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Αθήνα, σήµερα στις 18 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 15.04’ 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 στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με το υπ’ αριθµόν 7080 της 18-10-2021 έγγραφό του ο Γενικός
Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 45/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύσταση Τεχνικού Συµβουλίου Υπουργείου Παιδείας».
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ζωή (Ζέττα) Μακρή.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει θέµα που να έχει συγκεντρώσει τόσες
κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις στην Αίθουσα αυτή όπως αυτό
το οποίο, αγαπητή κυρία Υπουργέ, θα συζητήσουµε αυτό το µεσηµέρι.
Από το 2005 το παλιό Πρωτοδικείο της Σπάρτης, κτίσµα του
19ου αιώνα, από τα πρώτα κτήρια του νεοελληνικού κράτους το
1837 περίπου, έχει µεταφερθεί στο Υπουργείο Παιδείας για να
στεγάσει -µε απόφαση του 2005- τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
του Παραρτήµατος Λακωνίας. Από τότε υπάρχει ένας κυκεώνας,
ένας µαραθώνιος γραφειοκρατικών διαδικασιών, µε αποτέλεσµα
να ερχόµαστε σήµερα, δεκαέξι χρόνια µετά, και να ερωτώ εσάς,
την πολιτική ηγεσία, να καταθέτω αυτή την επίκαιρη ερώτηση,
προκειµένου να µάθουµε τι µέλλει γενέσθαι για ένα εµβληµατικό
κτήριο της πόλης της Σπάρτης, ένα κτήριο το οποίο όπως θα
δείτε –το καλύπτουν βέβαια οι µουσαµάδες τώρα, αυτή η ντροπή
η οποία υπάρχει- στεγάζει και τη µνήµη της πόλης αλλά φιλοδοξούµε να στεγάσει και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Ενώ είχαµε µείνει, θα έλεγα, ευχαριστηµένοι ή έτοιµοι µε τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος το οποίο τροποποιούσε το ρυµοτοµικό σχέδιο, κάτι το οποίο ζητάγαµε πριν από
έναν χρόνο, ξαφνικά σε πρόσφατη ερώτησή µου η Υπουργός κ.
Κεραµέως µού απαντά «ξέρετε, όλα αυτά εντάξει αλλά πρέπει
να συσταθεί και ένα τεχνικό συµβούλιο» -τότε το µάθαµε- «του

Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα γνωµοδοτήσει για τα ποσοστά
επικαιροποίησης των διαφόρων µελετών τα οποία πρέπει να
υπάρχουν, όπως λέει εδώ, και για τις προεκτιµώµενες αµοιβές».
Εκεί, λοιπόν, που πήγαµε να χαρούµε, είδαµε την κατάσταση
όπως εξελίσσεται.
Πληροφορούµεθα δε έναν χρόνο µετά ότι αυτό το συµβούλιο
δεν έχει συσταθεί, κυρία Υπουργέ, και γι’ αυτό πριν από λίγες
µέρες επανακατέθεσα αυτή την επίκαιρη ερώτηση, µε την οποία
βασικά τώρα ζητώ ένα συγκεκριµένο πράγµα, δηλαδή να συσταθεί ή πότε θα συσταθεί αυτό το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα γνωµοδοτήσει επί των δύο αυτών
θεµάτων, τα οποία αποτελούν το πρώτο στάδιο στα υπόλοιπα τα
οποία έχουν να ακολουθήσουν που είναι τέσσερα-πέντε. Θα σας
τα πω µετά.
Το γνωστό θέµα του γεφυριού της Άρτας λύθηκε, κύριε Πρόεδρε, µε τη θυσία της γυναίκας του πρωτοµάστορα. Ελπίζω, λοιπόν, αυτή τη φορά, κυρία Υπουργέ –ξέρετε πόσο σας εκτιµώ,
δεν το λέω σε εσάς προσωπικά- να βρεθεί κάποιος τρόπος όχι
να θυσιαστεί καµµία Υπουργός ή καµµία σύζυγος πρωτοµάστορα, αλλά να βρεθεί λύση ούτως ώστε να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε κάτι για το οποίο µας ρωτούν και εµάς οι συµπολίτες
µας στη Σπάρτη και δεν έχουµε τι να τους απαντήσουµε.
Πιστεύω ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση εκ µέρους αυτής
της Κυβέρνησης την οποία στηρίζουµε µε την ψήφο µας και η
διάθεση και ο προγραµµατισµός προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα, ούτως ώστε σιγά-σιγά να ξεκινήσουν οι εργασίες σ’ αυτό
το εµβληµατικό κτήριο για την πόλη. Περιµένω µε ενδιαφέρον
την απάντησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Δαβάκη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ λέγοντας στον συνάδελφό µου ότι χάρη και στη δική
του ενηµέρωση και στις δικές του πρωτοβουλίες συστήθηκε το
συµβούλιο, αλλά θα µου επιτρέψετε, κύριε συνάδελφε, να κάνω
κι εγώ µια ιστορική αναδροµή και να σας πω στη δευτερολογία
µου ποια ακριβώς είναι τα βήµατα που θα ακολουθηθούν, όπως
είπατε κι εσείς.
Όπως είπα απαντώντας και στη δική σας επίκαιρη ερώτηση
που πολύ γλαφυρά αναφέρατε ότι έχει ταλαιπωρήσει την περιφέρειά σας, το παλιό Πρωτοδικείο της Σπάρτης βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης και αρχικά προβλεπόταν εκεί η ανέγερση του
Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης. Το κτήριο αυτό –το είπατε κι
εσείς, το επαναλαµβάνω κι εγώ- είναι ένα από τα αρχαιότερα
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ιστορικά οθωνικά κτήρια που σώζονται στη Σπάρτη και στην Ελλάδα και παραχωρήθηκε επ’ αόριστον από την Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
και αποφασίστηκε εκεί να στεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νοµού Λακωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου.
Έτσι εγκρίθηκε και έγινε δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός που
ανέδειξε µελετητικό σχήµα για τη µελέτη εφαρµογής και τευχών
δηµοπράτησης για το έργο αποκατάστασης του διατηρητέου
κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρµογή
του για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού
Λακωνίας και η σχετική σύµβαση της µελέτης υπεγράφη στις 93-2010. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε.
Εσείς πολύ καλά τα γνωρίζετε, αλλά θα µου επιτρέψετε να τα
αναφέρω και για εκείνους που µας ακούνε και για τους ενδιαφερόµενους στον νοµό σας. Εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας του
Υπουργείου Πολιτισµού αλλά και από το δικό µας Υπουργείο υπό
την επίβλεψή της –δηλαδή την υπηρεσία που ανέφερε- και από
τη διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου µας.
Μετά την ολοκλήρωσή της κατατέθηκε από το Υπουργείο µας,
τον Φεβρουάριο του 2012, ο φάκελος στην αρµόδια Πολεοδοµία
του Δήµου Σπάρτης για να χορηγηθεί άδεια οικοδοµής για την
αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρµογής του για τη στέγαση των Γενικών
Αρχείων του Κράτους στον Νοµό Λακωνίας.
Για να εκδοθεί οικοδοµική άδεια, θα έπρεπε πρώτα να τροποποιηθεί το ρυµοτοµικό σχέδιο της Σπάρτης και να αλλάξει η ειδική χρήση γης από δικαστήριο σε Γενικά Αρχεία του Κράτους
και η αλλαγή αυτή απαιτούσε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µας κατέθεσε αίτηση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου Σπάρτης και ακολούθως αυτό τροποποιήθηκε στις 3-62020 και το σχετικό προεδρικό διάταγµα δηµοσιεύθηκε στις 115-2020.
Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος και την τροποποίηση του σχεδίου η Υπηρεσία Δόµησης του Δήµου Σπάρτης
απέστειλε εκ νέου τον φάκελο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µας, ώστε να γίνει επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης από τη δική µας Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης
είναι απαραίτητη, γιατί αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία των
δηµοσίων συµβάσεων του ν.4412/2016 του κανονισµού πυροπροστασίας κτηρίων της παλαιότητας των τιµολογίων και όλων
των προδιαγραφών που απαιτούνται για τη µελέτη. Για να γίνει
η επικαιροποίηση της µελέτης απαιτείται η γνωµοδότηση του τεχνικού συµβουλίου. Για να µη φάω περισσότερο χρόνο, θα σας
πω αναλυτικά και γι’ αυτό επαναλαµβάνοντας ότι έχει συγκροτηθεί, για να καθησυχάσω τις πολύ δικαιολογηµένες ανησυχίες και
το ενδιαφέρον που έχετε γι’ αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Με χαρά ακούω ότι συγκροτήθηκε
πρόσφατα το τεχνικό συµβούλιο, το οποίο θα αποτελέσει την
απαρχή και για την επικαιροποίηση των δύο συγκεκριµένων ζητηµάτων τα οποία συζητάµε.
Είναι πολύ ωραία η ιστορική απαρίθµηση που κάνατε. Καταδεικνύει αυτό που είπα και εγώ στην πρωτοµιλία µου, ότι ήταν
εξαιρετικά χρονοβόρα η διαδικασία από το 2005 επί υπουργίας
της κ. Γιαννάκου µέχρι σήµερα να µπορέσει να απεγκλωβιστεί,
να απελευθερωθεί από διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
το συγκεκριµένο κτήριο, προκειµένου να φτιαχτεί και να στεγάσει
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και µόνο αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει και να µας κάνει πλέον να τρέξουµε µε ταχύτερους
ρυθµούς, ούτως ώστε να µην έρθουµε µετά από ένα δύο χρόνια
να ρωτάµε ξανά πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
Υπάρχει ένα στάδιο από τη στιγµή, λοιπόν, που συγκροτήθηκε
και πιστεύω ότι µάλλον συνέβαλε και η επίκαιρη ερώτηση για τη
συγκρότηση αυτού του τεχνικού συµβουλίου. Θωρώ ότι θα πρέ-
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πει -και το παρακαλώ αυτό προς την πολιτική ηγεσία- να εξεταστεί κατά προτεραιότητα. Υπάρχουν και άλλα θέµατα που πληροφορούµαι, γύρω στα εκατό που θα εξετάσει το τεχνικό
συµβούλιο, το οποίο σχόλαζε για κάποιο διάστηµα ή δεν είχε
συγκροτηθεί.
Άρα, λοιπόν, αυτό τώρα επί ευκαιρία της ερώτησης που κάνω
είναι να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η περίπτωση του παλιού
Πρωτοδικείου Σπάρτης-Γενικά Αρχεία του Κράτους, προκειµένου
σιγά-σιγά να ακολουθήσουν τα επόµενα βήµατα που είναι: να
γνωµοδοτήσει αυτό το τεχνικό συµβούλιο, η προκήρυξη του διαγωνισµού ανάδειξης µελετητικού σχήµατος για την επικαιροποίηση της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης, να υποβληθεί η
µελέτη προς έγκριση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος και µετά για έγκριση από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων -έχουµε δρόµο ακόµα,
αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση νοµίζω ότι µπορούµε να το
ξεπεράσουµε- και να υποβληθεί εκ νέου ο φάκελος για την έκδοση οικοδοµικής άδειας δόµησης στην Υπηρεσία Δόµησης του
Δήµου Σπάρτης. Μετά από την έκδοση αυτής της άδειας, θα
γίνει η δηµοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου από
το τεχνικό τµήµα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σήµερα, έναν χρόνο µετά, βρισκόµαστε στο πρώτο βήµα. Με
χαροποιεί αυτό που λέει η Υπουργός, η κ. Μακρή, ότι συνεστήθη
αυτό το τεχνικό συµβούλιο. Ζητάει ο Βουλευτής αυτή τη στιγµή
να εξεταστεί το θέµα που συζητάµε κατά προτεραιότητα, διότι
έχει χρονοτριβήσει. Δεν ξέρω τα άλλα θέµατα που θα εξετάσει
το τεχνικό σύµβουλο αν έχουν δεκαπενταετή εκκρεµότητα. Άρα,
λοιπόν, µε βάση την εκκρεµότητα να κάνουµε λίγο πιο γρήγορα,
ούτως ώστε να προχωρήσουµε στα άλλα τέσσερα στάδια, να
δούµε και εµείς εκεί στη Σπάρτη κάτι από το Υπουργείο Παιδείας
το οποίο θα µας χαροποιήσει, και να έρθετε και εσείς να επισκεφθείτε και να δείτε ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι σε
έναν ευπρόσωπο και πολύ σωστό και πολιτισµένο χώρο που θα
φιλοξενηθούν.
Πιστεύω ότι η κατά προτεραιότητα τώρα του τεχνικού συµβουλίου που πληροφορούµαι και πάλι ότι συνεστήθη εξέταση του
θέµατος θα µας κάνει να κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο, ο οποίος
οφείλεται και στη µνήµη της πόλης και στην ευαισθησία των
Σπαρτιατών και όλων αυτών που συνθέτουν µια αποτίµηση ενός
ιστορικού παρελθόντος. Όπως θα ξέρετε και ο Βόλος, νοµίζω η
περιφέρειά σας, και η Σπάρτη έχει πολλά νεοκλασικά κτίσµατα
τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες. Εάν η συµπεριφορά του ελληνικού
κράτους απέναντι στα δηµόσια κτήρια τα νεοκλασικά είναι τέτοια
τόσο χρονοβόρα, φανταστείτε τι µήνυµα περνάµε στον ιδιώτη
προκειµένου να διαφυλάξει, να σεβαστεί τη δική του περιουσία
που είναι ένα νεοκλασικό κτίσµα, που οι περισσότεροι από αυτούς µε τις διατάξεις περί ετοιµορροπίας τα αφήνουν και πέφτουν.
Με χαροποιεί η απάντησή σας. Παρακαλώ θερµά για την επίσπευση των διαδικασιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω στον συνάδελφό µου, ο όποιος έχει
ασκήσει διοίκηση σε ένα πολύ σηµαντικό και καίριο Υπουργείο,
ότι καµµιά φορά κάποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται απαραίτητα σε αδιαφορία ή ολιγωρία των Υπουργών ή των Υφυπουργών
αλλά οφείλονται και σε άλλους παράγοντες. Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε να σας αναφέρω ένα σύντοµο ιστορικό, για να καταλήξουµε σ’ αυτό που και εσείς είπατε στα επόµενα βήµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, η τελευταία συγκρότηση του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων πραγµατοποιήθηκε στις 25-4-2019. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής
κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων του ‘85 το συµβούλιο θα
έχει διετή θητεία, δηλαδή µέχρι τις 25 Απριλίου του 2021. Σύµφωνα µε την κοινή αυτή απόφαση, στη συγκρότηση θα µετείχε µεταξύ άλλων ως τακτικό µέλος ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, η οποία µετονοµάσθηκε κατόπιν σε Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µας.
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Δυστυχώς προέκυψαν προβλήµατα διοικητικού τύπου στη
συγκρότηση και σύγκληση του τεχνικού συµβουλίου, αφού αρχικώς µετετάγη ο προϊστάµενος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ακολούθως τον Δεκέµβριο του 2019 παραιτήθηκε από
τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής προϊστάµενος αυτής της διεύθυνσης και ο δεύτερος στη σειρά που ορίστηκε στις 5-3-2021
αναπληρωτής διευθυντής δεν αποδέχθηκε τελικά τη θέση.
Συνεπώς, υπό αυτές τις συνθήκες υπήρχε δυσκολία στη συγκρότηση του τεχνικού συµβουλίου του ΥΠΑΙΘ. Για τον λόγο αυτό
και για την επίσπευση των διαδικασιών επελέγη να διαβιβαστεί ο
σχετικός φάκελος στις 6-10-2021 για εξέταση και γνωµοδότηση
από το Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων και το αρµόδιο για την περίπτωση Τµήµα Έργων ή Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Πράγµατι στις 14-10-2021 συνεδρίασε το τεχνικό συµβούλιο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στη συνεδρίαση
προσκλήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
µας. Ζητήθηκαν συµπληρωµατικές τεχνικές εξηγήσεις από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και αποφασίστηκε στην
επόµενη συνεδρίαση του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, που θα πραγµατοποιηθεί τις προσεχείς µέρες, να επανεξεταστεί το θέµα και τα βήµατα είναι αυτά
που είπατε εσείς, για να µην κουράζω επαναλαµβάνοντάς τα, η
προκήρυξη διαγωνισµού, εκπόνηση της επικαιροποίησης της µελέτης κ.λπ..
Εκείνο το οποίο µπορώ να δεσµευτώ δηµοσίως για να το µεταφέρετε και στους ενδιαφερόµενους κατοίκους είναι η ταχύτητα. Δεν µπορώ να υποσχεθώ ότι θα προτεραιοποιηθεί, αλλά
σας υπόσχοµαι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των επόµενων
βηµάτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είπατε στην επόµενη συνεδρίαση;
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Στην επόµενη συνεδρίαση, όχι στις επόµενες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στη Γερµανία από 18 έως 23 Οκτωβρίου του 2021 για προσωπικούς
λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Υγείας, Τουρισµού, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κατέθεσαν την 15-10-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων».
Οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Επικρατείας καθώς και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την 15-10-2021
σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 38/11-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η συρρίκνωση σχολικών µονάδων υποβαθµίζει το εκπαιδευτικό έργο στα
σχολεία του Νοµού Μεσσηνίας».
Και σ’ αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, η κ. Μακρή.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου εκφράζοντας την
συµπαράστασή µου στην Βουλευτή και πρώην Υπουργό κ. Μπακογιάννη, η οποία σήµερα είχε την παρρησία να δηµοσιοποιήσει
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το πρόβληµα υγείας το οποίο αντιµετωπίζει. Εύχοµαι ταχεία
ανάρρωση. Είµαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά.
Έρχοµαι τώρα στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου σας
που οδήγησε σε υποβιβασµούς σχολικών µονάδων και σε συµπτύξεις τµηµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση
στην εκπαιδευτική κοινότητα πρωτίστως στους ίδιους τους µαθητές. Έναν µόλις µήνα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
οι επιπτώσεις από αυτή την απόφαση είναι πλέον ορατές στους
πάντες και έρχονται να προστεθούν στα προβλήµατα που συνεχίζει να δηµιουργεί η πανδηµία του κορωνοϊού και η νέα έξαρση
που, δυστυχώς, έχουµε το τελευταίο διάστηµα στη χώρα µας.
Για άλλη µια χρονιά, κυρία Υπουργέ, δηµιουργούνται συνθήκες συνωστισµού µαθητών και εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα τη
διασπορά της νόσου στις σχολικές µονάδες µε τον κίνδυνο να
κλείσουν πάλι σχολεία. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, το διδακτικό έργο και πάλι όπως και πέρυσι θα πραγµατοποιηθεί
µέσω τηλεκπαίδευσης µε τα γνωστά προβλήµατα δυσλειτουργιών.
Θα µιλήσω για την περιοχή µου που µπορώ να γνωρίζω καλύτερα την κατάσταση, σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα, αν και
έχω την εντύπωση ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί µια
παρόµοια κατάσταση. Η απόφαση, λοιπόν, αυτή στη Μεσσηνία
έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η αιφνιδιαστική κίνηση από τη µεριά της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού ελάχιστες µέρες πριν
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς οδήγησε στην υποβάθµιση
µιας σειράς σχολικών µονάδων της περιοχής.
Για να µιλήσουµε επί του συγκεκριµένου υποβιβάζονται και
συρρικνώνονται τα δηµοτικά σχολεία του νοµού µας στο Διαβολίτσι, στη Χώρα, στην Κορώνη, στον Κάµπο, στο Δώριο, στη Μερόπη και στη Φοινικούντα. Πολλά σχολεία, κυρία Υπουργέ. Και
το γεγονός αυτό πρέπει να σας πω ότι έχει οδηγήσει σε µία εκτεταµένη αγανάκτηση τους συλλόγους γονέων αλλά και σε ψηφίσµατα-διαβήµατα διαµαρτυρίας του ίδιου του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Πελοποννήσου των Δήµων Οιχαλίας και Πύλου
Νέστορος, αλλά και πολλών µαζικών φορέων των περιοχών
αυτών.
Καταθέτω τα ψηφίσµατα αυτά των δηµοτικών συµβουλίων και
των φορέων της περιοχής στα Πρακτικά, ακριβώς για να καταδείξουν την ευρύτατη αγανάκτηση και ανησυχία που επικρατεί
στις περιοχές αυτές λόγω της συγκεκριµένης απόφασης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Χαρίτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέντα ψηφίσµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να τονίσω επιπλέον ότι ειδικά οι σχολικές µονάδες της Κορώνης και του Διαβολιτσίου αφορούν πυρόπληκτες περιοχές από
τον περασµένο Αύγουστο. Δοκιµάστηκαν, λοιπόν, από τις πυρκαγιές. Δοκιµάζονται τώρα µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και από αυτές τις αποφάσεις.
Τελευταίο στοιχείο, κυρία Υπουργέ, το οποίο νοµίζω ότι πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψιν από όλους µας και πρωτίστως βεβαίως, από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είναι το εξής. Μιλάµε συνέχεια για την ανάγκη στήριξης της υπαίθρου. Μιλάµε
για την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας. Μιλάµε για αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας µας για αποµακρυσµένους δήµους
οι οποίοι µειονεκτούν σε σχέση µε τα µεγάλα αστικά κέντρα. Νοµίζω όλοι µας το συζητάµε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν είναι δυνατόν, κυρία Υπουργέ, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πανδηµίας αντί οι άνθρωποι αυτοί, οι κοινότητες αυτές να
στηριχθούν ακόµα περισσότερο και να δηµιουργηθούν όροι αξιοπρεπούς διαβίωσης και ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε τις
αποφάσεις αυτές για υποβάθµιση των σχολείων της περιφέρειας, δυστυχώς να δηµιουργούνται στις οικογένειες αντικίνητρα, θα έλεγα, ουσιαστικά για εσωτερική µετανάστευση και
µετακόµιση τους στις πόλεις στα αστικά κέντρα και την περαιτέρω ερηµοποίηση της υπαίθρου µας, κυρία Υπουργέ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ. Έχετε φτάσει στα τέσσερα λεπτά. Έχετε και δευτερολογία.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Βάσει αυτών των δεδοµένων, βάσει όλων
αυτών των στοιχείων, βάσει όλων αυτών των εξελίξεων, εγώ σας
ερωτώ ένα πράγµα µε πολύ µεγάλη σαφήνεια και µε πολύ µεγάλη ευθύτητα. Προτίθεστε να επανεξετάσετε την απόφαση του
Υπουργείου σας για κλείσιµο τµηµάτων και συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων εν µέσω αυτής της κρίσης της πανδηµίας και µάλιστα ακόµη και σε πυρόπληκτες περιοχές; Η ερώτησή µου είναι
πολύ συγκεκριµένη, κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα και από εσάς
πολύ συγκεκριµένη απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα παρακαλούσα
να τηρούµε τον χρόνο. Είναι είκοσι πέντε οι επίκαιρες ερωτήσεις.
Αν, λοιπόν, οι πρωτολογίες αντί για δύο πάνε πέντε λεπτά, αντιλαµβάνεστε ότι θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα. Θ’ αργήσουµε να
τελειώσουµε. Δεν πειράζει. Θα είστε σύντοµος στη δευτερολογία.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Χαρίτση για τα ευγενικά
λόγια που είπε για την κ. Μπακογιάννη. Σας ευχαριστώ ως στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι µπορώ να σας διαβεβαιώσω δηµόσια επειδή επικοινώνησα µαζί της ότι έχει
εξαιρετικό ηθικό. Είναι αποφασισµένη να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών και να δώσει αυτή τη µάχη. Θα την κερδίσει. Είµαστε όλοι σίγουροι και της το ευχόµαστε.
Σε ό,τι αφορά στην ερώτησή σας, οι σχολικές µεταβολές
πραγµατοποιούνται όπως ξέρετε κάθε χρόνο και ισχύουν για τον
επόµενο. Για τις µεταβολές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε χρόνο εκδίδεται εγκύκλιος που καθορίζει το χρονοδιάγραµµα υποβολής των
απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τις περιφερειακές διευθύνσεις. Για τις µεταβολές του σχολικού έτους 2021
- 2022 εκδόθηκε εγκύκλιος στις 9-1-.2020 µε θέµα «Μεταβολές
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 - 2022» όπου περιγράφεται η διαδικασία. Εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση µε θέµα «Ιδρύσεις,
καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασµοί και προαγωγές δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 2021 - 2022».
Όπως µε ενηµερώνουν εγγράφως υπηρεσιακοί παράγοντες,
τα σχολεία τα οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας δεν υπόκεινται σε µεταβολές. Ο επιχειρούµενος εξορθολογισµός στην οργανικότητα των συγκεκριµένων σχολικών µονάδων πέραν της
δυναµικότητας σε µαθητές, υπαγορεύτηκε και από παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους.
Η σύγχρονη διδακτική, χωρίς να παραβλέπει και να υποτιµά τη
δυαδική σχέση δασκάλου και µαθητή, αναγνωρίζει τον δυναµικό
ρόλο της µαθητικής οµάδας και προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τα
µαθησιακά αποτελέσµατα του σχολείου, ώστε οι µαθητές να µη
θεωρούν τη διδασκαλία ως µια διαδικασία προσφοράς και λήψης
πληροφοριών αλλά ως µια ενεργητική διεργασία οικοδόµησης
γνώσης που τους εµπλέκει ενεργά και αλληλεπιδραστικά.
Οι αρχές αυτές υλοποιούνται αποτελεσµατικότερα µέσα από
το πλαίσιο µικρών οµάδων που θα έχουν τουλάχιστον τέσσερις
µαθητές, όπου µέσα από τη συνεργασία την αλληλοσυµπλήρωση
ακόµη και µε την αντιπαράθεση, η οµάδα να αναζητεί λύσεις στα
προβλήµατα που µελετά. Αυτό δεν µπορεί να λειτουργήσει σε
συγκεκριµένες σχολικές µονάδες µε τρεις, πέντε ή επτά µαθητές
ανά τάξη. Η οµαδική και συνεργατική διδασκαλία οδηγεί άµεσα
στη βελτίωση της σχολικής µάθησης και της κοινωνικής συµπεριφοράς που είναι και τα δύο πολύ σηµαντικά. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών δίνουν έµφαση στη συνεργασία των
µαθητών σε µικρές οµάδες και εκτιµούν ότι η συνεργατική µάθηση είναι µια βασική µεθοδολογική προσέγγιση για την κατάκτηση των διδακτικών στόχων.
Σε ό,τι αφορά στα πυρόπληκτα σχολεία η Κορώνη δεν έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτη, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την οργανικότητα ή τη µαθησιακή διαδικασία για το δηµοτικό σχολείο του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαβολιτσίου για παράδειγµα.
Ο µαθητικός πληθυσµός είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία αυτών των σχολικών µονάδων όπως και όλων των σχολικών
µονάδων, ο οποίος, δυστυχώς, στις µικρές τοπικές κοινωνίες δεν
βοηθάει στο να λειτουργούν εξαθέσια δηµοτικά σχολεία. Με τις
προτεινόµενες αλλαγές στην οργανικότητα των ανωτέρω σχολικών µονάδων δεν δηµιουργείται κανένα πληθωρικό τµήµα και δεν
συντρέχουν λόγοι ανησυχίας λόγω πανδηµίας.
Θα αναφέρω συγκεκριµένα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πραγµατικά, χρησιµοποιήσατε εύηχες, θα
έλεγα, λέξεις στην απάντησή σας. Μιλήσατε για εξορθολογισµό,
µιλήσατε για παιδαγωγικούς λόγους -έχω σηµειώσει εδώ- µιλήσατε για µικρές οµάδες. Αυτά, όµως, δεν έχουν καµµία, δυστυχώς, σχέση µε την πραγµατικότητα. Εδώ µιλάµε για µία χώρα η
οποία λειτουργεί σε συνθήκες πανδηµίας, η οποία είναι σε νέα
έξαρση, µιλάµε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο ήδη πέρυσι στην περσινή χρονιά λειτούργησε όχι στα όριά του αλλά
πέρα από τα όριά του, και έρχεστε τώρα εδώ τη νέα χρονιά, που
υποτίθεται ότι υπήρχε ο χρόνος για να προετοιµαστεί όλο το σύστηµα κατάλληλα για να µπορέσουµε να έχουµε καλύτερες συνθήκες για τους µαθητές, καλύτερες συνθήκες για τους
εκπαιδευτικούς και τα πράγµατα γίνονται χειρότερα. Γιατί εδώ
µιλάµε για περιπτώσεις σχολείων τα οποία από εξατάξια γίνονται
πεντατάξια και από πεντατάξια γίνονται τετρατάξια. Αυτό συµβαίνει αυτή τη στιγµή. Άρα, έχουµε περισσότερους µαθητές ανά
τάξη ακόµα και σε σχέση µε την περσινή χρονιά, που ήταν επίσης
πολύ δύσκολη χρονιά πανδηµίας. Και ειλικρινά αναρωτιέµαι πώς
µε αυτές τις κινήσεις επιτυγχάνεται αυτό το οποίο είπατε, ο εξορθολογισµός. Είναι αυτό εξορθολογισµός; Το να συνωστίζουµε
περισσότερα παιδιά σε αυτές τις συνθήκες µέσα σε µια τάξη
είναι εξορθολογισµός µέσα σε σηµερινές συνθήκες;
Και επιτρέψτε µου να πω και το εξής καθώς µιλήσατε για τον
µαθητικό πληθυσµό. Πράγµατι ο µαθητικός πληθυσµός -ειδικά
στην επαρχία και στους περιφερειακούς δήµους- είναι µειωµένος, είναι συρρικνωµένος, όµως, ξέρετε ο µαθητικός πληθυσµός
δεν είναι ένα στατικό µέγεθος, είναι οι ίδιες οι αποφάσεις µας,
είναι οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας αυτές οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω συρρίκνωση. Γιατί µια οικογένεια η οποία αντιλαµβάνεται ότι το µέλλον του σχολείου της περιοχής της είναι
η συρρίκνωση, είναι η µείωση του αριθµού των χρηµάτων, είναι
οι περισσότεροι µαθητές ανά τµήµα, είναι φυσικό και επόµενο
να εξετάσει την περίπτωση µετακίνησης σε ένα µεγαλύτερο
αστικό κέντρο. Άρα, δηλαδή, µία δύσκολη κατάσταση έρχεστε
µε τη συγκεκριµένη απόφαση και την κάνετε ακόµα πιο δύσκολη
για τις τοπικές κοινωνίες. Εξ ου και οι αντιδράσεις στις οποίες
αναφέρθηκα πριν, οι αντιδράσεις από το περιφερειακό συµβούλιο, οι αντιδράσεις από τα δηµοτικά συµβούλια, οι αντιδράσεις
από τους µαζικούς φορείς της περιοχής.
Επιτρέψτε µου, κυρία Υπουργέ, δεν είναι αντιδράσεις αντιπολιτευτικές αυτές ούτε έχουν κανέναν κοµµατικό χαρακτήρα. Αλίµονο. Είναι αντιδράσεις µιας κοινωνίας η οποία βλέπει ότι µέσα
σε συνθήκες πανδηµίας µε όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί το
προηγούµενο διάστηµα, τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες, αφήνεται στο έλεος της πανδηµίας αντί να υποστηριχθεί ακόµα περισσότερο τώρα που το έχει πολύ µεγάλη ανάγκη.
Αυτό το οποίο αντιλαµβάνοµαι από την απάντησή σας είναι ότι,
δυστυχώς, ήδη είστε αρνητικοί στο να επανεξετάσετε τη συγκεκριµένη απόφαση. Υπενθυµίζω ότι η απόφαση αυτή -επειδή µιλήσατε για την ΚΥΑ κ.λπ.- βγήκε από την Πρωτοβάθµια
Διεύθυνση της Μεσσηνίας τέλος Αυγούστου. Τότε εγώ έκανα και
απλή ερώτηση η οποία, δυστυχώς, ουδέποτε απαντήθηκε από
το Υπουργείο. Γι’ αυτό επανήλθα και µε την επίκαιρη ερώτηση
σήµερα. Είναι, πραγµατικά, νοµίζω δείγµα παντελούς έλλειψης
σεβασµού προς αυτές τις οικογένειες, προς αυτά τα χωριά, προς
αυτές τις τοπικές κοινωνίες, προς τα ίδια τα παιδιά, τους µαθητές
µας και τους εκπαιδευτικούς αυτή η στάση του Υπουργείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σε καµµία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη
σεβασµού προς τους µαθητές, τους γονείς και όλους που ενδιαφέρονται ούτε καν και στους συναδέλφους, όπως εσείς που ρωτάτε. Σε καµµία περίπτωση. Αλλά επειδή διατελέσατε εκ των
κορυφαίων Υπουργών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτήτων Ελλήνων, νοµίζω µπορούµε να ξεκινήσουµε µε την παραδοχή και τη συµφωνία ότι οι νόµοι πρέπει να εφαρµόζονται και
ειδικά όταν ισχύουν και από το 2006.
Έτσι, λοιπόν, η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το
2006, λέει πως σχολεία µε τριάντα έναν έως σαράντα πέντε µαθητές λειτουργούν ως τριθέσια, µε σαράντα έξι έως εκατό µαθητές ως πενταθέσια και µε εκατόν είκοσι έξι έως εκατόν
πενήντα µαθητές ως εξαθέσια. Για τη λειτουργικότητα των σχολικών µονάδων ενηµερώνουµε ότι ο αριθµός των τµηµάτων ενός
σχολείου εξαρτάται από τον αριθµό των µαθητών και των µαθητριών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του
ν.4692/20 στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα είναι εικοσιπέντε.
Στα σχολεία όλα που αναφέρατε –σας λέω παρενθετικά- δεν
υπερβαίνουµε τον αριθµό αυτό.
Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθµός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δεκαπέντε ανά τµήµα και σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 50 του ίδιου νόµου, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση τµηµάτων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, µε απόφαση του
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης µετά από αιτιολογηµένη
εισήγηση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχετικό
αίτηµα που υποβάλλει ο διευθυντής σχολικής µονάδας ιδρύεται
επιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα. Εάν δεν
υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας
αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των µαθητών που διαµένουν
στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δηµοτικού σχολείου µε
τις σχολικές περιφέρειες όµορων δηµοτικών σχολείων στον διευθυντή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος και κατανέµει
τους µαθητές από τον πίνακα στα όµορα δηµοτικά σχολεία, λαµβάνοντας, βεβαίως, υπ’ όψιν την απόσταση των σχολείων από τη
διεύθυνση κατοικίας των µαθητών, όπως αυτή έχει δηλωθεί.
Όταν υπάρχουν αδέλφια ή αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε
συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή δηµοτικό εξαιρούνται από αυτή
τη διαδικασία και ο διευθυντής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ενηµερώνει τους γονείς και τους κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι την 10η Ιουνίου κάθε
έτους.
Τα σχολεία που αναφέρετε στην ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, έχουν την εξής δυναµικότητα: Το σχολείο του Διαβολιτσίου έχει πενήντα έξι µαθητές, στην Α’ τάξη έξι, στη Β’ τέσσερις,
στην Γ’ οκτώ, στην Δ’ εννέα, στην Ε’ δεκατέσσερις, στην ΣΤ’ δεκαπέντε. Θα λειτουργήσει ως πενταθέσιο. Στο σχολείο του Δωρίου οι µαθητές είναι σαράντα ένας, στην Α’ έξι, στη Β’ τέσσερις,
στην Γ’ επτά, στην Δ’ επτά, στην Ε’ τάξη εννέα, στην ΣΤ’ οκτώ και
θα λειτουργήσει ως τετραθέσιο. Στο σχολείο Φοινικούντας υπάρχουν δεκατέσσερις µαθητές, στην Α’ τρεις, στη Β’ τρεις, στην Γ’
τρεις, στην Δ’ δύο και στην Ε’ τρεις µαθητές ως µονοθέσιο. Οι
µαθητές στο σχολείο Κάµπου είναι σαράντα τέσσερις, τέσσερις
στην Α’, εννέα στη Β’, έντεκα στην Γ’, έξι στην Δ’, επτά στην Ε’,
επτά στην ΣΤ’ ως πενταθέσιο. Στο σχολείο της Κορώνης είναι πενήντα πέντε µαθητές, πέντε στην Α’, εννέα στη Β’, έξι στην Γ’,
δέκα στην Δ’, δώδεκα στην Ε’, δεκατρείς στην ΣΤ’ ως πενταθέσιο.
Στο σχολείο Μερόπης είναι σαράντα έξι µαθητές, τρεις στην Α’,
εννέα στη Β’, εννέα στην Γ’, επτά στην Δ’ τάξη, έντεκα στην Ε’
και επτά στην ΣΤ’ και θα λειτουργήσει ως τετραθέσιο και τέλος
στο 2ο Σχολείο Χώρας είναι πενήντα έξι µαθητές, δέκα στην Α’,
έντεκα στη Β’, επτά στην Γ’, επτά στην Δ’, δέκα στην Ε’, έντεκα
στην ΣΤ’ και θα λειτουργήσει ως πενταθέσιο.
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Και διαπιστώνεται -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι
σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών
απέχει αρκετά από το ανώτατο όριο, όπως καθορίζεται από την
κοινή υπουργική απόφαση του 2006.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Η επόµενη ερώτηση που θα συζητηθεί είναι η τέταρτη, µε
αριθµό 57/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άµεση κάλυψη
αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές».
Θα απαντήσει και σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση η κ. Ζέττα
Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διανύουµε ήδη τον δεύτερο µήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παραµένουν ακάλυπτες, είναι κενές δηλαδή, οι
θέσεις σε σχολικούς νοσηλευτές ακόµα και µετά τη δεύτερη
φάση των προσλήψεων. Με βάση αυτή την εξέλιξη είναι δικαιολογηµένη και µεγάλη, φυσικά, η ανησυχία των γονέων, των κηδεµόνων, που τα παιδιά τους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες,
όπως σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, επιληψία, αλλεργίες και
άλλες ασθένειες, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών παραµένουν στα σχολεία µόνα τους, χωρίς παρακολούθηση, αλλά και µε ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ίδια
τους τη ζωή.
Η έλλειψη, λοιπόν, σχολικών νοσηλευτών, ακριβώς, θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή των παιδιών, προσθέτοντας όµως επιπλέον δυσκολίες στις οικογένειες που επωµίζονται αναγκαστικά το βάρος
της στήριξης, δηλαδή της ιατρικής φροντίδας στην ουσία, οι
οποίοι εξουθενωµένοι τρέχουν από τη δουλειά στο σχολείο και
από το σχολείο στη δουλειά ή εγκαταλείπουν τις δουλειές τους,
τις χάνουν τις δουλειές τους, προκειµένου να είναι κοντά στο
σχολείο και δίπλα στο παιδί τους ώστε να παρεµβαίνουν στα ζητήµατα της υγείας τους.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων, η οποία διαδικασία για έγκριση σχολικού νοσηλευτή είναι
χρονοβόρα.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι και αντιεπιστηµονική, αφού πέρα από
την ιατρική γνωµάτευση χρειάζονται εγκρίσεις από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και εδώ ρωτάµε επίσης, µε ποιο επιστηµονικό
κριτήριο γίνεται αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να καθυστερούν δραµατικά οι εγκρίσεις, που προορίζονται από τον αριθµό
των προσλήψεων και όχι τον πραγµατικό αριθµό των παιδιών που
χρήζουν τέτοιου είδους στήριξης, ενώ ζητούνται γνωµατεύσεις
και εγκρίσεις σε ασθένειες που στο κάτω, κάτω δεν είναι ιάσιµες.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 δεν είναι ιάσιµος. Κάθε τόσο,
λοιπόν, κάθε χρονιά ζητούνται βεβαιώσεις µε όλο αυτόν τον κυκεώνα των δικαιολογητικών και των εγκρίσεων που θα πρέπει να
υποβάλλονται οι γονείς.
Αντίστοιχα αντιεπιστηµονική και επικίνδυνη για τη ζωή των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες είναι και η πρακτική
που ακολουθείται να τοποθετούνται σχολικοί νοσηλευτές σε µία
σχολική µονάδα κάποιες µέρες την εβδοµάδα και να αξιοποιούνται τις υπόλοιπες µέρες σε κάποιες άλλες σχολικές µονάδες.
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήµατα προς την Υπουργό
είναι πρώτον, αν θα εγκριθούν τώρα τα αιτήµατα για την τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών χωρίς καθυστερήσεις πλέον και
αν θα γίνουν φυσικά οι αναγκαίες προσλήψεις και δεύτερον αν
θα προσληφθεί µόνιµο προσωπικό σχολικών νοσηλευτών -είναι
και αυτό µια αναγκαιότητα που αναδεικνύεται µέσα από όλη αυτή
τη διαδικασία, όχι µόνο τώρα, αλλά και από πριν- µε µόνιµη σταθερή σχέση εργασίας σε κάποια σχολική µονάδα, που φυσικά θα
συνδέεται µε την οργανωµένη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας,
στο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας, που θα είναι φυσικά και αυτό
πλήρως στελεχωµένο για να µπορεί να ανταποκριθεί και σε
αυτές τις ανάγκες.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και την προηγούµενη εβδοµάδα σε αυτή την Αίθουσα απάντησα σε µια σχετική ερώτηση και θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι η ευαισθησία της Νέας Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα θέµατα των µαθητών
και των µαθητριών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει καταδειχθεί όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη µε τους τεσσεράµισι χιλιάδες διορισµούς στην ειδική αγωγή το σχολικό έτος
2020 - 2021 που είναι η πρώτη που έγινε στα εκπαιδευτικά χρονικά.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προσέγγισης της εκπαίδευσης των
µαθητών και των µαθητριών µε αναπηρίες και ειδικές ανάγκες
εντάσσουµε και την εκπαίδευση, την εξειδικευµένη εκπαιδευτική
υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή.
Οι εγκρίσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών αυτού του κλάδου εκδίδονται από την αρµόδια διεύθυνση ειδικής αγωγής του
Υπουργείου µας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μέχρι τις 4
Οκτωβρίου του 2021 έχουν προσληφθεί συνολικά δύο χιλιάδες
δεκαοκτώ αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25, δηλαδή σχολικών νοσηλευτών µε ποσοστό κάλυψης 79%. Και πρέπει να τονιστεί ότι
στην πρώτη φάση των προσλήψεων υπήρχαν ενενήντα δύο επιπλέον πρόσθετα κενά του κλάδου ΠΕ σχολικών νοσηλευτών για
τα οποία, κύριε Πρόεδρε, δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Οµοίως, στη
δεύτερη φάση πρόσληψης υπήρξαν τριάντα πέντε κενά για
πρόσληψη ΠΕ σχολικών νοσηλευτών, όπου επίσης δεν βρέθηκαν
υποψήφιοι. Για να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου του 2021 κατά πλειοψηφία στη Βουλή ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου µας, µε την οποία
παρέχεται εφεξής η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών, εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του ΑΣΕΠ του κλάδου
ΠΕ8702 νοσηλευτικής, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
σε σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατόν
να καλυφθούν από τα µέλη που είναι ενταγµένα στον αξιολογικό
πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου, όπως είναι και η περίπτωσή µας τώρα.
Επίσης, επανακαθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των κενών
θέσεων σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή επεκτείνεται και µετά
την 11η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και στα ΚΕΔΑΣΥ µέσω
ειδικής πρόσκλησης, πρόσληψης εφόσον διαπιστώνεται αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών, που οφείλεται είτε στην
άρνηση ανάληψης υπηρεσίας -γιατί το αντιµετωπίζουµε κι αυτόείτε στην παραίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είτε τέλος
στον µη επαρκή αριθµό των υποψηφίων.
Για τις τοποθετήσεις των παραιτηθέντων σηµειώνεται ότι κάθε
διεύθυνση εκπαίδευσης είναι αρµόδια για την ιεράρχηση των
αναγκών της, καθώς επίσης και για τον προσδιορισµό του αριθµού των κενών, όπως αναφέρεται στη σχετική ρυθµιστική απόφαση για τους αναπληρωτές.
Η πάγια, κύριε Πρόεδρε, πρόθεση του Υπουργείου µας είναι
η κάλυψη του συνόλου των δηλωθέντων και επιβεβαιωµένων από
τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης λειτουργικών κενών
µε µόνιµους διορισµούς ή και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Κατά περίπτωση όµως, υπάρχουν διοικητικοί, οικονοµικοί περιορισµοί, για παράδειγµα περιορισµένες οικονοµικές
πιστώσεις ανά περιφέρεια, οι οποίες είναι και αυτές ένα πρόσθετο εµπόδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα την κυρία Υπουργό µε προσοχή. Γνωρίζω και για την
τροπολογία αυτή στην οποία αναφερθήκατε.
Κοιτάξτε, η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση άµεσα. Εγώ θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταθέσω στα Πρακτικά, εκφράζοντας µέσω των εγγράφων
αυτών την αγωνία µιας µάνας που έχει ένα παιδί µε διαβήτη
τύπου 1 και η οποία έχασε τη δουλειά της ακριβώς γιατί έπρεπε
να είναι στα κάγκελα ή µέσα στο σχολείο για να συνδράµει το
παιδί της, το οποίο έχει αντλία ινσουλίνης και η οποία έκχυση ινσουλίνης µπορεί να σου κάνει είτε υπεργλυκαιµία είτε υπογλυκαιµία, ανάλογα µε τη δραστηριότητα του παιδιού. Η µάνα αυτή,
λοιπόν, είναι εξαναγκασµένη να βρίσκεται στη σχολική µονάδα,
προκειµένου όταν και αν χρειαστεί να παρακολουθεί, να συνδράµει, να παρεµβαίνει για το παιδί της.
Ακόµα και µία περίπτωση να είναι, κυρία Υπουργέ, πρέπει να
νοσηλευτεί τώρα, χθες θα λέγαµε.
Όµως, όπως θέτουµε και στο δεύτερο ερώτηµα, αναδεικνύεται
ακριβώς η παντελής έλλειψη όχι µόνο νοσηλευτή, αλλά και υγειονοµικής µονάδας, σταθµού ιατρείου, όπως θέλετε πείτε το, σε
κάθε σχολική µονάδα που είναι σήµερα µε βάση τις δυνατότητες
της χώρας µας, µε βάση τις δυνατότητες σε επιστηµονικό, τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, µε βάση εξειδικευµένο προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, εν προκειµένω στον τοµέα της
υγείας, για να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες και σε µόνιµη βάση.
Διότι, λέτε εσείς για αναπληρωτές, αλλά µε συγχωρείτε, δεν πάει
ο άλλος για αναπληρωτής, γιατί έχει ηµεροµηνία έναρξης και
ηµεροµηνία λήξης η δουλειά του. Πιθανόν να είναι αυτό ένα βασικό κριτήριο. Είναι αναγκαία ή όχι η παρουσία υγειονοµικού
σταθµού -σας ρωτάω ευθέως- ή όπως θέλετε πείτε το, ιατρείο
µε το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό που θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των µαθητών της σχολικής µονάδας,
την εκτίµηση της υγείας τους, την παροχή αντίστοιχα πρώτων
βοηθειών, την προαγωγή της υγείας των µαθητών; Πολλαπλός
ο ρόλος, λοιπόν. Και φυσικά πέρα από τη δοµή αυτή που θα πρέπει να έχει σταθερή παρουσία, αυτή η δοµή θα πρέπει να διασυνδέεται µε το κέντρο υγείας της περιοχής, προκειµένου να
υπάρχει κάλυψη ιατρική, νοσηλευτική, περαιτέρω δηλαδή, αλλά
και περιοδική, δηλαδή να διεξάγονται και περιοδικοί έλεγχοι των
παιδιών στα πλαίσια της πρόληψης. Για παράδειγµα οδοντιατρική φροντίδα ή παρακολούθηση των χρόνιων περιστατικών,
των παιδιών που πάσχουν δηλαδή όπως είπαµε από σακχαρώδη
διαβήτη ή άλλες ασθένειες, όπως επιληψία, καρδιοπάθειες κ.λπ..
Ουκ ολίγα νοσήµατα υπάρχουν. Αυτό είναι ή όχι ένα δίκαιο αίτηµα; Το βάζουν οι σύλλογοι γονέων, το αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί βεβαίως αλλά και γενικά το εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Δεν έχουµε αυταπάτες. Το είπατε και εσείς στην πρωτολογία
σας. Το ότι δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν υλοποιούνται και αυτά
τα ζητήµατα, είναι γιατί η πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, ανεξάρτητα µε τις όποιες επιµέρους διαχειριστικές συνταγές, στα πλαίσια αυτού του συστήµατος αντικειµενικά δεν έχει
προτεραιότητα τις αυξηµένες και συνεχώς διευρυνόµενες λαϊκές
ανάγκες και στην υγεία και εν προκειµένω στα ζητήµατα της σχολικής υγείας, διότι αποτελούν κόστος -το είπατε- αφού προτεραιότητα για το κράτος αποτελούν οι αντιλαϊκοί δηµοσιονοµικοί
στόχοι και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, προκειµένου να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η διασφάλιση των
κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων. Και ακριβώς µέσα και από
αυτή την πλευρά αυτό το θέµα που αναδεικνύουµε σήµερα µε
την επίκαιρη ερώτηση, αναδεικνύεται η αντίφαση αυτού του συστήµατος του καπιταλισµού. Ενώ δηλαδή, υπάρχουν σήµερα τεράστιες δυνατότητες της επιστήµης, της τεχνολογίας, των
σύγχρονων µεθόδων, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει φτάσει στα ύψη και ο πλούτος που παράγεται και στη χώρα µας είναι
αµύθητος, αντίστοιχα µε την ύπαρξή του σχετικά µεγάλου αριθµού επιστηµόνων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, την ίδια ώρα
µεγαλώνει και διευρύνεται συνεχώς η απόσταση για την απρόσκοπτη αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων καθολικά από
τον λαό µας.
Αυτές οι δυνατότητες και οι ανάγκες του λαού αποτελούν το
καινοτόµο και το ρεαλιστικό σήµερα. Δεν είναι θέµα ευαισθησίας,
είναι θέµα πολιτικής. Ευαίσθητοι όλοι είναι, το θέµα είναι τι πολιτικές ασκείς.
Και προκειµένου να πραγµατοποιηθούν αυτά χρειάζεται οι εργαζόµενοι -εµείς αυτό λέµε και απευθυνόµαστε σε αυτούς- οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί εν προκειµένω για το ζήτηµα που θίγεται
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µέσω της επίκαιρης ερώτησης, αλλά και συνολικά για τα ζητήµατα που απασχολούν τη λαϊκή υγεία, ο λαός µας να οργανώσει,
να δυναµώσει την πάλη του και τις διεκδικήσεις του για την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυνόµενων αναγκών του στην
υγεία και εν προκειµένω και για τα ζητήµατα της σχολικής στέγης.
Στην ουσία χρειάζεται να αναµετρηθεί µε τους µεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρίσκεται σήµερα, δηλαδή την
εξουσία του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις που µε τις πολιτικές
τους το υπηρετούν.
(Στο σηµείο αυτό ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ.
Έχουµε, βεβαίως, εκ διαµέτρου διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, όµως, δεν µας εµποδίζει να συµφωνήσουµε ότι πράγµατι και ένα παιδί να έχει την ανάγκη αυτό
είναι ένα θέµα που πρέπει να µας κινητοποιήσει και να µας ευαισθητοποιήσει.
Θεωρώ, όµως, ότι αυτή η γενικόλογη αναφορά σας στην αναλγησία του δικού µας Υπουργείου δεν νοµίζω ότι είναι πραγµατικότητα ειδικά µετά την απάντηση που έδωσα στην πρωτολογία
µου όπου κατέδειξα τις δυσκολίες που υπάρχουν που δεν οφείλονται σε αναλγησία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν µίλησα για αναλγησία. Αν θέλετε να συµπληρώσω πολιτική
αναλγησία.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας το ανέπτυξα στην πρωτολογία, εσείς συγκρατήσατε αυτό.
Εγώ, όµως, σας είπα και για την αδυναµία εύρεσης ανθρώπων
να προσφέρουν σε αυτή τη θέση, αλλά για να µην πάρουµε περισσότερο χρόνο τώρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυβέρνηση είστε, να τους βρείτε.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας άκουσα επί πέντε λεπτά, ενώ ο χρόνος σας ήταν τρία. Δεν
σας διέκοψα. Τώρα µου ροκανίζετε τον χρόνο, ενώ εγώ σας
άκουσα χωρίς να σας διακόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Λέµε, λοιπόν, γενικά για να ακούνε και να ενηµερώνονται όσοι
ενδιαφέρονται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι οι προσλήψεις
αναπληρωτών µελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού γίνονται µε βάση τα δηλωθέντα
λειτουργικά κενά. Και όλα αυτά ο αριθµός των προς πλήρωση
λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή
και βαθµίδα εκπαίδευσης εγκρίνονται µε σχετική πράξη της
Υπουργού.
Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για
το σχολικό έτος ’21 - ’22 διατίθενται από τη χρήση πόρων του
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση πόρων από το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
για την πληρωµή τόσο προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας όσο και µελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που
θα προσληφθούν και στο πλαίσιο της δράσης για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση και διασπορά
του COVID-19.
Πέραν αυτών για το τρέχον σχολικό έτος για την κάλυψη των
αναγκών των σχολικών µονάδων και δοµών ειδικής αγωγής και
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εκπαίδευσης υπάρχουν πιστώσεις και διατίθενται από το εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς. Για το σχολικό έτος ’21 - ’22 το
Υπουργείο µας, επιδιώκοντας τη στελέχωση των σχολικών µονάδων και των δοµών ειδικής αγωγής για την πληρέστερη δυνατή
κάλυψη των αναγκών του µαθητικού πληθυσµού έχει προβεί σήµερα στην υλοποίηση δύο φάσεων προσλήψεων πέντε χιλιάδων
εβδοµήντα επτά συνολικά αναπληρωτών µελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για όλα τα προγράµµατα και τις δοµές στις οποίες µπορούν να απασχοληθούν
µε την πρώτη φάση να πραγµατοποιείται ήδη από τις 26-8-21.
Το Υπουργείο µας, αφού συγκέντρωσε τα λειτουργικά κενά σε
αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
από τις αρµόδιες αποκεντρωµένες υπηρεσίες, προχώρησε στην
κατανοµή τους σύµφωνα µε τις υφιστάµενες πιστώσεις των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ για τη διενέργεια των προσλήψεων της
πρώτης και δεύτερης φάσης, καθώς κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί και ένας αριθµός πιστώσεων για το υπόλοιπο της σχολικής
χρονιάς.
Ειδικότερα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε ΠΕ είκοσι
πέντε σχολικών νοσηλευτών το Υπουργείο διενήργησε εκατόν
εβδοµήντα δύο προσλήψεις για τις σχολικές µονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης εκ των οποίων απασχολούνται όλοι
σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα οποία δίνει το ΟΠΣΥΔ και χίλιες σαράντα τρεις προσλήψεις για την εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη που χρηµατοδοτείται από τα δύο προγράµµατα ΕΣΠΑ,
ΠΕΠ και Τοµεακό.
Ως εκ τούτου κατά την παρούσα χρονική περίοδο και µε δεδοµένο ότι τριάντα έξι αναπληρωτές και αναπληρώτριες δεν ανέλαβαν υπηρεσία απασχολούνται χίλιοι εκατόν εβδοµήντα εννέα
ΠΕ25 ενεργά σε σχολεία της χώρας από τα δύο ως άνω προγράµµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε τη δέκατη µε αριθµό 65/11-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μεγάλες ανάγκες σε
σχολικές αίθουσες - Στήριξη τέκνων οικογενειών που επλήγησαν
από το σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης».
Και σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κ. Ζέττα Μακρή.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, είχαµε ένα καταστροφικό
σεισµό σε συνέχεια βέβαια µιας σειράς σεισµικών δονήσεων που
προηγήθηκαν το καλοκαίρι στην περιοχή του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, αλλά όχι µόνο εκεί και στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλους δήµους. Τα σχολεία στο Δήµο Μινώα Πεδιάδας, αυτά τα
οποία χτυπήθηκαν, δεν λειτουργούν. Σήµερα µόλις ξεκίνησε η
λειτουργία του πρώτου και δεύτερου δηµοτικού στις λυόµενες
αίθουσες που τοποθετήθηκαν και σε διπλή βάρδια βέβαια, αφού
µόνο είκοσι δύο αίθουσες από τις ογδόντα και πλέον που χρειάζονται έχουν µέχρι στιγµής στηθεί.
Το Λύκειο Αρκαλοχωρίου, το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου, το Ειδικό Σχολείο, το Γυµνάσιο και το Λύκειο Καστελλίου δεν λειτουργούν και δεν ξέρουµε µέχρι πότε θα λειτουργήσουν µε την
κατάσταση που επικρατεί.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι τρία και συγκεκριµένα που θα
ήθελα, αν µπορούµε σήµερα να απαντήσουµε για να ενηµερωθούν οι πολίτες.
Το πρώτο είναι αν οι φοιτητές οι πρωτοετείς από την περιοχή
λόγω της οικονοµικής αδυναµίας των γονιών τους, των οικογενειών τους θα έχουν µία µοριοδότηση, µία προτεραιότητα για
την ένταξη στις φοιτητικές εστίες;
Το δεύτερο αφορά τη διαδικασία µεταγραφών, εφόσον ζητήσουν τη µετεγγραφή τους σε πλησιέστερες σχολές στον τόπο
κατοικίας, που θα διευκολυνθούν µε αυτόν τον τρόπο.
Και το τρίτο ερώτηµα είναι επειδή ήδη έχουν χάσει οι µαθητές
της Γ’ λυκείου και του επαγγελµατικού λυκείου εκτός των γενι-
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κών σηµαντικό µέρος των µαθηµάτων και εκτιµάται ότι δεν θα
αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία πολύ σύντοµα -µόλις πριν τα
Χριστούγεννα εκτιµούν ότι θα γίνει αυτό- εάν θα τύχουν ειδικής
µοριοδότησης για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως άλλωστε έχει γίνει από εσάς σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε προηγούµενους σεισµούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια σύντοµη πρωτολογία, κύριε Πρόεδρε. Θα
µου δώσετε το χρόνο που δεν θα πάρω στη δευτερολογία µου
για να µην διακόψω.
Λέω, λοιπόν, στον κύριο συνάδελφο ότι ο ρόλος του Υπουργείου µας για τη σχολική στέγη είναι επιτελικός, καθορίζουµε τις
προδιαγραφές των χώρων ως προς το είδος, τον αριθµό και το
µέγεθος και αυτές οι προδιαγραφές αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραµµα.
Μετά από εισηγήσεις των δήµων εκπονείται κτηριολογικό πρόγραµµα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
µας, που υλοποιείται από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές
Α.Ε.», που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Οι δήµοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης, της επισκευής, της βελτίωσης υφιστάµενων διδακτηρίων και της
ανέγερσης νέων σχολικών µονάδων.
Στο πλαίσιο αυτής της της αρµοδιότητας η εταιρεία «Κτιριακές
Υποδοµές Α.Ε.», η ΚΤΥΠ, µετά το σεισµό της 27-9-21 διενήργησε
πρωτοβάθµιους µετασεισµικούς ελέγχους σε όλα τα σχολικά
κτήρια και τα στοιχεία θα σας τα παρουσιάσω, όπως σας είπα
και στην αρχή, στη δευτερολογία µου. Για όσα σχολικά κτήρια
κρίθηκε ότι δεν είναι ασφαλή και χρειάζονται µικρότερης ή µεγαλύτερης κλίµακας επισκευές ενεργοποιήθηκε αµέσως και
όπου ήταν εφικτό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιπλέον
αναζητήθηκαν προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες για την
επαναλειτουργία τους.
Στο δεύτερο ερώτηµά σας οι µεταγραφές των φοιτητών στα
ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος ’21 - ’22 θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 72 έως 81 του ν.4692/20, όπως
εξειδικεύονται και στη σχετική υπουργική απόφαση. Στο νόµο
ορίζεται αναλυτικά η κατ’ εξαίρεση υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής φοιτητών ΑΕΙ της ηµεδαπής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριωµένες
περιπτώσεις ή επιγενόµενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι
αιτήσεις αυτές εξετάζονται από πενταµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της Υπουργού.
Εννοείται ότι αυτή τη στιγµή για την περίπτωση που µας ρωτάτε και µας απασχολεί καταγράφονται οι ανάγκες και εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου µας για να
ληφθεί η σχετική απόφαση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Σε ό,τι αφορά τη στέγαση και τη σίτιση των οικονοµικά αδύνατων φοιτητών προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων η πολιτεία λαµβάνει µέτρα είτε στις φοιτητικές εστίες
είτε µε τη χορήγηση στεγαστικού επιδόµατος, και το ίδιο ισχύει
και για τη σίτισή τους, αλλά προς το παρόν δεν έχει ληφθεί καµµία απόφαση για τη σχετική κατηγορία.
Στο τρίτο ερώτηµα, που απ’ ό,τι είδα δεν είναι στην ερώτησή
σας, και το οποίο αφορά την πριµοδότησή τους για την εισαγωγή
θα ήθελα να αναφέρω πως αυτές οι αποφάσεις, κύριε συνάδελφε, λαµβάνονται κάθε χρόνο κατά τον µήνα Σεπτέµβριο. Άρα,
θα επανέλθουµε σ’ αυτό το θέµα την επόµενη χρονιά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σχετικά µε την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας θα ήθελα να πω τα εξής. Βέβαια το γενικότερο
θέµα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής µας απασχολεί αλλά
και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σηµαντική. Ξεκίνησε, λοιπόν,
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µε τη λειτουργία του 2ου Δηµοτικού σε δύο βάρδιες, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά ακόµα για να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία.
Αυτό σηµαίνει ότι και τα δύο γενικά λύκεια και το ΕΠΑΛ και τα
γυµνάσια και το ειδικό δηµοτικό θα αργήσουν να ξεκινήσουν την
οµαλή λειτουργία. Τηλεκπαίδευση µπορεί να υπάρχει όταν
έχουµε σπίτια. Αυτή τη στιγµή τετρακόσιες περίπου οικογένειες
είναι είτε σε σκηνές, είτε σε προκάτ που ξεκίνησαν, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε συγγενικά σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί
να λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση γι’ αυτά τα παιδιά. Εποµένως,
έχουµε ένα έλλειµµα από την αρχή που έρχεται να προστεθεί
στο εκπαιδευτικό έλλειµµα το οποίο είχαµε και λόγω πανδηµίας
γενικότερα τα προηγούµενα δύο εκπαιδευτικά χρόνια.
Να προσθέσω ότι το θέµα της στέγασης και της σίτισης θα
πρέπει να το δείτε κατά προτεραιότητα άµεσα, διότι έχουν γίνει
οι αιτήσεις στις φοιτητικές εστίες και πιθανόν να έχουν απορριφθεί παιδιά οικογενειών που έχασαν και σπίτι και µαγαζί. Πρέπει
να το δείτε τώρα αυτό γιατί είναι σηµαντικό ζήτηµα.
Ικανοποιητική ήταν η απάντησή σας σε σχέση µε τις µεταγραφές, αλλά θα σας παρακαλούσα να δείτε και το θέµα που έχει
να κάνει µε τη µοριοδότηση. Επειδή έχει ισχύσει ήδη και βεβαίως
εξετάζεται τον Σεπτέµβριο ή πριν την έκδοση των αποτελεσµάτων. Όµως ο Σεπτέµβριος είναι αργά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το
χρονικό όριο για το Δαµάσι, για τη Σάµο και για τις άλλες περιοχές. Όµως, θα ήθελα να µου πείτε αν ο γενικός νόµος που ισχύει
καλύπτει γενικά την περίπτωση αυτή και µε τη δική σας υπουργική απόφαση στον κατάλληλο χρόνο εάν θα καλυφθούν οι µαθητές.
Θα ήθελα µια διευκρίνιση όµως: Αφορά τους µαθητές της Γ’
λυκείου που είναι στη σεισµογενή περιοχή ή τους µαθητές οι οικογένειες των οποίων κατοικούν στη σεισµογενή περιοχή; Είναι
µια λεπτοµέρεια που όµως είναι πάρα πολύ σηµαντική για τα τρία
θέµατα.
Έχετε δίκιο ότι δεν ήταν στην αρχική ερώτησή µου η ερώτηση
για την µοριοδότηση στις πανελλήνιες, αλλά θα σας καταθέσω
για τα Πρακτικά για να λάβετε γνώση µια επιστολή των µαθητών
της Γ’ λυκείου η οποία αναφέρεται σ’ αυτό το θέµα και προέκυψε
εκ των υστέρων. Όµως, θεωρώ επειδή εσείς είχατε ήδη βγάλει
την απόφαση για το Δαµάσι ότι είναι ένα θέµα το οποίο το κατέχετε και όπου θα µπορούσατε να απαντήσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε δικαίωµα να ρωτάτε οτιδήποτε, δεν
το είπα ως µοµφή, αλίµονο. Απλώς, επειδή δεν είναι αρµοδιότητά
µου η τριτοβάθµια, ας µην επιχειρήσω να απαντήσω µε λεπτοµέρειες σε κάτι. Επιφυλάσσοµαι να σας ενηµερώσω στις επόµενες
δύο ώρες για να µην πω κάτι το οποίο ενδεχοµένως δεν γνωρίζω
σε βάθος.
Η απόφαση αυτή υπογράφεται από την ίδια την Υπουργό και
είναι αρµοδιότητα του κ. Συρίγου. Δώστε µου, λοιπόν, αυτό το
περιθώριο για να είµαι κι εγώ ακριβής, εφόσον µου κάνετε την
τιµή να µε ρωτάτε για ένα θέµα που είναι πράγµατι ευαίσθητο.
Σας είπα και στην πρωτολογία ότι υπάρχει συντρέχουσα αρµοδιότητα της ΚΤΥΠ, η οποία υποχωρεί σε σχέση µε αυτή των
ΟΤΑ, λόγω της ευθύνης που προβλέπεται ευθέως για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σας αναφέρω όµως αναλυτικά, γιατί έχει σηµασία, τα ευρήµατα των µηχανικών της ΚΤΥΠ
λίγες ώρες µετά το σεισµικό γεγονός της 27ης Σεπτεµβρίου 2021
όταν, κατόπιν εντολής του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
πήγαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήµου Μίνωα Πεδιάδας και
διενήργησαν πρωτοβάθµιους µετασεισµικούς ελέγχους σε κτηριακές µονάδες των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης.
Από τα ενενήντα τέσσερα δελτία ελέγχου της ΚΤΥΠ που απεστάλησαν σε κάθε δήµο αµέσως µετά τις αυτοψίες µε ταχύ
οπτικό έλεγχο προκύπτουν: Με χαρακτηρισµό Α’ κρίθηκαν κατάλληλα εκατόν τέσσερα σχολεία, δηλαδή σχολεία που δεν πα-
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ρουσιάζουν καµµία άξια λόγου βλάβη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Με χαρακτηρισµό Β’ κρίθηκαν κατάλληλα πενήντα
τρία σχολεία, δηλαδή κτήρια που παρουσιάζουν ελαφρές βλάβες
στον οργανισµό πλήρωσης, δηλαδή µικρές σε έκταση και εύρος
αποκολλήσεις από τον σκελετό και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να επισκευαστούν σε χρόνο µη λειτουργίας του
σχολείου. Με χαρακτηρισµό Γ’ κρίθηκαν ακατάλληλα είκοσι τρία
σχολεία, δηλαδή κτήρια που παρουσιάζουν εκτεταµένες βλάβες
στον οργανισµό πλήρωσης χωρίς απόκλιση από την κατακόρυφο
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από επισκευή. Με
το χαρακτηρισµό Δ’ κρίθηκαν ακατάλληλα επτά σχολεία που παρουσιάζουν βαριές βλάβες στον οργανισµό πλήρωσης. Και µε
τον χαρακτηρισµό Ε’ κρίθηκαν ακατάλληλα τέσσερα σχολεία, δηλαδή κτήρια που παρουσιάζουν βλάβες στο φέροντα οργανισµό
µε πιθανές επιπτώσεις στη γενική ευστάθεια του κτιρίου.
Από τα στοιχεία αυτά αθροίζονται µε διαφορετικούς χαρακτηρισµούς ογδόντα επτά σχολικές µονάδες που απαιτούν επισκευές για βλάβες, που είτε δηµιουργήθηκαν από το σεισµικό
γεγονός είτε από ελλιπή συντήρηση είτε από αστοχίες σε επισκευές από παλαιότερα σεισµικά γεγονότα.
Στις 4-10-2021 ο Δήµος Μίνωα Πεδιάδας υπέβαλε στην ΚΤΥΠ
αίτηµα τοποθέτησης οικίσκων για χρήση σχολικών αιθουσών
σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυψαν µετά τη διενέργεια µετασεισµικών ελέγχων. Η εταιρεία ΚΤΥΠ ανταποκρίθηκε αµέσως
µε σχετικό έγγραφό της και θα χορηγήσει: Είκοσι δύο προκατασκευασµένες αίθουσες έξι επί έξι µέτρων και τριών WC τριών θέσεων µέσω της συµφωνίας - πλαίσιο για την προµήθεια
προκατασκευασµένων για έκτακτες ανάγκες. Η ΚΤΥΠ έχει ήδη
ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προµήθεια και τοποθέτηση επιπλέον σαράντα αιθουσών διδασκαλίας έξι επί έξι µέτρων, επτά
γραφείων µε WC τρία επί έξι µέτρων, δέκα WC τριών θέσεων
τριών επί τεσσάρων µέτρων και ένα WC ΑΜΕΑ τριών επί τεσσάρων µέτρων.
Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι διενεργήθηκε διαγωνισµός και
ανακηρύχθηκε ανάδοχος γι’ αυτές τις προµήθειες. Σε εξέλιξη
βρίσκεται από την ΚΤΥΠ η διαδικασία δηµοπράτησης και σύναψης σύµβασης έργου και αποκατάστασης ζηµιών σε τέσσερις
σχολικές µονάδες του Δήµου Μίνωα Πεδιάδας µετά τον καταστροφικό σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου 2021 για το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου, το 1ο
ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου και το Γυµνάσιο και Λύκειο Καστελλίου.
Οι εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν την επόµενη εβδοµάδα.
Ενδεχοµένως αυτή τη στιγµή που µιλούµε, µετά την αναβολή της
απάντησης, ίσως να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 40/7-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις σχολικών τµηµάτων στη δυτική Αθήνα εν µέσω τέταρτου κύµατος πανδηµίας
COVID-19».
Και σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα Μακρή.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όταν έκανα την ερώτηση ήταν δεκατρία τα
τµήµατα τα οποία συγχωνεύτηκαν εν µέσω της σχολικής χρονιάς. Ένα µήνα µετά την αρχή της σχολικής χρονιάς τα παιδιά
άλλαξαν συµµαθητές, άλλαξαν δασκάλους, άλλαξαν τα σχολικά
κτήρια. Είναι δεκατρία τµήµατα πλέον. Είναι πάνω από είκοσι έξι.
Μετά δηλαδή από τα σχολεία σε Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Περιστέρι προσθέσατε σχολεία στο Χαϊδάρι, προσθέσατε σχολεία σε
όλη τη δυτική Αθήνα και τα νούµερα φαίνεται να µιλάνε για χίλια
σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Τι ακριβώς κάνει το Υπουργείο; Ενώ συζητάµε ότι πρέπει να
έχουµε τάξεις των δεκαπέντε µαθητών, εσείς, εν µέσω του τέταρτου κύµατος, αυξάνετε στα σχολεία και τα κάνετε σχεδόν
τριάντα µαθητών; Πώς προστατεύετε την υγεία των µαθητών µε
αυτό τον τρόπο; Έχετε δει τα µέτρα που προτείνει ο Παγκόσµιος
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Οργανισµός Υγείας για τα σχολεία εν µέσω COVID; Μιλούν για
ένα µέτρο απόσταση κάθε µαθητή από κάθε άλλο µαθητή εκατέρωθεν. Εσείς αυτή τη στιγµή, αντί να µειώσετε τον αριθµό των
ατόµων, τον αυξάνετε και διαλύετε τη σχολική χρονιά εν µέσω
της σχολικής χρονιάς.
Θέλω να µας πείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς εγκρίνετε και επιβραβεύετε την απόφαση του διευθυντή δευτεροβάθµιας στην
περιοχή για τις συνενώσεις; Είναι κεντρική σας επιλογή οι τάξεις
των είκοσι επτά και των είκοσι οκτώ ατόµων; Είναι κάτι το οποίο
θα το προχωρήσετε;
Αν και είναι εκτός επίκαιρης -δεν µπορώ να διανοηθώ ότι δεν
το γνωρίζετε- ποιος είναι ο µέσος όρος µαθητών πλέον µετά τις
χίλιες συνενώσεις στην Ελλάδα; Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι
είναι αυτονόητο και θα πρέπει να το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, οι σχολικές µεταβολές κάθε έτος πραγµατοποιούνται ισχύοντας για το επόµενο. Άρα, δεν είναι κάτι το
οποίο γίνεται αιφνιδιαστικά. Για τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκδίδεται κάθε χρόνο εγκύκλιος για τον καθορισµό του χρονοδιαγράµµατος υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και από τις περιφερειακές διευθύνσεις.
Για τις µεταβολές του σχολικού έτους ’21 - ’22 εκδόθηκε στις
9-10-20 εγκύκλιος, µε θέµα: «Μεταβολές σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας - δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό
έτος ’21 - ’22» και περιγράφεται και η διαδικασία.
Για τον αριθµό των µαθητών και των µαθητριών ανά τµήµα στα
γυµνάσια και στην πρώτη και τη δεύτερη τάξη των γενικών λυκείων ισχύει η από 16-9-13 κοινή υπουργική απόφαση, σύµφωνα
µε την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες σε κάθε τάξη ή τµήµα
τάξης γυµνασίων και γενικών λυκείων δεν µπορούν να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά. Μαθητές που είναι περισσότεροι σε τάξεις
διαιρούνται σε τµήµατα µόνο µε πολύ εξαιρετικές αποφάσεις.
Με απόφαση του διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Σε ό,τι αφορά τον αριθµό µαθητών και µαθητριών ανά τµήµα
στην Γ’ τάξη του γενικού λυκείου, σύµφωνα µε το άρθρο 116 του
ν.4610/19, ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών ανά τµήµα
τόσο γενικής παιδείας όσο και οµάδων προσανατολισµού για τη
Γ’ τάξη γενικού λυκείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
πέντε. Τµήµατα µε περισσότερους από είκοσι πέντε µαθητές ή
µαθήτριες διαιρούνται σε νέα τµήµατα. Ο αριθµός µαθητών και
µαθητριών ανά τµήµα τόσο γενικής παιδείας όσο και οµάδων
προσανατολισµού για τη Γ’ τάξη εσπερινού γενικού λυκείου και
ο αριθµός µαθητών και µαθητριών ανά τµήµα για τη Γ’ τάξη
εσπερινού επαγγελµατικού λυκείου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους είκοσι δύο. Τµήµατα µε περισσότερους από είκοσι δύο µαθητές ή µαθήτριες διαιρούνται σε νέα τµήµατα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 µπορεί να
γίνει προσαύξηση κατά 10% µε απόφαση του οικείου διευθυντή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Τέλος, για την αντιµετώπιση της διάδοσης της πανδηµίας και
την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των τµηµάτων µέσω
πανδηµίας τηρούνται όλα όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση για την επαναλειτουργία όλων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικής
αγωγής για το σχολικό έτος ’21 -’22 και περιλαµβάνει τα µέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία
τους.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην απόφαση αυτή, όπως ο αυξηµένος δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος µαθητών και µαθητριών, τα rapid tests στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει
στενή επαφή µε το κρούσµα, η υποχρεωτική χρήση µάσκας, τα
διαφορετικά διαλείµµατα σε συνδυασµό µε το µεγάλο ποσοστό
του εµβολιασµού των εκπαιδευτικών που ξεπερνάει το 82%, αλλά
και τον εµβολιασµό πολλών µαθητών και µαθητριών, που εµβολιάζονται καθηµερινά και ο αριθµός τους συνεχώς αυξάνεται,
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συµβάλλουν καθοριστικά στην οµαλή διεξαγωγή της διά ζώσης
εκπαιδευτικής διδασκαλίας στις σχολικές µονάδες.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δεν απαντήσατε στο παραµικρό στην ερώτηση που σας έκανα. Απαντάτε για τυπικούς κανόνες και, µάλιστα, τους λέτε όπως εσείς θα θέλατε να τους περιγράψετε. Δεν
περιγράφετε καν ότι ακόµα και αυτός ο απαράδεκτος νόµος που
φέρατε, που ανεβάσατε το όριο των µαθητών στους είκοσι επτά,
είναι το µέγιστο όριο και ορίζει ότι επιτρεπόµενο κατώτατο όριο
είναι δεκαπέντε. Εσείς παίρνετε τµήµατα τα οποία έχουνε είκοσι
παιδιά εν µέσω πανδηµίας και τα κάνετε τµήµατα είκοσι επτά παιδιών. Και σε αυτό δεν είχατε τίποτα να απαντήσετε. Αν είναι δυνατόν!
Είχαµε τον γενικό γραµµατέα του Υπουργείου να ψεύδεται δηµοσίως ότι τα τµήµατα, που συνενώσατε ήταν δέκα παιδιών. Πού
ήταν τα δέκα παιδιά, κυρία Υπουργέ; Πουθενά. Τµήµατα των είκοσι παιδιών συνενώνετε και φτάνετε στο ανώτατο όριο για να
µην κάνετε προσλήψεις εν µέσω πανδηµίας. Το µόνο σας ενδιαφέρον για τη δηµόσια παιδεία τελικά είναι αυτό;
Μας λέτε ότι γίνεται κάθε χρόνο. Στη µέση της χρονιάς, έναν
µήνα αφού ξεκίνησε η σχολική χρονιά, κάθε χρόνο; Πείτε µας τέτοια παραδείγµατα.
Μας λέτε ότι «παίρνουµε µέτρα» και είναι µέτρα τα τεστ. Οι
αποστάσεις είναι το βασικό εργαλείο που ορίζει ο ΠΟΥ στα σχολεία. Εσείς βάζετε τα παιδιά σαν σαρδέλες εν µέσω κορωνοϊού
στα σχολεία σε περιοχές, που υπάρχουν κοινωνικά προβλήµατα
και είκοσι επτά παιδιά σηµαίνει µη µάθηση. Είναι ανάλγητο αυτό
που κάνετε, είναι πλήρης αδιαφορία για τη δηµόσια παιδεία.
Σας καλούµε να το πάρετε πίσω αµέσως. Είναι αδιανόητο ότι
και εν µέσω κορωνοϊού και σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές
πάτε τα τµήµατα στον µέγιστο δυνατό αριθµό που εσείς αδειοδοτήσατε, στα είκοσι επτά άτοµα, και χρησιµοποιείτε και το
10% για να το πάτε παραπάνω. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε.
Σας καλούµε να τοποθετηθείτε επί του θέµατος και να πείτε κάτι
ουσιαστικό και να τα πάρετε πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω σε ποιο ψέµα του γενικού γραµµατέα αναφέρεστε. Ο κ. Κόπτσης έχει τόσο καλή γνώση των θεµάτων, είναι τόσο ενηµερωµένος και σοβαρός, που αποκλείεται
να είπε κάτι που είναι ανακριβές.
Σε ό,τι αφορά την ένστασή σας ότι κάνουµε οτιδήποτε για να
µην κάνουµε προσλήψεις, θα σας θυµίσω -γιατί βρισκόµαστε
συχνά σε αυτή την Αίθουσα και έχετε ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέµατα- ότι προσελήφθησαν τεσσερισήµισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι πρώτοι στα εκπαιδευτικά χρονικά
πέρυσι, σχεδόν δώδεκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί φέτος. Δεν θα
επαναλάβω τους αριθµούς που σας είπα, γιατί σύµφωνα µε τον
νόµο και τις προδιαγραφές λειτουργούµε.
Θα σας πω για την ερώτησή σας ότι οι συγχωνεύσεις τµηµάτων
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γ’ Αθήνας και
ειδικότερα στο 5ο και 6ο Λύκειο Αιγάλεω, στο 4ο Γυµνάσιο Αιγάλεω,
στο 3ο Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας και σε Γυµνάσιο του Περιστερίου, που αναφέρετε ενδεικτικά, έγιναν µε βάση τα στοιχεία, που
αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστηµα «Myschool» στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και σύµφωνα
πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τον αριθµό των µαθητών
στα σχολικά τµήµατα.
Επισηµαίνω ότι ο µέσος όρος µαθητών και µαθητριών ανά
τµήµα στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα χαµηλός σε σχέση µε τον
µέσο όρο των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος είναι 19,94 µαθητές και µαθήτριες
ανά τµήµα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 17,41 στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και σ’ αυτά δεν γίνεται συµψηφισµός ακριτικών, ορεινών, νησιωτικών περιοχών µε τα µεγάλα αστικά
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κέντρα. Άρα, οι αριθµοί αποδίδουν την πραγµατικότητα.
Για την αντιµετώπιση της διάδοσης της πανδηµίας και την εξασφάλιση της οµαλής δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σηµειώνω ότι όλα τα στατιστικά µοντέλα δείχνουν ότι οι πιο
αποτελεσµατικές πολιτικές ελέγχου της µετάδοσης στις σχολικές αίθουσες είναι τα συχνά αυτοδιαγνωστικά τεστ, η χρήση της
µάσκας και ο έλεγχος για συµπτώµατα. Η λιγότερο αποδοτική
είναι η µείωση της πυκνότητας των µαθητών.
Μαθηµατικά µοντέλα του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης,
στα οποία κάνει αναφορά και ο ECDC, υπολόγισαν ότι για να επιτευχθεί 40% µείωση της µετάδοσης στις σχολικές αίθουσες
µέσω µείωσης της πυκνότητας θα πρέπει οι µαθητές να χωριστούν σε τρία τµήµατα, να πηγαίνουν εκ περιτροπής κάθε τρεις
µέρες στο σχολείο εναλλάξ, ενώ µε το καθολικό τεστ, όπως είναι
η πρακτική στη χώρα µας, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα
-σε εµάς είναι περισσότερο από µία εβδοµάδα, είναι τουλάχιστον
δύο- επιτυγχάνεται 70% µείωση της µετάδοσης.
Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτό δεν είναι τυχαίο. Πιστώνεται
στους εκπαιδευτικούς µας, τα στελέχη µας, τους µαθητές και
τους γονείς και πηγάζει από τα στοιχεία του Σεπτεµβρίου: Τρεις
χιλιάδες λιγότερα κρούσµατα σε παιδιά τεσσάρων έως δεκαοκτώ
ετών τον Σεπτέµβριο που τα σχολεία ήταν ανοικτά και γινόντουσαν εκατοµµύρια τεστ σε σχέση µε τον Αύγουστο που τα σχολεία
ήταν κλειστά και γίνονταν πολύ λιγότερα τεστ.
Το δεύτερο στοιχείο που έχει επίσης σηµασία είναι ότι µειώθηκαν δραµατικά και δραστικά τα κρούσµατα στις ηλικίες δεκαπέντε έως δεκαοκτώ. Έχουµε δυόµισι φορές λιγότερα
κρούσµατα τον Σεπτέµβριο σε αυτές τις ηλικίες και αυτό νοµίζω
ότι οφείλεται στον εµβολιασµό, αλλά και στην πιστή τήρηση των
υγειονοµικών πρωτοκόλλων.
Ως προς τον εµβολιασµό στην εκπαιδευτική κοινότητα, οι εκπαιδευτικοί µας κατέδειξαν υπεύθυνη στάση. Ανταποκρίθηκαν
µαζικά στο εµβολιαστικό πρόγραµµα. Θωράκισαν µε αυτόν τον
τρόπο την ατοµική δηµόσια υγεία και την εκπαιδευτική διαδικασία και ήταν και παράδειγµα βεβαίως για τα παιδιά, αλλά και για
όλους µας. Και προχωρά επίσης ο εµβολιασµός µαθητών και µαθητριών από δώδεκα ετών και άνω. Ήδη, στους µαθητές και µαθήτριες µε µία δόση κλεισµένου ραντεβού φτάνουµε στο 35%
για τις ηλικίες δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών και στο 17% για τις
ηλικίες δώδεκα έως δεκατεσσάρων ετών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Υπουργέ.
Οι δύο επόµενες ερωτήσεις είναι παρεµφερείς, αλλά θέλετε
να γίνουν χωριστά. Μπορείτε, όµως, να µιλήσετε και ο Υπουργός,
αν θέλει, να επιφυλαχθεί να απαντήσει µετά, όµως, ξεχωριστά
για τον καθένα. Αν δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Στην εκδίκαση
το καταλαβαίνω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, φαινοµενικά
είναι δύο επίκαιρες ερωτήσεις, που απευθύνονται στον ίδιο
Υπουργό, αλλά τα ερωτήµατα που τίθενται είναι διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν τα ερωτήµατα
είναι διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Προβλέπεται στον Κανονισµό. Αφού, όµως, υπάρχει αντίρρηση, εντάξει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Υπάρχει αντίρρηση από εµένα
τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα συζητηθεί η
πέµπτη µε αριθµό 43/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ποιος είναι ο σχεδιασµός
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την αποκατάσταση του κτηριακού αποθέµατος στις σεισµόπληκτες περιοχές
του Ηρακλείου;».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης.
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Συντυχάκης προηγουµένως
είναι ένα ζήτηµα ευρύτερο, εν είδει επίκαιρης ερώτησης και από
την πλευρά µου και από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αλλά τίθενται διαφορετικά και διακριτά ερωτήµατα σε ένα
θέµα, βέβαια, που απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώµη και ιδιαιτέρως το νησί.
Γιατί το απασχολεί; Διότι έλαβε χώρα ένας πραγµατικά καταστροφικός σεισµός. Επιτρέψτε µου να εστιάσω λίγο την προσοχή
µας σε αυτό. Δεν είναι µόνο η ένταση µέσω των Ρίχτερ, δεν είναι
µόνο η εστιακή απόσταση που ήταν πολύ µικρή, δεν ήταν στιγµή
και ο χρόνος ενάτη πρωινή που συνέβη, δεν ήταν ούτε καν η
διάρκειά του που ήταν αρκετά σχοινοτενής χρονικά. Ήταν κυρίως η επιτάχυνση του εδάφους, που συντελεί στο να έχουµε
στη χώρα µας ίσως τον πιο καταστροφικό σεισµό των τελευταίων
δεκαετιών. Μια µικρή παρατήρηση. Η επιτάχυνση του εδάφους
ήταν 0,8 όταν στην Πάρνηθα που θρηνήσαµε εβδοµήντα πέντε
νεκρούς το 1999 ήταν στο 0,6, ήτοι 25% ισχυρότερος σε σχέση
µε την επιτάχυνση του εδάφους. Για τους µηχανικούς που γνωρίζουν, αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταση.
Τώρα µπαίνουµε στην ουσία. Από τα στοιχεία που έχουµε,
κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε ότι στις 6 Οκτωβρίου που διαθέσατε
εν είδει δελτίου τύπου την πρόοδο των ελέγχων, που έχουν λάβει
χώρα στην περιοχή από συναδέλφους µηχανικούς, βλέπουµε ότι
έγινε αυτοψία σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα κτήρια και
πιο συγκεκριµένα σε επτά χιλιάδες δεκαπέντε κατοικίες, όπου οι
τρείς χιλιάδες εννιακόσιες έξι εκρίθησαν ακατάλληλες. Είναι τροµακτικά µεγάλο το ποσοστό ακαταλληλότητας που προέκυψε
γύρω από τις κατοικίες αυτές. Και φυσικά ένα αντίστοιχο ποσοστό για τους επαγγελµατικούς χώρους που από έναν έλεγχο
τριακοσίων σαράντα πέντε επαγγελµατικών χώρων προέκυψαν
180εκατόν ογδόντα ακατάλληλοι. Και αυτό υπερβαίνει κατά πολύ
το 50%.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ µία εν τοις πράγµασι µία κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη µετά από αυτόν τον καταστροφικό σεισµό και
µια επισφάλεια για το µέλλον της περιοχής. Και το λέω αυτό διότι
τα µέτρα, που έχουν ληφθεί από την πολιτεία µέχρι στιγµής κρίνονται ανεπαρκή. Αυτό, όµως, που προβληµατίζει ιδιαιτέρως
είναι το τι θα συµβεί σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, πώς θα καταφέρουµε να συγκρατήσουµε τον πληθυσµό και να µην έχουµε
φυγόκεντρες τάσεις, που δυστυχώς έχουν διαµορφωθεί το τελευταίο διάστηµα και µε τη σχολική στέγη που, όπως αντιλαµβάνεστε είναι ανεπαρκής, αλλά και µε τη φυγόκεντρη αυτή πίεση
που υπάρχει στην περιοχή.
Άρα, λοιπόν, έχοντας µια συνολική εικόνα, στην πρωτολογία
που θέλω να εστιάσω κυρίως σε δύο διακριτά ερωτήµατα. Το
πρώτο φυσικά είναι ποια είναι η πρόοδος, κύριε Υπουργέ, -και
είναι πολύ σηµαντικό- των διαδικασιών ελέγχου του Υπουργείου
Υποδοµών. Ουσιαστικά, δηλαδή, πότε θα έρθει η δεύτερη
οφθαλµοσκοπική αυτοψία που πραγµατοποιείται από πολιτικούς
µηχανικούς, δοµοστατικούς κυρίως, για το ζήτηµα των κτηρίων.
Διότι υπάρχουν πάρα πολλά κτήρια, που έχουν χαρακτηριστεί µε
τον γνωστό κίτρινο χρωµατισµό, δηλαδή ουσιαστικά ότι όψεται
µία δεύτερη προσπάθεια αυτοψίας για να αποκρυσταλλωθεί η
κατάσταση της καταλληλότητας ή µη του κτηρίου. Υπάρχουν χιλιάδες συµπολίτες µας οι οποίοι αυτή τη στιγµή είναι σε ένα καθεστώς επισφάλειας, δεν γνωρίζουν τι θα συµβεί, δεν µπορούν
να αξιοποιήσουν τα οποιαδήποτε εργαλεία υπάρχουν διαθέσιµα
από την πολιτεία. Άρα, είναι πολύ σηµαντικό να προσδιοριστεί η
γεωγραφική περίµετρος και να αποκρυσταλλωθεί αυτή και φυσικά να γνωρίζουµε πότε θα προκύψει το πέρας των ελέγχων
αυτών.
Και δεύτερον, ποιο είναι το µεσοπρόθεσµο σχέδιο, το µεσοπρόθεσµο πλάνο της πολιτείας. Και εκεί είναι το κρίσιµο, που δεν
έχει να κάνει µε τη βραχυπρόθεσµη προσπάθεια αρωγής, αλλά
ποιο είναι το µεσοπρόθεσµο πλάνο της πολιτείας ώστε, πραγµατικά, να διατηρήσουµε ζωντανή αυτή την περιοχή, η οποία έχει
έναν χαρακτηριστικό κεντροβαρή ρόλο στο Νοµό Ηρακλείου -το
γνωρίζετε φαντάζοµαι κι εσείς µε την γνώση και την αυτοψία που
έχετε κάνει- και για µας είναι κοµβικής σηµασίας.
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Ποιο είναι το πλάνο, λοιπόν, και ποιος είναι ο χρόνος αποπεράτωσης των ελέγχων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μαµουλάκη, είµαι πιστός θα έλεγα σε αυτό το ραντεβού,
γιατί είναι η τρίτη φορά –και µε την ερώτηση του συναδέλφου
σας θα είναι η τέταρτη- που απαντάω σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα
της Κρήτης.
Και ξέρετε, παρ’ όλο που µιλάµε για ένα πολύ θλιβερό γεγονός, ερχόµαστε εδώ και είµαστε ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Υποδοµών, µέσα από τη συστηµατική και µεθοδική δουλειά
που κάνουµε όλο αυτό το διάστηµα, µε πολύ µεγάλη µας χαρά
να σας παρουσιάσουµε την πρόοδο όλων των έργων. Γιατί πραγµατικά σε ό,τι αφορά το θέµα του σεισµού στο Αρκαλοχώρι –το
είχα απαντήσει και στον συνάδελφό σας, τον κ. Κεγκέρογλου, το
έχω απαντήσει και άλλες φορές- θα πρέπει να αναγνωριστεί από
όλους µας ότι από την πρώτη στιγµή ήµασταν εκεί και αντιµετωπίσαµε τα ζητήµατα. Η Κυβέρνηση κατέβηκε, µέσω του αρµόδιου
Υπουργού, του κ. Στυλιανίδη. Εγώ ήµουν από τις πρώτες ώρες
εκεί µαζί µε τον κ. Τριαντόπουλο. Οι µηχανικοί του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών ήταν εκεί από την πρώτη στιγµή και
δεν έχουµε φύγει ούτε µέρα από κει πέρα και προσπαθούµε να
αντιµετωπίσουµε όλα τα ζητήµατα.
Μιλάµε για ένα γεγονός το οποίο είχε πολύ µεγάλο εύρος και
αυτό το εύρος το αντιλαµβάνεστε κι εσείς και καταλαβαίνετε ότι
οι διαδικασίες θέλουν κάποιο χρονικό διάστηµα για να γίνουν. Τι
έχουµε κάνει, όµως, µέχρι τώρα; Γιατί, πραγµατικά, πρέπει να
πάµε στην ουσία και να µιλήσουµε µε νούµερα. Γιατί όλα αυτή η
διαδικασία της αποκατάστασης είναι µια δυναµική διαδικασία.
Θέλω να σας ενηµερώσω, λοιπόν, ότι οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι
σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη από τις
προηγούµενες µέρες έχουν ξεκινήσει και η δευτεροβάθµιοι έλεγχοι στα κτήρια, που κατά τον πρωτοβάθµιο έλεγχο χαρακτηρίστηκαν µη κατοικήσιµα.
Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουµε επανελέγξει τετρακόσια είκοσι κτήρια. Τα εκατόν ογδόντα εννέα προέκυψαν κατοικήσιµα,
τα εκατόν ογδόντα µη κατοικήσιµα, που χρήζουν επισκευών και
έχουν συνταχθεί και πενήντα ένα πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνων, ετοιµόρροπων κτηρίων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατεδάφισής τους από τους δήµους. Μέχρι χθες 17
Οκτωβρίου έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε εντεκάµισι χιλιάδες
κτήρια εκ των οποίων πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία
έχουν χαρακτηριστεί κατοικήσιµα και έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο µη κατοικήσιµα.
Η Κυβέρνηση, κύριε Μαµουλάκη, πάνω σε αυτή τη διαδικασία
έτρεξε. Οι πρώτοι δικαιούχοι έναντι της στεγαστικής συνδροµής
έχουν πάρει τα χρήµατά τους. Οι ΚΥΑ έχουν βγει. Έχουµε βγάλει
µέχρι τώρα τέσσερις ΚΥΑ έναντι της στεγαστικής συνδροµής,
καθώς οριοθέτησης. Όπως σας είπα και στην αρχή της οµιλίας
µου, όµως, επειδή είναι σε µια ευρεία περιοχή, ήδη τις επόµενες
µέρες και µετά από υπόδειξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα προχωρήσουµε σε µια συµπληρωµατική ΚΥΑ και µε τις λοιπές τοπικές κοινότητες που έχουν πληγεί. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα.
Οι πρώτοι τριάντα τέσσερις οικίσκοι έχουν πάει στην περιοχή.
Αντιµετωπίζουµε το όλο ζήτηµα. Σε ό,τι αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας και εκεί είµαστε µπροστά. Θα σας δώσω στη δευτεροµιλία µου τα στοιχεία που χρειάζεστε.
Εν πάση περιπτώσει, οφείλω να σας πω ότι καθηµερινά παρακολουθούµε όλα τα ζητήµατα, που έχει το Αρκαλοχώρι, ο Δήµος
Μινώα-Πεδιάδος, καθώς και ο δήµος που είναι ακριβώς δίπλα και
αντιµετωπίζουµε όλα τα θέµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω στην δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ,
είπατε ότι έχετε έρθει εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο τέσσερις
φορές για την υπόθεση της σεισµόπληκτης περιοχής του Αρκα-
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λοχωρίου. Ενδεχοµένως να χρειαστεί να έρθετε δεκατέσσερις,
είκοσι τέσσερις ή πενήντα τέσσερις, γιατί το ζήτηµα αυτό είναι
πρωτευούσης σηµασίας για όλους εµάς στην Κρήτη και όχι µόνο.
Θα το τονίσω και θα αιτιάσω και θα αποδείξω για ποιον λόγο είναι
σοβαρότερο απ’ ό,τι ενδεχοµένως κάποιοι εκ της Κυβέρνησης
φαντάζονται.
Πάω στην ουσία. Σας είπα ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να αποκρυσταλλώσουµε την περίµετρο µέσα στην οποία ενθυλακώνονται, ενσωµατώνονται ουσιαστικά οι περιοχές οι οποίες έχουν
πληγεί. στον Δήµο Αρχανών - Αστερουσίων ώστε να εναρµονίζονται και τα ΦΕΚ και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις περιοχές αυτές.
Πρέπει το συντοµότερο δυνατό να κλείσει αυτή η εκκρεµότητα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν παρέλθει τρεις ολόκληρες
εβδοµάδες, κύριε Πρόεδρε, από το δυστυχές αυτό συµβάν και
ακόµα να µην έχει ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση.
Στο Δήµο Αρχανών - Αστερουσίων, όπως γνωρίζουµε, η Δηµοτική Ενότητα των Αρχανών εντάσσεται. Οι Δηµοτικές Κοινότητες
Καλυβίων πρέπει να ενταχθούν και να οριστικοποιηθούν. Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου, Χαράκη κ.λπ.. Στο Δήµο Γορτύνης
έχουµε µόνο τη Δηµοτική Ενότητα της Αγίας Βαρβάρας.
Στο Δήµο Ηρακλείου, κύριε Υπουργέ -για να γνωρίζετε- δεν
είναι µόνο η περίπτωση του Δήµου Τεµένους. Το µεγαλύτερο
οχυρωµατικό έργο της Ευρώπης, τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου
αναπτύγµατος 6,2 χιλιοµέτρων, µε εξαιρετικά επίπλοκους και δύσκολους, καρδιόσχηµους προµαχώνες, έχουν υποστεί τεράστιες
ζηµιές, τεράστιες ρωγµές. Ο όγκος, δε, των επιχωµάτων δηµιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στην ετοιµορροπία που µπορεί, πραγµατικά, να είναι πάρα, πάρα πολύ επισφαλής για τη
δηµόσια ασφάλεια.
Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα domino effect, που επηρεάζει περιοχές πέραν της ευρύτερης ή της συγκεκριµένης περιοχής του Αρκαλοχωρίου.
Πηγαίνω, όµως, στην ουσία, γιατί άκουσα κάποια πράγµατα,
που δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητα. Μιλήσατε για την ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού. Ξέρετε, επικοινωνιακού χαρακτήρα επισκέψεις -άµεσες µεν- δεν λένε τίποτα. Η ουσία είναι η
στήριξη και η στήριξη είναι πράξεις συγκεκριµένες.
Τώρα, επειδή µιλάµε για πράξεις, να πω ότι, πραγµατικά, ο
τραγέλαφος του περίφηµου ΦΕΚ 4646 -γιατί έτσι µόνο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί- δηµιούργησε τεράστιο πρόβληµα, αν
θέλετε, κατανόησης, αλλά και παρεξήγηση. Δεν ήταν δυνατόν
ανά φυσικό πρόσωπο να δύναται µόνο µία περίπτωση ενίσχυσης
και όλοι οι άλλοι να πήγαν σε δανεισµό. Ξέρετε ότι έσπευσαν,
κατόπιν παρότρυνσης δικών σας πολιτικών παραγόντων της περιοχής, να εντάξουν οι άνθρωποι τις κατοικίες τους, τα σπίτια
τους, τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το ΦΕΚ. Και τι αντελήφθησαν
µεταγενεστέρως; Ότι µόνο για µία κατοικία, ουσιαστικά, εισέπραξαν χρήµατα επιδοτήσεως και όλα τα άλλα είναι δανεισµός. Αυτό
νοµίζω ότι είναι απαράδεκτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κινήθηκε, βέβαια, η Κυβέρνηση για να µπορέσει να ανατρέψει
αυτό το status quo. Εδώ, όµως, τι έχουµε τώρα; Έχουµε τη δυνατότητα συµπολιτών µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
γιατί µιλήσατε διπλάσιο χρόνο στην πρωτολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο αυτό το σηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι πολύ σηµαντικό αυτό το σηµείο.
Δεν είναι δυνατόν να συζητάµε για ενυπόθηκο δανεισµό. Το
20% της επιχορήγησης που είναι δάνειο, είναι µε ενυπόθηκο δανεισµό. Ποιου δανεισµού ενυπόθηκου; Του κτηρίου που υπέστη
αυτή την τραγική βλάβη µέσω του σεισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, νοµίζω -και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι ο κύριος Υπουργός πρέπει,
πραγµατικά, να απαντήσει στα ζητήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, δεν γίνεται
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έτσι. Έχετε µιλήσει συνολικά οκτώ λεπτά αντί για πέντε. Δεν είναι
σωστό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι είστε
υπερβολικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και ο συνάδελφός
σας έχει το ίδιο θέµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Καλούµε, λοιπόν,
τον κύριο Υπουργό να προχωρήσει άµεσα σε τροποποίηση του
πλαισίου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι σεισµοπαθείς επί της ουσίας, άµεσα και όχι µε ενυπόθηκα δάνεια. Επίσης, τον καλούµε
να επανεξετάσει το πλαίσιο που σχεδιάζεται. Η πολιτεία οφείλει
µία συνολική δωρεάν συνδροµή στους πληγέντες και όχι για µία
ιδιοκτησία µόνο.
Περιµένουµε µια δέσµευση από µέρους σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Μαµουλάκη, είναι υποχρέωση της Κυβερνήσεως και των αρµοδίων Υπουργών και Υφυπουργών να έρχονται
στη Βουλή και να απαντούν στα ερωτήµατά σας. Και αυτό, ξέρετε, το κάνουµε µε µεγάλη χαρά, αν και νοµίζω ότι κατά τη δική
σας διακυβέρνηση δεν συνέβαινε αυτό το πράγµα. Ήταν µια
άλλη προοπτική, είχατε µια άλλη αντίληψη περί κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεν το υπηρετούσατε αυτό. Οπότε, σε αυτό το
ζήτηµα θα ήθελα να µην κάνετε συστάσεις προς την Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί εδώ είµαστε, απαντάµε σε όλες
τις ερωτήσεις και παρακολουθούµε όλα τα ζητήµατα.
Θέλω να σας θυµίσω -αν και δεν ήθελα να απαντήσω κατ’
αυτόν τον τρόπο, αλλά επιτρέψτε µου να σας το πω- ότι κατά τη
διάρκεια της διακυβερνήσεως σας, το 2015-2019, είχαν συµβεί
οκτώ σεισµοί. Μπορείτε, κύριε Μαµουλάκη, να µας πείτε πώς
αποζηµιώνατε τον κόσµο και σε πόσες ηµέρες;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν νοµίζω ότι έχει καµµία σηµασία. Σηµασία έχει να
το αναγνωρίσετε, γιατί εγώ έχω τα στοιχεία. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσµος έπαιρνε χρήµατα µετά από δεκαοκτώ µήνες.
Στο Αρκαλοχώρι, αλλά και όλοι οι πληγέντες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου των οποίων έχουν πληγεί τα σπίτια τους,
έχουν πάρει ήδη χρήµατα. Η Κυβέρνηση ήταν εκεί και τα αρµόδια κλιµάκια του Υπουργείου Υποδοµών είναι ακόµη εκεί και κάνουν τις αυτοψίες.
Κύριε Μαµουλάκη, δεν έχουµε να φοβηθούµε απολύτως τίποτα. Κάναµε στο Αρκαλοχώρι πράγµατα που δεν είχαν γίνει
ποτέ. Γιατί; Γιατί αντιληφθήκαµε ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό φαινόµενο. Αυτό το φαινόµενο το αντιµετωπίσαµε, ουσιαστικά, ενεργοποιώντας όλο τον κρατικό µηχανισµό. Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» αυτή τη στιγµή -και θα σας καταθέσω φωτογραφίες να δείτε- η αρµόδια εταιρεία του ελληνικού δηµοσίου,
που έχει τη συναρµοδιότητα για τα σχολεία -η αρµοδιότητα ανήκει κανονικά στους δήµους- έχει ενεργή εργολαβία και επισκευάζει το 1ο Γυµνάσιο και Λύκειο Αρκαλοχωρίου. Ήδη έχουν πάει οι
πρώτες αίθουσες εκεί πέρα. Είναι ένα δύσκολο φαινόµενο. Έχει
πληγεί πολύς κόσµος. Θα το αντιµετωπίσουµε. Είµαστε εδώ
πέρα για να το αντιµετωπίσουµε.
Όµως, σας παρακαλώ, πάνω στα συντρίµµια και στο σεισµό
ας µην κάνουµε πολιτική. Εδώ θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάµεις να το αντιµετωπίσουµε µε µια σοβαρότητα και να αντιληφθούµε ότι ο κόσµος δεν έχει να περιµένει τίποτα από
αντιπαραθέσεις εντός του Κοινοβουλίου. Είναι η δουλειά της Αντιπολίτευσης να µας εγκαλεί και να πηγαίνουµε πιο γρήγορα. Το
αντιλαµβάνοµαι. Και έτσι πρέπει να κάνουµε. Και αυτό κάνουµε.
Όµως, θα ήθελα και από τη δική σας την πλευρά να αναγνωρίζετε ότι πλέον και ο αρµόδιος Υφυπουργός για αυτά τα ζητήµατα, ο κ. Τριαντόπουλος, και από το Υπουργείο Υποδοµών και
η Πολιτική Προστασία είναι πάνω από όλα αυτά τα θέµατα, τα
αντιµετωπίζουν. Οι πολίτες µας ήδη έχουν αρχίσει να αποζηµιώνονται, ήδη έχουν πάει οικίσκοι εκεί, ήδη έχει φροντίσει η Κυβέρ-
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νηση να πάνε κάποιοι κάτοικοι και να µείνουν και σε ξενοδοχεία
και σε κατοικίες. Εκεί είµαστε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, που αναφέρατε για την οριοθέτηση
της ΚΥΑ, θα πω τα εξής: Μα, για να πάει γρήγορα όλη αυτή η
διαδικασία, φροντίσαµε τον κύριο πυρήνα -εκεί που είχαµε τις
πολλές ζηµιές- να τον οριοθετήσουµε. Κατόπιν θα κάνουµε συµπληρωµατικές ΚΥΑ. Γι’ αυτό είµαστε εκεί πέρα, γι’ αυτό δεν
έχουµε φύγει από το πεδίο. Άρα, τις επόµενες µέρες θα το κάνουµε.
Τώρα, το τελευταίο. Αναφέρετε τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά. Πρώτη φορά συµβαίνει, κύριε Μαµουλάκη, αυτό, να αποζηµιώνουµε και τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά. Σε όλους
αυτούς τους σεισµούς, που συνέβησαν επί των ηµερών σας, δεν
συνέβαινε. Εµείς το αλλάξαµε και αυτό και προχωράµε. Και θέλω
να σας ενηµερώσω ότι αυτό το ΦΕΚ έχει βγει -ήδη είναι δηµοσιευµένο αυτή τη στιγµή- και µπορούν όλοι να πηγαίνουν και να
παίρνουν τις αποζηµιώσεις που τους οφείλονται.
Άρα, είµαστε πιο µπροστά από αυτά που µας εγκαλείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η επόµενη ερώτηση -είναι παρεµφερής βέβαια- είναι η ενδέκατη µε αριθµό 63/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Ασφαλής στέγαση των πληγέντων
από σεισµό στην Κρήτη».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραγιάννης.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι χιλιάδες κτήρια έχουν κριθεί
ακατάλληλα, ολόκληρα χωριά έχουν µετατραπεί σε χαλάσµατα,
εκατοντάδες πληγέντες άστεγοι έχουν διασκορπιστεί από δω και
από κει, σε σκηνές, σε κλειστούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε συγγενείς, σε φίλους, σε ενοικιαζόµενα σπίτια κατά κύριο λόγο στο
Ηράκλειο, τριάντα χιλιόµετρα απόσταση µακριά από τον τόπο
κατοικίας, δουλειάς και εκπαίδευσης των παιδιών τους. Ήδη οι
καιρικές συνθήκες έχουν δείξει τα δόντια τους µε τον «Μπάλλο»
και δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο τη ζωή. Αγωνιούν, όµως,
και για το αύριο, για την τύχη των περιουσιών τους, των σπιτιών
τους, των οικογενειών τους. Αγανακτούν για την έλλειψη οργανωµένης κρατικής µέριµνας για την κάλυψη ασφαλούς προσωρινής στέγης σε οικίσκους στο χωριό τους, στον τόπο, δηλαδή,
κατοικίας τους για το σύνολο των πληγέντων αστέγων, Ελλήνων
και µεταναστών.
Πρώτον, γνωρίζουµε ότι µέχρι 7 Οκτωβρίου, στον πρώτο
έλεγχο των κτηρίων, από τα εννιά χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά
κτήρια, που ελέγχθηκαν τα πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε χαρακτηρίστηκαν µη κατοικήσιµα. Επίσης, µάθαµε από δηµοσιεύµατα,
από δηλώσεις του δηµάρχου, ότι το 80% -τουλάχιστον τρεισήµισι
χιλιάδες- των σπιτιών µόνο στο Δήµο Μινώα Πεδιάδας που έχουν
εξεταστεί -χωρίς να υπολογίζω τους άλλους δήµους- έχουν βγει
κίτρινα.
Επίσηµη ενηµέρωση, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει. Η ουσία
είναι ότι οι άστεγοι είναι εκατοντάδες και η Κυβέρνηση δεν λύνει
τώρα το πρόβληµα της στέγασης, ένα αυτονόητο ζήτηµα στον
21ο αιώνα.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό να υπάρχει τακτική επίσηµη ενηµέρωση. Ο κόσµος ρωτάει και πρέπει να ξέρει.
Πρέπει, λοιπόν, να µας πείτε πόσα είναι τα κατοικήσιµα σπίτια
και πόσα τα µη κατοικήσιµα, πόσα είναι πράσινα και πόσα κίτρινα
µε βάση τον πρώτο έλεγχο ο οποίος έχει ολοκληρωθεί. Αντίστοιχα, από το δεύτερο έλεγχο -µέχρι στιγµής- πόσα από τα κίτρινα του πρώτου ελέγχου είναι κόκκινα και πόσα κίτρινα; Ποιος
είναι ο πραγµατικός συνολικός αριθµός αστέγων -ιδιοκτήτες,
ενοικιαστές, µετανάστες- ανεξάρτητα το πού βρίσκονται τώρα;
Μέχρι στιγµής έχουν τοποθετηθεί τριάντα τέσσερις οικίσκοι
χωρίς εξοπλισµό και χωρίς ακόµα να έχει µπει έστω και ένας πληγέντας άστεγος. Αναµένονται άλλοι ενενήντα οικίσκοι όπως λέτε.
Ακούγεται, όµως, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµοι οικίσκοι και ψά-

599

χνετε στο εξωτερικό. Ισχύει; Δεν ισχύει;
Εάν ισχύει –επιτρέψτε- «φέξε µου και γλίστρησα». Δεν επαρκούν
ούτε οι εκατόν τριάντα, ούτε και οι εκατόν πενήντα, ακόµα εάν έρθουν. Εκατόν πενήντα οικίσκοι επί τέσσερα άτοµα είναι εξακόσια.
Οι υπόλοιποι πού θα µπουν; Δεν καλύπτεται το σύνολο των στεγαστικών αναγκών. Ο διαθέσιµος αριθµός οικίσκων είναι σε πλήρη
αναντιστοιχία µε τον απαιτούµενο όπως έχει καταδειχθεί από τις
προτάσεις των δήµων. Η πρόταση του Δήµου Μίνωας-Πεδιάδας
είναι για τετρακόσιους είκοσι οικίσκους, του Δήµου ΑρχανώνΑστερουσίων είναι για σαράντα. Άρα, τετρακόσιοι εξήντα οικίσκοι
επί τέσσερα άτοµα µας κάνει χίλια οχτακόσια σαράντα άτοµα. Πού
τα χίλια οχτακόσια σαράντα; Πού τα εξακόσια;
Και όσο περνάει ο καιρός ο αριθµός των πληγέντων, που έχουν
προσωρινή στέγη θα απαιτούν να επιστρέψουν στον τόπο τους
και µε τα δίκιο τους. Θα αυξηθεί ο αριθµός των αστέγων. Εάν λάβουµε υπ’ όψιν ότι εκατοντάδες πληγέντες βρίσκονται στα ξενοδοχεία, τέλος Οκτώβρη κλείνει η σεζόν, σε διαµερίσµατα στο
Ηράκλειο, µε συγγενείς, φίλους όπως σας είπα, µε απόσταση
τριάντα χιλιοµέτρων και όχι σε καλές συνθήκες διαβίωσης στα
ξενοδοχεία, να το γνωρίζετε αυτό, ο αριθµός των αστέγων θα
ανέβει ακόµα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να συνεχίσετε και
στη δευτερολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Επιτρέψτε µου λίγο, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι σηµαντικό το θέµα και θέλω, πραγµατικά, να
υπάρξουν απαντήσεις από τον Υπουργό για να µην αιωρούνται
πράγµατα.
Οι πληγέντες καταγγέλλουν ότι οι οικίσκοι δεν θα κατανεµηθούν ανά χωριό µε το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν αποχετευτικά
δίκτυα και άλλες υποδοµές για να στηθούν. Και ποιος φταίει που
δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα σε χωριά, οι κάτοικοι τους;
Οι τριάντα τέσσερις οικίσκοι, που έχουν πάει µέχρι τώρα είναι σε
δύο ελεύθερους χώρους, στο εκθεσιακό κέντρο και στην Βόννη
που µοιάζει περισσότερο σαν γκέτο. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να
φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους. Σου λέει, «εµείς θέλουµε
να µείνουµε εδώ».
Τρίτο και τελευταίο. Υπάρχουν καταγγελίες πληγέντων ότι ο
δευτεροβάθµιος έλεγχος καταλληλότητας κτηρίων µετατρέπει
πολλά κτήρια από µη κατοικήσιµα σε κατοικήσιµα, τα κίτρινα δηλαδή σε πράσινα, εντελώς αδικαιολόγητα σε πολλές για να µην
πω στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί; Μήπως γιατί ο αριθµός
των σπιτιών, που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες είναι ασύλληπτα µεγάλος και αυτό που επιδιώκει η Κυβέρνηση είναι η δραστική µείωση των αποζηµιώσεων; Μιλάµε για µια σκληρή
πραγµατικότητα για τους πληγέντες και δεν απαλύνεται µε κυβερνητικές εξαγγελίες περί ανοικοδόµησης Αρκαλοχωρίου, ενταγµένη στην ανάπτυξη για τους λίγου γύρω από το νέο
αεροδρόµιο Καστελίου.
Σας ρωτάµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Σε ποιες άµεσες ενέργειες και µε ποιο χρονοδιάγραµµα θα προβεί η Κυβέρνηση για
να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτηµα του λαού της περιοχής του
Ηρακλείου για την άµεση κάλυψη στεγαστικών αναγκών όλων
των σεισµόπληκτων χωρίς αποκλεισµούς ιδιοκτητών και ενοικιαστών τώρα, χθες, σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης µε όλα τα
συνοδά έργα, που απαιτούνται ως προσωρινή λύση ανά χωριό
και όχι µε συγκέντρωσή τους σε λίγα σηµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε µπει στα έξι λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε
Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για την πρωτολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, στο πρώτο
κοµµάτι της τοποθέτησής σας, να σας πω ότι εδώ είµαστε. Κάθε
βδοµάδα απαντάµε, κάθε εβδοµάδα δίνουµε στοιχεία, κάθε
εβδοµάδα ανακοινώνουµε πόσες αυτοψίες γίνονται. Δεν έχουµε
να κρύψουµε απολύτως τίποτα.
Και να σας πω και κάτι; Παρ’ όλο που είναι ένα θλιβερό γεγονός, η αποτελεσµατικότητα και το πόσο γρήγορα αντέδρασε η
Κυβέρνηση, καλό είναι να το λέµε κιόλας.
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Όµως επειδή αναφερθήκατε, εγώ θα τα ξαναπώ για µία φορά
ακόµη. Οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι σε ένα µεγάλο ποσοστό έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί. Ποιοι δεν έχουν ολοκληρωθεί; Ποιοι έλεγχοι, ποιες αυτοψίες δεν έχουν ολοκληρωθεί; Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες εκεί όπου οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν ή εκεί που
δεν µπορούσαν οι µηχανικοί του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών να ανοίξουν τα σπίτια τους. Δεν είχαν πάει οι άνθρωποι.
Δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι εκεί πέρα. Περιµένουµε µέσω των
δήµων -ήρθαµε σε µια επικοινωνία- ώστε να ανοίξουν τα σπίτια,
να µπορέσουµε να µπούµε µέσα πέρα από τον οπτικό έλεγχο να
δούµε τι ζηµιές έχουν συµβεί.
Και από την προηγούµενη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι στα κτήρια που κατά τον
πρωτοβάθµιο έλεγχο χαρακτηρίστηκαν µη κατοικήσιµα.
Θα ήθελα να σας δώσω ένα στοιχείο –το ανέφερα και πριν
στην ερώτηση, αλλά καλό είναι να κατατεθεί και στη δική σας την
απάντηση. Για το Δήµο Μινώα - Πεδιάδος από τα πρώτα αποτελέσµατα του δευτεροβάθµιου ελέγχου σε τετρακόσια είκοσι κτήρια που επανελέγχθηκαν, τα εκατόν ογδόντα εννέα προέκυψαν
κατοικήσιµα, τα εκατόν ογδόντα µη κατοικήσιµα, που χρήζουν
επισκευών και πενήντα ένα που έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα αυτοψίας ώστε να κατεδαφιστούν.
Κύριε Συντυχάκη, θα ήθελα να είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί
σε ό,τι αφορά διοικητικές πράξεις δηµοσίων υπαλλήλων-επιστηµόνων που αφορούν την ασφάλεια. Και κανένας δηµόσιος υπάλληλος, κανένας άνθρωπος που κάνει έναν έλεγχο σ’ ένα κτήριο,
που είναι να πέσει δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή του. Δεν
το κάνει ούτε Υπουργός, ούτε δέχεται κανείς να δώσουµε κατευθύνσεις από την πολιτική ηγεσία και ούτε θα το έκανε ποτέ και
καµµία πολιτική ηγεσία για ένα κτήριο το οποίο δεν είναι ασφαλές, να πούµε ότι παιδιά προχωρήστε και βγάλτε το κίτρινο ή
πράσινο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν κάνουµε τέτοια ζητήµατα. Είναι
πολιτικοί µηχανικοί και ανάλογα το κάθε κτήριο συµπληρώνουν
το χαρτί της αυτοψίας, το οποίο είναι µια διοικητική πράξη και
υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Άρα αυτό ας το προσπεράσουµε
και ας είµαστε πιο προσεκτικοί.
Μέχρι αυτή τη στιγµή έχουν διενεργηθεί εντεκάµισι χιλιάδες
αυτοψίες. Έχουν χαρακτηριστεί κατοικήσιµα τα πέντε χιλιάδες
τριακόσια πενήντα πέντε και έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο µη
κατοικήσιµα. Στις 7 Οκτωβρίου δηµοσιεύτηκε η ΚΥΑ οριοθέτησης
και ήδη έχει κινήσει και η διαδικασία της πρώτης αρωγής ως
έναντι της στεγαστικής συνδροµής. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθηµερινά ώστε να οριοθετηθούν και όλες οι πληγείσες περιοχές
µάλιστα -όπως είχα πει και στον συνάδελφό σας- σε συνεργασία
µε την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί υπάρχουν κι άλλοι δήµοι, όπως
ο Δήµος Βιάννου, Γόρτυνας, Φαιστού, Χερσονήσου, καθώς και
περιοχές του Δήµου Οροπεδίου Λασιθίου της περιφερειακής
ενότητας Λασιθίου. Θα εκδοθεί λοιπόν εντός των επόµενων ηµερών συµπληρωµατική ΚΥΑ και µε τις λοιπές τοπικές κοινότητες
που έχουν πληγεί.
Όντως -και πολύ ορθώς το αναφέρατε- το ζήτηµα της προσωρινής στέγασης είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Είµαστε σε καθηµερινή επικοινωνία µε τους δηµάρχους, µε τους αρµόδιους των
δήµων για το πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά τα ζητήµατα.
Έχουµε στείλει αυτή τη στιγµή µέχρι σήµερα τέσσερις φορές έγγραφο να µας πουν ποιοι κάτοικοι είναι αυτοί που δικαιούνται και
για αυτό το Υπουργείο µας προχώρησε και σε ένα διαγωνισµό
ακόµη ενενήντα οικίσκων.
Όµως, επιτρέψτε µου -και δεν το δεν θα ήθελα να το στηλιτεύσω- δεν µπορείτε να γράφετε «πρόφαση έλλειψης των αναγκαίων υποδοµών». Μα φυσικά χρειάζονται οι αναγκαίες
υποδοµές. Δηλαδή θα βάλουµε οικίσκους, όταν δεν έχουµε εξασφαλίσει ηλεκτροδότηση και τους ΟΚΩ ώστε να µπορούν οι πολίτες να βιώνουν µε αξιοπρέπεια;
Φαντάζοµαι ότι δεν ζητάτε αυτό το πράγµα. Φαντάζοµαι ότι
αντιλαµβάνεστε ότι πρώτα πρέπει να γίνουν αυτές οι πρόδροµες
εργασίες και µετά να τοποθετηθούν οι οικίσκοι. Και για αυτό είµαστε σε συνεργασία µε τους δήµους και για αυτό θέλουµε να
ξέρουµε πόσοι δικαιούνται. πόσοι πραγµατικά τα έχουν ανάγκη.
Και για αυτό δεν θέλουµε και όλοι οι κάτοικοι να πηγαίνουν σε
οικίσκους. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία ή τα σπίτια που έχουν δια-
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τεθεί, ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να υπάρχει
ένας επιµερισµός ουσιαστικά. Και αυτό –φαντάζοµαι- το καταλαβαίνετε και µπορούµε να συµφωνήσουµε και να οµονοήσουµε σε
αυτό το πράγµα. Άλλωστε οι οικίσκοι είναι µια προσωρινή και µια
λύση στέγασης η οποία είναι συµπληρωµατική µε όλα τα υπόλοιπα που κάνουµε.
Θα πω περισσότερα στη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη, σύντοµα. Έχετε θίξει τα θέµατα.
Μιλήσατε έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όσο µπορώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω όµως ότι γίνεται µια συζήτηση που βάζει το πρόβληµα
στην θέση του.
Και από αυτή την άποψη, κύριε Υπουργέ κάθε βδοµάδα θα είµαστε εδώ. Μην νοµίζετε. Γιατί προκύπτει όχι µόνο το στεγαστικό, είναι οι αποζηµιώσεις είναι µέτρα ελάφρυνσης των
κατοίκων, είναι µέτρα που αφορούν τα σχολεία, είναι πολλά
πράγµατα.
Ανακοινώσατε τώρα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο µη κατοικήσιµα. Δεν ξέρω αν εννοείτε για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ή µόνο για τον Δήµο Μινώα - Πεδιάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για όλο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μάλιστα.
Πόσα από αυτά είναι κατά την άποψή σας σπίτια; Πόσα είναι
σπίτια που κατοικούν άνθρωποι µέσα; Δώστε µου έναν αριθµό
πόσοι άνθρωποι µένουν εκεί. Προφανώς δεν µπορείτε να µου δώσετε και δικαιολογηµένα, γιατί δεν µπορείτε να κάνετε έναν τέτοιο υπολογισµό. Είναι όµως πάρα πολλοί! Τι θα πει τριάντα
τέσσερις οικίσκοι, τι θα πει ενενήντα, τι θα πει εκατόν πενήντα,
τι θα πει διακόσιοι; Σε αυτό όµως δεν απαντάτε.
Κύριε Υπουργέ πώς θα καλυφθεί το στεγαστικό αυτών των ανθρώπων, των οικίσκων δηλαδή στον τόπο κατοικίας τους; Και το
ερώτηµα είναι, γιατί δεν πάτε να στήσετε τους οικίσκους που
είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, στο χωριό των πληγέντων και όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης; Η απάντηση είναι ότι
επειδή δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο, δεν µπορούν να στήσουν
–λέει- ανά χωριό τους οικίσκους. Και σας ρώτησα: Ποιος ευθύνεται που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο; Οι κάτοικοι; Όταν
όµως πάτε να στήσετε τους οικίσκους µε τις εργολαβίες, προφανώς χρειάζεται και το αποχετευτικό δίκτυο, υπάρχουν και οι
υποσταθµοί της ΔΕΗ. Πολλά συνοδά έργα πρέπει να γίνουν. Ε,
αυτά να τα κάνετε ανά χωριό, αλλά έχει κόστος!
Γι’ αυτό θέλετε να συγκεντρώσετε τους οικίσκους σε ενιαίους
υπερτοπικούς χώρους.
Εγώ θα σας πω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Αν δεν ήταν η αλληλεγγύη, η συλλογική βοήθεια του απλού κόσµου, των κοινωνικών
φορέων, των σωµατείων, δεν θα κουνιόταν φύλλο. Όπως σας το
λέω. Και δεν το λέω µόνο εγώ. Το λένε όλοι. Απίστευτη αυτοοργάνωση στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά. Και είναι άξιοι συγχαρητηρίων γι’ αυτό. Είναι αυτό που λέει ο λαϊκός ποιητής από
τα Ανώγεια, ο Νηδιώτης: «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ µου!».
Κατά τα άλλα, ο βασιλιάς είναι γυµνός.
Ποιο σχέδιο «Εγκέλαδος»; Μας δουλεύετε; Είναι ανύπαρκτος.
Ξέρετε, τι σηµαίνει σχέδιο «Εγκέλαδος»; Σηµαίνει χρήµα, σηµαίνει προσωπικό, σηµαίνει σχέδια αντισεισµικής προστασίας, σηµαίνει υποδοµές. Εδώ και τέσσερις µήνες έντονης σεισµικής
δραστηριότητας στην ίδια περιοχή, µε καταγεγραµµένα εκατόν
έξι σπίτια µη κατοικήσιµα και σφυρίζατε αδιάφορα. Δεν κηρύξατε
την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ η φύση προειδοποιούσε. Σας έλεγε: «Πάρτε µέτρα προληπτικά, αντισεισµικής προστασίας». Και σφυρίζατε αδιάφορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ο σεισµός, λοιπόν, έβγαλε στην
επιφάνεια µε τον πιο τραγικό τρόπο ότι είναι ανοχύρωτος ο κόσµος απέναντι στα φυσικά φαινόµενα.
Και τώρα –και κλείνω µε αυτό- εντελώς αποπροσανατολιστικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε
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Συντυχάκη, είναι εννιά λεπτά. Άλλο πέντε και άλλο εννιά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κλείνω.
Εντελώς αποπροσανατολιστικά µετατοπίσατε τη συζήτηση
στην……
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχουµε ακόµα είκοσι επίκαιρες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …του Αρκαλοχωρίου. Αυτό
έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως. Βεβαίως, και είναι µια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει, αλλά επί της παρούσης πρέπει οι
άνθρωποι να στεγαστούν, να αποζηµιωθούν, να γίνει αναστολή
πληρωµών, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, να γίνουν χίλια δυο πράγµατα που θα πούµε σε άλλη επίκαιρη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σε κάθε περίπτωση -και κλείνω
µε αυτό- το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι µόνο ο λαός µπορεί να σώσει τον λαό. Και χθες την Κυριακή –το ανακοινώνωπραγµατοποιήθηκε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου και συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή σεισµοπλήκτων, για να δώσει µάχη της πλήρους αποκατάστασης
των ζηµιών και να πάρουν αυτά που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι.
Καταθέτω στα Πρακτικά την απόφαση της συντονιστικής επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Βουλευτής θα καταθέσει
στα Πρακτικά το ψήφισµα της επιτροπής αγώνα. Εµένα επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά τις φωτογραφίες που
βγήκαν σήµερα από τις εργασίες αποκατάστασης των σχολείων
στην περιοχή σας. Γιατί κάποιοι µιλάνε τα λόγια και κάποιοι µιλάνε µε πράξεις. Και επιτρέψτε µου να σας πω ότι η δική µας Κυβέρνηση µιλά µε πράξεις, γιατί είµαστε εκεί πέρα και
αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα που υπάρχουν. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Γεώργιος Καραγιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, το πού θα στηθούν οι οικίσκοι, κύριε Συντυχάκη, αυτό
θα µας το πούνε οι δήµοι. Δεν θα το αποφασίσει το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών πού θα µπαίνουν σε κάθε περιοχή οι
οικίσκοι. Αυτό το αποφασίζει ο αρµόδιος, ο δήµαρχος της περιοχής µαζί µε την τεχνική του υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστούν
εκεί πέρα οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών οι οποίες να είναι
στο πλαίσιο της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της υγιεινής.
Αν θέλετε εσείς να δούµε κάτι άλλο, µε µεγάλη µας χαρά να
ακούσουµε την πρότασή σας. Αλλά δεν άκουσα καµµία πρόταση.
Εκτός αν θέλετε έξω από κάποιο σπίτι να στείλουµε κι έναν οικίσκο.
Κυρίες και κύριοι, άµεσα ανταποκριθήκαµε στις απαιτήσεις
του φαινοµένου. Άµεσα τρέξαµε όλες τις διαδικασίες για την
αποκατάσταση των κτηρίων, για την ανακούφιση των πληγέντων.
Η Κυβέρνηση άµεσα ανακοίνωσε -και είναι πράξεις πλέον αυτόένα πλέγµα δράσεων και αποζηµιώσεων και για τον ΕΝΦΙΑ και
για όλα τα ζητήµατα. Και πλέον οι κάτοικοι της περιοχής έχουν
ήδη αποζηµιωθεί, όχι όλοι γιατί είναι µια δυναµική διαδικασία,
αλλά προχωρά αυτή η διαδικασία. Και δεν είναι µια διαδικασία
που σε µία µέρα µπορούν να γίνουν τα πάντα. Γίνονται οι εργασίες στα σχολεία. Έχουµε φέρει τις αίθουσες διδασκαλίας εκεί
πέρα. Έχουµε φέρει τους πρώτους οικίσκους. Τις επόµενες
µέρες θα έρθουν και οι επόµενοι οικίσκοι για τους κατοίκους.
Διατέθηκαν τα ξενοδοχεία. Διατέθηκαν σπίτια.
Ήταν ένα έντονο φαινόµενο. Το αναγνωρίζουµε όλοι. Το καταλαβαίνουµε όλοι. Μαγικό ραβδάκι δεν έχουµε, κύριε Συντυ-
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χάκη. Αν κάποιος έχει, ας έρθει εδώ πέρα, αλλά δεν υπάρχει από
κανένα. Οι χρόνοι που αυτή η Κυβέρνηση αποζηµιώνει τους πολίτες και είναι δίπλα δεν υπήρχαν ποτέ. Θα µπορούσα –δεν σας
αφορά- να σας διαβάσω τους χρόνους του 2015-2019, αλλά δεν
έχει σηµασία αυτό το πράγµα. Σηµασία έχει να προχωράµε γρήγορα, µε πρόγραµµα, να µπορούν αύριο οι µαθητές να µπουν
στα σχολεία και να εξασφαλίσουµε στους κατοίκους ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης. Αυτό είναι η δουλειά της Κυβέρνησής µας.
Κατόπιν, ήδη κατέβηκε ο Γενικός Γραµµατέας µαζί µε τον αρµόδιο Υφυπουργό τον κ. Τριαντόπουλο, µαζί µε τον κ. Μπακογιάννη,
για να δουν το ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο.
Είµαστε εκεί. Αντιµετωπίζουµε όλα τα ζητήµατα, όχι µε κραυγές, αλλά µε πράξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην επόµενη ερώτηση. Είναι η τρίτη µε αριθµό
42/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αντιπληµµυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
του περασµένου Αυγούστου».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Γιώργος Αµυράς.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι κάτοικοι των περιοχών Βαρυµπόµπης, Πάρνηθας, Θρακοµακεδόνων και Ιπποκράτειου Πολιτείας, κύριε Υπουργέ, που
επλήγησαν πρόσφατα από καταστροφικές πυρκαγιές ανησυχούν
εν όψει των βροχοπτώσεων και σε ρεπορτάζ του «ΣΚΑΪ» της προηγούµενης βδοµάδας αναφέρθηκε ότι αντιπληµµυρικά κορµοδέµατα δεν έχουν τοποθετηθεί ακόµα στις εν λόγω περιοχές, διότι
το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει υπογράψει την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία σύµβαση µε την ανάδοχη εταιρεία.
Ωστόσο, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου στην
Αττική, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο υπήρξαν διαβεβαιώσεις
της Κυβέρνησης για άµεση έναρξη αντιπληµµυρικών έργων στις
πληγείσες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, µάλιστα, σχεδόν ένα
µήνα αργότερα υπερψηφίστηκε από τη Βουλή νοµοθετική τροπολογία µε την οποία θεσπίζονται µέτρα επιτάχυνσης των αντιπληµµυρικών έργων και µελετών σε περιοχές που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι επρόκειτο να συναφθούν προγραµµατικές συµβάσεις µε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τέσσερις συγκεκριµένες εξαιρετικές περιπτώσεις,
προκειµένου να υπάρξει άµεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Έχουν περάσει πια δύο µήνες από τις καταστροφικές
πυρκαγιές. Αυτές τις µέρες είδαµε έντονες βροχοπτώσεις και
βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή στη µέση του φθινοπώρου και επίκειται ο χειµώνας.
Ερωτάσθε λοιπόν:
Έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε τις ανάδοχες εταιρείες για τα
αντιπληµµυρικά έργα στις περιοχές των Νοµών Αττικής, Εύβοιας,
Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, στις περιοχές γενικότερα που
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές; Σε ποιο στάδιο
βρίσκονται τα αντιπληµµυρικά έργα και πότε αναµένεται η ολοκλήρωσή τους;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Καµίνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα.
Αγαπητέ κύριε Καµίνη, πάντα χαίροµαι µε τις συζητήσεις που
έχουµε και είχαµε πιο παλιά στο Δηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας, όπου πραγµατικά είχαµε αποτελεσµατικές και ουσιαστικές
µεταξύ µας επαφές.
Σε σχέση µε τα αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, κατ’
αρχάς βεβαίως συµµερίζοµαι την αγωνία των κατοίκων της Πάρνηθας και τη δική σας και όλων για την πρόοδο των αντιδιαβρω-
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τικών και αντιπληµµυρικών έργων στις περιοχές που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η Κυβέρνησή µας έχει υιοθετήσει µία νέα φιλοσοφία, της ταχύτατης ανταπόκρισης, της ταχύτατης αντίδρασης, µε στόχο την
αποτελεσµατική αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.
Αναφέρατε και εσείς λίγο πριν τις έντονες βροχοπτώσεις. Βεβαίως και είναι ένα µέρος της κλιµατικής κρίσης, µια έκφανση
της κλιµατικής κρίσης αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις, όπως για
παράδειγµα αυτές που υπήρξαν µε τον «Μπάλλο». Σε κάποιες
περιοχές µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες έπεσε το 1/3 της ετήσιας
βροχόπτωσης. Σύµφωνα µε το Αστεροσκοπείο Αθηνών, µόνο την
Πέµπτη και την Παρασκευή εκείνων των ηµερών έπεσαν 460 χιλιοστά βροχής στην Ιθάκη, 262 χιλιοστά στην Αιτωλοακαρνανία
και 182 στο Σταθµό της Πατησίων. Αυτά τα αναφέρω ενδεικτικά,
απλώς για να αντιληφθούµε το µέγεθος των υδάτων που κατέκλυσαν τις πόλεις και τις περιοχές από τις οποίες πέρασε ο
«Μπάλλος».
Εννοείται ότι πρέπει να δρούµε ταχύτατα. Εµείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αγωνιούµε και µαζί µε όλες µας τις υπηρεσίες κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τρέξουν οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες τις οποίες βάζουµε στην άκρη.
Πολλές από τις πληµµύρες που είδαµε δεν οφείλονταν βεβαίως στις καµένες περιοχές. Αναφέροµαι κυρίως στα µπαζωµένα ρέµατα, κύριε Καµίνη. Στην Αττική, σύµφωνα µε µελέτη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1945 υπήρχαν ανοικτά ρέµατα µήκους 1.280 χιλιοµέτρων. Σήµερα υπολογίζονται σε µόλις
434 χιλιόµετρα, δηλαδή 850 χιλιόµετρα ρεµάτων και ποταµών
έχουν µπαζωθεί, έχουν σκεπαστεί, έχουν χτιστεί. Το ίδιο συµβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, αστικές,
ηµιαστικές ή αγροτικές. Τα αντιπληµµυρικά έργα θέλουν χρόνο
για να κατασκευαστούν και δεν είναι και πολύ δηµοφιλή στους
πολίτες. Το ξέρουµε καλά ειδικά εµείς οι δύο, δεδοµένου ότι τις
περισσότερες φορές απαιτούν ξήλωµα των αυθαιρεσιών που
εδώ και δεκαετίες υπάρχουν.
Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα έργα. Ήθελα να κάνω αυτήν την
εισαγωγή για να δούµε λίγο το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούµαστε. Κατ’ αρχάς, όπως είπατε κι εσείς, µε τον ν.4824/2021, µε τον
οποίο κυρώσαµε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, φέραµε
σηµαντικές ρυθµίσεις και για την αποκατάσταση των πληγεισών
περιοχών από τις πυρκαγιές και για την οικονοµική ενίσχυση των
πληγέντων και για την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε συγκεκριµένα για κάθε περιοχή στην
οποία αναφέρεστε. Για όλες τις περιοχές έχουν αποµακρυνθεί,
έχουν υλοτοµηθεί άµεσα και κατά προτεραιότητα τα επικίνδυνα
δέντρα από το εθνικό, επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο. Μιλάµε δηλαδή για εκατοντάδες χιλιόµετρα δικτύου. Παρέµειναν
εκεί µόνο όσα είναι απαραίτητα για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων και σε δεύτερη φάση των αντιπληµµυρικών για
να διατεθούν στους κατοίκους για κάλυψη των ατοµικών τους
αναγκών. Από τις 13 Σεπτεµβρίου έχουµε εξέλιξη πολλών αντιδιαβρωτικών έργων σε πολλές περιοχές.
Πριν απ’ αυτό βέβαια, να σας πω για την κάθε µία περιοχή ξεχωριστά. Θα σας πω ότι για όλες τις περιοχές η αρµόδια Γενική
Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου µας προχώρησε σε χρόνο ταχύτατο τη χαρτογραφική αποτύπωση των καµένων εκτάσεων µε
έξι θεµατικά πεδία. Το πρώτο ήταν το σύνολο φυσικά της καµένης έκτασης, το δεύτερο τα δάση και η αποτύπωση των δασών
και των δασικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τον αναρτηµένο δασικό
χάρτη, τα είδη της δασικής βλάστησης και τους τύπους των εδαφών, τα χαρακτηριστικά τους, τις γενικές κλίσεις και το ψηφιακό
µοντέλο εδάφους, το υδρογραφικό δίκτυο ως πέµπτη ενότητα
και τέλος τις ζώνες δυνητικού κινδύνου πληµµύρας.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε ανά περιοχή. Θέλετε να συνεχίσω στη
δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε; Έχω πολλές περιοχές και θα
πω για την κάθε µία ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στη δευτερολογία
σας, κύριε Αµυρά. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κλιµατική κρίση βρίσκεται στην επικαιρότητα
εδώ και χρόνια και τη ζούµε στη χώρα µας ιδιαίτερα έντονα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς είστε Κυβέρνηση πια πάνω από δύο χρόνια. Σας µίλησα
για τα έργα πρώτης ανάγκης, την αποµάκρυνση των καµένων
δέντρων, τα κορµοδέµατα, τα κλαδοπλέγµατα κ.λπ.. Περιµένω
να µου πείτε σε ποιες περιοχές έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες.
Υπάρχουν, όµως, και τα άλλα αντιπληµµυρικά έργα. Όπως διαβάσαµε στον Τύπο, µόλις προχθές, την Πέµπτη 14 Οκτωβρίου,
µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσακίρη και
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ.
Σκάλκου εντάχθηκαν πιστώσεις ύψους 39,7 εκατοµµυρίων στην
Περιφέρεια Στερεάς για µεγάλες εργασίες αντιπληµµυρικής
προστασίας και για αποκατάσταση βλαβών στις υποδοµές των
περιοχών Μαντουδίου, Λίµνης, της βόρειας Εύβοιας γενικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές και γιατί και σ’ αυτές τις περιοχές µετά από δύο µήνες; Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του Αυγούστου οι δασικές υπηρεσίες µεταφέρθηκαν στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μας είπατε κάτι το οποίο έγινε. Τι
άλλο έχουν κάνει οι υπηρεσίες αυτές και πώς σκέφτεστε να τις
αξιοποιήσετε; Τώρα έχετε µια τεράστια ευθύνη πια, γιατί έχετε
τα δάση. Θέλω να ακούσω αν θεωρείτε επιτυχηµένη την πρόσφατη διαχείριση των πληµµυρικών φαινοµένων, γιατί είδαµε εικόνες πρωτοφανείς µε παιδιά εγκλωβισµένα σε σχολεία, µε
λεωφορεία σταµατηµένα σε υπερπληµµυρισµένες υπόγειες διαβάσεις. Αυτά είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, είναι ευθύνη της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης; Ποιανού είναι;
Τέλος, ερευνώντας για τη συζήτηση της σηµερινής επίκαιρης
ερώτησης διαπίστωσα ότι ουσιαστικά για το θέµα των αντιπληµµυρικών εµπλέκεται το κεντρικό κράτος και η αυτοδιοίκηση και
από το κεντρικό κράτος τουλάχιστον πέντε Υπουργεία, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Υποδοµών, Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας. Τον Φεβρουάριο, µετά την καταστροφική διαχείριση των χιονοπτώσεων, η Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί ότι θα προχωρήσει σε απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την
αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων. Έχουν µεσολαβήσει εν τω
µεταξύ και οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και
τώρα οι πληµµύρες και δεν έχουµε δει κάποια αλλαγή. Πόσες
καταστροφές περιµένει η Κυβέρνηση για να αρχίσει τη διαδικασία της απλοποίησης;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καµίνη.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καµίνη, θα σας δώσω στοιχεία για την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Είπαµε ότι η αποµάκρυνση των ιστάµενων καµένων
κορµών από τις παρόδιες περιοχές, από το επαρχιακό δίκτυο, το
εθνικό, το δηµοτικό, έχει ολοκληρωθεί για όλες τις καείσες περιοχές της Ελλάδας.
Πάµε να δούµε στην Αττική. Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής:
Προχώρησε σε τρεις µελέτες αντιδιαβρωτικών έργων της περιοχής. Μέγαρα, Αλεποχώρι και Γεράνεια είναι η µία περιοχή. Εκεί
είχαµε καµένα εδάφη δασικών εκτάσεων σαράντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα οχτώ στρεµµάτων. Η µελέτη για τα αντιδιαβρωτικά έργα γι’ αυτήν την περιοχή ολοκληρώθηκε, έχει θεωρηθεί, έχει εγκριθεί και ολοκληρώνονται αυτές τις µέρες τα τεύχη
δηµοπράτησης. Άµεσα, εντός των επόµενων ηµερών ξεκινούν κι
εκεί τα έργα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί µέσα από τον κωδικό του site φυσικών
καταστροφών της Περιφέρειας Αττικής.
Πάµε σε Βαρυµπόµπη, Κρυονέρι και Τατόι. Εκεί έχουµε
ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα στρέµµατα καµένης
γης. Εδώ τα αντιδιαβρωτικά έργα είναι προϋπολογισµού
18.285.000 ευρώ. Η χρηµατοδότηση είναι εξασφαλισµένη από
τις ΑΕ φυσικών καταστροφών του δικού µας Υπουργείου και
χάρη στον θεσµό του αναδόχου της αποκατάστασης και αναδάσωσης, εντός των επόµενων ηµερών ξεκινά η υλοποίηση έργων
αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Πάµε στα Βίλια και στο όρος Πατέρα. Εκεί είχαµε µια έκταση
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ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι στρεµµάτων καµένων. Η σύνταξη µελέτης ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες και
εντός του Νοεµβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και εκεί.
Πάµε στο Δασαρχείο Λαυρίου. Εκεί είχαµε πέντε χιλιάδες τριακόσια οχτώ στρέµµατα. Ολοκληρώθηκε η µελέτη, εγκρίθηκε η
µελέτη των αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων για την
περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου της Δηµοτικής Ενότητας Κερατέας. Εδώ µιλάµε για µια έκταση χιλίων στρεµµάτων µε προϋπολογισµό 170.000 ευρώ. Εντός Νοεµβρίου ξεκινούν κι αυτά.
Πριν συνεχίσω µε τις περιοχές, θέλω να σας πω το εξής, κύριε
Καµίνη: Τα αντιπληµµυρικά έργα έπονται των αντιδιαβρωτικών.
Τα αντιπληµµυρικά είναι τα βαρέος τύπου έργα. Το πρώτο µέληµα που πρέπει να έχεις –και το κάνουµε- είναι να συγκρατήσεις
τα εδάφη ή, αν θέλετε, πριν απ’ αυτό να βγάλεις όλα τα καµένα
δέντρα από περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα ή
ζηµιές µετά στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Αυτό το έχουµε
κάνει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν καεί. Μετά
είναι τα αντιδιαβρωτικά, τα οποία γίνονται µε κορµοπλέγµατα,
κορµοφράγµατα. Το είχατε κι εσείς αναφέρει στην ερώτησή σας.
Σας λέω ότι στις περισσότερες περιοχές γίνονται και σ’ αυτές
που δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει γιατί έπρεπε να τελειώσουν οι µελέτες και να γίνει η προτεραιοποίηση των επικίνδυνων περιοχών,
ξεκινούν εντός των επόµενων ηµερών.
Έρχοµαι στη βόρεια Εύβοια. Εδώ έχουµε δύο περιοχές.
Έχουµε την περιοχή της Λίµνης του Μαντουδίου και της Αγίας
Άννας, µια καµένη έκταση τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων στρεµµάτων και έχουµε και την έτερη περιοχή Ιστιαίας - Αιδηψού. Εκεί
έχουµε καµένη έκταση εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδων στρεµµάτων. Έχουν εκπονηθεί όλες οι µελέτες. Έχουν θεωρηθεί και εγκριθεί και οι πέντε µελέτες αντιδιαβρωτικών και οι δύο αντιπληµµυρικών για το Δασαρχείο της Λίµνης, ενώ τέσσερις µελέτες αντιδιαβρωτικών και δύο αντιπληµµυρικών για το Δασαρχείο της Ιστιαίας.
Έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση και των πέντε µελετών αντιδιαβρωτικών έργων ως προϋπόθεση όπως σας είπα έναρξης των
αντιπληµµυρικών στις περιοχές του Δασαρχείου της Λίµνης. Και
εδώ έπαιξε ρόλο ο ανάδοχος αποκατάστασης και αναδάσωσης.
Είναι ένα θεσµικό εργαλείο που εισαγάγαµε εµείς στο οπλοστάσιο της δηµόσιας διοίκησης έτσι ώστε σε περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσες, όπως αυτές της βορείου Εύβοιας και τις υπόλοιπες
καµένες περιοχές στην Ελλάδα, να µπορεί γρήγορα να γίνει η
χρηµατοδότηση πάντα µε την έγκριση του δασαρχείου και ξεπερνώντας γραφειοκρατίες και χρόνους που έπαιρναν µέχρι και
δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Δύο χρόνια µέχρι τώρα χρειάζονταν
για να γίνουν και να υλοποιηθούν οι µελέτες και να εξασφαλιστεί
η χρηµατοδότηση και να ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα.
Εµείς µέσα σε ενάµιση µήνα έχουµε ξεκινήσει στη βόρεια Εύβοια
τα αντιδιαβρωτικά έργα.
Από τον Σεπτέµβρη ήδη υλοποιούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα
στη λεκάνη του όρους Καντήλι, προστατεύοντας τον οικισµό της
Λίµνης µε καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των ανέργων
τη 14η Δεκεµβρίου του έτους. Επίσης γίνονται τα αντιδιαβρωτικά
έργα σε δύο κρίσιµες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής, στη
Σηπιάδα και στο Αχλάδι. Εκεί τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν
στις 17 και 18 Δεκεµβρίου αντιστοίχως.
Θέλω να επισηµάνω και κάτι ακόµα. Τα έργα αυτά που δόθηκαν µε απευθείας αναθέσεις και χρηµατοδοτούµενα από τους
αναδόχους δεν τα πήραν οι εταιρείες. Τα πήραν οι δασικοί συνεταιρισµοί της περιοχής, οι δασεργάτες, οι άνθρωποι που πραγµατικά επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
επαγγελµατική οµάδα και κοινωνική αν θέλετε στη βόρεια Εύβοια. Είναι αυτοί οι οποίοι εκτελούν τα έργα, γιατί ξέρουν την περιοχή σαν την τσέπη τους και επιπλέον διότι ήταν το ελάχιστο,
κύριε Πρόεδρε, που η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να κάνει, να
δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να έχουν έναν
λόγο και να µπορέσουν να επιβιώσουν και να µείνουν στον τόπο
τους και γι’ αυτό άλλωστε τους έχουµε εντάξει ως κρίσιµο παράγοντα στη µελέτη και το σχέδιο της επιτροπής Μπένου για την
ολιστική αποκατάσταση και επάνοδο και επαναφορά της βορείου
Εύβοιας σε µια οικονοµική και όχι µόνο κανονικότητα.
Συνεχίζω µε τις περιοχές και θα είµαι πιο σύντοµος. Στην πε-
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ριοχή του Δασαρχείου Ιστιαίας, κύριε Καµίνη, έχουν υλοποιηθεί
και σχεδόν ολοκληρώνονται τα έργα της πρώτης αντιδιαβρωτικής µελέτης και ξεκινά κατ’ επιλογή και κατά προτεραιότητα επικινδυνότητας η εφαρµογή των έργων στις υπόλοιπες
υδρολογικές λεκάνες.
Θα µιλήσω για την Ηλεία, Αρχαία Ολυµπία, Πύργο. Εκεί είχαµε
εκατόν είκοσι χιλιάδες στρέµµατα καµένα. Εδώ έχουµε αντιδιαβρωτικά έργα προϋπολογισµού 4.318.000 ευρώ. Η µελέτη έχει
σταλεί για θεώρηση και έγκριση. Εντός των ηµερών εγκρίνεται
και ξεκινούµε και εδώ τα έργα. Ειδικά για αυτήν την περιοχή
έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισµοί σε τριάντα δύο επικίνδυνα σηµεία. Πήγαν τα δασαρχεία, οι άνθρωποι της δασικής υπηρεσίας
και των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε όλες τις καµένες περιοχές και προτεραιοποίησαν
τις επικίνδυνες περιοχές και µε βάση αυτές έχουν ολοκληρωθεί
οι καθαρισµοί και ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα περισσότερα.
Επίσης είναι σε εξέλιξη δύο εργολαβίες καθαρισµού συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάµενων αντιπληµµυρικών
έργων στο σύνολο των υδατορεµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Όλα δηλαδή τα αντιπληµµυρικά έργα που υπήρχαν στην περιοχή τα καθαρίζουµε ξανά και τα συντηρούµε.
Στην Κόρινθο, όσον αφορά δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια δεκατέσσερα στρέµµατα, εντός των αµέσως επόµενων ηµερών ξεκινά
η υλοποίηση των έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας προϋπολογισµού 1.900.000 ευρώ. Ήδη έχουν υλοποιηθεί οι καθαρισµοί
και εκεί. Ξεκινούν ήδη τα υποστηρικτικά για τα αντιδιαβρωτικά
και αντιπληµµυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα στη περιοχή του Σχίνου. Στην Αχαΐα είχαµε τέσσερις χιλιάδες καµένα
στρέµµατα στη Ζήρια. Έχουν πραγµατοποιηθεί καθαρισµοί στα
έντεκα σηµεία που κινδύνευαν και ξεκινάνε άµεσα και τα αντιδιαβρωτικά, διότι η µελέτη βρίσκεται πλέον στο στάδιο της έγκρισης
για τρεις χιλιάδες πεντακόσια στρέµµατα.
Στην Αρκαδία, όπου είχαµε στη Γορτυνία πενήντα επτά χιλιάδες καµένα στρέµµατα, εντός Νοεµβρίου ξεκινούν και εκεί τα αντιδιαβρωτικά. Εδώ µιλάµε για έναν προϋπολογισµό 730.000
ευρώ. Στη Λακωνία που είχαµε εκατόν τέσσερις χιλιάδες καµένα
στρέµµατα γης, αναµένουµε την έγκριση του τεχνικού δελτίου
από τον κωδικό φυσικών καταστροφών, αλλά η υλοποίηση και η
ολοκλήρωση των έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας πρώτης
προτεραιότητας θα έχει ολοκληρωθεί ως το Δεκέµβριο.
Πήρα πολύ χρόνο, αλλά ήταν οι πολλές περιοχές και παρέλειψα και πολλά στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καταλαβαίνω ότι είναι
πολλές οι περιοχές. Τηλεγραφικά τουλάχιστον να τα έχουµε,
γιατί υπάρχει και η επόµενη ερώτηση.
Να σας ενηµερώσω ότι δεν θα συζητηθούν κατόπιν συνεννόησης η πέµπτη µε αριθµό 41/7-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κατοικίες και επιχειρήσεις «παλιννοστούντων» τίθενται σε
πλειστηριασµό, παρά την υποτιθέµενη «κρατική εγγύηση» και
παρά την ύπαρξη «Ταµείου Υποστήριξης» (Ν.128/1975) από το
οποίο όφειλε να υποστηριχθούν», η έβδοµη µε αριθµό 62/11-102021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Άµεσα
µέτρα στήριξης των πληγέντων και αποζηµιώσεις στο 100% των
ζηµιών από τον σεισµό στην Κρήτη» και η δέκατη έβδοµη µε
αριθµό 67/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του
Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Η εξέλιξη της υλοποίησης των µέτρων και δράσεων που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2020 για την αξιοποίηση του Κρατικού
Ιδρύµατος Βυτίνας».
Συνεχίζουµε τη συζήτηση µε την εικοστή µε αριθµό 64/11-102021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πληµµύρες στη βόρεια Εύβοια παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών».
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Κύριε Αρσένη, καλησπέρα σας. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΚΡΙΤΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι κάτι που χρονίζει. Ήταν νοµίζω επί προεδρίας, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά µε τον κ. Αµυρά έχουµε µια εκκρεµότητα, την αίτηση εγγράφων, η οποία ποτέ δεν παραδόθηκε
παρά τη διπλή υπόσχεσή του στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι και τυπικός. Είπατε ότι δεν τα είχατε εκείνη την ηµέρα κ.λπ. και ότι θα τα καταθέσετε.
ΚΡΙΤΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Έχει περάσει πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ήταν µια γραπτή του Φεβρουαρίου που µετατράπηκε σε επίκαιρη και ποτέ δεν παραδόθηκαν αυτά τα έγγραφα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ήταν προς εµένα ή τον κ. Σκρέκα;
ΚΡΙΤΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ήταν προς εσάς και αφορούσε
έργα και συµβάσεις στο Χυτά Φυλής. Έχουµε επικοινωνήσει και
µετά µε το γραφείο σας επανειληµµένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα το φροντίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εντάξει, κύριε Αµυρά,
άνθρωποι είµαστε.
ΚΡΙΤΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Πάµε λίγο στην ερώτηση.
Όπως είπε ο δήµαρχος µετά τις καταστροφικές πληµµύρες
έχει φύγει ένα ολόκληρο βουνό στο Αχλάδι, την Κοτσικιά, το Ψαροπούλι, τα Βασιλικά, την Αγία Άννα, περιοχές που επισκέφτηκα
µετά την πυρκαγιά µαζί µε τον Γιάνη Βαρουφάκη και το κλιµάκιο
του ΜέΡΑ25. Έχουν γίνει συγκλονιστικές καταστροφές που ήταν
γνωστό ότι θα ακολουθήσουν αν δεν γίνουν τα απαραίτητα έργα.
Ο δήµαρχος λέει ότι το 10% των αντιδιαβρωτικών έργων έχουν
γίνει και µηδέν των αντιπληµµυρικών.
Ο κ. Λέκκας µάς λέει ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει καινοτόµα
έργα, αυτό που έγινε στην Κύπρο, σε πολύ επιλεγµένα σηµεία,
παρεµβάσεις κατά µήκος της κοίτης, σε πολύ συγκεκριµένες θέσεις που το δυναµικό διάβρωσης και η µορφολογία και η γεωλογία παίζουν συγκεκριµένο ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των
πληµµυρικών φαινοµένων. Δυστυχώς πήγαµε σε µια ολιστική κατάσταση. Είχαµε επισηµάνει συγκεκριµένες λεκάνες τις οποίες
θα πρέπει να γίνει η παρέµβαση. Όµως οι ολιστικές καταστάσεις
δεν βοηθάνε αυτήν τη στιγµή. Οι καταστροφές έγιναν από µικρές
λεκάνες στην ανατολική περιοχή σε πολύ συγκεκριµένα ρέµατα
στα οποία θα µπορούσαµε να επέµβουµε. Μέσα σε δύο µήνες
θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν τα έργα.
Τι µας λέει η Κυβέρνηση; Ο κ. Αµυράς µας πριν από λίγο ότι
τα έργα θα ολοκληρωθούν τον Δεκέµβριο και ότι αυτό είναι επιτάχυνση των διαδικασιών. Αυτό είναι αδιανόητο. Μέχρι τότε δεν
θα έχει µείνει τίποτα. Ο κ. Σκρέκας διαφηµίζει ότι έχουν κατασκευαστεί είκοσι τέσσερις χιλιάδες µέτρα κορµοδέµατα, χίλια
µέτρα κλαδοδέµατα, δύο χιλιάδες µέτρα σανιδότοιχοι, επτακόσια µέτρα κορµοφράγµατα.
Απλά µία στοιχειώδης σύγκριση και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Το 2007 είχαµε καταστροφή στην Πάρνηθα πολύ µικρότερη απ’ αυτή που είχαµε στην Εύβοια, το 1/10, πενήντα χιλιάδες
στρέµµατα. Μέσα στον Αύγουστο, µέσα στη στάχτη, πήγαν δασεργάτες απ’ τη Χαλκιδική και έκαναν όλα τα απαραίτητα έργα.
Ακούστε. Ο κ. Σκρέκας διαφηµίζει είκοσι τέσσερις χιλιάδες χιλιόµετρα κορµοδέµατα µετά από δύο µήνες. Στην Πάρνηθα µετά
από λίγες εβδοµάδες είχαν γίνει χίλια εννιακόσια δεκατρία χιλιόµετρα αντιδιαβρωτικών έργων, κορµοδέµατα και κορµοπλέγµατα. Αποτράπηκαν οι καταστροφές από την πληµµύρα. Αν
θέλετε να συναγωνιστείτε, αφήστε την Κύπρο, αφήστε την υπόλοιπη Ευρώπη. Ανταγωνιστείτε τουλάχιστον αυτό που γινόταν ως
τώρα στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος, κύριε Υφυπουργέ, είναι οι
καθυστερήσεις σας µε την εµµονή σας να εµπλέξετε τους αναδόχους. Εκεί χωλαίνει η κατάσταση.
Λέτε στους δασεργάτες να ξεκινήσουν τις εργασίες και θα
πληρωθούν από το δασαρχείο. Ξαφνικά µαθαίνουν ότι θα πληρωθούν από τους αναδόχους. Πρέπει να υπογράψουν συµβάσεις
σαν τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα πληρωθούν 100 ευρώ ηµεροµίσθιο. Βλέπουν τελικά ότι αυτό περιλαµβάνει δικά τους εργαλεία, δικές τους βενζίνες, δικά τους πετρέλαια, δικές τους
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µετακινήσεις. Είναι τελικά ελάχιστες οι αµοιβές τους. Ανατινάζετε όλη την κοινωνική συνοχή και τα έργα δεν γίνονται ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Παρακαλώ πολύ, εξηγήστε µας
πώς η επιτάχυνση είναι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα τον Δεκέµβρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιος Αµυράς.
Κύριε Αµυρά, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Καλό είναι
να τα τηρήσουµε. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Παρ’ όλα αυτά θα απαντήσω σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Αρσένη, είπα και πριν, απαντώντας σε ανάλογη ερώτηση του κ. Καµίνη, ότι βεβαίως και εµείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ανησυχούµε και αγωνιούµε και τρέχουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις για να θωρακίσουµε τις περιοχές που κάηκαν µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Πρέπει
βεβαίως να δούµε και κατά πόσον οι πληµµύρες των τελευταίων
ηµερών που είδαµε στις πρόσφατα καµένες εκτάσεις οφείλονται
σε χρόνια προβλήµατα, δηλαδή σε αντιπληµµυρικά έργα και παρεµβάσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ. Διότι από τις ίδιες καταιγίδες
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα και στο Πήλιο. Το Πήλιο ευτυχώς
δεν είχε προβλήµατα µε πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Είδαµε
όµως ότι υπήρχαν καταστροφές αντίστοιχες µε εκείνες της βόρειας Εύβοιας. Άρα, σηµαίνει ότι εκεί πρέπει να γίνει δουλειά δεδοµένου ότι φαίνεται ότι κανείς, διαχρονικά για πολλές δεκαετίες
δεν έθεσε την πρόληψη ως την πρώτη έγνοια του σχεδιασµού
του.
Δείτε και τι έγινε µε τον «Μπάλλο», κύριε Πρόεδρε, των προηγούµενων ηµερών. Ο ανισόπεδος κόµβος της Χαµοστέρνας και
της Πειραιώς πληµµυρίζει κάθε φορά που έχουµε έντονη βροχή
από την ηµέρα των εγκαινίων του πριν από τρεις δεκαετίες.
Πάµε τώρα στην Εύβοια. Ξέρετε, έχω συναντηθεί κι εγώ µε τον
κ. Τσαπουρνιώτη και µιλάµε συνεχώς στο τηλέφωνο. Συντονιζόµαστε, οργανωνόµαστε, ο ένας συµπληρώνει τον άλλον, ο ένας
βοηθάει τον άλλον για να γίνει αυτό που πρέπει να κάνουµε ως
ελληνική πολιτεία. Να διασφαλίσουµε την ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους µετά τις πυρκαγιές. Τι είπε ο κ. Τσαπουρνιώτης, λοιπόν; Η κοπτοραπτική, ξέρετε, οδηγεί σε λάθος
συµπεράσµατα. Και δεν λέω ότι το κάνατε υποβολιµαία.
Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι είπε εισαγωγικά: «δεν είπα ότι
υποσχέθηκε η πολιτεία και δεν το έκανε. Είπα ότι τα αντιπληµµυρικά δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα γιατί τα αντιπληµµυρικά δεν είναι
ένα τηλέφωνο, το παίρνεις και τελείωσε. Τα αντιπληµµυρικά χρειάζονται µελέτες, δηµοπρασία, να µπει ανάδοχος για να κατασκευαστούν. Η πρώτη µελέτη δηµοπρατήθηκε πριν τρεις µέρες
και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες. Στον Δήµο
Μαντουδίου τα αντιδιαβρωτικά έχουν ξεκινήσει εδώ και τριάντα
ηµέρες».
Όταν αναθέταµε µε απευθείας τρόπο, αλλάζοντας το νοµοθετικό πλαίσιο στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισµούς, την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων, εσείς αντιδρούσατε και το
καταψηφίζατε. Τώρα µας λέτε «γιατί αργείτε;». Δεν αργούµε όµως.
Αν ακολουθούσαµε, κύριε Πρόεδρε, την τυπική διαδικασία για να
ξεκινήσουµε τα αντιδιαβρωτικά έργα θα χρειαζόµασταν, όπως
είπα και πριν, τουλάχιστον δυο χρόνια. Έχουµε παραδείγµατα.
Στο Κοντοδεσπότι, στα Ψαχνά της κεντρικής Εύβοιας που είχε
καεί το 2018, ξέρετε πότε άρχισαν να υλοποιούνται αντίστοιχα
αντιδιαβρωτικά έργα; Μόλις πριν από µερικούς µήνες, φέτος το
καλοκαίρι. Πού οφείλετο αυτή η καθυστέρηση; Διότι ακολουθήθηκε η τυπική διοικητική διαδικασία. Και παρά τον εξαιρετικά
επείγοντα χαρακτήρα αυτών των έργων υπήρξαν ενστάσεις,
υπήρξαν οι γνωστές γραφειοκρατίες. Και φτάσαµε δυόµισι χρόνια µετά. Εµείς µέσα σε ένα µήνα µετά την κατάσβεση της φωτιάς ξεκινήσαµε τα αντιδιαβρωτικά έργα στη βόρεια Εύβοια.
Θα σας δώσω περισσότερες λεπτοµέρειες, όπως έδωσα και
στον κ. Καµίνη πριν που µε ρώτησε. Πρώτον, υλοτοµήθηκαν και
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αποµακρύνθηκαν άµεσα από το εθνικό, το επαρχιακό και το
αγροτικό οδικό δίκτυο της βορείου Εύβοιας όλα τα καµένα δέντρα. Μιλάµε για εκατοντάδες χιλιόµετρα. Μιλάµε για πάρα πολύ
κοπιαστική, δύσκολη και όµως άκρως επείγουσα δράση την
οποία φέραµε εις πέρας χάρη στη συµβολή των ΔΑΣΕ.
Ειρήσθω εν παρόδω -επειδή αναφερθήκατε στα µεροκάµατα
και τις βενζίνες τους- ποιος σας είπε ότι δεν αναγνωρίζουµε τις
ανάγκες των δασικών συνεταιρισµών, που έχουν αναλάβει στην
πλάτη τους µε αναθέσεις είτε από αναδόχους είτε από εµάς, τα
αντιδιαβρωτικά έργα; Ήδη δώσαµε 700.000 ευρώ έκτακτη επιχορήγηση στους ΔΑΣΕ για να αγοράσουν εργαλεία, να πάρουν
πετρέλαια, καύσιµα, για να αντικαταστήσουν τα εργαλεία που
έχασαν, ώστε να µπορέσουν να εργαστούν.
Θα σας πω και τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μήπως θα ήταν καλύτερα στη δευτερολογία σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αρσένη, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προσπαθείτε να συγκρίνετε τι κάνατε µε κάποιο κοµµάτι των προηγούµενων καµένων στην Εύβοια µε το τι
γίνεται αυτή τη στιγµή. Προσπαθείτε να µας εξηγήσετε ότι το να
ολοκληρωθούν τα αντιδιαβρωτικά έργα τον Δεκέµβρη, θα είναι
µεγάλη επιτυχία.
Επαναλαµβάνω. Λέει ο κ. Λέκκας ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουµε το παράδειγµα της Κύπρου, που µε πολύ επιλεγµένες παρεµβάσεις σε συγκεκριµένα σηµεία της κοίτης, αντί να πηγαίνουν
να αντιµετωπίζουν όλα τα σηµεία, κατάφεραν να µην έχουν προβλήµατα. Δύο µήνες είναι υπέρ αρκετοί, λέει ο κ. Λέκκας. Πάµε
όµως να ξαναθυµηθούµε τι έγινε στην Πάρνηθα το 2007. Κάηκαν
πενήντα χιλιάδες στρέµµατα. Έφεραν δασεργάτες από τη Χαλκιδική µέσα στον Αύγουστο µέσα στο λιοπύρι. Το αναφέρω αυτό
γιατί ήταν δραµατικές οι εικόνες που έβγαιναν στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης. Έµειναν και απλήρωτοι για πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Μέσα στη στάχτη ολοκλήρωσαν χίλια εννιακόσια δεκατρία χιλιόµετρα αντιδιαβρωτικών έργων. Το αποτέλεσµα ήταν
να µην έχουµε καµµία πληµµύρα από αυτήν τη συγκλονιστική
πυρκαγιά στην Πάρνηθα, που συντάραξε και πολιτικά την Ελλάδα.
Εσείς συντάσσεστε, προφανώς, µε τον κ. Πέτσα που είπε «πρέπει να δούµε τι έγινε ακριβώς στην Εύβοια» γιατί βλέπουµε ότι
οι πληµµύρες έγιναν στην παράκτια ζώνη ενώ κάηκαν τα δάση
στα ορεινά. Προφανώς, δεν έχει ιδέα τι συνέβη στην Εύβοια.
Εγώ πήγα σ’ αυτά τα µέρη. Το Αχλάδι κάηκε µέχρι την παραλία
και µέχρι αρκετά ψηλά. Αντίστοιχα κάηκαν και οι υπόλοιπες περιοχές. Οι καταστροφές ήταν αναµενόµενες. Δεν σας τιµά να αµφισβητείτε τη σχέση πληµµύρας, βροχής, δάσους, καταστροφής
από πυρκαγιά και πληµµύρες.
Πείτε µας πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, πότε θα σταµατήσει η
διαδικασία µε τους αναδόχους; Πότε θα γίνει άµεσα η ενεργοποίηση των δασεργατών; Εσείς ξεκινήσατε την εκπαίδευση των
δασεργατών στις 20 Σεπτεµβρίου -αν δεν κάνω λάθος- και λίγο
µετά ακολούθησαν οι πληµµύρες. Όλα αυτά µε την εµµονή σας
να βάλετε τους αναδόχους κι ένα πλήρες αναποτελεσµατικό επιτελικό κράτος, το οποίο ολοκλήρωσε την καταστροφή στην Εύβοια.
Πείτε µας ότι δεν θα κρατήσετε τη σηµερινή σας δέσµευση,
ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα τον Δεκέµβρη. Είναι πάρα, µα
πάρα πολύ αργά. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Θέλουµε την άµεση επιτάχυνση των διαδικασιών, να ολοκληρωθούν
τα έργα εγκαίρως πριν την επόµενη νεροποντή.
Για να είµαστε ειλικρινείς, δεν ήταν µεγάλη νεροποντή εκείνη.
Αν είχαν γίνει εκεί τα φαινόµενα που έπληξαν την Αθήνα, η κατάσταση θα ήταν συγκλονιστική στην Εύβοια. Ήµασταν σχεδόν τυχεροί. Να προλάβουµε τώρα, πριν γίνουν τα χειρότερα.
Δυναµώστε τα δασαρχεία, που τα έχετε αφήσει χωρίς κανέναν
εργαζόµενο, δώστε άµεσες χρηµατοδοτήσεις στους δασικούς
συνεταιρισµούς, άµεσα να γίνουν τα έργα χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αµυρά, έχετε
τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν θα είναι επιτυχία, κύριε Αρσένη, να ολοκληρωθούν τα αντιδιαβρωτικά έργα µέσα στον Δεκέµβριο, όπως σας
είπα, αλλά είναι χρέος µας, είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας.
Άρα, λέτε πράγµατα, που ενώ σας τα απαντώ, µάλλον δεν τα
ακούτε. Είπατε να χρηµατοδοτήσουµε τους δασικούς συνεταιρισµούς. Σας είπα ότι βγάλαµε έκτακτη επιχορήγηση 700.000 ευρώ
και επιπλέον, τους έχουν ανατεθεί τα αντιδιαβρωτικά έργα στη
βόρεια Εύβοια. Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε εργάζονται εκεί
επτακόσιοι δασεργάτες, κύριε Πρόεδρε. Όλοι οι δασεργάτες εργάζονται ακόµα και των αναγκαστικών συνεταιρισµών της βορείου Εύβοιας και επειδή ο αριθµός τους εξαντλήθηκε έρχονται
και οι δασικοί συνεταιρισµοί και από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να συνδράµουν.
Ναι, δεν θέλετε εσείς, βεβαίως, τον ανάδοχο αποκατάστασης
και αναδάσωσης, αλλά χάρη σε αυτές τις ανάδοχες έχουν εξασφαλιστεί, ειδικά για την Εύβοια και την περιοχή του δασαρχείου
της Λίµνης, 4.000.000 ευρώ και τρέχουν τα έργα οι ΔΑΣΕ. Ανάδοχοι είναι η «EREN HELLAS» και η ΔΕΗ, πάντοτε υπό την επίβλεψη των δασαρχείων και τη συνεργασία των αστικών
συνεταιρισµών.
Από τον Σεπτέµβριο -σας το είπα- υλοποιούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα στη λεκάνη του όρους Καντήλι, προστατεύοντας τον
οικισµό της Λίµνης, όπως σας είπα, µε καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης των έργων την 14η Δεκεµβρίου του 2021. Επίσης,
υλοποιούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα σε δύο ακόµα κρίσιµες
υδροροϊκές λεκάνες της περιοχής, τη Σηπιάδα και το Αχλάδι, µε
χρόνο ολοκλήρωσης την 17η και 18η Δεκεµβρίου. Στην Ιστιαία,
στο δασαρχείο εκεί, υλοποιούνται τα έργα της πρώτης αντιδιαβρωτικής µελέτης και έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα οι περιοχές, που είναι επιπλέον ευάλωτες. Θα σας δώσω και άλλα
στοιχεία τώρα.
Να κάνουµε µια σύγκριση µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που
αναφέρατε κι εσείς. Για να δούµε, λοιπόν, στην Κύπρο η εκδήλωση του φαινοµένου έγινε στις 3 Ιουλίου του 2021. Σ’ εµάς -στη
βόρεια Εύβοια αναφέροµαι, δηλαδή- έγινε στις 3 Αυγούστου,
έναν µήνα µετά. Στην Κύπρο η καµένη έκταση ήταν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα στρέµµατα. Στη βόρεια Εύβοια η καµένη έκταση έφτασε τις πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες
εκατόν δεκαεπτά στρέµµατα, δηλαδή έντεκα φορές πάνω από
την καµένη έκταση στην Κύπρο. Η µέση ετήσια βροχόπτωση, στη
µεν Κύπρο είναι τα πεντακόσια χιλιοστά -πηγή από το επίσηµο
site της Κυπριακής Κυβέρνησης- στη βόρεια Εύβοια η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι επτακόσια πενήντα χιλιοστά. Είναι στοιχεία
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πότε ξεκίνησαν οι Κύπριοι
τα αντιδιαβρωτικά έργα; Στις 10 Σεπτεµβρίου. Πότε ξεκινήσαµε
στη βόρεια Εύβοια τα αντιδιαβρωτικά; Στις 25 Σεπτεµβρίου.
Ποιος είναι ο τύπος παρεµβάσεων στην Κύπρο; Ήπια έργα, κυρίως συρµατοκιβώτια, τα λεγόµενα sarganette, στις κοίτες των
ρεµάτων και καθαρισµοί των ρεµάτων. Τι κάνουµε εµείς; Σ’ εµάς,
στη βόρεια Εύβοια τα αντιδιαβρωτικά έργα είναι κορµοδέµατα
στις λεκάνες απορροής, ξυλοφράγµατα στις κοίτες των ρεµάτων
και σταθερά φράγµατα ορεινής υδρονοµίας στις κοίτες των µεγάλων ρεµάτων. Παράλληλα, καθαρίστηκαν όλα τα ρέµατα στη
βόρεια Εύβοια και κόπηκαν τα επικίνδυνα, που έγιναν δέντρα
πέριξ των ρεµάτων αυτών.
Πάµε να δούµε τώρα την πορεία εκτέλεσης των έργων. Στη
Λεµεσό έχουν ολοκληρωθεί. Στη Λάρνακα ολοκληρώθηκαν τα
πέντε από τα δεκαέξι σηµεία. Θα τελειώσουν τα έργα αυτά τέλος
Νοεµβρίου αρχές Δεκεµβρίου στην Κύπρο. Πάµε να δούµε σε
µας, στη Λίµνη. Τα αντιδιαβρωτικά έργα εκτελούνται εκεί όπως
λένε και οι πέντε µελέτες στο σύνολο της καµένης έκτασης, µε
εκτιµώµενη ολοκλήρωση τον Δεκέµβρη. Τέλος Νοέµβρη µε
αρχές Δεκέµβρη. Τα αντιπληµµυρικά ήδη ανατίθενται για τη µία
λεκάνη απορροής, που τα αντιπληµµυρικά είναι τα βαριά και τα
πιο δύσκολα. Στην Ιστιαία, τώρα, τα αντιδιαβρωτικά έργα εκτελούνται, σήµερα που µιλάµε, στις τρεις από τις τέσσερις περιοχές, που η µελέτη υποδεικνύει και εκτιµάται ότι θα ολοκληρω-
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θούν εντός του Ιανουαρίου. Τα αντιπληµµυρικά ήδη ανατίθενται
για τη µία λεκάνη απορροής, την πιο ευάλωτη.
Τώρα, για τα µικρά φράγµατα, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα. Αφού αναφέρετε την Πάρνηθα, ας ανασύρουµε και από
εκεί την εµπειρία των αντιδιαβρωτικών µε τέτοιου είδους µικρά
συρµατοκιβώτια, που χρησιµοποίησαν και οι κύπριοι -πολύ καλά
έκαναν οι κύπριοι διότι εκεί η γεωµορφολογία, οι κλίσεις και το
ανάγλυφο του εδάφους ήταν διαφορετικό. Χρησιµοποιήθηκαν,
λοιπόν, και στην Πάρνηθα µετά τη φωτιά, όπως επίσης και στην
Εύβοια, στα νότια του Καντηλίου όρους, σε µία φωτιά του 2017,
κύριε Πρόεδρε. Εκεί µπήκαν, λοιπόν, τέτοιου είδους συρµαταφράγµατα. Ξέρετε τι έγινε; Το 2018 είχαµε τον Ζορµπά -αν θυµόσαστε- τη µεγάλη καταιγίδα και µε την πληµµύρα αυτή δεν
άντεξαν τα συρµατοκιβώτια, έσπασαν και επιβάρυναν τις κοίτες
των ρεµάτων µε το υλικό που είχαν µέσα, δηλαδή, τις πέτρες.
Άρα, θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις συγκρίσιµες και όµοιες.
Καταλήγοντας, λοιπόν, εµάς µας ενδιαφέρει να θωρακίσουµε
τη χώρα από τα πληµµυρικά φαινόµενα. Εννοείται πως όπου
υπάρχει µία καµένη περιοχή, η πληµµύρα σαφέστατα θα έχει
πολλαπλασιαστική δύναµη από ότι εάν δεν ήταν η περιοχή πληγωµένη από τη φωτιά. Τρέχουµε και χάρη στο θεσµό του αναδόχου επιταχύναµε διαδικασίες, βρήκαµε χρηµατοδότηση, η οποία
απευθείας πηγαίνει στις τοπικές κοινωνίες, που εργάζονται για
τα έργα αυτά και πάνω απ’ όλα σχεδιάζουµε µε γνώµονα την
πρόληψη, κύριε Πρόεδρε, τα επόµενα βήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τώρα θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 51/8-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των εργαζοµένων
µε την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέµα, το οποίο έχω φέρει πολλές
φορές στην Ολοµέλεια και έχουµε συζητήσει και µαζί τον Απρίλη.
Τότε µε είχατε εγκαλέσει ότι δεν ξέρω το νόµο. Αναφερθήκατε
στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.4735. Είχατε ξεχάσει
τότε να αναφερθείτε στην παράγραφο 1 του ίδιου νόµου, που
προβλέπει την υποχρεωτική αξιολόγηση για το πρώτο εξάµηνο
του έτους κάθε εργαζόµενου που προσλαµβάνεται. Μιλάµε για
την 3Κ, η οποία έγινε το 2018, προσλήφθηκαν οι µισοί το 2018
και οι άλλοι µισοί το 2019 µε τους οριστικούς πίνακες. Τον Νοέµβριο του 2019 λοιπόν, προσλαµβάνονται οι µισοί -τους πρώτους του 2018 ας τους ξεχάσουµε δεν πειράζει, χάριν της
συζήτησης- θα έπρεπε το λιγότερο να γίνει αξιολόγηση το πρώτο
εξάµηνο του 2020. Πέρασε αυτό. Δεν έγινε η αξιολόγηση ούτε
το πρώτο εξάµηνο του 2021. Δεν θα αξιολογηθούν ποτέ αυτοί οι
άνθρωποι; Δεν θα µονιµοποιηθούν ποτέ οι εργαζόµενοι της 3Κ;
Πόσες φορές θα παραβιαστεί ο νόµος σας, ο νόµος του 2020;
Πόσες φορές θα παραβιαστεί;
Σας ρωτάµε, λοιπόν, πόσοι έχουν αξιολογηθεί. Οι εποπτευόµενοι από εσάς ΟΤΑ γιατί αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία; Οι ίδιοι επικαλούνται ότι το Υπουργείο δεν δίνει σαφείς
οδηγίες. Ποιες ενέργειες κάνατε, ώστε οι εργαζόµενοι που ολοκλήρωσαν τη δοκιµαστική περίοδο διετίας από τον διορισµό τους
θα µπορέσουν να αξιολογηθούν και να µονιµοποιηθούν; Γιατί
στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο δεν δίνετε οδηγίες για
την παράγραφο 1, που ορίζει την άµεση αξιολόγηση;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Καλησπέρα και καλή εβδοµάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 32 στην παράγραφο 4 του ν.4735/2020 λέει ότι οι
εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του 2019 θα
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εξετασθούν από τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης ως τις 30-92021. Άρα, λοιπόν, υπάρχει πρόβλεψη για 30-9-2021 για το 2019.
Σωστά; Αυτό λέει ο νόµος.
Επίσης µε σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση, η οποία έχει
δοθεί, όπως ασφαλώς ξέρετε ή ελπίζω να ξέρετε, αυτές οι προθεσµίες, λόγω κορωνοϊού παρατάθηκαν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
του 2021. Σωστά; Άρα, λοιπόν, εσείς ως επιµελής Βουλευτής τα
γνωρίζετε αυτά, ασφαλώς. Δεν περιµένετε να έρθω εγώ να σας
τα υποδείξω. Τα ξέρετε.
Όµως, πάω λίγο στους αριθµούς για την αξιολόγηση της 3Κ.
Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι είναι οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα
δύο. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και υφίσταται έγκυρη
και ολοκληρωµένη αξιολόγηση για χίλιους είκοσι έναν, για επτά
χιλιάδες εκατόν έντεκα δεν υφίσταται έκθεση αξιολόγησης, σε
πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα έξι περιπτώσεις δεν συµπληρώθηκε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, οπότε
υφίσταται κώλυµα, σε εξακόσιες τέσσερις περιπτώσεις δεν βαθµολογήθηκαν από τους αξιολογητές ή δεν καταχωρήθηκαν τα
σχετικά στοιχεία από την οικεία διεύθυνση διοικητικού προσωπικού, σε εξακόσιες εξήντα µία περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στο µητρώο για το αν έχουν συµπληρώσει ή όχι το
απαιτούµενο εξάµηνο υπηρεσίας. Γι’ αυτές όµως τις περιπτώσεις, όπου ανυπαιτίως δεν αξιολογούνται οι εργαζόµενοι, προχωρά η διαδικασία µονιµοποίησής τους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σας έχω δώσει πλήρη την εικόνα τώρα,
ώστε να µη χρειάζεται να επανέλθουµε σε αυτήν τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, τα τρία λεπτά είναι πολλά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιµένετε να αναφέρεστε στην παράγραφο 4
και είστε και δικηγόρος, δηλαδή ξέρετε να διαβάζετε τους νόµους. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή ήταν µια µεταβατική παράγραφος, η οποία αφορούσε µια ειδική κατάσταση που έγινε επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η γενική παράγραφος που αφορά τον κανόνα είναι η παράγραφος 1.
Τι λέει η παράγραφος 1; Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους. Κάτι που σηµαίνει ότι για το έτος 2021 οφείλονται οι κατά περίπτωση φορείς
να προχωρήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του 2021 υποχρεωτικά. Οι µισοί άνθρωποι προσλήφθηκαν το 2018. Οι άλλοι µισοί
το 2019. Έχουν ολοκληρώσει και οι δύο κατηγορίες πλέον διετία.
Ας πούµε ότι ολοκλήρωσαν οι µισοί, αυτοί που προσλήφθηκαν
το 2018. Οι µισοί από τους οκτώ χιλιάδες είναι τέσσερις χιλιάδες.
Πώς είναι δυνατόν να µην έχουν µονιµοποιηθεί; Είναι δυνατόν,
να χρησιµοποιείτε µια µεταβατική διάταξη, που είναι η παράγραφος 4, που αφορά µια ειδική κατηγορία και να ξεχνάτε τον γενικό
κανόνα; Η ειδική κατηγορία αφορά την συγκεκριµένη 3Κ; Όχι.
Παραπλανητικά χρησιµοποιείται από τη διοίκηση αυτή η παράγραφος και εκεί είναι η όλη ουσία. Ήταν µια µεταβατική, που
αφορούσε µια συγκεκριµένη απεργιακή κινητοποίηση, που είχε
γίνει επί περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά τον γενικό κανόνα. Ο γενικός κανόνας µπαίνει πάντα πρώτος, όπως σε όλους τους νόµους, όπως στην παράγραφο 1. Οι εξειδικεύσεις µπαίνουν
παρακάτω. Εσείς πατάτε στην εξειδίκευση, για να µην προχωρήσει αυτή η αξιολόγηση.
Τέλος πάντων, µας λέτε ότι θα ολοκληρωθούν µε την παράταση µέχρι τον Δεκέµβριο όλες οι εκκρεµείς αξιολογήσεις; Τα
νούµερα, παρ’ όλα αυτά, δεν βγαίνουν σ’ αυτά που περιγράφετε
γι’ αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διετία και αυτούς που
δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωση αξιολόγησης.
Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας και βέβαια, θα συνεχίσουµε γιατί και η επόµενη ερώτηση είναι δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κοιτάξτε,
για να βελτιώνουµε λίγο τα νοµικά µας στην Αίθουσα -όχι τίποτα
άλλο- να πούµε ότι πάντοτε οι λεγόµενες lex specialis ειδικές
ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε σχέση µε τις γενικές. Εγώ δεν λέω
ότι πρέπει να τα ξέρετε εσείς, αλλά έχετε λαµπρούς συναδέλφους στο κόµµα σας, συναδέλφους και Βουλευτές και δικηγό-
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ρους να σας διευκολύνουν σε αυτά. Διότι, προφανώς το 4 είναι
αδιάστικτος και µάλιστα, το σκεπτικό όλης της διάταξης του 4
είναι -ακριβώς επειδή υπήρχαν πολύ µεγάλες καθυστερήσεις
αξιολόγησης το 2016, το 2017 και το 2018- να θέσει καινούργιες
προθεσµίες, πέρα από αυτήν τη γενική διάταξη, η οποία παραµένει γενική κατευθυντήριος.
Έρχεται λοιπόν, η 4 ακριβώς ως ειδικός νόµος και λέει «Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: οριστικοποίηση µέχρι 31
Δεκεµβρίου του 2020», «Αξιολογική περίοδος 2018: οριστικοποίηση στις 31 Μαρτίου». «Οι εκθέσεις αξιολόγησης αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν ως τις 30 Σεπτεµβρίου του 2021 και
λόγω COVID στις 31 Δεκεµβρίου του 2021». Τι δεν καταλαβαίνετε; Θέλετε να µου πείτε ότι υπάρχει µια γενική υποχρέωση
πράγµατι οι αξιολογήσεις να γίνονται µε έναν ορισµένο τρόπο,
που προβλέπει η παράγραφος 1. Βεβαίως. Η παράγραφος 4 είναι
όµως που ορίζει τα ειδικά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.
Αυτά τώρα δεν έχει νόηµα να χάνουµε χρόνο να τα εξηγούµε
στη Βουλή, γιατί είναι πάρα πολύ απλά πράγµατα.
Άρα, επανέρχοµαι λέγοντας σας το εξής. Χρησιµοποιείτε και
κάτι αριθµούς, οι µισοί έτσι κι οι µισοί αλλιώς. Έχετε καλύτερη
πληροφόρηση από την υπηρεσία µου; Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν έχω καµµία πληροφόρηση, γιατί δεν έχω
πρόσβαση σε αρχεία και γιατί δεν έχω και τον χρόνο βεβαίως,
να κάθοµαι να κοιτάω έναν-έναν να δω πότε ακριβώς προσελήφθησαν, πότε οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες, πότε πήγαν στην
εργασία τους. Έχω µια υπηρεσία που το κάνει αυτό. Η υπηρεσία
κάνει αυτήν τη δουλειά. Η υπηρεσία µου, λοιπόν, αναφέρει προς
το Κοινοβούλιο ότι σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα έξι περιπτώσεις δεν συµπληρώθηκε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα
αξιολόγησης, οπότε υφίσταται κώλυµα αξιολόγησης. Έχετε άλλη
πληροφόρηση εσείς; Να µας την θέσετε υπόψιν στην υπηρεσία
να το συζητήσουµε. Γιατί τα υπηρεσιακά στοιχεία είναι αυτά.
Εγώ δεσµεύοµαι από αυτά. Δεν µπορώ να σας ενηµερώσω
διαφορετικά, γιατί αυτή είναι η πληροφόρηση, που έχω από τις
υπηρεσίες µου, τις οποίες εµπιστεύοµαι απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τον χρόνο.
Θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 52/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Παραµένουν τα 1.900 οργανικά κενά στους δήµους».
Κύριε Αρσένη, έχετε δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
Κύριε Υπουργέ, απλά πολύ σύντοµα για τις υπηρεσίες να πω
ότι για την παράγραφο 1 εσείς αναφέρεστε στα χρόνια 2016,
2017, 2018 και 2019. Αναφέροµαι στο 2020. Καταργείται η ειδική
διάταξη, γιατί δεν αφορά το 2020. Ισχύει η υποχρέωση αξιολόγησης για το πρώτο εξάµηνο του 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αρσένη, θα
αναγκαστεί να σας απαντήσει και είναι η προηγούµενη ερώτηση.
Παρακαλώ, πάµε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Είχατε δεσµευτεί ότι θα προχωρήσετε επίσης µε την ουρά της 3Κ για τις υπόλοιπες θέσεις. Είχατε πει ότι δεν γίνεται να έχουµε και συµβασιούχους και
µόνιµους. «Θα σας απαντήσω, θα προχωρήσω, αλλά ξέρετε δεν
γίνεται να έχουµε και συµβασιούχους και µόνιµους». Όντως
όπως δεσµευτήκαµε απολύετε τους συµβασιούχους. Τέλος του
Δεκέµβρη λήγουν οι συµβάσεις του προσωπικού για COVID στην
καθαριότητα, γιατί η 3Κ είναι η καθαριότητα και παρ’ όλο που είµαστε µέσω lock down, παρ’ όλο που η ανάγκη υπάρχει και ίσως
είναι και αυξανόµενη, τους απολύετε. Δεν κάνετε τις προσλήψεις
που είχατε ανακοινώσει. Κάνετε τις απολύσεις που είχατε ανακοινώσει. Τη συνέχεια της 3Κ όµως για να κάνετε προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού δεν τις κάνετε.
Τι γίνεται εδώ; Πώς θα λειτουργήσουν οι δήµοι και οι περιφέρειες της χώρας µε τόσο τραγικά κενά σε ανθρώπινο δυναµικό
εν µέσω COVID; Γιατί µην µου πείτε πως τελείωσε η πανδηµία,
όταν έχουµε mini lockdown και όταν δεν ξέρουµε αν θα προχωρήσουµε σε πιο µεγάλα lockdown. Εσείς έχετε όµως, ανακοινώ-
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σει ότι απολύονται οριστικά οι συµβασιούχοι COVID της καθαριότητας σαν να τελείωσε η πανδηµία.
Οπότε θέλουµε να µας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν τελικά,
ενώ είχατε ανακοινώσει ότι απολύετε τους συµβασιούχους και
θα κάνετε µόνιµους, να απολύετε τους συµβασιούχους και να
µην προσλαµβάνετε µόνιµους. Βέβαια, µη µας πείτε για τις σαράντα µία χιλιάδες προσλήψεις µονίµων, που έχετε ανακοινώσει.
Αυτές αφορούν θέσεις απασχόλησης εκτός καθαριότητας. Εµείς
µιλάµε για την καθαριότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, έχετε τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, δεν ξέρω ποια φρασεολογία χρησιµοποιείτε. Η
φράση «απόλυση» προϋποθέτει καταγγελία µιας ενεργούς σύµβασης εργασίας. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω καµία καταγγελία
ενεργούς συµβάσεως εργασίας. Δεν συζητάµε για κάτι τέτοιο.
Εκτός κι αν λέτε απόλυση την λήξη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.
Άρα, κατά την άποψή σας, οποιοσδήποτε συνάπτει µια σύµβαση ορισµένου χρόνου µε το δηµόσιο έχει και προσληφθεί αενάως; Σωστά; Προσλαµβάνεται κάποιος για ένα οκτάµηνο και
εάν λήξει η σύµβαση στο οκτάµηνο, εσείς λέτε ότι αυτό είναι
απόλυση, γιατί θα έπρεπε να παρατείνεται διαρκώς. Σωστά; Διότι
αλλιώς κάποια στιγµή λήγει η σύµβαση ορισµένου χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έγιναν όµως απολύσεις στο Υπουργείο Πολιτισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Αναγνωστοπούλου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με πολλή
χαρά, να απαντήσουµε σε ό,τι θέλετε, απλώς όχι άσχετο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι σχετικό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άρα, ξαναλέω η άποψη του ΜέΡΑ25 είναι ότι οι συµβάσεις ορισµένου
χρόνου πρέπει να παρατείνονται αενάως;
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι υπάρχει συνταγµατικό κώλυµα σχετικά. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε γιατί το απαγορεύει το
Σύνταγµα αυτό; Διότι το Σύνταγµα ορίζει συγκεκριµένο τρόπο,
µε τον οποίο προσλαµβάνονται οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Έχετε ακούσει τίποτε γι’ αυτό; Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό; Γίνεται
για να υπάρχει ακεραιότητα στη διαδικασία προσλήψεων.
Άρα, συνδέετε συµβάσεις, οι οποίες είναι ορισµένου χρόνου
και είναι απόλυτα συνδεδεµένες µε την ύπαρξη συγκεκριµένων
αναγκών, µε την αέναη παράτασή τους. Αυτές είναι οι συµβάσεις
όσων προσελήφθησαν για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.
Είπα ότι αυτές οι συµβάσεις λήγουν στις 31-12-2020 -το τονίζω
ότι λήγουν, δεν διακόπτονται και δεν καταγγέλλονται, αλλά λήγει
ο χρόνος τους- και δεν θα ανανεωθούν. Αυτό είπα. Άρα, σας
απήντησα.
Σχετικά µε τις προσλήψεις της 3Κ θα ήθελα να πω τα εξής, για
να το λήξουµε κι αυτό. Η απάντηση είναι ότι στον προγραµµατισµό προσλήψεων που κάναµε φέτος έχουµε δώσει προτεραιότητα σε αυτά που θεωρούµε ότι είναι οι απολύτως
κατεπείγουσες και επιτακτικές ανάγκες των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, δηλαδή προσλήψεις µηχανικών. Χίλιοι µηχανικοί,
αφού διεκπεραιωθούν οι συγκεκριµένες διαδικασίες στο ΑΣΕΠ,
προσδοκούµε και έχουµε προγραµµατίσει να µπορούν να καθίσουν στις θέσεις τους σύµφωνα µε τα εγγεγραµµένα πλάνα
προσλήψεων µέχρι τον Μάρτιο του 2022.
Έχουµε δώσει φυσικά και προσλήψεις για οικονοµικές ειδικότητες και προσλήψεις για πληροφορική. Δηλαδή εκεί που πραγµατικά υπάρχει αποτύπωση του αναπτυξιακού ρόλου των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς θα κληθούν να επιτελέσουν αυτό τον ρόλο σε σχέση µε τη συνολική προσπάθεια,
που κάνει η χώρα και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιλέξαµε να θωρακίσουµε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης µε τέτοιο προσωπικό και εποµένως, αυτός είναι ο προγραµµατισµός προσλήψεων για το 2022.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Βορίδη.
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Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προφανώς, θέλετε να αποφύγετε την απάντηση γι’ αυτό επιµείνατε σε ένα ζήτηµα, το οποίο είναι το αν η
χρήση της απόλυσης όταν λήγει µια σύµβαση είναι σωστή ή όχι.
Κοιτάξτε, είναι µια σύµβαση ειδικού σκοπού για έναν έκτακτο
λόγο, για της COVID, και τη λήγετε χωρίς να την ανανεώσετε µε
οποιονδήποτε τρόπο, να προσλάβετε άλλους ανθρώπους ή οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ότι µε βάση τη δικιά σας λογική είναι
σωστό. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι
µόνιµοι, να µοριοδοτηθούν και να προσληφθούν µέσω ΑΣΕΠ ως
συνέχεια της 3Κ. Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
Όµως, ο ειδικός λόγος ποιος ήταν; Ήταν η επιδηµία του κορωνοϊού. Έχει λήξει; Εσείς γνωρίζετε ότι τον Δεκέµβρη θα έχουµε
τελειώσει µε τον κορωνοϊό και ανακοινώνετε ότι δεν θα υπάρξει
ανανέωση των συµβάσεων και δεν θα έχουµε έκτακτο προσωπικό
για τον κορωνοϊό στην καθαριότητα; Μας λέτε ότι οι εργαζόµενοι
στην καθαριότητα δεν είναι παραγωγικοί για τους δήµους; Αυτό
µας είπατε. Ότι θα προσλάβετε ανθρώπους που είναι παραγωγικοί
για την ανάπτυξη των δήµων, δηλαδή µηχανικούς κ.λπ..
Είναι µη παραγωγική δραστηριότητα για εσάς η καθαριότητα,
κύριε Υπουργέ;
Σε κάθε περίπτωση, εσείς δεσµευτήκαµε στην επίκαιρη ερώτηση του Απριλίου -διαβάζω από τα Πρακτικά- αναφερόµενος
στο θέµα της εκκρεµότητας της προκήρυξης, της 3Κ: «Δεσµεύοµαι απέναντί σας για την τακτοποίηση αυτού του θέµατος. Και ο
χρόνος που δεσµεύοµαι απέναντί σας για την τακτοποίηση
αυτού του θέµατος είναι ο Σεπτέµβρης του τρέχοντος έτους.»
Ήταν τον Απρίλιο του 2021. Τώρα είµαστε στον Οκτώβρη του
2021. Πέρασε ο Σεπτέµβρης. Γι’ αυτό κι εγώ σας εγκαλώ, για το
πώς απολύετε χωρίς να προσλαµβάνετε. Πώς δηλαδή διακόπτετε τους συµβασιούχους, χωρίς να τους επαναπροσλάβετε
σαν µόνιµους, όχι αυτόµατα, αλλά µε τη µοριοδότηση που προβλέπει ο νόµος. Αυτό το αυτονόητο σας ζητάω σε µια χώρα που
βρίσκεται εν µέσω πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η ένδεια
των επιχειρηµάτων δεν πρέπει να σας οδηγεί σε διαστρέβλωση
των λεγοµένων. Να κάνετε καλύτερες προσπάθειες στο διαλεκτικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι, προφανώς, εγώ δεν είπα ότι
δεν είναι παραγωγικός οποιοσδήποτε εργαζόµενος. Σας είπα
όµως ποιες είναι οι παραγωγικές προτεραιότητες που θέτουµε.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν κάνουν κάτι παραγωγικό.
Έχει σηµασία να θέτεις παραγωγικές προτεραιότητες.
Ξεκαθάρισα λοιπόν, ποιες είναι οι παραγωγικές προτεραιότητες. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ως αναπτυξιακό εργαλείο σε µια προσπάθεια, την οποία συνολικά κάνει η χώρα να
αξιοποιήσει σηµαντικά κεφάλαια και σηµαντικά χρηµατοδοτικά
εργαλεία που για πρώτη φορά υπάρχουν. Και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και µέσα από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης και µέσα από το
καινούργιο ΕΣΠΑ, έχουν πάρα πολλά χρήµατα, τα οποία πρέπει
να «τρέξουν» γιατί αυτά µετατρέπονται σε έργα και γιατί αυτά τα
έργα είναι εις όφελος των πολιτών. Άρα, σας είπα την προτεραιότητα και όχι κάτι άλλο. Το άλλο είναι δικό σας.
Έρχοµαι τώρα στο εξής. Τι σας είχα πει σχετικά µε αυτό που
επικαλείστε; Ότι θα αποσαφηνίσω το τοπίο σχετικά µε τις προσλήψεις στους δήµους, άρα και συγκεκριµένα για την 3Κ, τον Σεπτέµβρη. Σωστά. Και έτσι πράττω. Έγινε προγραµµατισµός
προσλήψεων. Ο προγραµµατισµός προσλήψεων επικυρώθηκε µε
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου στο Υπουργικό Συµβούλιο
της 5ης Σεπτεµβρίου και περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες προτεραιότητες τις οποίες σας ανέφερα. Σε τι είµαι ασυνεπής;
Σας είπα, λοιπόν, ότι θα είναι σαφής ο προγραµµατισµός των
προσλήψεων και οι προτεραιότητες των προσλήψεων έχουν εκεί
αποτυπωθεί. Προσλαµβάνουµε στους δήµους κατά προτεραιότητα ανθρώπους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης για να επιτελέσουν οι δήµοι τον αναπτυξιακό
τους ρόλο. Αυτές είναι οι προσλήψεις που έχουµε προγραµµα-
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τίσει για το 2022.
Άρα, είµαι απολύτως συνεπής σε ό,τι σας έχω πει, απλώς µπορεί να µη σας αρέσει ο προγραµµατισµός που κάνω. Αυτό είναι
δικαίωµά σας. Όµως, δεν είµαι ασυνεπής. Έχουµε άλλες αντιλήψεις για το τι αποτελεί παραγωγική ανάγκη στην παρούσα φάση,
η οποία πρέπει να εξυπηρετηθεί. Αυτές είναι οι παραγωγικές
ανάγκες που υπάρχουν, σας τις εξέθεσα, είναι συνδεδεµένες µε
το συνολικό αναπτυξιακό πλάνο και πρόγραµµα και προσπάθεια
που καταβάλλει η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, µε ενηµέρωσε ο κ. Αµυράς ότι τα στοιχεία
έχουν σταλεί προς εσάς από τις 24 Σεπτεµβρίου. Δείτε τώρα τι
διαδροµή ακολουθούν.
Περνάµε τώρα στις επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες, κατόπιν συνεννόησης, δεν θα συζητηθούν και είναι οι εξής:
Η τρίτη µε αριθµό 58/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Την απόλυση τριάντα έξι εργαζοµένων
στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (ΕΒΟ) στο Αίγιο».
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 54/10-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών µε θέµα: «Να
ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση τις προθέσεις του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για το αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης» Ηρακλείου».
Η δέκατη ένατη µε αριθµό 48/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεωργίου Τσίπρα προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Καθολική Απαξίωση της Δηµόσιας Αµυντικής Βιοµηχανίας µέσω της κατακόρυφης πτώσης της παραγωγής του συνόλου των εργοστασίων των Ελληνικών Αµυντικών
Συστηµάτων (ΕΑΣ) και των µαζικών απολύσεων του υπερσύγχρονου εργοστασίου του Αιγίου».
Τέλος, δεν θα συζητηθεί η δέκατη όγδοη µε αριθµό 56/11-102021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Θεσσαλονίκη, έµµεση ιδιωτικοποίηση ύδρευσης και αποχέτευσης».
Συνεχίζουµε µε την δέκατη τρίτη µε αριθµό 46/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β2’Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαρούλας
(Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
µε θέµα: «Προστασία του Πολίτη στη Δυτική Αθήνα».
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, άλλη µια φορά βρισκόµαστε εδώ να συζητήσουµε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο σας. Οφείλω να πω
ότι στην ερώτηση την οποία καταθέτουµε σήµερα και θέλουµε
να συζητηθεί περιµέναµε τον αρµόδιο Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο
να έρθει, αλλά νοµίζω ότι εσείς ως Υφυπουργός και προερχόµενος από το σπλάχνο της Ελληνικής Αστυνοµίας σαφώς θα µπορείτε πιο συγκεκριµένα να απαντήσετε στα ερωτήµατα, τα οποία
σας θέτουµε.
Πραγµατικά, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βγήκε και ήρθε
στη διακυβέρνηση της χώρας µε ένα σύνθηµα «Ασφάλεια του
πολίτη». Ποια είναι, όµως, η πραγµατικότητα; Ισχύει αυτό; Υπάρχει η ασφάλεια του πολίτη; Ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση που
έκανε µε δηµάρχους στη δυτική Αττική -η ερώτηση αφορά τη δυτική Αθήνα- ουσιαστικά είπε ότι υπάρχουν προβλήµατα. Πραγµατικά, το θέµα είναι να θεραπευτούν αυτά τα προβλήµατα.
Υπάρχουν προβλήµατα παραβατικότητας, µικροεγκληµατικότητας, κ.λπ..
Εγώ θα προσέθετα ότι στη δυτική Αθήνα, που αφορά επτά δήµους και γύρω στις εννιακόσιες χιλιάδες κατοίκους, εκτός από
τη µικροπαραβατικότητα υπάρχουν και σοβαρά ζητήµατα και θέµατα ασφάλειας. Μέρα µεσηµέρι στο Περιστέρι έχουµε πυροβολισµούς. Έχω εδώ κάποιες συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και στις
5 Σεπτεµβρίου και στις 17 Ιουνίου και στις 5 Αυγούστου είχαµε
περιστατικά µε τραυµατισµούς.
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Όλα αυτά, όµως, έχουν να κάνουν και µε τις περιπολίες, έχουν
να κάνουν µε το αν είναι παρούσα η Ελληνική Αστυνοµία να εξασφαλίζει την ασφάλεια του πολίτη επί της ουσίας. Γιατί η πολιτική
της Κυβέρνησης σας, λίγο πολύ το ξέρουµε, το βιώνει ελληνικός
λαός, περισσότερο µε την καταστολή ασχολείται, παρά µε την
ουσιαστική προστασία του πολίτη.
Έχοντας γυρίσει και τα αστυνοµικά τµήµατα στη δυτική Αθήνα
µπορώ να πω µε σιγουριά ότι σχετικά µε την οργανική τους δύναµη είναι στελεχωµένα περίπου στο µείον 50%, θα έλεγα και
40%. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τη προστασία των πολιτών και των κατοίκων, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες και στο ότι
δεν γίνονται περιπολίες ειδικά τα βράδια και κάποιες περιοχές
στη δυτική Αθήνα µπορεί να έχουν και µεγαλύτερη επικινδυνότητα. Δεν γίνονται περιπολίες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
Όταν ανέλαβε ο κ. Θεοδωρικάκος µέσα σε µία βδοµάδα -µάλιστα εγώ είχα καταθέσει τότε την ερώτηση, γιατί είναι από το
Σεπτέµβρη- έκανε κάποιες εξαγγελίες. Συγκεκριµένα, µίλησε για
χίλια είκοσι έξι άτοµα που θα στελεχώσουν αστυνοµικά τµήµατα
και την Ελληνική Αστυνοµία, από τα οποία τα τριακόσια έξι θα
είναι από τις σχολές και οι άλλοι επτακόσιοι είκοσι θα είναι δόκιµοι.
Εσείς ως θητεύσας χρόνια στην Ελληνική Αστυνοµία, κύριε Οικονόµου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο δόκιµος αστυνοµικός δεν
µπορεί να κάνει ούτε περιπολία, πρέπει να είναι τρίτος µέσα στο
περιπολικό ούτε σκοπιά µόνος του. Είναι ακριβώς για να εκπαιδεύεται και να παρακολουθεί. Πώς µιλάτε τότε για στήριξη µε
χίλια είκοσι έξι άτοµα αστυνοµικών τµηµάτων, από τα οποία τα
επτακόσια είκοσι είναι δόκιµοι οι οποίοι εκπαιδεύονται ουσιαστικά; Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Την ίδια στιγµή
πενήντα άτοµα πηγαίνουν στα ΜΑΤ, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και οι συγκεκριµένοι σε αστυνοµικά τµήµατα.
Λοιπόν, πώς βλέπετε να λύνεται αυτό το ζήτηµα; Πώς εξασφαλίζεται πραγµατικά, η ασφάλεια του πολίτη της δυτικής Αθήνας
εν προκειµένω και γενικότερα όταν αυτήν τη στιγµή ενδεικτικά
αναφέρω ότι στο αστυνοµικό τµήµα Ιλίου δύο ήρθαν από τη
σχολή και οι δύο µετατίθενται, όταν η πληρότητα και τα ποσοστά
σχετικά µε τις οργανικές θέσεις σε όλα τα τµήµατα της δυτικής
Αθήνας είναι γύρω στο 40% µείον; Τι σκέφτεστε να κάνετε από
εδώ και πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Καφαντάρη.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Θα σας
παρακαλούσα να τα τηρήσετε, γιατί οι δικές σας απαντήσεις συνήθως ξεφεύγουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση της εν λόγω επίκαιρης ερώτησης συνιστά µια ευκαιρία,
ώστε να ενηµερωθούν οι πολίτες και ειδικότερα οι συµπολίτες
µας που κατοικούν στην περιοχή της δυτικής Αττικής για το
πλέγµα πρωτοβουλιών, που ήδη αναπτύσσει η Κυβέρνηση στην
κατεύθυνση εµπέδωσης του αισθήµατος ασφάλειας όσων διαβιούν εκεί, αλλά και ευρύτερα των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Έτσι, λοιπόν, από την 1η Νοεµβρίου θα υπηρετούν στα αστυνοµικά τµήµατα της Αττικής χίλιοι είκοσι έξι περισσότεροι αστυνοµικοί. Κάθε βράδυ θα κυκλοφορούν στους δρόµους των
γειτονιών εκατό επιπλέον περιπολικά από τριάντα µόλις που είναι
σήµερα, γιατί στο λεκανοπέδιο Αττικής έχουµε το 70% της εγκληµατικότητας και το 30% των δυνάµεών µας. Οι τοποθετήσεις
ξεκίνησαν στις 4 Οκτωβρίου και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά τους λόγους που έχουν οδηγήσει την τελευταία
δεκαετία τον αριθµό των υπηρετούντων αστυνοµικών στις υπηρεσίες να είναι ελλειµµατικός, που αναφέρονται στην ερώτηση
της κ. Καφαντάρη, έχουν πλειστάκις συζητηθεί σε αυτή την Αίθουσα. Οφείλονται συνοπτικά στις εξαιρετικά µειωµένες προσλήψεις αστυνοµικού προσωπικού κατά τα προηγούµενα έτη από
το 2010 και εντεύθεν, στις δυσανάλογα µεγάλες σε αριθµό αποχωρήσεις προσωπικού από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας
κατά την τελευταία δεκαετία λόγω συνταξιοδοτήσεων, την έκτα-
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κτη αλλά και αναγκαία διασπορά µεγάλου αριθµού αστυνοµικών
δυνάµεων στα χερσαία σύνορα, Έβρος, νησιά µε σκοπό την αντιµετώπιση του τεράστιου αριθµού των µεταναστευτικών ροών
και την ασύµµετρη απειλή που συνεχίζει να δέχεται κατά την τελευταία διετία η χώρα µας από την Τουρκία, την έκτακτη πλην
όµως αναγκαία διάθεση σε καθηµερινή βάση από το Μάρτιο του
2020 και εφεξής αστυνοµικών κατανεµηµένων σε χίλια οκτακόσια
µε χίλια εννιακόσια συνεργεία σε ολόκληρη την επικράτεια µε
σκοπό την ανατεθείσα αρµοδιότητα στην ΕΛΑΣ από την πολιτεία,
των ελέγχων εφαρµογής των µέτρων για την πανδηµία και µε
σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ας δούµε, όµως, πιο προσεκτικά την πραγµατικότητα στη δυτική Αττική. Ήδη από την 4η Οκτωβρίου του 2021 τοποθετήθηκαν
στη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής τριακόσιοι έξι νεοεξελθόντες αστυφύλακες εκ των οποίων τριάντα τέσσερις στη Διεύθυνση Αστυνοµίας Δυτικής Αττικής για διάθεση αναλόγως των
υπηρεσιακών αναγκών µε σκοπό την πληρέστερη επάνδρωση
των υπηρεσιών τους. Παράλληλα δε εφαρµόζεται και ένα ειδικό
σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση
Αττικής συνολικότερα για τη δυτική Αττική.
Ήδη προ µηνός, επίσης, δόθηκαν ογδόντα νέα περιπολικά στη
Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί
η προµήθεια δεκαπέντε νέων οχηµάτων ειδικά διαµορφωµένων
µε πλεξιγκλάς για την κάλυψη και παροχή καλύτερων όρων
ασφάλειας για το προσωπικό, το οποίο καλείται να µεταγάγει
άτοµα τα οποία είναι ευάλωτα σε διάφορες µορφές επικινδυνότητας, όπως πιθανόν πάσχοντες από COVID από µία άλλη σειρά
λοιµώδη νοσήµατα.
Επίσης, έως το τέλος του έτους πρόκειται να δοθούν στην
άµεση δράση της Αττικής και Θεσσαλονίκης άλλα εκατόν δεκατρία νέα περιπολικά µε σκοπό την ενίσχυση της αστυνόµευσης
στις περιοχές εκδήλωσης µεγαλύτερης εγκληµατικότητας.
Θα ήθελα, όµως, στο σηµείο αυτό να επισηµάνω ότι πολύ σύντοµα το προσεχές διάστηµα οι πολίτες σε όλη την ελληνική επικράτεια και συνακόλουθα και οι πολίτες της δυτικής Αττικής θα
νιώσουν µεγαλύτερη ασφάλεια αντιλαµβανόµενοι την παρουσία
των αστυνοµικών σε κάθε γειτονιά, κάτι που αναµένεται να συµβεί µε την απελευθέρωση δυνάµεων από την περιττή µέχρι τώρα
γραφειοκρατική απασχόλησή τους σε γραφειακές εργασίες
εντός των αστυνοµικών τµηµάτων και υπηρεσιών. Αυτό θα συµβεί άµεσα µε την υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας,
της εκτεταµένης ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για τις αλλαγές που θα γίνουν σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Χιλιάδες αστυνοµικοί θα απελευθερωθούν από αντικείµενα
όπως γραφειοκρατικές απασχολήσεις, που δεν είναι της πραγµατικής αποστολής τους ως αστυνοµικών και θα ριχτούν στην
αστυνόµευση των γειτονιών, µε έµφαση στις περιοχές υψηλής
παραβατικότητας, όπως στις περιοχές δυτικής Αττικής. Εξαγγέλθηκε ήδη ότι από 1-1-2022 καταργείται η επικύρωση του γνησίου
της υπογραφής στα αστυνοµικά τµήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ταυτόχρονα ενισχύεται η συνεργασία της ΕΛΑΣ µε τις
τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων, όπως τα φαινόµενα ενδοοικογενειακής βίας, που πολλαπλασιάστηκαν εν µέσω της πανδηµίας.
Αναδιοργανώνονται οι δοµές και µεθοδεύεται σε εύλογο χρονικό
διάστηµα καλύτερος συντονισµός των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας, ώστε να αντιµετωπισθούν παθογένειες και στρεβλώσεις δεκαετιών.
Τέλος, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στους κρίσιµους δήµους της δυτικής Αττικής καταστρώνονται τα νέα επιχειρησιακά σχέδια για την καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας στις περιοχές που βρίσκονται σε έξαρση.
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Έχουν γίνει επανειληµµένα συσκέψεις µε τους τοπικούς δηµάρχους. Αναφέροµαι, για παράδειγµα, σε ό,τι έχει σχέση µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη δυτική Αττική.
Ως δείγµα της µεγάλης σηµασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο στο ζήτηµα αυτό στις 28 Σεπτεµβρίου του 2021
στον Δήµο Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην
οποία παρευρέθηκε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, µε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και µια σειρά άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, όπου εξετάστηκαν συνολικότερα θέµατα
ασφάλειας του συγκεκριµένου δήµου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.
Κυρίες και κύριοι, ασφάλεια για όλους µε Αστυνοµία παρούσα
σε όλες τις γειτονιές, φιλική προς τους πολίτες και αποτελεσµατική απέναντι στο έγκληµα είναι αυτό το οποίο πρεσβεύουµε και
για το οποίο εργαζόµαστε καθηµερινά. Με αυτή την πολιτική ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος ξεκίνησε τις
επισκέψεις του στα αστυνοµικά τµήµατα, αρχίζοντας από τη δυτική Αττική. Στις 3 Σεπτεµβρίου µε τον αρχηγό, όπως ήδη γνωρίζετε, επισκέφθηκε το Αστυνοµικό Τµήµα Περιστερίου και το
Αστυνοµικό Τµήµα Ασπροπύργου για να διαπιστώσει εν τοις
πράγµασι και στο πεδίο τις πραγµατικές ανάγκες στο πλαίσιο του
ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασµού για τη δυτική Αττική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, για άλλη µια
φορά ακούσαµε ένα ευχολόγιο: «Θα, θα, θα».
Πρώτα απ’ όλα, θα σας πω ότι η ερώτηση αφορά τη δυτική
Αθήνα και όχι τη δυτική Αττική. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η αστυνοµική διεύθυνση είναι δυτικής Αττικής και εκεί υπάγονται βέβαια
και τα τµήµατα της δυτικής Αθήνας. Θα πω, όµως, ότι δύο χρόνια
πριν υπηρετούσαν γύρω στα πεντακόσια πενήντα µε εξακόσια
άτοµα. Τώρα υπηρετούν τετρακόσιοι πενήντα στη δυτική Αττική
-το τονίζω αυτό- και έρχονται, όπως είπατε και εσείς, τριάντα τέσσερις.
Από την άλλη µεριά, εγώ θα πω νούµερα ενδεικτικά. Με στοιχεία πριν από είκοσι ηµέρες, στο Περιστέρι από τις σαράντα θέσεις που υπάρχουν είκοσι πέντε ήταν παρόντες. Στο δε Αιγάλεω
από τους εξήντα οι δεκαεπτά.
Κύριε Υπουργέ, πώς µπορούν να αστυνοµεύσουν µε την έννοια της προστασίας του πολίτη από παραβατικές συµπεριφορές
τη νύχτα κ.λπ., όταν δεν υπάρχει περιπολία; Και το λέω αυτό µε
σαφήνεια. Είδαµε περιπολικά -και εγώ η ίδια- και στο Αστυνοµικό
Τµήµα Αιγάλεω, αλλά δεν µπορούν να λειτουργήσουν, γιατί δεν
υπάρχει προσωπικό. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτή την οποία παρουσιάζετε.
Εγώ, όµως, θα πω κάποια πράγµατα µε βάση τα στοιχεία που
υπάρχουν για τη δυτική Αθήνα συγκεκριµένα. Στο 1ο Τµήµα Περιστερίου τοποθετούνται τέσσερις, δεν µετατίθεται κανένας. Στο
2ο Τµήµα Περιστερίου δεν τοποθετείται κανείς, φεύγει ένας. Στο
Ίλιον έρχονται δύο νέοι συνάδελφοι, όµως, φεύγουν δύο. Στο Αιγάλεω έρχονται τρεις, φεύγει ένας και µετατίθεται από άλλη υπηρεσία άλλος ένας. Στους Άγιους Αναργύρους και Καµατερό δεν
έρχεται κανείς, φεύγουν δύο κι έρχεται ένας από µετακίνηση από
άλλη υπηρεσία. Στην Πετρούπολη έρχεται ένας. Στο Χαϊδάρι
ένας φεύγει, ένας έρχεται. Στην Αγία Βαρβάρα έρχονται τέσσερις και δεν µετακινείται κανείς. Αυτή η κατάσταση πραγµατικά
πρέπει να αλλάξει.
Στις κεντρικές υπηρεσίες πόσοι αστυνοµικοί υπηρετούν και
δεν µπορούν να στελεχώσουν τα αστυνοµικά τµήµατα; Πού είναι
διάφοροι αστυνοµικοί αποσπασµένοι τη στιγµή που τα αστυνοµικά τµήµατα «στενάζουν»; Για να µην πω για τα τµήµατα ασφαλείας, που είναι ακόµα πιο δύσκολη η κατάσταση.
Δεν µου απαντήσατε στο εξής, κύριε Υπουργέ, αν και υπηρεσιακά νοµίζω το γνωρίζετε. Δεν έχετε επιχείρηµα και γι’ αυτό δεν
απαντάτε. Τι κάνουν οι δόκιµοι αστυνοµικοί; Μπορούν να στελεχώσουν ένα τµήµα σε περιπολία; Μπορούν να είναι σε µία φύλαξη; Οι άνθρωποι αυτοί µαθαίνουν και για να µπουν σε ένα
περιπολικό πρέπει να είναι ο τρίτος ο δόκιµος. Άρα χρειάζονται
άλλοι δύο οπωσδήποτε για να λειτουργήσει ένα περιπολικό και
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να κάνει περιπολία. Γι’ αυτό µη µας λέτε εντυπωσιακά νούµερα.
Για να µην πω ότι µε αυτούς τους ανθρώπους εξοικονοµείτε ως
κράτος, ως πολιτεία, ως Υπουργείο, γιατί πληρώνονται στοιχειωδώς, κάτι πάνω από 300 ευρώ τον µήνα. Είναι µαθητευόµενοι.
Σε αυτά τα ερωτήµατα θέλουµε να απαντήσουµε. Και πιστεύουµε ότι για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου
στην Ελληνική Αστυνοµία, γιατί δυστυχώς βιώνουµε καταστάσεις
καταστολής και µόνο σε µια σειρά περιπτώσεις που βιώνουµε και
βλέπουµε τα τελευταία δύο χρόνια, πρέπει να νιώσει ο απλός πολίτης ότι ο αστυνοµικός τον προστατεύει από την παραβατικότητα, ότι µπορεί να κυκλοφορήσει το βράδυ να πάει στο σπίτι του
ή να πάει κάπου αλλού και να µην κινδυνεύει. Και αυτό χρειάζεται
αστυνοµικές δυνάµεις και ενίσχυση των αστυνοµικών τµηµάτων.
Αλλά, εσείς φοβάµαι πολύ ότι δεν σκέφτεστε σ’ αυτή την κατεύθυνση. Κάνατε καινούργιες Αστυνοµίες, είτε τις λένε «συνοριοφύλακες» είτε «ΟΔΟΣ» είτε άλλο, και προσλήψεις µε λογική
καταστολής κοινωνικών αντιδράσεων και όχι την ουσιαστική, αν
θέλετε, προστασία του πολίτη, που ισχύει και για τη δυτική
Αθήνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καφαντάρη.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
Μου δώσατε µία υπόσχεση πριν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν
κρύβουµε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί, τα αντιµετωπίζουµε.
Και η τελευταία διετία από πλευράς ενίσχυσης της Ελληνικής
Αστυνοµίας από προσωπικού και µέσων είναι ο αδιάψευστος
µάρτυρας. Και όλα αυτά γιατί θέλουµε να µπορούµε να κοιτάµε
τους πολίτες στα µάτια.
Για εµάς δεν είναι άλλοθι το τι έκαναν οι προηγούµενοι. Για
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας οδηγός είναι η δέσµευση
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ασφάλεια του πολίτη. Αυτός
είναι ο πήχης. Η πολιτική µας είναι µόνο πέντε λέξεις «Ασφάλεια
για όλους, ασφάλεια παντού». Δέσµευση που υλοποιούµε χάρη
στις προσπάθειες των γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής
Αστυνοµίας, οι οποίοι καταθέτουν καθηµερινά τον καλύτερό
τους εαυτό, για να είναι δίπλα στον πολίτη, να λειτουργούν αποτρεπτικά ή να είναι στο κατόπι κάθε εγκληµατία. Από την πλευρά
µας φροντίζουµε να τους δίνουµε όσο το δυνατόν περισσότερα
µέσα, όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους.
Δηµιουργούµε, οικοδοµούµε µέρα µε τη µέρα µια Ελληνική
Αστυνοµία η οποία θα είναι φιλική προς τους πολίτες και τους
νέους ανθρώπους, αρωγός και παρούσα δίπλα στον πολίτη, µε
σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων της ελληνικής κοινωνίας,
τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των πολιτών που διαµένουν στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα σκληρή και αποτελεσµατική στο έγκληµα οποιασδήποτε
µορφής και σε οποιονδήποτε τόπο.
Στους άµεσους στόχους της πολιτείας και ειδικά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η διαρκής ενίσχυση της συνεργασίας της Αστυνοµίας µε την ηγεσία, τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και τη Δηµοτική Αστυνοµία, προκειµένου να βελτιωθεί το αίσθηµα της ασφάλειας των πολιτών σε κάθε γειτονιά.
Για τον λόγο αυτό, µια και αναφερθήκατε στο Περιστέρι, πραγµατοποιήθηκε ήδη συνάντηση µε τους Δηµάρχους Περιστερίου και
Ασπροπύργου Ανδρέα Παχατουρίδη και Νικόλαο Μελέτη, ώστε να
αποτυπωθεί η πραγµατική εικόνα της εγκληµατικότητας στους δήµους τους και οι ανάγκες αστυνόµευσης που επικρατούν στην
κάθε περιοχή ξεχωριστά, µε σκοπό να εξευρεθούν οι προσφορότερες εκείνες λύσεις που µε κοινή συνεργασία όλων των µερών,
Ελληνικής Αστυνοµίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τοπικής αυτοδιοίκησης, να οδηγήσουν άµεσα στο βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσµα προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι, προωθούµε καθηµερινά ένα συνεκτικό
πλέγµα πολιτικών που απαντούν στο ζητούµενο των πολιτών για
εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας της γειτονιάς τους και
όπου απαιτείται να αναδιατάσσουµε πόρους και δυνάµεις µε
αναφορά στη σύγχρονη εποχή, µε έµφαση στις ανάγκες που
φέρνει το παρόν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Οικονόµου.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 39/6-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αναθεώρηση απόφασης έγκρισης επιχορήγησης της πρότασης της
Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης του Πολιτισµού των Βλάχων».
Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα.
Έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Καλή εβδοµάδα και σ’ εσάς.
Κυρία Υπουργέ, στις 13 Ιουλίου µε απόφαση δική σας εγκρίθηκε η πρόταση που είχε καταθέσει η Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης του Πολιτισµού των Βλάχων για την ψηφιοποίηση,
πρόταση που αφορούσε τη δηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων µνηµείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων. Εγκρίθηκε πανηγυρικά και µάλιστα, στην αιτιολογία της έγκρισης αναφέρεται,
ανάµεσα στα άλλα διθυραµβικά, και ότι η πρόταση υποστηρίζεται
από µία οµάδα ειδικών επιστηµόνων.
Δύο µήνες µετά, στις 24 Σεπτεµβρίου, επανέρχεται το Υπουργείο σε απόφαση δικιά του που είχε αξιολογηθεί από επιστηµονική επιτροπή πολύ σηµαντικών επιστηµόνων και δίνει
διορθωτική απόφαση της απόφασής σας, µε την οποία δεν εγκρίνεται πια το πρόγραµµα, η πρόταση της εταιρείας, χωρίς µάλιστα καµµία αιτιολογία.
Την αιτιολογία την βρίσκουµε µόλις µία εβδοµάδα πριν στην
ερώτηση που σας έκανε ο συνάδελφος Κρίτων - Ηλίας Αρσένης
του κόµµατος ΜέΡΑ25. Δεν είχατε απαντήσει ούτε στην επιστηµονική επιτροπή που σας έστειλε επιστολή κ.λπ., δεν απαντήσατε
στις αρθρογραφίας που υπήρχαν και στην «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και στην «ΑΥΓΗ». Απαντήσατε τουλάχιστον στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκεί µας είπατε διάφορα περίεργα, κυρία Μενδώνη.
Το πρώτο. Φέρατε αντιµέτωπη µία επιστηµονική επιτροπή µε
πολιτιστικούς συλλόγους. Από πότε η επιστήµη κρίνεται µε τέτοια κριτήρια; Από πότε η πρόταση µίας επιστηµονικής επιτροπής Ελλήνων επιστηµόνων -επιµένω- εγκρίνεται ή απορρίπτεται
µε κριτήριο αν συµφωνούν πολιτιστικοί σύλλογοι; Εγώ, δηλαδή,
αύριο, ως ιστορικός, αν κάνω µια πρόταση επιστηµονική για τη
Μικρά Ασία, πρέπει να συµφωνούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι για
τη Μικρά Ασία. Επικαλείστε, λοιπόν, αυτούς τους συλλόγους.
Δεύτερο. Λέτε ότι δεν αντιπροσωπεύουν. Κυρία Υπουργέ, εδώ
περπατάµε, προχωράµε σε πάρα πολύ επικίνδυνα µονοπάτια.
Από πότε η επιστηµονική έρευνα έχει ανάγκη αντιπροσώπευσης
και µάλιστα της πλειοψηφίας, όπως αναφέρεται εκατόν είκοσι
ενός πολιτιστικών συλλόγων; Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι.
Τρίτον, κυρία Υπουργέ. Άλλο µεγάλο ατόπηµα στην απάντησή
σας. Εσείς θεωρείτε και µάλιστα υιοθετείτε την αντίληψη που
έχουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει βλάχικη γλώσσα και ότι είναι
ιδίωµα. Και σας ερωτώ εδώ, γιατί πάµε σε επικίνδυνα µονοπάτια
του παρελθόντος: Ποιας γλώσσας είναι ιδίωµα; Θέλω απάντηση.
Τέταρτον και σηµαντικότερο. Στην απάντησή σας λέτε, ανάµεσα στα άλλα, ότι «αν εγκρίναµε αυτή την πρόταση που δεν εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτιστικών συλλόγων, τότε αυτοί…
» -οι Βλάχοι εννοείτε- «…θα αυτοπροσδιορίζονταν». Φτάνουµε
τώρα και αφήνουµε υπόνοιες για αντεθνικώς δρώντες, για ανθρώπους δηλαδή επιστήµονες των οποίων η επιστηµονική
έρευνα µπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι
καλές;
Κι ένα τελευταίο, κυρία Υπουργέ. τα περισσότερα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας
υπόγειες διαδροµές µέσα στο µουσείο ανθρώπων οι οποίοι εµφανίζονται ως αυτόκλητοι υπερασπιστές του έθνους -κανένα
έθνος δεν τους κάλεσε προς τούτο- και πιέζουν τα µέλη τα οποία
υποχρεώθηκαν σε παραίτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είναι άλλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχω γράψει στην
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ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ, λοιπόν, επειδή
είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά, πρέπει να πάρετε µία θέση
και να µην φαίνεται -φαίνεται από την προηγούµενη απάντησή
σας- ότι ταυτίζεστε µε απόψεις πάρα πολύ επικίνδυνες και σκοτεινές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Κυρία Μενδώνη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω λίγο παραπάνω,
αν χρειαστεί. Εδώ η κ. Αναγνωστοπούλου τριπλασίασε τον
χρόνο.
Κυρία Βουλευτά, η Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης του Πολιτισµού των Βλάχων είναι ένα σωµατείο. Δεν υπάρχει καµµία επιστηµονική εταιρεία έτσι όπως νοούνται οι επιστηµονικές
εταιρείες. Εκ του καταστατικού της προκύπτει ότι είναι ένα σωµατείο µε σκοπό, σύµφωνα µε το καταστατικό του, την έρευνα,
καταγραφή και µελέτη όλων των µορφών του πολιτισµού των
Βλάχων, µε έµφαση στη γλώσσα και τις γεωγραφικές ποικιλίες
της.
Στην Ελλάδα, είτε µας αρέσει είτε όχι, εδώ και δεκαετίες υπάρχουν σύλλογοι και σωµατεία και αδελφότητες Βλάχων -σωµατεία, όπως είναι και η λεγόµενη επιστηµονική εταιρεία- τα µέλη
των οποίων είναι προφανώς και επιστήµονες. Αυτό µπορεί να σας
είχε διαφύγει. Ένας, λοιπόν, σηµαντικός αριθµός τέτοιων συλλογών προχώρησε στη συγκρότηση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων που αριθµεί πληθώρα
µελών, επαναλαµβάνω, πάρα πολλοί εκ των οποίων είναι εξίσου
καλοί επιστήµονες, όπως αυτοί που αποτελούν το σωµατείο που
ονοµάζεται Επιστηµονική Εταιρεία. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία
των Συλλόγων Βλάχων που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των
βλάχικων συλλόγων της Ελλάδας ως φορέας πολιτισµού, εκφράζει παγίως την άποψη ότι ως βλάχικη νοείται το σύνολο των τοπικών διαλέκτων µιας µη ενοποιηµένης και µιας µη
κωδικοποιηµένης προφορικής γλώσσας και ότι δεν υπάρχει ενιαία µορφή κοινά αποδεκτή από όλες τις οµάδες των βλαχόφωνων.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η πρόταση του σωµατείου που λέγεται Επιστηµονική Εταιρεία για δηµιουργία µιας ψηφιακής
βάσης δεδοµένων µνηµείων του λόγου Ελλήνων Βλάχων είναι η
µία όψη του θέµατος. Εν όψει, όµως, του ότι η ψηφιοποίηση φιλοδοξεί, όπως λένε οι εκπρόσωποι του σωµατείου της Επιστηµονικής Εταιρείας, να αποτελέσει την πρώτη συστηµατική
καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς των Βλάχων και
συνεπώς θα αποτελεί εφεξής σηµείο αναφοράς τόσο επιστηµονικά όσο και εκπαιδευτικά. Είναι σκόπιµο να συνιστά προϊόν ευρύτατης ευρύτερης αντιπροσώπευσης των Βλάχων, να προκύψει
µέσα από κοινής αποδοχής διαδικασίες, επιτροπές και µεθόδους
και να αποτελεί πραγµατικά επιστηµονικό αυτοπροσδιορισµό του
συνόλου των Ελλήνων Βλάχων.
Η προσέγγιση του ζητήµατος από ένα τµήµα µόνο ενέχει κίνδυνο δηµιουργίας εντάσεων -και το επαναλαµβάνω- µεταξύ των
περισσοτέρων συλλόγων αµφισβήτησης των επιστηµονικών µεθόδων -εδώ αµφισβητούνται οι επιστηµονικές µέθοδοι- και των
συµπερασµάτων.
Η µη επιχορήγηση της πρότασης ήταν συνέπεια της εκτίµησης
της µη επαρκούς αντιπροσωπευτικότητας της πρότασης σε
σχέση µε τον πολυπληθή αριθµό συλλόγων και σωµατείων Βλάχων, στοιχείο που κρίθηκε απαραίτητο για ένα ζήτηµα τέτοιας
σηµασίας και ευαισθησίας. Μην ψάχνετε να βρείτε σκοτεινές δυνάµεις.
Τώρα, επειδή στην ερώτησή σας αναφέρετε και το θέµα του
διοικητικού συµβουλίου του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, κατ’ αρχάς αναφερόµενη στο ζήτηµα της παραίτησης θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο όποιος
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συσχετισµός αυτού του θέµατος µε τη µη επιχορήγηση των Βλάχων είναι επιεικώς ατυχής, ατυχέστατος.
Η παραίτηση του διοικητικού συµβουλίου του ΛΕΜΜΘ έγινε,
όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι παραιτηθέντες, εξαιτίας της υπονόµευσης του έργου και των αποφάσεων της διοίκησης από
άτοµα στον χώρο του µουσείου που λειτουργούσαν -το λένε οι
ίδιοι- ως «αυτόκλητοι θεµατοφύλακες πατριωτισµού». Προφανώς, αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο προϋπήρχε, δεν δηµιουργήθηκε ξαφνικά και προφανώς δεν συνδέεται µε το ζήτηµα της
επιχορήγησης του σωµατείου των Βλάχων. Για ποιον λόγο συσχετίζετε τα δύο θέµατα είναι απορίας άξιον.
Επιπλέον, οι καταγγελίες του απερχόµενου διοικητικού συµβουλίου του συγκεκριµένου φορέα περιήλθαν σε γνώση του
Υπουργείου και εµού για πρώτη φορά διά της επιστολής παραίτησης των µελών, παρά το γεγονός ότι τα µέλη αυτά τοποθετήθηκαν στο διοικητικό συµβούλιο από τη δική σας κυβέρνηση και
παρέµειναν µέχρι τη στιγµή που παραιτήθηκαν. Προηγουµένως,
τους προηγούµενους δύο µήνες ουδόλως, είχαν θέσει τέτοια ζητήµατα. Αυτό έρχεται ξαφνικά, µετά τη µη επιχορήγηση του σωµατείου Επιστηµονική Εταιρεία.
Κοιτάξτε, οι πάντες καταλαβαίνουµε ότι ο συσχετισµός δύο εντελώς άσχετων θεµάτων µεταξύ τους στηριζόµενοι σε ένα γεγονός -ότι ο Βασίλειος Νιτσιάκος, πέραν του ότι είναι πρόεδρος του
σωµατείου Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης, ήταν παράλληλα και
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης- είναι πέρα από τεχνητά
δηµιουργούµενος και πολιτικά προπαγανδιστικός, οδηγεί, δε,
αναπόδραστα στην εργαλειοποίηση ενός δηµοσίου αξιώµατος,
όπως είναι ο πρόεδρος ενός διοικητικού συµβουλίου ενός εποπτευόµενου από το Υπουργείο -άρα και το ελληνικό δηµόσιοφορέα προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών καταστατικών σκοπών ενός
σωµατείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Μενδώνη.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας
για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Άκουσα από την Υπουργό τα ίδια µε αυτά που είπε στον κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη και θέλω να ρωτήσω το εξής: Γνωρίζατε τον
Ιούλιο του 2021 ότι υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι; Γνωρίζατε ότι
υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι κ.λπ.; Αποφασίσατε να χρηµατοδοτήσετε το πρόγραµµα το οποίο υπέβαλαν, το οποίο πρόγραµµα επιγράφεται «Ψηφιακή βάση δεδοµένων µνηµείων του
λόγου των Βλάχων». Τι είναι το σωµατείο; Εµένα µε ενδιαφέρει,
κυρία Υπουργέ, ότι είναι Έλληνες και διακόσια χρόνια µετά την
Ελληνική Επανάσταση το ελληνικό έθνος έχει την αυτοπεποίθηση να λέει ότι έχει ποικιλοµορφία άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, ότι οι Βλάχοι είναι συστατικό και συγκροτητικό στοιχείο
του ελληνικού έθνους και δεν έχει να φοβάται τίποτα. Σε άλλες
εποχές φοβόταν, σε άλλες εποχές έβλεπε αντεθνικώς δρώντες.
Λοιπόν, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους: Εγκρίνετε
αυτή την πρόταση µε διθυράµβους, λέγοντας, µάλιστα -έχω εδώ
το χαρτί, δικιά σας απόφαση- εκτός από όλα τα άλλα, ότι είναι
πάρα πολύ καλό, «ανάδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα της
άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας», ότι υποστηρίζεται από οµάδα ειδικών επιστηµόνων -εσείς το αναγνωρίζετε
αυτό-, Ελλήνων επιστηµόνων που αποφασίζουν να ασχοληθούν
µε ένα θέµα.
Δεν θα πω εγώ τώρα εδώ στην ελληνική Βουλή ποιοι είναι οι
σύλλογοι των Βλάχων και τι κάνουν και τι φτιάχνουν. Οµάδα Ελλήνων επιστηµόνων καταθέτει ένα πρόγραµµα που αφορά ένα
τέτοιο θέµα.
Εγώ δεν θα προσθέσω πάρα πολλά και το βρίσκω εντελώς
ανοίκειο σε αυτή τη φάση που συζητάµε, να ασχοληθώ µε τον κ.
Νιτσιάκο, µε τον τρόπο που ασχοληθήκατε εσείς, µε έναν καταξιωµένο Έλληνα επιστήµονα -Έλληνα επιµένω, όπως είναι Έλληνες όλοι οι άλλοι- και να πω αυτά που είπατε για ιδιωτικά
συµφέροντα και όλα αυτά. Γιατί συνδέονται, κυρία Υπουργέ;
Γιατί βλέπουµε ότι από τον Ιούλιο που εγκρίνατε εσείς το πρό-
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γραµµα, που κατατέθηκε, µέχρι το Σεπτέµβριο και µέχρι τώρα,
υπάρχουν κάποιες υπόγειες διαδροµές τεράστιας πίεσης που
φαίνεται δεν µένουν µόνο στο πρόγραµµα, φτάνουν και µέχρι το
µουσείο γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι πράγµατι -και το
αναγνωρίζουν- δεν είχαν κανένα πρόβληµα στο µουσείο ούτε
από τη δικιά σας ηγεσία ούτε από τη δικιά µας ηγεσία. Σε ποιες
σκοτεινές δυνάµεις εσείς -σκοτεινές ή µη σκοτεινές, δεν µε ενδιαφέρει, αυτόκλητους σωτήρες του έθνους- επιτρέψατε αυτή
την πίεση και να αναιρέσετε την ίδια τη δικιά σας απόφαση;
Εγώ θα κλείσω µε τρεις προτάσεις -αν µου επιτρέπετε για µισό
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- από το άρθρο ενός ανθρώπου ο οποίος
δεν µπορεί να κατηγορηθεί για ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα δεν απαντάτε
στο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντάτε στην κοινωνία. «Ο εκφασισµός…» -γράφει
λοιπόν- «…µιας κοινωνίας δεν έρχεται µε τη Χρυσή Αυγή. Αυτή
είναι το αποτέλεσµα του εκφασισµού. Το «αίµα, τιµή…» κ.λπ.
είναι προϊόν χρόνιων διδαχών και πολιτικών αποφάσεων σαν της
κ. Μενδώνη που λογόκριναν ολόκληρες περιοχές της ιστορικής
γνώσης στο όνοµα της ευαισθησίας κάποιων που όρισαν εαυτούς ως εκπροσώπους της κοινωνίας.» Πάσχος Μανδραβέλης
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρία Μενδώνη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, τη σηµασία και την προσφορά των Βλάχων την
έχω επισηµάνει µε πολύ έµφαση -και θα επανέλθω σε αυτό- στην
απάντησή µου στον κ. Αρσένη, την οποία τουλάχιστον δύο φορές
επικαλέστηκε η κυρία Βουλευτής. Εποµένως, δεν νοµίζω ότι αµφισβητεί κανείς αυτό το θέµα.
Επίσης, δεν είχα καµµία πρόθεση να ασχοληθώ µε τον κ. Νιτσιάκο, µε τον οποίο πρέπει να πω ότι ως Πρόεδρο του ΛΕΜΜΘ
είχα και µια πολύ καλή συνεργασία. Η κυρία Βουλευτής µπέρδεψε δύο διαφορετικά πράγµατα για τη δική της σκοπιµότητα.
Η επιχειρηµατολογία την οποία χρησιµοποιείτε είναι πολιτικά
ελλιπής -µπορεί να µην συµφωνείτε, εγώ έτσι το εκτιµώ- και δεν
παραθέτει καν τα πλήρη και πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης. Αντιλαµβάνοµαι την προσπάθεια που καταβάλλετε να µου
ασκήσετε κριτική. Θεµιτό είναι. Αντιλαµβάνοµαι την αγωνία σας
να κοµίσετε το όποιο εσείς θεωρείτε πολιτικό όφελος για το
κόµµα σας, αναγάγοντας σε µείζονα πολιτικά ζητήµατα δύο εντελώς άσχετα µεταξύ τους θέµατα, αυτά τα οποία είπαµε: τη µη
έγκριση της επιχορήγησης και την παραίτηση ορισµένων -όχι
όλων, ορισµένων- µελών του ΛΕΜΜΘ.
Εδώ, λοιπόν, θα σας πω µια ανακρίβεια. Υπάρχουν και άλλες
στο κείµενο παραίτησης, αλλά δεν έχουµε το χρόνο. Θα µπορούσαµε να κάνουµε πολύ µεγάλη ανάλυση, διότι εδώ φαίνεται ότι
προβάλλεται η αλλοίωση κάποιων κειµένων, τα οποία ήταν στο
τυπογραφείο, ενώ φέρεται από αναφορές υπηρεσιακών στελεχών, ότι ο περί ου ο λόγος κατάλογος δεν είχε καν κατατεθεί στο
τυπογραφείο. Ας είναι. Είναι και πολλές άλλες τέτοιες ανακριβείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε η
κυρία Υπουργός. Δεν ακούγεστε άλλωστε.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Επιπρόσθετα, θέλω να επισηµάνω ότι δεν πρέπει να συγχέουµε την ιδιότητα του οποιουδήποτε προέδρου ενός
σωµατείου ιδιωτικού δικαίου µε τον πρόεδρο του διοικητικού
συµβουλίου ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ακόµα κι
αν το φυσικό πρόσωπο είναι το ίδιο το οποίο εποπτεύεται από το
κράτος και εν προκειµένω από το Υπουργείο Πολιτισµού. Είναι
δύο εντελώς διαφορετικά και διακριτά πράγµατα.
Είναι, πραγµατικά, λυπηρό ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και ένας σηµαντικός θεσµός όπως είναι το συγκεκριµένο
µουσείο, να εργαλειοποιείται προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων και διχαστικής προπαγάνδας. Γιατί αυτό γίνεται. Η
διαφύλαξη του κύρους του θεσµού του µουσείου, αλλά και όλων
των εργαζοµένων, θα έπρεπε να αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα όλων.
Καθίσταται, επιπλέον, σαφές, ότι εάν όντως η διοίκηση του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

µουσείου είχε εσωτερικά προβλήµατα υπονόµευσης του έργου
της, θα έπρεπε αυτό να το έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο
είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο είτε σε µένα έγκαιρα και όχι να περιµένουν να βρουν κάποιο πρόσχηµα. Ποιο είναι αυτό; Η µη έγκριση της επιχορήγησης του σωµατείου Επιστηµονική Εταιρεία
Μελέτης του Πολιτισµού των Βλάχων προκειµένου να παραιτηθούν µη νοιάζοµαι για το τι κλίµα δηµιουργούν στο ίδιο το µουσείο και, µάλιστα, αναφέροντας στην επιστολή παραίτησής τους
τη φράση «…επικύρωσης των φρονηµάτων ατόµων και θεσµών
που κατηγοριοποιούν πρόσωπα και δράσεις σε πατριωτικές και
µη πατριωτικές».
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Πού βρισκόµαστε, για να γυρίσω
πίσω την ερώτησή σας; Αυτά στο µικρόκοσµο του µουσείου.
Ως προς τους Βλάχους, το είπα στον κ. Αρσένη, το επαναλαµβάνω στεντορείως: Οι Βλάχοι αποτελούν µία πληθυσµιακή οµάδα
που διαµόρφωσαν στη σύγχρονη ελληνική συνείδηση διατηρώντας τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συµβάλλοντας ουσιωδώς στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους ως
αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η οποιαδήποτε
προσέγγιση, πόσω µάλλον η δηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων µνηµείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων από ένα µεµονωµένο σύλλογο που δεν αντιπροσωπεύει την ολότητα ή ένα
µεγάλο µέρος, τέλος πάντων, των Ελλήνων Βλάχων, ενέχει κίνδυνο ετεροπροσδιορισµού των τελευταίων -το επαναλαµβάνωακόµα και στην περίπτωση που ακολουθούνται επιστηµονικά τεκµηριωµένες µέθοδοι και τεχνικές.
Προφανώς, δεν θα είχε κανείς αντίρρηση -και δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβληµα- ο ένας σύλλογος που λέγεται Επιστηµονική Εταιρεία ή πολλοί άλλοι να έρθουν µαζί και να
υποβάλουν µία ευρύτερη πρόταση.
Προφανώς δεν χρειάζεται να επιµείνουµε περισσότερο στο ότι
οι Βλάχοι είναι αναπόσπαστο τµήµα και σηµαντικότατο κεφάλαιο
της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Απάντησα στον κ. Αρσένη,
απαντώ µε τον ίδιο τρόπο και σε εσάς.
Ακριβώς επειδή σεβόµαστε την ιστορία και τον πολιτισµό των
Βλάχων, δεν θα ήθελα το Υπουργείο Πολιτισµού να αποτελέσει
αιτία πόλωσης µεταξύ τους. Διότι µπορεί να µην έχετε ενηµερωθεί, αλλά ήδη από τη δηµοσιοποίηση της πρότασης και µόνο της
επιστηµονικής εταιρείας υπήρχαν ενστάσεις και υπήρχε και σοβαρός επιστηµονικός αντίλογος. Και αυτό η πολιτεία οφείλει να
το λαµβάνει υπ’ όψιν της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κ. Μενδώνη. Καλή συνέχεια και στους δύο.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 55/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Τι µέλλει γενέσθαι µε τις συµβάσεις ΙΔΟΧ υπαλλήλων των νοσοκοµείων που λήγουν στις 31-12-2021».
Κύριε Πουλά, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε δύο
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 31 Δεκεµβρίου του 2021 λήγουν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου προσωπικού που υπηρετεί στη φύλαξη, τη σίτιση και καθαριότητα των νοσοκοµείων της χώρας
µεταξύ των οποίων και του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας και
µέχρι στιγµής το Υπουργείο σας δεν έχει δώσει οδηγίες για το
πώς θα καλυφθούν οι συγκεκριµένες θέσεις εργασίας µε το νέο
έτος.
Σας θυµίζουµε ότι το Σεπτέµβριο του 2019 το Υπουργείο
Υγείας απέστειλε έγγραφο προς τα νοσοκοµεία της χώρας µε
θέµα «υλοποίηση προγραµµάτων προµηθειών και υπηρεσιών φορέων υγείας» µε το οποίο δινόταν η εντολή προ της λήψης απόφασης για τις εν λόγω υπηρεσίες, τα νοσοκοµεία να εξετάσουν
έναν από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους είτε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4430/2016 είτε σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν.4542/2018 είτε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί
προµηθειών µε γνώµονα το δηµόσιο δηµοσιονοµικό όφελος.
Με βάση το εν λόγω έγγραφο το διοικητικό συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας αποφάσισε να προχωρήσει στη
σύναψη ατοµικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για
ένα έτος από την 1-1-2020 µέχρι την 31-12-2020. Μετά στις 15-
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9-2020 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 177 τόµος Α’ ο ν.4722. Στο άρθρο
45 αναφέρει ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου που έχουν υλοποιηθεί βάσει του άρθρου 63 του ν.4430/2016 µε τις οποίες έχει
προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία
και στους εποπτεύοντες φορείς του Υπουργείου Υγείας στους
τοµείς φύλαξης σίτισης και καθαριότητας, δύναται µε απόφασή
του κατά περίπτωση του αρµόδιου φορέα να παραταθούν έως
31-12-2021. Το νοσοκοµείο λοιπόν προχώρησε στην παράταση
των εν λόγω συµβάσεων έως 31-12-2021.
Δεδοµένου ότι τώρα λήγουν, σας ερωτώ: Ποια είναι η πρόθεση
σας για την παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου για το
προσωπικό που απασχολείται στη φύλαξη, στη σίτιση και στην
καθαριότητα των νοσοκοµείων; Και κατά δεύτερον, πώς σκοπεύετε να καλύψετε τις εν λόγω ανάγκες σε προσωπικό των νοσοκοµείων µε το νέο έτος;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πουλά.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης.
Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τρία
λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Καλή εβδοµάδα,
κύριε Πρόεδρε.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδα την προηγούµενη ερώτηση, γιατί
εγώ έλκω και την καταγωγή µου εκ µητρός ως Βλάχος από την
Αβδέλλα Γρεβενών, οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση η
οποία ακολούθησε.
Κύριε συνάδελφε, να διαχωρίσουµε λίγο κάποια θέµατα στην
ερώτησή σας, επειδή δηµιουργείται µια σύγχυση συνολικά για
το επικουρικό προσωπικό και για τους ΟΧ. Για το επικουρικό προσωπικό -όπως είδατε- παρατείναµε τις συµβάσεις τους µέχρι το
Μάρτιο και αντιστοίχως δίνουµε τη δυνατότητα µε προκηρύξεις
οι οποίες έχουν βγει ή βγαίνουν συνεχώς και θα βγαίνουν -όπως
για τις τέσσερις χιλιάδες που είναι θέµα των επόµενων εβδοµάδων να βγει για το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και εννιακόσιες δέκα θέσεις για το λοιπό ιατρικό προσωπικό- και µε ειδική
µοριοδότηση που θα υπάρξει να καλυφθούν αυτές οι θέσεις.
Αυτό δεν συµπεριλαµβάνει τους ΟΧ οι οποίοι εξ αρχής είχαν µπει
σε µια διαδικασία να λειτουργήσουν για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα και για συγκεκριµένες ανάγκες να εξυπηρετήσουν.
Πώς είναι τώρα το πλαίσιο; Αυτή τη στιγµή δίνεται η δυνατότητα στα νοσοκοµεία τα οποία λειτουργούν είτε για όσο διάστηµα το Υπουργείο Υγείας παρατείνει αυτές τις συµβάσεις να
µπορεί να τις παρατείνει είτε στη δική τους επιλογή να προσπαθήσουν να βρουν άλλες εναλλακτικές θέσεις βάσει των δυνατοτήτων των δηµοσιονοµικών οι οποίες υπάρχουν, δηλαδή να
απευθυνθούν µε διαγωνιστικές διαδικασίες.
Εάν πάνε σε προσλήψεις µε τη διαδικασία των προσλήψεων
αυτοµάτως θα στερήσουν θέσεις από τη διαδικασία των προσλήψεων τις οποίες έχουµε για το 2021 και το 2022. Για όσο διάστηµα δεν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προκειµένου να
υπάρξουν εναλλακτικές δυνατότητες, θα δοθεί η δυνατότητα
επεκτάσεων αν και εφόσον υπάρχει ανάγκη από τα νοσοκοµεία.
Αλλά ξεκαθαρίζουµε εξαρχής -επειδή γίνεται µια µεγάλη κουβέντα- ότι εδώ πέρα δεν λέµε για άτοµα τα οποία έρχονται να
καλύψουν θέσεις όπως οι επικουρικοί µε τις προκηρύξεις οι
οποίες βγαίνουν. Εάν τυχόν υπήρχε επιθυµία από τα νοσοκοµεία
να πάει σε µόνιµο προσωπικό τέτοιας φύσεως, σήµαινε ότι θα
στερούσε θέσεις από άλλο προσωπικό το οποίο χρειάζεται στα
νοσοκοµεία.
Οι εναλλακτικές υπάρχουν στα νοσοκοµεία βάσει των παρατάσεων που δίνουµε. Έχουν υπάρξει νοσοκοµεία τα οποία έχουν
κάνει επιλογή να πάνε σε άλλες σχέσεις εργασίας που θεωρούν
ότι είναι συµφερότερες µε τη δυνατότητα να κινηθούν µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Αντιστοίχως, όπως εσείς ο ίδιος είπατε,
το νοσοκοµείο της Αργολίδας διαθέτει δώδεκα άτοµα προσωπικό φύλαξης, δεκαέξι στην καθαριότητα και πέντε άτοµα στην
εστίαση.
Αυτή τη στιγµή αναλόγως και της βούλησης του Υπουργείου
µπορεί να δοθεί άλλη µία παράταση προκειµένου να καλυφθούν
τα κενά. Αλλά δεν µιλάµε για παρατάσεις οι οποίες θα είναι ορι-
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στικής φύσεως. Μιλάµε για παρατάσεις, προκειµένου τα ίδια τα
νοσοκοµεία να επιλέξουν και εναλλακτικούς τρόπους για να κρατήσουν τις θέσεις. Αυτό που µπορούµε να σας διαβεβαιώσουµε
είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένα νοσοκοµείο να µην µπορεί να έχει υπηρεσία. Για όσο διάστηµα χρειαστεί θα υπάρχουν
οι εναλλακτικές διαδικασίες των παρατάσεων. Αλλά δεν βρίσκεται στη βούληση να οδηγηθούµε σε συνθήκες όπως οι συνθήκες
στις οποίες επιλέγουµε και προσπαθούµε να κάνουµε µέσω του
επικουρικού προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, δεν µιλάµε εδώ για τους επικουρικούς. Οι επικουρικοί είναι µια τελείως
διαφορετική κατηγορία. Εδώ µιλάµε για τις συµβάσεις ορισµένου
χρόνου. Τα νοσοκοµεία έχουν προσλάβει µε βάση τον νόµο που
υιοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσωπικό, το οποίο έχει σύµβαση ενός έτους. Εσείς τώρα, απ’ ότι κατάλαβα, θεωρείτε ότι θα
πρέπει να γίνει µία διαγωνιστική διαδικασία µέσω εργολάβων.
Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
Αν πάτε λοιπόν στο µοντέλο αυτό των εργολάβων πρέπει πρώτον και κύριον να το δώσετε γραπτώς, να το στείλετε δηλαδή µε
µια εγκύκλιο στα νοσοκοµεία για να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της εργολαβίας. Να µην το αφήνετε να αιωρείται, αλλά
πραγµατικά να αναλάβετε την ευθύνη και να πείτε ότι πάµε σε
προσλήψεις µέσω εργολάβων.
Γιατί αυτό ενέχει και άλλα πράγµατα. Πρώτον είναι το κόστος.
Έχετε υπολογίσει αυτή τη στιγµή ότι για το προσωπικό αυτό το
νοσοκοµείο του Άργους δαπανά 320.000 ευρώ; Εάν προσλάβετε
λοιπόν έναν εργολάβο, το κόστος θα γίνει τριπλάσιο και είµαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Αν κάνετε µια έρευνα αγοράς, θα
το δείτε, θα το διαπιστώσετε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι προϋπολογισµοί των νοσοκοµείων θα αυξηθούν κατά πολύ µέσω αυτής της
µορφής που επιλέγετε.
Γιατί πιστεύω ότι αυτά τα άτοµα που είπατε ότι έχουν προσληφθεί µε την προηγούµενη σύµβαση µπορούν και εκπληρώνουν τα
καθήκοντά τους και µάλιστα και µέσα στην πανδηµία. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν µπροστά. Η φύλαξη δεν έκανε µόνο φύλαξη στα νοσοκοµεία έβλεπε και τα περιστατικά για το ποιος θα µπει και ποιος
δεν θα µπει, ποιος είναι COVID και ποιος δεν είναι. Έκαναν άλλα
καθήκοντα, σήκωναν τα τηλέφωνα. Τα τηλεφωνεία είχαν πρόβληµα και πήγαιναν οι σεκιουριτάδες και τα σήκωναν. Υπάρχουν
κι άλλα προβλήµατα. Και ειδικά µε την εστίαση και µε την καθαριότητα δεν µπορεί αυτοί οι άνθρωποι που µέχρι τα χτες τους είχαµε µέσα στην πρώτη γραµµή, αυτή τη στιγµή να τους λέµε
«φεύγετε» για να έρθει ένας εργολάβος ο οποίος θα φέρει τους
δικούς του.
Δεν λέµε ότι πρέπει να τους µονιµοποιήσετε και θεωρούµε ότι
έτσι όπως το πάτε, πάτε σε λάθος γραµµή. Αυτοί οι άνθρωποι θα
πρέπει να παραµείνουν, γιατί, πρώτον και κύριον, µέσα στα νοσοκοµεία αυτοί εξυπηρετούν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Δηλαδή,
έχει γίνει σε όλους γνωστό ότι οι άνθρωποι που είναι στη φύλαξη,
στη σίτιση και στην καθαριότητα είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πουλά.
Κύριε Πλεύρη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πουλά, οι
δυνατότητες που υπάρχουν είναι απλές. Δυο δυνατότητες υπάρχουν. Λέµε για συνολική επίλυση του θέµατος, να ξέρουµε τι λέµε.
Είναι η δυνατότητα στα νοσοκοµεία, αν το επιλέξουν να πάνε σε
εξωτερικό συνεργάτη αγωνιστικά ή µέσω ΑΣΕΠ να ζητήσουν την
προκήρυξη των θέσεων και την κάλυψη των συγκεκριµένων θέσεων. Δεν υπάρχουν δυνατότητες πλέον να παραµένει ένα προσωπικό ορισµένου χρόνου µε συνεχείς ανανεώσεις. Και πιστεύω
ότι κανένας δεν το υποστηρίζει αυτό εδώ πέρα, γιατί προφανώς
κανείς δεν µπορεί να υποστηρίξει διατάξεις οι οποίες δεν είναι
σύµφωνες µε το Σύνταγµα. Για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου
έχει συγκεκριµένο πλαίσιο το οποίο µπορεί να υπάρξει. Από εκεί
και πέρα, ή βγαίνει, αν το ζητήσει το νοσοκοµείο, µέσω ΑΣΕΠ να
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καλυφθεί µε πρόσληψη η συγκεκριµένη θέση -µία επιλογή- αλλά
αυτό σηµαίνει ότι µειώνονται και θέσεις από τον γενικότερο σχεδιασµό των προσλήψεων, ή διαγωνιστικά µπορεί να ζητήσει αυτές
τις υπηρεσίες.
Το τι είναι οικονοµικότερο ή όχι, προφανώς αυτοί οι φορείς µπορούν να το αξιολογήσουν και αυτήν τη στιγµή που µιλάµε η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί σε αυτούς τους φορείς. Διότι δεν ήταν
υποχρεωτική η επέκταση αυτών των συµβάσεων. Όποιο νοσοκοµείο ήθελε έχει κάνει χρήση και έχουν υπάρξει νοσοκοµεία που
έχουν αναζητήσει άλλες εναλλακτικές και οδηγούνται σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή όπως το νοσοκοµείο της Αργολίδας, που
σωστά είπατε ότι επέλεξε να κάνει για έναν χρόνο.
Δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβληµα και στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Θα δοθεί παράταση, εάν χρειάζεται και δεν µπορεί να
καλυφθούν οι ανάγκες διαφορετικά. Συνολικά, όµως- και αυτό το
ξεκαθαρίζουµε- η λύση του προβλήµατος δεν θα είναι συνεχείς
παρατάσεις των συµβάσεων ορισµένου χρόνου κόντρα στο
πνεύµα του Συντάγµατος. Ή θα προκηρυχτούν θέσεις και µέσω
ΑΣΕΠ, θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις, ή διαφορετικά θα γίνει επιλογή εσωτερικού συνεργάτη. Βρίσκεται στην πλήρη ευχέρεια του
κάθε νοσοκοµείου να επιλέξει πώς θέλει να καλύψει τα κενά του
για τις συγκεκριµένες θέσεις.
Αυτό που µπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να υπάρξει κενό ως προς την παροχή υπηρεσίας και
για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο για το οποίο ρωτάτε, το Γενικό
Νοσοκοµείο Αργολίδας, αλλά και γενικότερα για όποιο άλλο νοσοκοµείο. Οι συµβάσεις, όµως, ορισµένου χρόνου είναι συµβάσεις
ορισµένου χρόνου. Αν θέλουµε να πάµε σε µόνιµες θέσεις, αυτές
θα γίνονται µέσω ΑΣΕΠ και συγκεκριµένων προκηρύξεων. Διαφορετικά, θα υπάρχει πάντοτε η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Α, πολύ καλός! Να µας
ξανάρθετε. Παραµείνετε, όµως, στη θέση σας. Έχει γίνει µια εσωτερική αλλαγή από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ. Θα µιλήσει ο κ.
Τριανταφυλλίδης τώρα.
Θα συζητηθεί η εικοστή δεύτερη µε αριθµό 60/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου (Αλέκου)
Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επανεµφάνιση του φαινοµένου διασωληνωµένων εκτός ΜΕΘ σε νοσοκοµεία
της Θεσσαλονίκης - Για ακόµη µια χρονιά ανοχύρωτη υγειονοµικά
η πόλη».
Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλωσορίσατε. Καλή εβδοµάδα. Καλησπέρα σας. Έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Κι ευχαριστώ και τον Ανδρέα Ξανθό για την προτεραιότητα.
Επιτρέψτε µου, πριν αρχίσω τα ερωτήµατα στον κύριο
Υπουργό, να ευχηθώ γρήγορη, ταχεία ανάρρωση τόσο στην Φώφη
Γεννηµατά όσο και στην Ντόρα Μπακογιάννη, µε βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν. Εύχοµαι -και νοµίζω ότι είναι οµόθυµη και οµόφωνη η διάθεση όλων µας να τους ευχηθούµε- κουράγιο και
δύναµη σε αυτόν τον αγώνα που ελπίζουµε ότι θα κερδίσουν.
Κύριε Υπουργέ, στις 3 Οκτωβρίου έγινα αποδέκτης καταγγελίας
για δύο ασθενείς µε κορωνοϊό που διασωληνώθηκαν στο νοσοκοµείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύονταν εκτός
ΜΕΘ. Λίγες ώρες µετά τη δηµόσια καταγγελία µου στην ΕΡΤ για
τους δύο ασθενείς, Ο διευθυντής της Γ’ Πανεπιστηµιακής Κλινικής
του ΑΠΘ στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου», ο κ. Βασίλειος Κώτσης, αποκάλυψε ότι το ίδιο συνέβαινε και στο νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου». Όλες οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεµάτες, ενώ ασθενείς
διασωληνώνονται και διακοµίζονται σε άλλα νοσοκοµεία της βόρειας Ελλάδας, είπε.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα από τον κ.
Κώτση, τις σχετικές του δηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δύο µέρες µετά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για περιστατικά που µεταφέρονταν σε γειτονικούς νοµούς, ακόµα και
στα Γιάννενα. Τα δε στοιχεία που παρέθεσε είναι ενδεικτικά της
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τραγικής κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκοµεία της πόλης
µου, της Θεσσαλονίκης. Την περασµένη άνοιξη στη διάρκεια κορύφωσης του τρίτου κύµατος, η Θεσσαλονίκη είχε σε λειτουργία
εκατόν ενενήντα τρεις κλίνες ΜΕΘ COVID και άλλες περίπου σαράντα non COVID, σύνολο δηλαδή διακόσιες τριάντα τρεις. Σήµερα λειτουργούν µόλις εβδοµήντα πέντε κλίνες εντατικής για
κορωνοϊό και άλλες εβδοµήντα πέντε για άλλα περιστατικά, σύνολο εκατόν πενήντα. Έτσι είπε ο κ. Γιαννακός. Από τις διακόσιες
τριάντα τρεις την άνοιξη στις εκατόν πενήντα σήµερα. Γιατί, κύριε
Υπουργέ; Τι έγιναν οι νέες ΜΕΘ; Εξαϋλώθηκαν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Το πρωί ο Πρωθυπουργός σας είπε ότι οι νέες ΜΕΘ θα µείνουν
και µετά τον COVID λέγοντας εµφατικά «Δείτε τις ΜΕΘ που φτιάξαµε». Πού πήγαν οι ογδόντα τρεις επιπλέον ΜΕΘ που λειτουργούσαν την άνοιξη;
Καταθέτω στα Πρακτικά τις δηλώσεις του κ. Γιαννακού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στα όριά τους είναι τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης µε το 1/4
της κίνησης των ασθενών. Οι ΜΕΘ είναι στο 100%. Η πίεση είναι
πολύ µεγάλη.
Η κραυγή αγωνίας από τον κ. Καπραβέλο. «Είµαστε σε φάση
αύξησης και όχι σταθεροποίησης. Το σύστηµα δεν έχει άλλες αντοχές. Η χαλάρωση και οι περισσότερες ελευθερίες έδωσαν
λάθος µήνυµα», είπε.
Κι έρχοµαι τώρα στο µνηµείο αναλγησίας και συνειδητής εγκατάλειψης του ΕΣΥ στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε δεκαοκτώ κλίνες ΜΕΘ στις 24 Απριλίου έπειτα
από δωρεά της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Από τις 24 Μαρτίου, πριν
από επτά µήνες δηλαδή περίπου, η 3η ΥΠΕ σας είχε ζητήσει µε
έγγραφό της το αναγκαίο ανθρώπινο προσωπικό, για να λειτουργήσουν οι νέες ΜΕΘ. Προκηρύξατε, όµως, τις θέσεις αυτές µόλις
πριν από ένα µήνα και η υποβολή αιτήσεων έληξε την περασµένη
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Γιατί; Οι δεκαοκτώ νέες κλίνες ΜΕΘ παρέµεναν ανενεργές, καθώς δεν υπήρχε µόνιµο υγειονοµικό προσωπικό, για να τις στελεχώσει. Τελικώς, λειτουργούν οι µισές από
τις δεκαοκτώ µε τη γνωστή µέθοδο που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη, δηλαδή τη µεταφορά προσωπικού από άλλα νοσοκοµεία, εν προκειµένω από το «Γεννηµατάς» και τον «Άγιο Δηµήτριο».
Δηλαδή, τι κάνετε; Αποδυναµώνετε άλλα νοσοκοµεία, για να λειτουργήσετε κλίνες που θα έπρεπε να λειτουργούν µε µόνιµο προσωπικό. Δηλαδή, χωρίς προσλήψεις, µε λιγότερο κόσµο µετά και
τις αναστολές, θέλετε να λειτουργήσετε περισσότερες µονάδες.
Γιατί; Γιατί είναι απλό. Δεν πιστεύετε στο ΕΣΥ.
«Σοκάροµαι και εκπλήσσοµαι, λυπάµαι για τις δεκαοκτώ ανενεργές κλίνες», είπε η κ. Αγγελοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω.
Και ο κ. Μητσοτάκης είχε το θράσος στη Θεσσαλονίκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Στη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οµολόγησε µέσα στη Βουλή ότι η Κυβέρνησή του έκανε λάθος
να τις εγκαινιάσει χωρίς να προκηρύξει τις θέσεις για µόνιµο προσωπικό. Αν είχαν προκηρυχθεί τον µήνα Απρίλιο που τις εγκαινίασε, τώρα το προσωπικό θα βρισκόταν στη θέση του.
Και κλείνω µε τη σηµερινή συγκλονιστική αποκάλυψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα έχετε
και δευτερολογία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Για να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα έχετε
δευτερολογία και θα απαντήσει µετά. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έχετε µιλήσει τέσσερα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι
προηγούµενοι συνάδελφοι µίλησαν αρκετά περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ δεν
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ξέρω τι έκαναν οι προηγούµενοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου να κλείσω
µόνο µε το τελευταίο που θα αποκαλύψω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, σας
είπα κάτι. Θα έχετε δευτερολογία. Θα κάνετε τη δευτερολογία σας
και θα απαντήσει ξανά ο Υπουργός. Είστε στα τεσσεράµισι λεπτά.
Παρακαλώ! Θα ξαναµιλήσετε στη δευτερολογία και ο Υπουργός
θα µιλήσει εντός του χρόνου του.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε,
και στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, είναι
υπερδιπλάσιες οι κλίνες ΜΕΘ απ’ αυτές τις οποίες παρέλαβε η Κυβέρνηση και θα σας πω τα συγκεκριµένα νούµερα.
Αλλά να ξεκινήσω από κάτι βασικό το οποίο ήταν και στην
πρωινή συζήτηση µεταξύ του Πρωθυπουργού µε τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η επιλογή της Κυβέρνησης -και το
λέµε µε τον πιο εναργή τρόπο- είναι ότι το ΕΣΥ δεν θα ξαναγίνει
µονοθεµατικό. Το ΕΣΥ αυτή τη στιγµή διατηρεί περίπου κατ’ αναλογία 50% των κλινών ΜΕΘ για COVID περιστατικά και 50% για
non COVID περιστατικά. Πέρυσι δεν υπήρχε η δυνατότητα του εµβολίου και συνεπώς, υπήρχε µια µεγαλύτερη εγρήγορση και
ανάγκη της πολιτείας να διακόψει χειρουργεία και να δώσει σχεδόν το σύνολο των κλινών που διέθετε ή το µεγαλύτερο µέρος των
κλινών ΜΕΘ για την ικανοποίηση των περιστατικών COVID.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει η δυνατότητα του εµβολίου και δεν είναι
δυνατό να βρεθούν σε δυσχερή θέση άνθρωποι που πάσχουν από
άλλες ασθένειες και πρέπει να έχουν κλινική ΜΕΘ. Συνεπώς η επιλογή αυτή είναι µια επιλογή που στηρίζουµε. Οι κλίνες ΜΕΘ είναι
συγκεκριµένες και είναι υπερδιπλάσιες απ’ αυτές που παρέδωσε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω αυτών των κλινών ΜΕΘ και όπου
χρειαστεί αναπτύσσουµε και άλλες κλίνες ΜΑΦ ή ΜΕΘ, ικανοποιούµε τα περιστατικά και παρέχουµε σε όλους τους συµπολίτες
µας τη θεραπεία που τους αναλογεί.
Ειδικά για το ερώτηµα το οποίο έχετε θέσει σάς αναφέρω ότι
στην 3η ΥΠΕ έχουν αναπτυχθεί µόνο για τη Θεσσαλονίκη σαράντα
εννέα νέες κλίνες ΜΕΘ που είναι σε λειτουργία στο σύνολό τους
απ’ αυτές τις οποίες είχε παραλάβει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τον Ιούλιο του 2019, ενώ για την 4η ΥΠΕ συνολικά στα
νοσοκοµεία της 4ης ΥΠΕ ο αριθµός ΜΕΘ που παρέλαβε σε λειτουργία το 2019 ήταν εβδοµήντα τρεις και σήµερα είναι εκατόν
σαράντα δύο, δηλαδή διπλάσιες κλίνες ΜΕΘ οι οποίες είναι όλες
σε λειτουργία.
Επανήλθατε για το θέµα του «Παπανικολάου». Γνωρίζετε άλλωστε –γιατί σας το είχα πει- ότι µε δική µου υπογραφή βγήκε η προκήρυξη για τις συγκεκριµένες θέσεις προκειµένου να καλυφθούν.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε το µεγαλύτερο µέρος αυτών των κλινών λειτουργεί και έχουν µέσα περιστατικά ΜΕΘ αυτές οι συγκεκριµένες κλίνες για τις οποίες λέτε. Όσο για τα περιστατικά στα
οποία αναφερθήκατε που µπορεί να υπήρχαν για κάποιες ώρες
διασωλήνωσης εκτός ΜΕΘ, ήταν µέχρι να γίνουν οι διακοµιδές σε
άλλα νοσοκοµεία και πάλι αυτές οι διασωληνώσεις ήταν σε κλίνες
ΜΑΦ, αυξηµένης φροντίδας, δεν ήταν σε κλίνες που δεν δεχόταν
ο ασθενής που χρειαζόταν να διασωληνωθεί τη θεραπεία που
έπρεπε να λάβει µέχρι να οδηγηθεί στη ΜΕΘ η οποία µέσω του
ΕΚΑΒ και του ΕΚΑΠΥ θα είχε βρεθεί.
Για τις κλίνες της βορείου Ελλάδας τόσο στην 3η όσο και στην
4η ΥΠΕ είναι σε σύνολο σε λειτουργία εκατόν είκοσι δύο στην 3η
ΥΠΕ και εκατόν σαράντα δύο στην 4η ΥΠΕ. Είναι υπερδιπλάσιες
απ’ αυτές τις κλίνες που υπήρχαν.
Τα περιστατικά τα αντιµετωπίζουµε. Δεν έχουµε επιλογή να σταµατήσουµε χειρουργεία. Λειτουργούν τα χειρουργεία, κύριε συνάδελφε, και από τις αναστολές οι ίδιες κλίνες ΜΕΘ που υπήρχαν
την 1η Σεπτεµβρίου, όταν τέθηκε το θέµα της αναστολής, υπάρχουν και σήµερα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ούτε µία κλίνη ΜΕΘ που
να µη λειτουργεί λόγω της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού
και των αναστολών που µπήκαν οι συνάδελφοι υγειονοµικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πλεύρη, τα όσα είπατε τα διαψεύδει κατηγορηµατικά η
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ίδια η πραγµατικότητα. Ο κ. Γιαννακός, µιλώντας σήµερα στο
Real, ανακοίνωσε ότι από τους επτά διασωληνωµένους ασθενείς
που νοσηλεύονταν εκτός ΜΕΘ στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, οι τρεις πέθαναν σε απλή κλίνη COVID, ενώ άλλοι
τέσσερις παραµένουν -και όχι για µερικές ώρες που είπατε- στο
ίδιο νοσοκοµείο διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ. Οι τρεις που κατέληξαν, αν ήταν στη ΜΕΘ, µπορεί να είχαν καλύτερη τύχη. Πέθαναν διασωληνωµένοι σε απλή κλινική κορωνοϊού, τόνισε. Δεν τα
λέµε εµείς. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τα λέει, κύριε Πλεύρη.
Στην αναµονή για ένα κρεβάτι ΜΕΘ βρίσκονταν, σύµφωνα µε
τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, σήµερα το πρωί διασωληνωµένοι
ασθενείς και σε άλλα νοσοκοµεία και συγκεκριµένα άλλοι τρεις
διασωληνωµένοι στο «Παπανικολάου» και άλλοι έξι στο «Παπαγεωργίου». Αυτό σηµαίνει ότι συνολικά δεκατρείς διασωληνωµένοι ασθενείς µε κορωνοϊό είναι αυτή τη στιγµή σε αναµονή, στο
«περίµενε» για ΜΕΘ σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης. Δεν µου
είπατε γιατί οι διακόσιες τριάντα τρεις ΜΕΘ έγιναν εκατόν πενήντα. Αναφέροµαι σε non COVID και COVID περιστατικά. Δεν
αναφέροµαι ή µόνο στο ένα ή µόνο στο άλλο. Είναι στοιχεία που
δίνει η ΠΟΕΔΗΝ. Οριακή η κατάσταση στα νοσοκοµεία της Καβάλας και της Δράµας και την ίδια στιγµή κινδυνεύει να µπει λουκέτο και στο κοντινό νοσοκοµείο της Έδεσσας.
Πού είναι, λοιπόν, το σχέδιο µε το οποίο προτίθεται η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας να αντιµετωπίσει την επιβαρυµένη επιδηµιολογική εικόνα στη Θεσσαλονίκη που τον Νοέµβριο του
2020 την εγκαταλείψατε, ακυβέρνητη πολιτεία, ανοχύρωτη κοινωνία, όπως οµολόγησε στη θέση που κάθεστε εσείς ο Πρωθυπουργός στην τριτολογία του; «Στη Θεσσαλονίκη» –είπε- «κάναµε
λάθος». Το λάθος είναι διπλό. Το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός
σοφού, αλλά κάνετε έγκληµα σε βάρος της πόλης µου και αυτό
δεν θα σας το επιτρέψουµε, κύριε Πλεύρη.
Πόσες νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ δηµιουργήσατε τον τελευταίο
χρόνο; Όχι αυτές που προέρχονται από δωρεές, τις δεκαοκτώ
στις οποίες ούτε κι αυτές ήσασταν άξιοι να διορίσετε και να προκηρύξετε έγκαιρα προσωπικό για να είναι το προσωπικό στη
θέση του; Λέω ότι από τις διακόσιες τριάντα τρεις ΜΕΘ της άνοιξης απέµειναν εκατόν πενήντα µόνο ΜΕΘ και συγκεκριµένα εδώ
ο προκάτοχός σας ο κ. Κοντοζαµάνης είναι που κλήθηκε να
απαντήσει στο στοιχείο το συνταρακτικό ότι το 80% των νεκρών
ήταν νεκροί εκτός ΜΕΘ. Έρευνες που έχουν γίνει, όπως στο Νοσοκοµείο της Σάµου, δείχνουν πόσες περισσότερες δυνατότητες
επιβίωσης έχει ο άνθρωπος που είναι εντός ΜΕΘ σε σχέση µ’
αυτόν που υποχρεωτικά τον κρατάτε εκτός ΜΕΘ γιατί δεν προετοιµαστήκατε κατάλληλα.
Θέλω στο σηµείο αυτό να σας µεταφέρω την αγωνία όλου του
υγειονοµικού προσωπικού. Βρίσκεται σε κατάσταση εξουθένωσης. Βρίσκονται σε οριακή κατάσταση σωµατικής και πνευµατικής υπερκόπωσης. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν τους σκέφτεστε.
Έχω µπροστά µου και τα στοιχεία. Επτά χιλιάδες υγειονοµικούς
τους βγάλατε µε αναστολή λόγω µη εµβολιασµού, χίλιους στα
νοσοκοµεία της κεντρικής Μακεδονίας, επτακόσιους πενήντα
στα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, διακόσιοι τριάντα είναι εξειδικευµένο προσωπικό από ΜΕΘ. Προτιµάτε αυτό το προσωπικό
να το έχετε εκτός µάχης για έναν αυστηρό, κοντόθωρο σχεδιασµό άνευ λογικής, να παίξετε κορώνα-γράµµατα την υγεία του
κόσµου, ενώ µπορείτε να τους αξιοποιήσετε; Με το 1/4 της κίνησης των ασθενών αυτή τη στιγµή η Θεσσαλονίκη είναι πλήρης,
είναι φουλ 100%.
Σας λέω εδώ ότι επτά άνθρωποι σήµερα κινδύνευσαν. Οι τρεις
έφυγαν από τη ζωή. Οι άλλοι τέσσερις κινδυνεύουν εκτός ΜΕΘ.
Αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν µια ζωή ασφάλιστρα στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, στα ασφαλιστικά τους ταµεία γι’ αυτήν τη δύσκολη ώρα στην οποία έχουν έλθει.
Τι σόι σχεδιασµός είναι αυτός, κύριε Πλεύρη; Θα αφήσετε για
δεύτερη φορά εκατόµβη νεκρών; Θα επαναληφθεί ο Νοέµβριος
του 2020; Δεν απαντάτε σε καµµία από τις συγκεκριµένες ερωτήσεις που σας έχω θέσει. Αποδεικνύετε περίτρανα ότι η συγγνώµη του κ. Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη ήταν απολύτως
προσχηµατική.
Το έχω πει επανειληµµένα και µ’ αυτό θα κλείσω: Η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πραγµατικά δεν
µπορώ να σας ακολουθήσω στο παραλήρηµα που βλέπω αυτή
τη στιγµή που µιλάτε για εκατόµβες νεκρών και λέτε ότι αφήνουµε ανοχύρωτη την πόλη. Σας λέω κάτι στο οποίο δεν µπορείτε
να απαντήσετε. Όσες κλίνες υπήρχαν την 1η Σεπτεµβρίου υπάρχουν και σήµερα. Δεν έκλεισε ούτε µία κλίνη ΜΕΘ λόγω των αναστολών που υπάρχουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Λέει ψέµατα η ΠΟΕΔΗΝ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Διακόσιες
τριάντα τρεις που λέτε δεν είχε η Θεσσαλονίκη. Η 4η ΥΠΕ είχε
εκατόν εβδοµήντα πέντε στην πλήρη ανάπτυξή της που λειτουργούσαν και τα χειρουργεία ως κλινικές ΜΕΘ. Αυτή τη στιγµή να
ρωτήσετε τον Υπουργό που έχετε µπροστά σας για ποιον λόγο
ήταν µισές οι κλίνες ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης απ’ αυτές που είναι
σήµερα, διότι τα στοιχεία σάς τα είπα, αλλά δεν σας αρέσουν.
Εβδοµήντα τρεις κλίνες ΜΕΘ στην 4η ΥΠΕ είχατε και είναι εκατόν
σαράντα δύο σήµερα. Σαράντα έξι κλίνες ΜΕΘ είναι παραπάνω
µόνο στην 3η ΥΠΕ για τη Θεσσαλονίκη που λέτε. Έγινε πλήρης
ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ. Οι κλίνες αυτές φτάνουν στις χίλιες τριακόσιες αυτή τη στιγµή. Λειτουργούν οι κλίνες και στη Θεσσαλονίκη, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει µια επιλογή που την έχουµε
ξεκαθαρίσει και τη λέµε. Πέρυσι οι κλίνες ήταν 80% COVID, 20%
non COVID.
Να σηκωθείτε και να πείτε «δεν θέλουµε να γίνονται χειρουργεία», γιατί ξέρετε ποιο είναι το οξύµωρο; Ότι µετά θα απαντήσω
σε ερώτηση του κ. Ξανθού που µας εγκαλεί ουσιαστικά. Μάλλον
όχι ερώτηση. Το δελτίο τύπου που έβγαλε ο κ. Ξανθός το πρωί
µάς εγκαλεί ότι είχαµε περισσότερη θνητότητα διότι το ΕΣΥ είχε
γίνει µονοθεµατικό. Οπότε διαλέξτε στον ΣΥΡΙΖΑ τι θέλετε. Εάν
γίνει µονοθεµατικό, θα καλύπτει συνολικά µόνο κλίνες COVID και
δεν θα µπορεί να εξυπηρετεί άλλα περιστατικά, το οποίο είχε µια
λογική πότε; Όταν δεν είχαµε το εµβόλιο. Τώρα λέµε ξεκάθαρα
50% κλίνες COVID, 50% κλίνες non COVID. Από εκεί και πέρα δίνουµε την καλύτερη θεραπεία στους Έλληνες πολίτες.
Καλό είναι βλέποντας αυτά τα στοιχεία, κύριε Τριανταφυλλίδη,
να πάτε και να πείσετε τους συµπολίτες µας ότι το 90% αυτών
των ανθρώπων που είναι στη ΜΕΘ είναι ανεµβολίαστοι και δυστυχώς η πόλη σας έχει περισσότερους ανεµβολίαστους από τον
µέσο όρο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εσάς ακούν και δεν εµβολιάζονται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα, να πάµε να
πείσουµε τον πληθυσµό να εµβολιαστεί για να µην βρεθεί στη
ΜΕΘ. Εάν, όµως, βρεθεί στη ΜΕΘ, έχουµε φροντίσει να υπάρχει
ΜΕΘ για τον κάθε πολίτη και όποιος διασωληνώνεται σε κλίνες
αυξηµένης φροντίδας πάλι έχει όλη τη θεραπεία η οποία προβλέπεται και οι κλίνες ΜΕΘ λειτουργούν στο έπακρο τους.
Φτάνει πια να κάνετε φτηνή πολιτική µε τις κλίνες ΜΕΘ τη
στιγµή που σας φέρνουµε τα στοιχεία και σας λέµε πως ό,τι λειτουργούσε πριν την αναστολή, λειτουργεί και τώρα. Δεν έχει
χαθεί ούτε µια κλίνη ΜΕΘ λόγω των αναστολών, αλλά θα έχει
κλίνη ΜΕΘ και αυτός που θα πάθει έµφραγµα και αυτός που θα
πάθει εγκεφαλικό και σαν τα παιδιά που είχαν το ατύχηµα χθες.
Όλοι δικαιούνται να έχουν κλίνη ΜΕΘ.
Άρα µονοθεµατικό το ΕΣΥ δεν θα γίνει. Οι δυνατότητές του
υπάρχουν. Τις ενισχύουν. Καλούµε τον κόσµο να εµβολιαστεί για
να µην βρεθεί σε κλίνη ΜΕΘ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε την εικοστή πρώτη µε αριθµό 59/11-102021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ρεθύµνου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέα Ξανθού
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αντί για επένδυση στις δηµόσιες δοµές, κέντρα υγείας, τοπικές µονάδες υγείας (ΚΥ
ΤΟΜΥ), η Κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας (ΠΦΥ)».
Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, το στοίχηµα για µια κυβέρνηση και για µια
χώρα όταν διαχειρίζεται µια πανδηµία, µια παγκόσµια υγειονοµική κρίση, δεν είναι προφανώς να φροντίσει µόνο τους ασθενείς
µε κορωνοϊό, ούτε είναι να βρει κρεβάτι εντατικής για όσους το
χρειαστούν. Το στοίχηµα ήταν και έπρεπε να είναι, αλλά εσείς
δεν βάλατε ποτέ εκεί τον πήχη, να συνδυαστεί η αξιόπιστη φροντίδα των ασθενών µε κορωνοϊό σε όλα τα επίπεδα, από τη προνοσοκοµειακή διαχείριση µέχρι την εντατική και την αποθεραπεία
µετά και µετανοσοκοµειακή παρακολούθηση και η κάλυψη όλων
των υπολοίπων υγειονοµικών αναγκών των ανθρώπων. Άρα και
µόνο το ότι αναγνωρίζετε ότι έγινε µονοθεµατικό το ΕΣΥ είναι
οµολογία συνολικής αποτυχίας στη διαχείριση.
Γιατί υπήρξε αυτή η αποτυχία; Γιατί όπως πλέον αναγνωρίζεται
διεθνώς, αλλά και στη χώρα µας, από ανθρώπους που ξέρουν,
που ασχολούνται µε την πολιτική υγείας, δεν υπήρξε ενεργός εµπλοκή στη διαχείριση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Αυτό
ήταν η αδύναµη πλευρά της διαχείρισης. Αυτός ήταν ο αδύναµος
κρίκος. Δεν υπήρξε σχεδιασµένη εµπλοκή των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας και των ανθρώπων τους, δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, στη συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, στην κοινότητα και βεβαίως στην πρώην νοσοκοµειακή διαχείριση και κατ’
οίκον παρακολούθηση των ασθενών µε κορωνοϊό. Έτσι, λοιπόν,
οδηγηθήκαµε στο µπλακάουτ των νοσοκοµείων και φυσικά ζήσαµε µια υγειονοµική τραγωδία και στο 2ο και στο 3ο επιδηµικό
κύµα.
Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό κατά την άποψή µας είναι
απλός. Δεν πρόκειται περί κάποιας αβελτηρίας και ανικανότητας
διαχειριστικής. Πίσω από όλη αυτήν την προσέγγιση, που ήταν
πολύ νοσοκοµειοκεντρική, υποκρύπτεται η έλλειψη πολιτικής
βούλησης να ενισχύσετε τις δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας
φροντίδας, διότι αν έπαιζαν ρόλο στην πανδηµία αυτό θα δηµιουργούσε απαιτήσεις και περαιτέρω στήριξης. Εσείς το µόνο
που κάνατε µε πολλή καθυστέρηση είναι να τους αναθέσετε να
παίξουν έναν ρόλο στο testing, στη δειγµατοληψία για µοριακά
και rapid test και στη συνέχεια στον εµβολιασµό, αποψιλώνοντας
πάρα πολλές δοµές και κέντρα υγείας και τοπικές µονάδες
υγείας µε προσωπικό πολύτιµο, το οποίο µετακινήσατε για να
βουλώσετε τρύπες στα νοσοκοµεία. Αντί, δηλαδή, να ενισχύσετε
το φίλτρο προς το νοσοκοµείο, αποδυναµώσατε το φίλτρο αυτό
και µεταφέρατε όλο το κέντρο βάρους της διαχείρισης των νοσοκοµείων.
Υπάρχει, λοιπόν, το εξής ερώτηµα. Ποιο είναι το πολιτικό σας
σχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα; Αυτό είναι το κρίσιµο
θέµα. Έχετε πάρει υπ’ όψιν σας τις διεθνείς συστάσεις; Το λέει
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Το λέει ο ΟΟΣΑ. Διάβαζα µια
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας. Το λένε οι πάντες. Χρειαζόµαστε επένδυση στην πρωτοβάθµια φροντίδα και στην κοινοτική
φροντίδα. Αυτό είναι το κρίσιµο σηµείο. Εκεί χάθηκε πρωτίστως
η µάχη της πανδηµίας και δευτερευόντως χάθηκε στα νοσοκοµεία και στις ΜΕΘ. Έχετε σκοπό να επενδύσετε επιπλέον πόρους
και κυρίως ανθρώπινο δυναµικό στις δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας ή το σχέδιό σας είναι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εσείς ενθέρµως υποστηρίζετε, να
κάνετε συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή στο πιο
ιδιωτικοποιηµένο κοµµάτι του συστήµατος, που είναι η πρωτοβάθµια φροντίδα, να δώσετε ακόµα µεγαλύτερο χώρο στην ιδιωτική αγορά;
Ειδικά για τις τοπικές µονάδες υγείας, που ήταν κατά την
άποψή µας ένα πολύ φιλόδοξο και στρατηγικά στη σωστή κατεύθυνση µοντέλο υπηρεσιών που αναπτύχθηκε, τις έχετε εγκαταλείψει. Δεν έχετε προσθέσει ούτε µία εδώ και δυόµιση χρόνια.
Εµείς καταφέραµε να ανοίξουµε εκατόν είκοσι επτά µέσα σε
έναν, ενάµιση χρόνο. Βεβαίως κάνατε µια προκήρυξη πριν από
επτά µήνες, της οποίας τα αποτελέσµατα αγνοούνται ακόµα.
Έχετε σκοπό να στηρίξετε αυτές τις δοµές; Υπάρχει σχέδιο οργανικής ένταξης και ενσωµάτωσης των κεντρικών µονάδων
υγείας και του προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πρώτα απ’ όλα
επειδή αναφερθήκατε στο κοµµάτι της διαχείρισης της πανδη-

617

µίας, προφανέστατα εσείς δεν θα µπορούσατε να βγάλετε ποτέ
αυτό που έβγαλε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
δείχνοντας τα στοιχεία του ληξιαρχείου, γιατί θα πρέπει να εξηγήσετε ως Υπουργός, όπως µας ζήτησε να εξηγήσουµε εδώ
πέρα ο κ. Τσίπρας για τη διαφορά των οκτώ χιλιάδων, γιατί από
το 2016 στο 2017 υπάρχει διαφορά επτά χιλιάδων θανάτων.
Αυτά, λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
Πάµε τώρα στο τι έχει γίνει και θα έρθουµε και στα ΤΟΜΥ.
Αυτό το οποίο έγινε στην πρώτη φάση της διαχείρισης της πανδηµίας ήταν αυτό που επέλεξαν να κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες
ότι ναι, περιορίζονται χειρουργεία, προκειµένου να µπορέσει να
αντέξει το σύστηµα. Όσοι, κύριε Υπουργέ, δεν έκαναν αυτήν την
επιλογή, ήταν αυτοί που είχαν τους περισσότερους νεκρούς στην
πρώτη φάση. Θέλετε να δούµε την περίπτωση της Ιταλίας, την
περίπτωση της Πορτογαλίας, την περίπτωση του Βελγίου;
Όποιος επέλεξε το σύστηµά του να µην το περιορίσει, αυτοµάτως δεν µπορούσε να διαχειριστεί τα COVID περιστατικά.
Πραγµατικά µε βάση την ανακοίνωση που βγάλατε, αν ήσασταν οπαδοί και βγαίνατε ξεκάθαρα ότι έπρεπε από την αρχή να
κάνουµε διαχείριση non COVID και COVID περιστατικά στο 5050 όπως λέµε ότι θα κάνουµε τώρα, γιατί έχουµε εµβολιασµένο
κόσµο, τότε να δούµε τι θα λέγατε όταν δεν θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσµος που ήταν εκεί. Όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες που έκαναν µια καλύτερη διαχείριση, επέλεξαν ότι θα περιορίσουν υποχρεωτικά πράξεις του εθνικού τους συστήµατος
υγείας, προκειµένου να έχουν διαθέσιµες κλίνες για να εξυπηρετήσουν COVID περιστατικά, όχι τα απαραίτητα χειρουργεία,
αλλά τα προγραµµατισµένα χειρουργεία.
Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα στο κοµµάτι των ΤΟΜΥ. Κύριε
Υπουργέ, κάνετε µια κριτική σαν να µην έχουν συµπεριληφθεί τα
δύο χρόνια της πανδηµίας τα οποία βιώνουµε αυτήν τη στιγµή.
Πραγµατικά όλη η πρωτοβάθµια περίθαλψη στήριξε στην πανδηµία, διότι και τα εµβολιαστικά κέντρα ουσιαστικά ήταν ένα κοµµάτι -όπως λειτούργησαν- πρωτοβάθµιας περίθαλψης και κέντρα
υγείας λειτούργησαν και χρειαστήκαµε και κόσµο από τα ΤΟΜΥ
που λέτε να πάνε να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όταν
εκείνη τη στιγµή ήµασταν στην κορύφωση της µάχης κατά της
πανδηµίας.
Η ανησυχία που έχετε δεν ισχύει και θα σας πω γιατί δεν
ισχύει. Γιατί θα τα ενδυναµώσουµε τα ΤΟΜΥ. Το γεγονός ότι
εµείς επιθυµούµε παράλληλα να υπάρξουν και συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα δεν σηµαίνει ότι δεν θα ενισχυθούν
αυτές οι δοµές. Εσείς διασφαλίσατε µια χρηµατοδότηση µέχρι
31 Δεκεµβρίου 2023 µέσω ΕΣΠΑ, αλλά προφανώς θα πρέπει να
βρούµε τον τρόπο και της χρηµατοδότησης για µετά.
Αναφέρεστε στις προκηρύξεις. Σας λέω ότι στις 19 Μαρτίου
του 2021 κάναµε προκήρυξη και υποβλήθηκαν είκοσι χιλιάδες αιτήσεις εκ των οποίων, κύριε Υπουργέ, µόνο τριακόσιες δεκαεπτά
για γιατρούς, όταν οι ανάγκες για γιατρούς που είχαµε ήταν άνω
των χιλίων.
Ήταν λογικό εκείνη τη στιγµή γιατί ακόµα ήµασταν στη µάχη
απέναντι στην πανδηµία. Τώρα προσπαθούµε να βρούµε λύσεις
πώς θα ενδυναµωθούν τα ΤΟΜΥ και παράλληλα θα υπάρξει η δυνατότητα µε αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός και µέσω προληπτικών εξετάσεων αλλά και µέσω συµπράξεων ιδιωτικού
τοµέα. Όταν λέµε συµπράξεις να ξεκαθαρίσουµε τι εννοούµε.
Ήδη ένα κοµµάτι των γιατρών είναι από τους συµβεβληµένους
στον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή, για να κάνετε τους οικογενειακούς γιατρούς πήρατε γιατρούς των ΤΟΜΥ και εν συνεχεία πήρατε γιατρούς οι οποίοι υπήρχαν από τον ΕΟΠΥΥ. Άρα, τα ΤΟΜΥ θα
ενισχυθούν. Θα ανοίξουµε µονάδες και µέσα στο έτος.
Στις 5 Νοεµβρίου θα βγουν τα αποτελέσµατα της προκήρυξης
που είπαµε αλλά δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είναι µόνο τριακόσιοι
δεκαεφτά γιατροί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν καλύπτονται
οι θέσεις. Θα ενισχυθούν τα ΤΟΜΥ και παράλληλα θα έχουµε τις
λύσεις. Να κάνουµε και µια ωραία κουβέντα και για τον οικογενειακό γιατρό που δεν έχει πετύχει και για το αν επιµένετε και πιστεύετε ότι στο ελληνικό σύστηµα θα πρέπει να έχουµε το
gatekeeping το οποίο εσείς έχετε εισάγει ως όρο. Αν θα πρέπει
να πάµε περαιτέρω σε έλεγχο της προσέλευσης των πολιτών
στην δευτεροβάθµια περίθαλψη χωρίς τον οικογενειακό γιατρό.

618

Είναι θέµατα που όπως τα ξέρετε τίθενται πάντα και τα συζητάµε
µε τους θεσµούς. Γενικότερα είναι σε όλο το πλαίσιο της µεταρρύθµισης της πρωτοβάθµιας. Σας ενηµερώνω ότι µέχρι το τέλος
του χρόνου, το αργότερο αρχή του εποµένου χρόνου, θα έρθει
το πλήρες νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια περίθαλψη που θα
περιλαµβάνει και τις ΤΟΜΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Ξανθέ, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ, εντός τριών λεπτών. Μην
ξεφύγουµε πάλι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν θα ξεφύγουµε, κύριε Πρόεδρε. Μην
ανησυχείτε.
Αν αυτά που λέτε έχουν όντως µια δόση ειλικρίνειας πρόκειται
περί αλλαγής γραµµής. Όταν νοµοθετήσαµε, αρχίσαµε να ενεργοποιούµε αυτόν το νέο θεσµό, των αποκεντρωµένων οικογενειακών πολυϊατρείων που στελεχώνονται από οικογενειακό γιατρό,
από διεπαγγελµατική οµάδα υγείας, που δίνει έµφαση στην πρόληψη την αγωγή υγείας, στην δράση στην κοινότητα. Αυτή είναι
η φιλοσοφία των ΤΟΜΥ. Και η πανδηµία απέδειξε την επικαιρότητα και την ανάγκη της. Τότε ο τοµεάρχης υγείας της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βασίλης Οικονόµου, µας έλεγε εδώ ότι αυτά είναι
σοβιετικού τύπου µορφώµατα τα οποία θα καταργηθούν µε «Χ»
µόλις αναλάβει η Νέα Δηµοκρατία κυβέρνηση. Βεβαίως µετά συνειδητοποιήσατε ότι είναι πλέον µεταρρυθµιστική υποχρέωση
της χώρας να αναπτυχθεί αυτό το µοντέλο.
Ήρθε µια έκθεση αξιολόγησης, την οποία ελπίζω να έχετε διαβάσει. Είναι διακόσιες πενήντα σελίδες κι έγινε από εξωτερικούς
αξιολογητές, οι οποίοι για πρώτη φορά αξιολογούν δοµές στο
σύστηµα υγείας και λένε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό ακριβώς χρειάζεται το πεδίο της πρωτοβάθµιας φροντίδας
που ξέρουµε ότι ήταν ελλειµµατικό από ιδρύσεως του ΕΣΥ. Σε
αυτό, λοιπόν, το ζοφερό τοπίο, εµείς την προηγούµενη περίοδο
πέρα από την ανάπτυξη αυτών των δοµών στηρίξαµε τα κέντρα
υγείας µε επικουρικό προσωπικό. Κάναµε τετρακόσιες πενήντα
προσλήψεις µόνιµων ειδικευµένων γιατρών στην πρωτοβάθµια
φροντίδα. Φτιάξαµε κεντρικό εργαστήριο στην Αθήνα για να εξυπηρετούνται τα περιφερειακά κέντρα υγείας και οι δοµές στο λεκανοπέδιο της Αττικής για εξειδικευµένες εξετάσεις, για να µην
ταλαιπωρείται ο κόσµος και πληρώνει απ’ την τσέπη του. Επενδύσαµε, όσο ήταν δυνατόν σε συνθήκες µνηµονίου και λιτότητας
και σ’ αυτόν τον κρίσιµο τοµέα και φυσικά βάλαµε και δύο κέντρα
υγείας αστικού τύπου σε εικοσιτετράωρη εφηµερία: το Κέντρο
Υγείας Ευόσµου και το Κέντρο Υγείας της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κάναµε βήµατα θετικά.
Να µη σας υπενθυµίσω τώρα τι βήµατα έγιναν όταν ήσασταν
εσείς νοµικός σύµβουλος του προηγούµενου Υπουργού µε τον
ν.4238/2014 µε τον οποίον ουσιαστικά αποδιοργανώσατε τις δηµόσιες δοµές του ΙΚΑ, τότε, ΕΟΠΥΥ και εξωθήσατε σε αποµάκρυνση από το σύστηµα υγείας πάνω από δυόµισι µε τρεις
χιλιάδες ειδικευµένους γιατρούς εν µία νυκτί.
Σε αυτό, λοιπόν, το τοπίο, το θέµα δεν είναι να παρελθοντολογούµε αλλά να δούµε ποια είναι τα καινούργια προτάγµατα, οι
καινούργιες προκλήσεις της πανδηµίας και να κάνουµε την απαραίτητη επένδυση. Αυτό νοµίζω ότι είναι το κρίσιµο. Και όσο αυτό
δεν γίνεται, τόσο τα νοσοκοµεία θα πιέζονται, θα συσσωρεύεται
εκεί η πίεση και των περιστατικών COVID αλλά και όλης της υπόλοιπης νοσηρότητας. Διότι ο κόσµος δεν βρίσκει εύκολα διέξοδο
στη διαχείριση των καθηµερινών χρονίων προβληµάτων υγείας
του. Τόσο, βεβαίως, δεν θα πετυχαίνετε αυτόν τον στόχο, να συνδυάσει το ΕΣΥ την τακτική του λειτουργία και τη φροντίδα COVID
και τόσο θα γίνεται µονοθεµατικό το ΕΣΥ. Έπρεπε να είχατε
κάνει αυτές τις παρεµβάσεις που λέγαµε και βεβαίως έπρεπε να
είχατε εµπλέξει τις ιδιωτικές κλινικές έγκαιρα. Αυτό ήταν επίσης
ένα άλλο στοιχείο. Δεν είχατε την πολιτική βούληση να εµπλέξετε
ενεργά τον µεγάλο ιδιωτικό τοµέα στη διαχείριση περιστατικών
COVID. Γι’ αυτό κατέρρευσαν τα δηµόσια νοσοκοµεία. Γι’ αυτό
ανεστάλησαν τα χειρουργεία κατά 80%. Γι’ αυτό υπήρξαν αυτές
οι παράπλευρες απώλειες στις οποίες αναφερθήκαµε το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θα ήθελα µια τελευταία ερώτηση και αν
υπάρχει µια δέσµευση σ’ αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις αρχές του Δεκέµβρη φέτος λήγει η τετραετής περίοδος
χρηµατοδότησης των πρώτων δοµών που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Αυτές έγιναν στις υποβαθµισµένες δυτικές συνοικίες
της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πρόνοια να υπάρχει µεταβατική χρηµατοδοτική φάση, να υπάρχει σχέδιο ενσωµάτωσης του ΕΣΥ ή
θα βρεθούν στον αέρα και οι δοµές και οι άνθρωποί τους και ο
κόσµος τον οποίον εξυπηρετούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αναφερθήκατε
πάλι στις ιδιωτικές κλινικές. Ήταν επιλογή και σωστή επιλογή της
Κυβέρνησης να έχει την πλήρη διαχείριση της πανδηµίας COVID
και ο ιδιωτικός τοµέας ενεπλάκη στο να γίνονται χειρουργεία που
δεν γίνονταν στο ΕΣΥ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Για COVID περιστατικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι για COVID
περιστατικά. Για χειρουργεία που δεν γίνονταν στο ΕΣΥ. Αλλά
ανακούφιζαν κλίνες από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν και γίνονταν χειρουργεία. Όπως και
τις κλίνες ΜΕΘ που έδωσαν τις έδιναν για non COVID περιστατικά. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι δεν εξυπηρετείτο το ΕΣΥ από
τη στιγµή που άδειαζαν κλίνες.
Αλλαγή πολιτικής, κύριε Ξανθέ, δεν είναι. Το µοντέλο όπως το
είχατε δοµήσει δεν θα το επιλέγαµε. Αλλά αυτή τη στιγµή αυτό
το µοντέλο υπάρχει και έχει και χρηµατοδότηση µέχρι τις 31-122023. Τι ερχόµαστε και λέµε εµείς επειδή δεν είµαστε δογµατικοί;
Ότι τα ΤΟΜΥ υπάρχουν. Πάντοτε θα έπρεπε να υπάρχει δηµόσιος τοµέας αλλά θα ενισχυθεί και µε τις συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ψηφίσαµε τους οικογενειακούς γιατρούς. Δεν έχει
επιτευχθεί το µοντέλο του οικογενειακού γιατρού. Ούτε εσείς το
πετύχατε. Από το 2014 που υπάρχει ψηφισµένος ο νόµος και
µετά τη δική σας τροποποίηση του 2017 έχουν δηλωθεί για οικογενειακό γιατρό κάτω από δύο εκατοµµύρια Έλληνες. Άρα,
προφανώς, πρέπει να γίνει µια πολύ µεγάλη ενίσχυση του οικογενειακού γιατρού. Σε αυτό νοµίζω ότι λίγο-πολύ όλοι συµφωνούµε. Είναι το πρώτο στάδιο το οποίο θα κρατήσει. Αλλά δεν θα
καλυφθεί όλο αυτό µόνο από ΤΟΜΥ. Θα καλυφθεί από τους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι µε κάποιον τρόπο κι αυτοί θα πληρώνονται
και θα είναι ιδιώτες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό είναι οι ΣΔΙΤ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό είναι το ένα
κοµµάτι. Όχι αναγκαστικά των ΣΔΙΤ αλλά της ύπαρξης ιδιωτών
στο σύστηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό υπάρχει και σήµερα. Ποια είναι η
µεταρρύθµιση που θα κάνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με σύµβαση θα
είναι.
Όπως σας είπα τα ΤΟΜΥ που υπάρχουν είναι συγκεκριµένα
και θα ενισχυθούν. Δεν είναι αλλαγή πολιτικής. Θα ενισχύεται
όπου υπάρχει κενό. Θα µπορεί να ενισχύεται µε συµβάσεις από
τον ιδιωτικό τοµέα. Είτε µε δοµές είτε απευθείας µε γιατρούς.
Αυτό, δηλαδή, γιατί να είναι κάτι το οποίο δεν µπορούµε να το
πούµε κι όταν µπορούν να εξυπηρετήσουν ιδιώτες γιατροί ή πολυϊατρεία αυτό το κενό που υπάρχει, να πρέπει να βλέπουµε δογµατικά ότι σώνει και καλά πρέπει να γίνει κάτι το δηµόσιο.
Άρα υπάρχουν οι δοµές, έχουν εξασφαλίσει µια χρηµατοδότηση. Είναι πολύ µεγάλη κουβέντα να βρούµε τη χρηµατοδότηση
µετά τις 31-12-2023. γιατί µέχρι τότε έχουν διασφαλιστεί µέσω
ΕΣΠΑ. Αλλά µετά αυτά θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Να δούµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, πώς θα
υπάρξουν και οι συνέργειες.
Έχω πει -αναφέρεστε κι εσείς στην ερώτησή σας- ότι ειδικά
για τα ΤΟΜΥ και την πρωτοβάθµια θα υπάρξει το νοµοσχέδιο για
το οποίο σας είπα και το χρονικό πλαίσιο. Περίπου τέλη του
έτους, αρχές του εποµένου θα κατατεθεί. Παράλληλα κάνετε και
µια αναφορά στον ΕΟΠΥΥ. Κύριε Ξανθέ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόµενες µέρες. Είναι κάτι το οποίο έχουµε συζητήσει
κι άλλη φορά.
Ναι, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα είναι για τους παρόχους. Θα είναι για
τους ασφαλισµένους. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι θα έχουµε
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έναν µετασχηµατισµό σε ασφαλιστικό οργανισµό, ο οποίος αγοράζει υπηρεσίες για τους ασφαλισµένους και υπό αυτή την έννοια, στις συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τους ιδιώτες
παρόχους -και εδώ πέρα είναι να δούµε κατά πόσο ελέγχουµε
την ιδιωτική υγεία που λέτε- θα υπάρξουν ποιοτικά κριτήρια.
Όπως αυτή τη στιγµή έχουµε το ποσοτικό rebate ή το clawback,
θα υπάρξουν και ποιοτικοί δείκτες που θα ξεκινάνε, πρώτα απ’
όλα, µε το ποιος θα συµβάλλεται µε τον οργανισµό, µε ποιοτικούς
αντικειµενικούς µετρήσιµους δείκτες και θα οδηγούµαστε στη συνέχεια στο ότι και η τιµολόγηση δεν θα είναι ίδια. Και σας φέρνω
ένα παράδειγµα ξεκάθαρο: Δεν µπορεί να αποζηµιώνουµε το ίδιο
έναν µαγνήτη είκοσι, εικοσιπέντε, τριάντα ετών µε έναν που θα
έχει έναν µαγνήτη τελευταίας γενιάς µε διαφορετικές τοµές. Αντίστοιχα και στους ιδιώτες παρόχους, οι οποίοι µπορεί να έχουν
να κάνουν µε κλινικές, θα µετριούνται οι υπηρεσίες που δίνουν, θα
µετριούνται οι επαναεισαγωγές που έχουν, η αξιοπιστία τους, το
προσωπικό το οποίο απασχολούν, οι ειδικότητες που έχουν. Διότι,
πλέον, η φιλοσοφία µας είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί µε γνώµονα τον ασφαλισµένο. Όποιος συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ θα
πρέπει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, δεν θα αποκλείεται κανένας, αλλά δεν θα υπάρχει και µια λογική ότι θα παρέχονται µετρίου επιπέδου υπηρεσίες αποκλειστικά και µόνο επειδή
κάποιος θα θέλει να συµβάλλεται. Δεν θα συµβάλλεται. Κι εκεί
πέρα πιστεύω -και θα το δείτε στην πορεία, γιατί αυτό θα έρθει
αρκετά γρήγορα και θα το παρουσιάσουµε- ότι τα κριτήρια θα
είναι τόσο αντικειµενικά που δεν θα αφήνουν καµµία υπόνοια ότι
πάει κανείς να ευνοηθεί. Θέλουµε να εξασφαλίσουµε την ποιότητα
απέναντι στον ασφαλισµένο µε ξεκάθαρο τρόπο, όχι µε περιορισµό των παροχών, αλλά όχι και οι πάροχοι να λειτουργούν εις
βάρος του ασφαλισµένου και των χρηµάτων του ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τώρα θα συζητηθεί η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 66/11-10-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Αναβολή ή παράταση της ανάρτησης κτηµατολογικών στοιχείων για τις περιοχές
που επλήγησαν από το σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου στον Νοµό
Ηρακλείου Κρήτης».
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε στις 27 Σεπτέµβρη, σε συνέχεια βέβαια και προηγούµενων σεισµικών δονήσεων, έγινε ο µεγάλος σεισµός στο Ηράκλειο, µε αποτέλεσµα ο µισός σχεδόν
νοµός και ο Δήµος Οροπεδίου Λασιθίου από τον διπλανό, να πληγούν, µε συνέπεια πάρα πολλοί συµπολίτες µας να είναι άστεγοι
και συνολικά -για να µην πολυλογούµε- η οικονοµία και η κοινωνική δραστηριότητα να έχουν γονατίσει.
Αυτό στο οποίο αφορά η ερώτησή µας είναι η παράταση στην
ανάρτηση του Κτηµατολογίου γι’ αυτές τις περιοχές, µιας και
ήταν στον προγραµµατισµό τον επόµενο µήνα να γίνει αυτή η
ανάρτηση. Υπάρχουν ζητήµατα που θα τα συζητήσουµε στο επόµενο διάστηµα για να επιλυθούν, που αφορούν τη διαδικασία του
Κτηµατολογίου, αλλά το κύριο αίτηµα είναι αυτή η ανάρτηση να
πάει τρεις, τέσσερις µήνες, τουλάχιστον, πίσω.
Σήµερα δεν γνωρίζουν καν τι να δηλώσουν οι άνθρωποι. Το
σπίτι δεν έχει κριθεί από τη δευτεροβάθµια επιτροπή, το κατάστηµα ή το κτήριο. Τι θα δηλώσουν; Ότι έχουν κτήριο ή ότι δεν
έχουν; Ότι έχουν σκέτο οικόπεδο; Εποµένως, εκ των πραγµάτων,
πρέπει να γίνει µία παράταση στη διαδικασία. Και δεν ξέρω κι αν
οι τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες αρκούν. Θα το δούµε, όµως, στη
συνέχεια.
Και αν η απάντησή σας είναι συγκεκριµένη, δεν θα δευτερολογήσω καν, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να δώσω κι εγώ τις θερµές
ευχές για ταχεία ανάρρωση στην Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλα-
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γής κ. Γεννηµατά, καθώς και στην κ. Μπακογιάννη. Νοµίζω ότι
και οι δύο έχουν δώσει πολλές µάχες στη ζωή τους και σύντοµα
θα τα καταφέρουν και σε αυτή τη µάχη που θα δώσουν.
Σχετικά µε το ερώτηµά σας, είναι προφανής η ευαισθησία που
έχουµε απέναντι στους πληγέντες από αυτό το φαινόµενο, το
οποίο έπληξε την περιοχή και προφανώς υπό αυτό το πρίσµα θα
σας πω ότι στους πέντε από τους οκτώ δήµους, µε εξαίρεση δηλαδή το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι και τη Χερσόνησο, δεν πρόκειται
να προβούµε σε προανάρτηση πριν τον Μάρτιο του ’22. Και ανάλογα µε τις συνθήκες που θα έχουν διαµορφωθεί τότε, είµαστε
πάντα εδώ και ανοιχτοί σε προτάσεις, προκειµένου να αντιµετωπίσουν οι άνθρωποι, όσο το δυνατόν, λιγότερη ταλαιπωρία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι και το ίδιο το φυσικό φαινόµενο, ο σεισµός,
έχει πλήξει ήδη τις περιουσίες τους. Οπότε, µέχρι τον Μάρτη του
’22 δεν προβλέπεται να προχωρήσουµε στην προανάρτηση.
Ειδικά, τώρα, για το θέµα του Οροπεδίου Λασιθίου, θα το εξετάσουµε και αυτό. Είναι σε άλλη -αν θέλετε- σύµβαση, αλλά νοµίζω ότι θα βρούµε και εκεί την καλύτερη δυνατή λύση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θα δευτερολογήσω, κύριε
Πρόεδρε. Απλώς σηµειώνω ότι είναι θετική η απάντησή σας. Δεν
ξέρω αν αρκεί αυτός ο χρόνος, αλλά δείτε και στον Δήµο Ηρακλείου τον πρώην Δήµο Τεµένους, που έχει κηρυχθεί και αυτός
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και κάποια δηµοτική ενότητα, ένα τµήµα, του Δήµου Χερσονήσου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Λοιπόν,
τώρα θα συζητηθεί η δωδέκατη µε αριθµό 53/9-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η κυβέρνηση απολύει τους συµβασιούχους καθαριότητας φέρνοντας
εργολάβους που κοστίζουν το τριπλάσιο».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, είναι το θέµα για τις καθαρίστριες στον ΟΑΕΔ, που
είναι ένα συγκλονιστικό ζήτηµα. Έχουµε τη µη ανανέωση των
συµβάσεων των καθαριστριών που έχουν δώσει, πραγµατικά,
ψυχή και σώµα εν µέσω COVID για να µπορέσουν να κρατήσουν
ασφαλείς τους χώρους των γραφείων του ΟΑΕΔ και η Κυβέρνηση δεν ανανεώνει τις συµβάσεις τους και τα δίνει σε εργολαβικές εταιρείες µε το διπλάσιο και τριπλάσιο κόστος.
Θέλουµε, πραγµατικά, να µας εξηγήσετε ποια είναι η ωφέλεια
για το δηµόσιο από τον διπλασιασµό του κόστους καθαριότητας.
Είχαµε περίπου 2.500.000 ευρώ το ετήσιο κόστος για τις καθαρίστριες στον ΟΑΕΔ και το εργολαβικό κόστος, τώρα, θα ξεπεράσει -απ’ ό,τι καταλαβαίνω- τα 5.000.000 ευρώ. Ποια είναι η
λογική εδώ πέρα; Δηλαδή, ιδιώτης να ’ναι και οποιαδήποτε να
είναι η επίπτωση;
Και, βέβαια, αυτό προκύπτει µετά την απαγόρευση από τον κ.
Χατζηδάκη να γίνονται προσλήψεις και συµβάσεις της καθαριότητας σε αυτούς τους χώρους. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι
συµβαίνει στους εργολάβους καθαριότητας. Ξέρετε ότι αυτές οι
γυναίκες και οι άντρες, που θα δουλεύουν εκεί πέρα θα πρέπει
µε ελάχιστο ωροµίσθιο 3 ευρώ να πηγαίνουν σε διάφορους χώρους και να ταξιδεύουν στη µισή Αθήνα, ότι πολλές φορές µένουν απλήρωτοι. Υπάρχουν καταγγελίες που έχω φέρει µε
επίκαιρες ερωτήσεις εδώ για το πώς λειτουργούν πολλές φορές
οι εργολαβικές εταιρείες, ιδίως στο κοµµάτι της καθαριότητας.
Είναι γνωστό τοις πάσι η κατάλυση εργασιακών δικαιωµάτων
και όµως εµµένετε στους εργολάβους της καθαριότητας αντί να
προασπίζεστε το δηµόσιο συµφέρον, κρατώντας χαµηλό το κόστος και µε σταθερό εργασιακό πλαίσιο γι’ αυτές τις γυναίκες
και τους άντρες. Προφανώς και θα έπρεπε να µονιµοποιηθούν,
προφανώς και δεν ήθελαν τις συµβάσεις έργου, αλλά η λύση δεν
είναι ο εργολάβος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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Παρακαλώ να είστε εντός του χρόνου σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αξιότιµε κύριε Αρσένη, κατ’ αρχάς θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, η οποία θέτει
ένα ζήτηµα που αφορά το δηµόσιο συµφέρον εν τη ευρεία έννοια. Δηλαδή, εν προκειµένω, την προµήθεια αποτελεσµατικών
υπηρεσιών µε διαφανή και νόµιµο τρόπο από τον ΟΑΕΔ.
Με την ερώτησή σας αναδεικνύεται επίσης η κοινωνική διάσταση του δηµοσίου συµφέροντος και πώς αυτό συµβαδίζει µε
την κοινωνική συνοχή, καθώς επηρεάζει τη ζωή και την εργασία
των συµπολιτών µας.
Κύριε Αρσένη, σε µια ευνοµούµενη πολιτεία όπως η ελληνική,
η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος αποτελεί το raison
d'être, τον σκοπό των νοµικών πράξεων ή υλικών ενεργειών των
δηµοσίων νοµικών προσώπων. Είναι νοµική έννοια, καθότι καθορίζεται από τους κανόνες δικαίου και µόνο µέσω αυτών µπορεί
να υπάρξει και να λειτουργήσει εντός της έννοµης τάξης, παράγοντας έννοµες συνέπειες. Εντάσσεται µάλιστα στις λεγόµενες
λειτουργικές νοµικές έννοιες αφού το περιεχόµενό της προσδιορίζεται από την εκάστοτε συγκεκριµένη χρήση του. Είναι ελαστικό και δυναµικό, αντλεί νοµική ισχύ και εξειδικεύεται από το
Σύνταγµα και τον νόµο, εξελίσσεται δε εν όψει των εκάστοτε κοινωνικοπολιτικών και οικονοµικών συνθηκών. Με άλλα λόγια καθορίζεται µε βάση την αρχή της νοµιµότητας.
Όλη η δράση της δηµόσιας διοίκησης οφείλει να εξυπηρετεί
και να προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον. Και η έννοια αυτή διαποτίζει όλες τις πλευρές του διοικητικού δικαίου. Εν προκειµένω,
τα όργανα του δηµοσίου και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου οφείλουν να εφαρµόζουν στις δηµόσιες προµήθειες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπουν οι
θεσπισµένοι κανόνες δικαίου. Ειδικά στο σύστηµα δηµοσίων προµηθειών ο νοµοθέτης µεριµνά µε αυστηρό τρόπο και βάζει πρόσθετες διαδικασίες σε πλήρη εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο, ώστε το δηµόσιο χρήµα να αξιοποιείται κατά τρόπο
σύννοµο, αποτελεσµατικό και διαφανή.
Κατά την παρούσα περίοδο ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) βρίσκεται σε µία φάση συνολικού µετασχηµατισµού, καθώς έχει αναλάβει τον κρίσιµο ρόλο της
στήριξης της απασχόλησης, την αποτελεσµατική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας µέσω της αναβάθµισης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού.
Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης που έχουν στόχο την ανάκαµψη της αγοράς εργασίας
µετά τη δύσκολη πρόσφατη περίοδο της πανδηµίας αποτελεί
κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης και τοποθετεί τον ΟΑΕΔ και
τα προγράµµατα και τις δράσεις του στο επίκεντρο.
Στην ίδια κατεύθυνση σηµαντικοί πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης θα διατεθούν για την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού
του ΟΑΕΔ, για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναµικού, όπως τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και
την προστασία των ανέργων.
Τώρα, όλα τα παραπάνω τα υποστηρίζει µια συνολική εσωτερική αναδιοργάνωση που λαµβάνει χώρα στον ΟΑΕΔ σε επίπεδο
δοµών, υποδοµών, διαδικασιών αλλά και κουλτούρας. Άλλωστε
στρατηγικός στόχος του οργανισµού είναι η διαρκής ποιοτική
βελτίωση της λειτουργίας του και των παρεχόµενων υπηρεσιών
και η ταχύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων.
Σηµαντικά βήµατα σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη υλοποιηθεί κυρίως στους τοµείς του ανασχεδιασµού και της βελτίωσης
των διαδικασιών αλλά και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, κάτι
που επέτρεψε στον ΟΑΕΔ να συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους συναλλασσόµενους κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η λογική της αναδιοργάνωσης και της βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας διαπνέει το σύνολο της λειτουργίας του ΟΑΕΔ και σε καθηµερινό επίπεδο. Υπό το πρίσµα
αυτό και επειδή έχει δηµιουργηθεί µια σύγχυση γύρω από το
θέµα του τρόπου λειτουργίας και της κάλυψης των αναγκών της
καθαριότητας του οργανισµού, χρειάζεται να ξεκαθαριστούν ορισµένα ζητήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, τον Δεκέµβριο του 2018, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτηρίων που στεγάζονται οι
υπηρεσίες του οργανισµού µε συµβάσεις αορίστου χρόνου,
διάρκειας είκοσι τεσσάρων µηνών και µε ισχύ όχι πέρα από τις 2
Ιουλίου του 2021. Ωστόσο, οι προσλήψεις ξεκίνησαν καθυστερηµένα τον Οκτώβριο του 2019. Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ
ενέκρινε τον Μάιο του τρέχοντος έτους την τροποποίηση των
συµβάσεων εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού καθαριότητας ως προς τη λήξη και έως τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων
µηνών απασχόλησης από την αρχική πρόσληψη για κάθε θέση
εργασίας. Αυτές οι συµβάσεις ολοκληρώνονται την παρούσα περίοδο και δεν µπορούν να παραταθούν περαιτέρω, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Πέρασε η ώρα µου. Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικά στις τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας και πώς
αυτές επηρέασαν τη ροή της υπόθεσης. Θα αναφερθώ αναλυτικά και στα οικονοµικά στοιχεία του ζητήµατος στα οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο ΟΑΕΔ είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. Προχωράτε αυτή τη στιγµή στην απόλυση
πεντακοσίων τριάντα καθαριστριών µερικής απασχόλησης. Τους
απολύετε γιατί λήγουν οι συµβάσεις. Εσείς δεν το λέτε απόλυση,
αλλά οι άνθρωποι µένουν άνεργοι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τους έχω γνωρίσει, είναι οι ίδιες γυναίκες και οι ίδιοι άντρες που µετά από είκοσι χρόνια εργασίας στο Υπουργείο
Οικονοµικών και σε πολλά άλλα µέρη λήγουν οι συµβάσεις τους.
Διαλύετε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιοι είναι; Είναι άνθρωποι
που είναι κοντά στη σύνταξη. Δούλεψαν είκοσι χρόνια, µε µισθούς 350 ευρώ και κατάφεραν και µεγάλωσαν παιδιά. Εγώ δεν
έχω ιδέα πώς το έκαναν. Πολλές φορές πληρώνονταν για τέσσερις ώρες και δούλευαν οκτάωρα, έκαναν και άλλες δουλειές
πέρα από την καθαριότητα. Έβαλαν πλάτη τώρα µε τον COVID,
µε κίνδυνο τη ζωής τους για να κρατήσουν αυτές τις υπηρεσίες
ανοιχτές. Είναι άνθρωποι πολλές φορές µε προβλήµατα υγείας,
έχουν άτοµα µε αναπηρία, είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, µονογονεϊκές οικογένειες. Αυτή τη στιγµή αυτοί οι τετρακόσιοι τριάντα
άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, πετιούνται στον δρόµο, χωρίς
πραγµατική πιθανότητα να βρουν αλλού απασχόληση. Και
έχουµε τον ΟΑΕΔ ο οποίος, ενώ θα πρέπει να είναι πρότυπο εργασιακών σχέσεων, παίρνει εργολαβικούς -µεταξύ µας, ξέρουµε
τι φαινόµενα υπάρχουν στις εργολαβικές σχέσεις και ιδίως στον
τοµέα της καθαριότητας-, µε 3 ευρώ την ώρα για γυναίκες και
άντρες που θα δουλεύουν όπου τους πει ο ιδιώτης, σε όποιο κτήριο, ανεξαρτήτως απόστασης, κάθε ώρα. Υπάρχουν καταγγελίες
για απλήρωτες εργασίες, για απλήρωτες υπερωρίες. Δεν θέλω
να µπω σε ονοµαστικές καταγγελίες ανά φορέα. Έχουν φτάσει,
όµως, στο γραφείο µου ανά περίπτωση, ανά οργανισµό, πάρα
πολύ συγκεκριµένες καταγγελίες και νοµίζω τις γνωρίζετε, έχουν
φτάσει και στη δηµοσιότητα και πολλές τις έχω φέρει και µε επίκαιρες ερωτήσεις στην Αίθουσα αυτή. Και ο ΟΑΕΔ έρχεται να
επικυρώσει αυτό το καθεστώς αναρχίας, όσον αφορά την προστασία των εργατικών δικαιωµάτων. Είναι αδιανόητο.
Σας καλώ να σταµατήσετε τη διακοπή των συµβάσεων τον Νοέµβριο, να σταµατήσετε την εξώθηση των πεντακοσίων τριάντα
αυτών οικογενειών που είναι ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας
στην απόλυτη εξαθλίωση. Σταµατήσετε αυτή την επέλαση της
διάλυσης των εργασιακών δικαιωµάτων µέσω της εισόδου των
εργολαβικών στο δηµόσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αξιότιµε κύριε Αρσένη, µία διόρθωση
σε αυτά που είπατε. Ο ΟΑΕΔ δεν απολύει κανέναν. Έχουµε ολοκλήρωση των συµβάσεων. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα
αυτά τα δύο.
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Όπως πιθανόν γνωρίζετε, έχουν προηγηθεί συγκεκριµένες
τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας, οι οποίες είναι κοµβικής σηµασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης που θίγετε στην
ερώτηση σας.
Τον Ιανουάριο του 2021 ψηφίστηκε ο ν.4765/2021. Με το
άρθρο 61 του νόµου καταργήθηκε το άρθρο 8 του ν.4506/2017
που έδινε τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας
από οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε δηµόσιες
συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο ν.4765 αποσκοπεί στον εξορθολογισµό του κόστους της πλήρωσης θέσεων, µέσω της διενέργειας µιας κεντρικής διαδικασίας έναντι πολλών κατακερµατισµένων, προωθώντας αυτό ακριβώς στο οποίο στηρίζεται η
ερώτηση σας. Δηλαδή, την προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος. Όπως θα εξηγήσω σε λίγο η διαδικασία αυτή έχει µειωµένο
συνολικό δηµοσιονοµικό κόστος, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η
διαδικασία πλήρωσης θέσεων και ενισχύεται η αποτελεσµατικότητά της.
Με άλλα λόγια µε τις προβλέψεις του ν.4765 το δηµόσιο συµφέρον εξυπηρετείται σε όρους ενισχυµένης οικονοµικής αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, µείωσης του δηµοσιονοµικού κόστους, αλλά και ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους
και του υπηρεσιακού φόρτου.
Με την απόφαση 5051/108 της 28/9/2021 του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ τεκµηριώθηκε η αναγκαιότητα και εγκρίθηκε
η διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας στα κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του οργανισµού. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισµού
είναι 3.753.000 χωρίς ΦΠΑ, αφού ο ΦΠΑ µετακυλίεται από το δηµόσιο προς τον ανάδοχο και είναι οριακά χαµηλότερη της ετήσιας δαπάνης του 1Α/2019 διαγωνισµού που ήταν 3.759.000
ευρώ. Όµως, στη σύγκριση αυτή πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο
διαγωνισµός του 2021 αφορά την πρόσληψη πεντακοσίων σαράντα ενός ατόµων ως προσωπικό καθαριότητας, ενώ σε αυτόν
του 2019 ήταν για πεντακόσια άτοµα, δηλαδή για σαράντα ένα
άτοµα λιγότερα.
Επιπρόσθετα, εάν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες για το δηµόσιο στο πλαίσιο του προηγούµενου διαγωνισµού του 2019 που
αφορούν σε προµήθειες ειδών καθαρισµού και τροχήλατων καροτσιών για τις εργασιακές ανάγκες του προσωπικού, τις οποίες
τώρα τις επωµίζεται ο ανάδοχος του έργου αλλά και το διοικητικό
κόστος που επιφέρει για τον ΟΑΕΔ η συγκεκριµένη διαδικασία της
επιλογής και η διαχείριση του προσωπικού καθαριότητας, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ίδιου του οργανισµού, το ετήσιο κόστος προσεγγίζει τα 4 εκατοµµύρια ευρώ. Με τον διαγωνισµό που
έχει ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ εξοικονοµείται περίπου το 6% των δαπανών
προς όφελος του δηµοσίου, ενώ, όπως ανέφερα, αυξάνεται και η
απασχόληση.
Με τους ίδιους υπολογισµούς προκύπτει ότι το µέσο ετήσιο
όφελος για το δηµόσιο µε βάση τον διαγωνισµό του 2021 σε
σχέση µε τον διαγωνισµό συµβάσεων ορισµένου χρόνου του 2019
ανά υπάλληλο καθαριότητας είναι περίπου 13% και το αντίστοιχο
µέσο ετήσιο όφελος για το δηµόσιο, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών δαπανών, είναι λίγο πάνω από 25%.
Με βάση τα συγκεκριµένα στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι τόσο
σε απόλυτα όσο και σε σχετικά µεγέθη οι σκοποί εξορθολογισµού
του κόστους για τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά και η µείωση
του διοικητικού βάρους και του υπηρεσιακού φόρτου εξυπηρετούνται από τον ανοικτό διαγωνισµό που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ. Δεν
τίθεται, συνεπώς, κανένα ζήτηµα αύξησης του κόστους για το δηµόσιο από τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Αντιθέτως -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,- µε τη συγκεκριµένη διαδικασία διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον σε όρους
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, ενώ εξυπηρετούνται
οι ανάγκες του ΟΑΕΔ χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος διοικητικά και
διαδικαστικά.
Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι προφανώς η διαδικασία
των δηµόσιων προµηθειών θα πρέπει να διέπεται από τη νοµιµότητα και τη διαφάνεια αλλά ταυτοχρόνως να διασφαλίζει την αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών του κάθε οργανισµού, εν
προκειµένω του ΟΑΕΔ.
Προφανώς κατανοούµε τους προβληµατισµούς και την ανησυ-
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χία των συµβασιούχων εργαζοµένων στην καθαριότητα του ΟΑΕΔ
που είχαν προσληφθεί το 2019 και των οποίων οι συµβάσεις ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο. Ωστόσο, από τα επίσηµα στοιχεία
δεν προκύπτει σε καµµία περίπτωση αυτό που ισχυρίζεται η συντονιστική οµάδα συµβασιούχων καθαριστών στην επιστολή της,
ότι δηλαδή µε τον διαγωνισµό που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ το δηµόσιο
καταβάλλει τριπλάσιο κόστος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 61/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Λήψη άµεσων µέτρων στήριξης για τους σταφιδοπαραγωγούς».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σε απόγνωση βρίσκονται εδώ και αρκετούς µήνες χιλιάδες σταφιδοπαραγωγοί στην
Ηλεία, αλλά και στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία, στην Κορινθία, στη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές της χώρας, γιατί, ενώ έχουν ολοκληρώσει τη συγκοµιδή, δεν µπορούν να προωθήσουν το προϊόν τους,
οι δε τιµές της αγοράς που τους προσφέρονται από τους εµπόρους είναι 50% χαµηλότερες από πέρυσι. Μάλιστα, πριν από λίγες
µέρες έφτασαν οι τιµές στα 50 λεπτά, όταν η περσινή τιµή ήταν
κοντά στο 1,60 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι µε αυτές τις τιµές δεν καλύπτεται ούτε το κόστος παραγωγής και οι παραγωγοί οδηγούνται
νοµοτελειακά στην καταστροφή.
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις ισχυρίζονται ότι λόγω των συνεπειών της πανδηµίας δεν µπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα
τους και έχουν συσσωρεύσει πολύ µεγάλα αποθέµατα από την περασµένη χρονιά, άρα αδυνατούν να απορροφήσουν νέες ποσότητες, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -εσείς- σε απάντηση
γραπτών ερωτήσεων συναδέλφων και από τη Νέα Δηµοκρατία και
από τον ΣΥΡΙΖΑ και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής δηλώνετε
ότι δεν µπορείτε να εφαρµόσετε υποβοηθητικά προγράµµατα στήριξης για την απώλεια εισοδήµατος, όπως είναι η απόσταξη κρίσης και ο «πράσινος τρύγος» που έγινε στον αµπελουργικό τοµέα,
ενώ αποκλείεται και το ενδεχόµενο απόσυρσης αποθεµάτων σταφίδας.
Την ίδια στιγµή, λοιπόν, που παραµένει απούλητο το προϊόν ή
πωλείται σε πάρα πολύ χαµηλή τιµή, στο 1/3 σχεδόν σήµερα που
µιλάµε της περσινής τιµής, οι αγρότες είναι αντιµέτωποι µε τη
σκληρή πραγµατικότητα ανατιµήσεων στα αγροεφόδια, αύξησης
του κόστους ενέργειας, αύξηση του πετρελαίου κίνησης, στο
οποίο µάλιστα εµείς προτείναµε να δοθεί και επίδοµα µαζί µε τα
υπόλοιπα στον ενεργειακό τοµέα και περιµένουµε ακόµα την
απάντηση, και είναι ορατός ο κίνδυνος για χιλιάδες παραγωγούς
ενός προϊόντος και µε µεγάλη ιστορική παράδοση αλλά, κυρίως,
µε υψηλή διατροφική αξία να υποστούν πραγµατική οικονοµική
καταστροφή φέτος και να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους.
Μένουν αβοήθητοι σε ένα θέµα το οποίο είναι υπαρκτό από τον
Απρίλιο. Τουλάχιστον έξι µήνες το γνωρίζει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σας ερωτώ, λοιπόν:
Πρώτον, θα ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει
αποζηµίωση για τους σταφιδοπαραγωγούς, όπως έχει γίνει σε
άλλα προϊόντα λόγω της πανδηµίας και λόγω της µεγάλης πτώσης
της τιµής πώλησης του προϊόντος; Είναι απλό και ευθύ ερώτηµα.
Και, δεύτερον, επειδή στη δική σας γραπτή απάντηση λέγατε
ότι εξετάζετε το ενδεχόµενο να απορροφήσετε ποσότητες σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία, θα απορροφήσετε, λοιπόν, ποσότητες αποθεµάτων σταφίδας σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία,
όπως είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο
Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ώστε να διατεθούν σε
δηµόσιες δοµές και να στηρίξετε ένα προϊόν το οποίο -επαναλαµβάνω- συνδέεται µε την ιστορία της χώρας, αλλά νοµίζω ότι κι
εσείς συµφωνείτε ότι είναι ορόσηµο η τωρινή συγκυρία για την
επιβίωση σχεδόν είκοσι χιλιάδων παραγωγών της χώρας;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
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Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το συγκεκριµένο θέµα έχει συζητηθεί στη
Βουλή ξανά. Πιο συγκεκριµένα, ο Υπουργός κ. Σπήλιος Λιβανός
έχει έρθει εδώ στη Βουλή και έχει απαντήσει δύο φορές για το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Και όπως κι εσείς αναφέρατε στην τοποθέτησή σας έχουν γίνει ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου και
έχουν απαντηθεί και οι ερωτήσεις από το Υπουργείο µας.
Και για εµάς και για εσάς και για κάθε Έλληνα, η σταφίδα αποτελεί ένα εµβληµατικό προϊόν, ένα προϊόν εξαγώγιµο, ένα προϊόν
το οποίο έχει και µεγάλη ιστορία αλλά έχει και µεγάλη διατροφική αξία. Είναι ένα προϊόν το οποίο διαπρέπει στις αγορές του
εξωτερικού.
Στο σκεπτικό σας αναφέρετε ότι υπάρχουν συνεταιριστικές
οργανώσεις οι οποίες δεν παίρνουν το προϊόν. Θα ήθελα να µου
δώσετε περισσότερες διευκρινίσεις στη δευτερολογία σας για
να καταλάβω κι εγώ και να καταλάβουν και όσοι µας παρακολουθούν τι ακριβώς εννοείτε.
Επιπλέον, γνωρίζετε ότι το Υπουργείο δεν παρεµβαίνει στη
διαµόρφωση των τιµών και δεν δικαιούται να παρέµβει στη διαµόρφωση των τιµών σε σχέση µε την ενίσχυση. Θα πρέπει να
αποδεικνύεται ότι υπάρχει πρόβληµα για να πάµε σε ενίσχυση.
Επικαλείστε ότι είναι χαµηλή η τιµή στην οποία αγοράζουν οι
έµποροι και οι οργανώσεις από τον παραγωγό. Και τα δικά µας
στοιχεία λένε ότι οι τιµές είναι ανοιχτές, αυτό εισπράττουµε στο
Υπουργείο, κάτι το οποίο δεν µας κάνει να το εγκρίνουµε ούτε
βέβαια και να θέλουµε να το αποδεχθούµε και προσπαθούµε να
το διορθώσουµε και να το αλλάξουµε.
Θα σας πω γι’ αυτό στη δευτερολογία µου.
Σε σχέση, λοιπόν, µε τα µέτρα περιορισµού της ενίσχυσης
µετά από έγκριση από την Ευρώπη -τα µέτρα λόγω της πανδηµίας- θυµίζω και σε εσάς, και το ξέρουν και όλοι όσοι ζουν σ’
αυτή τη χώρα, ότι από την περασµένη άνοιξη οι εξαγωγές µας
διεξάγονται κανονικά και όχι µόνο στη σταφίδα, αλλά σε όλα τα
προϊόντα τα οποία έχουµε στη χώρα. Άρα το επιχείρηµα της µη
διάθεσης λόγω διοικητικών µέτρων περιορισµού της κίνησης καταλαβαίνετε ότι έχουµε µια αδυναµία να το τεκµηριώσουµε.
Θέλω πάντως να γνωρίζετε και εσείς, κύριε Κατρίνη, πως η Κυβέρνηση το έχει δηλώσει και µέσω του Υπουργού και από εµένα
ότι πάντοτε βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και θα προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα νόµιµα µέσα, όλα τα επιτρεπτά
µέσα, ό,τι προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ εάν υπήρχαν καταστροφές
ή από άλλο κανονιστικό πλαίσιο και να στηρίζει τους παραγωγούς.
Ευχαριστώ, θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι που θα το πω,
αλλά δεν είναι απάντηση σε συγκεκριµένα ερωτήµατα να λέτε
ότι έχει έρθει ο Υπουργός εδώ και έχει απαντήσει δύο φορές σε
συγκεκριµένες ερωτήσεις ανάλογες, γιατί το πρόβληµα όπως,
ξέρετε καλά, δεν έχει λυθεί µέχρι σήµερα που µιλάµε.
Βεβαίως, από την απάντηση σας καταλαβαίνω ότι µάλλον η
Κυβέρνηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει και τόσο σοβαρό πρόβληµα
µε τους παραγωγούς σταφίδας, αφού όπως είπατε χαρακτηριστικά η τιµή είναι ανοιχτή. Άρα η Κυβέρνηση έχει την εκτίµηση
ότι δεν έχει πέσει τόσο χαµηλά η τιµή πώλησης σταφίδας, όπως
όλοι οι παραγωγοί σε όλους τους νοµούς που σας ανέφερα και
στην Ηλεία, αλλά και σε όλους τους άλλους νοµούς ισχυρίζονται
µέχρι σήµερα ότι µιλάµε από το 1,60 ευρώ έχει φτάσει να πωλείται και 0,50 ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο της περσινής τιµής.
Η απάντηση της Κυβέρνησης είναι ότι οι τιµές είναι ανοιχτές
και δεν έχουµε εκτίµηση ότι έχει πέσει η τιµή. Να το ακούσουν
οι σταφιδοπαραγωγοί σε όλη τη χώρα για να δούµε κατά πόσον
το Υπουργείο έχει εικόνα της κατάστασης ή θέλει να την παρουσιάζει τόσο ωραία και να την εξωραΐζει για να αποφεύγει τις ευθύνες.
Δεύτερον, λέτε ότι δεν µπορούµε να συσχετίσουµε την πτώση
της τιµής ή την αδυναµία προώθησης του προϊόντος µε την παν-
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δηµία, γιατί οι εξαγωγές διεξάγονται κανονικά. Πολύ ωραία.
Εσείς στην απάντησή σας τη γραπτή λέτε ότι υπάρχουν αποθέµατα -αυτό είναι έγγραφη απάντηση µε υπογραφή του κ. Λιβανού- εξαιτίας της πανδηµίας. Μα, το πρόβληµα γι’ αυτό
δηµιουργείται, γιατί εξαιτίας της πανδηµίας υπήρχαν αποθέµατα,
υπήρχε αδυναµία προώθησης του προϊόντος. Υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγµα της Παναιγιαλείου Ένωσης που µιλάει τουλάχιστον για έξι µε οκτώ χιλιάδες τόνους αποθεµάτων σήµερα
και αδυναµίας απορρόφησης περαιτέρω προϊόντων. Και εσείς ο
ίδιος -όχι εσείς προσωπικά- το Υπουργείο λέει ότι «εξετάζουµε
το ενδεχόµενο να απορροφήσουµε κάποιες ποσότητες για να
µπορέσουµε έµµεσα να στηρίξουµε».
Εγώ δεν ζήτησα να διαµορφώσετε τις τιµές, να παρέµβετε
στην αγορά. Μπορείτε, όµως, είτε µε ένα αίτηµα ότι λόγω της
µεγάλης πτώσης τιµής που οφείλεται στα αποθέµατα, που τα
αποθέµατα οφείλονται στην πανδηµία, να υπάρχει µία αποζηµίωση του προϊόντος είτε µία διάθεση του προϊόντος σε δηµόσιες δοµές.
Οι παραγωγοί, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πέρα από το συγκεκριµένο θέµα οι αγρότες µας δεν έχουν πάρει καµµία αναστολή φορολογικών, τραπεζικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Έχουν
πάρα πολλά προβλήµατα. Έχουν αυξηµένο κόστος στα εφόδια
και τις καλλιέργειές τους. Έχουν αυξηµένο κόστος στην ενέργειά
τους και στο πετρέλαιο κίνησης.
Δεν µπορείτε αυτή τη στιγµή να τους συµπεριφέρεστε σαν να
µη συµβαίνει τίποτα και να έρχεστε και να λέτε ότι εµείς εκτιµούµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα. Οι διαµαρτυρίες έρχονται. Τα
προβλήµατα πολλαπλασιάζονται. Το προϊόν µπορεί εσείς να αναγνωρίζετε ότι έχει µεγάλη αξία και ιστορική παράδοση, αλλά µε
την ολιγωρία σας και µε τις µη συγκεκριµένες απαντήσεις, γιατί
δεν έχετε απαντήσεις εδώ και έξι µήνες, οδηγείτε έναν ολόκληρο
παραγωγικό κλάδο στην περιθωριοποίηση. Και αυτό, ξέρετε, η
αδράνεια της Κυβέρνησης, ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως από
τους παραγωγούς, γιατί η πολιτεία πρέπει να παρεµβαίνει υπέρ
του συµφέροντος των πολιτών και όχι υπέρ των συµφερόντων
των µεταποιητών ή και των εµπόρων, κύριε Υπουργέ, και ο νοών
νοείτω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Θα µου επιτρέψετε σε σχέση µε τη δική µου τοποθέτηση να εκφράζοµαι εγώ και να µην παίρνετε το δικό µου τον
λόγο και να λέτε «είπατε το τάδε, είπατε το άλλο».
Σας λέω, λοιπόν, το εξής ανοιχτά και καθαρά και ξεκάθαρα και
σε εσάς και στους παραγωγούς, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι δεν διαµορφώνουµε τις τιµές. Οι τιµές διαµορφώνονται από την αγορά. Σας λέω ότι διεξάγονται κανονικά οι
εξαγωγές στη χώρα. Σας λέω ότι ζούµε µαζί µε τους αγρότες.
Είµαστε εδώ µαζί µε τους παραγωγούς. Ξέρουµε και εσείς και
εγώ τι σηµαίνει ανοιχτές τιµές, που σηµαίνει µικρές τιµές για τον
παραγωγό και είναι κάτι το οποίο το έχουµε αντιληφθεί και εργαζόµαστε να το διαχειριστούµε και να το αντιµετωπίσουµε. Άρα,
λοιπόν, µη βάζετε λόγια σε µένα ότι δεν είναι χαµηλές οι τιµές.
Είναι λάθος το µήνυµα να προσπαθείτε να χτίσετε την Αντιπολίτευση πάνω σε αυτή τη ρητορική.
Θέλω, όµως, να σας δώσω ορισµένα στοιχεία για να τα ακούσετε και εσείς. Οι παραγωγοί σταφίδας έχουν λάβει ήδη ενίσχυση µέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών συνολικού ύψους
άνω των 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριµένα στην περιοχή
της Ηλείας το ποσό αυτό αφορά εκατόν ενενήντα δύο παραγωγούς και ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.
Επίσης, µέσω της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα της
καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας έχει καταβληθεί σε πέντε
χιλιάδες τετρακόσιους περίπου παραγωγούς το ποσό των
3.960.000 ευρώ, γιατί είπατε κάτι για είκοσι χιλιάδες παραγωγούς. Αυτά είναι στοιχεία που δεν αµφισβητούνται.
Και η συγκεκριµένη συνεταιριστική οργάνωση, την οποία επικαλεστήκατε, έχει λάβει µέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών
και των ενισχύσεων, που ήταν για τα διοικητικά µέτρα περιορισµού των µετακινήσεων, στήριξη ύψους 820.000 χιλιάδων ευρώ.
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Όπως, λοιπόν, είπα και στην πρωτολογία µου και στην αρχή
της δευτερολογίας µου, γνωρίζουµε ότι η ανοιχτή τιµή είναι σε
βάρος του παραγωγού και είναι πολύ χαµηλή. Αν, λοιπόν, έρθει
το Υπουργείο αυτή τη στιγµή και πει ότι εµείς θα σας δώσουµε
τόσα χρήµατα, θα πάει παρακάτω αυτή η τιµή και το ξέρετε και
εσείς, διότι ο έµπορος θα πει: Θα τα πάρετε από το Υπουργείο,
θα σας τα δώσει το κράτος και το Υπουργείο.
Δεν θα επιτρέψουµε, λοιπόν, να αφήσουµε τους παραγωγούς
να πιεστούν ακόµα περισσότερο κάνοντας µια τέτοια πολιτική,
έτσι όπως προσπαθείτε εσείς να µας ωθήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Σας θυµίζω ότι από 1η Νοεµβρίου 2021, σε δέκα µέρες περίπου, πολλές από αυτές τις πρακτικές θα ανήκουν στο παρελθόν,
µιλώ για τις ανοιχτές τιµές. Και γιατί θα ανήκουν στο παρελθόν;
Διότι µε τον νόµο που ψήφισε η Κυβέρνησή µας -και ψηφίσατε
και εσείς, η παράταξή σας-, τον ν.4792/2021, οι παραγωγοί θα
πληρώνονται εντός τριάντα ηµερών για τα ευάλωτα και ευαλλοίωτα προϊόντα και για τα υπόλοιπα προϊόντα εντός εξήντα ηµερών. Σας το ξαναλέω πάλι για τα ευαλλοίωτα προϊόντα εντός
τριάντα ηµερών και για τα υπόλοιπα εντός εξήντα ηµερών. Από
πότε ξεκινά η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης; Από 1η Νοεµβρίου 2021. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή η Κυβέρνηση
εδώ για πρώτη φορά θα το εφαρµόσει, διότι νόµοι µπορεί να
έχουν ψηφιστεί και στο παρελθόν, το ζήτηµα είναι ποιος έχει την
πολιτική αντίληψη και το σθένος να εφαρµόζει τους νόµους.
Σε κάθε περίπτωση για τα προγράµµατα στα οποία αναφερθήκατε µε τα υπόλοιπα Υπουργεία είµαστε σε επικοινωνία µαζί
τους. Ξέρετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθούµε να στηρίξουµε όντως τους παραγωγούς δίνοντας διέξοδο µέσα από προγράµµατα από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και τα
υπόλοιπα Υπουργεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την ένατη µε αριθµό 44/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Κινδυνεύει ακόµη
και η πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης;».
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, να ευχηθούµε τα καλύτερα στην
κ. Μπακογιάννη, να ξεπεράσει το πρόβληµα της υγείας της και
να γυρίσει και να είναι πάντα γερή και δυνατή.
Βέβαια, περιµέναµε σήµερα τον κύριο Υπουργό να απαντήσει
στις δύο συγκεκριµένες επίκαιρες ερωτήσεις, ο οποίος περιοδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Είχε το Σαββατοκύριακο, βέβαια, για να το κάνει. Ξέρετε ότι σε αυτές τις θέσεις δεν
υπάρχουν αργίες. Είχε τον χρόνο να είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα
του. Θα προτιµούσαµε να είναι εδώ σήµερα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έχετε την επάρκεια να ακουστούν αυτά που
πρέπει να ακουστούν ως απαντήσεις.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, οι αγρότες βιώνουν µία από τις
χειρότερες περιόδους αυτή τη σεζόν, ιδιαίτερα από την αρχή της
άνοιξης µέχρι τώρα. Με την πανδηµία να µη λέει να υποχωρήσει,
µε τα καιρικά φαινόµενα από τους παγετούς τους πρώιµους της
άνοιξης, µε τους καύσωνες του καλοκαιριού και τις τελευταίες
κακοκαιρίες έχουµε πάρα πολύ µεγάλες καταστροφές στην παραγωγή. Αυτό που περιµένει ο παραγωγός τώρα είναι η ρευστότητα που θα του δώσει η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.
Αντί, όµως, να έχουµε αισιόδοξα µηνύµατα ότι την επόµενη
βδοµάδα θα γίνει η πληρωµή οµαλά για τους αγρότες, έχουµε
µία ραγδαία διάλυση του συστήµατος ευρωπαϊκών πληρωµών
και, µάλιστα, µε την περίφηµη εξαγγελθείσα εξυγίανση του οργανισµού βλέπουµε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα. Δηλαδή, βλέπουµε µε τη διαρκή αποστελέχωση να γίνεται µία σειρά
αστοχιών, αδιαφανών, περίεργων και πιθανά παράτυπων χειρισµών, που τελικό θύµα θα έχουν τον αγρότη την επόµενη εβδοµάδα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα για να αναπτύξω το σκεπτικό µου.
Μετά, δηλαδή, από τρεις αλλαγές διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
βλέπουµε να έχουµε αναβολές, ακυρώσεις, απευθείας αναθέσεις
και να έχουµε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών µαταιώσεις διαγωνισµών, δηλαδή το Υπουργείο να χάνει τη
µία µετά την άλλη τις υποθέσεις. Και, µάλιστα, η ανωτέρω αρχή
να µιλάει για αδιαφάνεια, για αοριστία, για φωτογραφικές διατάξεις, ενώ η δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί για το ζήτηµα το περίφηµο µε τα βοσκοτόπια της Νέας Δηµοκρατίας. Μάλιστα,
δηµοσιεύµατα κάνουν λόγο ότι η υπόθεση έχει φτάσει και στον
Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα.
Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι µας προβληµατίζουν ιδιαίτερα,
και εµάς και τους παραγωγούς. Και η πρώτη σκέψη που έρχεται
σε όλους είναι αν η χώρα επιστρέφει στον εφιάλτη των προστίµων και των καταλογισµών που ίσχυαν µέχρι πριν από το ’15.
Είµαστε λίγες µέρες πριν από την καταβολή, ως είθισται τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, της προκαταβολής του Οκτωβρίου.
Αυτές τις µέρες δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστηµα για τις διοικητικές πράξεις ούτε έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος κατανοµής
των βοσκοτόπων, που χρειάζεται για να προχωρήσει η προκαταβολή της πληρωµής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Κλείνω και µπαίνω στην ερώτηση µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Αντίθετα, κύριε Υπουργέ, βλέπουµε να εκδίδεται µία ΚΥΑ για
τα βοσκοτόπια, που αλλάζει όλο το στάτους -θα µιλήσουµε γι’
αυτό στη δευτερολογία- ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες, που
επέλεξαν να µπουν ως κτηνοτρόφοι, αλλά και αυτούς που επένδυσαν ως κτηνοτρόφοι.
Εδώ έχουµε τα δύο βασικά ερωτήµατα.
Πρώτο. Γιατί εδώ και έναν χρόνο δεν έχει τελεσφορήσει καµµία από τις διαδικασίες που προκρίθηκαν, έτσι ώστε να επέλθει
η εξαγγελθείσα εξυγίανση του συστήµατος πληρωµών; Επίσης,
θέλουµε να µας πείτε ποιο είναι το πλάνο σας σχετικά µε τις συµβάσεις των τεχνικών συµβούλων και εν γένει για τη λειτουργία
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεύτερο,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Να τελειώσω τη φράση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα τι να
σας κάνω εγώ αν θέλετε πέντε λεπτά για να πείτε την ερώτηση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Δεύτερο. Ποια µέτρα έχετε λάβει και
σε ποιες προβλέψεις έχετε προχωρήσει έτσι ώστε η πληρωµή
της επόµενης εβδοµάδας να είναι πλήρης και να είναι οµαλή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα το οποίο θέσατε, που αφορά
τον οργανισµό πληρωµών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σας δώσω ορισµένα στοιχεία τα οποία δεν είναι κρυφά στοιχεία του Υπουργείου µας. Είναι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», µε ΑΔΑ, είναι δηµοσιευµένα.
Σας γνωρίζω, λοιπόν, ότι µε την υπ’ αριθµ. 31685 της 2-5-2021
διακήρυξη ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσίευσε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη
των πληροφοριακών συστηµάτων του κατά το έτος 2021.
Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός είχε τα εξής: Πρώτον, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων
του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί στο διάστηµα µέχρι και 3112-2021.
Δεύτερον, ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας συστηµάτων
που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 έως 20-10-2022.
Το ξαναλέω πάλι. Έως 20-10-2022. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε πολύ
καλά.
Τρίτον, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας της απαραίτη-
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της πληροφοριακής υποδοµής των υπηρεσιών και της απαραίτητης ψηφιακής υποδοµής της παροχής υπηρεσιών στον οργανισµό έως 31-12-2021.
Τέταρτον, πρόσθετες υπηρεσίες έως 20-10-2022.
Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός είχε δαπάνη περίπου 1.200.000
ευρώ και µε κριτήριο αξιολόγησης -πάντοτε σύµφωνα µε τους
νόµους, µε τη νοµοθεσία- τη σταθερότερη από οικονοµική
άποψη προσφορά και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 26-6-2021.
Σας λέω, λοιπόν, ότι µετά το πέρας αυτής της διαγωνιστικής
διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισµού εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν
41151 απόφαση στις 4-7-2021, όπου υπεγράφη η σύµβαση και
συνεχίζεται η από 4-8-2021 σύµβαση µε τον ανάδοχο ο οποίος
µπορεί να υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρα, σε σχέση µε τη δήλωση του 2021, έχουµε φροντίσει µέχρι
τον δέκατο του 2022, τον επόµενο χρόνο, να υπάρχει ανάδοχος
ο οποίος θα υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σηµαίνει αυτό για τον παραγωγό; Σηµαίνει ότι οι πληρωµές θα τρέξουν κανονικά, όπως έτρεχαν όλα τα προηγούµενα
χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα επανέλθω στη
δευτερολογία µου.
Τι γίνεται, όµως, στη συνέχεια, από εκεί και πέρα; Προκηρύχθηκε και άλλος διαγωνισµός για τις δηλώσεις του έτους 2022,
όπου η καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού είναι η 3-112021, σε δεκαπέντε µέρες από τώρα, στην οποία πάλι προβλέπουµε να τρέξει η διαδικασία. Και θα πάει βέβαια και αυτή η
διαδικασία µέχρι το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο του 2023.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε και δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Είναι στο πρώτο µέρος της ερώτησης. Τελειώνω.
Συνεπώς οι διαδικασίες πληρωµών, για να ενηµερώσουµε τους
αγρότες για την ενιαία ενίσχυση, θα τρέξουν φέτος κανονικά
εντός των προθεσµιών, που, όπως γνωρίζουν οι παραγωγοί, συνέβαινε κάθε χρόνο. Περισσότερα θα σας πω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο. Μη µου κάνετε πάλι τα ίδια µε τα έξι
λεπτά. Έχετε τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτό το ερώτηµά µου. Το ερώτηµα
είναι ότι στην προκειµένη περίπτωση έχουµε δυσλειτουργίες. Και
είναι, όχι µε τον τεχνικό σύµβουλο, αλλά µε τη διαδικασία που η
Κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου σας, έχει φροντίσει να δηµιουργήσει τα αδιέξοδα. Όταν µέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει το σύστηµα για να περαστούν µέσα οι διοικητικές πράξεις, όταν η ΚΥΑ
εκδίδεται τελευταία στιγµή, δεν φταίει ο τεχνικός σύµβουλος.
Είναι οι αδυναµίες του Υπουργείου. Αυτό είναι που µας φοβίζει
περισσότερο.
Μιας και µιλάµε για τον τεχνικό σύµβουλο, να σας πω το εξής
για τη συγκεκριµένη ΚΥΑ στην οποία αναφέρθηκα. Το πρόβληµα
είναι ότι το έτος 2022 είναι χρονιά αναφοράς. Άρα ό,τι χάσουν
οι κτηνοτρόφοι θα το βρουν µπροστά τους την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Ένα το κρατούµενο.
Σχετικά µε το δεύτερο, για τον διαγωνισµό για τον τεχνικό σύµβουλο, έχω µπροστά µου -και θα την καταθέσω στα Πρακτικάµία επιστολή ενός µέλους του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και
ορισµένος εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος τι λέει µεταξύ άλλων για τον διαγωνισµό;
Λέει στο τέλος ότι: «Ως µέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπος του
ΓΕΩΤΕΕ, παρακαλώ να ενηµερώσετε όλο το Δ.Σ. για τις τυχόν
ευθύνες που ενδεχοµένως έχουµε είτε ως µέλη συλλογικού οργάνου είτε ενδεχοµένως προσωπικά, όταν διαπιστώνεται από τις
αρµόδιες αρχές ότι οι πράξεις του οργανισµού παραβιάζουν τις
αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και γενικά τη νοµιµότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών και των δηµοσίων συµβάσεων.».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι µια σοβαρή καταγγελία. Αυτό
µάς ώθησε να σας κάνουµε την ερώτηση, να δούµε τι συµβαίνει
δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφ’ ενός όσον αφορά τη λειτουργία του
οργανισµού αυτή καθ’ εαυτή, τι θα γίνει µε το έτος αναφοράς το
2022, τι επιπτώσεις θα έχουν στις πληρωµές µε τις αλλαγές της
τελευταίας στιγµής που έγιναν ή δεν έγιναν.
Και από κει και πέρα, είναι τα αδιαφανή κριτήρια που ρωτάµε
συνεχώς για την κατανοµή του εθνικού αποθέµατος. Δηλαδή,
υποπτευόµαστε όλοι ότι η ΚΥΑ της κατανοµής των βοσκοτόπων
δηµιουργεί χώρο αφαιρώντας επιδοτήσεις από τους παραγωγούς τους υφιστάµενους, για να δοθούν µε αδιαφανείς διαδικασίες στο εθνικό απόθεµα. Αυτό ρωτάµε και σε αυτό σάς
παρακαλώ να έχουµε απάντηση σαφή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Συµφωνούµε στο εξής. Κι εσείς δεν αµφισβητήσατε
τους διαγωνισµούς και τις διακηρύξεις που υπάρχουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Άρα έχουµε έναν διαγωνισµό ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και µε τον οποίο έχουµε µεριµνήσει και έχουµε προβλέψει να
γίνει σωστά η πληρωµή για τις δηλώσεις για το 2021 και αυτός ο
διαγωνισµός µάς δίνει τη δυνατότητα να πάµε µέχρι το φθινόπωρο του 2022.
Με δεδοµένο αυτό το στοιχείο, ξέρετε και εσείς ότι για να γίνει
η πληρωµή θα πρέπει να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, θα
πρέπει να ληφθούν οι διοικητικές πράξεις, οι διοικητικές αποφάσεις υπ’ όψιν. Είναι µια σειρά από τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν µέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να µπορούµε να πούµε
ότι προχωρούµε στην πληρωµή.
Έχουµε, λοιπόν, το πληροφοριακό σύστηµα. Τρέχουµε αυτές
τις τεχνικές διαδικασίες. Εκ µέρους, λοιπόν, της Κυβέρνησης σας
λέω υπεύθυνα ότι είµαστε σε δοκιµαστική λειτουργία στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και µπορεί να αντεπεξέλθει το σύστηµα να
γίνει η πληρωµή. Συνεπώς ο παραγωγός γνωρίζει τι περιµένει να
λάβει, όπως έλαβε και τα προηγούµενα χρόνια. Άρα έτσι θα προχωρήσουµε για την πληρωµή το επόµενο διάστηµα.
Ως προς τον χρόνο καταβολής της βασικής ενίσχυσης, σας
υπενθυµίζω ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 75 παράγραφος 1 του
κανονισµού 1306/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πληρωµές
στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης πραγµατοποιούνται από
την 1η Δεκεµβρίου ως τις 30 Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, ενώ τα κράτη-µέλη µπορούν υπό προϋποθέσεις να
καταβάλουν προκαταβολές έως 70% όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις πριν από την 1η Δεκεµβρίου, αλλά όχι πριν από τη 16η
Οκτωβρίου. Βρισκόµαστε σήµερα στις 18 Οκτωβρίου 2021.
Θέλω να σας θυµίσω τα εξής και να µας ακούσουν και οι παραγωγοί. Το 2020 το 70% της βασικής ενίσχυσης του έτους πληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου. Το 2019 πληρώθηκε στις 24
Οκτωβρίου. Το 2018 -δική σας θητεία- πληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Το 2017 πληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Το 2016 πληρώθηκε 27 Οκτωβρίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχει αξία για τους παραγωγούς.
Σήµερα, λοιπόν, σας λέω ότι είµαστε έτοιµοι. Θα τρέξει το σύστηµα και οι πληρωµές θα γίνουν κανονικά το τελευταίο δεκαήµερο του Οκτωβρίου του τρέχοντος µήνα.
Ξαναθυµίζω ότι έχουµε ήδη σε εξέλιξη τον διαγωνισµό για να
αναδειχθεί ο σύµβουλος που θα υποστηρίξει το πληροφοριακό
σύστηµα και για τις δηλώσεις του 2022. Άρα είµαστε προετοιµασµένοι. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να ανησυχούµε τους
παραγωγούς και να λέµε ότι θα υπάρξουν µειώσεις και θα υπάρξουν προβλήµατα στην καταβολή των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων. Αυτό διότι δεν το επιτρέπουµε εµείς, η Κυβέρνηση, στον
εαυτό µας να συµβεί, να γίνουν λάθη διαχείρισης και να µην
πάρει ο Έλληνας γεωργός και κτηνοτρόφος τα χρήµατα τα
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οποία δικαιούται και του αναλογούν.
Σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα, είµαστε µία πολιτεία όπου υπάρχει διαφάνεια. Μπορούν να γίνονται καταγγελίες, αλλά ξέρετε
ότι θεσµικά η δικαιοσύνη είναι αυτή και οι αντίστοιχες επιτροπές
που υπάρχουν για να απαντήσουν και να δώσουν λύση σε διαδικασίες διαγωνιστικές, όπως και συνέβη µε τον διαγωνισµό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρξε ένσταση-προσφυγή. Δικαιώθηκε η
ένσταση-προσφυγή, έγινε διόρθωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προχωρούµε νόµιµα στα επόµενα στάδια και στα επόµενα βήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάµε στη
δέκατη έκτη -και τελευταία για σήµερα- µε αριθµό 47/8-10-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αίτηµα
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των δυσµενών καιρικών φαινοµένων του 2021 και για
κοινοτική στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος των πληγέντων
παραγωγών».
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, µη µε προκαλείτε, γιατί η πληρωµή της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης τον Δεκέµβριο του 2020 όχι
µόνο κουτσουρεµένη ήταν, αλλά κανένας δεν απάντησε στους
παραγωγούς τι πήραν, πόσα τούς υπολείπονται, αν πρόκειται να
τα πάρουν και αυτά που δεν πήραν πού πήγαν. Ελπίζουµε αυτή
τη χρονιά να µην την ξαναδούµε και φέτος. Για να ξέρουµε τι
ακριβώς λέµε.
Τώρα, σχετικά µε την επίκαιρη ερώτηση που έχουµε. Όπως είπαµε και πριν, είναι µία χρονιά που από την αρχή της άνοιξης,
από το τέλος Φλεβάρη, πολλές περιοχές είχαν ισχυρότατους παγετούς, που καθόρισαν την εξέλιξη της παραγωγής µέχρι τώρα.
Τέτοιες περιοχές ήταν η Σκάλα Λακωνίας µε τα πορτοκάλια, ήταν
η δικιά σας η περιοχή, η Άρτα, όπου κι εκεί υπήρχαν πολλοί πρώιµοι παγετοί και δηµιούργησαν πολύ µεγάλο πρόβληµα που φαίνεται τώρα στη συγκοµιδή, όπου δεν υπάρχει παραγωγή. Είχαµε
τον καύσωνα, τις πληµµύρες και µια σειρά από άλλες καταστροφές.
Δόθηκε -και µάλιστα το είχαµε συζητήσει κι εδώ µε τον
Υπουργό- η δυνατότητα στις µεσογειακές χώρες που είχαν τα
µεγαλύτερα προβλήµατα να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκµηριωµένο φάκελο για τις ζηµιές που υπέστησαν οι
καλλιέργειες από τους πρώιµους παγετούς, προκειµένου να λάβουν µια στήριξη που δεν µπορεί να αντέξει είτε ο ασφαλιστικός
οργανισµός, ο ΕΛΓΑ εδώ, είτε ο κρατικός προϋπολογισµός. Τέτοια αιτήµατα υπέβαλαν και το υπουργείο της Γαλλίας και της
Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά η χώρα µας δεν έχει υποβάλει
µέχρι τώρα σχετικό φάκελο.
Ερωτάσθε, λοιπόν, γιατί δεν έχει υποβληθεί τέτοιος φάκελος,
ενώ έχουν περάσει πάρα πολλοί µήνες από τους πρώτους παγετούς της τρέχουσας χρονιάς, αν πρόκειται να υποβληθεί τέτοιος
φάκελος και σε ποιο στάδιο προετοιµασίας βρίσκεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέτετε ένα θέµα κι ένα ζήτηµα για το οποίο η Κυβέρνησή µας
έχει δείξει πολύ µεγάλο ζήλο και πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και
αυτό µε συγκεκριµένες πράξεις και συγκεκριµένες αποδείξεις.
Νοµοθετήσαµε εµείς -και υπερψηφίστηκε και από την Αντιπολίτευση- συγκεκριµένες διατάξεις. Μιλώ για τον ν.4820/2021 µε τον
οποίο προβλέψαµε άµεση προκαταβολή έως 40% του συνολικού
ποσού της ζηµιάς για όσους καλύπτονται από τον κανονισµό του
ΕΛΓΑ.
Παράλληλα, ενισχύσαµε τον οργανισµό, τον ΕΛΓΑ, µε πάνω
από τριακόσιους δέκα γεωπόνους, γεωτεχνικούς, για να τον βοηθήσουν στο έργο του, στην εκτίµηση της ζηµιάς η οποία έχει γίνει
και για να µπορέσουν να βγάλουν και τα πορίσµατα ώστε να πληρωθεί ο κόσµος. Προβλέψαµε, µάλιστα, και επιπλέον υπερωριακή αµοιβή για τους εργαζόµενους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι
απασχολούνται σε αυτές τις περιοχές. Και αυτό έγινε για να πα-
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ρέχουµε όλα τα εφόδια που χρειάζονται, ούτως ώστε να έχουµε
ένα γρήγορο αποτέλεσµα, µία γρήγορη καταβολή χρηµάτων.
Λόγω, λοιπόν, των εκτεταµένων ζηµιών σε όλη την επικράτεια,
η διενέργεια εξατοµικευµένων εκτιµήσεων δεν είναι εφικτό να
ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021, οπότε για ανακούφιση των παραγωγών, για υποστήριξη των παραγωγών θα
πρέπει να συνεχιστεί η παροχή προκαταβολής έναντι αποζηµίωσης που δικαιούνται, έχοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πολλοί παραγωγοί έχουν χάσει το εισόδηµά τους.
Θυµίζω και σε εσάς και σε όλους ότι περάσαµε δύσκολες
µέρες τον Αύγουστο µε τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρ’ όλα
αυτά, το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία και ο ΕΛΓΑ κατάφεραν
στις 12 Αυγούστου την πρώτη πληρωµή σε σχέση µε τις καταστροφές που είχαν γίνει από τον παγετό της άνοιξης, ύψους 38,9
εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ έγινε και δεύτερη πληρωµή, ύψους 1,3
εκατοµµυρίου ευρώ στις 14 Σεπτεµβρίου του 2021.
Συνολικά, λοιπόν, ως προκαταβολή για να στηρίξουµε τον
αγροτικό κόσµο της χώρας µας δόθηκαν περίπου 48.000.000
ευρώ.
Μας ρωτάτε εάν η Κυβέρνηση υπέβαλε φάκελο και γιατί δεν
τον υπέβαλε. Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σπήλιου Λιβανού, ο
οποίος, σε συνεννόηση µε άλλους Υπουργούς, απευθύνθηκε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε για τα ακραία καιρικά φαινόµενα που υπήρχαν την περασµένη άνοιξη να έχουµε µία επιπλέον ενίσχυση, να λάβει µέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταθέτω τη σχετική επιστολή για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε, βέβαια, ότι για να δοθούν τα χρήµατα θα πρέπει να
τηρούνται οι κανονισµοί οι οποίοι ισχύουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα είναι
σαφές: Έχετε υποβάλει φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
έκτακτη διαδικασία για τους παγετούς της άνοιξης, ναι ή όχι; Δεν
έχετε υποβάλει.
Σας ρωτήσαµε, επίσης, αν υπάρχει προετοιµασία. Αν θεωρείτε
προετοιµασία µία επιστολή που έστειλε ο Έλληνας Υπουργός,
µε συγχωρείτε, αυτό είναι πολύ µακριά. Για να υπάρξει βοήθεια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το έχει θεσπίσει ως έκτακτο
µέτρο -και θα σας καταθέσω τώρα το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Βοϊτσεχόφσκιζητείται, απαιτείται συγκεκριµένος φάκελος µε τεκµηρίωση: περιοχές, καλλιέργειες, ζηµιογόνο αίτιο, µετεωρολογικά δεδοµένα,
προϋπολογισµός. Έχει ετοιµαστεί τέτοιος φάκελος; Ετοιµάζεται
τέτοιος φάκελος;
Εδώ µας λέει -είναι πρόσφατο, στις 6 Οκτωβρίου του 2021- ότι
η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα µέτρα για τη στήριξη του αµπελοοινικού τοµέα και του τοµέα των οπωροκηπευτικών. Είναι δηλώσεις του Επιτρόπου Βοϊτσεχόφσκι. Η χώρα µας, όπως έκαναν οι
άλλες χώρες, έχει ζητήσει στήριξη; Γιατί όλα αυτά που µας είπατε αφορούν τον ΕΛΓΑ. Ο προϋπολογισµός του ΕΛΓΑ είναι δεδοµένος, δεδοµένων των καταστροφών που είχαµε τη φετινή
χρονιά. Οι καταστροφές στις παραγωγές είναι πολύ µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό και τα διαθέσιµα του ΕΛΓΑ. Η επιτροπή είναι πρόθυµη να στηρίξει. Εµείς θα ζητήσουµε τη
στήριξη, θα πάρουµε αυτή τη στήριξη;
Μας είπατε για την πρόσληψη στον οργανισµό. Η πρόσληψη
στον οργανισµό γίνεται κάθε χρόνο για τις ζηµιές που ανακύπτουν. Βέβαια, ο οργανισµός αποστελεχώνεται από µόνιµο προσωπικό. Με τις προσλήψεις εποχικών κάθε χρόνο ή ανάλογα τις
ζηµιές δεν λύνεται πια το πρόβληµα της µεγάλης αποστελέχωσης του ΕΛΓΑ. Και το βασικό είναι ότι οι ζηµιές που έχουν δηµιουργηθεί από παγετό, χαλάζι, καύσωνες, τις πυρκαγιές του
Αυγούστου και τις πληµµύρες, είτε του «Ιανού» είτε τώρα, αφ’
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ενός υπερβαίνουν κατά πάρα πολύ τον προϋπολογισµό του
ΕΛΓΑ, αφ’ ετέρου δεν καλύπτονται όλες από τον κανονισµό του
ΕΛΓΑ. Τα εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιµα και αυτά είναι δεδοµένα, είναι πεπερασµένα. Κάποιος µάς προτείνει ένα άλλο εργαλείο, χρηµατοδότηση, δεν θα το πάρουµε; Ποια είναι η
προετοιµασία του Υπουργείου; Μια επιστολή -σας το ξαναλέωδεν λέει τίποτα. Έχουµε ετοιµάσει φάκελο; Ετοιµάζουµε; Μαζεύει κάποιος στοιχεία; Ετοιµάζει έναν φάκελο; Η Γαλλία, η Ιταλία
και η Ισπανία ήδη κατέθεσαν φάκελο. Εµείς;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να βάλουµε λίγο τα πράγµατα στη σειρά.
Το πρώτο θέµα είναι το εξής: Μας ρωτάτε εάν έχουµε καταθέσει φάκελο. Ξέρετε και εσείς, το ξέρουµε και εµείς, το ξέρουν
κατ’ αρχάς οι Έλληνες παραγωγοί, το ξέρει ο κόσµος εδώ στη
χώρα, ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει µε συγκεκριµένες πράξεις την υποστήριξή της στους πληγέντες παραγωγούς και έχει
αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στον παραγωγικό κόσµο της
χώρας µας. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε τα προγράµµατα των
άλλων χωρών. Όµως, θα καταθέσω στα Πρακτικά την απάντηση
που έδωσε ο Επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στις
άλλες χώρες που απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε έκτακτα
µέτρα, αυτό που ζητάτε εσείς να στείλουµε τον φάκελο.
Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά, για να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι και ο ελληνικός λαός, την απάντηση του Επιτρόπου
Βοϊτσεχόφσκι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Θέσατε, όµως, το εξής: Είπατε ότι αναφέρθηκα στον ΕΛΓΑ.
Ναι, όντως αναφέρθηκα στον ΕΛΓΑ. Έχουµε, λοιπόν, τα εξής δύο
εργαλεία: Έχουµε τον ΕΛΓΑ και τις κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις µε τις οποίες µπορούµε να στηρίξουµε τους παραγωγούς
µας. Παραδεχθήκατε και εσείς ότι µέχρι σήµερα έχουµε δώσει
συνολικά ως προκαταβολή -το ξαναλέω πάλι, ως προκαταβολή48.000.000 ευρώ για τις καταστροφικές ζηµιές τις οποίες είχαµε
την περασµένη άνοιξη και από τις πυρκαγιές. Και ξέρετε ότι τα
κλιµάκια του ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγµή και αυτή την ώρα είναι
στην ύπαιθρο και καταγράφουν τις εκτιµήσεις.
Εµείς ως υπεύθυνη Κυβέρνηση έχουµε φροντίσει να υπάρχουν
τα αποθέµατα στον ΕΛΓΑ, για να µπορεί να καλύψει και τυχόν
επιπλέον καταστροφές ή ζηµιές που θα προκύψουν. Αυτό είναι
µια συνολική πολιτική της Κυβέρνησης και αξίζει να δώσετε τα
εύσηµα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνολικά στην Κυβέρνηση
που έχει καταφέρει να έχει τα αποθέµατα. Δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος. Το λέω, για να γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι ο ΕΛΓΑ έχει
τα χρήµατα για να τους αποζηµιώσει.
Άρα ξεκαθαρίσαµε τον ΕΛΓΑ, ξεκαθαρίσαµε εκεί που υπάρχει
πρόβληµα µε τον παγετό.
Τι γίνεται, όµως, µε αυτούς που δεν προβλέπει ο κανονισµός
του ΕΛΓΑ, µε τους παραγωγούς που δεν µπορούν να υπαχθούν
στον κανονισµό του ΕΛΓΑ; Το έχουµε πει και έχει γίνει εδώ στο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ελληνικό Κοινοβούλιο, στην ελληνική Βουλή: Με τροπολογία που
κατατέθηκε στον ν.4820/2021 προβλέψαµε τον τρόπο κάλυψης
και αυτών των παραγωγών, δηλαδή όσων δεν µπορούν να καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ.
Και για αυτόν τον λόγο η Κυβέρνηση επεξεργάζεται σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ -διότι δεν είµαστε ξεχωριστά- ένα ad hoc πρόγραµµα, µε το οποίο θα φροντίσει να καλύψει όσους πραγµατικά
έχουν πρόβληµα, όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές ζηµιές που προέκυψαν από τον παγετό ή από τις πυρκαγιές ή από
τις πληµµύρες πρόσφατα. Και µε αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουµε τους παραγωγούς µας έχοντας και αντικειµενική κρίση,
αλλά από την άλλη πλευρά έχοντας και σεβασµό στα χρήµατα
των Ελλήνων φορολογουµένων.
Θα το ξέρετε και εσείς, σας θυµίζω, σας το ξαναλέω ότι εργαζόµαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Να µας έχετε εµπιστοσύνη.
Μας έχουν οι Έλληνες πολίτες εµπιστοσύνη και συνεχίζουµε το
συγκεκριµένο έργο.
Θα ήθελα να κλείσω µε µία ευχή η οποία αφορά την Προέδρο
του ΚΙΝΑΛ, την κ. Γεννηµατά, να έχει ταχεία ανάρρωση και να
βγει νικήτρια και από αυτή την µάχη. Και σίγουρα µια ευχή -να
το πω και εδώ δηµόσια- για τη συνάδελφό µου, για την κ. Ντόρα
Μπακογιάννη, που και αυτή δίνει µια µεγάλη µάχη. Και είµαι σίγουρος και για τις δύο ότι έχουν δείξει δύναµη ψυχής και θα τα
καταφέρουν και σε αυτή τη µάχη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ευχηθούµε να πάνε όλα καλά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο ανακοινώσεις προς το
Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της υπ’ αρ. 11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου
1997 του Εκτελεστικού Συµβουλίου του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, σχετικά µε τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισµού (New
Arrangements to Borrow - NAB)».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
Α) «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης,
επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης».
Β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή
εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα
των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών».
Δ) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20:42’ λύεται η συνεδρίαση για
την προσεχή Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
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