίων εποχουµένων τουριστικών διελεύσεων κάθε
χρόνο για τα Βαλκάνια, για τη βόρεια Ελλάδα και ειδικά για την
ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πρέπει να πω ότι εκεί το επιτελικό κράτος και η ψηφιακή διακυβέρνηση δυστυχώς, πνίγηκαν
στα ρηχά. Οι υγειονοµικοί έλεγχοι των εισερχοµένων στο ελληνικό έδαφος διενεργούνται κάτω από µια στρατιωτική τέντα και
ένα ISO-box, που είχε δοθεί για το παρεµπόριο και µετατράπηκε
σε υπαίθριο εξεταστήριο για την COVID-19. Πριν λίγες µέρες µάλιστα, όπως είχα ενηµερωθεί, στη δοµή αυτή δεν υπήρχε ούτε
καν σύνδεση µε το ίντερνετ, ενώ τα αυτοκίνητα από τις δύο πλευρές των συνόρων σχηµατίζουν ουρές χιλιοµέτρων, δηµιουργώντας µια κάκιστη εικόνα ψηφιακής ταλαιπωρίας που δρα
αποτρεπτικά για τον πολίτη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας,
που επιλέγει να κάνει τις διακοπές του στη Θράκη και στην ανατολική Μακεδονία.
Δεν έχουµε την πολυτέλεια, κύριε Υπουργέ, να αντιµετωπιζόµαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο στη Θράκη. Είµαστε η φτωχότερη,
µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ -το ξέρετε- περιφέρεια της
χώρας. Ας µη γίνουµε εν τέλει και τα µεγάλα θύµατα της κρίσης.
Οπότε, σας καλούµε, για ακόµη µια φορά, να ενεργήσετε όσο
είναι καιρός ακόµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αχµέτ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χριστίνα
Αλεξοπούλου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας
την οµιλία µου, θα ήθελα ειλικρινά, ζητήσω συγγνώµη από τον
Βουλευτή Αχαΐας και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα που
πραγµατικά, πρέπει να τον φέρνουµε σε πάρα πολύ δύσκολη
θέση κάθε φορά που η Κυβέρνηση καταρρίπτει τις εκτός τόπου
και χρόνου προβλέψεις και δηλώσεις του. Δεν µπορώ να πιστέψω
ότι τρώει τόσες πολλές πολιτικές σφαλιάρες σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να προβλέψει, όχι το µέλλον, αλλά
ούτε τι θα συµβεί µετά από µόλις ένα µήνα. Έλεγε ότι οι εµβολιασµοί δεν θα προχωρήσουν, αλλά είµαστε από τους πρώτους
στην Ευρώπη. Έλεγε ότι το ΕΣΥ θα καταρρεύσει, αλλά δεν κατέρρευσε. Έλεγε ότι το πιστοποιητικό δεν θα γίνει και ότι θα
«φάµε πόρτα», αλλά τελικά -αν κατάλαβα καλά- το ψηφίζει και ο
ΣΥΡΙΖΑ σήµερα. Δυο µήνες πριν, ο κ. Τσίπρας, πιστός στη ρητορική της άρνησης και της ισοπέδωσης, του µηδενισµού και της
καταστροφολογίας, χαρακτήρισε το πιστοποιητικό εµβολιασµού
«µια ανοησία». Μαγική έκφραση.
Σήµερα, τέλος πάντων, η Ελληνική Βουλή µε την κύρωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ολοκληρώνει την υλοποίηση
µιας πρωτοβουλίας της Ελλάδας, µιας πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού που υιοθετήθηκε µε θέρµη από τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται νόµος σε όλα τα
κράτη µέλη της και όχι µόνο. Δεν διδάσκεστε από τα λάθη σας,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αδυνατείτε, ακόµα και µετά
από τόσα χρόνια, να συλλάβετε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, τον
τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες του, την ισχύ του και τη
δυναµική του. Δεν πιστέψατε ποτέ στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Ευτυχώς, υπάρχει µια κυβέρνηση µε βαθιά πίστη σε αυτή, που
ξέρει να παλεύει για τα συµφέροντα της, αλλά και να συνεργάζεται αρµονικά για να υλοποιεί τις προτάσεις της.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί άλλη
µία µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι, επίσης, µια µεγάλη νίκη της Ενωµένης Ευρώπης έναντι
στους κατά πεποίθηση αντιευρωπαϊστές και τους οπαδούς της
καταστροφολογίας. Είναι µια ουσιαστική και καίρια παρέµβαση
της χώρας µας στα ευρωπαϊκά όργανα, η οποία θα διευκολύνει
τα ταξίδια, ιδιαίτερα, στην τόσο σηµαντική για εµάς καλοκαιρινή
περίοδο και θα δώσει τη δυνατότητα στον τουρισµό και στην οικονοµία µας να λειτουργήσουν µε ασφάλεια. Είναι µια ακόµα
απόδειξη πως η Ελλάδα µπορεί να είναι πρωτοπόρος και δηµιουργός των εξελίξεων και όχι ουραγός και παρίας, όπως, δυστυχώς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την είχε κατατάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους µήνες που πέρασαν η ανθρωπότητα ολόκληρη διήνυσε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο,
που δοκίµασε τα όρια και τις αντοχές όλων µας και µας υπενθύµισε µε τον πιο σκληρό τρόπο πόσο τρωτοί είµαστε και πόσο πολύτιµο και αναντικατάστατο είναι το αγαθό της υγείας.
Παράλληλα, όµως, µέσα από τη δοκιµασία αυτή αναδείχθηκε
η ατοµική και συλλογική µας δύναµη µέσω της ενότητας και της
συνεργασίας. Τα κράτη ανά τον κόσµο, και βεβαίως και στην ευρωπαϊκή οικογένεια, συνεργαστήκαµε στενά, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη και σύµπνοια απέναντι στον κοινό αόρατο εχθρό.
Η παγκόσµια ερευνητική κοινότητα αποδείχτηκε ισχυρότατη,
καταφέρνοντας να αντιµετωπίσει έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ιό
στον ταχύτερο δυνατό χρόνο όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία.
Χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων και στις θυσίες των πολιτών
που υπέµειναν πρωτόγνωρους περιορισµούς στην καθηµερινότητά τους, η έξοδος από την κρίση της πανδηµίας είναι πια
ορατή και όλοι προετοιµαζόµαστε για την επόµενη µέρα.
Στην Ελλάδα, η εθνική εκστρατεία εµβολιασµού αποτέλεσε
ένα γιγαντιαίο και επιτυχηµένο εγχείρηµα της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρµόδιων Υπουργείων και κατέταξε τη χώρα µας στους πρωτοπόρους, ανάµεσα στους ευρωπαίους εταίρους µας. Βεβαίως, σε αυτή την επιτυχία η
συνεισφορά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οργάνωση και την επικοινωνία µε τους πολίτες ήταν καταλυτική. Οι
επιδόσεις της χώρας µας στον τοµέα των εµβολιασµών και όχι
µόνο, της έδωσαν το βήµα, λόγο και ρόλο στην κοινή ευρωπαϊκή
προσπάθεια για επιστροφή της οικονοµίας και της κοινωνίας σε
κανονικούς ρυθµούς.
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Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η υιοθέτηση της ελληνικής
πρότασης για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID. Δεν
ήταν απλή ούτε αυτονόητη η θέσπιση του. Η Ελλάδα έπεισε την
Ευρώπη πως ήταν αναγκαίο και απαραίτητο και ως τέτοιο αντιµετωπίστηκε τελικά, ακόµα και από τους εταίρους µας που στην
αρχή είχαν κάποιες επιφυλάξεις.
Με συνεργασία και αµοιβαίες παρεµβάσεις και υποχωρήσεις
έχουµε αυτή τη στιγµή στα χέρια µας µια ενιαία διαδικασία, ένα
κοινό πλαίσιο συνεννόησης που θα διευκολύνει σηµαντικά τις µετακινήσεις πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους. Η Ελλάδα είναι,
φυσικά, από τις πρώτες χώρες που το υλοποιεί. Πώς θα µπορούσε, άλλωστε, να είναι διαφορετικά;
Ως εισηγήτρια της πρότασης, αλλά και ως κορυφαίος τουριστικός προορισµός, η χώρα µας έχει τα µέγιστα να ωφεληθεί από
την επιτάχυνση των διαδικασιών διέλευσης τουριστών από τα σύνορά µας. Φέτος, πρέπει να κερδίσουµε το στοίχηµα του τουρισµού και της εστίασης, χωρίς, όµως, να δηµιουργήσουµε
ρωγµές στο ισχυρό τείχος ανοσίας που µε τόση προσπάθεια και
θυσίες χτίσαµε. Προς αυτόν τον στόχο, το ψηφιακό πιστοποιητικό θα συµβάλει καθοριστικά, θωρακίζοντας τα σύνορά µας και
προστατεύοντας εµάς και τους επισκέπτες µας. Επιπλέον, η θεσµοθέτησή του θα ενισχύει τους ρυθµούς εµβολιασµών, καθώς
εξασφαλίζει την ευκολότερη µετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, θα λειτουργήσει ως ένα ακόµη κίνητρο για
εµβολιασµό. Ο ψηφιακός, δε, τρόπος µε τον οποίο το πιστοποιητικό υλοποιείται και η κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή βάση εξασφαλίζει την εγκυρότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων, αλλά και
την προστασία όσων από αυτά έχουν προσωπικό χαρακτήρα.
Αξίζει, για µια ακόµη φορά, να πούµε πολλά συγχαρητήρια
στην ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γι’ αυτή
την εξαιρετική υλοποίηση και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης, τα επιτεύγµατα στον τοµέα της ψηφιοποίησης είναι εντυπωσιακά και εκθειάζονται από πολίτες και φορείς ό,τι κι αν ψήφισαν πριν από δύο
χρόνια στις εθνικές εκλογές, δηµιουργώντας ένα νέο κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας στις συναλλαγές τους µε την πολιτεία. Η χώρα, κατά γενική οµολογία, έχει επιτύχει ένα πραγµατικό
ψηφιακό άλµα και ενώ είναι αλήθεια πως η πανδηµία αποτέλεσε
επιταχυντή εξελίξεων, ο εντατικός ψηφιακός µετασχηµατισµός
της χώρας είναι αδιαµφισβήτητα αποτέλεσµα της µεθοδικής και
αποτελεσµατικής δουλειάς του Υπουργείου και της ηγεσίας του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φετινό καλοκαίρι σηµατοδοτεί την επιστροφή µας στην πολυπόθητη κανονικότητα. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε την επιτυχία της Εθνικής
Εκστρατείας Εµβολιασµού, κράτησε τη χώρα όρθια στα δύσκολα, κάνοντας τη µάλιστα, σηµείο αναφοράς για την υπόλοιπη
Ευρώπη. Παράλληλα, η Ελλάδα καθιερώνεται διεθνώς ως ένας
ασφαλής υγειονοµικά προορισµός.
Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού τα
σύνορα της Ευρώπης ανοίγουν µε ασφάλεια και ο τουρισµός µας
ετοιµάζεται για µια κερδοφόρα περίοδο. Παράλληλα, στο εσωτερικό δεν σταµάτησε ούτε στιγµή το µεταρρυθµιστικό έργο σε
κάθε τοµέα, προετοιµάζοντας τη χώρα για τη µετά COVID εποχή.
Τέλος, µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανεβάζουµε ταχύτητα και προγραµµατίζουµε ξανά το
µέλλον µας. Μέρα µε τη µέρα, χτίζουµε µια διαφορετική, αισιόδοξη, πρωτοπόρο Ελλάδα. Να µας συγχωράτε οι απαισιόδοξοι,
οι µηδενιστές οι καταστροφολόγοι. Εµείς αποφασίζουµε να σας
αγνοήσουµε και να πάµε τη χώρα µας µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αλεξοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Νεκτάριος Σαντορινιός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι εγώ
συγκαταλέγοµαι στους «µηδενιστές», που είπε η κ. Αλεξοπούλου.
Μίλησε, ακόµη, και για πολιτικές σφαλιάρες στον πρώην Πρωθυπουργό. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική στον
τρόπο, µε τον οποίο αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό.
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Δυστυχώς, όµως -το λέω πολύ έντονα- τις «σφαλιάρες «τις έχει
φάει η ελληνική κοινωνία, τις έχει φάει ο ελληνικός τουρισµός.
Παρά τις φοβερές επιτυχίες, που έχει καταφέρει αυτή η Κυβέρνηση, το αποτέλεσµα είναι ότι βρισκόµαστε στην πορτοκαλί λίστα
της Ολλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, στην γκρι λίστα για τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Δανοί δεν έρχονται. Σουηδοί δεν
έρχονται. Κατά τ’ άλλα, τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούµε γι’ αυτό που έχετε κάνει.
Διαβάζω στις 21 Ιανουαρίου του 2021 άρθρο του κ. Μητσοτάκη, το οποίο δηµοσιεύεται στα αγγλικά στην πανευρωπαϊκή
ιστοσελίδα «Euractiv» και στα γερµανικά στην ιστοσελίδα «Das
Morning Briefing».Τι λέει; Διαβάζω mot à mot: «Μέσω της εισαγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός κοινά συµφωνηµένου και τυποποιηµένου πρότυπου ψηφιακού πιστοποιητικού
εµβολιασµού…» -ψηφιακού πιστοποιητικού εµβολιασµού, επαναλαµβάνω!- «…θα είµαστε σε θέση να ανοίξουµε ξανά, αναζωογονώντας τον τουρισµό και την ψυχαγωγία».
Αυτό είχε προτείνει ο κ. Μητσοτάκης: Ψηφιακό πιστοποιητικό
εµβολιασµού. Και, είναι ανοησία αυτό; Είναι αυτό που ψηφίζουµε
σήµερα; Είναι αυτό που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Προφανώς και δεν είναι, γιατί αν είχε ψηφιστεί αυτό, αν ψηφίζαµε
αυτό σήµερα, θα ήτανε µια άκρως καταστροφική πρόταση για
τον τουρισµό, θα ήταν µια άκρως καταστροφική πρόταση για την
Ελλάδα, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουµε σήµερα, τα επίπεδα εµβολιασµού και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, είναι
πάρα πολύ χαµηλά, εκτός από όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που
ακούστηκαν.
Αυτό που ψηφίζουµε δεν είναι πρόταση, λοιπόν, Μητσοτάκη.
Αυτό που ψηφίζουµε είναι µια πρόταση που µιλάει για τον εµβολιασµό ή για PCR test ή για rapid test. Άρα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Περιλαµβάνει ένα πολύ µεγαλύτερο εύρος πιθανών
επισκεπτών στη χώρα µας.
Να θυµίσω, βέβαια, ότι από πέρσι σας λέγαµε, οι επισκέπτες
να έχουνε τεστ εβδοµήντα δύο ωρών. Το έκανε η Κύπρος. Δεν
µας ακούγατε τότε. Τα αποτελέσµατα, βέβαια, τα είδαµε µετά,
από τον Νοέµβριο και µετά, όταν από τελευταίοι σε θανάτους
στην πρώτη φάση της πανδηµίας ανά πληθυσµό, βρεθήκαµε να
είµαστε στις πρώτες θέσεις.
Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να µας µιλάει για την «Ελευθερία» και ειδικότερα για τη «Γαλάζια Ελευθερία». Θυµάστε πότε
ανακοινώθηκε η «Γαλάζια Ελευθερία»; Δύο ηµέρες πριν το
άνοιγµα του τουρισµού. Τόσο γρήγορα, τόσο είχατε προλάβει,
τόσο είχατε πει ότι πρέπει να βοηθήσουµε τα νησιά µας, δηλαδή
πολύ αργά και µε ιδανικό υγειονοµικό προσωπικό.
Λέτε για τα µικρά νησιά ότι εµβολιάστηκαν οι κάτοικοί τους και,
πράγµατι, εµβολιάστηκαν και µπράβο που εµβολιάστηκαν.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από πού θα πάνε οι τουρίστες στα µικρά νησιά; Ξέρετε; Από τα µεγάλα νησιά. Εκεί έχουµε
το πρόβληµα.
Βάλατε προτεραιότητα στους απασχολούµενους στον τουρισµό, που κατά κύριο λόγο είναι εργαζόµενοι, οι οποίοι δεν είναι
στις ηλικιακές οµάδες που έχει ανοίξει ο εµβολιασµός, γιατί οι
περισσότεροι είναι µεταξύ δεκαοχτώ και εικοσιεννιά; Σας το είπε
και ο κ. Κόνσολας πριν.
Προφανώς, όπως είπα και πριν, αυτήν τη στιγµή δεν κρίνει η
Κυβέρνηση τον εµβολιασµό, τον κρίνουν αυτοί που µας έχουν
βάλει στο πορτοκαλί», στο γκρι και δεν αφήνουν τους πολίτες
τους να έλθουν στη χώρα.
Χτες το βράδυ, βρισκόµουν στο Φαληράκι, µια πολύ γνωστή
τουριστική περιοχή. Κλαίνε οι άνθρωποι εκεί. Από τις επιτυχίες
σας κλαίνε!
Ταυτόχρονα, δεν κάνατε καµία ενίσχυση των µονάδων υγείας
και των νοσοκοµείων στα νησιά. Όχι µόνο αυτό, αλλά µειώθηκαν
και οι προϋπολογισµοί στα νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν να γίνουν προσλήψεις από τα νοσοκοµεία και στην Κάλυµνο τα οξυγόνα τα αγόραζαν ιδιώτες και ο δήµος. Αυτό πετύχατε. Αυτές είναι οι µεγάλες σας επιτυχίες και ψάχναµε τέσσερις
ηµέρες και τρεις ηµέρες να βρεθούν ΜΕΘ για να πάνε οι άνθρωποι από την Κάλυµνο. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς κατέληξαν.
Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει -σας το είπε και ο κ. Κόνσολας και
µπράβο του που το είπε- καµία προετοιµασία για τη διεξαγωγή
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τεστ, που είναι προαπαιτούµενο για να επιστρέψουν οι επισκέπτες στις χώρες τους και ιδιαίτερα στα µικρά νησιά, αλλά και στα
µεγάλα.
Νοµίζετε ότι στη Ρόδο υπάρχει αυτήν τη στιγµή η δυνατότητα
να γίνουν µαζικά PCR test που χρειάζονται; Θα φτάσουµε στο
σηµείο να έχουµε εγκλωβισµένους τουρίστες, γιατί δεν θα µπορούν να κάνουν τα τεστ για να επιστρέψουν στη χώρα τους.
Άκουσα, λοιπόν, τον κ Μητσοτάκη να µας λέει για το πρόγραµµα ενίσχυσης του τουρισµού. Κατ’αρχήν, από τα
800.000.000 δόθηκαν 420.000.000. Και τι έγινε; Η κατανοµή του
τζίρου είναι οριζόντια, όπως είπε και πριν η κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, µε αποτέλεσµα, οι µικρές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µένουν στα ψίχουλα, στο 5%. Όµως, 2,5% για τα
τουριστικά πρακτορεία κι ακόµα λιγότερο για τα λεωφορεία.
Είναι αδικία γι’ αυτούς που φέρνουν τον τουρισµό στη χώρα µας.
Ξέρετε τι σηµαίνει µια ετήσια µονάδα εργασίας, που ζητάτε
από τα ενοικιαζόµενα δωµάτια; Σηµαίνει τέσσερις εργαζόµενοι
για τρεις µήνες. Πιστεύετε ότι στα ενοικιαζόµενα δωµάτια µπορούν να βρεθούν τέσσερις εργαζόµενοι για τρεις µήνες; Ακριβώς
γι’ αυτό και η Συνοµοσπονδία Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων Δωµατίων Ελλάδος σας είτε ότι ο εµπαιγµός έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Ταυτόχρονα, ενώ οµνύετε όλοι στον θαλάσσιο τουρισµό, δεν
έγινε καµία ενίσχυση στις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισµού.
Ακούσαµε, βέβαια, και για τον κοινωνικό τουρισµό. Μα, δικαιούχοι στον κοινωνικό τουρισµό έρχονται µόνο από τον ΟΑΕΔ.
Δεν σας είπαµε αυτό. Εµείς σας προτείναµε ένα πρόγραµµα για
όλους τους Έλληνες. Είπαµε 750.000.000 µε δικαιούχους όλους
τους Έλληνες, που θα µπορούν να πάνε σε όποιο κατάλυµα θέλουν και όχι σε όποιο έχει σύµβαση µε τον ΟΑΕΔ, γιατί αυτό συµβαίνει τώρα. Επίσης, να επιδοτηθεί το εισιτήριο προς τα νησιά
µέσω του µεταφορικού ισοδύναµου.
Μιας που µιλάµε για τον τουρισµό κι επειδή πριν από λίγο βρισκόµουν στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, αυτήν τη στιγµή έχει
προσληφθεί περίπου το 15% των ξενοδοχοϋπάλληλων, για να µη
συζητήσουµε για τους άλλους εποχικούς υπαλλήλους, τους
οποίους δεν τους βλέπετε και για τους οποίους είναι πολύ µικρότερο το ποσοστό αυτών που έχουν προσληφθεί.
Η πλατφόρµα δε, για την αναστολή δεν έχει ανοίξει για τους
τελευταίους δύο µήνες. Θα την ανοίξετε στις 17 του µήνα, όταν
θα ψηφίζετε το αντεργατικό νοµοσχέδιο, που καταστρέφει τις
εργασιακές σχέσεις.
Επίσης, ακούω και κάτι πολύ κακό και εδώ πρέπει να τελειώνουµε µε τα αστεία. Ακούγεται ότι δεν προσλαµβάνονται εργαζόµενοι, αν δεν έχουν κάνει το εµβόλιο. Προσέξτε πολύ καλά.
Αυτό είναι και αντισυνταγµατικό και νοµίζω ότι πρέπει η Κυβέρνηση να παρέµβει τώρα άµεσα. Οι εργαζόµενοι τελικά αυτά τα
self-test από τις 19 του Ιούνη και µετά θα τα πληρώνουν.
Τελικά, αποδεικνύεται ότι είσαστε µόνο επικοινωνία και, µάλιστα, επικοινωνία προς τα µέσα και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά στην οξεία προστασία της υγείας και προστασία
του τουρισµού είσαστε µηδέν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαντορινιό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ
Αθανάσιος Λιούτας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση
της Ολοµέλειας σήµερα και η συζήτηση πάνω στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο έχουν ένα πάρα πολύ σηµαντικό χαρακτήρα. Η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τη διαδικασία
της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 έρχεται και
καταδεικνύει µια σειρά από πράγµατα:
Αρχικά, την επιτυχία του ίδιου µας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που σχεδόν ταυτόχρονα
µε την εκκίνηση των εµβολιασµών στην πατρίδα µας έθεσε στο
τραπέζι των συζητήσεων στην Ευρώπη την ανάγκη της ύπαρξης
του συγκεκριµένου πιστοποιητικού. Σύσσωµη η Ευρώπη, συµπορεύτηκε µε την πρόταση αυτή, αντιλαµβανόµενη το µέγεθος της
λύσης που η πρόταση αυτή συνεπαγόταν και για τη µεγάλη ωφέλεια ,που θα παρήγαγε εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.
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Δεύτερον, µε το παρόν νοµοσχέδιο υπογραµµίζεται το µεγάλο
έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και οι δυνάµεις του ελληνικού κράτους, το οποίο µέσα στην πανδηµία,
προσαρµόστηκε και ανέπτυξε σύγχρονες και ψηφιακές δοµές,
ικανές να υποστηρίζουν τη σχέση του κράτους και πολίτη, καθώς
και τη σχέση κράτους και επιχειρήσεων µέσα στις εξαιρετικά
πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες, που διαµόρφωσε η πανδηµία του κορωνοϊού.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να καταδείξει ότι η ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός µας έχουν σηκώσει στις
πλάτες τους και φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο της συνέχισης και της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας µέσα στην πανδηµία, αλλά και µετά από αυτή.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 είναι το εισιτήριο για ένα
ελεύθερο καλοκαίρι και για τη λειτουργία του τουριστικού µας
πυλώνα, που είναι ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία και
ανάκαµψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα
αλλάζει προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική ηγεσία, αυτό το πολιτικό όραµα κι αυτές οι πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν την πατρίδα µας, την ελληνική οικονοµία και
το κράτος από συνήθειες του παρελθόντος.
Η Ελλάδα αλλάζει, γιατί η πολιτική ηγεσία και ο Πρωθυπουργός ιδιαιτέρως αποδεικνύουν ότι ο πολίτης, ακόµη και εν µέσω
µιας σκληρής και πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης, µπορεί να
αισθανθεί ασφαλής και η οικονοµία να έχει προοπτικές ανάκαµψης.
Από τον Μάρτιο του 2020 και η Ελλάδα αντιµετωπίζει την πρωτόγνωρη για σύγχρονους καιρούς πανδηµική κρίση. Η Κυβέρνηση στάθηκε στο ύψος της και πέτυχε µεγάλα αποτελέσµατα.
Προάσπισε το αγαθό της ανθρώπινης ζωής και της δηµόσιας
υγείας. Εργάστηκε για τη θωράκιση του ΕΣΥ και η εµβολιαστική
διαδικασία αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για όλη την Ευρώπη. Η Κυβέρνηση στάθηκε αρωγός και δίπλα στην οικονοµία,
δίπλα στην εργασία και δίπλα στην επιχειρηµατικότητα. Εργάστηκε και εργάζεται για την επόµενη µέρα. Οι δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης έρχονται να ενισχύσουν, αλλά και να
µετασχηµατίσουν το εθνικό παραγωγικό µας µοντέλο, µε κατεύθυνση τη δηµιουργία εισοδήµατος για όλους, την αύξηση της
απασχόλησης και την ευηµερία ολόκληρης της κοινωνίας.
Μαζί µε όλα αυτά, έχουµε σήµερα µπροστά µας το νοµοσχέδιο
για το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί µία ακόµη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εργάζεται και µεριµνά για την οικονοµία και για την κοινωνία µας. Πρώτος ο
Έλληνας Πρωθυπουργός, έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων
την ανάγκη για την ύπαρξη του πιστοποιητικού αυτού, του πιστοποιητικού δηλαδή που έχει ένα διττό και κρίσιµο στόχο: Από τη
µία, να προασπίζει το αγαθό της δηµόσιας υγείας και, από την
άλλη, να λειτουργεί υποστηρικτικά υπέρ της ελληνικής οικονοµίας.
Πρόκειται για µια εµβληµατική απόφαση, η οποία βρήκε συµπορευτή της ολόκληρη την Ευρώπη. Με το συγκεκριµένο πιστοποιητικό διευκολύνονται οι µετακινήσεις µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το ψηφιακό πιστοποιητικό µπορεί να εκδοθεί, αν ο ενδιαφερόµενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εµβολιασµού
ή αν ο ενδιαφερόµενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο ή αν ο ενδιαφερόµενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους µήνες. Το πιστοποιητικό αυτό θα επιτρέπει στις αρχές
κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης, είτε έχει εµβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε
τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από την
COVID-19. O σκοπός είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα αυτά έρχονται και καθιστούν αντιληπτή τη µεγάλη στήριξη που δίνεται στο εθνικό µας τουριστικό προϊόν και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την οικονοµία µας. Το τουριστικό µας προϊόν
είναι βασικός πυλώνας της εθνικής µας οικονοµίας και τα οφέλη
του τουρισµού είναι άµεσα συνδεδεµένα µε ένα πάρα πολύ µεγάλο εύρος της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και της εθνικής
παραγωγής. Σαφέστατα, λοιπόν, µε το πιστοποιητικό αυτό στηρίζεται ο τουρισµός µας, στηρίζονται οι επαγγελµατίες και οι ερ-
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γαζόµενοι στον τουρισµό, καθώς και όλα τα συνοδά και συµπληρωµατικά προς τον τουρισµό επαγγέλµατα.
Κυρίες και κύριοι, κατάγοµαι από το Νοµό Τρικάλων, από έναν
τόπο στον οποίο ο τουρισµός έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία
για την τοπική µας ανάπτυξη και για την επιβίωση ενός µεγάλου
µέρους της τοπικής µας κοινωνίας. Είναι η πόλη των Τρικάλων,
η οποία πριν από την πανδηµία συγκέντρωνε εκατοµµύρια τουριστών ετησίως. Είναι τα Μετέωρα, στα οποία συναντούµε τον
επιβλητικό θρησκευτικό µας τουρισµό. Είναι, επίσης, ο µεγάλης
έκτασης ορεινός µας όγκος, στον οποίο ο θεµατικός τουρισµός
βρίσκει τη βάση και την πλήρη εφαρµογή του και βέβαια, είναι
και οι πεδιάδες του κάµπου, που κοιτώντας τες χάνεται κανείς
στο απέραντο πράσινο.
Όπως και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, έτσι κι
εµείς στα Τρίκαλα κατανοήσαµε, ήδη από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας, ήδη από το Μάρτιο του 2020 το πλήγµα που θα έρχονταν εξαιτίας του κορωνοϊού. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ζουν από τον τουρισµό, το ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID-19 δεν είναι µια απλή απόφαση. Είναι µια σηµαντική και
ουσιαστική λύση επιβίωσης για όλους. Το πιστοποιητικό αυτό,
σε συνδυασµό µε το σύνολο της κρατικής βοήθειας που σχεδίασε και έδωσε η Κυβέρνησή µας, έρχονται και αποδεικνύουν
το µέγεθος της στήριξης και το βάθος µιας σηµαντικής αναπτυξιακής πολιτικής, µιας αναπτυξιακής πολιτικής που στον πυρήνα
της βρίσκεται η ουσιαστική στήριξη στον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ
ειδικότερα και να υπογραµµίσω ότι και σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, η κοινωνία γίνεται κοινωνός του µεγαλειώδους ψηφιακού άλµατος, το οποίο επιτυγχάνεται επί των ηµερών µας. Το
ψηφιακό πιστοποιητικό είναι απόδειξη της ιστορικής ψηφιακής
αλλαγής που πραγµατοποιήθηκε, πραγµατοποιείται και θα πραγµατοποιείται στην πατρίδα µας επί κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέστησε µείζονα
στόχο του την στήριξη και την υποστήριξη της σχέσης κράτουςπολίτη και τη διευκόλυνση της οικονοµικής λειτουργίας µέσα σε
αυτές τις πρωτόγνωρες δύσκολες συνθήκες που βιώσαµε µε την
πανδηµία. Σαφώς, η πανδηµία λειτούργησε ως επιταχυντής,
όµως ο εκσυγχρονισµός αποτέλεσε έναν εξ αρχής προεκλογικό
µας σκοπό. Μπορεί η πανδηµία να λειτούργησε ως επιταχυντής,
όµως είναι το έργο του Υπουργείου και το όραµα του Πρωθυπουργού, που λειτούργησαν και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ωφέλειας για την ελληνική οικονοµία και για την ελληνική
κοινωνία. Το ψηφιακό άλµα, το οποίο συντελείται, είναι µια πράξη
δηµοκρατική, µια πράξη αλληλεγγύης σε σχέση µε τον αδύναµο
συµπολίτη µας και µια πράξη βαθιά ενθαρρυντική πάνω στην
εθνική µας οικονοµία. Η ελληνική κοινωνία είχε ανάγκη να δει το
µέλλον της, ένα ελπιδοφόρο µέλλον, το οποίο λαµβάνει αποστάσεις από ένα παρελθόν, το οποίο δεν µπόρεσε να της προσφέρει
τις ευκαιρίες που της άξιζαν.
Επί Κυβερνήσεως, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας, γι’ αυτό το
καλύτερο και δικαιότερο µέλλον για όλους εργαζόµαστε κι αυτό
το µέλλον πετυχαίνουµε. Ακόµη και στις πιο δύσκολες συνθήκες,
αυτόν τον στόχο είναι ανάγκη, χρέος και καθήκον µας να τον φέρουµε εις πέρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λιούτα.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριο Βαρτζόπουλο.
Έχετε τον λόγο, κύριε Βαρτζόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, είναι ευχής έργον ότι η Ευρώπη, σε αντίθεση
µε πέρυσι που παρασύρθηκε από τις σειρήνες των tour operators
άκουσε τη σώφρονα πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και
θέσπισε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, που όχι απλά θα
διευκολύνει την ελευθέρα κυκλοφορία των φυσικών προσώπων,
αλλά και προς διασφάλιση, στο µέτρο του δυνατού, της τουριστικής περιόδου.
Ως γνωστόν οι πυλώνες του πιστοποιητικού είναι τρεις: Η απόδειξη του εµβολιασµού, η απόδειξη παλαιάς νοσήσεως σε µας
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µε θετική εξέταση δυο έως εννέα µηνών και το αποτέλεσµα πρόσφατης αρνητικής εξετάσεως κατά την κρίση κάθε κράτους, που
σε µας καθορίστηκε το PCR των εβδοµήντα δύο ωρών.
Είναι γνωστό ότι οι πυλώνες αυτοί διαφέρουν ουσιαστικά
όσον αφορά και την επιστηµονική τους εγκυρότητα πρόβλεψης
της νόσου και την αξιοπιστία γνησιότητας των πιστοποιητικών.
Επιστηµονικώς, απολύτως έγκυρος, µε ασφάλεια της τάξης του
95%, είναι φυσικά ο εµβολιασµός, όπως και η παλαιά νόσηση.
Δεδοµένου, όµως, ότι οι εξετάσεις θετικοποιούνται τη δεύτερη
µε τρίτη µέρα µετά τη µόλυνση και µια ως δύο µέρες προ της
κλινικής εκδηλώσεως των συµπτωµάτων, είναι σαφές ότι το PCR
εβδοµήντα δύο ωρών δεν προστατεύει από περιστατικά, που µολύνθηκαν τις τελευταίες πέντε µέρες, προ της αφίξεως στην
χώρα µας.
Όσον αφορά τώρα την αξιοπιστία των πιστοποιητικών, αυτή
εξαρτάται απόλυτα από τη χώρα εκδόσεως. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα ισχύει από 1 Ιουλίου σε όλη την Ευρώπη και
στα κράτη ,που συµβληθούν µε αυτήν µε διµερείς συµφωνίες.
Εµείς ήδη έχουµε τέτοιες συµφωνίες µε είκοσι τρεις χώρες,
µεταξύ των οποίων φυσικά, όλες οι περιοχές µαζικής τουριστικής
προελεύσεως, όπως Αγγλία, ΗΠΑ, Ρωσία, όπως και όλα τα Βαλκάνια -πλην Αλβανίας µέχρι στιγµής- που αποτελούν και τον
κύριο όγκο του οδικού τουρισµού, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα.
Εδώ βεβαίως, έχουµε πρόβληµα, καθώς, αν εξαιρέσει κανείς τη
Σερβία µε ένα σηµαντικό ποσοστό εµβολιασµού, στις άλλες
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ακόµα όµως και στη Βουλγαρία,
τα πράγµατα δεν είναι καθόλου καλά. Δυστυχώς, και η αξιοπιστία
των πιστοποιητικών εκεί δεν είναι ευρωπαϊκού επιπέδου. Από την
άλλη πλευρά, δεν µπορούµε, βέβαια, να βασιστούµε σε ελέγχους
στα σύνορα, διότι ως γνωστόν οι µεγάλες ουρές καταστρέφουν
το τουριστικό προϊόν. Οι έλεγχοι, που ορθώς γίνονται εκεί, είναι
µόνο δειγµατοληπτικοί και χρησιµεύουν κυρίως για τη στατιστική
αποτύπωση της κατάστασης.
Προς κάλυψη αυτών των κενών, είχα προτείνει ένα γενικευµένο σύστηµα µε self-testing το πρώτο εικοσιτετράωρο µετά την
άφιξη και υποχρεωτική καταχώρηση του αποτελέσµατος, σε
βάση δεδοµένων µε τα PLS, είτε σε όλη τη χώρα είτε σε επιβαρυµένες περιοχές.
Ακόµη κι αυτό, όµως, να µη γίνει, εκείνο που σίγουρα χρειάζεται και για την κλινική αλλά και για την επιδηµιολογική αντιµετώπιση των περιστατικών είναι ο γιατρός. Είναι γνωστό ότι στις
ξενοδοχειακές µονάδες δυναµικότητας άνω των πενήντα δωµατίων, ο νόµος επιβάλλει να τον έχουν υποχρεωτικώς. Αυτό θα
πρέπει να ισχύσει πλέον για όλον τον κλάδο, µε την προϋπόθεση,
βέβαια, να καλυφθεί το κόστος για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και
τα κάµπινγκ, να µπορούν να συµµετέχουν και να αρθεί ο περιορισµός των ειδικοτήτων στους γιατρούς, για να αντιµετωπιστεί
η ζήτηση. Η παρουσία γιατρών θα είναι απολύτως απαραίτητη
και για να καλυφθεί το testing ασφαλούς επιστροφής, που όπως
είπε ο συνάδελφος κ. Κόνσολας, αυτό το testing ασφαλούς επιστροφής ζητείται πλέον από αρκετές χώρες.
Όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζοµένων στις τουριστικές
επιχειρήσεις, ισχύουν τα του ιδιωτικού τοµέα, τα self-test. Σηµαντικότερος, βέβαια, εν προκειµένω, είναι ο εµβολιασµός. Δεδοµένης και της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου νοµίζω ότι ο υποχρεωτικός εµβολιασµός του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων, όσων δηλαδή από τις επτακόσιες χιλιάδες των εργαζοµένων σε αυτές δεν
έχουν ακόµα εµβολιαστεί, θα είναι, όχι µόνο ωφέλιµος από υγειονοµικής πλευράς, αλλά και ένα ισχυρότατο διαφηµιστικό µήνυµα στο εξωτερικό.
Μια τελευταία παράκληση, κύριε Υπουργέ. Μετά την µεγάλη
επιτυχία του προγράµµατος «Γαλάζια Ελευθερία», στις νήσους,
ας εµβολιάσουµε και τις χερσονήσους. Να επιτευχθεί, δηλαδή,
το πρόγραµµα και στην Χαλκιδική και στους παρακειµένους δύο
δήµους της Θεσσαλονίκης, τους Δήµους Βόλβης και Θερµαϊκού
όπως και στους τρεις δήµους της Πιερίας, που δέχονται το µέγιστο τµήµα του οδικού τουρισµού. Έτσι θα έχουµε, όχι µόνο ένα
σίγουρο και κερδοφόρο καλοκαίρι, αλλά σίγουρα κι έναν ασφαλή
χειµώνα.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βαρτζόπουλο.
Ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των Βουλευτών µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρο Αυλωνίτη.
Ορίστε, κύριε Αυλωνίτη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Όλα, µα όλα πειθαρχούν κατά τη γνώµη µου στην επικοινωνιακή πολιτική σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας, ακόµα και η παρουσία σήµερα του Πρωθυπουργού
στην Βουλή. Ήρθε στην Βουλή για να µας πει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση τον άκουσε, πειθάρχησε για το συζητούµενο σήµερα πιστοποιητικό και ιδού η νοµική του παρέµβαση. Το θεωρώ πολύ
µεγάλη υπερβολή.
Όλα πάνε καλά, λοιπόν, κατά τον Πρωθυπουργό, µε την πανδηµία. Όλα πάνε καλά µε την οικονοµία και ειδικά µε τον τουρισµό, κύριε Υπουργέ; Εάν είναι έτσι, µπράβο σας!
Το πρωί σε έναν τηλεοπτικό σταθµό, φίλα προσκείµενο στην
Κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας, µε όσα είπε, προσπάθησε να µε πείσει -δεν το γενικεύω- ότι πρέπει να ζητήσω ιατρική
βοήθεια ή από οφθαλµίατρο ή από ωτολαρυγγολόγο, διότι αυτά
που είδα και αυτά που άκουσα απ’ αυτόν δεν έχουν καµία σχέση
µε τη δική µου πραγµατικότητα. Σας θυµίζω ότι είµαι Βουλευτής
Κέρκυρας και από την Κέρκυρα σας µιλάω τώρα.
Αυτό, γιατί όλα πάνε καλά στην Ελλάδα κατά τον κ. Κικίλια και
κατά τον κύριο Πρωθυπουργό. Αλλά δεν βλέπουν αυτά τα δεδοµένα στο εξωτερικό. Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, εµείς πού ζούµε;
Εµείς δεν βλέπουµε και δεν ακούµε όλη την Ελλάδα; Παρακολουθούµε εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόµενα και το τι ακριβώς
συµβαίνει στον τουρισµό.
Χθες και προχθές επισκέφθηκα πολλές τουριστικές περιοχές
στην Κέρκυρα και ταυτόχρονα, πληροφορήθηκα την εν γένει κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, όπως θα πρέπει να κάνουµε όλοι.
Ο κόσµος του τουρισµού, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
πονά. Η µία ακύρωση διαδέχεται την άλλη και τα αεροδρόµιά
µας περιµένουν εναγωνίως τις προσγειώσεις των αεροπλάνων.
Πίστεψε στην Κυβέρνησή σας και άνοιξε τα καταστήµατά του και
κάποια ξενοδοχεία και βρίσκεται τώρα σε απελπιστική κατάσταση. Ο αριθµός των τουριστών είναι ελάχιστος και οι παραλίες
και οι τοπικές αγορές είναι έρηµες.
Δεν επιχαίρω. Θα ήταν πραγµατικά ντροπή για εµένα αλλά και
για τον καθένα να επιχαίρει. Η σοβαρότητά σας στηρίζεται µόνο
στο πώς θα δοµήσετε µία φανταστική πραγµατικότητα εικονικής
«Γαλάζιας ελευθερίας», έτσι για να δικαιολογήσετε το λαθεµένο,
το άστοχο άνοιγµα του τουρισµού στις 15 Μαΐου. Επιµένετε σε
έναν επικοινωνιακό ορυµαγδό προσπαθώντας να πείσετε τους
ταλαίπωρους ιθαγενείς ότι όλα τα κάνετε σωστά υπό την µέγιστη
επίβλεψη του Πρωθυπουργού και ότι οι επιλογές σας βασίζονται
στην επιστηµοσύνη των λοιµωξιολόγων. Ντροπή γι’ αυτά που
συµβαίνουν, ντροπή για την κοινωνία µας. Δεν πρέπει να παίζετε
άλλο µε τους Έλληνες, δεν είναι ανόητοι ούτε οι κυβερνώντες
των χωρών από τους οποίους περιµένουµε τουρίστες. Η παγκόσµια κοινότητα ξέρει την πλήρη επιδηµιολογική µας εικόνα.
Όταν δεν σας πάνε καλά τα πράγµατα και οι αριθµοί, ρίχνετε
τις ευθύνες στον λαό, στους φοιτητές, στους νέους, δηλαδή,
στην ατοµική ευθύνη. Να πω και το σωστό, υπάρχει ατοµική ευθύνη και κρύβετε το ότι εσείς έχετε καλλιεργήσει το αίσθηµα της
«Γαλάζιας ελευθερίας», της επανάκτησης της ζωής µας.
Το ίδιο κάνετε και µε τους εµβολιασµούς. Ακούω τον κ. Κικίλια
σήµερα και τον Πρωθυπουργό να λένε ότι έχουν γίνει έξι εκατοµµύρια εµβολιασµοί, τσιµπήµατα δηλαδή. Αλλά δεν λένε ότι έχουν
εµβολιαστεί µε δύο δόσεις µόνο το 24,5% του πληθυσµού. Κατά
τον συνάδελφο κ. Ξανθό είναι 22%. Αλλά ας πούµε ότι είναι το
24,5% του πληθυσµού.
Δηµιουργεί η Κυβέρνηση και πάλι µία πλαστή εικόνα. Αθροίζει
τους πέντε εκατοµµύρια εµβολιασµούς, που έχουν σε πολίτες µε
δύο δόσεις πληθυσµού µε το ένα εκατοµµύριο πολιτών, που
έχουν λάβει µόνο µία δόση. Μπερδεύει δηλαδή. Αθροίζει τα
πέντε εκατοµµύρια µε το ένα εκατοµµύριο που έχει λάβει µία
δόση. Αυτό δεν είναι µία αριθµητική αλχηµεία και εν τέλει, δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

είναι µια επικοινωνιακή απάτη; Θεωρείτε ότι είµαστε ανόητοι;
Να σας πω για το µεγάλο εµβολιαστικό κέντρο που εγκαινιάστηκε πριν από µία εβδοµάδα στην Κέρκυρα. Πνέει τα λοίσθια.
Και δίνετε τη δυνατότητα στην κ. Αλεξοπούλου, Βουλεύτρια
Αχαΐας να λοιδορεί και να κοροϊδεύει τον πρώην Πρωθυπουργό,
ο οποίος είναι και συνάδελφός της Βουλευτής στην Αχαΐα.
Για όλα αυτά ,ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει; Αυτό το «µικρόψυχο» -όπως το
είπε πρωί, πρωί ο Πρωθυπουργός- κόµµα φταίει; Έτσι και µε το
ψηφιακό πιστοποιητικό του κορωνοϊού που συζητάµε σήµερα, να
συµφωνήσουµε όλοι ότι το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι
το ίδιο µε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό; Να συµφωνήσουµε. Δεν
πρέπει να ενσωµατώνεται αυτό το πιστοποιητικό στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID-19;
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που θα κυρώσουµε σήµερα όµως, αφορά µόνο σε µια εσωτερική διαδικασία προς το
παρόν και δεν συνδέεται µε άµεσο τρόπο µε το κοινό Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Υγείας για την COVID-19. Σκοπίµως όµως, η Κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Ό,τι είπα πριν λίγο.
Εάν συγκρίνουµε το νοµοσχέδιο -να σας θυµίσω κύριε Πρόεδρε- µε την αρχική πρόταση της Κοµισιόν που έγινε στις 17 του
Μάρτη, µε το σχέδιο που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέλος του Απρίλη και το τελικό σχέδιο από την Επιτροπή
Μόνιµων Αντιπροσώπων στις 21 Μαΐου, είναι φανερό πως για το
νοµοθετικό πλαίσιο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 επιλέχθηκαν µόνο κάποια σηµεία από την αρχική πρόταση της Κοµισιόν.
Περιττό να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µάλιστα
η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού -η περίφηµη TRAN- είχε
αναθέσει µελέτη και παραδόθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για
τον βιώσιµο τουρισµό. Έτσι ονοµάζεται η µελέτη. Εκεί καταρρίπτεται το επιχείρηµα που έχω ακούσει από τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας ότι αυτό που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης είναι
αυτό που υιοθετήθηκε και από την Κοµισιόν και γενικά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή, µε απλά λόγια, ο τρόπος που νοµοθετείτε σήµερα
είναι στρεβλός κατά τη γνώµη µου και εγκυµονεί τον κίνδυνο να
τον ακολουθήσουν και άλλες χώρες για να πείσετε ότι αυτό το
πιστοποιητικό αποτελεί την πατέντα του µόνου που τα ξέρει όλα
-και γιατρός είναι και λοιµωξιολόγος είναι- του κ. Μητσοτάκη. Και
έτσι να αρχίσει ένας ανταγωνισµός εκπτώσεων στα υγειονοµικά
στάνταρ, προκειµένου να προσεγγίσουν το τουριστικό ρεύµα.
Αυτός είναι ένας σηµαντικός κίνδυνος.
Άλλοι συνάδελφοι έχουν αναφερθεί στις πολυάριθµες ελλείψεις. Να µην αναφερθώ κι εγώ. Εγώ απλώς, να θυµίσω στον λίγο
χρόνο που έχω στη διάθεσή µου ότι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
COVID-19 δεν είναι κατόρθωµα του Μητσοτάκη. Αυτό που θα πω
τώρα είναι αλήθεια. Δεν βασίζεται καν σε πρότασή του. Η πρόταση Μητσοτάκη -το είπε και ο Ανδρέας Ξανθός- µιλούσε για
υγειονοµικό εµβολιαστικό διαβατήριο. Η πρόταση Μητσοτάκη
απορρίφθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση Μητσοτάκη
απορρίφθηκε και από τα συντηρητικά κόµµατα. Παρά ταύτα,
ήρθε σήµερα να κοµπάσει στην Βουλή ότι ουσιαστικά, αυτός
ήταν εκείνος που πρότεινε και κατά συνέπεια, υιοθετήθηκε η
πρότασή του αυτή.
Οι λόγοι που απορρίφθηκε η πρόταση Μητσοτάκη αφορούσαν
-αν θυµάστε καλά- την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Το διαβατήριο και η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου θα σήµαινε
πως θα είχαµε τα προσωπικά υγειονοµικά δεδοµένα αποθηκευµένα για πάντα σε ένα επίσηµο ταξιδιωτικό έγγραφο σαν αυτό
που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης. Τα θυµίζω, γιατί από το πρωί
ακούω ότι αυτό που πρότεινε ήταν απολύτως νοµικά συµβατό µε
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Η εναλλακτική του πιστοποιητικού γεννήθηκε και ωρίµασε -και
αυτό είναι αλήθεια- µέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την
καθοριστική παρέµβαση της Αριστεράς και άλλων προοδευτικών
πολιτικών δυνάµεων, οι οποίες µετά από σκληρή διαπραγµάτευση κατάφεραν να επιβάλλουν στην Κοµισιόν εκείνους τους
όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επισκεπτών
σε αυτή.
Όπως αναφέρει -το διάβασα προχτές- η πρώην Υπουργός
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Τουρισµού και Βουλευτής εκεί, η κ. Κουντουρά, η Κυβέρνηση
διαστρεβλώνει στην Ελλάδα την πραγµατικότητα και προκαλεί
παραπληροφόρηση και σύγχυση µε τον κόσµο να θεωρεί ότι το
πιστοποιητικό COVID-19 είναι το πιστοποιητικό εµβολιασµού.
Μάλιστα, ακόµη και ο ίδιος ο Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς
έχει συµβάλει, ώστε όλο αυτό το διάστηµα να προωθείται επικοινωνιακά ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 είναι το πιστοποιητικό εµβολιασµού που είχε προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, κάτι
το οποίο δεν ισχύει. Τα είπε αυτά και η εισηγήτριά µας κ. Γκαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Αυλωνίτη,
έχετε µιλήσει ήδη εννέα λεπτά. Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Τελειώνω αµέσως,
κύριε Πρόεδρε. Όµως, είµαι ο τελευταίος οµιλητής. Ζητώ ταπεινά συγγνώµη, αλλά όσο καιρό είµαι Βουλευτής, είναι η δεύτερη φορά που ζητάω να µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία τόνισε από την πρώτη
στιγµή ότι το αρνητικό τεστ πριν την αναχώρηση είναι κρίσιµος
όρος ασφάλειας για την είσοδο των τουριστών στη χώρα.
Παράλληλα, διατυπώσαµε ένα πλέγµα προτάσεων εστιάζοντας στα ουσιαστικά ζητήµατα για την ασφαλή επανέναρξη της
τουριστικής δραστηριότητας, όπως κοινά υγειονοµικά πρωτόκολλα, ενιαία διαχείριση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης µε προοπτική υλοποίησης σε τρίτες χώρες, αξιολόγηση και
επικαιροποίηση των συστηµάτων ιχνηλάτησης, επιτάχυνση της
διαδικασίας εµβολιασµού, εκτεταµένη και επαναλαµβανόµενη
διενέργεια διαγνωστικών τεστ στους χώρους εργασίας κ.λπ.. Γι’
αυτό έχουµε ταχθεί ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία υπέρ
του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού COVID-19.
Τελειώνοντας, σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, και καλούµε συνολικά την Κυβέρνηση, να µην επαναπαυτείτε µόνο στην έκδοση
του πιστοποιητικού, αλλά µε υπευθυνότητα να λάβετε πρωτοβουλίες, όπως αυτές που σας έχουµε προτείνει εδώ και πάρα
πολύ καιρό και τις οποίες επαναλαµβάνουµε, ώστε να διευκολύνουµε την ασφαλή µετακίνηση των πολιτών, να διασφαλίσουµε
την υγειονοµική προστασία των κοινωνιών και να ενισχύσουµε
τον τουρισµό. Αυτά απαιτούνται, έτσι ώστε το αντίδοτο στην
ανοησία, που είπε το πρωί ο κύριος Πρωθυπουργός, να είναι η
σοβαρότητα η οποία σας λείπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε τον λόγο. Επίσης, τον λόγο έχει ζητήσει µετά για δευτερολογία η κ. Γκαρά, αλλά και ο κ. Χήτας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω µόνο για την
τροπολογία.
Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει δεκτή την τροπολογία που
κατατέθηκε από το ΜέΡΑ25, καθώς και άσχετο περιεχόµενο
υπάρχει, ενώ επίσης πρόκειται για κύρωση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Οπότε δεν µπορεί να γίνει δεκτή η τροπολογία
που κατατέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Γκαρά, πόσο χρόνο θέλετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ίσως πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε
σήµερα µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κι αυτό που έχουµε
συµπεράνει από αυτήν τη διαδικασία είναι ότι κυρίως οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης δεν είχαν την ανάγκη να αναφερθούν σε
προτάσεις, σχέδιο και µέτρα στήριξης του τουρισµού και της
υγειονοµικής ασφάλειας, αλλά επιδόθηκαν σε µία προσπάθεια
να µας πείσουν ότι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ήταν πρωτοβουλία και επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και να κατηγορήσουν προφανώς, όπως συνηθίζουν, και µε απίστευτα ψεύδη και αοριστίες τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει κακό στη χώρα. Προς τιµήν του, ο Υπουργός κ.
Πιερρακάκης ήταν ιδιαίτερα πιο σεµνός και έκανε λόγο για µία
συλλογική προσπάθεια.
Βέβαια, η πραγµατικότητα -κάτι που είναι πολύ σηµαντικό να
αναφέρουµε- διαψεύδει για άλλη µία φορά τον κ. Μητσοτάκη,
όσο κι αν προσπαθείτε να τη διαστρεβλώνετε, διότι ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως είπαν και οι κυρίες
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και οι κύριοι συνάδελφοι, ψηφιακό πιστοποιητικό εµβολιασµού.
Αµέσως µετά τη διατύπωση της πρότασης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε δηλώσει πως υπάρχει δυσκολία να ληφθεί µία τέτοια απόφαση, λόγω των προνοµίων που θα
συνόδευαν ένα τέτοιο έγγραφο.
Αντίστοιχη αντίδραση υπήρξε και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο οποίος είπε πως η βιαστική υιοθέτηση
ενός τέτοιου πιστοποιητικού εµβολιασµού θα έφερνε µεγάλη
αναστάτωση στην Ευρώπη. Είχε προηγηθεί η πρώτη και ηχηρή
απόρριψη της πρότασης Μητσοτάκη από τον Πρόεδρο της Ρουµανίας.
Τις µεγαλύτερες αντιρρήσεις τις προέβαλε ο Πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος φοβόταν πως τα διαβατήρια θα εκλαµβάνονταν
ως έµµεση προσπάθεια να καταστεί υποχρεωτικός ο εµβολιασµός.
Παράλληλα, η γνωστή εφηµερίδα «Deutsche Welle», µε εκτενές άρθρο της, χαρακτήριζε την πρόταση ως «ηθικό ναρκοπέδιο»
για την Ευρώπη, βάζοντας ζητήµατα διασφάλισης προσωπικών
δεδοµένων, αλλά και πολιτικών διαχωρισµών και αποκλεισµών
των πολιτών στην Ευρώπη. Οι ίδιες ανησυχίες εκφράζονται από
ειδικούς διασφάλισης ευαίσθητων δεδοµένων και στο περιοδικό
«POLITICO».
Ξαναλέω, λοιπόν, ότι δύσκολα διαστρεβλώνεται η πραγµατικότητα, όσες προσπάθειες κι αν κάνετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτές είναι λίγες από τις αναφορές και τα γεγονότα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως για την αποκατάσταση της αλήθειας
µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι αυτή η Αίθουσα χρήζει επιτέλους και σεβασµού.
Κυρίες και κύριοι, είµαστε αυτοί που εδώ και έναν χρόνο προτείναµε και υπερασπιστήκαµε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων, που θα καλύπτει το σύνολο των πολιτών, όπως και το
ευρωπαϊκό πιστοποιητικό στη µορφή που συζητείται και σήµερα
στο Ευρωκοινοβούλιο µεταξύ και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών. Σας επισηµάναµε, όµως, ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει λάθη και απόσταση από το ευρωπαϊκό και ότι κάνετε βιαστικές και πρόχειρες κινήσεις.
Τις ελλείψεις αυτές παραδέχτηκε στην οµιλία του και ο ίδιος ο
Υπουργός κ. Πιερρακάκης, ο οποίος ανέφερε πως σταδιακά θα
προχωρήσουµε σε πολλές αλλαγές και προσθήκες που απαιτεί
και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Οπότε, ήταν σοβαρές οι επισηµάνσεις µας. Γι’ αυτό και σας κατηγορούµε ότι ενδιαφέρεστε κυρίως για επικοινωνιακές φιέστες και για επικοινωνιακή εκµετάλλευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, αφού σήµερα µάθαµε,
στον ίδιο τόνο, ότι ήταν πρόταση και του κ. Μητσοτάκη και εκµεταλλεύεται και αυτήν την πρωτοβουλία του Ταµείου Ανάκαµψης.
Παρεµπιπτόντως, να ξεκαθαρίσουµε και στους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν αποτελεί ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, ούτε «επιτρέπει» -σε εισαγωγικά- τη µετακίνηση, όπως πολλοί συνάδελφοι είπαν, αλλά απλώς τη
διευκολύνει. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει τη µετακίνηση. Γι’ αυτό και επιµένουµε ότι η επανέναρξη του τουρισµού χρειάζεται σχέδιο και υποστηρικτικές δοµές.
Είναι χαρακτηριστικό σας προσόν, βέβαια, να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Το είδαµε και το ακούσαµε και σήµερα. Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός κατηγόρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σαµποτάρει τον
τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δύο λεπτά.
Αναρωτιόµαστε: Αλήθεια, η κατάθεση προτάσεων, επισηµάνσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
σαµποτάζ του τουρισµού; Η επισήµανση των ελλείψεων και η
ανάδειξη των προβληµάτων είναι σαµποτάζ του τουρισµού; Ή
µήπως θα θεωρούσατε ως συνετή στάση από την Αντιπολίτευση
να κρύβουµε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί και να δηµιουργούµε µια ψευδή ειδυλλιακή εικόνα; Γι’ αυτό, άραγε, σήµερα ο
Πρωθυπουργός παρουσίασε µία ιδανική, ειδυλλιακή εικόνα µε
ψεύτικα στοιχεία; Αλχηµείες µε τα νούµερα του εµβολιασµού,
ψεύδη για τα οικονοµικά µέτρα στήριξης. Δεν γνωρίζει, άραγε,
ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στον εµβολιασµό, αργοί ρυθµοί, πε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριορισµένος αριθµός εµβολίων; Μόνο το 22% περίπου είναι πλήρως εµβολιασµένοι, µακριά από τον εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο
που είχαµε θέσει. Κι όµως, ο κ. Μητσοτάκης έριξε και πάλι την
ευθύνη στους πολίτες, ακόµη και για τους διασωληνωµένους
που, όπως είπε, δεν επέλεξαν οι ίδιοι να εµβολιαστούν.
Σήµερα έρχεται ο Γενικός σας Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας κ. Θεµιστοκλέους να παραδεχθεί ευθέως ότι
το πρόβληµα αφορά στην έλλειψη διαθέσιµων δόσεων και ραντεβού.
Παράλληλα, αναρωτιόµαστε: Δεν γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι οι µικρές επιχειρήσεις αποκλείονται από το πρόγραµµα ενίσχυσης του τουρισµού που εξήγγειλε; Σαφώς και το
γνωρίζει, διότι έχουµε αναφέρει και την καταγγελία της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδας,
που µιλάνε για εµπαιγµό και ότι µοιράζετε χρήµατα επιλεκτικά.
Φέρνετε, λοιπόν, ένα ψηφιακό εργαλείο διευκόλυνσης, αλλά
δεν δίνετε απάντηση στο πώς θα πραγµατοποιηθούν τα χιλιάδες
τεστ στους τουρίστες στα νησιά. Δεν γνωρίζετε ότι απαιτείται ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του προσωπικού
των δοµών, για να στηριχθεί και ο τουρισµός; Δεν λύνονται αυτά
τα προβλήµατα µε ένα ψηφιακό εργαλείο, µε το πιστοποιητικό.
Ο κ. Μητσοτάκης µίλησε, επίσης, για προνοητικότητα της Κυβέρνησης. Για ποια προνοητικότητα, άραγε, κάνει λόγο; Για τις
ελλείψεις, τις καθυστερήσεις, το αλαλούµ µε τα εµβολιαστικά
κέντρα, όπου κλήθηκε να εµπλακεί ο στρατός για να ξεκινήσει η
διαδικασία; Για την έλλειψη ενηµέρωσης που επιτρέψατε µε τις
παλινωδίες σας τη διάδοση θεωριών συνωµοσίας, για µία καµπάνια 20 εκατοµµυρίων, την οποία κανείς δεν είδε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης; Βέβαια, δεν ξέρουµε ποιος είδε τα 20
εκατοµµύρια! Για τη χρήση της µάσκας, για τα σχολεία, για τα
παγουρίνο, για τα «µάσκες-αλεξίπτωτα», για τα µέσα µεταφοράς
και τον συγχρωτισµό; Να µην τα αναφέρω, είναι γνωστά, τα
έχουµε βιώσει.
Γιατί να µην αναφερθώ όµως και σε κάτι πολύ σηµαντικό, όπως
είναι οι ελλείψεις στα νοσοκοµεία σε προσωπικό, σε υλικά, σε
ΜΕΘ, στην άρνηση διατίµησης στην τιµή των τεστ στην αρχή,
αλλά και στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη εν µέσω πανδηµίας,
στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Ο κ. Μητσοτάκης µίλησε, επίσης, για δυσκολίες, τις οποίες η
Κυβέρνηση µετατρέπει σε ευκαιρίες. Είναι αλήθεια! Προφανώς
και είναι αλήθεια! Η Κυβέρνηση έχει µετατρέψει τις δυσκολίες
των πολιτών σε ευκαιρία για τους λίγους, γι’ αυτούς τους λίγους
που υπηρετεί και γράφουν µαζί τα νοµοσχέδια, όπως το νοµοσχέδιο για τα εργασιακά, τα περιβαλλοντικά, το νοµοσχέδιο για
την παιδεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Μην γενικεύετε τα θέµατα. Να µιλήσετε επί του σχεδίου νόµου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω
πως έχουµε κάνει µία ενδιαφέρουσα και σφιχτή διαδικασία και
κάνουµε τη σύνοψη της συζήτησης αυτής.
Υπάρχουν, λοιπόν, δυσκολίες για τους εργαζόµενους και τους
οικονοµικά ασθενέστερους, ευκαιρία για την Κυβέρνηση να καταργήσει το οκτάωρο, το ΣΕΠΕ, τις απεργίες, να επιβάλει την
απλήρωτη υπερωρία και την ευέλικτη εργασία. Θα τα συζητήσουµε την επόµενη εβδοµάδα.
Επιστρέφω –και κλείνω- στο ψηφιακό πιστοποιητικό, υπενθυµίζοντας ότι έχουµε διατυπώσει επανειληµµένα προτάσεις για
την ασφαλή επανέναρξη του τουρισµού. Ελπίζουµε να ξεπεράσετε την ιδεολογική σας «δυσκολία» -σε εισαγωγικά- και να υιοθετήσετε αυτές τις προτάσεις έστω και αυτή τη στιγµή. Είµαστε
εδώ συλλογικά µε συνεργασία να βοηθήσουµε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία. Το ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID δεν αποτελεί πανάκεια ούτε για την προστασία της υγείας
ούτε για την αναθέρµανση του τουρισµού. Είναι ένα µέσο διευκόλυνσης -το επαναλαµβάνω, γιατί ακούσαµε απίστευτα πράγµατα σήµερα- της µετακίνησης. Δεν ενθαρρύνει, όµως, από µόνο
του ούτε τη µετακίνηση ούτε το ταξίδι ούτε τον τουρισµό. Δεν
ανοίγει τα πανιά της ανάπτυξης και της προόδου, όπως µας είπε
ο κ. Μητσοτάκης, από µόνο του. Είναι ένα εργαλείο.
Είναι, λοιπόν, σηµαντική αυτή η διευκόλυνση και η εξυπηρέ-
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τηση των πολιτών, αλλά είναι αναγκαία η ενίσχυση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, των δοµών, του προσωπικού, η στήριξη της
οικονοµίας, η στήριξη της εργασίας και του τουρισµού.
Ευχαριστώ και για τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Ειδικός Αγορητής της Ελληνικής
Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας κι εγώ σε όποιον ζητήσει τον λόγο
δεν µπορώ να το αρνηθώ.
Θα ήθελα να πω µόνο για τη δικαιοσύνη ότι η κ. Γκαρά πράγµατι, είχε χρησιµοποιήσει πολύ λίγο χρόνο στην πρωτολογία της,
γι’ αυτό το Προεδρείο ανέχτηκε υπερβάλλοντα χρόνο στη δευτερολογία.
Ορίστε, λοιπόν, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Λίγα λόγια θα πω, κύριε Πρόεδρε.
«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου µέλι», λένε. Βέβαια, χρειάστηκε εννέα λεπτά η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει και τελικά θα υπερψηφίσει. Δηλαδή, αν δεν ψηφίζατε κιόλας, τι θα
κάνατε; Αυτό, ξέρετε, είναι ένα χαρακτηριστικό εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
ψηφίζει ό,τι φέρνει η Νέα Δηµοκρατία, αλλά να στείλουµε και ένα
έτσι µικρό πολιτικό καβγαδάκι εδώ για το ακροατήριό µας.
Πάµε παρακάτω, στην ουσία.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σχολιάσω την οµιλία του Πρωθυπουργού, αλλά θα µείνω σε ένα σηµείο και θα µεταφέρω ταυτόχρονα,
κύριε Γεωργαντά και τη δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής
Λύσης, του κ. Βελόπουλου, γιατί είναι πραγµατικά ανατριχιαστική
η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη δυνατότητα των ιδιοκτητών
καταστηµάτων εστίασης -µπαρ ή εστιατόρια- από το φθινόπωρο
να µην επιτρέπουν σε µη εµβολιασµένους συµπολίτες µας την
είσοδό τους. Αυτό µας ζήτησαν! Απίστευτο! Είναι λογικό να
πούµε -αναγκαζόµαστε να το πούµε- ότι αυτά παραπέµπουν σε
ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα. Τι είναι αυτό ακριβώς;
Βέβαια, κύριε Γεωργαντά, για να δείτε πώς δουλεύει το επικοινωνιακό σύστηµα, το οποίο το έχω υπηρετήσει επί είκοσι επτά
χρόνια και ξέρω καλά πώς δουλεύετε και πώς τρέχετε τα πάντα,
βγήκε η κ. Παγώνη εχθές ως λαγός της Κυβέρνησης και είπε ότι
δεν θα µπαίνουν στα µαγαζιά από τον Σεπτέµβριο οι ανεµβολίαστοι. Ήρθε σήµερα ο κ. Μητσοτάκης και το επισηµοποίησε κι
αυτό.
Ο Πρωθυπουργός, όµως, κύριε Πρόεδρε, ψεύδεται. Ξέρετε
γιατί ψεύδεται ο Πρωθυπουργός; Ψεύδεται για έναν απλούστατο
λόγο, διότι ουδείς µπορεί να δώσει το δικαίωµα σε έναν επιχειρηµατία να αποφασίσει ο επιχειρηµατίας εάν θα δεχτεί εµβολιασµένους ή µόνο εµβολιασµένους ή µερικώς ή οτιδήποτε. Δεν
είναι δουλειά του επιχειρηµατία αυτή.
Με την ίδια λογική, κύριε Πρόεδρε, εγώ που είµαι επιχειρηµατίας λειτουργώ αυτόνοµα, δεν εφαρµόζω τον αντικαπνιστικό
νόµο και λέω «Εδώ καπνίζετε, παιδιά. Τελειώσαµε» ή «Εδώ θα
µπαίνουν µόνο άνδρες», «Εδώ θα µπαίνουν µόνο γυναίκες», «Εδώ
θα καπνίζετε µόνο, τίποτα άλλο»! Συγγνώµη, τι είναι αυτό τώρα;
Τους όρους λειτουργίας των καταστηµάτων, κύριε Υπουργέ,
δεν τους θέτει η συντεταγµένη πολιτεία; Δεν λέει η πολιτεία ότι
τα µαγαζιά θα λειτουργούν έτσι; Άρα, τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης;
Για να µην το πάρει πάλι πάνω του, όπως δεν παίρνετε τίποτα
πάνω σας, τα ρίχνετε όλα στους λοιµωξιολόγους. Δεν έχουµε
ακόµα αποσαφηνίσει ποιοι αποφασίζουν. Αποφασίζουν οι λοιµωξιολόγοι για το «άνοιξε-κλείσε» ή για το «µπες-βγες»; Αποφασίζει
η Κυβέρνηση; Αυτοί γνωµοδοτούν και εσείς αποφασίζετε; Τώρα
τι κάνετε εδώ; Εσείς θα απαγορεύσετε από τον Σεπτέµβριο την
είσοδο στα καταστήµατα εστίασης σε ανεµβολίαστους Έλληνες
συµπολίτες µας; Είναι δική σας απόφαση ή των καταστηµαταρχών; Διότι αν είναι των καταστηµαταρχών, δεν ορίζεται από πουθενά αυτό.
Για να το πω πολύ απλά, δεν µπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει ο
κάθε ένας καταστηµατάρχης. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, είναι δική
σας απόφαση, πάρτε την ευθύνη και βγείτε και πείτε το. Πολιτική
ανδρεία είναι αυτό, όχι το «Δεν µπορώ να απαγορεύσω σε κάποιον καταστηµατάρχη, αν δεν θέλει να βάλει ανεµβολίαστο, να
µην τον βάλει». Τι είναι τώρα αυτό; Ή σε µία συντεταγµένη πολιτεία υπάρχουν κανόνες λειτουργίας ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει!
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Θα ανοίξω κι εγώ ένα µαγαζί αύριο και θα πω «Παιδιά, καπνίστε
ελεύθερα». Άρα, λοιπόν, µου το απαγορεύετε. Γιατί µου το απαγορεύετε; Διότι υπάρχει η συντεταγµένη πολιτεία. Άρα, λοιπόν,
αυτή είναι η ουσία.
Κλείνω µε κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γεωργαντά.
Μετά τους ειδικούς λοιµωξιολόγους που κυβέρνησαν από τον
τόπο εδώ και ενάµιση χρόνο -γιατί αυτοί είναι κυβέρνηση απ’ ό,τι
λέτε- τώρα πήρατε την απόφαση να κυβερνήσουν και οι εστιάτορες! Το ακούσαµε και αυτό! Θα µας κυβερνήσουν και οι εστιάτορες, µάλλον επειδή εσείς αδυνατείτε να το κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χήτα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο τώρα, να κλείσετε τη σηµερινή
διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πολλά από όσα ακούστηκαν δεν χρήζουν καν απαντήσεως.
Οφείλω, όµως, να κλείσω, λέγοντας το εξής: Δεν ψάχνουµε
ούτε λαγούς ούτε µπεκάτσες, κύριε Χήτα. Εµείς σήµερα εδώ, ήρθαµε να κυρώσουµε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και
την κυρώνει µε µεγάλη πλειοψηφία η Βουλή, γιατί κατανοούν τα
κόµµατα έξω από τις επιµέρους αντιρρήσεις που πολλές φορές
δικαιολογηµένα µπορούν να έχουν, ότι αυτή η συγκεκριµένη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι αυτό που είπαµε από την
πρώτη στιγµή, δηλαδή ένα εργαλείο διευκόλυνσης. Αυτή η έκφραση ακριβώς χρησιµοποιήθηκε στην παρουσίαση του συγκεκριµένου πιστοποιητικού. Είναι ένα εργαλείο διευκόλυνσης, το
οποίο ακριβώς θα βοηθήσει το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης των πολιτών ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να γίνει πιο εύκολες και πιο αξιόπιστες οι διαδικασίες
του ελέγχου. Βεβαίως, αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο είναι αυτονόητο ότι όλο αυτό είναι αναγκαίο, για να µπορέσει να βοηθηθεί ο τουρισµός µας. Ούτε αυτό από µόνο του σώζει τον
τουρισµό, βεβαίως, αλλά σίγουρα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις,
για να µπορέσουµε να έχουµε µία ανάταξη και σε αυτόν τον πολύ
σηµαντικό τοµέα για την οικονοµία της χώρας.
Νοµίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουµε την αυτοκριτική µας και να
βλέπουµε ακριβώς, τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν είναι
η χώρα, αλλά είναι οι πολίτες, οι επαγγελµατίες. Πρέπει να βοηθούµε πραγµατικά, µε τις προτάσεις µας και µε τη στάση µας,
ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση σε αυτούς, αλλά ταυτόχρονα,
να προσπαθούµε να τους στηρίξουµε και να διευκολύνουµε τη
ζωή τους αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Να είστε σίγουροι ότι ο καθένας από µας και µε βάση τον
ρόλο που ο λαός του ανέθεσε να διαδραµατίσει είτε ως Κυβέρνηση είτε ως Αντιπολίτευση, θα κριθεί και θα αξιολογηθεί στο
τέλος από αυτόν τον λαό. Όµως, σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήµατα υγείας και οικονοµίας, σε αυτήν την πολύ κρίσιµη περίοδο
για όλον τον κόσµο, λαϊκισµός δεν χωράει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κύρωση της
από 30-5-2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19" (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, δύο άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, το ακροτελεύτιο
άρθρο και το σύνολο.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε, έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19" (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις...
προσωπικού χαρακτήρα
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

13602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κύρωση της
από 30-5-2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19" (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» έγινε δεκτό επί της
αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία.
«Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και ειδικότερες
εγγυήσεις για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 1
Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.5.2021 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19», που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθµ. 87 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς τις παρ.
1 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 5Α, το άρθρο 9Α,
την παρ. 3 του άρθρου 21 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 του
Συντάγµατος.
β) Τα άρθρα 16 και 21, την παρ. 2 του άρθρου 26 και την παρ.
1 του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Τα άρθρα 6, 7, 8, 35 και 45 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη της άµεσης επίτευξης, από την Ελληνική Δηµοκρατία, του στόχου που
τέθηκε κατά την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της 24ης και 25ης Μαΐου 2021 για ταχεία υλοποίηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, προς διευκόλυνση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδιαίτερα κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο πρώτο
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
1. Θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, µε σκοπό
τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση
του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό, το αποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) ή µοριακής µεθόδου ανάλυσης (PCR
test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά περίπτωση.
2α. Όσον αφορά στον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού
COVID-19, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνοµα,
β) επώνυµο,
γ) ηµεροµηνία γέννησης,

δ) στοχευόµενη νόσο,
ε) είδος εµβολίου,
στ) σκεύασµα εµβολίου,
ζ) κάτοχο αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστή του εµβολίου,
η) αριθµό σε σειρά εµβολιασµών/δόσεων και
θ) ηµεροµηνία συνεδρίας εµβολιασµού µε αναφορά της ηµεροµηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης.
2β. Όσον αφορά στο αποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας
το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνοµα,
β) επώνυµο,
γ) ηµεροµηνία γέννησης,
δ) στοχευόµενη νόσο,
ε) είδος της δοκιµασίας,
στ) ονοµασία της δοκιµασίας,
ζ) κατασκευαστή της δοκιµασίας,
η) ηµεροµηνία και ώρα συλλογής του δείγµατος της δοκιµασίας,
θ) ηµεροµηνία και ώρα παραγωγής του αποτελέσµατος της
δοκιµασίας,
ι) αποτέλεσµα της δοκιµασίας και
ια) δοµή διενέργειας της δοκιµασίας.
2γ. Όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19
το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνοµα,
β) επώνυµο,
γ) ηµεροµηνία γέννησης,
δ) στοχευόµενη νόσο από την οποία έχει νοσήσει το φυσικό
πρόσωπο και
ε) ηµεροµηνία του θετικού αποτελέσµατος.
3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει µοναδικό
αναγνωριστικό αριθµό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή,
µε βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο
στην πλατφόρµα απαιτείται αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποιητικό µπορεί να χορηγείται
και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Για την άντληση των στοιχείων των παρ. 2α, 2β και 2γ, η
ανωτέρω πλατφόρµα διασυνδέεται, ιδίως, µε το Εθνικό Μητρώο
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19 του άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ν. 4727/2020
(Α’ 184).
5α. Η ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την
επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»,
η οποία διαχειρίζεται την ανωτέρω πλατφόρµα, ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
παρ. 2α, 2β και 2γ του παρόντος, κατά την έννοια της παρ. 7 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.).
5β. Η ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως
Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαµβάνει, για
λογαριασµό του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, την
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφάλειας των
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λαµβανοµένων στοιχείων και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιµότητας και την προστασία των διακινούµενων δεδοµένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας
σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα
µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στο πλαίσιο της
ανωτέρω επεξεργασίας για λογαριασµό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. επιφορτίζεται µε όλες τις υποχρεώσεις του
Γ.Κ.Π.Δ. για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Μεταξύ της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται Μνηµόνιο Συνεργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ..
5γ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα των παρ. 2α, 2β και 2γ είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID-19, καθώς και η επαλήθευσή τους, προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας
των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
6. Η έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 δεν
θίγει, ούτε επηρεάζει µε οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα
άλλων βεβαιώσεων εµβολιασµού, υποβολής σε διαγνωστικό
έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, η έκδοση των
οποίων προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα
για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
τη διασύνδεσή της µε πρόσθετα πληροφοριακά συστήµατα φορέων του δηµόσιου τοµέα και καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τυχόν
συµπληρωµατικά µη προσωπικά στοιχεία που µπορεί να περιλαµβάνονται σε αυτό, οι περιπτώσεις και η διαδικασία χορήγησης
του Πιστοποιητικού από τα Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με
όµοια απόφαση δύνανται να γίνονται αποδεκτά, ως ειδικότερα
πιστοποιητικά, για την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, οι βεβαιώσεις της παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εµβολιασµού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη, υπό
τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται
στην απόφαση.
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ.»
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Άρθρο 2
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. H επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την
έκδοση και χρήση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 προς
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του πραγµατοποιείται για σκοπούς εκπλήρωσης
ουσιαστικού δηµοσίου συµφέροντος και σύµφωνα µε το δίκαιο
της Ένωσης, και ιδίως τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (L 119) (Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων Γ.Κ.Π.Δ.) και το εθνικό δίκαιο, και ιδίως τον
ν. 4624/2019 (Α’
137).
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο
Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών
COVID-19, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για τον σκοπό
της δηµιουργίας και έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα πραγµατοποιείται για τον σκοπό της επιβεβαίωσης
της ταυτότητας του φυσικού προσώπου – κατόχου, της έκδοσης
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και της επαλήθευσης
της εγκυρότητας και της ισχύος αυτού στο πλαίσιο της χρήσης
του για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της
πρόσβασης στην πληροφορία που περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό, της επιβεβαίωσης της πληροφορίας που περιλαµβάνεται
σε αυτό και της εγκυρότητας και ισχύος αυτού.
2. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται ύστερα
από αίτηµα του φυσικού προσώπου και επιδεικνύεται στις αρχές
της παρ. 4 σε ψηφιακή ή έντυπη µορφή, κατ’ επιλογή του φυσικού προσώπου-κατόχου.
3. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τηρούνται, αναλόγως µε την κατηγορία του
πιστοποιητικού, για το χρονικό διάστηµα που είναι απαραίτητο
για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και σε καµία περίπτωση πέραν της περιόδου επίδειξης πιστοποιητικών προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας COVID-19.
4. Αποδέκτες του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται
σε αυτό για τον σκοπό της επαλήθευσης της εγκυρότητάς του
είναι οι αρµόδιες αρχές ελέγχου των αναγκαίων εγγράφων για
την είσοδο ή τη µετεπιβίβαση ταξιδιωτών στην χώρα. Οι αρχές
αυτές προβαίνουν στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό για τον σκοπό της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας
και της ισχύος αυτού. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης οι αρχές αυτές δεν αποθηκεύουν και δεν
τηρούν είτε αντίγραφα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
είτε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε
αυτό.
5. Τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19, έχουν τα δικαιώµατα των άρθρων 12
- 22 του Γ.Κ.Π.Δ.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..............................2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

8. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 18.23’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Τετάρτη
9 Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

