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α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «SOS εκπέµπει το Νοσοκοµείο Βόλου χωρίς
καµία απόκριση», σελ. 2423
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γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Με τρωτές, νοµιµοφανείς διαδικασίες δαπανώνται δυσανάλογα υπέρογκα ποσά, 12,1 εκατοµµύρια ευρώ
για έναν χρόνο, για την ανάθεση, σε εταιρεία επιχειρησιακών
συµβούλων, του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευοµένων του φορέων για την αναγκαία µόνιµη και διαρκή
ενηµέρωση των πολιτών», σελ. 2430
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγµατος Ιάσµου στην ΠΕ Ροδόπης;», σελ. 2433
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Αθήνα, σήµερα στις 22 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 17.46’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων µε έγγραφό του ενηµερώνει το Σώµα ότι θα συζητηθούν σήµερα, δηλαδή Δευτέρα 22 Νοεµβρίου 2021, οι εξής επίκαιρες
ερωτήσεις:
Οι υπ’ αριθµόν 168/9-11-2021 και 190/15-11-2011 επίκαιρες
ερωτήσεις, που θα απαντηθούν από τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Η υπ’ αριθµόν 193/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα
απαντηθεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.
Η υπ’ αριθµόν 307/9/14-10-2021 ερώτηση (κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής), που θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου.
Η υπ’ αριθµόν 175/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Ξεκινούµε αµέσως µε τη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό
168/9-11-2021 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«SOS εκπέµπει το Νοσοκοµείο Βόλου χωρίς καµµία απόκριση».
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας για
δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες εβδοµάδες βρίσκεται κυριολεκτικά στο «κόκκινο» το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο Βόλου σε ό,τι
αφορά τις νοσηλείες ασθενών µε κορωνοϊό. Εδώ και δύο εβδοµάδες περίπου -νοµίζω ότι διανύουµε την τρίτη- νοσηλεύονται
κάθε µέρα κοντά στους εκατό ασθενείς COVID στις κλινικές του
νοσοκοµείου, διασωληνωµένοι στις ΜΕΘ, αλλά και εκτός µονάδων εντατικής θεραπείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Τις τελευταίες, µάλιστα, µέρες η Μαγνησία καταγράφει καθη-

µερινά τριψήφιο αριθµό νέων κρουσµάτων COVID, ενώ δεν
παύουµε Σαββατοκύριακα, αλλά και καθηµερινές να καταγράφουµε και υψηλό αριθµό ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή.
Στην αυξηµένη αυτή κρισιµότητα αναφορικά µε την πανδηµία,
το νοσοκοµείο βρίσκεται για ακόµη µια φορά, για ακόµη ένα πανδηµικό κύµα, κύριε Υπουργέ, χωρίς επαρκή στελέχωση. Να σας
αναφέρω και κάποια στοιχεία χαρακτηριστικά, στη Β’ παθολογική
του νοσοκοµείου, που έχει αναλάβει και τη διαχείριση των κλινικών COVID, θα έπρεπε να υπηρετούν, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα του νοσοκοµείου, επτά µόνιµοι γιατροί. Σήµερα υπηρετούν µόλις πέντε, µε τη µία εξ αυτών των πέντε να λείπει λόγω
άδειας τοκετού. Στην Α’ παθολογική θα έπρεπε να υπηρετούν
επτά µόνιµοι γιατροί και πάλι υπηρετούν µόνο πέντε, µε τον έναν
εξ αυτών να λείπει µε άδεια ανατροφής τέκνου. Στο τµήµα επειγόντων περιστατικών, που εφηµερεύει σε καθηµερινή βάση και
διαχειρίζεται περιστατικά κορωνοϊού, από τους δέκα µόνιµους
γιατρούς που προβλέπονται, καλυµµένες θέσεις είναι µόνο οι
τέσσερις και από αυτές δύο αφορούν ειδικότητες χειρουργικού
τοµέα, που δεν είναι επιφορτισµένες φυσικά µε τη διαχείριση
COVID ασθενών.
Από τους δύο, λοιπόν, εναποµείναντες γιατρούς του παθολογικού τοµέα του τµήµατος επειγόντων περιστατικών σήµερα υπηρετεί µόνο ένας, καθώς η δεύτερη γιατρός λείπει και αυτή µε
άδεια τοκετού.
Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νοµού
Μαγνησίας έκαναν πολύ συγκεκριµένες προτάσεις για την έκτακτη αντιµετώπιση της υποστελέχωσης του νοσοκοµείου και την
ανάγκη άµεσης ενίσχυσής του µε προσωπικό, οι οποίες φυσικά
µέχρι στιγµής δεν έχουν εισακουστεί ούτε από την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια ούτε από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, σχεδόν τρεις εβδοµάδες µετά τη σύσκεψη αυτή που σας προανέφερα ο διοικητής της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας δεν έχει
προβεί σε καµµία απολύτως πρωτοβουλία για την ενίσχυση του
νοσοκοµείου µε προσωπικό.
Συνεπώς τα ερωτήµατα που προκύπτουν από αυτή την έκθεση
της κατάστασης είναι πολύ συγκεκριµένα. Σας ρωτώ, λοιπόν, ευθέως αν είστε γνώστης αυτής της κατάστασης αφ’ ενός και αφ’
ετέρου ποιες θα είναι οι δικές σας οι πρωτοβουλίες, προκειµένου
να στελεχωθεί µε επαρκές προσωπικό έστω µέσα σε αυτή την
έκτακτη συνθήκη που έχει διαµορφωθεί από την πανδηµία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μεϊκόπουλε.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
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λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, πράγµατι υπάρχει µια ιδιαίτερη πίεση στην
περιοχή την οποία αναφέρετε και στην οποία, βέβαια, δραστηριοποιείστε, όπως είναι η Θεσσαλία και αυτό αφορά και τη βόρεια Ελλάδα. Γενικώς υπάρχει µια ευρύτερη πίεση µε την έξαρση
της πανδηµίας, αλλά ειδικά η περιοχή της Θεσσαλίας πλήττεται.
Για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο, το οποίο αναφέρετε, προκηρύχθηκαν στις 7-9-2021 όσες θέσεις ακριβώς µας ζητήθηκαν από
το συγκεκριµένο νοσοκοµείο και ήταν µία θέση Επιµελητή Β’ Παθολογίας, µία Καρδιολογίας, δύο Βιοπαθολογίας, µία ΩΡΙΛΑ και
µία Επιµελητή Β’ Χειρουργικής.
Με την απόφασή του διοικητή της 5ης ΥΠΕ στις 17-11-2021,
προχθές δηλαδή, και λόγω της πίεσης ακριβώς της πανδηµίας
εγκρίθηκε η συνεργασία µε πέντε ιδιώτες γιατρούς που ήδη βρίσκονται και, άρα, υπήρξε η άµεση στελέχωση για την αντιµετώπιση της πανδηµίας µε τρεις παθολόγους και δύο πνευµονολόγους µε καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών δύο
µηνών. Στην πραγµατικότητα ήταν η πρόσκληση η οποία είχε
κάνει το Υπουργείο πριν προβεί σε επίταξη υπηρεσιών να βρεθούν ιατροί ιδιώτες για να το στελεχώσουν.
Παράλληλα, έχει στελεχωθεί και µε έντεκα ιδιώτες γιατρούς έξι παθολόγους και πέντε πνευµονολόγους-, δηλαδή συνολικά
δεκαέξι ιδιώτες γιατρούς για την κάλυψη των αναγκών για διάστηµα πάλι ενός µηνός.
Προφανώς αυτή είναι προσωρινή διαδικασία κάλυψης των
αναγκών του νοσοκοµείου µε ιδιώτες ιατρούς. Μάλιστα, οι θέσεις
αυτές ήρθαν µετά την υποβολή της ερώτησής σας. Άρα υπήρχε
η γνώση της πίεσης που υπάρχει στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο,
ενώ παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα, από το 2020 µέχρι το
2021, προκηρύχθηκαν συνολικά είκοσι εννιά θέσεις µόνιµων ιατρών. Δυστυχώς καλύφθηκαν µόνο οι δεκαεννιά θέσεις. Δεν
υπήρξε προθυµία για τις επόµενες και προσλήφθηκαν επιπλέον
δεκαέξι επικουρικοί γιατροί, εκ των οποίων ανέλαβαν υπηρεσία
οι δεκατέσσερις επικουρικοί ιατροί.
Άρα, στο σύνολο του 2020 µε 2021, όσες θέσεις ζήτησε το Νοσοκοµείο Βόλου, είτε µε µόνιµες προσλήψεις που προκηρύχθηκαν είτε µε κάλυψη από επικουρικούς, καλύφθηκαν. Στην έξαρση
της πανδηµίας τον τελευταίο ενάµιση µήνα που παρατηρείται
στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουµε προβεί σε µια σειρά από
ενέργειες µεταξύ των οποίων και η στελέχωση µε τους ιδιώτες
ιατρούς. Και θεωρούµε ότι οι δεκαέξι αυτοί ιδιώτες γιατροί, εκ
των οποίων οι πέντε είναι των τελευταίων ηµερών, θα µπορέσουν
ως έναν βαθµό να καλύψουν αυτή την πίεση, την οποία εσείς αντίστοιχα θα γνωρίζετε, γιατί ξέρω ότι κινείστε και ενδιαφέρεστε
για τη συγκεκριµένη, στην οποία άλλωστε πολιτεύεστε, ότι είναι
µια ιδιαίτερη συνθήκη τροµακτικής πίεσης του Νοσοκοµείου
Βόλου.
Όπως γνωρίζετε, η Θεσσαλία είναι πραγµατικά από τις περιοχές που οι ιδιωτικές δοµές έχουν δείξει ένα ενδιαφέρον να συνδράµουν στην αντιµετώπιση της πανδηµίας και, πραγµατικά,
έχουµε εξασφαλίσει τριακόσιες εβδοµήντα κλίνες από τον ιδιωτικό τοµέα κυρίως στη Λάρισα και στον Βόλο, εκ των οποίων οι
διακόσιες πενήντα είναι για περιστατικά COVID µαζί µε όλο το
προσωπικό. Και, συνεπώς, για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης πανδηµίας έχει γίνει προσπάθεια να στελεχωθεί το νοσοκοµείο.
Συνολικά όσες θέσεις χρειάστηκαν στο νοσοκοµείο έχουν προκηρυχθεί και το σύνολό τους έχει καλυφθεί, είτε µε µόνιµους είτε
µε επικουρικούς γιατρούς, συν την παραπάνω αύξηση µε τους
ιδιώτες, για τους οποίους µόλις αναφέρθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για
τη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα διαφωνήσω µαζί σας µε την παράθεση
των αριθµών µε µία µόνη διαφορά, η οποία είναι, κατά τη γνώµη
µου, ποιοτική και ζωτική: Οι αριθµοί που παραθέσατε δεν αντα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νακλούν επ’ ουδενί την πραγµατικότητα της καθηµερινότητας
µέσα στο νοσοκοµείο, διότι από όλους αυτούς τους αριθµούς
που µου δώσατε ελάχιστοι είναι αυτοί που υπηρετούν αυτή τη
στιγµή στα τµήµατα πρώτης γραµµής, Α’, Β’ Παθολογικής, κλινικές COVID και τµήµα επειγόντων περιστατικών.
Επίσης, έχει πολύ µεγάλη σηµασία και οι ειδικότητες που
έχουν αναλάβει, γιατί όταν ζητάµε ειδικότητες φερ’ ειπείν πνευµονολόγων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την έκρυθµη κατάσταση από περιστατικά COVID, δεν µπορεί να λογίζετε τον
χειρουργό ως γιατρό, ο οποίος θα βοηθήσει στις εφηµερίες,
προκειµένου να αντεπεξέλθει το νοσοκοµείο στα περιστατικά τα
πολλά των COVID.
Δεύτερον -και ελπίζω σε αυτό να συµφωνήσουµε- νοµίζω ότι
το µεγάλο µας στοίχηµα θα έπρεπε να ήταν η ανθεκτικότητα του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και αυτή, κύριε Υπουργέ, εξαρτάται
κατά βάση από τις ανθρώπινες αντοχές, οι οποίες καταρρέουν
και από την αποσυµπίεση των δηµόσιων νοσοκοµείων µε εµπλοκή της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε εµπλοκή των
ιδιωτικών κλινικών, µε εµπλοκή των στρατιωτικών νοσοκοµείων
στη νοσηλεία των περιστατικών COVID. Έπρεπε, λοιπόν, να έχει
συνδυαστεί η αξιόπιστη φροντίδα των ασθενών µε κορωνοϊό µε
τις υπόλοιπες υγειονοµικές ανάγκες των πολιτών.
Αυτό το στοίχηµα σήµερα, κύριε Υπουργέ, έχει χαθεί και νοµίζω ότι πλέον σήµερα το ΕΣΥ είναι πιο αποδιοργανωµένο, πιο
κουρασµένο, πιο υποχρηµατοδοτηµένο και µε τάσεις φυγής ιατρικού προσωπικού από την αρχή της πανδηµίας.
Όλα τα δεδοµένα που σας παραθέτω έχουν συµβάλει αθροιστικά στη διαµόρφωση αυτής της εικόνας για το Αχιλλοπούλειο
Νοσοκοµείο που σας περιέγραψα.
Τρία βασικά στοιχεία θα αναφέρω:
Πρώτον, όπως και στο προηγούµενο πανδηµικό κύµα έχει γίνει
ένας κάκιστος σχεδιασµός αναφορικά µε το νοσοκοµείο. Δεν
χρησιµοποιήθηκαν τα διδάγµατα της πανδηµίας από τα προηγούµενα πανδηµικά κύµατα, ώστε να στελεχωθεί και να οργανωθεί το Νοσοκοµείο του Βόλου για να µην έχουµε τη σηµερινή
εικόνα.
Δεύτερον, δεν υπήρξε κανένας απολύτως σχεδιασµός για την
πρωτοβάθµια περίθαλψη, ώστε οι πρωτοβάθµιες δοµές να µπορέσουν να µετέχουν ενεργά στην πρώτη φροντίδα ασθενών µε
COVID.
Και, τρίτον, η υποστελέχωση, κύριε Υπουργέ, παραµένει ακριβώς η ίδια, κυρίως, όµως, τα τµήµατα, όπως προανέφερα, που
έχουν περιστατικά COVID, δηλαδή στα ΤΕΠ, στις παθολογικές
και στις κλινικές COVID.
Και ενώ, λοιπόν, το τέταρτο κύµα επελαύνει στη Μαγνησία από
τον Οκτώβριο µε νοσηλευόµενους COVID σε τρεις κλινικές του
Νοσοκοµείου Βόλου, µόνο όταν ο υπεύθυνος γιατρός κλινικών
COVID µε επιστολή που έστειλε και εκπέµποντας οριστικά σήµα
κινδύνου για την κατάσταση των νοσοκοµείων, µόνο τότε φάνηκε
να αφυπνίζεται το Υπουργείο Υγείας και στείλατε την Αναπληρώτρια Υπουργό για να διαπιστώσει απλά την κρίσιµη κατάσταση
παρά το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι ο κόσµος της Μαγνησίας,
σύσσωµοι οι υγειονοµικοί φορείς και εγώ προσωπικά µε διαδοχικές ερωτήσεις µου ως επί το πλείστον -και λυπάµαι γι’ αυτόαναπάντητες, σας χτυπούσαµε το καµπανάκι ότι η κατάσταση
βαίνει ανησυχητική πριν εβδοµάδες ξανά για το Νοσοκοµείο
Βόλου, ξανά για ένα ακόµη πανδηµικό κύµα.
Οι όποιες, λοιπόν, πρωτοβουλίες, κύριε Πλεύρη, και η όποια
βοήθεια θα πρέπει να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Είχατε όλο το
χρονικό περιθώριο, είχατε όλη τη συσσωρευµένη εµπειρία να
σχεδιάσετε τη µόνη δευτεροβάθµια υγειονοµική δοµή της Μαγνησίας σωστά, ώστε να µην έχει σήµερα την εικόνα αυτή και να
µην έχει µετατραπεί επί της ουσίας σε µονάδα µιας νόσου.
Σήµερα οι γιατροί των κλινικών COVID είναι πέντε. Όµως, πρακτικά -αυτό που σας έλεγα προηγουµένως- στην πραγµατικότητα
εφηµερεύει ένας για εκατό ασθενείς COVID. Αφού, λοιπόν, αφήσατε να περάσει το ζωτικό αυτό χρονικό διάστηµα που σας περιέγραψα, µόνο εφόσον διαµαρτυρήθηκε ο επικεφαλής γιατρός
των µονάδων COVID, τι κάνατε; Μόλις πριν από δέκα µέρες ήρθε
στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο µία πνευµονολόγος από το Κέντρο Υγείας του Βόλου, ένας γενικός γιατρός για το Τµήµα Επει-
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γόντων Περιστατικών από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Μόνο
δύο γιατροί, λοιπόν, ήρθαν από δύο δηµόσιες δοµές για να συνδράµουν στο έργο του νοσοκοµείου.
Να αναφέρουµε τώρα σε αυτό το σηµείο και αυτό που είπατε
και εσείς ότι από την προηγούµενη Πέµπτη και µετά από πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας υπεγράφησαν συµβάσεις για έξι παθολόγους και πέντε πνευµονολόγους σε ιδιώτες
γιατρούς της Μαγνησίας, ώστε να προσφέρουν βοήθεια. Σήµερα, συζητείται για το πώς αυτοί θα κατανεµηθούν, ώστε να
συµµετέχουν στις εφηµερίες από τον Δεκέµβρη όµως, καθώς
δεν θα κάνουν πρωινό ωράριο.
Η προσφορά αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι και θεµιτή και σωστή
ως πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Όµως,
καθώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι νοσοκοµειακοί γιατροί θα
πάρει λογικά ένα χρονικό διάστηµα, ώστε να προσαρµοστούν
στον τρόπο λειτουργίας των εφηµεριών του νοσοκοµείου και, µάλιστα, στην απαιτητική αυτή υγειονοµική συνθήκη µέσα στην
οποία έχουµε µπει.
Για τον λόγο αυτόν σας προανέφερα ότι στη σύσκεψη στις 27
του Οκτώβρη, µε σύσσωµο το ιατρικό προσωπικό του νοσοκοµείου, η απόφαση που πάρθηκε ήταν οµόφωνη. Και τι αφορούσε;
Αφορούσε άµεση ανάγκη ενίσχυσης µε νοσοκοµειακούς γιατρούς από άλλα νοσοκοµεία της υγειονοµικής περιφέρειας, που
δεν παρουσιάζουν την ίδια επείγουσα εικόνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι απαντήσατε εσείς; Στην πράξη απαντήσατε µε δύο γιατρούς
από δηµόσιες δοµές και ιδιώτες γιατρούς που θα συµµετέχουν
µόνο σε εφηµερίες και µάλιστα χρειάζονται και χρόνο προσαρµογής. Και όλα αυτά έγιναν δέκα µέρες µετά τη σύσκεψη που
σας περιέγραψα. Δηλαδή, µε µία σύσκεψη η οποία έγινε τον
Οκτώβριο και µια απόφαση που πάρθηκε δέκα µέρες µετά, στελεχώσατε µε δύο γιατρούς και µε ιδιώτες. Κάνατε, δηλαδή,
πράξη πράγµατα που θα έπρεπε να έχουν γίνει έναν χρόνο πριν.
Αυτή είναι η τραγική πραγµατικότητα.
Μπορεί να έχουν γίνει προσλήψεις, κύριε Πλεύρη, µέχρι και
σήµερα, αλλά όχι ειδικοτήτων πρώτης γραµµής. Όπως σας ανέφερα και στην πρωτολογία, ναι µεν ήρθαν παθολόγοι στο νοσοκοµείο, αλλά πρακτικά δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία, καθώς
πολλοί από αυτούς λείπουν σε άδεια. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει,
κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Υγείας και η 5η Υγειονοµική Περιφέρεια σε αυτή τη δύσκολη στιγµή; Τώρα φτάσαµε στο τέταρτο
πανδηµικό κύµα.
Χρειάζεται άµεση προκήρυξη όλων των µόνιµων θέσεων των
παθολόγων του νοσοκοµείου, αλλά και αυτές του τµήµατος επειγόντων περιστατικών. Να προχωρήσετε επιτέλους στη µονιµοποίηση και τη µοριοδότηση όλου του επικουρικού προσωπικού
των νοσοκοµείων. Να χρηµατοδοτηθούν επιτέλους οι ανάγκες,
κύριε Πλεύρη, από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι να βλέπουµε αυτό το ντροπιαστικό θέαµα κάθε φορά στη Μαγνησία,
δηλαδή να ενισχύεται το νοσοκοµείο µέσα από δωρεές, από επιχειρήσεις και να διαγκωνίζονται οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης
για το ποιος εξασφάλισε τη µεγαλύτερη δωρεά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να γίνει επιτέλους και µια
έναρξη συνοµιλιών και επαφών και µε το ανεµβολίαστο προσωπικό του νοσοκοµείου. Δείτε τις καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στα άλλα νοσοκοµεία στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι άλλο να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο έµµεσης υποχρεωτικότητας και άρα πειθούς αυτών των ανθρώπων, ώστε να µπορέσουν να πειστούν να εµβολιαστούν και άλλο πράγµα είναι ο
τιµωρητισµός. Άλλο πράγµα είναι η κοινωνική αγριότητα της
απόλυσης.
Όλα αυτά δεν τα λέω -συγνώµη, κύριε Πρόεδρε- για να µηδενίσω την προσφορά και το έργο των γιατρών που είναι στο Νοσοκοµείο Βόλου. Τα λέω, κύριε Πλεύρη, γιατί έχω αυξηµένες
αναφορές από κόσµο, ο οποίος σιγά-σιγά αρχίζει και φοβάται και
δεν εµπιστεύεται τη µοναδική δευτεροβάθµια δοµή που υπάρχει
στη Μαγνησία. Φοβούνται να πάνε στο νοσοκοµείο.
Κάνουµε, λοιπόν, την κριτική αυτή ούτως ώστε να αναδειχθούν
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αυτά τα ζωτικά ζητήµατα και να υπάρξει επιτέλους µέριµνα στην
κατεύθυνση των δραστικών, των µόνιµων λύσεων, κύριε Πλεύρη.
Γι’ αυτό τα λέµε αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Όταν µιλάτε όµως από το έδρανο, µε µάσκα. Δεν ήθελα να σας
διακόψω γιατί πήρατε πολλή φόρα σήµερα!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τέθηκαν πολλά
θέµατα και πραγµατικά πολλά από αυτά τα θέµατα θέλω να τα
απαντήσω, γιατί ανήκουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Πρώτα απ’ όλα, αναφορικά µε τις θέσεις και το τι έγινε όλο
αυτό το διάστηµα, θέλω να πω ότι συνολικά υπάρχουν ογδόντα
τέσσερα άτοµα περισσότερα από ό,τι υπήρχαν µέσα στο 2021,
δώδεκα µόνιµο προσωπικό και εβδοµήντα δύο επικουρικό προσωπικό. Σε αυτά προστίθενται τα δεκαέξι άτοµα που σας ανέφερα, τα έντεκα ιδιώτες και πέντε των προηγούµενων ηµερών.
Πραγµατικά αυτό έγινε σε συνεργασία µε το Υπουργείο και
τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί εµείς καλέσαµε τους ιατρικούς
συλλόγους και πράγµατι οι ιατρικοί σύλλογοι, άλλοι περισσότερο
και άλλοι λιγότερο, ανταποκρίθηκαν. Στη Θεσσαλονίκη είχαµε
άνω των σαράντα ατόµων σε συµβάσεις, αλλά και στη Θεσσαλία.
Επειδή ακριβώς η επίταξη υπηρεσιών δεν είναι ποτέ µία επιλογή
η οποία φαντάζει ως πρώτη επιλογή, θέλαµε να εξαντλήσουµε
τη δυνατότητα των συνεργασιών.
Πράγµατι οι συγκεκριµένοι δεν είναι νοσοκοµειακοί γιατροί και
γνωρίζουµε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι γιατροί που
ήταν συµβεβληµένοι κατά βάση µε τον ΕΟΠΥΥ και άρα έχουν
επαφή µε τις δηµόσιες δοµές, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα µε
τους άλλους νοσοκοµειακούς γιατρούς, τη στιγµή που κλινική
εµπειρία έχουν ή οι γιατροί που είναι στα νοσηλευτικά ιδρύµατα
του ΕΣΥ ή στις ιδιωτικές κλινικές, όπου πάλι έχουν µια εµπειρία.
Όµως, δεν επιλέγεις να κάνεις επίταξη υπηρεσιών από ιδιωτικές
κλινικές, γιατί στις ιδιωτικές κλινικές έχεις κάνει τη συµφωνία να
παίρνεις τις κλίνες µαζί µε το προσωπικό.
Συνεπώς ο σχεδιασµός που έχει αναπτυχθεί ήταν η υποστήριξη του ΕΣΥ µε παραπάνω κόσµο, µόνιµους και επικουρικούς.
Εσείς θέτετε το θέµα των επικουρικών, για το αν, όπως λέτε, θα
µονιµοποιηθούν. Εµείς λέµε ότι θα βγουν οι προκηρύξεις και
βάσει των προκηρύξεων θα υπάρχει η µοριοδότηση, που θα είναι
συνταγµατικά ανεκτή, για να µπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις. Όµως και οι επικουρικοί παρέχουν υπηρεσία. Αυτό είναι
άλλης συζήτησης θέµα, δηλαδή το πώς µετά θα ενταχθούν αυτοί
στο σύστηµα. Βρίσκονται, όµως, αυτή τη στιγµή στο σύστηµα και
παρέχουν υπηρεσίες. Συνολικά είναι ογδόντα τέσσερα άτοµα.
Οι ιδιώτες γιατροί µπορούν να συµβάλουν και κατά βάση να
ανακουφίσουν το σύστηµα. Παράλληλα οι ιδιωτικές δοµές στη
Θεσσαλία έδειξαν προθυµία να ανταποκριθούν, σε συνεργασία
πάντοτε µε το Υπουργείο. Ήταν τόση η προθυµία ώστε ουσιαστικά να έχουµε άλλα δύο νοσοκοµεία στη Θεσσαλία για κλίνες
απλές και κυρίως κλίνες COVID.
Άρα είχε γίνει ο σχεδιασµός όπως αναφέρθηκε. Ο σχεδιασµός
αυτός είχε συγκεκριµένο κόσµο, ο οποίος µπήκε στις δοµές είτε
ως µόνιµο είτε ως επικουρικό προσωπικό. Μπήκαν και οι ιδιώτες
γιατροί που µπροστά στα κίνητρα τα οποία είχαν δοθεί και σε
συνδυασµό µε την πιθανότητα επίταξης, δέχτηκαν να κάνουν
συµβάσεις. Είναι ανοικτό ακόµα το σκέλος της επίταξης υπηρεσιών και γι’ αυτόν τον λόγο προβήκαµε σε µία αρχική επίταξη στη
Θεσσαλία και στη βόρεια Ελλάδα, µε περίπου ογδόντα πέντε µε
ογδόντα οκτώ άτοµα. Αναλόγως των αναγκών µπορεί να υπάρξει
και περαιτέρω επίταξη υπηρεσιών.
Συνεπώς αυτή είναι όλη η δυνατότητα της διαχείρισης σε συνδυασµό της ενίσχυσης της δηµόσιας δοµής, του προσωπικού και
των ιδιωτικών δοµών. Πράγµατι η Θεσσαλία πιέζεται πολύ και το
ευχάριστο είναι ότι την τελευταία βδοµάδα δείχνει, τουλάχιστον
η Θεσσαλία, ότι στην αναφορά των κρουσµάτων µειώνεται και
σιγά-σιγά αρχίζουν να πιέζονται άλλες περιοχές.
Ως προς τις µεταφορές που είπατε, κύριε συνάδελφε -και το
γνωρίζετε αυτό- οι ειδικότητες οι οποίες είναι απαραίτητες αυτή
τη στιγµή για τη διαχείριση της πανδηµίας δεν περισσεύουν σε
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κάποια δοµή. Αυτή τη στιγµή για να λειτουργούν κλίνες ΜΕΘ στη
βόρεια Ελλάδα έχει µεταφερθεί προσωπικό από την Αθήνα, αλλά
είναι συγκεκριµένες αυτές οι ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες
δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε σε πληθώρα στο ελεύθερο επάγγελµα και στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν είναι, δηλαδή, ότι είχαµε δυνατότητα να πάρουµε αναισθησιολόγος από κάπου αλλού ή πνευµονολόγους και δεν το κάναµε. Προσπαθήσαµε αυτό να το καλύψουµε µε την παρουσία
των ιδιωτών, όπου υπάρχουν, και µε τη συνεχή ενίσχυση.
Πάντως µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι µε τα προβλήµατα
που υπάρχουν και µε την πίεση του συστήµατος, τόσο στη Λάρισα, που είναι πλησίον του Βόλου, όσο και στον Βόλο, το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας κρατιέται όρθιο και µπορεί να ανταποκριθεί και
σε αυτό το κύµα της πανδηµίας, µε αρωγή παράλληλα από τις
ιδιωτικές δοµές, που έχουν µπει και αυτές ουσιαστικά στο σύστηµα λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ. Καλή συνέχεια, κύριε Μεϊκόπουλε.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 190/15-11-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Αναπάντητα ερωτήµατα για το κλείσιµο της ΜΕΘ του ΓΝ Πύργου µέσα στην πανδηµία».
Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια βδοµάδα πριν, όταν και κατέθεσα την ερώτηση, η ηλειακή κοινωνία µαζί µε την επιδείνωση της πανδηµίας
και της υγειονοµικής κατάστασης γενικότερα, παρακολουθούσε
εµβρόντητη ένα δράµα να εξελίσσεται µέσα στην Ηλεία. Και αναφέροµαι στο γεγονός ότι εν µέσω έξαρσης της πανδηµίας, µε
τον αριθµό των διασωληνωµένων καθηµερινά να αυξάνεται, ο διοικητής της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κ. Καρβέλης αποφάσισε να µετακινήσει τον έναν από τους δύο γιατρούς της µονάδας εντατικής θεραπείας του Νοσοκοµείου του Πύργου στην
Πάτρα, µε αποτέλεσµα -το ξαναλέω, εν µέσω έξαρσης της πανδηµίας- να κινδυνεύει µε κλείσιµο η µονάδα εντατικής θεραπείας
του Νοσοκοµείου του Πύργου.
Είχε προηγηθεί η παραίτηση δύο µονίµων γιατρών της µονάδας, οι οποίοι παραιτήθηκαν για να διοριστούν σε νοσοκοµεία
της Αθήνας, µε αποτέλεσµα πρακτικά η κλινική, η οποία διαθέτει
έξι κρεβάτια, να µην µπορεί να λειτουργήσει. Εσείς καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι αυτό σε µια περίοδο µάχης µε την
πανδηµία.
Η αντίδραση τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων στο ενδεχόµενο αυτό, δηλαδή να µείνει ο Νοµός Ηλείας για πρώτη
φορά χωρίς µονάδα εντατικής θεραπείας µετά από πολλά χρόνια, αλλά και συνολικά το υγειονοµικό σύστηµα της χώρας να
στερηθεί έξι πολύτιµα κρεβάτια, οδήγησε τον κ. Καρβέλη σε ανάκληση -δεν αναφέροµαι σε εσάς, είναι απόφαση του κ. Καρβέλη
που έδιωξε τον γιατρό από τον Πύργο και οδήγησε στο κλείσιµο
της κλινικής- και σε στελέχωση της κλινικής, µέσω εσωτερικής
µετακίνησης από το νοσοκοµείο, µε έναν καρδιολόγο και έναν
αναισθησιολόγο, οι οποίοι πήγαν µεν στη ΜΕΘ για να µην κλείσει,
αλλά καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα λείπουν από το δυναµικό
του νοσοκοµείου και δηµιουργούν αντίστοιχο κενό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρά, λοιπόν, τις συνεχείς εξαγγελίες και τις δικές σας και της
προηγούµενης ηγεσίας -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό- για τη στελέχωση και των µονάδων εντατικής θεραπείας
αλλά και των κλινικών, ιδιαίτερα των περιφερειακών νοσοκοµείων
µέσα στην πανδηµία, εµείς τουλάχιστον στον Νοµό Ηλείας, αλλά
και σε άλλες περιοχές, µπορούµε να πιστοποιήσουµε ότι αυτό
δεν έχει συµβεί, γιατί δεν έχουν δοθεί ούτε κίνητρα για την προσέλκυση των γιατρών, αλλά ούτε κίνητρα για την παραµονή τους,
ώστε να µην παραιτούνται για να διοριστούν στα νοσοκοµεία των
µεγάλων αστικών κέντρων.
Δύο ερωτήσεις, λοιπόν: Με ποιον τρόπο, πέραν της προσωρινής λύσης, της εσωτερικής µετακίνησης, προτίθεστε να διασφαλίσετε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου, ώστε να µην κινδυνεύσει µε κλείσιµο από µία πάλι αψυχολόγητη απόφαση; Δεύτερον, τι κίνητρα
θα δώσετε ώστε να προσελκύσετε γιατρούς τόσο στις µονάδες
εντατικής θεραπείας των περιφερειακών νοσοκοµείων όσο και
στις υπόλοιπες κλινικές, οι οποίες ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη
στιγµή πάσχουν από ιατρικό προσωπικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος
Πλεύρης.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Βουλευτά,
πράγµατι, όταν καταθέσατε την ερώτησή σας εκείνη τη στιγµή
υπήρχε και µια σειρά από δηµοσιεύµατα. Και οφείλω να σας πω
ότι και επ’ ευκαιρία της ερώτησής σας εκείνη τη στιγµή ήρθα σε
απευθείας επικοινωνία και µε τον κ. Καρβέλη, µε τον διοικητή της
ΥΠΕ, προκειµένου να ενηµερωθώ πλήρως για το θέµα. Διότι και
εµένα µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση να υπάρχει θέµα λειτουργίας. Με διαβεβαίωσε και ο ίδιος ότι δεν υπήρχε θέµα να µη
λειτουργήσει η συγκεκριµένη ΜΕΘ. Εκείνη τη χρονική στιγµή,
επειδή υπήρχε ιδιαίτερη πίεση από τα περιστατικά COVID που
ήταν στην Πάτρα, ζητήθηκε για µία και µόνο εβδοµάδα να γίνει
µεταφορά ενός ιατρού σε συνδυασµό ότι εκείνη τη χρονική
στιγµή στον Πύργο δεν υπήρχε πίεση στις κλίνες ΜΕΘ. Προφανέστατα ο σχεδιασµός εξαρχής ήταν να µην υπάρξει δυσλειτουργία.
Καταλαβαίνω οπωσδήποτε την αγωνία σας όπως και την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Και γι’ αυτό και από αυτό εδώ το Βήµα
ξεκαθαρίζω ότι δεν τίθεται θέµα να µη λειτουργήσουν οι κλίνες
ΜΕΘ στο Νοσοκοµείο του Πύργου. Η µετακίνηση αφορούσε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην επικοινωνία την οποία είχαµε,
µε διαβεβαίωσε ο διοικητής και µάλιστα έγιναν οι εσωτερικές µετακινήσεις, τις οποίες αναφέρετε, προκειµένου να λειτουργεί.
Τώρα και εκ της ιδιότητάς σας όχι µόνο ως Βουλευτής αλλά
και ως ιατρός αντιλαµβάνεστε ότι έχουν γίνει όλες οι προκηρύξεις για τις συγκεκριµένες θέσεις στις κλίνες ΜΕΘ. Αναφέρουµε
ότι η τελευταία προκήρυξη που έγινε το 2021 απέβησαν άγονες
και οι δύο θέσεις επιµελητών Α στη ΜΕΘ και η µία θέση Επιµελητή Β. Αλλά και στις 7-9-2021 που υπήρξε νέα προκήρυξη και
για έναν διευθυντή ΜΕΘ µε έναν επιµελητή Α και δύο θέσεις επιµελητών Β, δηλαδή όσες ζήτησε ακριβώς το νοσοκοµείο, αυτή
τη στιγµή είµαστε στη διαδικασία που εκκρεµούν στο αρµόδιο
συµβούλιο κρίσης και ευελπιστούµε ότι τουλάχιστον κάποιες από
αυτές τις θέσεις θα µπορέσουν να καλυφθούν.
Γνωρίζετε καλύτερα από εµένα ότι δυστυχώς οι συγκεκριµένες
θέσεις αυτή τη χρονική περίοδο δεν είναι θέσεις που τις έχουµε
σε πληθώρα σε οποιοδήποτε σκέλος του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας για να µπορούσαν να καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο
από τις εσωτερικές µετακινήσεις κυρίως επειδή υπήρξαν οι αποχωρήσεις οι οποίες αναφέρατε. Αλλά παρ’ όλη την πίεση που
υπάρχει, σας διαβεβαιώνω ότι και στο σκέλος της Πάτρας, που
αφορά στη λειτουργία που έχει και τις COVID κλινικές, θα λειτουργήσουν οµαλά και στον Πύργο όλες οι κλίνες ΜΕΘ θα λειτουργήσουν.
Και γενικότερα δεν υπάρχει περίπτωση σε όλη την επικράτεια
µε οποιαδήποτε πίεση και αν υπάρξει και µετακινήσεις που γίνονται και από την Αθήνα αυτή τη στιγµή -που ακόµα δεν έχει
πιεστεί στον βαθµό που πιέζονται άλλες περιοχές όπως κυρίως
η Θεσσαλία και βόρεια Ελλάδα, αλλά πια αρχίζει να πιέζεται και
η δική σας περιοχή µε την αύξηση των περιστατικών COVID- είτε
µε µετακινήσεις, είτε µε την ενίσχυση που υπάρχει είτε µε την
παρουσία ιδιωτών γιατρών, -όχι βέβαια στους αναισθησιολόγος
γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν ιδιώτες ιατροί που να βρίσκονται
εκτός του συστήµατος για να µπορούν να καλύψουν- να καλύψουν όλες οι κλίνες ΜΕΘ.
Ήταν εύλογη η ερώτηση την οποία κάνετε µε την έκταση που
πήρε και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέµα λειτουργίας στις συγκεκριµένες κλίνες του Πύργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι αν ήσασταν
γνώστης της πρόθεσης του διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για τη µετακίνηση -δεν ξέρω εάν ήταν για µια βδοµάδα
ή για άλλο διάστηµα- είµαι βέβαιος ότι θα το είχατε αποτρέψει
εξαρχής. Όπως είµαι σίγουρος ότι εάν είχε ερωτηθεί και ο διοικητής του Νοσοκοµείου του Πύργου, ο οποίος τυγχάνει να είναι
πρώην διευθυντής της µονάδας εντατικής θεραπείας, σίγουρα
δεν θα είχε συναινέσει ή τουλάχιστον δεν θα έλεγε ότι µε έναν
γιατρό µπορεί να λειτουργήσει ολόκληρη κλινική ΜΕΘ. Αυτό δεν
υπάρχει πουθενά, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει κλινική ΜΕΘ που
λειτουργεί µόνο µε έναν γιατρό µόνιµο προσωπικό και συµπληρωµατικά µε κάποιους γιατρούς που λόγω ανάγκης πηγαίνουν
και µετακινούνται στις ΜΕΘ για να λειτουργήσει η κλινική αλλά
δεν έχουν την απαιτούµενη εµπειρία. Άρα και εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτή η «λύση» που δόθηκε, δεν είναι λύση. Είναι µια προσωρινή λύση εκ των έσω η οποία πού οδηγεί; Οδηγεί στο να µην
κλείσει η κλινική και να λειτουργήσει.
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Ο καρδιολόγος του Νοσοκοµείου
της Αµαλιάδας έρχεται στον Πύργο να κάνει εφηµερίες για να
καλύψει το κενό του καρδιολόγου της κλινικής του Πύργου που
πήγε στη µονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα καταλαβαίνετε ότι
κλείνουµε ένα κενό και ανοίγουµε ένα άλλο και ούτω καθεξής.
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε τι θα γίνει και τι θα κάνει η Κυβέρνηση για τη µόνιµη στελέχωση των κλινικών, όπως συνολικά
νοµίζω ότι είναι ένα πρόβληµα των περιφερειακών νοσοκοµείων.
Το είπατε και εσείς και είναι γεγονός ότι όλες οι προκηρύξεις
που έγιναν το 2021 µε εξαίρεση την τελευταία απέβησαν άκαρπες και άγονες στα νοσοκοµεία της Ηλείας. Και αυτό είναι κάτι
που µας προβληµατίζει ιδιαίτερα. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό;
Πρέπει να δούµε γιατί συµβαίνει αυτό. Πρώτα απ’ όλα υπάρχει
έλλειψη µισθολογικών κινήτρων για στελέχωση των νοσοκοµείων
της περιφέρειας όχι µόνο της Ηλείας αλλά και για άλλα περιφερειακά νοσοκοµεία. Και εδώ υπάρχει ένα καλό προηγούµενο.
Υπάρχει το ειδικό επίδοµα 400 ευρώ που δόθηκε για τους αναισθησιολόγους τον Ιούλιο και ψηφίστηκε στη Βουλή.
Άρα καλό θα ήταν να προβλεφθεί και ένα ειδικό επίδοµα για
τη στελέχωση µόνιµων θέσεων ιατρών ΕΣΥ σε περιφερειακά νοσοκοµεία, ιδιαίτερα σε αυτά στα οποία οι προκηρύξεις κατ’ εξακολούθηση αποβαίνουν άκαρπες. Και χρειάζεται και µια
αναπροσαρµογή του µισθολογίου έτσι ώστε να έχουµε κίνητρα
προσέλκυσης στο επιστηµονικό προσωπικό που είναι εκτός Ελλάδας και το οποίο καταλαβαίνετε και εσείς ότι για 900 ευρώ δεν
θα αφήσει τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τις άριστες συνθήκες εργασίας για να έρθει εν µέσω πανδηµίας µε αυτές τις
απολαβές να στελεχώσει το ΕΣΥ.
Και επειδή δεν πιστεύω ότι εσείς συµφωνείτε ότι η λύση στο
πρόβληµα είναι, παραδείγµατος χάριν, ο µισός µισθός που ανακοίνωσε σήµερα ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται µία γενναία συζήτηση και πρέπει να γίνει αυτή συζήτηση συνολική για την αναπροσαρµογή του µισθολογίου των ιατρών ΕΣΥ, αν θέλουµε
όντως ένα δυνατό εθνικό σύστηµα υγείας για την προστασία των
πολιτών µας. Και πρέπει να µας πείτε αν είστε διατεθειµένος να
την ανοίξετε.
Επίσης χρειάζεται να θεσπιστούν αντικίνητρα ώστε οι γιατροί
που πηγαίνουν στα νοσοκοµεία της επαρχίας όπως στην Ηλεία,
-όπως συνέβη σε µας που δύο από τους τέσσερις έφυγαν- να
έχουν κάποιο πέναλτι όταν παραιτούνται για να διοριστούν στην
Αθήνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγµή και µε το επικουρικό
ιατρικό προσωπικό υπάρχει µία τεράστια ανισοκατανοµή. Έχουν
υπερστελεχωθεί τα νοσοκοµεία της Αττικής κυρίως και λιγότερο
της Θεσσαλονίκης και τα περιφερειακά νοσοκοµεία έχουν αποδυναµωθεί. Αυτό, λοιπόν, δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Και θα πρέπει πιθανόν και εσείς να δώσετε κάποια κίνητρα σε
αυτό το προσωπικό που είναι σήµερα στο Λεκανοπέδιο να στελεχώσει τα περιφερειακά νοσοκοµεία, γιατί µόνο έτσι θα διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία. Αλλιώς όσες προκηρύξεις και αν
γίνουν από δω και πέρα από το Υπουργείο Υγείας θα αποβαίνουν
άκαρπες. Τα περιφερειακά νοσοκοµεία, όπως του Πύργου, της
Αµαλιάδας και των Κρεστένων δεν θα έχουν µόνιµο ιατρικό προσωπικό, οι γιατροί θα παραιτούνται και οι κάτοικοι της Ηλείας
στη συγκεκριµένη περίπτωση αλλά και άλλων περιοχών θα στε-
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ρούνται από επαρκείς υπηρεσίες υγείας.
Το αίτηµα -το ξέρετε- είναι να πάει στην Α’ ζώνη η περιοχή µας,
γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλές προκηρύξεις που είναι άγονες.
Εδώ και τώρα, λοιπόν, θα πρέπει να δείτε µία γενναία δέσµη µέτρων µαζί µε την αξιοποίηση των γενικών ιατρών, οι οποίοι θα
πρέπει µε ουσιαστικές αρµοδιότητες αλλά και µε ένα µισθολογικό κίνητρο να συµµετάσχουν στη λειτουργία των κλινικών των
νοσοκοµείων, ιδιαίτερα σε εφηµερίες, ακριβώς για να µην έχουµε
αυτά τα φαινόµενα µετακινήσεων από νοµό σε νοµό, από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο και ουσιαστικά να καλύπτουµε κενά αλλά
να µην έχουµε ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστηµα υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατρίνη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Κατρίνη,
πραγµατικά βάλτε το θέµα σε µια ευρύτερη διάσταση και είναι
µια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει ξεκάθαρα, που αφορά συνολικά τη στελέχωση.
Και σκεφτείτε τώρα ότι αναφερόµαστε στον Πύργο, ο οποίος,
τέλος πάντων, είναι µία αστική περιοχή. Φανταστείτε τι γίνεται
αντιστοίχως -που το γνωρίζετε- σε άλλες περιοχές που είναι
ακόµα πιο αποµακρυσµένες και τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν. Πράγµατι ισχύει και αυτό που είπατε. Τι γινόταν µε τις προκηρύξεις που έβγαιναν; Στην πραγµατικότητα στελεχώνονταν τα
µεγάλα νοσοκοµεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έφευγε
αυτό το προσωπικό.
Είµαστε στη διαδικασία κατάρτισης ενός πλαισίου κινήτρων
και αντικινήτρων προς τους γιατρούς. Δηλαδή, σας λέω ενδεικτικά ότι αυτό το επεξεργάζεται η Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας κ. Γκάγκα. Θα πρέπει όταν κάποιος παίρνει µια θέση, η
συγκεκριµένη θέση να παραµένει και να µην µπορεί να συµµετάσχει σε άλλες προκηρύξεις για ένα χρονικό διάστηµα, ώστε
πράγµατι να µένει στη συγκεκριµένη θέση και να µην παρατηρείται αυτό το φαινόµενο αµέσως µόλις γίνεται µία επόµενη προκήρυξη.
Προφανέστατα στο επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να οδηγηθούµε και σε συνθήκες που θα δίνουν καλύτερες απολαβές µε
οποιονδήποτε τρόπο προς τα άτοµα τα οποία συµµετέχουν, αν
και γνωρίζετε και εσείς ότι ειδικώς σε περιοχές όχι όπως η Ηλεία,
αλλά σε άλλες περιοχές, ακόµα και όταν η τοπική κοινωνία, είτε
οι δήµοι είτε οι περιφέρειες, µπήκαν πολύ ενεργά πληρώνοντας
ακόµα και ενοίκια, πάλι δεν υπήρξε η προθυµία που παρατηρείται. Διότι η πραγµατικότητα είναι ότι δεν είµαστε στο στάδιο της
δεκαετίας του ’90 και της δεκαετίας του 2000 που υπήρχε µία
πληθώρα ιατρών και επιθυµία ένταξης στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Αυτή τη στιγµή φαίνεται από τις προκηρύξεις ότι αν εξαιρέσουµε συγκεκριµένα νοσοκοµεία και κατά βάση συγκεκριµένες
πόλεις, όπου πραγµατικά παρουσιάζεται η ζήτηση σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, δεν υπάρχει προθυµία. Και αυτό δεν είναι θέµα
µόνο των τελευταίων δύο ετών. Κοιτούσα τις προκηρύξεις που
έχουν βγει από το 2015, όπως και όλες τις προκηρύξεις που βγαίνουν συνεχώς και διαπίστωσα ότι κηρύσσονται άγονες στα ίδια
σηµεία. Έχει γίνει και το αίτηµα από την υγειονοµική περιφέρεια
ότι πρέπει να πάει στην κλίµακα Α, δεδοµένου ότι όλες οι προκηρύξεις πλην της τελευταίας, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν κηρυχθεί άγονες. Άρα πρέπει να ανοίξουµε συνολικά ένα θέµα για
τα κίνητρα των γιατρών στα περιφερειακά νοσοκοµεία.
Δυστυχώς αυτό το πρόβληµα έχει πολύ µεγαλύτερη ένταση
αυτή τη στιγµή, γιατί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας παράλληλα µε
αυτό το τέταρτο κύµα, επειδή λειτουργεί κατά βάση η κοινωνική
και οικονοµική ζωή και δεν είναι όπως πέρυσι, έχουµε την πίεση
που υπήρχε έτσι και αλλιώς στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κάθε
χρόνο και εδώ προστίθεται και το σκέλος της πανδηµίας, πράγµα
που ταλαιπωρεί ακόµα περισσότερο το υγειονοµικό προσωπικό.
Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε σήµερα ο Πρωθυπουργός δεν
έχει να κάνει µε το πλαίσιο κινήτρων, αλλά µε το πλαίσιο της ανταµοιβής. Ο συγκεκριµένος κόσµος που βρισκόταν εκεί θα πρέπει να έχει µία ανταµοιβή µε βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν
και έτσι δίνεται το συγκεκριµένο επίδοµα, ο συγκεκριµένος µι-
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σθός. Δεν έχει λογική κινήτρου για να βρίσκεσαι στο σύστηµα,
αλλά λογική ανταµοιβής. Προκειµένου η πολιτεία να δείξει και
έµπρακτα ότι συµµετέχει, θα ανοίξει κουβέντα. Ενδεχοµένως να
γνωρίζετε ότι και µεθαύριο η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
σε συνδυασµό µε την Επιτροπή Περιφερειών θα ανοίξει αυτή τη
συζήτηση, ώστε να ακούσουµε από όλους τους Βουλευτές ποια
είναι τα κίνητρα και µετά θα προβούµε άµεσα στη θεσµοθέτηση
αυτών των κινήτρων ή των αντικινήτρων για να φεύγουν από τις
συγκεκριµένες περιοχές.
Επίσης, υπάρχουν και σκέψεις που έχουν να κάνουν µε το
εξής: Με την εγγραφή στους ιατρικούς συλλόγους, προκειµένου
να υπηρετήσουν στην περιφέρεια, θα πρέπει να υπάρχει και ένα
µίνιµουµ παροχής υπηρεσίας στο δηµόσιο σύστηµα.
Θεωρούµε ότι και η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς είναι κάτι
το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί, ειδικά στις περιοχές που υπάρχουν ιδιωτικές δοµές. Εκεί θα πρέπει να δίνονται οι δυνατότητες
όχι µόνο τώρα προσωρινά, αλλά και αργότερα, ιδιώτες ιατροί µε
κάποια σύµβαση εργασίας να µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες
και στο δηµόσιο σύστηµα, διότι πλέον δεν έχουµε τον κόσµο τον
οποίο είχαµε τις προηγούµενες δεκαετίες, για να µπορέσουµε
να στελεχώσουµε αυτές τις συγκεκριµένες περιοχές.
Αναφορικά τώρα µε το τοπικό θέµα το οποίο λέτε, ναι, θα σας
πω -γιατί εµένα µου αρέσει να µιλάω µε απόλυτη ειλικρίνεια- ότι
δεν είναι λύση οι µετακινήσεις οι οποίες λέτε. Αυτό είναι µία προσωρινή λύση, σε στιγµές πολύ µεγάλης έντασης, για να µπορούν
να λειτουργήσουν και οι έξι κλίνες του Πύργου και αντίστοιχα
όλες οι άλλες κλίνες. Είναι, λοιπόν, προσωρινή λύση και προφανέστατα θα πρέπει να ανοίξουµε αυτή τη συζήτηση, και την ανοίγουµε, µε συγκεκριµένες προτάσεις που θα γίνουν, ώστε να
δούµε συνολικά το θέµα. Και εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξει πεδίο
κοινών αντιλήψεων και κοινών προτάσεων, ώστε να υπάρξουν
πραγµατικά κίνητρα ή και αντικίνητρα για τη φυγή, ώστε όσοι
βρεθούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να ανταµείβονται, αλλά
να βρούµε και λύσεις σχετικά µε το πώς στο πλαίσιο της λειτουργίας συνολικά των ιατρών στην επικράτεια θα µπορούν να ενδυναµώνονται τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε
µια περίοδο που πλέον, ειδικώς σε κάποιες ειδικότητες, δεν
έχουµε την πληθώρα των θέσεων που είχαµε άλλα έτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλή συνέχεια και στους δύο συναδέλφους!
Και τώρα προχωράµε στην τρίτη µε αριθµό 193/15-11-2021
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Εγκληµατική η ολιγωρία της ΕΛ.ΑΣ. σε περιστατικά έµφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας».
Κύριε Αρσένη, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα! Έχετε δύο
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πρόσφατη γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα
ήταν η δέκατη τρίτη για φέτος και η εκατοστή εικοστή πέµπτη
για την τελευταία εξαετία. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Φύλου κατατάσσει την Ελλάδα για ακόµη µια φορά στη χειρότερη θέση, όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Ποιο είναι, όµως, το ιδιαίτερο που ερχόµαστε να συζητήσουµε
εδώ πέρα; Τρεις πρόσφατες γυναικοκτονίες, αυτή στην Ιεράπετρα, στο Ρέθυµνο, αλλά και προηγουµένως, παλαιότερα, στη
Δάφνη. Είναι τέλος Οκτώβρη, Αύγουστο και Ιούλιο. Και στις τρεις
περιπτώσεις έχουµε καταγγελία ότι αυτές οι γυναίκες είχαν πάει
έγκαιρα, άµεσα, οι ίδιες ή και συγγενείς τους, να καταγγείλουν
την ενδοοικογενειακή βία που δεχόντουσαν. Η Αστυνοµία δεν αντέδρασε και το αποτέλεσµα ήταν η γυναικοκτονία.
Έτσι, έχουµε περιγραφή για την περίπτωση της Ιεράπετρας
από µια φίλη της χαµένης γυναίκας. Όπως είπε η φίλη της, είχε
απευθυνθεί στην Αστυνοµία πολλές φορές, τόσο η Νεκταρία όσο
και άλλα πρόσωπα, αλλά κανείς δεν έδωσε σηµασία. Επίσης, η
κ. Μαλλιωτάκη, η κυρία που το καταγγέλλει, λέει ότι την προέτρεψαν να κάνει ασφαλιστικά µέτρα εναντίον του πρώην συζύγου
της, ώστε να µην την πλησιάζει. Η Νεκταρία, όµως, δεν είχε ούτε
τα χρήµατα ούτε το θάρρος ούτε τις γνώσεις για να εµπλακεί σε
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δικαστικές περιπέτειες. Η Αστυνοµία, κύριε Υπουργέ, αρνείται
ότι η Νεκταρία πήγε και έκανε καταγγελία. Προφανώς και δεν
υπάρχει επίσηµα καταγεγραµµένη καταγγελία, αφού η γυναίκα
πήγε και κανείς δεν την κατέγραψε. Είναι δυνατόν να καταγγέλλει κανείς σωµατική βία και απειλή δολοφονίας και να µην καταγράφεται αυτή η καταγγελία; Την ίδια ακριβώς ιστορία έχουµε
και στη Δάφνη, αλλά και στο Ρέθυµνο, όπου είχαν καταγγείλει
ότι δέχονταν απειλές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας καλώ, λοιπόν, να µας πείτε πώς θα σταµατήσει αυτή η
άτυπη προστασία των γυναικοκτόνων από την Αστυνοµία. Δεν
λέω ότι αυτό είναι το κίνητρο, αλλά αυτό γίνεται στην πράξη.
Στην πράξη η Αστυνοµία δεν προστατεύει τις γυναίκες θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας, όταν πάνε να καταγγείλουν σε αυτή τα
περιστατικά και τελικά βλέπουµε πολλές από αυτές τις γυναίκες
να είναι θύµατα γυναικοκτονιών. Πότε θα σταµατήσει αυτό; Τι
δράσεις πήρατε από τότε και, τέλος πάντων, στις συγκεκριµένες
τρεις περιπτώσεις, και στην περίπτωση της Ιεράπετρας, έχουν
προχωρήσει σε ΕΔΕ; Σας αρκεί η απάντηση της Αστυνοµίας ότι
δεν έχει επίσηµη καταγγελία, όταν η ίδια η γυναίκα ήταν εκεί και
η Αστυνοµία απλά δεν κατέγραψε την καταγγελία της;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Κύριε Θεοδωρικάκο, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα! Έχετε
τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση που αναφέρεται σε ένα φαινόµενο που ασφαλώς απαιτεί την προσοχή,
την ευαισθησία και την κινητοποίηση όλων µας, στα κρούσµατα
ενδοοικογενειακής βίας και µιας σειράς εγκληµάτων που συνδέονται µε αυτή τη βία και έχουν συγκλονίσει ασφαλώς την κοινή
γνώµη.
Ωστόσο, κύριε συνάδελφε, επειδή οι λέξεις έχουν τη σηµασία
τους, µελετώντας πολύ προσεκτικά την ερώτησή σας, έχουµε
πανδηµία ενδοοικογενειακής βίας;
Έχω τη δυνατότητα να κατανοήσω τη λογική της σχετικής αναφοράς στην ερώτησή σας -δηλαδή, µε την υπερβολή τραβά κανείς το ενδιαφέρον σε µία συζήτηση- και µπορώ µε αυτή την καλή
πρόθεση να την αντιληφθώ.
Πιστεύω, όµως, ότι έχουµε υποχρέωση ως Εθνική Αντιπροσωπεία να µην αδικούµε την κοινωνία µας. Έχουµε, λοιπόν, πανδηµία ενδοοικογενειακής βίας; Όχι, κύριε συνάδελφε. Έχουµε
έξαρση, ως µία από τις συνέπειες της πραγµατικής πανδηµίας
του κορωνοϊού που αντιµετωπίζουµε τα τελευταία δύο χρόνια;
Ασφαλώς ναι!
Έχουµε κάνει τα στραβά µάτια απέναντι στο φαινόµενο; Ασφαλώς όχι! Και είµαι κατηγορηµατικός σε αυτό. Έχουµε αναπτύξει
στο πλαίσιο της αποστολής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας µια ολοκληρωµένη στρατηγική παρέµβαση για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας. Οι δράσεις µας εστιάζονται σε τρεις
άξονες, δηλαδή στην πρόληψη µέσα από την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας, στην προστασία των θυµάτων ενδοοικογενειακής
βίας -αναπτύσσοντας συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα, κύριε συνάδελφε,
αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνοµίας µε την
τοπική αυτοδιοίκηση- και στη διερεύνηση τέλεσης των αξιόποινων πράξεων και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων κάθε
εγκληµατικής πράξης, µε στόχο να παραπεµφθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη. Για κάθε περιστατικό υπάρχει ασφαλώς µία
ξεχωριστή απάντηση.
Θέλω, επίσης, να ενηµερώσω, διότι δεν έχει δοθεί άλλη φορά
αυτή η δυνατότητα, ότι συνεχής είναι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και η συνεργασία του µε τους καθ’ ύλην συναρµόδιους φορείς. Συγκεκριµένα έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο εβδοµήντα τριών υπηρεσιών αν-
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τιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας από την Ελληνική Αστυνοµία, µε τµήµα αντιµετώπισης των σχετικών θεµάτων στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., µε γραφεία αντιµετώπισης στο σύνολο των
γενικών διευθύνσεων στις δεκατέσσερις περιφέρειες, στους πενήντα οκτώ νοµούς της χώρας -δηλαδή, συνολικά οι εβδοµήντα
τρεις υπηρεσίες- και επιπροσθέτως µε πέντε αστυνοµικά τµήµατα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Οµόνοια, στον Πειραιά,
στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή και στον Άλιµο και στο
Αστυνοµικό Τµήµα Λευκού Πύργου στη Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουν εκπαιδευτεί στις σχετικές
αρµοδιότητες για να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες εννιακόσιοι
δέκα αστυνοµικοί, µε ξεχωριστά µαθήµατα για τις σχετικές διατάξεις του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. Επίσης, αυτόν τον
Οκτώβριο -ολοκληρώθηκε πριν από δυόµισι εβδοµάδες- άλλοι
εκατόν ενενήντα τέσσερις αστυνοµικοί µας συµµετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις µε αντικείµενο την προστασία προσφύγων
και µεταναστών γυναικών, στις οποίες δυστυχώς σε πολλές γειτονιές και ιδίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν περιστατικά βαριάς ενδοοικογενειακής βίας.
Συνεπώς υπάρχει µια οργανωµένη προσπάθεια, που ελάχιστα
προλαβαίνω να σας πω λόγω του χρόνου, αλλά για να µη θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω από τα συγκεκριµένα περιστατικά στα
οποία αναφερθήκατε, θα σας πω τα εξής: Σε ό,τι αφορά τις δύο
ανθρωποκτονίες γυναικών στο Ρέθυµνο και στην Ιεράπετρα,
έγινε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι δεν προκύπτει να έχει υποβληθεί καµµία καταγγελία ή µήνυση από άλλα πρόσωπα, αλλά
και καταγγελία από τα θύµατα πριν από αυτά τα γεγονότα. Δεν
έχουν, συνεπώς, συντρέξει προϋποθέσεις για να µπορεί κανείς
να πει ότι η Αστυνοµία δεν επενέβη σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτή είναι η εικόνα που µας µεταδίδουν οι σχετικές αστυνοµικές
υπηρεσίες, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύµνης και το Τµήµα
Ασφαλείας Ιεράπετρας Λασιθίου αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά το γνωστό περιστατικό της Δάφνης, που συνέβη
στις 30 Ιουλίου, βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ, προκειµένου να διερευνηθούν πλήρως τα καταγγελλόµενα και να καταλογιστούν οι
ανάλογες πειθαρχικές ευθύνες που θα προκύψουν. Βεβαίως, για
το ίδιο περιστατικό θέλω να σας πω ότι από 1η Αυγούστου αυτού
του χρόνου, µε παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωµάτων
Ασφαλείας διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κλείνοντας, είµαι υποχρεωµένος να υπενθυµίσω ότι, λόγω της
αρχής της µυστικότητας που διέπει το συγκεκριµένο στάδιο της
ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο γνωστοποίηση των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι αρµόδιες υπηρεσίες που διεξάγουν την έρευνα. Άρα, προς το
παρόν, δεν µπορώ να δώσω λεπτοµέρειες, παρά µόνο µόλις ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό της Δάφνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αδυνατώ να καταλάβω ότι δώσατε τόσον
χρόνο στην απάντησή σας για το αν έχουµε πανδηµία ή έξαρση.
Ας συµφωνήσουµε ότι έχουµε ένα γιγάντιο πρόβληµα, το οποίο
δεν έχει σηµασία ακριβώς αν είναι αδιανόητα γιγαντιαίο ή απλά
πολύ γιγάντιο. Εδώ πέρα έχουµε δεκατρείς γυναίκες που έχασαν
τη ζωή τους, επειδή το να είσαι γυναίκα συνεχίζει να αποτελεί
κίνδυνο για τη δικιά τους ζωή στη χώρα µας.
Μιλήσατε για τις εβδοµήντα τρεις υπηρεσίες που είχε ιδρύσει
ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς τις στελεχώσατε, αλλά στην Ιεράπετρα τέτοια
υπηρεσία δεν υπάρχει. Δεν έχει η Ιεράπετρα. Υπάρχει στον Άγιο
Νικόλαο. Δηλαδή, το πρόβληµα λύθηκε για αυτές τις γυναίκες
που είναι τυχερές να έχουν τέτοια υπηρεσία δίπλα τους; Θέλετε
να δούµε τι καταγγέλλει Αξιωµατικός που δουλεύει σε τέτοια
υπηρεσία; Η καταγγελία είναι ενός χρόνου, αλλά φοβάµαι ότι δεν
έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα. «Λειτουργούν τα γραφεία», λέει
η Αξιωµατικός, «αλλά ο ρόλος τους είναι καθαρά επιτελικός και
για την τήρηση στατιστικών δεδοµένων. Χρειάζεται ακόµα περισ-
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σότερη δουλειά, αυτονοµία, µε συγκεκριµένο προσωπικό, που
να απασχολείται µόνο µε αυτό. Αυτή τη στιγµή τα άτοµα που εργάζονται στο γραφείο δεν έρχονται σε επαφή µε τα θύµατα. Άρα
ποιος είναι ο λόγος που τα ιδρύσαµε;». Αυτό ρωτά η ίδια η Αξιωµατικός.
Οπότε, εδώ πέρα έχουµε µια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει.
Έχουµε απανωτές καταγγελίες ότι γυναίκες που πηγαίνουν στην
Αστυνοµία καταγγέλλουν τους κακοποιητές συζύγους ή οποιονδήποτε στο περιβάλλον τους και αυτή η καταγγελία δεν καταγράφεται ή, όταν καταγράφεται, παίρνουν τηλέφωνο τον κακοποιητή αν την επιβεβαιώνει ή όχι και, αν όχι, τη βάζει στο αρχείο.
Επίσης, όταν πάρουν την καταγγελία, όπως στην περίπτωση της
γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην Ιεράπετρα, τους λένε
«κάντε µήνυση, κάντε ασφαλιστικά». Θέλετε να δούµε το αποτέλεσµα όταν κάνουν ασφαλιστικά; Οι περισσότερες γυναίκες που
πέθαναν από γυναικοκτονία, που δολοφονήθηκαν, είχαν κάνει καταγγελία για ασφαλιστικά.
Δηλαδή, δεν µπορεί η Αστυνοµία όταν θέλει να είναι τροµερά
επιδεικτική στην αποτελεσµατικότητά της και όταν χρειάζεται να
µην είναι. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζονται αυτές οι
γυναίκες την προστασία και της Αστυνοµίας και θα πρέπει να κάνετε αυτό που είναι αυτονόητα απαραίτητο για να την έχουν, όχι
αύριο, αλλά σήµερα. Χρειάζεται να υπάρξει µια σαφής οδηγία
µε κυρώσεις στους αστυνοµικούς που οποτεδήποτε φθάνει ένα
θύµα και καταγγέλλει απειλή σωµατικής βίας, πόσω µάλλον δολοφονίας, δεν καταγράφεται η καταγγελία. Οπωσδήποτε θα πρέπει να στείλετε ένα µήνυµα, το οποίο προφανώς και δεν έχουν
λάβει. Αλλιώς, δεν θα είχαµε το ένα περιστατικό µετά το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε κι εσείς τρία λεπτά για τη
δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ειλικρινά, αγαπητέ συνάδελφε, µου είναι στενάχωρο να
είµαι υποχρεωµένος να σας επαναλάβω µια γενική διαπίστωση
για τις ερωτήσεις σας, την οποία έκανα προηγουµένως, αλλά µε
υποχρεώνετε να το κάνω.
Είπατε τώρα στη δευτερολογία σας ότι το συµπέρασµα που
έχετε βγάλει είναι ότι το να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα είναι κίνδυνος; Τώρα, σοβαρά το λέτε αυτό; Σε αυτή τη χώρα, στην Ελληνική Δηµοκρατία, θεωρείτε ότι το να είσαι γυναίκα στην πατρίδα µας είναι κίνδυνος;
Το να είσαι Ελληνίδα, το να είσαι γυναίκα σε αυτή τη χώρα
είναι τιµή, κύριε, και οι Ελληνίδες έχουν τα ίδια δικαιώµατα σε
όλους τους τοµείς µε τους Έλληνες. Είναι πολίτες απολύτως ισότιµοι εδώ και δεκαετίες σ’ αυτή τη χώρα. Νοµίζω ότι δεν είναι
ούτε πολιτικά ενδιαφέρον ούτε ανθρώπινα ρεαλιστικό να προσπαθείτε να µιµηθείτε έναν συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -δεν θα αναφέρω το όνοµά του, γιατί δεν είναι στην
Αίθουσα-, ο οποίος σπεύδει ύστερα από κάθε φόνο που γίνεται
σε αυτή τη χώρα να καταγγέλλει τον Πρωθυπουργό και τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ως υπεύθυνους για κάθε δολοφονία.
Όλα έχουν ένα όριο, επιτρέψτε µου. Όλα έχουν ένα όριο!
Και πάω ξανά στην ουσία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε
όλοι. Δεν είναι η Ελληνική Αστυνοµία ο φορέας του κράτους που
µπορεί να αντιµετωπίσει συνολικά την υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα µοντέλο στο οποίο αναφέρθηκα πριν περιεκτικά -γιατί δεν έχω τον χρόνο- πραγµατικής αντιµετώπισης του
προβλήµατος περιλαµβάνει υποχρεωτικά την ενεργό δράση της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι γυναίκες σε κάθε περιοχή πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες
του δήµου, να µιλάνε, να βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις γι’
αυτόν τον σκοπό, να γίνεται καταγραφή προβληµάτων, να υπάρχει παρεµβατικότητα και αυτές οι υπηρεσίες των δήµων, της αυτοδιοίκησης, οι κοινωνικές υπηρεσίες να αξιολογούν και να
ιεραρχούν τα θέµατα ως προς την οξύτητά τους και να ενηµερώνουν τις αντίστοιχες δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας,
προκειµένου εκείνες να παρεµβαίνουν σε περιπτώσεις και φαινόµενα όπου πραγµατικά υπάρχει απειλή για την ασφάλεια ή ακόµα χειρότερα- για τη ζωή µιας γυναίκας ή, σε κάποιες
περιπτώσεις, και ενός άνδρα. Διότι, όταν µιλά κανείς για ενδοοι-
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κογενειακή βία, θέλω να σας πω ότι από τις επικοινωνίες που έχω
στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχω βρεθεί µπροστά σε πολλά φαινόµενα τα οποία στατιστικά απογράφονται και αφορούν και την
ενδοοικογενειακή βία µεταξύ παιδιών και γονέων και µε τις δύο
πλευρές στον ρόλο του θύτη. Το πρόβληµα είναι πολύ πιο διευρυµένο και πολύ οξύτερο.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η Ελληνική Αστυνοµία ενισχύει τη συνεργασία της µε την τοπική αυτοδιοίκηση παντού, διότι είναι
τµήµα της κοινωνίας η ίδια η Ελληνική Αστυνοµία και δεν αφήνει
καµµία απειλή αναπάντητη.
Κλείνοντας θέλω στο τέλος να σας διαβεβαιώσω, κύριε Αρσένη, ότι η Ελληνική Αστυνοµία εργάζεται µε σχέδιο, για να προσφέρει ασφάλεια σε όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και
εξαιρέσεις, σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας, µε σεβασµό στη
δηµοκρατική νοµιµότητα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Είµαι ο
τελευταίος που θα σας πω ότι όλα γίνονται τέλεια, είµαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα και αδυναµίες, είµαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι δεν υπάρχουν πάρα
πολλές περισπάσεις στην αποστολή των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνοµίας γι’ αυτόν τον σκοπό. Μην ξεχνάτε όµως σε ποια
εποχή ζούµε: σε µία πανδηµία, όπου έχει κληθεί η Ελληνική Αστυνοµία και σηκώνει το τεράστιο βάρος των ελέγχων εφαρµογής
των νόµων για την πανδηµία, µε οκτώ χιλιάδες αστυνοµικούς
κάθε µέρα στους δρόµους για να εργάζονται γι’ αυτόν τον
σκοπό. Πιστεύω ότι τα αποτελέσµατά της είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
Ας τους αφήσουµε να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Την κάνουν
µε διάθεση, την κάνουν µε πλήρη συναίσθηση της αποστολής
τους και πιστεύω ότι θα την κάνουν διαρκώς βελτιούµενη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά, κύριε
Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο.
Πάµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 307/9/14-10-2021 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της Βουλευτού Β3’ Νότιου
Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Με τρωτές, νοµιµοφανείς διαδικασίες δαπανώνται δυσανάλογα υπέρογκα ποσά, 12,1 εκατοµµύρια ευρώ για
έναν χρόνο, για την ανάθεση, σε εταιρεία επιχειρησιακών συµβούλων, του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευοµένων του
φορέων για την αναγκαία µόνιµη και διαρκή ενηµέρωση των πολιτών».
Κυρία Φωτίου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε δύο
λεπτά χρόνο για το ξεκίνηµά σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Καλησπέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από έναν µήνα σαράντα πέντε Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία καταθέσαµε αυτή την ερώτηση που ανέφερε τώρα ο Πρόεδρος. Δεν µας απαντήσατε κι
επανερχόµαστε, διότι πιστεύουµε ότι η περίπτωση της ανάθεσης
του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και των τεσσάρων εποπτευόµενών του φορέων µε 12,1 εκατοµµύρια είναι
καραµπινάτο παράδειγµα κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος
σε «ηµέτερους», µε πρόφαση τον κορωνοϊό, που, όπως κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, έφτασε µέσα σε δύο χρόνια
τα 5 δισ.
Γιατί λέω ότι αυτή η περίπτωση είναι καραµπινάτο παράδειγµα; Διότι εκφράζει την τυπολογία που επαναλαµβάνεται σε
όλες αυτές τις αναθέσεις. Είναι η ίδια τυπολογία. Τι εννοώ;
Πρώτο βήµα: Γίνεται επίκληση στον κορωνοϊό, ώστε να µην
πάτε σε τακτικό διαγωνισµό, αλλά να καλέσετε πέντε εταιρείες,
τις γνωστές σας που συνεργάζεστε συχνά, να σας δώσουν προσφορές µέσα σε ελάχιστο διάστηµα -εδώ, στην συγκεκριµένη περίπτωση, πέντε µέρες- για ένα έργο σκανδαλωδώς υπερκοστολογηµένο προϋπολογισµού 12,5 εκατοµµυρίων.
Το δεύτερο βήµα: Εµφανίζεται, λοιπόν, από όλες αυτές τις
πέντε µία εταιρεία, δίνει ελάχιστη έκπτωση 3%, άρα το έργο θα
κοστίσει 12,1 εκατοµµύρια. Γελάει η αγορά µε αυτές τις εκπτώσεις, γιατί ξέρει ότι είναι στηµένη η διαδικασία, 3% έκπτωση.
Τρίτο βήµα: Πού πάνε τα χρήµατα; Στη συγκεκριµένη περίπτωση το 1/3 των χρηµάτων, δηλαδή 4 εκατοµµύρια ευρώ, θα
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πάνε σε διαδικασίες ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και έρευνας ικανοποίησης κοινού -σας θυµίζει τίποτα, «λίστα Πέτσα»;- και
2.337.000 θα πάνε σε δύο επιχειρησιακούς συµβούλους. Δεν σας
φαίνεται υπερβολικό, για δύο golden boys; Με αυτά τα δύο κονδύλια υπερβαίνετε το 50% του έργου. Και τι µένει; Με τα
5.800.000 να γίνει το έργο. Δηλαδή η σύµβαση, κύριε Υπουργέ,
ξέρετε καλά και θα την έχετε διαβάσει, είµαι σίγουρη, τελειώνει
τον Μάιο του 2022. Άρα πέρασαν οι πρώτοι έξι µήνες και ήδη
απάντησε ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης σε ανάλογη ερώτηση του
κ. Σκουρλέτη την περασµένη Δευτέρα -εποµένως ξέρω τι απαντήσατε και ελπίζω να µην τα επαναλάβετε- και ήταν επικεντρωµένη στο ΣΕΠΕ. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επικαιροποιώ τις ερωτήσεις µου και λέω: Πρώτον, πού λειτουργεί το κέντρο και από
ποιους έγινε η εκπαίδευση των εκατόν εβδοµήντα εργολαβικών
εργαζοµένων, από ποιους και πόσο πληρώθηκαν; Υπάρχει εγχειρίδιο απαντήσεων, ώστε να απαντούν σωστά;
Και, δεύτερον, όσον αφορά τις συµβάσεις τους, για πόσους
µήνες αµείβονται, επί πόσο τον µήνα; Τον Μάιο εκπνέει η σύµβαση. Θα προσλάβετε, λοιπόν, εκατόν εβδοµήντα εργαζόµενους
στο Υπουργείο Εργασίας ή, κατά την πάγια τακτική σας, θα επεκτείνετε αυτή τη σκανδαλώδη σύµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Φωτίου.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κύριε Τσακλόγλου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα
αυτά και δι’ υµάς.
Αξιότιµη κυρία Φωτίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων έχει ένα ιδιαίτερα σύνθετο χαρτοφυλάκιο, το οποίο
αφορά δυνητικά όλους τους πολίτες. Επίσης το Υπουργείο εποπτεύει φορείς που σχετίζονται άµεσα µε την καθηµερινότητα των
πολιτών, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, το ΣΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΑ, ο ΟΑΕΔ και
άλλοι µικρότεροι φορείς.
Όµως παρά τον κοµβικό ρόλο του Υπουργείου στη ζωή των
πολιτών, υπάρχει και µια δυσάρεστη πρωτιά, καθώς το Υπουργείο Εργασίας, µαζί µε τους εποπτευόµενους φορείς του, κατέχει την πρώτη θέση σε παράπονα και καταγγελίες πολιτών προς
τον Συνήγορο του Πολίτη. Η δηµιουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου και του ενιαίου αριθµού εξυπηρέτησης έρχεται να
καλύψει αυτή ακριβώς την αδυναµία.
Θα ξεκινήσω µε το πού βρισκόµασταν πριν από τη δηµιουργία
του ενιαίου αριθµού εξυπηρέτησης και µε το γιατί η ηγεσία του
Υπουργείου οδηγήθηκε στην απόφαση δηµιουργίας του ενιαίου
τηλεφωνικού κέντρου. Τα κατεβασµένα τηλέφωνα, η µεγάλη
διάρκεια αναµονής για την απάντηση ενός τηλεφωνήµατος, οι
ασφαλισµένοι, οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι να προσπαθούν να επικοινωνήσουν χωρίς καµµία ανταπόκριση και πολλές
φορές αναγκασµένοι να ταξιδέψουν χιλιόµετρα για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ήταν µια πραγµατικότητα
που βίωναν καθηµερινά οι πολίτες. Αυτή ήταν η πρότερη κατάσταση.
Στα στοιχεία του κόστους θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία µου, όµως θα ήθελα να επισηµάνω σε αυτό το σηµείο
ότι στο προηγούµενο σύστηµα που µόλις περιέγραψα υπήρχε
ένα τεράστιο αφανές κόστος, που ήταν ακριβώς αυτές οι χιλιάδες χαµένες ανθρωποώρες αναµονής των πολιτών, οι οποίες πια
εξαλείφονται µε τη λειτουργία του ενιαίου αριθµού εξυπηρέτησης. Παρ’ ότι το κόστος αυτό δεν καταγράφεται ρητά πουθενά,
είναι υπαρκτό και είναι τεράστιο.
Αξίζει επίσης να επισηµανθεί πως η δυναµικότητα του παλιού
τηλεφωνικού κέντρου του e-ΕΦΚΑ απαντούσε µόλις σε οκτακόσιες κλήσεις την ηµέρα µε µέσο χρόνο αναµονής τα είκοσι λεπτά,
ενώ αδυνατούσε να απαντήσει στο 1/3 των κλήσεων, είτε γιατί
δεν είχε αρκετό προσωπικό στις ώρες αιχµής είτε γιατί οι πολίτες
ανέµεναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Και φυσικά η πανδηµία
και οι αυξηµένες ανάγκες που δηµιούργησε έπαιξε κι αυτή τον
δικό της ρόλο, καθώς ήταν ο καταλυτικός παράγοντας που µας
ώθησε στο να δράσουµε άµεσα και να προχωρήσουµε στην υιο-
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θέτηση ενός ενιαίου αριθµού εξυπηρέτησης ικανού να εξυπηρετεί καθηµερινά χιλιάδες πολίτες, καθώς έκανε ακόµα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για λύση.
Λόγω των περιορισµών στις µετακινήσεις αλλά και του κινδύνου για διασπορά του ιού, έπρεπε να δράσουµε άµεσα. Όπως τα
ηλεκτρονικά ραντεβού που θεσπίσαµε στους εποπτευόµενους
φορείς αλλά και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που συνεχώς θέτουµε σε λειτουργία, και αυτό το µέτρο κινείται στην κατεύθυνση
του περιορισµού της µετακίνησης και αναµονής στα υποκαταστήµατα των εποπτευόµενων φορέων.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και τη στρατηγική
απόφαση της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων
υπηρεσιών και επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο
διαρκής εκσυγχρονισµός των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, τόσο από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και
από τους εποπτευόµενους φορείς, αποτελεί για όλους µας στο
Υπουργείο Εργασίας ένα καθηµερινό στοίχηµα.
Συνεπώς η δηµιουργία ενός ενιαίου αριθµού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είναι ένα ακόµα βήµα προς ένα καλύτερο και πιο φιλικό προς τους πολίτες κράτος και µάλιστα, αντίθετα µε αυτά τα
οποία υποστηρίζετε, είναι ένα βήµα απόλυτα νόµιµο. Η Κυβέρνηση κινήθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 32 και 32A του
ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις, ενός νόµου του ΣΥΡΙΖΑ,
και του άρθρου 38 του ν.4778/2021 και επέλεξε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κρίνοντας πως ήταν η πλέον ωφέλιµη
και αποδοτική, µε δεδοµένες τις ανάγκες που υπήρχαν. Μάλιστα
η νοµιµότητα και η διαφάνεια αυτής της επιλογής επικυρώθηκαν
µε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η άλλη επιλογή που
υπήρχε ήταν να προχωρήσουµε µε ανοικτό διαγωνισµό, που θα
απαιτούσε πάνω από ενάµιση χρόνο για να ολοκληρωθεί.
Νοµίζω, κυρία Φωτίου, πως αντιλαµβάνεστε πως οι επιλογές
που έγιναν αφ’ ενός µεν ήταν νοµιµότατες και αφ’ ετέρου ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπήρχαν και εξακολουθούν να
υπάρχουν. Αναλυτικότερα για το κόστος διαγωνισµού θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσακλόγλου.
Κυρία Φωτίου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, σας επέστησα την προσοχή στο ότι ξέρω την απάντηση του κ. Χατζηδάκη. Μου επαναλάβατε την απάντηση του κ. Χατζηδάκη στον κ. Σκουρλέτη. Γι’
αυτό ήµουν πιο εξειδικευµένη. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι δεν είναι
νοµιµοφανής η διαδικασία. Επικαλεστήκατε τον κορωνοϊό. Ήρθε
από πέντε εταιρείες µέσα σε πέντε µέρες µία εταιρεία να δώσει
µια έκπτωση 3%. Γελάει όλη η αγορά, γιατί ξέρουν ότι είναι στηµένη. Αυτό ισχυρίστηκα.
Όσον αφορά τους συµβούλους, τα 2,3 εκατοµµύρια, σας είπα
ότι γελάει όλη η αγορά, γιατί είναι ο λεγόµενος «αέρας». Πληρώσαµε «αέρα». Αυτό που σας ρώτησα πολύ απλά ήταν τι έγινε
µε αυτό το κέντρο, πώς λειτουργεί.
Θα σας πω κάτι που φαντάζοµαι ότι θα µου το πείτε και εσείς:
Κύριε Τσακλόγλου, τα 4 εκατοµµύρια για τη δηµοσιότητα και
ενηµέρωση καλύπτουν σύµφωνα µε τη σύµβαση -την ξέρετε- το
διάστηµα από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του 2022, δηλαδή
οκτώ µήνες. Πέρασαν οι δύο και διαδικασίες ενηµέρωσης δεν είδαµε. Είδαµε όµως χθες, βράδυ Κυριακής, µία ανακοίνωση
εσπευσµένη -φαντάζοµαι εξαιτίας της σηµερινής επίκαιρης, δεν
υπερβάλλω-, όπου απαντάτε ξαφνικά ως Υπουργείο ότι πάτε
πάρα πολύ καλά, ότι η διαδικασία ενηµέρωσης πάει εξαιρετικά
και ότι η καµπάνια έχει αποδώσει τεράστιους καρπούς, η οποία
άρχισε την περασµένη βδοµάδα, µετά την επίκαιρη του κ. Σκουρλέτη, δηλαδή, στις 15. Έτσι λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου
σας.
Μάλλον εµείς ζούµε σε άλλη χώρα. Δεν είδαµε πουθενά τη διαδικασία ενηµέρωσης, δεν είδαµε ούτε εφηµερίδα ούτε έντυπο
άλλο ούτε τηλεοπτικό σταθµό ούτε ραδιοφωνικό ούτε µίντια να
αναφέρονται σε αυτή την ιστορία καθόλου, δεν είδαµε επικοινωνιακή καµπάνια δηλαδή. Είµαστε πια σχεδόν σίγουροι ότι βρισκόµαστε µπροστά σε νέο φαινόµενο «λίστας Πέτσα». Και σας το
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λέω γιατί θα το παρακολουθήσουµε πια, ένα-ένα. Γι’ αυτό σάς
ρωτάω, κύριε Υπουργέ. Και µιας και θα µου κάνετε αναλυτική παρουσίαση τώρα, πείτε µου σε ποιες εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς
σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς και site δόθηκαν 4 εκατοµµύρια και µε ποια κριτήρια. Αυτό δεν µπορεί να µην το ξέρετε.
Πάµε στα 5,6 εκατοµµύρια που δίνετε για εκπαίδευση και εργασία των εκατόν εβδοµήντα ανθρώπων που λειτουργούν το call
center. Nα εξηγήσουµε για να καταλάβουν όλοι τι είναι το call
center. To call center «1555» λειτουργεί από τον Σεπτέµβρη. Πώς
όµως; Απάντησε ο Υπουργός Χατζηδάκης την περασµένη Δευτέρα. Είπε ότι το προσωπικό της εταιρείας απλώς προωθεί τις
καταγγελίες και τα ερωτήµατα στους καθ’ ύλην αρµόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και των τεσσάρων εποπτευόµενων φορέων. Έχει δηλαδή ένα back office, που είναι οι υπάλληλοι και αυτοί έδιναν τις απαντήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα
ερωτήµατα είναι σύνθετα. Αυτή τη στιγµή έχετε τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Τα ερωτήµατα είναι σύνθετα και
χρειάζονται εξειδικευµένες απαντήσεις. Μόνο οι υπάλληλοι µπορούν να τις δώσουν αυτές. Δεν άκουσα αν έχετε manual, δηλαδή
αν έχετε βιβλίο οδηγιών µε βάση το οποίο απαντούν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι. Οι πολίτες όµως µας καταγγέλλουν ότι το
κέντρο τούς απαντά: «Θα σας απαντήσουµε µελλοντικά.». Δεν
λέω ότι δεν τους απαντούν, αλλά τους λένε ότι θα απαντήσουν
µελλοντικά, γιατί πρέπει να µεταβιβάσουν στις υπηρεσίες τα
ερωτήµατα, να απαντήσουν οι υπηρεσίες. Πληρώσαµε, δηλαδή,
5,6 εκατοµµύρια για εκπαίδευση και εργασία εκατόν εβδοµήντα
ανθρώπων που δεν έχουν -εκτός κι αν µε διαβεβαιώσετε ότι
έχουν- εγχειρίδια απαντήσεων. Θα έρθουµε βέβαια, θα επισκεφθούµε το call center. Είναι φυσικό τα ερωτήµατα που αφορούν
το Υπουργείο, που είναι πολυσύνθετα να τα απαντούν οι µόνιµοι
υπάλληλοι.
Σας ρωτώ, λοιπόν: Πόσα από αυτά τα 5,6 εκατοµµύρια δόθηκαν για εκπαίδευση και σε ποιους; Ποιοι τούς εκπαίδευσαν; Ποιοι
θα πάρουν αυτά τα λεφτά ή τα πήραν; Επίσης, πόσα πληρώνετε
για αµοιβές των εκατόν εβδοµήντα εργολαβικών εργαζοµένων;
Τι συµβάσεις έχει υπογράψει ο καθένας και για πόσους µήνες;
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Το ξέρετε καλά. Δεν βγαίνει ο λογαριασµός. Με αυτό το υπερκοστολογηµένο κονδύλι θα µπορούσατε
να πάρετε στο δηµόσιο διπλάσιους τουλάχιστον ανθρώπους, καλοπληρωµένους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, θα σας έλεγα,
ούτε καν δευτεροβάθµιας και θα βοηθούσατε τους υποστελεχωµένους φορείς. Πιστεύω ότι η κατασπατάληση του δηµοσίου
χρήµατος συνίσταται σε αυτό, ότι δίνετε 12,1 εκατοµµύρια για
έναν χρόνο, για κάτι που τον Μάιο δεν θα µπορεί να λειτουργήσει. Ή θα κάνετε τότε επέκταση της σύµβασης ή θα αναγκαστείτε να προσλάβετε τους εκατόν εβδοµήντα που σήµερα δεν
προσλάβατε. Πείτε µου τουλάχιστον τι θα κάνετε τον Μάιο.
Νοµίζω ότι είµαι σαφής στις ερωτήσεις µου και περιµένω σαφείς απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μια φορά χρειαζόµουν τον χρόνο σας, κυρία Φωτίου, και δεν το παρατραβήξατε!
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Οµολογώ ότι ορισµένα από όσα είπε
η κ. Φωτίου λόγω της µάσκας ίσως να µην τα άκουσα και ακριβώς
καλά. Θα ήθελα να κάνω µια διευκρινιστική τοποθέτηση στο
πρώτο κοµµάτι της τοποθέτησής της.
Η διαδικασία δεν ήταν νοµιµοφανής, ήταν νόµιµη. Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα δύο. Για το δεύτερο που µε ρωτάτε,
περί αναλυτικών δαπανών, να σας πω ότι όλα αναρτώνται στο
διαδίκτυο. Τίποτα δεν µένει κρυφό.
Έρχοµαι τώρα στην απάντησή µου πάνω στα συγκεκριµένα
που ρώτησε η κ. Φωτίου.
Ως προς το κόστος του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου, το τελικό ποσό είναι αποτέλεσµα συστηµατικών διαβουλεύσεων µεταξύ των Διευθύνσεων Οικονοµικών και Προµηθειών του Υπουργείου Εργασίας, των εποπτευόµενων φορέων, αλλά και των εταιρειών συµβουλευτικής που έχουν την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν ένα τόσο σύνθετο έργο και ουδεµία πολιτική παρέµβαση
υπήρξε.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πω ότι προσκαλέσαµε τις πέντε
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µεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
την «DELOITTE», την «PWC», την «GRANT THORΝTON», την
«KPMG» και την «E & Y», ακριβώς για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά
και για να ελαχιστοποιήσουµε την πιθανότητα η προσπάθειά µας
να αποτύχει. Οι εταιρείες που επελέγησαν είναι οι µεγαλύτερες,
µε στόχο την υψηλή ποιότητα του αποτελέσµατος. Απευθυνθήκαµε στις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, που έχουν αξιοπιστία,
αλλά και εµπειρία σε έργα µεγάλου βεληνεκούς, σύνθετα, µεγάλου βαθµού δυσκολίας και κορυφαία πελατολόγια.
Οι εταιρείες στην αρχή ήταν διστακτικές. Ο λόγος ήταν ότι η
πρόκληση της εξυπηρέτησης τόσο µεγάλου πλήθους πολιτών σε
τόσο σύνθετα ζητήµατα ήταν µεγάλη, ενώ, αντίθετα απ’ ό,τι είπατε, το κόστος ήταν πραγµατικά στα όριά του. Θα σας δώσω
ένα παράδειγµα σε λίγο.
Να διευκρινίσω ότι ένα µεγάλο µέρος του κόστους αφορά το
κόστος των εργαζοµένων των call center του ενιαίου αριθµού
εξυπηρέτησης. Το κόστος ξεπερνά τα 4,8 εκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται για τριακόσιους είκοσι υπαλλήλους που απασχολούνται µε µέσο µισθό και εισφορές 1.082 ευρώ σε µηνιαία βάση για
δεκατέσσερις µήνες τον χρόνο. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται τα κόστη εκπαίδευσης, λειτουργίας των χώρων, µπόνους
για την επίτευξη στόχων και ούτω καθεξής.
Όλα αυτά τα χρήµατα δεν πηγαίνουν σε εταιρείες που υλοποιούν το έργο, αλλά στους εργαζόµενους, στο κράτος, µε τη
µορφή φόρων και εισφορών, και, βέβαια, στην πραγµατική οικονοµία.
Το µέτρο σύγκρισης το οποίο ήθελα να σας δώσω είναι το call
center της ΔΕΗ που ανατέθηκε µε ανοικτό διαγωνισµό για δύο
χρόνια µε κόστος 15 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή επτάµισι εκατοµµύρια τον χρόνο. Όµως αυτό το call center έχει ένα πολύ µικρότερο δυνητικό κοινό από αυτό του «1555» και δεν καλείται να
εξυπηρετήσει τόσο σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν συνεχή
επανεκπαίδευση του προσωπικού.
Όσον αφορά τη λειτουργία των call center τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγµή στους Αµπελόκηπους, το Μοσχάτο και τη
Νίκαια, επειδή το θέτετε στην ερώτησή σας, µετά την ολοκλήρωση του έργου και τη λήξη της σύµβασης, η οποία έχει διάρκεια
ως το τέλος του Μαΐου 2022, το Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει
τις προετοιµασίες για τη διενέργεια νέου ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε τριετή διάρκεια και ύψος προϋπολογισµού που θα
ανακοινωθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
Η δουλειά που έχει γίνει στο προηγούµενο διάστηµα, οι υποδοµές και τα εργαλεία που δηµιουργήθηκαν, η εκπαίδευση και η
εµπειρία που αποκτήθηκαν µας βοηθούν ώστε να γνωρίζουµε καλύτερα τις πραγµατικές µελλοντικές ανάγκες του έργου και τις
προκλήσεις που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε, ώστε να προχωρήσουµε σε έναν ολοκληρωµένο διαγωνισµό που θα τις καλύπτει σε βάθος χρόνου. Ο νέος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός θα
έχει προκηρυχθεί ως το τέλος του 2021 µε βάση τον υφιστάµενο
σχεδιασµό.
Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι µιλάµε για ένα σύνθετο και
πολυεπίπεδο πρότζεκτ, µε σηµαντικές απαιτήσεις όχι µόνο σε
ανθρώπινο δυναµικό και σε τεχνολογικό και τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισµό, αλλά και σε διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο ποιότητας, εκπαίδευση και προσαρµογή διαδικασιών.
Άλλωστε, το «1555» δεν είναι ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο,
όπως υπονοήσατε, αλλά ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο
διαχείρισης και παρακολούθησης των αιτηµάτων των πολιτών για
όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου.
Γι’ αυτό και συναντά την αποδοχή των πολιτών, όπως προκύπτει από τις παραπάνω από τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες κλήσεις που δέχθηκε τις εκατό µέρες της πιλοτικής λειτουργίας του.
Από αυτές απαντήθηκε το 97%. Σε αυτές που απαντήθηκαν το
85% των αιτηµάτων επιλύθηκε άµεσα από αυτούς οι οποίοι έλαβαν το ερώτηµα. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε εσείς είναι το
υπόλοιπο 15% και από αυτό το 15% το 13% αµέσως σχεδόν παραπέµφθηκε και απαντήθηκε από τις ειδικές οµάδες υποστήριξης και είναι και ένα 2% που πραγµατικά ήταν πιο σύνθετα τα
ζητήµατα και απαντήθηκαν σε δεύτερο χρόνο.
Προφανώς η λειτουργία του µηχανισµού βελτιώνεται διαρκώς,
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αξιοποιώντας την καθηµερινή εµπειρία από την εξυπηρέτηση των
πολιτών. Στόχος µας είναι το 1555 να γίνει κοµµάτι της καθηµερινότητας και το βασικό κανάλι επικοινωνίας των πολιτών για τα
ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, τα εργασιακά, τα προνοιακά και
τα λοιπά συναφή ζητήµατά τους.
Όµως για πρώτη φορά οι πολίτες βρίσκουν άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατά τους εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα και εντελώς δωρεάν. Απαντάµε
σε όλα τα τηλεφωνήµατα άµεσα χωρίς καθυστερήσεις. Τα αιτήµατα των πολιτών καταγράφονται στο σύνολό τους και έχουµε
πλέον πλήρη γνώση ποια είναι τα ζητήµατα που απασχολούν
τους πολίτες. Τα σύνθετα αιτήµατα που δεν επιλύονται στην
πρώτη γραµµή, επιλύονται και χρεώνονται σε συγκεκριµένους
και εξειδικευµένους υπαλλήλους των υπηρεσιών µας, οι οποίοι
επικοινωνούν µε τους πολίτες σε εύλογο χρονικό διάστηµα και
είτε τους επιλύουν το ζήτηµα είτε τους ενηµερώνουν για τον
χρόνο που θα απαιτηθεί για την επίλυση της υπόθεσής τους.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τους ίδιους τους
πολίτες. Σε έρευνα που έγινε τον Αύγουστο σε πολίτες που είχαν
χρησιµοποιήσει το 1555 και µάλιστα, για σύνθετες υποθέσεις
τους, οι οκτώ στους δέκα δήλωσαν πως είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία του, αλλά και από τις απαντήσεις
που πήραν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως δεν θα µπορούσαµε σήµερα να παρουσιάσουµε αυτόν τον νέο σύγχρονο µηχανισµό
εξυπηρέτησης, αν δεν είχαν συνεργαστεί εκατοντάδες υπάλληλοι του Υπουργείου, των εποπτευόµενων οργανισµών, καθώς και
των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση του πρότζεκτ.
Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που κατάφεραν να φέρουν εις
πέρας µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και πραγµατικά για
την προσπάθειά τους αυτή αλλά και τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά.
Το στοίχηµα από εδώ και στο εξής είναι το 1555 να γίνει κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Το χρωστάµε ως πολιτεία και ως
δηµόσια διοίκηση στους πολίτες και είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε ως ανταπόδοση της υποµονής που δείχνουν
όλα αυτά τα χρόνια.
Στόχος είναι οι εµπειρίες ακραίας ταλαιπωρίας, θυµού και αγανάκτησης να δώσουν τη θέση τους στην ποιοτική, αξιόπιστη και
ευρωπαϊκού επιπέδου εξυπηρέτηση που θα δηµιουργεί από εδώ
και πέρα εµπιστοσύνη και αισιοδοξία στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και στους δύο.
Η πρώτη µε αριθµό 172/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς την Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση επισκευής του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Πρέβεζας» δεν
θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 178/14-11-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Άµεση
καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Εδώ θα διακόψουµε για ένα, δύο λεπτά, γιατί στην επόµενη
ερώτηση πρόκειται να απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Συµεών Κεδίκογλου, ο οποίος βρίσκεται στην Αίθουσα
Γερουσίας και µιλάει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Τελειώνει όπου νά ’ναι, κύριε Χαρίτου, και κατεβαίνει.
Με την ευκαιρία, να ευχηθούµε και περαστικά στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Λιβανό, ο οποίος βρίσκεται κλινήρης στο σπίτι του. Γρήγορα να τον δούµε κοντά µας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 175/12-11-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ροδόπης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου (Τάκη) Χαρίτου
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προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγµατος Ιάσµου στην ΠΕ Ροδόπης;».
Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε δύο
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ κι εγώ µε τη σειρά µου καλή ανάρρωση στον
Υπουργό. Θα ήταν σήµερα εδώ να απαντήσει στην ερώτηση.
Κύριε Υφυπουργέ, η κατασκευή του φράγµατος Κοµψάτου
στον Ίασµο Ροδόπης είναι έργο ζωτικής σηµασίας για τον αγροτικό κόσµο και την τοπική οικονοµία, αφού θα εξασφαλίσει την
άρδευση σε περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα
στην ευρύτερη περιοχή, όταν σήµερα η άρδευση γίνεται µε την
υπεράντληση νερού από περίπου πέντε χιλιάδες γεωτρήσεις µεγάλου βάθους, µε συνέπεια την υφαλµύρωση γόνιµων εδαφών
και µε άµεσο κίνδυνο ερηµοποίησης του θρακικού κάµπου.
Μόνο η δεύτερη µελέτη που εκπονήθηκε για το φράγµα του
Ιάσµου που οµόφωνα εγκρίθηκε από το περιφερειακό συµβούλιο
το 2014 κόστισε στο ελληνικό δηµόσιο σχεδόν 10 εκατοµµύρια
ευρώ.
Κι όµως, παρά την προτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στα µέσα του 2016, για να βρεθεί αποδεκτή λύση στην ένσταση επί της µελέτης, που εξέφρασε κυρίως ο φορέας διαχείρισης της λίµνης Βιστωνίδας, παρ’ ότι οι λόγοι της ένστασης που
υποβλήθηκε έχουν απαντηθεί πλήρως από τους µελετητές του
έργου, το Υπουργείο σας, επί δυόµιση σχεδόν χρόνια, δεν έχει
προχωρήσει στην επαναξιολόγηση και οριστικοποίηση της µελέτης, ώστε το έργο να ενταχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης, για να
υλοποιηθεί έτσι ένα εµβληµατικό έργο για την περιοχή.
Ενώ γνωρίζετε ότι είναι έργο που συνδέεται άµεσα µε τους
στόχους για την πράσινη µετάβαση, που θέτει το ίδιο το Ταµείο
Ανάκαµψης, εσείς αποκλείσατε το έργο του φράγµατος του Κοµψάτου από τα αρδευτικά έργα υποδοµών για τη γεωργία, που
πρόσφατα ανακοινώσατε παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δώσατε µάλιστα προτεραιότητα σε άλλα έργα, µε κριτήρια
εκδούλευσης κοµµατικών σας φίλων.
Θέλω να γνωρίζετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι το έργο αυτό είναι
το µοναδικό έργο υποδοµής που πρότειναν στη διακοµµατική
επιτροπή για τη Θράκη και διεκδικούν σύσσωµοι οι παραγωγικοί,
οι κοινωνικοί φορείς και η αυτοδιοίκηση στη Ροδόπη. Αποτελεί,
θα έλεγα, τη λυδία λίθο για την αξιοπιστία και το κύρος της ίδιας
της διακοµµατικής επιτροπής.
Σας ερωτώ λοιπόν αν θα προχωρήσετε στην οριστικοποίηση
της µελέτης του φράγµατος του Κοσµάτου στον Ίασµο και αν
είναι στις προθέσεις σας να εντάξετε το έργο αυτό στο Ταµείο
Ανάκαµψης, ώστε να υλοποιηθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Χαρίτου.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σίµος Κεδίκογλου.
Κύριε Κεδίκογλου, έχετε τρία λεπτά για την απάντησή σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, να διευκρινίσουµε κάτι. Η παρουσίαση των αρδευτικών έργων στην οποία αναφερθήκατε αφορούσε την πρώτη
φάση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο φάσεις. Δεν ήταν όλα τα αρδευτικά έργα που θα εκπονηθούν στην επόµενη προγραµµατική
περίοδο.
Τώρα, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ιδίως όµως η Θράκη και η ανάπτυξή της
έχουν µια σηµασία παραπάνω, για αυτονόητους λόγους. Για τον
λόγο αυτό συστάθηκε και η διακοµµατική επιτροπή για τη Θράκη, προκειµένου, µακριά από κοµµατικές ταυτότητες και σκοπιµότητες, να χαραχθεί µια εθνική στρατηγική για την περιοχή.
Ορθά αναφέρατε στην ερώτησή σας και αναπτύξατε στην
πρωτολογία σας τη µεγάλη σηµασία που θα έχει το φράγµα του
Ιάσµου, εάν αυτό υλοποιηθεί. Πρόκειται για ένα έργο που θα διευκολύνει την άρδευση διακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων, µε την
αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, επιτυγχάνοντας τον πε-
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ριορισµό της χρήσης της άντλησης υπογείων υδάτων. Σωστά
λοιπόν ζητάτε την ένταξή του στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Εδώ όµως και επ’ αφορµή της συζήτησης που είχε ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης µε τον τοµεάρχη αγροτικών στο κόµµα
σας, τον κ. Αραχωβίτη, θέλω να θέσω ένα ερώτηµα για να καταλάβουµε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τοµεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Αραχωβίτης εγκάλεσε την Κυβέρνηση τόσο στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, όπου συζητείται το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, όσο και µε
σχετικές ανακοινώσεις, ότι µε το πρόγραµµα «ΥΔΩΡ 2.0», που
περιλαµβάνει είκοσι ένα εµβληµατικά εγγειοβελτιωτικά έργα σε
πρώτη φάση που θα υλοποιηθούν µε τη µέθοδο ΣΔΙΤ, µε τα
οποία κυριολεκτικά αναδιαµορφώνεται ο χάρτης της ελληνικής
περιφέρειας τα επόµενα χρόνια, υποστήριξε λοιπόν ο κ. Αραχωβίτης ότι προχωρούµε δήθεν στην ιδιωτικοποίηση των υδάτων
εις βάρος των Ελλήνων αγροτών.
Εσείς τώρα έρχεστε και µε ρωτάτε εάν πρόκειται να ενταχθεί
το έργο του φράγµατος Ιάσµου στο Ταµείο Ανάκαµψης και άρα
ουσιαστικά εάν θα ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα «ΥΔΩΡ 2.0».
Ρωτώ λοιπόν, και παρακαλώ για την απάντηση στη δευτερολογία
σας, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επίσηµα επιθυµεί ή όχι την υλοποίηση αυτών
των µεγάλων εµβληµατικών έργων, έργα που θα οδηγήσουν στην
καλύτερη αξιοποίηση των υδάτων, προς όφελος του περιβάλλοντος, που θα οδηγήσουν σε αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών µας και κυρίως τα έργα που δεν θα επιβαρύνουν ούτε
κατά ένα ευρώ τον Έλληνα αγρότη.
Κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο, αναλογιζόµενο την τεράστια σηµασία του έργου για την περιοχή και στο πλαίσιο της έµπρακτης στήριξης που δείχνει προς τη Θράκη και για την οποία
θα µιλήσω αναλυτικότερα στη δευτερολογία µου, προσανατολίζεται στο να εντάξει στο πρόγραµµα το φράγµα του Ιάσµου.
Προκειµένου να γίνουν κατανοητά τα µεγέθη του έργου το κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 223 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το
συνολικό κόστος, µε λειτουργία και συντήρηση, ανέρχεται σε 557
εκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Χαρίτου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, σας άκουσα να λέτε ωραία λόγια για τη
Θράκη και µάλιστα στο τέλος είπατε ότι υπάρχει προσανατολισµός για ένταξη του έργου. Φοβάµαι ότι είναι υπεκφυγή. Δεν
υπάρχει σαφής δέσµευση, κύριε Υφυπουργέ. Ναι µεν αλλά. Κι
αυτή είναι η µεγάλη ανησυχία, κύριε Υφυπουργέ, γιατί ενώ είχατε
όλο τον χρόνο στη διάθεσή σας να ωριµάσετε, να οριστικοποιήσετε το έργο, έτσι ώστε να είναι έτοιµο για ένταξη, δυστυχώς
δεν κάνατε τίποτα ή κάνατε πολύ λίγα πράγµατα. Παρ’ ότι κατ’
επανάληψη έχει τεθεί από την πλευρά µου, εφόσον ανοίξατε
θέµα διακοµµατικής στον προκάτοχο Υπουργό κ. Βορίδη, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Σκυλακάκη, που έχει την
ευθύνη για το Ταµείο, παρ’ ότι µάλλιασε η γλώσσα µου να ζητώ
την ένταξη αυτού του έργου εδώ και ενάµιση χρόνο στους πόρους του ταµείου, εσείς δεν έχετε κάνει βήµα. Ακόµα είστε στον
προσανατολισµό και µάλιστα το λέτε µε έναν τρόπο, µιλώντας
για έργα που πρόσφατα ανακοινώσατε, που θα έπρεπε µε µια
µεγαλύτερη προσοχή να µιλάτε για αυτά.
Διότι, κύριε Υφυπουργέ, ωραία είναι τα µεγαλεπήβολα σχέδια,
ωραία είναι τα λόγια τα µεγάλα λόγια, 200 εκατοµµύρια όλα-όλα
είναι οι πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης για αρδευτικά έργα. Κι
αυτή είναι η µεγάλη ανησυχία και για το φράγµα του Ιάσµου. 200
εκατοµµύρια είναι όλα-όλα. Για το 1,6 δισεκατοµµύριο που λέτε
πρέπει να µας πείτε αν σε αυτά εντάσσετε και τα 450 εκατοµµύρια που δέσµευσε η προηγούµενη κυβέρνηση των τριάντα ενός
έργων, που εσείς τα παγώσατε.
Τα λέω αυτά, κύριε Υφυπουργέ, γιατί σας άκουσα, ενώ έχετε
αφήσει το έργο στον αέρα, µετέωρο κι ενώ δεν το έχετε εντάξει
στο ταµείο, από την άλλη µου θέσατε το ρητορικό ερώτηµα αν
εµείς συµφωνούµε να προχωρούν τα έργα µέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή
µε συµπράξεις µε ιδιώτες. Αυτό δεν θέσατε; Σε ποιο σηµείο είµαστε, κύριε Υπουργέ; Εδώ το έργο είναι στον αέρα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για να σας το πω διαφορετικά, µου θυµίζει αυτό που λένε
«Ακόµα δεν τον είδαµε, Γιάννη τον βαφτίσαµε». Αυτό µου λέτε,
κύριε Υφυπουργέ. Σας λέω λοιπόν ευθέως, για να τελειώνει και
για το θέµα αυτό µε τα ΣΔΙΤ: Προφανώς οι ιδιώτες που εντάσσονται και θέλουν να ενταχθούν στην κατασκευή των έργων δεν
το κάνουν για την ψυχή του µπαµπά τους. Είπατε κι εσείς ότι δεν
θα πληρώσουν οι αγρότες. Βάζω ένα ερώτηµα για το τι θα γίνει
στο µέλλον.
Όµως είπατε περίπου ότι θα πληρωθούν οι ιδιώτες από τον
κρατικό προϋπολογισµό σε βάθος εικοσιπενταετίας, δηλαδή από
τους φορολογούµενους. Ωραία δουλειά, κύριε Υφυπουργέ, πολύ
ωραία δουλειά. Ποιος ιδιώτης δεν θα ήθελε να έχει πρόσβαση
στους πόρους του ταµείου, να έχει εξασφαλισµένα τα λεφτά του
και να έχει και εγγυηµένα τα κέρδη εις υγείαν –να µην πω- των
φορολογουµένων; Και αυτό το λέτε επιχειρείν; Αυτό είναι κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα. Γι’ αυτό µιλάµε;
Σας λέω, λοιπόν, πολύ-πολύ καθαρά ότι το έργο είναι ζωτικής
σηµασίας για την περιοχή.
Πρέπει να µου δώσετε µια απάντηση όχι σε µένα, κύριε Υφυπουργέ, αλλά στους πολίτες, στον αγροτικό κόσµο, στους τοπικούς φορείς, που ανησυχούν και θεωρούν ότι αυτό το έργο
πρέπει να ενταχθεί.
Είναι το µοναδικό έργο του οποίου τα νερά, κύριε Υφυπουργέ,
είναι από την ελληνική επικράτεια. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει
αυτό; Θα αρδεύσει διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα, όπως και
εσείς είπατε. Άλλα έργα στη γειτονική περιοχή ίδιου ύψους προϋπολογισµού που αναφέρετε, που θα αρδεύσουν πενήντα πέντε
χιλιάδες στρέµµατα, τα εντάσσετε.
Κοµψά σας το είπα στην εισαγωγική µου οµιλία, ότι τα κριτήριά
σας είναι για να κάνετε εκδούλευση σε κοµµατικούς φίλους.
Τέλος, κύριε Υφυπουργέ, θέλω ειλικρινά να µου δώσετε µια
καθαρή απάντηση αν είναι στις προθέσεις σας να εντάξετε το
έργο στο Ταµείο Ανάκαµψης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί. Αυτό είναι
το ερώτηµα που, πράγµατι, ζητούν σήµερα να µάθουν όλοι οι πολίτες της Ροδόπης. Αν δεν είναι στις προτεραιότητές σας, σας
λέω πολύ ειλικρινά ότι είναι τόσο ώριµο το έργο που µια άλλη
προοδευτική κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη να αναζητήσει
πόρους, να αναζητήσει άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε
αυτό το έργο να υλοποιηθεί, γιατί είναι ένα έργο ζωτικής σηµασίας για τον αγροτικό κόσµο, αλλά και την τοπική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου, έχετε και εσείς τον λόγο για τρία
λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Απάντηση δεν µου δώσατε, πάντως, αν είστε
υπέρ ή κατά των ΣΔΙΤ.
Θέλω να σας ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα. Πρώτα από όλα,
σας είπα ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υλοποίηση του
έργου. Οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν σύντοµα.
Να σας εξηγήσω µερικά πράγµατα για τα ΣΔΙΤ, γιατί µάλλον
κάτι δεν έχει γίνει αντιληπτό. Σας είπα ότι δεν θα πληρώσουν οι
αγρότες και δεν θα πληρώσουν οι αγρότες. Δεν θα πληρώνουν
το νερό µε το οποίο θα αρδεύουν τα χωράφια τους. Τι σηµαίνει
ΣΔΙΤ; Είναι η σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα, που πληρώνεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σε βάθος εικοσιπενταετίας. Αυτό παρέχει µια ευελιξία στο κράτος να µπορέσει τα λεφτά του Ταµείου Ανάκαµψης να τα µοχλεύσει για να κατασκευάσει, να προχωρήσει έργα πολλαπλάσιας
αξίας από ό,τι είναι το Ταµείο Ανάκαµψης. Πιστεύω ότι αυτός
είναι ένας στόχος που επιθυµούν οι Έλληνες.
Και να σας ξεκαθαρίσω το εξής: Συγχρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο Ανάκαµψης και από το πρόγραµµα «Ελλάδα 2.0». Υλοποιούνται ως µη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ, δηλαδή αυτό που σας
είπα. Ο ιδιωτικός φορέας αποπληρώνεται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε βάθος εικοσιπενταετίας. Είναι ξεκάθαρο
ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της εµπορικής εκµετάλλευσης. Είναι
ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των αγροτών.
Σε ό,τι αφορά τη Ροδόπη, η επιθυµία, η βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει τη Θράκη έχει φανεί εµπράκτως και ειδικά την
Περιφέρεια της Ροδόπης. Θα σας αναφέρω απλώς µερικά νούµερα για να δείτε. Μέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων για τον
COVID και τα de minimis, οι αγρότες της Ροδόπης έχουν λάβει
3.336.000 ευρώ.
Παράλληλα, µε επιστρεπτέες προκαταβολές τρεις χιλιάδες
διακόσιοι είκοσι επτά παραγωγοί έλαβαν σχεδόν 6 εκατοµµύρια
ευρώ. Δηλαδή, έχουν ήδη εκταµιευθεί κοντά στα 9,5 εκατοµµύρια ευρώ προς τους παραγωγούς της Ροδόπης.
Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρξε συµφωνία µε το Υπουργείο Οικονοµικών -και µάλιστα, το αίτηµα έχει σταλεί προς έγκριση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- για έκτακτη ενίσχυση λόγω COVID και
στους καλλιεργητές καπνού στο σύνολο της επικράτειας 11,3
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 90 ευρώ το στρέµµα.
Και επειδή η Ροδόπη έχει τη χαρά και την τιµή να έχει το 40%
των εκτάσεων καπνού, αντιστοιχεί στη Ροδόπη ένα ποσό άνω των
4,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Δηλαδή, συνολικά οι παραγωγοί της Ροδόπης έχουν ήδη λάβει σχεδόν 14 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, από το πρόγραµµα «Νέων Αγροτών», η προκήρυξη
του οποίου τρέχει, έχουν κατανεµηθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 35 εκατοµµύρια ευρώ, 10 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι στην προηγούµενη πρόσκληση.
Θέλω να καταλάβετε ότι είναι προτεραιότητά µας η στήριξη
του πρωτογενούς τοµέα. Είναι θεµέλιο της οικονοµίας µας, είναι
θεµέλιο της κοινωνίας µας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και
πιστέψτε µε ότι θα δείτε σύντοµα και τις οριστικές αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.26’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

