ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9261
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9261, 9298, 9299, 9302,
9304, 9307, 9308, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9320, 9321,
9323, 9327
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1634 έως 1700,
σελ. 9265 - 9285
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
9286 - 9297
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Οικονοµική και κοινωνική στήριξη των καλλιτεχνώνχειροτεχνών», σελ. 9298
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Εκµετάλλευση του λιγνίτη της «ΛΑΡΚΟ» για
ηλεκτροδότηση και περιβαλλοντικά θέµατα», σελ. 9300
ii. µε θέµα: ««Στρατηγική επένδυση » αιολικό στη Σκύρο και
φωτοβολταϊκό πάρκο στις Σέρρες εντός Περιοχών Άνευ
Δρόµων (ΠΑΔ)», σελ. 9302
iii. µε θέµα: «Αριστεία γαλάζιων παιδιών στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ που λαµβάνουν χρυσά bonus για στόχους που έχουν
ήδη επιτευχθεί, εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και
των συµφερόντων των καταναλωτών», σελ. 9304
iv. µε θέµα «Ο χειµώνας βρίσκει την Ελλάδα µε σοβαρά
προβλήµατα ενεργειακής επάρκειας», σελ. 9307
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Η ενίσχυση οικογενειών υγειονοµικών που χάθηκαν µε αιτία θανάτου Covid-19», σελ. 9310
ii. µε θέµα: «Προβλήµατα του τµήµατος Παθολογικής Ογκολογίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας», σελ. 9311
iii. µε θέµα: « Άρση των διοικητικών µέτρων για όλους τους
ανεµβολίαστους κατά του COVID-19», σελ. 9313
iv. µε θέµα: «Σχέδιο επιστροφής των εργολαβικών συνεργείων στο ΕΣΥ στους τοµείς της καθαριότητας, φύλαξης και
σίτισης», σελ. 9315
v. µε θέµα: «Εξαιρετικά επείγουσα η ενίσχυση Νοσοκοµείου Κορίνθου και δοµών Υγείας του Νοµού», σελ. 9317
δ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών:
i. µε θέµα «Τραγικές ελλείψεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα µικρά νησιωτική αεροδρόµια ενόψει
της τουριστικής περιόδου», σελ. 9319
ii. µε θέµα: «Δικαιώµατα αποζηµιώσεων επιβατών ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Εφαρµογή Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1371/2007», σελ.
9321
ε) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε θέµα: «Τα προβλήµατα στις µεταθέσεις των λιµενικών και
η ανάγκη να προσκληθούν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς να
καταθέσουν τις προτάσεις τους», σελ. 9323
στ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του
ΣτΕ που απαγορεύει τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία;», σελ. 9325

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,

σελ. 9312 – 9327
σελ. 9265 – 9312

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 9313, 9316, 9317, 9320,
9321, 9323, 9327
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9261, 9298, 9299, 9302,
9304, 9307, 9308, 9311,
9312
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9301, 9302, 9303, 9304,
9306, 9308, 9309
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9302, 9303, 9325, 9326
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 9300, 9301
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9298, 9299, 9300
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 9298, 9299, 9300
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9320, 9321, 9323
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 9326, 9327
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 9311, 9312, 9313, 9314
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9310, 9311
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 9315, 9316, 9317
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9323, 9324
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 9324, 9325
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 9310, 9311, 9312, 9313,
9314, 9315, 9316, 9317,
9318, 9319
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 9321, 9322
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 9319, 9320
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 9304, 9305, 9307, 9308
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 9317, 9318
Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 9317

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Αθήνα, σήµερα 4 Μαρτίου 2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
9.00’, 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΕ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 3

Μαρτίου 2022 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες
προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής, κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών,
τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9275
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να σας ανακοινώσω ότι µε έγγραφό
του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
«Η υπ’ αριθµόν 474/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση, στην οποία
θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
Οι υπ’ αριθµόν 458/22-2-2022, 468/28-2-2022, 469/28-2-2022,
472/28-2-2022 και 473/28-2-2022 επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες
θα απαντηθούν από τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Οι υπ’ αριθµόν 462/25-2-2022 και 463/25-2-2022, οι οποίες θα
απαντηθούν από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραµανλή.
Η υπ’ αριθµόν 467/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα
απαντηθεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Οι υπ’ αριθµόν 460/24-2-2022 και 464/25-2-2022 επίκαιρες
ερωτήσεις και οι υπ’ αριθµόν 1998/81/21-12-2021 και 2392/94/171-2022 ερωτήσεις, κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, οι οποίες θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Αµυρά.
Η υπ’ αριθµόν 465/26-2-2022 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, Στυλιανός - Ιωάννης Κουτνατζής».
Ξεκινάµε µε τη δέκατη µε αριθµό 474/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Οικονοµική και
κοινωνική στήριξη των καλλιτεχνών-χειροτεχνών».
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας για δύο
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο λόγος σήµερα, κύριε Υπουργέ, από εµάς, το ΚΚΕ, προς
εσάς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, γίνεται για µια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζόµενων ανθρώπων, όπως είναι οι υπαίθριοι χειροτέχνες
και καλλιτέχνες, οι οποίοι λίγους µήνες µόλις µετά την ψήφιση
από την Κυβέρνησή σας του ν.4849, µόλις τον περασµένο Νοέµβρη, υφίστανται τις αρνητικότατες συνέπειες αυτού ακριβώς του
νόµου σας, εκτός όλων των άλλων προβληµάτων βέβαια που αντιµετωπίζουµε όλοι.
Αναφερόµαστε, φυσικά, στις διατάξεις του ν.4849, µε τις
οποίες φαίνεται να υποχρεώνετε ακόµη και τους µικρούς παραγωγούς καλλιτεχνηµάτων και χειροτεχνηµάτων σε έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε επίσηµο µάλιστα κωδικό αριθµό
δραστηριότητας, ΚΑΔ. Τους υποχρεώνετε, δηλαδή, ακόµα και σε
τήρηση φορολογικών βιβλίων, ενώ στον ίδιο νόµο προβλέπεται κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο- µέχρι και η πρόσληψη υπαλλήλου στον πάγκο τους, δείχνοντας και το πού θέλετε να πάτε.
Το κτύπηµα που δίνετε είναι διπλό. Πρώτον, κάνετε ένα µεγάλο, πολύ µεγάλο θεσµικό βήµα για να βαθύνει ακόµα περισσότερο η εµπορευµατοποίηση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Θα µου πείτε ότι για τον καπιταλισµό, βέβαια, τον οποίον εσείς
αλλά και η Κυβέρνησή σας µε πάθος υπηρετείτε, όλα µα όλα
είναι απλώς εµπορεύµατα και τίποτα παραπάνω. Δεύτερον,
φροντίζετε µεθοδικά να διαµορφωθούν εκείνες οι ασφυκτικές,
επαγγελµατικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες θα επιταχύνουν την οικονοµική καταστροφή και άρα την αποµάκρυνση των
παραγωγών αυτής της µικρής καλλιτεχνικής παραγωγής από
τους πάγκους τους.
Σαν να µην έφταναν λοιπόν οι κρίσεις και η πανδηµία, οι χειροτέχνες καλλιτέχνες έχουν τώρα να αντιµετωπίσουν και τον
νόµο σας.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν σκοπεύετε να λάβετε
κάποια µέτρα για την ουσιαστική οικονοµική και κοινωνική στή-

ριξη των καλλιτεχνών-χειροτεχνών, την ασφαλιστική τους και
συνταξιοδοτική κάλυψη, την απαλλαγή τους από την τήρηση των
φορολογικών βιβλίων, την εξασφάλιση αφορολόγητου ορίου για
την υπαίθρια αυτή δραστηριότητά τους, την ένταξη, κύριε
Υπουργέ, των χειροτεχνών-καλλιτεχνών στο Υπουργείο Πολιτισµού -δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού, ανήκουν στο δικό
σας Υπουργείο- και τη δηµιουργία βεβαίως ενός ειδικού καθεστώτος -αυτό σας ζητάνε- χειροτεχνών-καλλιτεχνών µε τη συµµετοχή και των συλλογικών τους φορέων, την εξασφάλιση δηµόσιων κατάλληλων χώρων, που θα παραχωρούνται, όµως, δωρεάν
σε αυτούς τους ανθρώπους, µετά από υπόδειξη των φορέων
τους, µε στόχο να προάγεται και να αναδεικνύεται η καλλιτεχνική
τους δηµιουργία, να διασφαλίζεται και ο βιοπορισµός τους, µε
βάση τις σηµερινές βέβαια σύγχρονες κοινωνικές τους ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δελή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω µε τα βασικά. Ναι,
στον καπιταλισµό, στο σύστηµα που ζούµε, γιατί σε αυτό το σύστηµα λειτουργεί η Ελλάδα σήµερα, όπως και περίπου το σύνολο
του πλανήτη, και η καλλιτεχνική δηµιουργία µπορεί να είναι εµπορική δραστηριότητα. Όχι µπορεί να είναι, λάθος το είπα, είναι.
Μια χαρά είναι! Όλες οι γκαλερί, όλοι οι µεγάλοι ζωγράφοι, όλες
οι δηµοπρασίες µεγάλων καλλιτεχνικών έργων, από τα υψηλότερα των εκατοµµυρίων δολαρίων που διαβάζουµε έως τα χαµηλότερα, που είναι σε έναν πάγκο, όπως λέτε, που γίνεται µια
αγοραπωλησία, είναι εµπορική δραστηριότητα.
Μάλιστα, εσείς το αναγνωρίσατε µόνος σας προηγουµένως.
Είπατε «να µπορούν µε τη δραστηριότητά τους να εξασφαλίζουν
τον βιοπορισµό τους». Μα, για να εξασφαλίσουν τον βιοπορισµό
τους, πάει να πει ότι κάτι πουλάνε και παίρνουν ένα αντίτιµο. Άρα
µια χαρά και εσείς αναγνωρίσατε ότι είναι µια εµπορική δραστηριότητα. Δύναται να είναι δε, υπό συνθήκες, και µια εµπορική
δραστηριότητα εξαιρετικά επικερδής. Και στην περίπτωση αυτή,
προφανώς, πρέπει και να φορολογείται, όπως όλες οι άλλες εµπορικές δραστηριότητες.
Τι γίνεται τώρα για εκείνη την περίπτωση των χειροτεχνών, των
καλλιτεχνών, οι οποίοι ασκούν µια µικρή εµπορική δραστηριότητα, µια χαµηλή εµπορική δραστηριότητα, οι οποίοι να δεχθώ
ότι έχουν µεγαλύτερο βάρος στη δηµιουργία, στην τέχνη και λιγότερο στην εµπορική της εφαρµογή; Ο νόµος µας τους αναγνωρίζει αυτό το δικαίωµα και όχι µόνο ο δικός µας νόµος, αλλά
η πλειάδα των νόµων που έχουµε. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, οι
άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτή τους τη δραστηριότητα έως
τρεις µήνες τον χρόνο και των οποίων το εισόδηµα είναι κάτω
από το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής φόρου
προστιθέµενης αξίας για τρεις µήνες δύνανται να παίρνουν την
άδειά τους, να ασκούν την εµπορική τους δραστηριότητα χωρίς
να ανοίγουν βιβλία, χωρίς να πληρώνουν εισφορές, χωρίς να
πληρώνουν ΦΠΑ, χωρίς να έχουν καµµία από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι υπόλοιποι επαγγελµατίες οι οποίοι
ασκούν παρόµοια δραστηριότητα.
Διαβάζω συγκεκριµένα για να το ξέρετε: Τα φυσικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
για τρεις µήνες ανά έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον φόρο
προστιθέµενης αξίας λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, δεν
υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια φορολογική αρχή, ούτε σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού, δηλωµένου και συνδεδεµένου
στον πληροφοριακό ΦΗΜ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
Επίσης, για να το ξέρετε, η άδειά τους ισχύει για όλη την επικράτεια για τρεις µήνες τον χρόνο. Αυτό δε που είπατε για τον
υπάλληλο, δεν λέει ο νόµος ότι είναι υποχρεωτικό να προσλαµβάνουν υπάλληλο. Ο νόµος λέει: «Μπορεί να αναπληρώνεται ή
να προσλαµβάνει υπάλληλο», δική του επιλογή είναι εάν θέλει να
προσλάβει, αναλόγως του πόσο τον ενδιαφέρει να συµµετάσχει
στην εν λόγω έκθεση.
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Άρα, κοντολογίς, το κράτος, καίτοι οι άνθρωποι αυτοί ασκούν
εµπορική δραστηριότητα, κάνουν δηλαδή αγοραπωλησία στον
πάγκο, πουλάνε και εισπράττουν, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη
φύση της δραστηριότητάς τους και το χαµηλό τους εισόδηµα,
τους έχει εξαιρέσει από αυτά για τα οποία είµαστε υποχρεωµένοι
όλοι οι υπόλοιποι στην Ελλάδα.
Για το θέµα του Υπουργείου Πολιτισµού, θα επανέλθω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο τώρα έχει για τη δευτερολογία του ο κ. Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσουµε για τα βασικά που είπατε. Κατ’ αρχάς, δεν πρόκειται να διαφωνήσουµε
φυσικά για την πραγµατικότητα. Το ζήτηµα δεν είναι αν η καλλιτεχνική παραγωγή είναι µια εµπορική δραστηριότητα -που είναι
στο σύστηµα που ζούµε. Το ζήτηµα που τίθεται είναι αν πρέπει
να είναι τέτοια ή να µείνει αµιγώς καλλιτεχνική παραγωγή. Αυτό,
βεβαίως, θα συµφωνήσω µαζί σας, δεν µπορεί να γίνει στον καπιταλισµό που όλα είναι εµπορεύµατα. Και το κυριότερο εµπόρευµα ξέρετε ποιο είναι; Η εργατική δύναµη, την οποία φθηναίνετε όλο και περισσότερο.
Μιλήσατε για µια δική µου αντίφαση, όταν είπα για την άσκηση
της εµπορικής δραστηριότητας αυτών των ανθρώπων. Μα αναγνωρίζουµε το σύστηµα που ζούµε, εδώ βρισκόµαστε. Θέλουν
να ζήσουν οι άνθρωποι, τι να κάνουµε τώρα. Γι’ αυτό ακριβώς
βάλαµε αυτά τα αιτήµατα, δεν πετάµε στα σύννεφα.
Μιλήσατε για τη φορολογική τους απαλλαγή. Ξέρετε πάρα
πολύ καλά κι εσείς, ότι αυτό προβλέπεται µονάχα για τρεις µήνες
και µε µια σειρά από κόφτες και κριτήρια -εσείς το είπατε. Τους
υπόλοιπους εννέα µήνες πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Με
τα εισοδήµατα που θα βγάλουν αυτούς τους τρεις µήνες; Σοβαρά µιλάτε; Τι θα κάνουν τους υπόλοιπους εννέα µήνες;
Εν πάση περιπτώσει, θέλουµε να θυµίσουµε ξανά για ποιους
ακριβώς µιλάµε, κύριε Υπουργέ. Μιλάµε για όλους αυτούς τους
καλλιτέχνες, τους χειροτέχνες του δρόµου, τους οποίους κανείς
συναντά σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης µαζί µε εικαστικούς, ηθοποιούς, µουσικούς, οι οποίοι, ξέρετε, αποτελούν ένα
πολύ ζωντανό κοµµάτι της καλλιτεχνικής ζωής µιας πόλης, αλλά
και της τουριστικής της εικόνας ακόµα -για να µιλήσω µε τους
δικούς σας όρους.
Άρα το να δηµιουργούν αυτοί οι άνθρωποι και να εκθέτουν τα
έργα τους υπαίθρια, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, είναι περισσότερο
θέµα πολιτιστικής φυσιογνωµίας του τόπου, κατά την άποψή
µας, και όχι µια οποιαδήποτε εµπορική πράξη, όπως θέλετε εσείς
να την αντιµετωπίζετε. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι αποφασίζουν είτε από ανάγκη είτε αρκετοί από επιλογή, κύριε
Υπουργέ -υπάρχουν και τέτοιοι ξέρετε- να εκθέτουν τα έργα τους
στον δρόµο, γιατί δεν θέλουν να εξαρτώνται από τις γκαλερί, δεν
µπορεί να αντιµετωπίζονται όλοι αυτοί ως απλοί έµποροι. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είναι πρωτίστως δηµιουργοί καλλιτεχνικού
έργου. Δηµιουργοί, όµως, χωρίς κανένα εξασφαλισµένο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωµα, οι οποίοι αναγκάζονται να
πληρώνουν στους δήµους για τις υπαίθριες θέσεις που τους παραχωρούν αυτοί, για να προβάλλουν, για να εκθέσουν τη δηµιουργία τους, µία δηµιουργία η οποία, όπως είπαµε, πολλές
φορές -για να µην πω τις περισσότερες φορές- αποτελεί και το
µοναδικό µέσο βιοπορισµού τους.
Αυτούς τους βάζετε σήµερα εσείς, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας, δηλαδή, να διατηρούν φορολογικά βιβλία, για να τους
πάρετε ακόµα και αυτά τα λίγα που βγάζουν για να ζήσουν. Με
τρεις φορολογικές παραβάσεις, µάλιστα, προβλέπεται να τους
αφαιρείτε την άδεια. Ήταν για δύο και το κάνατε τρεις, τους κάνατε τη χάρη και τους αυξήσατε τις φορολογικές παραβάσεις σε
τρεις. Αυτό ούτε να το σκεφτείτε για τους µεγάλους επιχειρηµατίες. Ούτε να το σκεφτείτε!
Η πολιτική σας, η πολιτική της Κυβέρνησής σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσακίζει τους µικρούς και ευνοεί τους µεγάλους
σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους. Με λίγα λόγια, η πολιτική σας διευκολύνει τα µεγάλα ψάρια να τρώνε τα µικρά. Δεν
υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη από τον αναπτυξιακό νόµο και
από το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο θα το ροκανίσουν, βεβαίως,
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οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Αλλά και στους χειροτέχνες, τι κάνετε, κύριε Υπουργέ; Ευνοείτε τις επιχειρήσεις, τις λεγόµενες κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις -εκεί το πάτε-αυτό το καινούργιο επιχειρηµατικό
φρούτο. Τις ευνοείτε και µε τα κριτήρια αδειοδότησης -των ελάχιστων αδειών, εδώ που τα λέµε, τις οποίες θεσπίσατε- σε βάρος,
όµως, εκείνου του ατοµικού δηµιουργού, ο οποίος εξωθείται,
όπως λέµε, στο πυρ το εξώτερον και στην περαιτέρω εµπορευµατοποίηση του έργου του, µε αρνητικές συνέπειες βέβαια και
για τον ίδιο, αλλά και για την καλλιτεχνική του δηµιουργία.
Θα κλείσω, κύριε Υπουργέ, µε κάτι που το θεωρούµε εξαιρετικά σοβαρό. Οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάγονται στο δικό σας
Υπουργείο και όχι στο Υπουργείο Πολιτισµού. Την ίδια στιγµή οι
ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες, αυτές που έχουν αυτούς
τους πολλές φορές δολοφονικούς οπαδικούς στρατούς, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Δελή. Έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Έχετε, δηλαδή, τις ΠΑΕ στο Υπουργείο Πολιτισµού και τους ανθρώπους που υπηρετούν κάθε µέρα τον πολιτισµό και τη δηµιουργία τούς έχετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δεν είναι παραλογισµός, όχι. Είναι η επιλεκτική εφαρµογή της
εµπορευµατικής λογικής του καπιταλιστικού συστήµατος που
υπηρετείτε. Αυτό είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δική σας δευτερολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ήταν έξυπνο το τελευταίο, το αναγνωρίζω,
αλλά λίγο σοφιστεία. Οι ανώνυµες ποδοσφαιρικές εταιρείες ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού, γιατί είναι Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για την ακρίβεια, ανήκουν στο Υφυπουργείο Αθλητισµού, όχι στο Υπουργείο Πολιτισµού. Άρα είναι λίγο
παραπειστικό αυτό που είπατε.
Οι δε χειροτέχνες ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι σίγουρα θα γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ως Υπουργείο
Εµπορίου είχε τον ΕΟΜΜΕΧ, στον οποίο υπάγονται όλοι οι χειροτέχνες και στον οποίο ήταν καταγεγραµµένοι και από τον
οποίο έπαιρναν και χρήµατα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Οφείλω να σας πω, όµως, ότι το Ταµείο Ανάκαµψης του Υπουργείου Πολιτισµού τώρα σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ανάπτυξης έχει βάλει ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα, για πρώτη
φορά στην ιστορία µας, για την πλήρη καταγραφή όλης της χειροτεχνικής παράδοσης της Ελλάδας, για την καταγραφή όλων
των προστιθέµενων αλυσίδων αξίας, για τα υλικά, για τους χειροτέχνες και για όλες εκείνες τις δραστηριότητες του κόσµου
της χειροτεχνίας που µπορεί να αναδειχθούν, να παρουσιάσουν
την πολιτιστική µας δηµιουργία και, ταυτόχρονα, να φέρουν και
εισόδηµα στους χειροτέχνες. Εµείς εξασφαλίσαµε, λοιπόν, για
πρώτη φορά µεγάλη στήριξη στον κόσµο της χειροτεχνίας.
Έρχοµαι τώρα στην ερώτησή σας, γιατί θέλω να το καταλάβετε και εσείς, αλλά και όσοι µας παρακολουθούν. Τι λέµε εµείς;
Λέµε: είσαι χειροτέχνης που θέλεις να παρουσιάσεις τα πράγµατά σου στον δρόµο και αυτό που κάνεις είναι όχι εµπορική
δραστηριότητα αλλά µία καλλιτεχνική δηµιουργία; Μάλιστα. Το
5% των αδειών, όλων των αδειών για τις λαϊκές αγορές, πρέπει
να πηγαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Για πόσο διάστηµα του
χρόνου µπορείς να το κάνεις, χωρίς να έχεις φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις; Για τρεις µήνες τον χρόνο. Και σε
ποια περίπτωση; Στην περίπτωση που έχεις χαµηλή είσπραξη,
δηλαδή είναι προφανές ότι αυτό που εισπράττεις είναι µόνο για
την καθηµερινή σου διαβίωση και τίποτα άλλο.
Τι λέτε εσείς; Λέτε αυτό να επεκταθεί στους δώδεκα µήνες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ειδικό καθεστώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι µόνο στους τρεις, αλλά στους δώδεκα
µήνες και αν κατάλαβα καλά, να µην έχει όριο. Δηλαδή, επειδή
είναι καλλιτεχνική δηµιουργία, να µπορούν να έχουν και ένα µεγαλύτερο εισόδηµα. Μα µε συγχωρείτε, εάν έχουν κάποιοι δώ-
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δεκα µήνες τον χρόνο έναν πάγκο σε µια λαϊκή αγορά, χωρίς να
έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν καµµία ασφαλιστική εισφορά,
καµµία φορολογική υποχρέωση, να µην έχουν κανένα όριο ποσού και να µην έχουν τίποτα, τι θα κάνουν οι άλλοι που έχουν
τους πάγκους; Τι πιστεύετε, οι άλλοι που έχουν γύρω-γύρω τους
πάγκους είναι τίποτα δισεκατοµµυριούχοι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι, εµείς δεν το πιστεύουµε. Εσείς το πιστεύετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, λοιπόν, την ανάγκη να προστατεύσουµε
την καθαυτή καλλιτεχνική δηµιουργία την έχουµε εξασφαλίσει
µε τον τρόπο που σας είπα.
Αν κάποιος άνθρωπος θέλει να κάνει την καλλιτεχνική του δηµιουργία όλο τον χρόνο, προφανώς πρέπει και µε κάποιον τρόπο
να ζει. Εάν µε κάποιον τρόπο ζει, πλέον δεν ασκεί µόνο καλλιτεχνική δηµιουργία, ασκεί εµπορική δραστηριότητα. Εάν ασκεί εµπορική δραστηριότητα, δεν µπορεί να εξαιρείται όλων των υποχρεώσεων που έχουν όλοι οι άλλοι, επειδή αυτός λέει «έχω την
άποψη να µην πάω σε γκαλερί».
Τότε κι εγώ να έχω µια άποψη, να µην πηγαίνω τα βιβλία µου
σε βιβλιοπωλεία, να τα βγάζω στον δρόµο και να µην πληρώνω
ούτε ασφαλιστικές εισφορές ούτε εφορία. Κάποιος από αυτούς
µπορεί να πει «έχω την άποψη να πηγαίνω τα µαρούλια µου όχι
στον δρόµο, αλλά κάπου αλλού» και να µην πληρώνει στη ΦΑΕ
τη φορολογική υποχρέωση. Μα είναι δυνατόν να λέτε στα σοβαρά αυτά τα πράγµατα;
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, µόνο και µόνο επειδή αναγνωρίζουµε
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και
µόνο γι’ αυτούς από το σύνολο του ελληνικού λαού, έχουµε
δώσει το δικαίωµα να πουλάνε για τρεις µήνες χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ στο κράτος. Και µας κατηγορείτε κι από
πάνω;
Προσέξτε τώρα, λέτε και το άλλο παράλογο. Λέτε να µην πληρώνουν, όλο τον χρόνο να δραστηριοποιούνται και να τους εξασφαλίζουµε και ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή, να έχουµε
ανθρώπους που θα δουλεύουν, θα εισπράττουν, δεν θα πληρώνουν, αλλά θα έχουν και όλα τα δικαιώµατα όλων των άλλων, οι
οποίοι τα κάνουν αυτά και πληρώνουν. Κι αυτό εσείς το λέτε και
δικαιοσύνη κιόλας! Επειδή έχουν άποψη. Με συγχωρείτε, άποψη
να έχει ο καθένας όποια θέλει, δηµοκρατία έχουµε. Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και να έχει όποια άποψη θέλει, έτσι
το βλέπουµε εµείς.
Άρα το κράτος µας έχει δείξει πολύ µεγάλη έννοια και φροντίδα γι’ αυτό το κοµµάτι. Εγώ εύχοµαι σε αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τα χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης και
τα εργαλεία που τους φτιάχνουµε για να µεγαλώσουν τη δραστηριότητά τους και να µην έχουν ανάγκη ούτε το κράτος ούτε
κανέναν, να πληρώνουν και τους φόρους, να πάρουν τη σύνταξή
τους και να έχουν και αυτοί προκοπή όπως οι άλλοι άνθρωποι.
Προφανώς θεωρώ -και εκεί είναι η διαφωνία µας- ότι η καλλιτεχνική δηµιουργία µπορεί να είναι µια χαρά εµπορική δραστηριότητα. Μπορώ να σας πω, ως πτυχιούχος Αρχαιολογίας, ότι οι
µεγαλύτεροι καλλιτέχνες της Αρχαίας Ελλάδας ήσαν δεινοί έµποροι. Όλα τα αγγεία που βλέπετε στα Αρχαιολογικά µας Μουσεία έχουν την υπογραφή του εµπόρου από κάτω και εκείνη την
εποχή –όχι σήµερα σε δηµοπρασίες- επωλούντο µε πάρα πολλά
χρήµατα σε όλη τη Μεσόγειο, ακριβώς γιατί ήταν έµποροι οι καλλιτέχνες αυτοί που έφτιαξαν τον παγκόσµιο ελληνικό πολιτισµό.
Άρα η ιδέα ότι η καλλιτεχνική δηµιουργία δεν έχει σχέση µε το
εµπόριο είναι µία ιδέα –µε συγχωρείτε- ήκιστα, ελάχιστα δηλαδή,
κοντά στην πραγµατικότητα, στο σύστηµα που ζούµε εµείς, προφανώς, γιατί στο σύστηµα που ζείτε εσείς δεν υπάρχει καµµία
εµπορική δραστηριότητα, οπότε αφού δεν υπάρχει καµµία εµπορική δραστηριότητα, προφανώς δεν υπάρχει και στην καλλιτεχνία. Αυτό είναι ένα άλλο σύστηµα, το είδαµε, ξέρουµε πού
οδήγησε, δεν βλέπω καµµία τροµερή πλειοψηφία στα κράτη να
θέλει να το ξαναζήσει, συνεπώς πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Στις τέσσερις ερωτήσεις που ακολουθούν θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιος Αµυράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 464/25-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εκµετάλλευση του λιγνίτη της
«ΛΑΡΚΟ» για ηλεκτροδότηση και περιβαλλοντικά θέµατα».
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας για
δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα κύριε Υφυπουργέ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Στο θέµα µας, η «ΛΑΡΚΟ» έχει εγκαταστάσεις, κυρίως, στη
Φθιώτιδα όπου είναι το εργοστάσιο της Λάρυµνας, όπως επίσης,
έχει µεταλλεία στην Εύβοια, στη Βοιωτία και στην Καστοριά. Στα
Σέρβια Κοζάνης εξορύσσει λιγνίτη για τη ΔΕΗ, κάτι που θεωρούµε πολύ σηµαντικό για το κόστος παραγωγής της, αλλά θα
αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Η «ΛΑΡΚΟ» έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από
την Κυβέρνηση, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί το ξεπούληµά της. Το
χαρακτηρίζουµε «ξεπούληµα», για να µην παρεξηγηθούµε, επειδή δεν έχει προηγηθεί η εξυγίανσή της σε λογιστικό, λειτουργικό
και τεχνολογικό επίπεδο, σηµειώνοντας πως κανένας λογικός άνθρωπος δεν πουλάει το σπίτι του χωρίς προηγουµένως να το έχει
ανακαινίσει. Όσο για τις συσσωρευµένες ζηµίες δεν έχουν δηµοσιευτεί καν οι οικονοµικές καταστάσεις της, όπως ακριβώς συνέβη µε το σκανδαλώδες ξεπούληµα των δεκατεσσάρων αεροδροµίων στη «FRAPORT», το ίδιο ακριβώς.
Συνεχίζοντας, αναφέρεται πως η «ΛΑΡΚΟ» αντιµετωπίζει προβλήµατα συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, κάτι
που επιβεβαίωσε ο κ. Σταϊκούρας, σε ερώτησή µας, καταθέτοντας επιπλέον έναν πίνακα µε τα χρέη της, ύψους 485.000.000
ευρώ στις 24-1-2020.
Το γεγονός αυτό περιορίζει την ελκυστικότητα και την κερδοφορία της εταιρείας, αν και συζητείται µία πενταετής περίοδος
προσαρµογής για τον ενδεχόµενο επενδυτή, ελπίζοντας να µην
υπάρχει µόνο ένας ενδιαφερόµενος, όπως γράφεται και συνηθίζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Όπως µας ενηµέρωσε τώρα ο κ. Σταϊκούρας, είναι, µεν, υψηλή
η τιµή του νικελίου σήµερα, αλλά αυξάνονται επιπλέον οι τιµές
των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί η «ΛΑΡΚΟ», όπως το ρεύµα,
το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας, γεγονός που συρρικνώνει την
κερδοφορία της.
Εντούτοις, µε την τιµή του νικελίου χθες στα 26.997 δολάρια
ο τόνος -µέσα σε έναν µήνα είχε άνοδο 4.000 ευρώ, τεράστια
άνοδο και µόνο χθες στα 6%- µε το κόστος παραγωγής στα
16.000 δολάρια, υπάρχουν αρκετά περιθώρια, αν και το κόστος
θα έχει αυξηθεί, κυρίως, λόγω της ανόδου των τιµών του ηλεκτρικού.
Η λύση που θα επέτρεπε τη µείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι η σύναψη διµερών συµβολαίων αγοράς ενέργειας σε PPA, κάτι που συνηθίζεται µεταξύ βιοµηχανικών παραγωγών ρεύµατος και βιοµηχανικών καταναλωτών.
Έχει αλήθεια, εξασφαλιστεί µε τέτοιες συµβάσεις η «ΛΑΡΚΟ»,
όπως για παράδειγµα η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», που αγοράζει στα 33
ευρώ τη MW από τα φωτοβολταϊκά για δέκα συν πέντε χρόνια,
όπως θα καταθέσω στα Πρακτικά, µαζί µε όλα τα άλλα; Σύµφωνα
πάντως µε πληροφορίες, έχει σταλθεί ήδη από το 2021, για έγκριση της Κοµισιόν, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των βιοµηχανιών µέσω των ΑΠΕ, σε κάποιο ποσοστό βέβαια.
Οι ερωτήσεις µας εδώ είναι οι εξής: Ποια είναι τα περιβαλλοντικά θέµατα της «ΛΑΡΚΟ» και το κόστος των επενδύσεων για την
αντιµετώπισή τους χωριστά για τα µεταλλεία και το εργοστάσιο;
Ποια είναι τα ενδεχόµενα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ποια είναι η περίοδος χάριτος, που µπορεί να δοθεί σε επενδυτές; Σε αυτή την περίοδο χάριτος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεσµεύεται για τη µη επιβολή προστίµων; Έχει εξεταστεί η σύναψη
διµερών συµβολαίων από τη «ΛΑΡΚΟ» για την προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος είτε από τη ΔΕΗ είτε από τρίτους, πριν το ξεπούληµα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βιλιάρδο.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βιλιάρδο, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι. Για πολλές δεκαετίες το κράτος και οι κυβερνήσεις
αντί να λύνουν προβλήµατα, όπως αυτό της «ΛΑΡΚΟ», τα έβαζαν
κάτω από το χαλί περιµένοντας τον επόµενο να ασχοληθεί, κυρίως για λόγους πολιτικού κόστους. Η «ΛΑΡΚΟ», λοιπόν, ήταν
ένα από τα αιωνίως δυσεπίλυτα, αν όχι άλυτα, προβλήµατα
αυτής της χώρας.
Οι εποχές βεβαίως έχουν αλλάξει. Δεν έχουµε πλέον ούτε τον
χρόνο ούτε το χρήµα για να ακολουθούµε µια τέτοια αποτυχηµένη πολιτική. Αυτό που έχουµε είναι το χρέος και την ευθύνη
όλων µας απέναντι στον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη, στους
εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ» να βρούµε λύσεις. Και αυτό κάνει η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Αποφασίσαµε λοιπόν από την πρώτη στιγµή να λύσουµε αυτό
το γόρδιο δεσµό, να κοιτάξουµε κατάµατα την πραγµατικότητα
και να δροµολογήσουµε, όπως κάναµε, µία επωφελή λύση για τη
«ΛΑΡΚΟ».
Οι διεθνείς λοιπόν ανοικτοί διαγωνισµοί προχωρούν, κύριε Βιλιάρδο. Σωστά είπατε ότι πριν από λίγες µέρες σας απάντησε σε
επίκαιρη ο κ. Σταϊκούρας για το ίδιο θέµα και είχε πει το εξής,
ότι δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και όσοι δίνουν εύκολες υποσχέσεις είναι εκείνοι που απέτυχαν να βρουν λύση, όταν µπορούσαν και άφησαν να διογκώνεται το πρόβληµα της εταιρείας.
Εµείς λοιπόν είπαµε ως εδώ, τέρµα, δεν θα επιτρέψουµε να
διογκωθεί άλλο το πρόβληµα. Δεν γίνεται να συνεχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση µε περίπου 99.000.000 ευρώ τον χρόνο ζηµίες. Προχωρήσαµε λοιπόν στη λύση της ειδικής διαχείρισης,
ώστε να κρατήσουµε την επιχείρηση ανοικτή και να µη βρεθεί
ούτε ένας εργαζόµενος της «ΛΑΡΚΟ» στον δρόµο.
Αυτός ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε. Η εταιρεία την τριετία
2020- 2022 αποπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις που σχηµατίστηκαν αυτή την περίοδο σε εργολάβους, στη ΔΕΗ, σε εργαζόµενους και σε προµηθευτές. Συγχρόνως, δεν σταµάτησε ούτε µία
ηµέρα η παραγωγή νικελίου, ενώ δεν απολύθηκε φυσικά ούτε
ένας εργαζόµενος.
Πάµε τώρα να δούµε λίγο τα ερωτήµατα, τα πιο ειδικά που θέσατε, ως προς το κόστος των περιβαλλοντικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν, όπως λέτε και για τα µεταλλεία και για το
εργοστάσιο και ποια είναι τα ενδεχόµενα πρόστιµα και η περίοδος χάριτος που µπορεί να δοθεί στους επενδυτές.
Για να υπολογίσουµε το κόστος, πρώτα από όλα, των απαιτούµενων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης
χρειάζεται µια περιβαλλοντική µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης, η οποία δεν υπάρχει. Δεν είναι επίσης δυνατό να προσδιοριστούν πρόστιµα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, ωστόσο
τόσο η µελέτη όσο και η περίοδος συµµόρφωσης προβλέπονται
στην περιβαλλοντική µας νοµοθεσία και φυσικά θα χορηγηθούν
και στον πλειοδότη ή τους πλειοδότες των δύο διαγωνισµών της
«ΛΑΡΚΟ».
Ως προς τη λειτουργία του µεταλλουργικού εργοστασίου της
«ΛΑΡΚΟ» στην Λάρυµνα της Φθιώτιδας, εκεί έχει εκδοθεί σχετική
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Είναι ένα βήµα.
Ως προς την εξόρυξη λιγνίτη, που ρωτάτε, έχει εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την ανανέωση και τροποποίηση της οποίας έχει υποβληθεί αντίστοιχη
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία βρίσκεται αυτή τη
στιγµή στο στάδιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης.
Τα θέµατα τώρα σε σχέση µε το κόστος των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λιγνιτωρυχείου έχουν ληφθεί υπ’
όψιν τόσο στα περιβαλλοντικά µέτρα της ισχύουσας ΑΕΠΟ, όσο
και στην ανάλυση των αντίστοιχων κεφαλαίων της υπό αξιολόγηση, όπως σας ανέφερα πριν, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.
Ως προς το θέµα της τροφοδοσίας της «ΛΑΡΚΟ» µε ρεύµα και
στα υπόλοιπα ερωτήµατά σας θα αναφερθώ στη δευτερολογία
µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
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κύριο Υπουργό.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πρώτον, σας είπα ότι
απαιτείται εξυγίανση της «ΛΑΡΚΟ» και αυτό προϋποθέτει φυσικά
τη περιβαλλοντική µελέτη, η οποία πρέπει να γίνει προτού πωληθεί η «ΛΑΡΚΟ». Δεύτερον, η κακή διαχείριση µιας εταιρείας
δεν σηµαίνει ότι η εταιρεία είναι άχρηστη. Σηµαίνει απλά ότι η
διαχείριση δεν ήταν καλή. Άρα πρέπει να φροντίσετε να έχει καλύτερη διαχείριση.
Δεν ξέρω αν θα µου απαντήσετε στις άλλες ερωτήσεις, γιατί
στην πρωτολογία µου έκανα κάποιες ερωτήσεις, οπότε περιµένω
να το δω στη δευτερολογία µου.
Όπως αναφέραµε, βασικό µέρος του κόστους της «ΛΑΡΚΟ»
είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, ενώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
τη ΔΕΗ αναφέρονται ως ο βασικός λόγος που η εταιρεία περιήλθε σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο σήµερα που αυξάνονται οι τιµές, πρώτον, λόγω της
καταστροφικής πολιτικής της Κυβέρνησης όσον αφορά το χρηµατιστήριο ενέργειας και την πρόωρη απολιγνιτοποίηση. Τονίζουµε ιδιαίτερα το χρηµατιστήριο ενέργειας, ειδικά σε αυτή την
εποχή. Το καταψηφίσαµε άλλωστε όταν το είχατε φέρει. Και δεύτερον, λόγω των διεθνών συγκυριών. Η ΔΕΗ είναι βέβαια µέτοχος της «ΛΑΡΚΟ» και οι δύο εταιρείες έχουν επιπλέον κοινή
µετοχική σχέση µέσω του Υπερταµείου, ενώ η «ΛΑΡΚΟ» διαθέτει
κοιτάσµατα λιγνίτη που εκµεταλλεύεται η ΔΕΗ.
Περαιτέρω, στο ΕΣΕΚ της Νέας Δηµοκρατίας συµπεριλαµβάνεται η χρήση στερεών καυσίµων στη βιοµηχανία έως το 2030 σε
ποσότητες που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά µαζί µε όλα τα
άλλα.
Αυτό που προτείνουµε, λοιπόν, είναι να συνδυαστεί η παραγωγή στη «ΛΑΡΚΟ» που είναι ενεργοβόρος και έχει µεγάλες
οφειλές στη ΔΕΗ µε την ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη από τη
ΔΕΗ και την προµήθεια της «ΛΑΡΚΟ» -θέλουµε πάντα να είµαστε
εποικοδοµητικοί, να κάνουµε προτάσεις- πόσω µάλλον, εάν
ισχύει η απαλλαγή από το κόστος ρύπων της βιοµηχανίας που
επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον έως το 2030, όπως
θα το καταθέσουµε και αυτό στα Πρακτικά. Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για βιοµηχανίες που κινδυνεύουν να µεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κατεργασία του
νικελίου της «ΛΑΡΚΟ», που πιθανολογείται πως θα µεταφερθεί
στα Σκόπια ή την Τουρκία.
Το θέµα, πάντως, της αγοράς ρεύµατος µε απαλλαγή από τα
δικαιώµατα ρύπων είχε αναφερθεί από φορείς της αγοράς και
συγκεκριµένα από την ΕΒΙΚΕΝ, ενώ εµείς το είχαµε ρωτήσει στο
νοµοσχέδιο της απολιγνιτοποίησης, χωρίς να πάρουµε καµµία
απάντηση.
Ως προς τις λεπτοµέρειες, θα µπορούσε να δροµολογηθεί είτε
µε την καύση του κοιτάσµατος της «ΛΑΡΚΟ» στα εργοστάσια της
ΔΕΗ είτε να αποσχιστούν κάποια εργοστάσια της ΔΕΗ και να ενσωµατωθούν στη «ΛΑΡΚΟ», οπότε να το αναλάβει η ίδια ή µία
τρίτη εταιρεία.
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ πως στο Αλιβέρι στην Εύβοια,
κοντά στη «ΛΑΡΚΟ» δηλαδή, έως τη δεκαετία του 1980 υπήρχε
ορυχείο λιγνίτη και παραγωγή ενέργειας από τη ΔΕΗ.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο
που θα αφορά το τι µπορεί να προσφέρει η «ΛΑΡΚΟ» στην Ελλάδα µαζί µε την ηλεκτροκίνηση ως ένα οικοσύστηµα, εκµεταλλευόµενοι επιπλέον τα ποσά του Ταµείου Ανάκαµψης για την
πράσινη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συµφωνία µε τους
ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Διευκρινιστικά, δεν έχουµε καµµία προκατάληψη ως προς το
να παραµείνει κρατική η «ΛΑΡΚΟ», αφού αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει εγχώρια παραγωγή. Άλλωστε, αρχικά η
«ΛΑΡΚΟ» ήταν ιδιωτική, αφού ιδρύθηκε από τον Μποδοσάκη. Το
ξέρουµε όλοι. Εκτός αυτού, µια λύση χρησιµοποίησης του λιγνίτη για τη βιοµηχανία θα βοηθήσει την ίδια και την Ελλάδα.
Οι ερωτήσεις µας τώρα εδώ είναι οι εξής:
Πρώτον, έχει εξεταστεί το ενδεχόµενο να εκµεταλλευτεί τον
λιγνίτη της η «ΛΑΡΚΟ» για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τη ΔΕΗ ή από άλλη εταιρεία που θα αγοράσει µονάδες της
ΔΕΗ, όπως δηλαδή προβλέπεται στο δικό σας ΕΣΕΚ; Έχει µελε-

9302

τηθεί η απαλλαγή της «ΛΑΡΚΟ» από τα δικαιώµατα ρύπων µε τη
χρήση των σχετικών κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη βιοµηχανία; Σας εξήγησα προηγουµένως τι ισχύει όταν µεταφέρεται εκτός Ευρώπης.
Δεύτερον, έχει εξεταστεί το ενδεχόµενο πώλησης του λιγνίτη
ως ορυκτό σε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Για
παράδειγµα, στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τα Σκόπια που διαθέτουν λιγνιτικές µονάδες, ενώ εµείς εισάγουµε ενέργεια από αυτές τις χώρες που διαθέτουν λιγνιτικές µονάδες και
την παράγουν από αυτές;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο ρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Βιλιάρδο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βιλιάρδο, τα ερωτήµατά σας είναι εύλογα και εύστοχα.
Επί του θέµατος της τροφοδοσίας της «ΛΑΡΚΟ» µε ρεύµα, µε
ενέργεια, υπενθυµίζω ότι η ΔΕΗ είναι µέτοχος της «ΛΑΡΚΟ» και
ότι το υψηλό κόστος ενέργειας της «ΛΑΡΚΟ» είναι αναπόφευκτο,
µιας και η εφαρµοζόµενη στο εργοστάσιο της Λάρυµνας πυροµεταλλουργική µέθοδος είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος και τα επεξεργαζόµενα µεταλλεύµατα δυστυχώς πολύ φτωχά.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η ΔΕΗ καλύπτει σήµερα
τις ανάγκες των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων µε λιγνίτη από
τα ορυχεία που η ίδια εκµεταλλεύεται, εκτός από τον ΑΗΣ Μελίτης, του οποίου οι ανάγκες καλύπτονται από ποσότητες που προέρχονται από τα ορυχεία της ΔΕΗ στη δυτική Μακεδονία, αλλά
και από ποσότητες ιδιωτικών ορυχείων της περιοχής.
Σε προηγούµενα χρόνια, όντως, η ΔΕΗ είχε παραλάβει ποσότητες λιγνίτη από τα ορυχεία της «ΛΑΡΚΟ» στα Σέρβια της Κοζάνης, κυρίως στον ΑΗΣ Καρδιάς. Τότε υπήρχαν συµβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στη «ΛΑΡΚΟ» και
στη βάση του συµψηφισµού του κόστους του παραδιδόµενου λιγνίτη έναντι οφειλών από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
τελευταίες σχετικές παραδόσεις που µας ρωτάτε είχαν γίνει στο
τέλος του 2020.
Πρακτικά, όµως, τι έγινε; Δεν ολοκληρώθηκε η παράδοση αυτών των ποσοτήτων για λόγους εκµετάλλευσης στο ορυχείο της
«ΛΑΡΚΟ», ενώ νεότερες προσπάθειες για παραδόσεις λιγνίτη
στον ΑΗΣ Μελίτης δεν απέδωσαν λόγω δυσκολιών επανεκκίνησης εκµετάλλευσης σε αυτά τα ορυχεία της «ΛΑΡΚΟ» και, κυρίως, λόγω µη ανταγωνιστικότητας των τιµών. Σε πρόσφατο µάλιστα διαγωνισµό προµήθειας λιγνίτη για τον σταθµό της Μελίτης δεν συµµετείχε η «ΛΑΡΚΟ».
Ρωτάτε τώρα για το ζήτηµα να εκµεταλλευτεί η «ΛΑΡΚΟ» τον
λιγνίτη της για την παραγωγή ρεύµατος, είτε χάριν της ΔΕΗ είτε
χάριν άλλης εταιρείας, όπως λέτε. Και το σηµαντικότερο ερώτηµά σας είναι αν µπορεί η «ΛΑΡΚΟ» να απαλλαγεί από τα δικαιώµατα εκποµπής ρύπων.
Κατ’ αρχάς, να πούµε το εξής. Ο λιγνίτης της «ΛΑΡΚΟ» σε ένα
ποσοστό ήδη τροφοδοτεί την ηλεκτροπαραγωγή έναντι µέρους
της κατανάλωσης ρεύµατος. Για να σας δώσω µια καλύτερη εικόνα της κατάστασης, κύριε Βιλιάρδο, στις 20 Ιανουαρίου του
2022, τώρα δηλαδή, εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση -για τα Πρακτικά- C-51/20 για
τη χορήγηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων προς τη
«ΛΑΡΚΟ» και επιβολή χρηµατικής ποινής.
Με αυτή τη νέα απόφαση, λοιπόν -για να δείτε τις δυσκολίες
στον προορισµό του ερωτήµατός σας-, επιδικάστηκε σε βάρος
του ελληνικού δηµοσίου χρηµατική ποινή ύψους 4.368.000 ευρώ
ανά εξάµηνο µέχρι την πλήρη εκτέλεση απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκτηση της παράνοµης ενίσχυσης της
«ΛΑΡΚΟ», αλλά και πρόστιµο κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 5,5
εκατοµµυρίων ευρώ. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 21 του ν.4664/
2020, η ενίσχυση ανακτάται υπέρ του ελληνικού δηµοσίου κατά
προτεραιότητα κάθε γενικού ή ειδικού προνοµίου από το τίµηµα
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του διαγωνισµού.
Ως προς το ερώτηµά σας, κύριε Βιλιάρδο, που αφορά σε θέµατα αρµοδιότητας της κλιµατικής αλλαγής και ποιότητας της
ατµόσφαιρας και συγκεκριµένα του τµήµατος Μηχανισµών Αγοράς και Μητρώο Εκποµπών -έρχοµαι δηλαδή στο ζήτηµα των εκποµπών ρύπων- ο κανονισµός 1122/2019 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν προβλέπει καµµία απαλλαγή από τις υποχρεώσεις
του µητρώου εκποµπών -παράδοση δικαιωµάτων ίσον µε τις εκποµπές- για εγκατάσταση που είναι εν λειτουργία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό.
Προχωράµε στην έκτη µε αριθµό 460/24-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «”Στρατηγική επένδυση” αιολικό στη Σκύρο και φωτοβολταϊκό πάρκο στις Σέρρες εντός
Περιοχών Άνευ Δρόµων (ΠΑΔ)».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι το θέµα των «απάτητων
βουνών» προσωπικά το έχω στηρίξει, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνησή σας πρωτοστατεί στη λεηλασία της φύσης. Πάρα πολλοί δεν το στήριξαν, γιατί λένε ότι είναι άλλοθι για να ποδοπατηθούν τα υπόλοιπα.
Φοβάµαι ότι οι εξελίξεις τούς δικαιώνουν, καθώς σε δύο απάτητα βουνά, µε περιοχές άνευ δρόµων άνω των δέκα τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µάλιστα στη µία περίπτωση είκοσι έξι
τετραγωνικών χιλιοµέτρων, συγκλονιστικά µεγάλες, µπαίνουν γιγάντια αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, σε περιοχές που είναι
εκατό τοις εκατό «NATURA». Και πώς µπαίνουν; Με τη συναίνεση
και την παραίνεση του Υπουργείου.
Είναι στη Σκύρο, στον Κόχυλα, πενήντα οκτώ ανεµογεννήτριες
και στο Μενοίκιο, την τρίτη µεγαλύτερη περιοχή χωρίς δρόµους
µετά από τις θεσµοθετηµένες. Θα ποδοπατηθούν τέσσερις χιλιάδες εκατό τετραγωνικά µετρα µέσα στην καρδιά των είκοσι
έξι τετραγωνικών χιλιοµέτρων απάτητης περιοχής. Στη Σκύρο
είναι τόσο δραµατική η κατάσταση στη µεγαλύτερη αποικία Μαυροπετρίτη που η ορνιθολογική ετερεία µετά από αυτή την έναρξη
διαδικασίας, έσβησε από το σήµα της τον Μαυροπετρίτη. Γιατί
αυτό κάνετε πέρα από τα υπόλοιπα είδη και ενώ υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. Ποιος είναι από πίσω, βέβαια; Η «TOTAL».
Στις Σέρρες, εδώ µε βάση το δηµοσίευµα της «Εφηµερίδας
των Συντακτών» υπάρχει εφοπλιστικό συµφέρον. Είναι η τρίτη
µεγαλύτερη περιοχή χωρίς δρόµους. Και πως αποφασίστηκε, µε
διαδικασίες - αστραπή, να εγκριθεί; Μπήκε τελευταίο έγγραφο
του σκεπτικού της απόφασης την ίδια µέρα που λήφθηκε η απόφαση, στις 22 Φεβρουαρίου, µε αρνητική γνωµοδότηση του τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού του ΠΕΣΠΑ.
Οµόφωνα εισηγείται το ΠΕΣΠΑ την έγκριση µε παρέµβαση του
κ. Δηµόπουλου, του γνωστού διευθυντή της διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου σας, γνωστός για τα
έργα και τις ηµέρες από την Άνδρο και τα εκεί αιολικά. Τι είπε ο
κ. Δηµόπουλος µε βάση τα πρακτικά; «Δεν υπάρχει στα άµεσα
σχέδια του Υπουργείου η καθιέρωση γεωπάρκου στη συγκεκριµένη περιοχή. Όσον αφορά στο θέµα των υδάτων και των πετρωµάτων τους που θέτει ο φορέας, δεν άπτεται στο επιστηµονικό
µας πεδίο». Θετική γνωµοδότηση το έργο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κανένα ενδιαφέρον του Υπουργείου για την ποδοπάτηση της
απάτητης περιοχής. Θέλω πραγµατικά να µας απαντήσετε ότι
δεν θα υπογράψετε ως Υπουργείο την ένταξη της Σκύρου στη
στρατηγική µελέτη αυτού του εγκλήµατος -θα σας καταθέσω και
την καταγγελία των περιβαλλοντικών οργανώσεων στα Πρακτικά- και ότι θα αποσύρετε, θα καταργήσετε την έγκριση για τον
συγκλονιστικό αυτό χώρο που λέγεται Μενοίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κύριο
Αρσένη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός για την πρωτολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αρσένη, κατ’ αρχάς συµµερίζοµαι το ενδιαφέρον σας και τη θετική αγωνία σας για την εξέλιξη της περιβαλλοντικής µεταρρύθµισης των απάτητων βουνών. Είµαστε, λοιπόν,
στην ίδια οπτική. Απαντώ ξεκάθαρα και για τον Κόχυλα στη
Σκύρο και για το Μενοίκιο στις Σέρρες. Εξετάζουµε τις περιοχές
αυτές για να τις εντάξουµε στην περιβαλλοντική µεταρρύθµιση
των απάτητων βουνών. Εάν κρίνουµε, λοιπόν, βάσει των επιστηµονικών τεκµηρίων και άλλων κανόνων που έχουµε θέσει ότι πρέπει να ενταχθούν, θα ενταχθούν στα απάτητα βουνά και οποιαδήποτε αδειοδότηση θα ακυρωθεί. Είµαι ξεκάθαρος σε αυτό.
Οφείλω, όµως, να απαντήσω κάτι. Καλό είναι να µην αναφέρουµε ονόµατα δηµοσίων λειτουργών σε αυτή την Αίθουσα. Αναφερθήκατε στον κ. Δηµόπουλο, διευθυντή Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του Υπουργείου µας. Ο κ. Δηµόπουλος είναι ένας
δηµόσιος λειτουργός µε κάθε γράµµα κεφαλαίο αυτού του όρου,
αυτής της ιδιότητας. Είναι ένας έντιµος άνθρωπος, είναι ένας
εξαιρετικά υπεύθυνος άνθρωπος της δηµόσιας διοίκησης, είναι
ένα στέλεχος του Υπουργείου µας που τιµά και τον λόγο του και
τον ρόλο του και την ευθύνη του. Οπότε, παρακαλώ, µην στοχεύετε σε πρόσωπα δηµοσίων λειτουργών οι οποίοι κινούνται µε
βάση τον νόµο, τη συνείδησή τους και έχουν αποδείξει σε πάρα
πολλές περιπτώσεις -εν µέσω διασταυρούµενων πολιτικών
πυρών- την αξιοσύνη τους και την εντιµότητά τους. Εγώ τιµώ τον
κ. Δηµόπουλο. Άρα, παρακαλώ, ας το βάλουµε στην άκρη και
µπορούµε να αντιπαρατεθούµε εµείς σε πολιτικό επίπεδο. Ας
αφήσουµε τους δηµόσιους λειτουργούς στην άκρη. Κάνουν τη
δουλειά τους σύµφωνα µε το Σύνταγµα, σύµφωνα µε τους νόµους, σύµφωνα µε τη συνείδησή τους.
Έρχοµαι και εγώ να θέσω ένα γενικότερο ερώτηµα σε εσάς.
Ειδικά τώρα, κύριε Πρόεδρε, στις συνθήκες αυτής της παγκόσµιας ενεργειακής κρίσης µε έµφαση και ένταση στην Ευρώπη,
λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όλοι αυτό που
συζητάµε είναι ότι πρέπει η χώρα επιτέλους, η δική µας η χώρα,
να πατήσει στα πόδια της ενεργειακά. Είµαστε µία ευλογηµένη
χώρα από τον θεό µε αέρα, µε ήλιο, µε κύµα, µε γεωθερµία. Πρέπει, επιτέλους, να αξιοποιήσουµε -και αυτό κάνει η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη- όλες τις διαθέσιµες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θέλουµε ή δεν θέλουµε καθαρή, πράσινη, φθηνή ενέργεια για
όλους; Δεν υπάρχει πιο δηµοκρατική ενέργεια από την ενέργεια
των ανανεώσιµων πηγών. Εµείς, λοιπόν, είµαστε υπέρ των ανεµογεννητριών, είµαστε υπέρ των φωτοβολταϊκών, είµαστε υπέρ
των υδροηλεκτρικών σταθµών, διότι µόνον έτσι θα καταφέρει η
χώρα και να απεξαρτηθεί από το βρόµικο καύσιµο και για γεωπολιτικούς και στρατηγικούς λόγους να έχουµε την αυτονοµία
µας.
Καλό είναι επίσης, να µην αµφισβητούµε τη συνολική διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε περιπτώσεις επενδύσεων για έργα ΑΠΕ εντός των προστατευόµενων περιοχών και
ιδιαίτερα αδιαφορώντας για το τι πραγµατικά ισχύει.
Λοιπόν, εµείς, όπως έχω πει, διερευνούµε τη δυνατότητα -και
θα το κάνουµε- της επέκτασης του όρου των «Απάτητων Βουνών» πέραν των πρώτων έξι βουνών. Αφήνω τον Όλυµπο στην
άκρη γιατί µε προεδρικό διάταγµα τον έχουµε κατοχυρώσει, τον
έχουµε διασφαλίσει. Έχουµε, λοιπόν, διασφαλίσει την ακεραιότητα του Σµόλικα, της Τύµφης, του Σάους στη Σαµοθράκη, του
Ταΰγετου, των Λευκών Ορέων, του όρους Χατζή στη Θεσσαλία.
Και διερευνούµε, λοιπόν, εµείς τώρα και τις υπόλοιπες περιοχές.
Το είχαµε πει και την προηγούµενη εβδοµάδα που ήµασταν πάλι
εδώ και σας απαντούσα σε επίκαιρη ερώτησή σας, ότι αυτή τη
στιγµή µελετάµε τις επόµενες σαράντα εννέα ορεινές περιοχές,
τα επόµενα σαράντα εννέα βουνά που θέλουµε να εντάξουµε
στα «Απάτητα Βουνά». Ο Κόχυλας –επαναλαµβάνω- είναι υπό
εξέταση στη Σκύρο, όπως επίσης και το Μενοίκιο στις Σέρρες.
Όπως είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
στις περιοχές που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν ως «Απάτητα Βουνά», δεν πρόκειται να υπάρξει καµµία παρέµβαση.
Στα υπόλοιπα ερωτήµατά σας, επειδή έχω ξεφύγει στο χρόνο,
θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σωστά, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης για τη δευτερολογία του.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πώς θα προστατεύσετε τον Κόχυλα και το Μενοίκιο εάν ξεκινήσει η εγκατάσταση, εάν γίνουν δρόµοι µέσα
στην καρδιά της απάτητης περιοχής; Προφανώς και ο κ. Δηµόπουλος δεν εκπροσωπεί µονοπρόσωπα τον εαυτό του. Το µεγάλο ερώτηµα εδώ είναι πολιτικό και είναι για τον κ. Μητσοτάκη,
ο οποίος έχει πάρει πάνω του την πρωτοβουλία. Το ερώτηµα
είναι πώς είναι δυνατόν να µην γνωµοδότησε καν η διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά να πηγαίνει και να δίνει το
«πράσινο φως» ο διευθυντής της µονοπρόσωπα; Γιατί αν δεν
ήταν µονοπρόσωπα, θα τον ακολουθούσε µια γνωµοδότηση.
Και µη µου πείτε ότι είναι έργο που θα συζητηθεί σε επίπεδο
περιφέρειας. Γιατί δεν θα πήγαινε ο διευθυντής του Υπουργείου
τότε και να καταγράφεται στα Πρακτικά.
Αυτό που φοβάµαι είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, προκειµένου να εξυπηρετήσει την «TOTAL» και εφοπλιστικά συµφέροντα,
δεν έχει κανένα πρόβληµα να ποδοπατήσει τα «Απάτητα Βουνά».
Μακάρι να διαψευσθώ και θα χαρώ πολύ να διαψευστώ. Όµως,
ο χρόνος τρέχει πραγµατικά εναντίον µας, εναντίον του Μενοίκιου. Πείτε µας τι µένει πραγµατικά για να ξεκινήσουν τα έργα
εκεί πέρα, όταν η διαδικασία της αδειοδότησης έγινε τόσο γρήγορα, εσπευσµένα; Πρωτοφανής ταχύτητα! Ειλικρινά δεν ξέρω
άλλο έργο που να αδειοδοτήθηκε µε τέτοια ταχύτητα. Προφανώς, έγινε για να αποφύγουν το να κηρυχθεί προστατευµένο από
τα «Απάτητα Βουνά». Αντίστοιχα και για τη Σκύρο, κάποιοι θέλουν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα. Το ερώτηµα είναι ποιοι
είναι αυτοί οι κάποιοι. Μήπως είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός;
Αν δεν ισχύουν όλα αυτά σάς καλώ να το αποδείξετε µην υπογράφοντας ως Υπουργείο, στη διυπουργική, την ένταξη στις
στρατηγικές επενδύσεις του Κόχυλα και της νότιας Σκύρου. Αυτό
σας ζητούν και οι περιβαλλοντικές. Διαβάζω από το έγγραφο που
θα καταθέσω στα Πρακτικά. Λένε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: «Η ενδεχόµενη υπογραφή της αίτησης υπαγωγής του συγκεκριµένου έργου στις στρατηγικές επενδύσεις από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος θα δικαιώσει πλήρως όσους διατηρούσαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια
των εξαγγελιών περί προστασίας των περιοχών άνευ δρόµου,
των απάτητων και θεωρούσαν τη θεσµοθέτηση των έξι πρώτων
ως άλλοθι για την καταστροφή των υπολοίπων ορεινών όγκων».
Επίσης, να ακυρωθεί άµεσα το έργο στο Μενοίκιο. Έχουµε το
τελικό στάδιο πριν µπει στη διαβούλευση το σχέδιο διαχείρισης.
Λέτε ότι το εξετάζετε, παρ’ όλο που ο κ. Δηµόπουλος δεν το γνωρίζει και δεν το έχουν καταγράψει τα Πρακτικά, το εξετάζετε να
µπει στα Απάτητα Βουνά. Σταµατήστε το τώρα! Δεν θα υπάρχει
απάτητη περιοχή για να προστατευτεί σε λίγο καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλό είναι να είµαστε προσεκτικοί όταν αναφερόµαστε στο
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκείνος που µας έδωσε το «πράσινο φως», µας έδωσε την οδηγία να
θεσµοθετήσουµε τα Απάτητα Βουνά. Εποµένως, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που πραγµατικά θέλει περιβαλλοντικά η χώρα
να βγει µπροστά, στην πρώτη γραµµή, µετά από δεκαετίες οπισθοχώρησης.
Πάω κατευθείαν στα ερωτήµατά σας και πρώτα απ’ όλα για το
Μενοίκιο Όρος. Για να δούµε λίγο τη διαδροµή της όποιας, σε
όποιο σηµείο έχει φτάσει, αδειοδότησης. Γνωστό είναι ότι η αδειοδότηση ανήκει και αφορά στο ΠΕΣΠΑ. Η γενική διεύθυνση της
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ έδωσε θετική γνωµοδότηση. Η διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας γνωµοδότησε
θετικά επί της σχετικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και πρότεινε περιβαλλοντικούς όρους ωστόσο, οι οποίοι ενσωµατώθηκαν στην απόφαση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
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την ΑΕΠΟ. Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
Κεντρικής Μακεδονίας επέβαλε όρους επίσης και προϋποθέσεις
κατά την ΑΕΠΟ, που διασφαλίζουν την προστασία της προστατευόµενης αυτής περιοχής τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο
και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι έθεσε ως όρο, για να συνεχιστεί
η επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου στις Σέρρες, τη διασφάλιση
πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, µε γεωτεχνική µελέτη, της στατικότητας των βάσεων έδρας των φωτοβολταϊκών και κατ’ επέκταση της µη µετακίνησης του υλικού των
δολινών, που µπορεί ενδεχοµένως να επηρεάσει ή να επηρεάζει
την τροφοδοσία του υδροφορέα. Έχουν µπει δηλαδή, δικλίδες
ασφαλείας. Τηρήθηκαν οι αυστηροί όροι και προϋποθέσεις της
εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, ώστε να αυξηθεί η θωράκιση
της προστατευόµενης αυτής περιοχής της χώρας, µε στόχο πάντοτε την οικολογική ισορροπία. Σας κάνω, λοιπόν, µία επισήµανση των γεγονότων.
Πάµε στη Σκύρο τώρα. Με ρωτάτε αν θα τη βάλουµε στις στρατηγικές επενδύσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Στον φάκελο της
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του έργου, δηλαδή
του αιολικού σταθµού της Σκύρου, δεν αναφέρεται τίποτε για ένταξή του στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων.
Πάµε να δούµε τώρα τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτού του έργου. Κατ’ αρχάς έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο η σχετική µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και έχει υποβληθεί στην υπηρεσία του Υπουργείου
το αντίστοιχο αίτηµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αυτή
τη στιγµή δεν έχει δοθεί αδειοδότηση. Αυτή τη στιγµή ο φάκελος
της ΜΠΕ βρίσκεται στον έλεγχο της πληρότητάς του, άρα µην
βιαζόµαστε.
Και το επαναλαµβάνω για µία και τελευταία φορά. Εάν αποφασίσουµε βάσει επιστηµονικών τεκµηρίων -το επαναλαµβάνω, δεν
το αποφασίζει ούτε ο Υπουργός ούτε ο Υφυπουργός ούτε ο κ.
Σκρέκας ούτε ο κ. Αµυράς, ούτε κανείς, αλλά τα επιστηµονικά
κριτήρια, η νοµοθεσία- εάν µας δώσουν τη δυνατότητα και την
κατεύθυνση ότι πρέπει να τα εντάξουµε στα Απάτητα Βουνά, βεβαίως θα τα εντάξουµε. Και εάν έχει προχωρήσει η οποιαδήποτε
αδειοδότηση, θα ακυρωθεί, όπως κάναµε και µε τον Σάο στη Σαµοθράκη, όπως κάναµε και µε τον Ταΰγετο και µε τα Λευκά Όρη,
και µε το όρος Χατζή. Αυτά είχα να πω.
Να τελειώσω λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός µάς έχει δώσει
ξεκάθαρη οδηγία και εντολή, θα έλεγα, ότι δεν θα χαλάσουµε
κάτι για να φτιάξουµε κάτι άλλο. Θέλουµε µια οικολογική ισορροπία. Θέλουµε µια θωράκιση του ευλογηµένου περιβάλλοντος
της χώρας και, βεβαίως, θέλουµε σε αυτό το πλαίσιο την καθαρή
πράσινη ενέργεια.
Το ξαναλέω, κύριε Αρσένη, -πολλές φορές σας έχω ρωτήσει,
όµως, δεν µου έχετε απαντήσει- πού θα προτείνατε εσείς, µε τη
δική σας εµπειρία, τη γνώση και τα στοιχεία που έχει το κόµµα
σας, να εγκαταστήσουµε φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες ή
άλλου είδους επενδύσεις έργων πράσινης, φθηνής, καθαρής και
δηµοκρατικής, να το πω έτσι, ενέργειας; Τι θα πει δηµοκρατική
ενέργεια; Ότι όλοι πληρώνουµε χαµηλά το κόστος αυτής της
ενέργειας και όχι εις βάρος του πορτοφολιού του ενός ή του
άλλου, παραµένοντας συνδεδεµένοι στον λιγνίτη, στο µαζούτ,
στο βρόµικο καύσιµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 2392/94/17-1-2022 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου των αναφορών-ερωτήσεων, του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αριστεία γαλάζιων παιδιών στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ που λαµβάνουν χρυσά
bonus για στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί, εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και των συµφερόντων των καταναλωτών».
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος για την πρωτολογία του.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αµυρά, στις 17 Ιανουαρίου καταθέσαµε την ερώτηση
αυτή γραπτά -ανέφερε τον τίτλο ο Πρόεδρος- και όφειλε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος να απαντήσει γραπτά, για να µην έχουµε σήµερα µία συζήτηση που περιλαµβάνει και αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
Δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση και για να πω περιληπτικά
τι περιλαµβάνει η ερώτηση έχουµε το εξής περιστατικό: Οι στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021 –ο ΔΕΔΔΗΕ είναι το δίκτυο της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η µέση τάση, όπως λένε κάποιοιτροποποιήθηκαν, ο προϋπολογισµός του ΔΕΔΔΗΕ, δύο φορές
προς τα κάτω, µία τον Απρίλιο και µία τον Μάιο του 2021.
Σύµφωνα µε καταγγελίες που έχουν γίνει και από τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο µειώθηκε έτι
περαιτέρω και στις 16-12-2021, δηλαδή στο τέλος της χρονιάς,
αποφάσισε το διοικητικό συµβούλιο να καθορίσει τους οικονοµικούς στόχους της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσµια πρωτοτυπία. Με αυτούς τους στόχους
αποφάσισε να δοθούν και τα µπόνους, οι πρόσθετες αµοιβές στα
στελέχη.
Δηλαδή, καθορίστηκαν οι στόχοι της εταιρείας και άρα τα κριτήρια µε τα οποία θα πάρουν πριµ, µπόνους, πείτε το όπως θέλετε, τα στελέχη µε τους στόχους κοµµένους και ραµµένους µε
βάση την απόδοση που ήδη υπήρχε. Είχαν ουσιαστικά µπροστά
τους τον ισολογισµό, την τρέχουσα πορεία, και αποφάσισαν µε
την πορεία που υπήρχε µέχρι εκείνη τη στιγµή να τεθούν και τα
όρια. Αυτή η πρωτοφανής ενέργεια καταλαβαίνετε ότι έρχεται
σε αντίθεση µε την πρακτική των εταιρειών παγκοσµίως, αλλά
προσβάλλει και τους καταναλωτές. Δηλαδή, αποφάσισαν µε τη
λογική «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» να δώσουν στους εαυτούς τους µπόνους µε όποιο σηµείο είχε φτάσει µέχρι εκείνη τη
στιγµή η εκτέλεση του προϋπολογισµού, ενώ οι καταναλωτές
πληρώνουν πανάκριβο ρεύµα, στο οποίο µέσα περιλαµβάνεται,
από τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, κύριε Πρόεδρε, και η αµοιβή και
τα µπόνους των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ;
Γνωρίζετε ότι αυτή η απόφαση του ΔΣ είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται σε αντίθεση µε την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, που
είχε εγκριθεί 16 Ιουνίου, και λέει ότι οι στόχοι για το έτος αποφασίζονται µέχρι το τέλος του Ιουλίου. Δεν µπορείς να αποφασίζεις τέλος Δεκεµβρίου τους στόχους του έτους που πέρασε.
Και δεν µιλάµε καθόλου για µικρά ποσά, κύριε Πρόεδρε. Με
βάση τις αποδοχές των τριών πρώτων θέσεων, διευθύνοντα, αναπληρωτή και γενικούς διευθυντές, µιλάµε για 120.000 ευρώ,
110.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αµοιβή το έτος και το µπόνους
µπορεί να φτάσει µέχρι και 50%. Δηλαδή, στην περίπτωση του
διευθύνοντος µιλάµε για µια απόφαση που κοστίζει 60.000 ευρώ.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι για ποιον λόγο πάρθηκε µια τέτοια
απόφαση. Είναι αληθές, από ό,τι προκύπτει από την καταγγελία
και των εκπροσώπων στο διοικητικό συµβούλιο, ότι δεν µπορούσαν να κάνουν κατανοµή µεταξύ των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για
το ποιος πέτυχε τους στόχους του και αποφάσισαν την καταβολή
σε όλους, γιατί υπήρχε, λέει, αντικειµενική αδυναµία καταµερισµού, λόγω της έκτασης της αναδιοργάνωσης του ΔΕΔΔΗΕ;
Αυτό τώρα, κύριε Πρόεδρε, εµένα µου λέει ότι αποφασίζουν
τη µείωση του προϋπολογισµού, τη µείωση των στόχων, δεν µπορούν να βγάλουν άκρη µε το ποιος επιτέλεσε το έργο του και
λέει «πάρτε όλοι το µπόνους». Αυτό, κύριε Αµυρά, ξέρετε, έξω
στην αγορά λέγεται ότι «έχασαν την µπάλα». Και απ’ ό,τι γνωρίζουµε στον ΔΕΔΔΗΕ έχουν τραγική αναποτελεσµατικότητα σε
πάρα πολλούς τοµείς, στη σύνδεση των ΑΠΕ, που ξέρω ότι ταλαιπωρεί και εσάς, στα έκτακτα καιρικά φαινόµενα, στην απόδοση των λογαριασµών και των στοιχείων των καταναλωτών για
να περάσουν οι εκπτώσεις.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε αν πράγµατι µειώθηκαν οι στόχοι του προϋπολογισµού στην πορεία του χρόνου και
αν τα στελέχη αποφάσισαν µε τη λογική του «Γιάννης κερνάει,
Γιάννης πίνει» να πάρουν µπόνους όλοι στο σύνολο, στο ανώτατο
όριο. Και να πείτε και στον ελληνικό λαό τελικά πόσο κόστισε
αυτό το χρυσό µπόνους των αποτυχηµένων, αλλά χρυσά αµειβόµενων γαλάζιων παιδιών στον ΔΕΔΔΗΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για να πρωτολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κατ’ αρχάς, να καταθέσω στα Πρακτικά τα έγγραφα που µε
αίτηση ο κ. Φάµελλος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησαν. Έχετε ζητήσει πέντε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου. Η µία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, η πέµπτη που αναφέρετε. Υπάρχουν οι τέσσερις –πραγµατικά- αποφάσεις του
διοικητικού συµβουλίου. Στις 18 Δεκεµβρίου 2021, στις 8 Απριλίου 2021, στις 13 Μαΐου και στις 16 Δεκεµβρίου. Το πέµπτο έγγραφο που ζητάτε µε τον αριθµό 5, η απόφαση που λέτε του ΔΣ
για την καταβολή πρόσθετου κινήτρου bonus για το έτος 2021
στα στελέχη της εταιρείας και το ύψος των παροχών αυτών, δεν
υφίσταται. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Πολύ γρήγορα θα σας πω τα εξής: Πρώτα απ’ όλα, µια που
κάνατε ένα σχόλιο για τα έργα ΑΠΕ ότι δεν τα προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ, η ενεργοποίηση χιλίων εκατό έργων ΑΠΕ µέσα στο έτος
2021 είναι µικρό πράγµα; Χίλια εκατό έργα ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας ενεργοποίησε η επιχείρηση. Όµως, πάµε να δούµε
λίγο για τα bonus που λέτε.
Κατ’ αρχάς, ο ΔΕΔΔΗΕ διέπεται από νοµοθετικές ρυθµίσεις
που ρυθµίζουν, επηρεάζουν και καθορίζουν τις αποδοχές και για
το προσωπικό και για τα ανώτερα διοικητικά τους στελέχη.
Έχουµε, λοιπόν, το ν.4643/2019, το άρθρο 4 παράγραφος 1 που
µας περιγράφει τον τρόπο που πληρώνονται οι οργανικές θέσεις
των ανωτάτων στελεχών που ως γνωστό γίνεται µετά από δηµόσια, βεβαίως, προκήρυξη, συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι
τριετούς διάρκειας µε τη δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
Η γενική συνέλευση του µετόχου είναι εκείνη που αποφασίζει.
Δεν αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο ούτε σε ποιον θα δοθεί,
ούτε πόσα bonus θα δοθούν. Η γενική συνέλευση, λοιπόν, του
µετόχου αποφάσισε στις 16 Ιουνίου του 2021 και ενέκρινε το
πρακτικό µε τον αριθµό 60 την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της
εταιρείας, η οποία βεβαίως είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
του ΔΕΔΔΗΕ. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της διαδικασίας; Θα
σας δώσω πρώτα το περίγραµµα και µετά θα έρθω πολύ συγκεκριµένα σε αυτά που ρωτάτε. Είναι η ευθυγράµµιση του στελεχιακού δυναµικού για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, η
καλύτερη κατανόηση από τα στελέχη του ρόλου τους, η καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας και η αναγνώριση, βεβαίως, από την
εταιρεία της προσπάθειας των στελεχών. Να τονίσω κάτι ξεκάθαρα. Τα όποια bonus παίρνουν τα στελέχη της επιχείρησης,
πρώτον, τα παίρνουν µετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεύτερον, τα ποσά που παίρνουν εισπράττονται –για
να το πω έτσι απλά- από τα κέρδη της εταιρείας. Δεν επιβαρύνουν ούτε κατά µισό σεντ κανέναν λογαριασµό ρεύµατος κανενός καταναλωτή. Γι’ αυτό να είµαστε ξεκάθαροι.
Πάµε παρακάτω. Πάµε να δούµε τους οικονοµικούς στόχους
της εταιρείας. Με ρωτάτε, λοιπόν –θα σας δώσω απάντηση και
για τα πρώτα τρία σας ερωτήµατα-, για το νοµικό έρεισµα για
τους στόχους προϋπολογισµού για το έτος 2021, για την αναθεώρηση προς τα κάτω του προϋπολογισµού του ΔΕΔΔΗΕ και για
την απόκλιση, όπως λέτε εσείς, στις αρχικές εκτιµήσεις για τον
προϋπολογισµό και τον τελικό καθορισµό αυτών.
Τον Δεκέµβριο του 2020 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ το πρώτο σχέδιο ανάπτυξης δικτύου, το ΣΑΔ,
περιόδου 2021 - 2028 το οποίο δόθηκε στη ΡΑΕ προς διαβούλευση µε αρχικό ποσό επενδύσεων 309 εκατοµµύρια ευρώ.
Στις 13 Μαΐου εγκρίθηκε η αναθεώρηση αυτού του σχεδίου
στηριζόµενο στις συνθήκες που επικρατούσαν ιδιαίτερα όσον
αφορά στην πανδηµία αλλά και στην έλλειψη προσωπικού. Το
αναθεωρηµένο, λοιπόν, ποσό επενδύσεων για το 2021 µειώθηκε
στο ποσό των 210 εκατοµµυρίων ευρώ και σας εξηγούµε για
ποιον λόγο. Τον Αύγουστο µε την απόφαση υπ’ αριθµόν 631 της
ΡΑΕ ορίστηκε από τη ρυθµιστική αρχή το επενδυτικό πλάνο του
2021 στα 206 εκατοµµύρια ευρώ µε αύξηση 18,4% από το 2020.
Στο ποσό των 206 εκατοµµυρίων ευρώ περιλαµβανόταν και ένα
ποσό 10 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορούσε πρόβλεψη ως τµη-
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µατική πληρωµή της αγοράς ακινήτου συνολικού προϋπολογισµού 25 εκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και θα επανέλθω στη δευτερολογία
µου.
Ως γνωστόν, η ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου εξαρτάται από χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων και για τον λόγο αυτό
στον στόχο των 206 εκατοµµυρίων ευρώ, ο στόχος στρογγυλοποιήθηκε στα 200 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ, το ποσό που αφορούσε δηλαδή το ακίνητο. Εποµένως, ο
στόχος που τέθηκε για το 2021 δεν ήταν αυθαίρετος.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Φάµελλε, το εξής: Για
µια µεγάλη εταιρεία που ασκεί δηµόσια πολιτική στην ουσία µε
κοινωνικές επιπτώσεις, θεωρείτε ένα ποσό για παράδειγµα των
2.000 ευρώ ανά συνεδρίαση ότι είναι µεγάλο; Το θεωρείτε µεγάλο ή µικρό;
Για το διοικητικό συµβούλιο µιας τόσο µεγάλης εταιρείας µε
τέτοια ευθύνη για έξι µέλη, το ποσό των 500 ή 600.000 ευρώ τον
χρόνο το θεωρείτε µεγάλο; Δίκαιο ή όχι; Ερώτηση απλώς για να
ξέρω την οπτική σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φάµελλος για να δευτερολογήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα περιµένω σίγουρα και τη δεύτερη απάντηση του κ. Αµυρά, διότι µέχρι στιγµής δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση ούτε για ποιον λόγο
µειώθηκε ο προϋπολογισµός, όπως το παραδέχθηκε, ούτε τελικά
ποια είναι τα πριµ που έδωσαν τα στελέχη στους εαυτούς τους.
Να του πω, όµως, ότι δεν είναι και τόσο επιτυχηµένος ένας φορέας όταν σε όλη την Ελλάδα υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα
ηλεκτρικού χώρου, δηλαδή δεν υπάρχει δίκτυο, για να συνδεθούν τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Όπου και αν ρωτήσετε στην Ελλάδα, θα σας πουν ότι δεν παίρνουν έγκριση για
να συνδεθούν και ιδιαίτερα πλήττονται οι δήµοι, τα µικροµεσαία,
οι ενεργειακές κοινότητες.
Όσο για το δεύτερο ερώτηµα που έθεσε ο κ. Αµυράς –δεν
ξέρω αν δικαιούται να θέτει ερωτήµατα, αλλά εγώ θα «σηκώσω»
που λέει ο λόγος την πρόκληση αυτή- ξέρετε ότι τα κέρδη του
ΔΕΔΔΗΕ είναι οι λογαριασµοί που πληρώνουν οι καταναλωτές;
Γιατί µου φαίνεται ότι δεν έχετε αίσθηση πώς δουλεύει η ενεργειακή αγορά. Μας είπατε ότι τα πριµ είναι από τα κέρδη και τα
κέρδη δεν είναι από αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές. Και
πώς µπαίνουν κέρδη στον ΔΕΔΔΗΕ δηλαδή; Πώς προκύπτουν
έσοδα εκ των οποίων διά του οικονοµικού αποτελέσµατος δηµιουργούνται κέρδη;
Κύριε Αµυρά, τα πριµ που παίρνουν τα «γαλάζια» παιδιά χρεώνονται στους λογαριασµούς των πολιτών και µάλιστα είναι προκλητικό να αναφέρεσθε εσείς προς την Αντιπολίτευση για το ποιο
είναι το µέγεθος των πριµ, όταν ο κ. Στάσσης, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ επί Νέας Δηµοκρατίας παίρνει
360.000 ευρώ µαζί µε τα υπερbonus τον χρόνο και επί ΣΥΡΙΖΑ ο
κ. Παναγιωτάκης έπαιρνε 60.000 ευρώ. Έξι φορές πάνω παίρνει
επί Νέας Δηµοκρατίας και τρεις φορές πάνω έχουν πάει οι λογαριασµοί του ρεύµατος. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της Νέας
Δηµοκρατίας. Τρεις φορές πάνω οι λογαριασµοί του ρεύµατος,
έξι φορές πάνω οι αµοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της ΔΕΗ.
Είναι ξεκάθαρο ότι τα «γαλάζια» παιδιά και στον ΔΕΔΔΗΕ θεωρούν τον φορέα µαγαζί τους, όπως η Δεξιά κάνει χρόνια στην
Ελλάδα που θεωρεί το κράτος λάφυρο και το λεηλατεί µετά τις
εκλογές. Μαγειρεύουν τις αποφάσεις για να πάρουν bonus ενώ
έχουν σοβαρότατα προβλήµατα επίτευξης των στόχων. Να σας
πω συγκεκριµένα ποια είναι αυτά τα προβλήµατα;
Πρώτον, αδιαφανείς αναθέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατά την πρώτη
φάση της κρίσης της πανδηµίας. Το φέραµε εδώ στη Βουλή,
κύριε Πρόεδρε, έχουµε κάνει και επερώτηση και δεν έχει έλθει
στο Σώµα και το 2020 και το 2021 και αυτό είναι πρόβληµα γιατί
δεν έχετε έλθει εδώ να καταθέσετε στοιχεία, µε τιµολόγια από
διάφορους περίεργους προµηθευτές, όπου µία µάσκα η οποία
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κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ τη χρέωσαν από πέντε έως δέκα
φορές παραπάνω. Τότε προµηθεύτηκαν δέκα εκατοµµύρια µάσκες υψηλής προστασίας και µε κόστος 10 εκατοµµύρια ευρώ,
όταν η ΔΕΗ για το ίδιο πράγµα είχε πληρώσει 1 εκατοµµύριο µε
περισσότερο προσωπικό.
Μήπως θέλετε να σας πω για το πώς διορίσατε έντεκα ανώτατα στελέχη γενικούς διευθυντές από τον κοµµατικό σας χώρο
στον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να έχουν προσωπικό, όταν µια διεύθυνση
δέκα ατόµων έγινε τρεις διευθύνσεις µε γενικό διευθυντή;
Μήπως θέλετε να σας πω για το πρόστιµο του ΔΕΔΔΗΕ από τη
ΡΑΕ 250.000 ευρώ γιατί δεν έδωσε σωστά στοιχεία για λογαριασµούς µε προσωπικά δεδοµένα ή µήπως θέλετε να σας πω για
το ότι ξέχασε ο ΔΕΔΔΗΕ πολλούς καταναλωτές και τον Ιανουάριο δεν µπήκαν οι επιδοτήσεις που η Κυβέρνηση αποφάσισε,
έστω καθυστερηµένα και σε µικρότερο ύψος από τις αυξήσεις
να δώσει στους καταναλωτές;
Αυτά είναι τα «γαλάζια» παιδιά. Τα «γαλάζια» παιδιά µάς άφησαν στη «Μήδεια» αλλά και στην «Ελπίς» πάνω από πέντε µέρες
χωρίς ρεύµα. Ο κ. Μάνος, ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΔΕΔΔΗΕ,
που λέτε ότι πρέπει να παίρνει πριµ, την πρώτη µέρα της χιονοθύελλας της «Ελπίς» βγήκε µε τον κ. Στυλιανίδη και είπε ότι ο µείζων στόχος της Κυβέρνησης είναι η διατήρηση της ηλεκτροδότησης. Εκείνο το βράδυ διακόσιες χιλιάδες καταναλωτές εξαιτίας της Κυβέρνησής σας δεν είχαν ρεύµα και τώρα θέλετε να
µου πείτε εσείς ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας στον ΔΕΔΔΗΕ;
Εµείς, λοιπόν, ρωτάµε ξεκάθαρα. Θα µείνει αδιάφορος ο
Υπουργός στα προκλητικά bonus και στη διασπάθιση πόρων που
γίνεται στον ΔΕΔΔΗΕ; Θα αναζητηθούν ευθύνες –ακόµα και
έρευνα χρειάζεται, κύριε Αµυρά- για τα προκλητικά bonus; Κάποιος, δηλαδή, να αποφασίζει να κατεβάζει τον προϋπολογισµό,
να κατεβάζει τους στόχους και να δίνει στον εαυτό του bonus και
µάλιστα µε τέτοιον προκλητικό τρόπο;
Να πείτε για τα µπόνους που δίνετε στα στελέχη του ΔΕΔΗΕ.
Πρέπει να το πείτε, δεν το έχετε πει ακόµα. Και να το δώσετε και
εγγράφως, διότι εµείς τα ζητάµε εγγράφως αυτά.
Οι καταναλωτές -και κλείνω, µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρεπαίρνουν ένα έγγραφο στα χέρια τους. Αυτό είναι ο λογαριασµός
του ρεύµατος. Η υπογραφή, κύριε Αµυρά, είναι «Κυριάκος Μητσοτάκης» στις αυξήσεις. Τουλάχιστον πείτε µας εσείς µε δική
σας υπογραφή τι χρυσά µπόνους δίνετε στα «γαλάζια» παιδιά,
γιατί το ότι έχετε διορίσει εκατοντάδες είναι γεγονός -τα έχουµε
πει και µέσα στη Βουλή- και στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ και αυτό
πληρώνουµε τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κ. Φάµελλο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Φάµελλε, κάνατε µία ατυχή σύγκριση της ΔΕΗ επί των
ηµερών σας, επί των ηµερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της διεύθυνσης του κ. Παναγιωτάκη και της θέσης της ΔΕΗ σήµερα.
Τι παραδώσατε εσείς στη ΔΕΗ και ο κ. Παναγιωτάκης; Αν έπρεπε
να κριθεί ο κ. Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, βάσει της απόδοσής του στη διαχείριση και τη διοίκηση της
ΔΕΗ, θα έπρεπε να πληρώνει από την τσέπη του, όχι να τον πληρώνουµε. Χρεοκοπηµένη επιχείρηση παραδώσατε, µία χρεοκοπηµένη ΔΕΗ. Εγώ το θυµάµαι και ανατριχιάζω στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου που είχε έρθει ο Παναγιωτάκης και τι
µας είπε όταν τον ρωτήσαµε για τα άθλια οικονοµικά στοιχεία
της ΔΕΗ επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ; Τι µας είχε πει; «Ξέρετε,
µία χώρα χρεοκοπεί όχι µόνο από µόνη της αλλά και από µία κρατική εταιρεία ενέργειας» µας είχε πει και ανατριχιάσαµε όλοι.
Άνοιγε την πόρτα, το χαλί για να µας πει ότι θα χρεοκοπήσει η
χώρα εξαιτίας της κακοδιοίκησης, της κακοδιαχείρισης της ΔΕΗ
επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έχουµε κάνει εµείς στη ΔΕΗ; Πού βρίσκεται σήµερα η ΔΕΗ;
Λειτουργικά κέρδη 800 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2021, όταν
εσείς την παραδώσατε -το ξαναλέω- χρεοκοπηµένη. Η δε µετοχή
της ΔΕΗ επί των ηµερών σας ήταν ένα χαρτί άνευ αξίας. Σήµερα
ανοίξτε να δείτε πού βρίσκεται η µετοχή της ΔΕΗ. Οι δε ληξιπρό-
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θεσµες οφειλές, µια που νοιάζεστε για τους καταναλωτές, που
απορώ πώς νοιαζόσασταν όταν είχατε χρεοκοπήσει την επιχείρηση, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των καταναλωτών σήµερα στη
ΔΕΗ έχουν µειωθεί, έχουν µειωθεί δραµατικά. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της χρηστής διαχείρισης και διοίκησης.
Και µου κάνει εντύπωση που δεν απαντήσατε στα ερωτήµατα
που σας έθεσα και εγώ. Σας φαίνονται πολλά τα 2.000 ευρώ ανά
συνεδρίαση; Σας φαίνονται πολλά να παίρνουν έξι µέλη διοικητικού συµβουλίου 600.000 ευρώ; Εµένα µου φαίνονται τραγικά
πολλά, διότι αυτά ήταν τα χρήµατα που δίνατε εσείς στα «golden
boys» του ΣΥΡΙΖΑ και στα «golden girls». Για παράδειγµα, τον
Ιούνιο του 2018 εδώ είχα αποκαλύψει από αυτή την Αίθουσα -και
είχα καταθέσει και τις σχετικές συµβάσεις- ότι όταν δηµιουργούσατε εκείνο το περίφηµο Υπερταµείο που έβαλε ενέχυρο τη δηµόσια περιουσία της χώρας, χρυσοπληρώνατε µε εξωφρενικές
αµοιβές εκείνα τα στελέχη. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου κ. Ζακ Λεπάπ είχε λάβει –ακούστε, κύριε Πρόεδρε- 34.000
ευρώ για δεκαεπτά συνεδριάσεις. Θυµόσαστε τη διαφήµιση
«πουφ και τάλιρο»; Εδώ ήταν «πουφ και χρυσό τάλιρο». Ο κ. Νταβίντ Βεγκάρα Φιγκέρας -δεν τους ξέρω τους ανθρώπους και ούτε
θέλω τους µάθω- είχε λάβει 16.000 ευρώ για δεκαέξι συνεδριάσεις, 1.000 ευρώ η συνεδρίαση. Και να σας πω και για τον
ΑΔΜΗΕ την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ; Πέντε µέλη του
διοικητικού συµβουλίου λάµβαναν αθροιστικά περισσότερα από
600.000 ευρώ. Και σε τι κατάσταση είχατε φέρει αυτές τις επιχειρήσεις; Σε χειρότερη δεν µπορούσε να φανταστεί κανείς.
Πάµε τώρα να απαντήσω εγώ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, και
πολύ γρήγορα για να δείτε πώς πρέπει να συνδέονται τα ανθηρά
οικονοµικά αποτελέσµατα µιας επιχείρησης δηµοσίου ενδιαφέροντος και µεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας και ιδιαιτερότητας
µε τα µπόνους. Ακούστε, λοιπόν. Ακούστε, λοιπόν, για τον ΔΕΔΔΗΕ. Θα αναφερθώ στον βασικότερο δείκτη που είναι οι επενδύσεις. Έτος 2019, επενδύσεις 151 εκατοµµύρια. Έτος 2020,
επενδύσεις 173 εκατοµµύρια. Έτος 2021 206 εκατοµµύρια. Έτος
2022, η πρόβλεψη και η πορεία 270 εκατοµµύρια ευρώ επενδύσεις. Αλλά εσάς οι επενδύσεις µάλλον δεν σας λένε τίποτα. Λένε
όµως πάρα πολλά οι επενδύσεις για τους εργαζόµενους, διότι
κάθε επένδυση, κάθε ευρώ επένδυσης κρύβει πίσω της δεκάδες
προσλήψεις, δεκάδες επιχειρήσεις δορυφορικές που µπορούν
να αναπτύξουν την οικονοµική τους δραστηριότητα.
Και σε σχέση µε τα µπόνους του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΔΕΔΗΕ, ακούστε πώς καθορίζονται. Δεν τα βγάζει κανείς από το
µυαλό του. Ξαναλέω, η γενική συνέλευση, οι µέτοχοι τα καθορίζουν αυτά. Ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας Υπουργός, ούτε
κανείς άλλος. Ακούστε, λοιπόν. Τα µπόνους καθορίζονται βάσει
των οικονοµικών στόχων. Οι επενδύσεις της εταιρείας µε ποσοστό βαρύτητας στόχου 60%, ποσοστό επίτευξης 100%. Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας, µε ποσοστό βαρύτητας στόχου
40% και ποσοστό επίτευξης στόχου 100%.
Πάµε να δούµε και ποια ήταν τα κριτήρια για να δίνεται ένα
µπόνους. Οι στρατηγικοί και λειτουργικοί στόχοι, αυτοί αποτελούν και στόχους του διευθύνοντος συµβούλου µε ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό επίτευξης 100%. Η υποστήριξη της διαδικασίας πώλησης του 49% της εταιρείας µε την παροχή προς τη µητρική εταιρεία κάθε είδους πληροφορίας στους
ενδιαφερόµενους υποψήφιους επενδυτές, τους τεχνικούς οικονοµικούς συµβούλους αυτών και την ενεργή και απρόσκοπτη
συµµετοχή όλων των µελών του διοικητικού συµβουλίου σε
αυτήν τη φάση µε ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό
επίτευξης 100% -σας ξαναλέω ποια είναι τα κριτήρια για να δίνονται τα µπόνους, γιατί εσείς ποτέ δεν είχατε ανακοινώσει ως
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έστω µισό κριτήριο για να δίνετε αυτά τα
εξωφρενικά ποσά που σας ανέγνωσα λίγο πριν- η ολοκλήρωση
του συνόλου των διαδικασιών έκδοσης των προκηρύξεων, προσλήψεων του ΔΕΔΔΗΕ για το έτος 2021 πρώτου και δεύτερου εξαµήνου. Με ποσοστό βαρύτητας στόχου 50% και ποσοστό επίτευξης 50%, κύριε Πρόεδρε, -και τελειώνω- η χρήση και διαχείριση εργασιών στο πεδίο µέσω σύγχρονων τεχνολογιών.
Και τέλος, υπάρχουν και οι στόχοι που πρέπει να πιάσει το διοικητικό συµβούλιο, η εταιρεία συνολικά, µαζί µε τους εργαζόµενους, βεβαίως, στο πεδίο του περιβάλλοντος και της
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αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Σηµαντικότατος στόχος,
σηµαντικότατο κριτήριο. Για αυτή την κατηγορία, για το έτος
2021 ως σχετιζόµενος µε το περιβάλλον στόχος της εταιρείας
ετέθη µε βαρύτητα 100% και ποσοστό 100% η ενεργοποίηση χιλίων εκατό έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κύριο Υπουργό.
Και προχωράµε στην δεύτερη µε αριθµό 1998/81/21-12-21
ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου των αναφορών – ερωτήσεων, του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα «Ο χειµώνας βρίσκει
την Ελλάδα µε σοβαρά προβλήµατα ενεργειακής επάρκειας».
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ακόµα µία ερώτηση η οποία υποβλήθηκε γραπτά στις
21/12 και δεν απαντήθηκε. Έπρεπε να απαντηθεί µέχρι τις 16-17
Ιανουαρίου και γι’ αυτό ερχόµαστε σήµερα σε προφορική συζήτηση της ερώτησης. Είναι ένα δείγµα ανεπάρκειας του Υπουργείου και έλλειψη σεβασµού προς το Κοινοβούλιο. Και µάλιστα
τώρα, για να λέµε την αλήθεια, ο κ. Σκρέκας έπρεπε να είναι εδώ.
Όταν συζητάµε για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήµατος και
του ενεργειακού, ο κ. Αµυράς, που έχει άλλο χαρτοφυλάκιο, καταλαβαίνουµε ότι κουβαλάει σταυρό. Όµως δεν είναι έτσι τα
πράγµατα. Πρέπει να είµαστε πιο σοβαροί απέναντι στο Κοινοβούλιο και απέναντι και στην κοινωνία.
Ακούσαµε από τις τοποθετήσεις του κ. Αµυρά το εξωφρενικό
ότι η ΔΕΗ θα έχει, λέει, κέρδη 850 εκατοµµύρια το 2021 και αυτό
ήταν πλεονέκτηµα και προτέρηµα. Αν ισχύει αυτό πάντως πρέπει
να συνεννοηθεί µε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος την Τρίτη
στη συζήτηση εδώ για την ουκρανική κρίση µας είπε ότι δεν θα
έχει κέρδη η ΔΕΗ. Υπάρχει µια σοβαρή αναντιστοιχία πλέον δηλώσεων των Υπουργών µε τον Πρωθυπουργό και πρέπει να το
προσέξετε αυτό.
Όµως, για να µπω λίγο στο θέµα, κύριε Αµυρά, αν µου επιτρέπετε, υπάρχει µία ερώτηση από 21/12 που αφορά στο αν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξασφαλίσει την επάρκεια του
ενεργειακού συστήµατος της χώρας σε καύσιµο και σε ισχύ, κάτι
που συνδέεται µε τις ακραίες αυξήσεις στην ενέργεια και ειδικότερα στο ρεύµα, ένα ζήτηµα που µπαίνει έντονα και επιτακτικά
µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει γίνει αντιληπτό από την προηγούµενη εβδοµάδα ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες της για την ακρίβεια πίσω
από την ουκρανική κρίση. Όµως, η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι
εδώ και οκτώ µήνες και απειλεί ανοιχτά πλέον τη βιωσιµότητα
της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. Και είναι, ξέρετε, ακραίο
να περηφανεύονται οι Υπουργοί για εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ κέρδη της ΔΕΗ για το ’21 που πλήρωσαν πανάκριβα το
ρεύµα οι καταναλωτές. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε εσωτερικά και να δείτε, τελικά, αν είστε ψεύτης εσείς ή ο Πρωθυπουργός. Τα είπε πριν µια εβδοµάδα. Εγώ δεν σας χρεώνω κάτι εκτός
Βουλής, όλα µέσα στη Βουλή έχουν ειπωθεί.
Η Ελλάδα, όµως, είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη και ευάλωτη σε
πιθανές δυσµενείς εξελίξεις µετά και τα γεγονότα στην Ουκρανία
-του πολέµου, όχι τα γεγονότα της εισβολής-, λόγω των καταστροφικών επιλογών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουµε αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη στη χονδρεµπορική τιµή ρεύµατος.
Δεν είναι, λοιπόν, κάτι το οποίο έρχεται µόνο από έξω. Δεν µπορεί τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο, τον Νοέµβριο, τον Αύγουστο
-πάω προς τα πίσω- να είµαστε πρώτοι στην Ευρώπη και να µη
φταίει καθόλου η διοίκηση, το ενεργειακό σχέδιο στη χώρα µας.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση ξεκίνησε τις αυξήσεις από τον Σεπτέµβρη του 2019. Τότε ξεκίνησε πρώτη φορά τις αυξήσεις στο
ρεύµα. Επέτρεψε την αισχροκέρδεια, τη λειτουργία καρτέλ στην
ενέργεια, άνοιξε το «target model» χωρίς έλεγχο και ρύθµιση.
Τα λέγαµε εµείς όλα αυτά στον κ. Χατζηδάκη. Μας έλεγε ότι
θα τα λύσει ο ανταγωνισµός. Βλέπουµε, τελικά, τι πληρώνουν οι
πολίτες στον ανταγωνισµό, γιατί απλά οι ρυθµιστικές αρχές δεν
κάνουν τη δουλειά τους και εσείς έχετε επιτρέψει, βάζετε πλάτη
στο καρτέλ της ενέργειας και, ταυτόχρονα, ιδιωτικοποιείτε τους
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ενεργειακούς φορείς για να µην έχει η πολιτεία κανένα εργαλείο
για να παρέµβει στην ενεργειακή αγορά.
Υπάρχει, όµως, ένα θέµα ενεργειακής ασφάλειας και για αυτό
ρωτάµε για το ενεργειακό µείγµα, για τα εγχώρια καύσιµα, τις
ανανεώσιµες πηγές και την εξοικονόµηση ενέργειας.
Όπως προέκυπτε την περίοδο που κάναµε την ερώτηση, τον
Δεκέµβριο, από πληθώρα δηµοσιευµάτων, αλλά και από αλληλογραφία µεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και βραχυπρόθεσµο
στην επάρκεια, αλλά και µακροπρόθεσµο στον ενεργειακό σχεδιασµό. Κι αυτό γιατί µε τη χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, αυτό
το επικοινωνιακό πυροτέχνηµα της βίαιης απολιγνιτοποίησης του
κ. Μητσοτάκη, δεσµεύσατε την Ελλάδα στο φυσικό αέριο και,
µάλιστα, από ιδιωτικές µονάδες εισαγόµενου, πανάκριβου και
ορυκτού καυσίµου για να κλείσουν οι λιγνιτικές.
Το αποτέλεσµα είναι ότι η αύξηση του κόστους του φυσικού
αερίου εξαιτίας των δικών σας επιλογών, γιατί µας δεσµεύσατε
σε αυτό, έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα πανάκριβο καύσιµο,
σε πανάκριβη τιµή χονδρεµπορικής, γιατί ταυτόχρονα αφήνετε
το καρτέλ να καθορίζει τις τιµές όπως θέλει και η ΔΕΗ συµµετέχει σε αυτό το καρτέλ. Ίσως για αυτό δίνετε και υψηλά µπόνους
στα στελέχη.
Το αποτέλεσµα είναι στις λιγνιτικές περιοχές να υπάρχει
υψηλή ανεργία. Τη Δευτέρα ήµουν στην Πτολεµαΐδα. Είναι ήδη
άνεργοι τέσσερις χιλιάδες. Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε σοβαρό
πρόβληµα ασφάλειας εφοδιασµού στη χώρα. Η χώρα είναι ενεργειακά ανασφαλής µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό φαίνεται από τον βαθµό εξάρτησης από εισαγωγές και από εισαγόµενα καύσιµα.
Εδώ τώρα και ενώ η Ευρώπη έχει συζητήσει πλέον για µια
άλλη στρατηγική, βλέπουµε ότι τον Αύγουστο τρέχατε να βάλετε
µπρος τη Μεγαλόπολη για να καλύψετε τον καύσωνα, ο ΑΔΜΗΕ
έθεσε θέµα από τον Οκτώβριο για διαθεσιµότητα λιγνιτικών µονάδων και η ΔΕΗ απαντάει και λέει ότι αµφισβητείται η διαθεσιµότητα των λιγνιτικών µονάδων. Πέρα από τις περιβαλλοντικές
άδειες που υπήρχε ζήτηµα, υπάρχει και ένα θέµα υποβάθµισης
των λιγνιτικών µονάδων.
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω και µε συγχωρείτε, τα
διαθέσιµα αποθέµατα λιγνίτη τώρα και η δυνατότητα απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε λιγνίτη είναι κάτι το οποίο πρέπει να µας
εξηγήσετε για ποιον λόγο αµφισβητείται.
Δηλαδή πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, εδώ και περίπου ένα χρόνο
έχουν κλείσει την προετοιµασία των µονάδων αυτών. Και µιλάµε
για το 2021, δεν µιλάµε για το 2025 για την απολιγνιτοποίηση.
Γιατί να σας πω την αλήθεια, κύριε Αµυρά, βλέποντας και τον
κλιµατικό νόµο που αναρτήσατε, βλέπω ότι αλλάξατε πάλι το
χρονοδιάγραµµα και το έχετε πάει για µετά το 2028, αλλά αυτά
θα τα πούµε όταν έρθει ο κλιµατικός νόµος να δούµε πού θα καταλήξετε τελικά.
Το θέµα είναι, λοιπόν, ότι έχετε στερήσει µια πηγή φθηνής
ενέργειας για την Ελλάδα που ήταν νόµιµη, εντός των σχεδίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του πλάνου κλιµατικής ουδετερότητας και οδηγήσατε σε µια επιβάρυνση µε ακραία ακρίβεια
όλων των καταναλωτών.
Η ελληνική βιοµηχανία λέει, κύριε Πρόεδρε, ότι θα κλείσει γιατί
δεν τα βγάζει πέρα. Ο Πρόεδρος των Βιοµηχανιών Αττικής, ο κ.
Μαθιός, πήγε στον κ. Σκρέκα τον Ιανουάριο και του λέει ότι δεν
µπορούµε να βγάλουµε πλέον την παραγωγή. Το λέει όλη η επιχειρηµατικότητα, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, η ΓΣΕΒΕΕ. Όλη η επιχειρηµατικότητα το λέει.
Αυτά πρέπει να µας τα απαντήσετε, όµως. Γιατί κάνατε τέτοια
λάθη; Και να σας πω και την αλήθεια; Εµείς την ερώτηση την κάναµε τον Δεκέµβριο για να µην κάνετε άλλα λάθη. Δυστυχώς,
ήµασταν προφήτες αρνητικών εξελίξεων. Τώρα µετά τη µεγέθυνση της κρίσης και την εισβολή πλέον της Ρωσίας θα έχουµε
πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα, αλλά και πάλι τα προβλήµατα θα
έχουν την υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης. Δώστε µια πρώτη
απάντηση σε αυτά και συνεχίζουµε µετά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Φάµελλε, ο κ. Σκρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν είναι σήµερα εδώ διότι συναντάται µε
εκπροσώπους τριών ευρωπαϊκών κρατών-µελών για να φτιάξουµε, να προωθήσουµε και να ενδυναµώσουµε την ελληνική
πρόταση που έχει καταθέσει ο Υπουργός, ο κ. Σκρέκας, από την
προηγούµενη εβδοµάδα στο Έκτακτο Συµβούλιο των Υπουργών
Ενέργειας, για τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού µηχανισµού για
να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις από αυτή τη διεθνή ενεργειακή
κρίση. Ελπίζω, λοιπόν, και να τον δικαιολογείτε, αλλά περισσότερο να υποστηρίζετε αυτή του την πρωτοβουλία.
Υποστηρίζετε, κύριε Φάµελλε, τον κ. Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην προσπάθειά του να χτίσει ένα
κοινό ευρωπαϊκό µέτωπο απέναντι στην ενεργειακή αυτή ευρωπαϊκή κρίση; Θα ήθελα την απάντησή σας.
Δεύτερον, δεν λέµε πάλι καλά και να κάνουµε τον σταυρό µας
που η ΔΕΗ έχει λειτουργικά κέρδη 800 εκατοµµύρια, εκ των
οποίων τα 600 εκατοµµύρια πηγαίνουν για να επιδοτηθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά;
Δεν κάνουµε τον σταυρό µας που δεν έπεσε αυτή η διεθνής
ενεργειακή κρίση επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ που η ΔΕΗ ήταν
µια χρεοκοπηµένη, δυστυχώς, εταιρεία;
Τα κέρδη της ΔΕΗ, λοιπόν, να σας ενηµερώσουµε, κύριε Φάµελλε, κατά τα 4/5 τους πηγαίνουν πίσω στους καταναλωτές για
να κατεβάσουµε τους λογαριασµούς του ρεύµατος για ένα πρόβληµα παγκόσµιο, µια αύξηση τιµών και µια ενεργειακή κρίση εισαγόµενη και όχι εγχώρια. Αυτά, λοιπόν, τα λέω για να το ξεκαθαρίσουµε.
Επίσης, από τον Δεκέµβριο δεν έχετε σταµατήσει -µας λέγατε
και τον Δεκέµβριο που είχατε καταθέσει την ερώτηση- να λέτε
και να ισχυρίζεστε ότι η Ελλάδα θα αντιµετωπίσει προβλήµατα
όσον αφορά στην ενεργειακή της επάρκεια.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι βρισκόµαστε στον
Μάρτιο και ενώ εσείς µας λέγατε ήδη από τον Δεκέµβριο ότι
εντός του µήνα η χώρα θα αντιµετωπίσει ενεργειακά προβλήµατα επάρκειας, κινδυνολογούσατε, δηλαδή, είµαστε στον Μάρτιο και τέτοια προβλήµατα ευτυχώς δεν έχουµε και ούτε πρόκειται να έχουµε.
Άρα, για µια ακόµη φορά αντιµετωπίζετε ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα µε καταστροφολογία και µια µικροκοµµατική τακτική. Γιατί
το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό;
Ο Πρωθυπουργός, µιας που τον αναφέρατε, τον βάλατε στο
στόµα σας, στο ΚΥΣΕΑ πρόσφατα είχε δηλώσει το εξής: «Η Κυβέρνηση προσαρµόζει τις πολιτικές της στα νέα δεδοµένα, όπως
αυτά διαµορφώνονται. Σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη εξασφαλίσει
την ενεργειακή επάρκεια και επεξεργαζόµαστε σενάρια που θα
αφορούν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απορρόφηση των διακυµάνσεων των τιµών της ενέργειας. Είναι ένα πρόβληµα πανευρωπαϊκό και για αυτό απαιτεί µια πανευρωπαϊκή λύση. Όλες
αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν ακόµα περισσότερο την ανάγκη
για µια ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονοµία».
Πάµε να δούµε, λοιπόν, καθώς µας ρωτάτε, ποιο είναι το σχέδιό µας για την επάρκεια. Με βάση το άρθρο 7 του Κανονισµού
941/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Ιουνίου 2019 σχετικά µε την ετοιµότητα αντιµετώπιση κινδύνων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ ως αρµόδια
αρχή προσδιορίζει συναφή εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής
ενέργειας, τα οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και,
βεβαίως, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η µελέτη, λοιπόν, προσδιορισµού αυτών των εθνικών σεναρίων
αντιµετώπισης τέτοιων κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται
εν εξελίξει. Η ολοκλήρωσή της αναµένεται άµεσα και, σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, όσα επίσης συµφωνούν
µε τα ορίζοντα στον κανονισµό που σας ανέφερα, εµείς ετοιµάζουµε σχέδιο αντιµετώπισης κινδύνων, το οποίο θα δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και, βεβαίως, θα κοινοποιήσει
ο Υπουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τώρα –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τα υπόλοιπα θα τα πω
στη δευτερολογία µου- µε την εξασφάλιση επάρκειας για όλη τη
διάρκεια του έτους είναι θετικό ότι µέχρι την καλοκαιρινή πε-
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ρίοδο διαφαίνεται ότι θα ενταχθεί σύντοµα για κανονική λειτουργία στο σύστηµα η λιγνιτική µονάδα «Άγιος Δηµήτριος 5» κατόπιν
της περιβαλλοντικής αναβάθµισης όµως του εξοπλισµού της και
εντός του έτους θα γίνει η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον µιας
νέας µονάδας µε καύσιµο φυσικού αερίου ισχύος 820ΜW.
Επιπλέον, περιλαµβάνουµε στο σχέδιο αυτό της προληπτικής
δράσης πρόσθετα µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού για τους επόµενους χειµώνες, όπως η θέσπιση υποχρέωσης προς διαχειριστές και κατόχους άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας για την τήρηση συστηµάτων επιχειρησιακής συνέχειας, δράσεις αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των προµηθευτών του φυσικού αερίου και τη θέσπιση υποχρεώσεων των
κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο
το φυσικό αέριο.
Φυσικά, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο Κώστας ο Σκρέκας, πριν και µετά το ξέσπασµα του
πολέµου στην Ουκρανία, τα δεδοµένα µας τα αναθεωρούµε εκ
νέου βάσει των νέων εξελίξεων και, βεβαίως, αντιλαµβάνεστε ότι
οι εξελίξεις χαρτογραφούνται πλέον σε διεθνές και όχι µόνο σε
εθνικό επίπεδο.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου γιατί µακρηγόρησα και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος για τη δευτερολογία του.
Παράκληση θερµή να είµαστε σύντοµοι, γιατί έχουµε ξεφύγει
στον χρόνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι
ο λόγος για τον οποίον κάναµε εµείς ερώτηση τον Δεκέµβριο
ήταν γιατί εµείς θέλαµε να προλάβουµε αυτά τα οποία συµβαίνουν σήµερα. Διαβάζω από χθεσινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το οποίο θα καταθέσω, τα εξής: Στη σύσκεψη
φέρεται να ζητήθηκε από τη ΔΕΗ να αρχίσει να βάζει στην αγορά
περισσότερους λιγνίτες και νερά, για να συγκρατήσει τις τιµές.
Φαίνεται ότι η συντάκτης γνωρίζει αυτό που δεν γνωρίζει ο
Υπουργός, ότι δηλαδή όταν υπάρχει θέµα επάρκειας ανεβαίνουν
και οι τιµές, γιατί υπάρχει ζήτηση και δεν καλύπτεται. Αυτό, βέβαια, έχετε αποτύχει να το καταλάβετε.
Λέει, όµως, το δηµοσίευµα ότι ο αρµόδιος διευθυντής της ΔΕΗ
-δεν λέω το όνοµα- που παραβρέθηκε στη σύσκεψη φέρεται να
υποστήριξε ότι οι λιγνίτες και τα νερά είναι εφεδρείες και θα
χρειαστούν το καλοκαίρι.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εδώ αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός
επάρκειας. Κρατάµε κάποιες εφεδρείες µικρές ως ρεζέρβες.
Σας το λέω εγώ, κύριε Αµυρά, για να το γνωρίζετε, επειδή
ήµουν τη Δευτέρα στην Πτολεµαΐδα- αυτή η επάρκεια είναι για
δύο µήνες. Άρα, δεν έχουµε καύσιµο βάσης σε περίπτωση µιας
έντασης της κρίσης και δεν έχετε κανένα συντελεστή ασφαλείας
στον σχεδιασµό σας.
Από την άλλη µεριά καταλαβαίνω ότι έχετε µια αγωνία να µας
πείτε για τη ΔΕΗ τη χρεοκοπηµένη. Αυτό που γνωρίζουν οι πολίτες, όµως, κύριε Αµυρά, δεν µπορείτε να το σβήσετε από τις µνήµες τους. Τεσσεράµισι χρόνια το ρεύµα στην Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ και µάλιστα είχαµε
µεσοσταθµική µείωση 12%. Τώρα, µε Κυβέρνηση Μητσοτάκη,
των αρίστων, των «γαλάζιων παιδιών» µε τα χρυσά µπόνους, είµαστε πρώτοι στη χονδρεµπορική τιµή τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Νοέµβριο που µας πέρασε. Αυτή είναι η διαφορά
που βλέπει ο πολίτης.
Σε δήµο της περιοχής µου που πήγα και επισκέφθηκα, το ρεύµα έκανε 11.000 ευρώ τον µήνα σε ένα αντλιοστάσιο και η ρήτρα
39.000 ευρώ.
Πώς θα πληρωθεί αυτό, κύριε Αµυρά; Με τα δηµοτικά τέλη;
Με αύξηση του κόστους στο ψωµί; Με αύξηση της λειτουργίας
των βιοτεχνικών µονάδων; Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν όλα
αυτά που έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη;
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Εµείς, λοιπόν, είχαµε πρόβλεψη. Γι’ αυτό σας κάνουµε ερωτήσεις, για να επισηµαίνουµε τα λάθη σας και να διορθωθείτε.
Εσείς, όµως, φαίνεται ότι είστε αµετακίνητοι. Δεν θέλετε. Η ιδεοληψία σας χτυπάει «κόκκινο». Υπάρχουν επιστολές του ΑΔΜΗΕ
που λέει να µπουν σε εφεδρεία µονάδες γιατί δεν υπάρχει επάρκεια στην Ελλάδα. Αυτό το αµφισβητείτε; Καταθέστε την. Εµείς
τη ζητήσαµε. Δεν λέµε κάτι παράλογο. Υπάρχει µήπως και µια
λανθασµένη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ να δανειστεί µε
ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα το 2021 και έτσι να αναγκαστεί
από µόνη της να αυτοχειριαστεί, να κλείσει τις µονάδες γιατί δεσµεύτηκε σε ένα δάνειο ότι δεν θα τις ανοίξει;
Και τώρα που υπάρχει ανάγκη µε πανάκριβο φυσικό αέριο χθες ακούσαµε ότι το φυσικό αέριο έφθασε στα 200 ευρώ- αυτό
απεικονίζεται σε κόστος ρεύµατος, κύριε Πρόεδρε, πάνω από
420 ευρώ τη µεγαβατώρα! Και µας λέτε για ποιο λόγο εµείς σας
πιέζουµε να ανοίξετε εγχώριες πηγές καυσίµου, όταν το λέει και
ο κ. Τίµερµανς χθες στην Ευρώπη; Μα, ακριβώς επειδή προβλέπουµε και εσείς δεν έχετε ούτε την ικανότητα να προβλέψετε
ούτε να επιλύσετε προβλήµατα.
Και ενώ η αγορά γονατίζει και ενώ οι πολίτες δεν µπορούν να
το αντέξουν ούτε οι επιχειρήσεις, ο κ. Μητσοτάκης προχθές στη
Βουλή είπε την απίστευτη ανακρίβεια ότι ο λιγνίτης σήµερα δεν
είναι πιο φτηνός από το αέριο. Όµως, βλέπω ότι ο κ. Σκρέκας
στις 14 Σεπτεµβρίου σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι η µεγαβατώρα από φυσικό αέριο κάνει 150 ευρώ και από λιγνίτη κάνει 110
- 115 ευρώ. Τελικά, ποιος λέει αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ.
Σκρέκας; Διότι βλέπω και τον κ. Κάπρο, πρώην πρόεδρο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας να δίνει τιµές στο αέριο 134 ευρώ και
στον λιγνίτη 115 ευρώ, ενώ διευθυντής της ΔΕΗ πρόσφατα δηµοσίευσε άρθρο για Ιανουάριο και Φεβρουάριο που λέει «από τις
λιγνιτικές µονάδες 145 ευρώ, από το αέριο από 170 έως 300
ευρώ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελικά, ποιος λέει την αλήθεια; Μπορείτε να µας απαντήσετε,
διότι πράγµατι η κατάσταση είναι κρίσιµη;
Και ενώ όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα και οι λογαριασµοί δηµιουργούν ηλεκτροσόκ, στη Γαλλία, η γαλλική κατά 88,3% δηµόσια EDF έβαλε πλαφόν 4% στις αυξήσεις και έκανε ανακεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων το κράτος
έβαλε τα 2,1 δισεκατοµµύρια για να παρέµβει στην αγορά, να
κρατήσει τις τιµές και να µη βάζει πλάτη στο καρτέλ της ενέργειας όπως κάνουν τα «γαλάζια παιδιά» στη ΔΕΗ και η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ενεργειακή παραγωγή σε αυτές τις συνθήκες κρίσης οφείλει
να στηρίζεται σε καύσιµα χαµηλότερου κόστους µε τήρηση των
ευρωπαϊκών προδιαγραφών και του στόχου της κλιµατικής ουδετερότητας., γιατί αυτό που έρχεται εξαιτίας σας στη χώρα µας
θα είναι τραγικό και η Κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για τη µείωση
του ενεργειακού κόστους. Δεν απαντάτε στους πολίτες. Δεν
απαντάτε στους δήµους, στις βιοτεχνίες, στις επιχειρήσεις, στα
αρτοποιεία, στα ζαχαροπλαστεία, στον χώρο της εστίασης. Η
ακρίβεια οδηγεί σε στέρηση του δικαιώµατος πρόσβασης στην
ενέργεια. Είναι ένα βασικό αγαθό και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
στερεί το αγαθό αυτό και αυξάνει την ενεργειακή φτώχεια.
Ακόµα και το 2020 έχουµε στατιστικά στοιχεία αύξησης της ενεργειακής φτώχειας.
Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι διπλά εκτεθειµένη στην ουκρανική
κρίση και αυτό οφείλεται στις επιλογές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σας ρωτάµε, λοιπόν, τα εξής: Είστε έτοιµοι για να αντιµετωπίσετε την κρίση επάρκειας; Έχετε ενισχύσει τον σχεδιασµό;
Έχετε ναρκοθετήσει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε την
απελευθέρωση του Χατζηδάκη και τα «γαλάζια παιδιά» που δεν
βρίσκουν ηλεκτρικό χώρο. Έχετε δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα πλέον, γιατί µας δεσµεύσατε στο αέριο και υπάρχει µία
αγωνία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
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γειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το βασικό αγαθό, κύριε Φάµελλε, είναι η αλήθεια, δηλαδή να
λέµε την αλήθεια, να την προασπιζόµεθα και να κινούµαστε µε
πυξίδα την αλήθεια.
Πείτε µου, λοιπόν, η χρεοκοπηµένη -δυστυχώς- ΔΕΗ επί των
ηµερών σας είχε ή δεν είχε επιπτώσεις σε όλους τους Έλληνες
φορολογούµενους; Ποιος πλήρωνε τη χασούρα της ΔΕΗ, τα εκατοντάδες εκατοµµύρια χασούρας της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος τα
πλήρωνε, ο µαγικός αυλός ή ο κάθε Έλληνας φορολογούµενος;
Εποµένως, σταµατήστε να κινδυνολογείτε. Αυτή η καταστροφολογία είναι φοβερή.
Για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που είπατε τώρα, µας
λέτε -αν είναι δυνατόν- να επισπεύσουµε τις ΑΠΕ! Δεν υπάρχει
επένδυση ΑΠΕ που πάει να ξεκινήσει µε την απλή βεβαίωση παραγωγού που να µη σας βρούµε απέναντι! Πράσινη ενέργεια δεν
θέλετε, ανεµογεννήτριες δεν θέλετε, φωτοβολταϊκά δεν θέλετε,
κύµα δεν θέλετε, γεωθερµία δεν θέλετε! Μα, τέτοιο έρωτα έχετε
µε τον λιγνίτη; Τι είναι το πράγµα; Μιλάτε εσείς για τις ΑΠΕ που
ορθώνετε τείχος ενάντια σε κάθε προσπάθεια οποιουδήποτε Έλληνα και Ελληνίδας επενδυτή ή του ελληνικού κράτους να χωροθετήσει και να αδειοδοτήσει µε αυστηρότητα τους περιβαλλοντικούς όρους και της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας για
τις ΑΠΕ;
Πείτε µου, σας προκαλώ, µία περιοχή όπου θα µας -εντός εισαγωγικών βέβαια η φράση- «επιτρέπατε» να προχωρήσουµε τις
ΑΠΕ. Πείτε µου µία περιοχή. Κάθε βδοµάδα είµαι εδώ να απαντάω σε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για κάθε βεβαίωση παραγωγού
που δίνει η ΡΑΕ ή για κάθε αδειοδότηση που δίνουν είτε τα
ΠΕΣΠΑ, είτε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, µετά από πάρα-πάρα πολύ µεγάλη
και δύσκολη βάσανο περιβαλλοντικού ελέγχου.
Πάµε παρακάτω τώρα, για να δούµε λίγο τα δεδοµένα, προκειµένου να τελειώσει η κινδυνολογία.
Και θα είµαι σύντοµος, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Πλεύρη,
γιατί ξέρω ότι σας έχουµε κουράσει πολύ.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, τις λιγνιτικές µονάδες. Από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες που δεν έχουν οριστικά αποσυρθεί, διαθέσιµες είναι οι µονάδες 1, 2, 3 και 4 του Αγίου Δηµητρίου, η
µονάδα Μελίτης και η µονάδα της Μεγαλόπολης 4. Για τη µονάδα 5 του Αγίου Δηµητρίου εκκρεµεί η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αναβάθµισης, δηλαδή το σύστηµα υγρής αποθείωσης. Μη διαθέσιµη θεωρείται και η µονάδα Μεγαλόπολη 3, στην
οποία διαπιστώθηκε βλάβη µεγάλης έκτασης στον λέβητα γιατί
είχε καταρρεύσει ένα τµήµα λόγω της παλαιότητας και δεν µπορεί να αποκατασταθεί εντός της χειµερινής περιόδου.
Πώς λειτουργούν οι λιγνιτικές µονάδες; Ποιο είναι το πλαίσιο
λειτουργίας τους σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους;
Πρώτα από όλα προβλέπεται από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και, φυσικά, από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ειδικότερα για τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες, εκτός
Μεγαλόπολης 3, η ένταξή τους σε καθεστώς παρέκκλισης λειτουργίας µε βάση την οδηγία 201/75 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία εγκρίθηκε από την αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ σε
εφαρµογή του ν.4821.
Πάµε να δούµε αν υπάρχουν αποθέµατα λιγνίτη. Την περίοδο
αυτή, τα υπάρχοντα αποθέµατα στις αυλές λιγνίτη και στους χώρους εσωτερικής αποθήκευσης των ορυχείων της ΔΕΗ κρίνονται
επαρκή, επαρκέστατα και προέρχονται όλα από εγχώριους πόρους, δεδοµένου ότι η επιχείρηση δεν έχει πραγµατοποιήσει εισαγωγές το τελευταίο έτος και ούτε σχεδιάζει να κάνει κάτι
τέτοιο. Τα αποθέµατα στις µονάδες Αγίου Δηµητρίου και Μεγαλόπολης προέρχονται από τα λειτουργούντα ορυχεία της ΔΕΗ
στη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη αντιστοίχως, τα οποία
συνεχίζουν και καλύπτουν κανονικότατα τις ανάγκες αυτών των
σταθµών.
Η Μελίτη καλύπτεται από ποσότητες που προέρχονται από τα
λειτουργούντα ορυχεία της ΔΕΗ στη δυτική Μακεδονία, αλλά και
από ποσότητες ιδιωτικών ορυχείων της περιοχής.
Ας πάµε τώρα λίγο στο µέλλον. Για την κάλυψη των αυξηµένων
πέραν του αρχικού προγραµµατισµού αναγκών σε φυσικό αέριο
έχουµε τα υδάτινα αποθέµατα της χώρας. Τον Οκτώβριο του
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2021 ήταν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, αλλά µε τον αναγκαίο
σχεδιασµό διασφαλίσαµε την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής των µονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ και, παράλληλα,
µετά τον Οκτώβριο τα υδατικά αποθέµατα αυξήθηκαν. Ήταν αρκετά σηµαντική η αύξησή τους σε σχέση µε το παρελθόν. Έτσι,
λοιπόν, µας επιτρέπεται η διαφοροποίηση της εντατικοποίησης
χρήσης των λοιπών συµβατικών πόρων.
Τέλος, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το
Κλίµα, για µας, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, αποτελεί στρατηγική επιλογή η µετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, µε στόχο να διασφαλίσουµε και να ενισχύσουµε την
ασφάλεια του εφοδιασµού. Αυτό κάνουµε και για λόγους περιβαλλοντικούς και για λόγους οικονοµικούς και για λόγους γεωπολιτικούς, πράγµατα που µάλλον εσείς αγνοείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Στις επόµενες πέντε επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντήσει ο
Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 458/22-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Η ενίσχυση οικογενειών υγειονοµικών που χάθηκαν µε
αιτία θανάτου COVID-19».
Κύριε Μπουκώρε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι ότι όλος ο κόσµος µε αγωνία
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πόλεµο της Ουκρανίας και ότι
η ενεργειακή κρίση είναι από τα ζητήµατα που απασχολούν τον
κόσµο. Όµως, ο COVID είναι εδώ και ξέρω ότι εσείς και οι συνεργάτες σας είστε ταγµένοι, ακόµα και σε αυτή τη φάση που
βλέπουµε µία αποκλιµάκωση σύµφωνα µε τους επιστήµονες και
άρχισε η άρση των περιοριστικών µέτρων, να εξακολουθείτε
αυτή τη µάχη.
Κύριε Υπουργέ, σκέφτηκα ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να
σας καταθέσω αυτή την επίκαιρη ερώτηση, διότι σε αυτή τη
φάση αποκλιµάκωσης της πανδηµίας είναι ώρα να κάνουµε έναν
απολογισµό για τους ανθρώπους που κυριολεκτικά έπεσαν στο
καθήκον. Όλοι γνωρίζουµε υγειονοµικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και άλλες ειδικότητες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους
µε αιτία τον COVID-19, είτε την περίοδο πριν αρχίσουν οι εµβολιασµοί είτε στη συνέχεια δίνοντας τη µάχη στα δηµόσια νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, σε άλλες δηµόσιες δοµές, αλλά
ακόµα και στα ιατρεία τους τα ιδιωτικά, τα οποία παρέµειναν
ανοικτά. Δεν το έβαλαν στα πόδια. Ήταν στην πρώτη γραµµή.
Κάποιοι ενδεχοµένως θα µπορούσαν να µεταχειριστούν και ορισµένες δικαιολογίες. Είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν στο καθήκον, αυτοί οι υγειονοµικοί, αυτοί οι ήρωες, όπως τους ονοµάσαµε, που τους χειροκροτήσαµε όλοι από τα µπαλκόνια µας, που
είδαµε να δίνουν τις µάχες συνεχόµενα οκτάωρα ολόκληρες
µέρες. Ορισµένοι από αυτούς τους ανθρώπους, τους επιστήµονες, δυστυχώς χάθηκαν.
Νοµίζω ότι είναι ώρα η πολιτεία να µελετήσει το ενδεχόµενο
µίας αποζηµίωσης -σε µία ηθική βάση που πρέπει να αντιµετωπίζουµε τέτοια ζητήµατα- των οικογενειών τους. Νοµίζω ότι στην
Ελλάδα αυτοί οι υγειονοµικοί είναι ορισµένες δεκάδες. Δεν γνωρίζουµε τα ακριβή στοιχεία. Είναι αλήθεια αυτό. Θα ήταν µία έµπρακτη αναγνώριση της πολιτείας αλλά και όλων των Ελλήνων
πολιτών, γιατί ό,τι πληρώνεται σε αυτή τη χώρα δεν θα πρέπει
να ξεχνάµε ότι πληρώνεται στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας και στη βάση των φόρων που πληρώνουν
οι Έλληνες πολίτες.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας προτείνω να σκεφτείτε το ενδεχόµενο της αποζηµίωσης -δεν είναι τόσο οικονοµική, αλλά περισσότερο ηθική η διάσταση- των οικογενειών, που άλλαξαν και
δραµατικά οι συνθήκες διαβίωσής τους -πρέπει να το επισηµαίνουµε και αυτό- µετά την απώλεια των ανθρώπων τους. Να µελετήσετε, λοιπόν, αυτό το ενδεχόµενο µε τη δέουσα σοβαρότητα, η οποία σας διακρίνει στη δραστηριότητα σας, για να
δούµε πώς µπορούµε να συµπαρασταθούµε στις οικογένειες των
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υγειονοµικών που χάθηκαν στη µεγάλη µάχη της πανδηµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός, ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να αναφερθώ στην κοινωνική
ευαισθησία που έχει η ερώτησή σας. Πράγµατι, γίνεστε ουσιαστικά ένας προποµπός να ανοίξει ένα θέµα που είναι πολύ σηµαντικό και είναι θέµα που απασχολεί το Υπουργείο και σχετίζεται άµεσα γενικότερα µε ένα πλαίσιο το οποίο συζητάµε και
έχει να κάνει µε τους υγειονοµικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και
λοιπό προσωπικό που όλο αυτό το διάστηµα, τα δύο χρόνια δίνουν τη µάχη µε την πανδηµία.
Η µάχη αυτή συνεχίζεται, διότι έχει διάφορες φάσεις. Μάλιστα,
στις συναντήσεις που είχαµε και µε τους άλλους Ευρωπαίους
Υπουργούς Υγείας αλλά και µε τη διοικήτρια του ECDC, υπάρχει
µία αισιοδοξία γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα λόγω των χαρακτηριστικών που έχει η µετάλλαξη «’Οµικρον» -είναι επικίνδυνη µετάλλαξη και δεν πρέπει ποτέ να την υποτιµούµε, αλλά δεν έχει
τα χαρακτηριστικά της µεγάλης νοσηρότητας που έχει η
«Δέλτα»- σε συνδυασµό µε µία ύφεση που βλέπουµε να υπάρχει
και στα κρούσµατα και κυρίως στους σκληρούς δείκτες, ειδικά
στον δείκτη των διασωληνώσεων, που µας δίνει την εικόνα της
πίεσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και είναι και ο δείκτης που σε
µεγάλο βαθµό, δυστυχώς, έχει συνανθρώπους µας που χάνουν
τη ζωή τους. Όµως, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασµός και όλη
η επιστηµονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι
ενδεχοµένως µπορεί αυτή η πανδηµία να µην έχει ολοκληρώσει
τον κύκλο της. Άρα, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός και
πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη προετοιµασία, ώστε, αν
υπάρξει νέο κύµα πίεσης -που µπορεί να είναι ανά πάσα στιγµή,
αλλά µε πιθανότητα να είναι όταν έρχεται το φθινόπωρο-, να είµαστε πλήρως προετοιµασµένοι, για να αντιµετωπίσουµε τις συνθήκες οι οποίες θα υπάρξουν.
Επ’ ευκαιρία, όµως, της ερώτησής σας, θα πρέπει να δούµε
συνολικά το θέµα, πώς θα ανταµείψουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τους υγειονοµικούς,
γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό έχει διάφορες φάσεις και η κορύφωση της φάσης είναι αυτό στο οποίο αναφέρεστε και σχετίζεται µε ανθρώπους οι οποίοι κατά τη διάρκεια που υπηρετούσαν, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, µολύνθηκαν από COVID και ουσιαστικά απεβίωσαν. Λαµβάνουµε όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουµε µία πρώτη εικόνα. Θα
δούµε τον ακριβή αριθµό, διότι θα πρέπει να συνδυάζεται µε την
παροχή της εργασίας.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλων αυτών των ανθρώπων, λοιπόν,
πρέπει να πούµε, πρώτα απ’ όλα, ότι για όσους ήταν στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, πέρα από µία οικονοµική επιβράβευση που
υπήρξε δύο φορές, επιπλέον δίνουµε τη δυνατότητα σε όσο προσωπικό ήταν επικουρικό να µπορέσει να διεκδικήσει µε αυξηµένη
µοριοδότηση τη µόνιµη παρουσία του στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Παράλληλα, η αναγνώριση υπήρξε σε όλα τα επίπεδα και
γι’ αυτό µπαίνουµε σε µία διαδικασία να ανοίγουµε τη συζήτηση
συνολικά µε τις συνθήκες εργασίας, µε το µισθολογικό, µε τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την επικινδυνότητα και ευρύτερα
µε τα κίνητρα τα οποία πρέπει να υπάρχουν, για να µπαίνει κόσµος στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Όσον αφορά αυτό το οποίο λέτε, για το οποίο θα µιλήσω στη
δευτερολογία µου, και µε τη δική σας πρωτοβουλία που παίρνετε, θέλουµε να δούµε την πλήρη εικόνα που υπάρχει. Είναι κάτι
που δεν αφορά µόνο το Υπουργείο Υγείας, αφορά και συναρµόδια Υπουργεία. Αλλά αφού φτάσουµε και δούµε αυτούς τους ανθρώπους, προφανέστατα είναι στις προθέσεις της πολιτείας να
µπορέσει να δει πώς αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους,
ουσιαστικά, θα ανταµειφθούν.
Ειδικά, κύριε Μπουκώρε, πρέπει να σκεφτούµε το γεγονός ότι
στην πρώτη φάση που δεν υπήρχε δυνατότητα προστασίας γι’
αυτούς τους ανθρώπους, διότι ήταν µια άγνωστη πανδηµία και
δεν υπήρχε το εµβόλιο, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην πρώτη
γραµµή και κινδύνευαν οι ίδιοι. Προφανώς, σε αυτούς τους αν-
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θρώπους θα υπάρξει έµπρακτη ανταµοιβή από την πολιτεία και
ειδικά σε αυτούς οι οποίοι κατά τη διάρκεια που υπηρετούσαν
νόσησαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι οικογένειές τους δεν αρκούνται µόνο στα «ευχαριστώ» τα οποία λέµε, αλλά θα υπάρξει
και ανταπόκριση σε όλο το πλαίσιο της πολιτείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Μπουκώρο, ο λόγος σε εσάς για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που, όπως
δηλώνετε στη Βουλή, σας απασχολεί η ολότητα των ζητηµάτων
που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
και βρίσκονται υπό µελέτη όλα αυτά τα ζητήµατα: και το ζήτηµα
της επικινδυνότητας και το ζήτηµα των απολαβών και όλα αυτά
τα ζητήµατα τα οποία απασχολούν τον κόσµο που εργάζεται στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Εγώ δεν θα εξαιρούσα από τον πυρήνα της ερώτησής µου και
τους εργαζόµενους που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Οι γιατροί, ιδιαίτερα πριν την περίοδο των εµβολιασµών, να αντιµετωπιστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Υπήρξαν βεβαίως -και µας ακούν οι υγειονοµικοί τώρα, κύριε
Υπουργέ- και γιατροί που χάθηκαν από άλλες αιτίες θανάτου
αλλά στη µάχη για τον COVID. Δηλαδή, θυµάµαι χαρακτηριστικά
εκείνον τον ήρωα πνευµονολόγο του νοσοκοµείου της Καλαµάτας, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο χιλιάδες ασθενείς και στο τέλος χάθηκε πάνω στη µάχη. Είναι και
κάποιες τέτοιες οριακές περιπτώσεις.
Επίσης, θα σας πρότεινα να δείτε και τη µοριοδότηση µελών
οικογενειών θανόντων υγειονοµικών µε αιτία COVID εν όψει και
του διαγωνισµού για τη στελέχωση της δηµόσιας υγείας, µε δεδοµένο ότι ο αριθµός, όπως είπαµε, σύµφωνα µε κάποιες πρόχειρες εκτιµήσεις, δεν µπορεί να φτάνει τους εκατό. Είναι
κάποιες δεκάδες και κατά συνέπεια, δεν θα επηρεάσει και το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
Βλέπω ότι σας απασχολεί το ζήτηµα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που αντιµετωπίζετε θετικά το ζήτηµα της αποζηµίωσης
οικογενειών θανόντων υγειονοµικών από COVID. Θέλω να σας
ευχαριστήσω που, όπως είπατε, βλέπετε και τα υπόλοιπα ζητήµατα. Υπάρχουν ιδέες. Ξέρουµε ότι οι δηµοσιονοµικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. Ζούµε µία κρίση πρωτοφανή και
µε τον πόλεµο και µε την ενεργειακή κρίση. Η οικονοµία βγαίνει
καθηµαγµένη από την πίεση της πανδηµίας.
Ωστόσο, γνωρίζω ότι όλο το πολιτικό σύστηµα και κυρίως η
σηµερινή Κυβέρνηση βλέπουµε µε εκτίµηση και ευγνωµοσύνη
τον αγώνα που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι, για να σωθούν άλλοι
άνθρωποι. Τίµησαν τον όρκο τους. Έπεσαν στην πρώτη γραµµή
του πολέµου κατά του κορωνοϊού. Πρέπει κι εµείς, λοιπόν, να δείξουµε πρόσωπο, ότι δεν αφήνουµε τις οικογένειές τους χωρίς
µία χείρα βοηθείας, που θα τους απαλύνει τον πόνο και θα τους
βοηθήσει να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις δύσκολες απαιτήσεις
της ζωής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όπως σας είπα
και στην αρχή, η ερώτησή σας θα γίνει ένα έναυσµα για να ανοίξει όλη αυτή η κουβέντα και θα ανοίξει µε τον πλέον θεσµικό
τρόπο και µε τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να δούµε
συνολικά τα θέµατα των γιατρών υγειονοµικών στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, στον βαθµό που υπάρχουν αντίστοιχα θέµατα,
αλλά και στο ιδιωτικό σύστηµα υγείας.
Κυρίως, στην κορωνίδα αυτού που λέτε, είναι το πώς για άνθρωπους οι οποίοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους από τον κορωνοϊό, σε ποιο πλαίσιο θα µπορέσει να υπάρξει
ανταπόκριση και βοήθεια προς τις οικογένειές τους. Πραγµατικά,
αυτή η ερώτηση είναι η αφορµή να ανοίξει αυτή η κουβέντα και
σε επίπεδο θεσµικό της Κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο συζήτησης και µε τα άλλα κόµµατα.
Κύριε Μπουκώρο, ακριβώς επειδή έχω και µία επόµενη ερώτηση που αφορά υγειονοµικούς που δεν έχουν εµβολιαστεί,
θέλω να πω ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό επάγγελµα και
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όποιος υπηρετεί στο Eθνικό Σύστηµα Υγείας είναι το αποκορύφωµα του αλτρουισµού. Και αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους
αναφέρεστε, είναι πραγµατικά το αποκορύφωµα του αλτρουισµού και αν θέλετε, γι’ αυτό οι υπηρεσίες υγείας διαφέρουν κατά
πολύ και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό απ’ όλους εµάς
που δραστηριοποιούµαστε στη ζωή µας σε άλλα επαγγέλµατα.
Ακριβώς, λοιπόν, η υγεία συνδυάζεται µε αυτό το θέµα.
Αλτρουισµός τι σηµαίνει; Όταν πας να προστατεύσεις την κοινωνία -και εµβολιάζοντας τον εαυτό σου προστατεύεις την κοινωνία και είναι κίνηση αλτρουισµού- στον βαθµό που εσύ ο ίδιος,
είτε γιατί έχεις φοβίες είτε γιατί έχεις οτιδήποτε, προτιµάς να
είσαι κίνδυνος για την κοινωνία και κίνδυνος για τον εαυτό σου
ως προς τη µετάδοση, αλλά και για την κοινωνία συνολικά, γιατί
ο εµβολιασµός είναι αυτός που θα παραγάγει τελικά την αντιµετώπιση και να µην βλέπουµε όλους αυτούς τους σκληρούς δείκτες, τότε προφανέστατα δεν αντιλαµβάνεσαι όλους αυτούς
τους συνανθρώπους µας που λέµε τώρα, που έδωσαν και δίνουν
τη µάχη.
Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο η πολιτεία µε έναν ξεκάθαρο
τρόπο τους γιατρούς και νοσηλευτές και όσους υπηρετούν στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που µε αλτρουισµό και µε µεγάλο αγώνα
έδωσαν τη µάχη αυτή τη περίοδο, θα τους ανταµείψει, µε κορωνίδα όπως είπαµε αυτούς οι οποίοι έδωσαν και τη ζωή τους
ακόµα, αλλά µε συγχωρείτε -και θα σας απαντήσω µε σαφήνειαόσοι επιλέγουν µια ατοµικιστική προσέγγιση των αντιλήψεών
τους ή του φόβου τους απέναντι στο καλό των συνανθρώπων
τους και στο καλό της κοινωνίας, µε συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι
µία τελείως διαφορετική συµπεριφορά, που δεν ταιριάζει σε γιατρούς και νοσηλευτές που βρίσκονται στο εθνικό σύστηµα
υγείας. Έχω και ερώτηση, στην οποία θα απαντήσω µε απόλυτη
σαφήνεια στην πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό και για την οικονοµία του χρόνου.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 468/28-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Προβλήµατα του τµήµατος Παθολογικής Ογκολογίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να αναδείξουµε µε αυτή την επίκαιρη ερώτηση τα συνολικά προβλήµατα του Τµήµατος Παθολογικής Ογκολογίας του
Γενικού Νοσοκοµείου της Λάρισας, αφ’ ενός µεν στο ζήτηµα των
ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά αφ’ ετέρου και την υποστελέχωση, τις συνεχείς αλλαγές µε νέο προσωπικό χωρίς εµπειρία στην ογκολογία, έµπειρων νοσηλευτριών
δηλαδή από το Τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας σε άλλα τµήµατα ή κλινικές του νοσοκοµείου, τα οποία και αυτά, ειρήσθω εν
παρόδω, είναι υποστελεχωµένα.
Παράλληλα, µε την υποστελέχωση και τις συνεχείς αλλαγές
υπάρχει και έλλειψη συντονισµού λόγω µη ορισµού προϊσταµένης στο τµήµα. Οι υπηρεσίες προς τους ασθενείς έχουν ως αποτέλεσµα να παρέχονται σε συνθήκες που δηµιουργούν κινδύνους
κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
Σε όλα αυτά προσθέτουµε την ακαταλληλότητα των χώρων
που διενεργούνται οι θεραπείες, τις κακές ξενοδοχειακές υποδοµές, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ασθενών και των
εργαζοµένων, αλλά και τις συχνές ελλείψεις έγκαιρης προµήθειας των αντικαρκινικών φαρµάκων, µε αποτέλεσµα να αναβάλλονται χηµειοθεραπείες, δηµιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες,
αφόρητες, απαράδεκτες, όλοι αυτοί οι παράγοντες για τους
ασθενείς και τους εργαζοµένους.
Συνεπώς, τα ερωτήµατα προς τον Υπουργό είναι σε τι ενέργειες θα προβεί, ώστε να στελεχωθεί το Τµήµα της Παθολογικής
Ογκολογίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας µε όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, µε µόνιµη και σταθερή εργασία, να υπάρχει σταθερή και χωρίς καθυστερήσεις
προµήθεια όλων των αναγκαίων χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων,
όλων των αναγκαίων µέσων για τη χορήγησή τους στους ασθε-
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νείς, αλλά και η παρασκευή, η διύλιση των φαρµάκων να γίνονται
στο φαρµακείο του νοσοκοµείου.
Επίσης, πρέπει να ανανεωθεί ο ξενοδοχειακός εξοπλισµός του
τµήµατος και να οριστεί επιτέλους ο προγραµµατισµός εγκατάστασης του τµήµατος της παθολογικής ογκολογίας σε κατάλληλες, σύγχρονες κτιριακές υποδοµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, θα απαντήσω και στα τρία σκέλη τα οποία βάζετε.
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει µε τα φάρµακα. Δεν υπάρχει
απολύτως κανένα πρόβληµα µε τα φάρµακα. Από τα 10 εκατοµµύρια του έτους 2021 τα 4,5 εκατοµµύρια δόθηκαν για φάρµακα
ογκολογικών ασθενών συνολικά του νοσοκοµείου, που δείχνει
ακριβώς την πλήρη κάλυψη των ογκολογικών φαρµάκων, ενώ
ήδη έχει δεσµευτεί από τον προϋπολογισµό το ποσό του
1.186.000 ευρώ, εκ των οποίων 300.000 ευρώ είναι µόνο για τον
µήνα Ιανουάριο. Άρα, η κάλυψη σε ογκολογικά φάρµακα στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι απόλυτη. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως έλλειψη.
Αναφορικά τώρα µε το προσωπικό στο οποίο αναφέρεστε,
σύµφωνα µε το τµήµα υπάρχουν οκτώ κλίνες για το ογκολογικό
τµήµα και εννιά καρέκλες στον σταθµό ηµερήσιας νοσηλείας. Για
αυτές τις ανάγκες υπηρετούν δεκαεπτά έµπειροι και µόνιµοι νοσηλευτές, καθώς επίσης και ένας νοσηλευτής επικουρικό προσωπικό, ενώ στο κοµµάτι των ιατρών υπήρξε µια συνταξιοδότηση
και ένας γιατρός είναι σε αναστολή λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρώσει τον εµβολιασµό. Και οι δύο αυτές θέσεις καλύφθηκαν
αµέσως µε µεταφορά από όµορες υγειονοµικές δοµές. Συνεπώς,
υπάρχει πλήρης κάλυψη στο προσωπικό. Γίνονται κανονικά όλες
οι θεραπείες, όπως αντίστοιχα υπάρχει και πλήρης κάλυψη και
στο θέµα των ογκολογικών φαρµάκων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Σχετικά τώρα µε τον εξοπλισµό στον οποίο αναφέρεστε, εκδικάστηκε στο πολιτικό δικαστήριο, όπως ενηµερώνοµαι από την
υπηρεσία του Εφετείου της Λάρισας, το αίτηµα του νοσοκοµείου
για να αλλάξει σκοπό το κληροδότηµα Βαΐτση και έτσι να µπορέσει να απεγκλωβιστεί ποσό, που προϋπολογίζεται σε δαπάνη
2.180.000 ευρώ, προκειµένου να λειτουργήσει ογκολογική µονάδα ηµερήσιας νοσηλείας µε πολύ καλύτερο ξενοδοχειακό εξοπλισµό, ενώ έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για
την ανακαίνιση του φαρµακείου.
Θα πρέπει να πούµε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια COVID λειτούργησαν κανονικά όλα τα ραντεβού και δεν υπήρξε ταλαιπωρία γι’
αυτή την ευαίσθητη κατηγορία των ασθενών.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες και για άλλα κονδύλια σε έναν συνολικό σχεδιασµό τον οποίο κάνουµε και θα είµαστε έτοιµοι να τον παρουσιάσουµε µόλις ολοκληρωθεί και αφορά
όλα τα νοσοκοµεία, όπως και η κτηριακή αναβάθµιση των νοσοκοµείων που έχει να κάνει µε την αξιοποίηση των χρηµάτων του
Ταµείου Ανάκαµψης, που φτάνουν στα 350 εκατοµµύρια για όλα
τα νοσοκοµεία. Οπότε στο πλαίσιο που θα ληφθούν και τα αντίστοιχα αιτήµατα θα δούµε και τι ανάγκες πρέπει να εντάξουµε
για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Όµως το ογκολογικό λειτουργεί και µε επάρκεια σε προσωπικό και µε πλήρη κάλυψη φαρµάκων και προσπαθούµε να βελτιώσουµε µε τους τρόπους που σας
είπαµε και την ξενοδοχειακή υποδοµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ στην παρούσα κατάσταση, που περιγράφεται και στο κείµενο της ερώτησης. Ο Υπουργός πήρε κάποια στοιχεία, τα ανέφερε και τοποθετήθηκε στην πρωτολογία
του, λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ όλα έχουν καλώς ή τέλος
πάντων υπάρχει επάρκεια προσωπικού νοσηλευτικού, ιατρικού
και πάει λέγοντας.
Ένα ένα, λοιπόν. Την παρούσα κατάσταση δεν την αποτυπώνουµε εµείς, αλλά οι ίδιοι γιατροί. Θα καταθέσω µια σειρά εγ-
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γράφων του συντονιστή διευθυντή ογκολογίας του τµήµατος
που αφορούν και το προσωπικό και όλα αυτά που αναφέρονται
στην επίκαιρη ερώτησή µας, συν τα φάρµακα για τα οποία θα τοποθετηθώ σε σχέση µε όσα ανέφερε και ο Υπουργός στην πρωτολογία του.
Πώς έχει, λοιπόν, η παρούσα κατάσταση; Έχουµε τη µονάδα
βραχείας νοσηλείας στο τµήµα ογκολογίας όπου χορηγούνται
χηµειοθεραπείες, τα ηµερήσια σχήµατα, και το τµήµα κλινικής
νοσηλείας όπου νοσηλεύονται είτε ογκολογικοί ασθενείς που παρουσιάζουν κάποιες επιδεινώσεις ή ασθενείς οι οποίοι χρήζουν
χηµειοθεραπείας σε συγκεκριµένες νοσοκοµειακές κλινικές συνθήκες παρακολούθησης κ.λπ.. Σε ό,τι αφορά τη βραχεία νοσηλεία έχουµε µία νοσηλεύτρια για την κάλυψη της µονάδος που
ασχολείται µε την ανασύσταση των νεοπλασµατικών φαρµάκων
που χορηγούνται εκεί, µία νοσηλεύτρια που χορηγεί τις χηµειοθεραπείες και παρευρίσκεται κατά την ώρα χορήγησης των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στον θάλαµο όπου νοσηλεύονται
οι ασθενείς και µία νοσηλεύτρια η οποία κατέχει και τη θέση
υπεύθυνης η οποία παράλληλα µε όλες τις άλλες υποχρεώσεις
και των εξωτερικών ιατρείων που λειτουργούν µαζί µε τη βραχεία
νοσηλεία επωµίζεται και τη διεκπεραίωση της κίνησης των ασθενών, τις αναγκαίες διεκπεραιώσεις στη διαχείριση του αρχείου
των ασθενών και πάει λέγοντας. Φυσικά αποτέλεσµα όλων αυτών
είναι η ακραία εντατικοποίηση µε κίνδυνο λάθη και ενδεχόµενα
ατυχήµατα, τα οποία καραδοκούν.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός σε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το
νοσηλευτικό προσωπικό. Είπα στην αρχή της δευτερολογίας µου
ότι θα σας καταθέσω τα σχετικά έγγραφα -να τα λάβετε υπ’ όψιν
σας, δείτε τα- για το τι τονίζουν οι ίδιοι, ο ίδιος ο συντονιστής διευθυντής.
Ποιο είναι το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό για το τµήµα
της κλινικής νοσηλείας; Δώδεκα. Ποιο είναι το διαθέσιµο προσωπικό σήµερα; Επτά. Στη βραχεία νοσηλεία πόσο είναι το αναγκαίο
προσωπικό; Εννέα. Πόσο είναι το διαθέσιµο; Πέντε. Επτά και
πέντε δώδεκα. Δώδεκα και εννέα είκοσι ένας. Είκοσι ένας απαιτούνται τουλάχιστον µε βάση την αναφορά των εγγράφων. Εµείς
αυτό το µεταφέρουµε. Γιατροί: πέντε οργανικές θέσεις. Αυτή τη
στιγµή υπηρετούν δύο. Η µία γιατρός, η ογκολόγος η οποία έρχεται εµβόλιµα κάποιες µέρες στο Γενικό Νοσοκοµείο της Λάρισας είναι στα Τρίκαλα. Ο ένας γιατρός παραιτήθηκε, ο άλλος
είναι σε αναστολή, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή σε καθηµερινή
βάση για τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, της νοσηλείας
τους, της βραχείας νοσηλείας τους, των εισαγωγών και πάει λέγοντας, να είναι δύο γιατροί. Σάββατο και Κυριακή µε απόφαση
της νοσηλευτικής υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της διοίκησης
του νοσοκοµείου βράδυ και απόγευµα -βράδυ ειδικά- δεν υπάρχουν βάρδιες.
Άρα τα προβλήµατα είναι οξυµένα. Φυσικά πάρα πολλά από
αυτά είναι διαχρονικά, δεν είναι του τελευταίου έτους. Όµως η
απαξίωση απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήµατα φέρνει τα σηµερινά
τραγικά αποτελέσµατα, την τραγική κατάσταση για τους ασθενείς η οποία στηλιτεύτηκε και από τους συλλόγους των καρκινοπαθών στην πόλη της Λάρισας. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στην
κλινική όπου νοσηλεύονται ογδόντα µε εκατό ασθενείς για χηµειοθεραπεία µηνιαίως. Αντίστοιχα στη βραχεία νοσηλεία γίνονται πεντακόσιες µε εξακόσιες πενήντα εισαγωγές και τριακόσιες
πενήντα έως τετρακόσιες χηµειοθεραπείες τον µήνα. Όλα αυτά
µε το υπάρχον προσωπικό. Όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν και γνωρίζουν.
Σε ό,τι αφορά τα φάρµακα, κύριε Υπουργέ, είµαστε πολύ προσεκτικοί και στη διατύπωση στην ερώτηση που κάναµε. Μιλάµε
για συχνές ελλείψεις. Δεν είπαµε γενικά ούτε αφορίζουµε. Γι’
αυτό το ζήτηµα έχουµε επίσης προς τη διοίκηση του νοσοκοµείου
δύο συνεχόµενα έγγραφα του συντονιστή διευθυντή του ογκολογικού τον Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο, µιλάει για ελλείψεις φαρµάκων που έχουν ως αποτέλεσµα να µην γίνονται συνεδρίες για
δεκατρείς ασθενείς τη µία φορά και είκοσι το επόµενο διάστηµα,
δηλαδή τριάντα τρεις ασθενείς µέσα σε είκοσι, είκοσι πέντε περίπου µέρες δεν έλαβαν τη θεραπεία τους ή αν έλαβαν, έλαβαν
µέρος της θεραπείας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως καταλαβαίνετε, για την πορεία της νόσου ενός καρκινοπαθούς.
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Όσον αφορά το φαρµακείο θα πρέπει να πω ότι, όπως γνωρίζετε, πιστεύω η διύλιση των αντικαρκινικών φαρµάκων θα πρέπει
να γίνεται σε συγκεκριµένες συνθήκες στο φαρµακείο και από
εκεί να διοχετεύεται στα τµήµατα όπου χρειάζεται να γίνει η έγχυσή τους στους ασθενείς. Πρόκειται για ένα φαρµακείο που ειρήσθω εν παρόδω έχει έναν επικουρικό φαρµακοποιό από το
πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Πώς θα γίνει; Πώς θα λειτουργήσει
όλο το σύστηµα; Και εδώ υπάρχουν ζητήµατα σε σχέση µε τα
φάρµακα και πώς διεκπεραιώνεται αυτή η διαδικασία άσχετα από
τα κονδύλια και το αν υπάρχουν ή όχι κονδύλια, δηλαδή της προµήθειας των φαρµάκων, που αυτό έχει να κάνει βεβαίως και µε
τη συνολικότερη λειτουργία του νοσοκοµείου.
Και κλείνω µε τον ξενοδοχειακό εξοπλισµό και αυτό που είπατε
για το κληροδότηµα Βαΐτση. Ήµουν νιος και γέρασα! Είναι δύο
δεκαετίες τώρα που παλεύουν αυτό το περίφηµο ποσό από αυτή
την κληρονοµιά και επίσης πολύ περισσότερο από δύο δεκαετίες
τώρα είναι ο προγραµµατισµός για τη νέα πτέρυγα του Γενικού
Νοσοκοµείου Λάρισας. Θα εντασσόταν, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, και η ογκολογική κλινική, το ογκολογικό τµήµα σε νέο
κτήριο, νέες υποδοµές και ξενοδοχειακό εξοπλισµό κ.λπ. παράλληλα µε το νεφρολογικό και την καρδιολογική. Έτσι τουλάχιστον
σχεδιαζόταν. Αυτό το έργο όµως καρκινοβατεί εδώ και χρόνια,
ενώ είναι αναγκαίο φυσικά όπως και πολλά άλλα που αφορούν
τα κτηριακά ζητήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου της Λάρισας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Λαµπρούλη. Πρώτα από όλα και στο κοµµάτι του
COVID έγιναν διαφορετικοί χώροι για να µην υπάρχουν επαφές
και χώροι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να µπορούν να
εξυπηρετούνται οι συγκεκριµένοι ασθενείς και να µην έρχονται
σε επαφή µε τα COVID περιστατικά.
Πράγµατι στο φαρµακείο ισχύει αυτό το οποίο λέτε και έχουν
ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες και άµεσα θα ανακαινιστεί ο
χώρος ώστε να πραγµατοποιείται εκεί η διύλιση των ογκολογικών
φαρµάκων, ενώ αντίστοιχα, πέρα από το κληροδότηµα που
υπάρχει, µια βασική εξέλιξη είναι ότι πλέον έχει γίνει το δικαστήριο -είµαστε εν αναµονή της αποφάσεως- και αντίστοιχα στον
βαθµό που θα µας τεθεί υπάρχουν και τα χρήµατα από το Ταµείο
Ανάκαµψης και περιµένουµε τις προτάσεις από όλα τα νοσοκοµεία της χώρας για να δούµε πού θα δώσουµε χρήµατα για τα
κτηριακά. Άρα για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι βέβαιο ότι
είτε µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Στο φαρµακείο αυτό το οποίο γίνεται είναι άµεσο, προκειµένου
ακριβώς να υπάρχει η πλήρης ασφάλεια ως προς τη διύλιση.
Αναφορικά µε το προσωπικό στο οποίο αναφερθήκατε και τα
στοιχεία τα οποία µας έχουν δώσει είναι ότι όχι απλά υπηρετούν
όπως σας είπα δεκαεπτά έµπειροι, γιατί είναι µόνιµοι νοσηλευτές
και µια επικουρική νοσηλεύτρια, αλλά ο ηµερήσιος καταµερισµός
είναι δύο νοσηλευτές για την ανασύσταση των κυτταροστατικών,
τρεις νοσηλευτές για τη χορήγηση και δύο νοσηλευτές για τον
συντονισµό εργασιών τµήµατος. Ενώ στις τέσσερις µέρες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Στο σύνολο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι, σας λέω πόσοι υπηρετούν βάσει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Το τµήµα βραχείας νοσηλείας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί καθηµερινά. Το σύνολο είναι τρεις. Κάποτε είναι τρεις, κάποτε δύο,
κάποτε είναι µία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εγώ σας είπα
ακριβώς πώς αυτή τη στιγµή γίνεται η διαδικασία. Έχουµε δεκαπέντε µε είκοσι θεραπείες για το τετραήµερο, το οποίο λέτε. Δεν
γίνεται το σαββατοκύριακο, αλλά εντός των καθηµερινών γίνεται
δεύτερη θεραπεία, όταν χρειαστεί. Αλλά ο αριθµός, ο οποίος
λέτε, φτάνει ακριβώς στον µήνα, διότι ο µέσος όρος είναι από
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δεκαπέντε έως είκοσι κι εσείς µου είπατε για ογδόντα θεραπείες,
οπότε γίνεται µε το αντίστοιχο προσωπικό.
Είπαµε για τους γιατρούς ότι υπήρξε και η κάλυψη από τον
όµορο νοµό πράγµατι, και η θέση ενός ειδικευµένου στην παθολογία, ενώ αντίστοιχα προκηρύσσονται και δύο θέσεις για το
κενό οργανόγραµµα. Αλλά τα κενά που δηµιουργήθηκαν καλύφθηκαν, ακριβώς για να µην υπάρχει µεγαλύτερη πίεση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής ):
Δύο θέσεις ογκολόγων;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι, προχώρησε
η δέσµευση δύο κενών οργανικών θέσεων και θα γίνει προκήρυξη. Είναι στην προκήρυξη η οποία θα βγει τώρα, αλλά τα κενά
που δηµιουργήθηκαν -τα δύο που λέτε- καλύφθηκαν µε τη διαδικασία την οποία λέτε -δεν σας λέω ότι καλύφθηκαν διαφορετικάκαι µε τη µεταφορά από όµορο νοµό.
Τώρα στα φάρµακα -και πράγµατι είναι σηµαντικό- όλες οι παραγγελίες γίνονται, εγώ έχω τα στοιχεία. Στα ογκολογικά φάρµακα υπάρχει πλήρης έγκριση και ειδικά για τον πρώτο µήνα,
που έχω και τα στοιχεία, καλύφθηκε πλήρως το ποσό το οποίο
ζητήθηκε. Και µόνο το γεγονός ότι το 50% των φαρµάκων που
χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι ογκολογικά δείχνει και την ευαισθησία που υπάρχει και γίνονται άµεσα
και γρήγορα οι παραγγελίες.
Για τις δυσλειτουργίες που αφορούν τον ξενοδοχειακό εξοπλισµό, σας είπα τον τρόπο που µπορούν να αντιµετωπιστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Η επόµενη είναι η έβδοµη µε αριθµό 469/28-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άρση
των διοικητικών µέτρων για όλους τους ανεµβολίαστους κατά
του COVID-19».
Και σ’ αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο κ. Πλεύρης.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα εξαρχής υποστηρίζει και παράλληλα
διεκδικεί τον καθολικό εµβολιασµό του πληθυσµού σύµφωνα µε
τα επιστηµονικά κριτήρια που τίθενται. Και το θεωρούµε αυτό ως
δικαίωµα, ανάγκη για την προστασία εν προκειµένω από τον κορωνοϊό και γενικότερα, φυσικά, σε ό,τι αφορά τους εµβολιασµούς.
Και παράλληλα, στηρίζουµε τον συνδυασµό όλων των απαραίτητων µέτρων πρόληψης, όπως επίσης υποστηρίζουµε την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει ο εµβολιασµός των υγειονοµικών και
όλων των εργαζοµένων στις µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας για την προστασία αφ’ ενός µεν των ίδιων, αλλά κι
αφ’ ετέρου των περιθαλπόµενων. Όπως επίσης στηρίζουµε και
τον θετικό συµβολισµό που έχει ο εµβολιασµός των υγειονοµικών
προς τον υπόλοιπο πληθυσµό.
Παράλληλα, θεωρούµε ότι το σηµαντικό όπλο των εµβολίων
απαιτεί ουσιαστική, ακόµα και προσωποποιηµένη ενηµέρωση,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν δικαιολογίες, φοβίες, ερωτήµατα και λοιπά και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί αυτό να υποκαταστήσει, φυσικά, όλα τα άλλα προληπτικά µέτρα τα οποία
χρειάζονται να παρθούν.
Ούτε, όµως, ο εµβολιασµός µπορεί να υποκαταστήσει τις σοβαρές ελλείψεις του δηµόσιου συστήµατος υγείας, ζητήµατα για
τα οποία η Κυβέρνηση δεν πήρε µέτρα. Αντίθετα, µε τα διοικητικά µέτρα για την αναστολή εργασίας των ανεµβολίαστων εργαζοµένων στους χώρους υγείας και πρόνοιας, αλλά και των
χρηµατικών ποινών στους ανεµβολίαστους άνω των εξήντα ετών,
η Κυβέρνηση επιχειρεί να στοχοποιήσει το τµήµα αυτό του πληθυσµού ως υπαίτιο στην ουσία, της διάδοσης του κορωνοϊού και
ενισχύοντας, παράλληλα, τον κοινωνικό αυτοµατισµό, συσκοτίζοντας τις βασικές και ουσιαστικές ευθύνες της πολιτικής της
Κυβέρνησης.
Εξάλλου, µε τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, όπου η µετάδοση
του κορωνοϊού γίνεται και από αυτούς που είναι πλήρως εµβολιασµένοι, η επιµονή της Κυβέρνησης στη διατήρηση των παρα-

9314

πάνω µέτρων της αναστολής αποδεικνύει -κατά τη γνώµη µαςότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο αντιλαϊκό σχεδιασµό, την ίδια
ώρα που από τον Σεπτέµβριο έχει αφαιρέσει από τα ήδη υποστελεχωµένα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας πάνω από τεσσεράµισι
χιλιάδες υγειονοµικούς µε το µέτρο της αναστολής, όπως και άλλους εργαζόµενους, χωρίς να υπάρχει ο λόγος που επικαλείται
περί ελέγχου της πανδηµίας. Και φυσικά, πιθανή είναι η απόλυσή
τους.
Και σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δηµιουργία µίας τεχνητής
επιδείνωσης λόγω της έλλειψης προσωπικού, προκειµένου να
εδραιωθεί ως ανάγκη ποια; Η είσοδος των ιδιωτών στις δηµόσιες
µονάδες υγείας, που ακούµε το τελευταίο διάστηµα συχνά-πυκνά
να εξαγγέλλεται από την Κυβέρνηση και από το Υπουργείο.
Τα ζητούµενα είναι: Πρώτον, να επανέλθουν άµεσα στην εργασία τους όλοι οι εργαζόµενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας µε την πραγµατοποίηση των αναγκαίων σε συχνότητα
προληπτικών τεστ και µία ουσιαστική, προσωποποιηµένη συζήτηση προκειµένου να εµβολιαστούν. Δεύτερον, να καταβληθεί το
τίµηµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον
χρόνο εργασίας τους πριν τεθούν σε αναστολή εργασίας. Τρίτον,
να ρυθµιστεί, παράλληλα, ο χρόνος της αναστολής της εργασίας
τους, να αναγνωριστεί, δηλαδή, ως συντάξιµος χρόνος το διάστηµα αναστολής. Και τέταρτον, να καταργηθεί και να µην εφαρµοστεί το µέτρο της οικονοµικής ποινής στους ανεµβολίαστους
άνω των εξήντα ετών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, θέτετε δύο θέµατα στα διοικητικά. Το ένα είναι το σκέλος
των υγειονοµικών -που θα αναφερθώ εκτενέστατα- και το δεύτερο είναι το σκέλος των λοιπών διοικητικών, αναφορικά και µε
το ποσό το οποίο πληρώνεται, δηλαδή, τα 100 ευρώ ανά µήνα
για όσους είναι ανεµβολίαστοι άνω των εξήντα ετών.
Ξεκινάω από αυτό και σας αναφέρω πως όταν λέµε υποχρεωτικότητα αναφερόµαστε στα εξής: περιορισµοί ως προς την πρόσβαση σε χώρους, να λογίζεται κάποιος ανεµβολίαστος εάν δεν
έχει κάνει την αναµνηστική δόση, να υπάρχουν περιορισµοί σε
χώρους διασκέδασης και στη δραστηριότητά τους στα απολύτως απαραίτητα, καθώς επίσης και το σκέλος της µείωσης του
χρόνου του εννεαµήνου στο επτάµηνο για να γίνει η αναµνηστική
δόση, αλλά και τα 100 ευρώ στις ηλικίες άνω των εξήντα.
Η εφαρµογή, λοιπόν, των µέτρων της υποχρεωτικότητας είτε
αυτά ήταν του υγειονοµικού προσωπικού είτε συνολικά, οδήγησε
από εκεί που ήµασταν στον εµβολιασµένο ενήλικο πληθυσµό στο
67%, σήµερα να είµαστε µε πρώτη δόση στο 84-85%, πάνω πια
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µε πρώτη δόση. Και στον ολοκληρωµένο εµβολιασµό είµαστε άνω του 81% στον ευρωπαϊκό µέσο
όρο, στον δε γενικό πληθυσµό από το 55% που ήµασταν έχουµε
φτάσει στο 72%, που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος. Αυτό, λοιπόν, έγινε, ναι, και µε µέτρα υποχρεωτικότητας.
Και ειδικά για τους άνω των εξήντα ετών που λέτε, από τους
σχεδόν εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας που ήταν ανεµβολίαστοι, λόγω
της υποχρεωτικότητας οι µισοί από αυτούς εµβολιάστηκαν και
αυτοί προστάτευσαν τον εαυτό τους. Διότι όλα τα στοιχεία µάς
δείχνουν ότι και οι θάνατοι και οι βαριές νοσήσεις αφορούσαν
κατά βάση ανεµβολίαστο πληθυσµό.
Ακόµα και από τα χθεσινά στοιχεία των διασωληνωµένων θα
δείτε ότι σε ποσοστό 75% είναι ανεµβολίαστοι. Και προσέξτε,
όταν ο γενικός πληθυσµός έχει φτάσει στο 85%, πάλι το 75% των
διασωληνωµένων είναι ανεµβολίαστοι και, κυρίως, είναι κατηγορίες συνανθρώπων µας άνω των εξήντα ετών. Άρα, τα µέτρα της
υποχρεωτικότητας είχαν αποτέλεσµα. Ήταν κάτι το οποίο δεν
στηρίχθηκε από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, αλλά ο αριθµός
έφτασε στον ευρωπαϊκό µέσο όρο και έχουν προστατευθεί οι
συµπολίτες µας.
Στο κοµµάτι των υγειονοµικών -και στη δευτερολογία µου θα
είµαι απόλυτα εκτενής, κύριε Λαµπρούλη- σε όλα όσα λέτε, για
να σας πω από τώρα, η απάντηση είναι «όχι». Δεν θα συµβεί τίποτα απ’ όλα όσα λέτε. Ούτε θα επιστρέψουν στην εργασία τους
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αν δεν είναι εµβολιασµένοι, ούτε θα τεθεί θέµα αν πρέπει να πάρουν αναλογικά χρήµατα -αυτά τα οποία αναφέρετε- ούτε θα
αναγνωριστεί ο χρόνος τους.
Θα σας πω ακριβώς το τι θα κάνουµε στη δευτερολογία, όµως
µε έναν ξεκάθαρο τρόπο λέµε ότι έχουν την επιλογή να µην εµβολιαστούν. Αλλά αυτή την επιλογή, µε συγχωρείτε, το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και η πολιτεία δεν είναι υποχρεωµένοι να τη δεχθούν. Είναι µια επιλογή την οποία κάνουν, οι ίδιοι επιλέγουν να
µην παρέχουν υπηρεσίες, αφού δεν πηγαίνουν να εµβολιαστούν,
οι ίδιοι αναλαµβάνουν τις συνέπειες. Και στη δευτερολογία µου
θα σας πω µε σαφήνεια ποιος είναι ο σχεδιασµός για τους συγκεκριµένους ανθρώπους, πόσος είναι ο αριθµός που έχει µείνει.
Και τελικά, να αποφασίσουµε εδώ πέρα αν θέλουµε το υγειονοµικό προσωπικό να είναι εµβολιασµένο ή να µην είναι. Διότι,
όταν λέµε ότι το υγειονοµικό προσωπικό θέλουµε να είναι εµβολιασµένο, αυτός που δεν εµβολιάζεται θα πρέπει να έχει κάποιες
κυρώσεις. Και κύρωση δεν µπορεί να είναι να κάνει ένα τεστ και
να επανέρχεται, διότι ακριβώς είναι ιατρικό, νοσηλευτικό και προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ ευάλωτους χώρους.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω ακριβώς ποια είναι η εισήγηση και του Υπουργείου Υγείας και τι θα ακολουθήσει από δω
και πέρα µε αυτούς που θα επιλέξουν να παραµείνουν ανεµβολίαστοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην ουσία ο Υπουργός από την πρωτολογία του -θα περιµένουµε να ακούσουµε και στη δευτερολογία του την απάντησή
του στον πυρήνα του ερωτήµατος, τι θα συµβεί, δηλαδή, µε τους
υγειονοµικούς που έχουν τεθεί σε αναστολή- επιβεβαίωσε αυτό
το οποίο εφάρµοσε η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας πριν την
εφαρµογή της υποχρεωτικότητας, αλλά και µετά, µε την ψήφιση
του µέτρου της υποχρεωτικότητας και της αναστολής των υγειονοµικών, ανακηρύσσοντας, δηλαδή, στην πράξη τα εµβόλια ως
αποκλειστικό µέσο αντιµετώπισης της πανδηµίας -όπως ειπώθηκε και προηγουµένως από τον Υπουργό, όπως ειπώθηκε και
όλο το προηγούµενο διάστηµα και αν θέλετε από την αρχή της
πανδηµίας ως ατοµική ευθύνη, χωρίς φυσικά την αναγκαία κρατική στήριξη στην ενηµέρωση, στην εξασφάλιση δηµόσιων υποδοµών και προσωπικού.
Απόδειξη, εξάλλου είναι η τεράστια καθυστέρηση του εµβολιασµού ανθρώπων ακόµη και σήµερα που µιλάµε, που δεν µπορούν να µετακινηθούν και έτσι ένα µεγάλο µέρος αυτών µένει
ανεµβολίαστο.
Έτσι οι παλινωδίες και η αντιφατικότητα των µέτρων της Κυβέρνησης, η ατοµική ευθύνη των ανθρώπων να διαγνώσουν προβλήµατα υγείας παράλληλα και να απευθυνθούν στον υποτιθέµενο γιατρό τους, η αναπάντητη από τους κρατικούς φορείς
προβολή από µερίδα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αντιεπιστηµονικών και ανορθολογικών απόψεων, που σε µεγάλο βαθµό
αντανακλούσαν τον πόλεµο µεταξύ φαρµακευτικών επιχειρήσεων για τη µερίδα της αγοράς, όχι µόνο αναπαρήγαγαν τις επιφυλάξεις, έδιναν χώρο σε σκοταδιστικές και αντιεµβολιαστικές
απόψεις.
Έτσι η Κυβέρνηση -το είχαµε επισηµάνει από πέρυσι όταν γινόταν και η συζήτηση για την ψήφιση της τροπολογίας για την
υποχρεωτικότητα- δεν προχώρησε σε στοχευµένη ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση για τον εµβολιασµό, δεν υπήρξε καµία τέτοια κατεύθυνση.
Αντίθετα τι έγινε; Κυβερνητικές παλινωδίες, ξεχείλωµα των
υγειονοµικών πρωτοκόλλων για τις ανάγκες των τουριστικών οµίλων, αντιεπιστηµονική παραφιλολογία εκ µέρους της ίδιας της
Κυβέρνησης, επιστηµονικοφανή επιχειρήµατα κυβερνητικών παραγόντων που εµφανίζονταν και εµφανίζονται -τώρα πιο αραιά
πλέον- ως έγκριτοι επιστήµονες για να δικαιολογούν προειληµµένες κυβερνητικές αποφάσεις, η µετατροπή µίας επιστηµονικής
κατάκτησης, αντίστοιχα, όπως το εµβόλιο σε προϊόν συναλλαγής
και εξαγοράς. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται και αυτό το συνεχίζετε.
Αυτές είναι οι αιτίες, λοιπόν, για τους φόβους, τις επιφυλάξεις
όσων δεν είναι αρνητές ή ανορθολογιστές και αυτά «ρίχνουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

νερό» στο µύλο του ανορθολογισµού των θεωριών συνοµωσίας
και αποτελεί φυσικά και έναν βολικό αντίπαλο της Κυβέρνησης
για να απεµπολήσει τις δικές της πολιτικές ευθύνες στα ζητήµατα της δηµόσιας υγείας στο σύνολό τους, να µην τα αναφέρω
τώρα.
Επίσης, µην ξεχνάµε –και το είχαµε επισηµάνει τότε, δηλαδή
πέρυσι- ότι η Κυβέρνηση έγραψε στα παλαιά των υποδηµάτων
της ακόµη και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
για εκστρατείες –αυτό έλεγε συγκεκριµένα- στοχευµένης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εµβολιασµό, προσαρµοσµένες σε κάθε επαγγελµατική οµάδα, οι οποίες θα βασίζονται
σε επιστηµονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς, µε
προϋπόθεση την προηγούµενη κατανόηση των φόβων και των
γενικότερων αντιλήψεων που υπάρχουν στην κοινωνία µας, σε
οµάδες εργαζοµένων, κ.λπ.. Φωνή βοώντος, δεν συµπεριλήφθη
τίποτε από όλα αυτά που πρότεινε ακόµα και η Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής, που κατά τα άλλα η Κυβέρνηση την αξιοποιεί κατά το
δοκούν, προφανώς.
Εµείς λέµε –και τα στοιχεία το δείχνουν- όλοι οι νοσοκοµειακοί
γιατροί, το σύνολο, η πλειοψηφία του υπόλοιπου υγειονοµικού
προσωπικού είναι εµβολιασµένοι, είτε άλλοι πλέον έχουν ανοσία,
λόγω του ότι έχουν νοσήσει.
Άρα, λοιπόν, το µέτρο της αναστολής ακόµη και του αριθµού
των υγειονοµικών που βρίσκονται σε αναστολή, θα πρέπει να
αρθεί, οι εργαζόµενοι να γυρίσουν στις δουλειές τους, στα νοσοκοµεία, στις µονάδες υγείας, µε τα απαραίτητα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται σε ό,τι αφορά τα τεστ, ατοµικά
µέτρα προστασίας και συγκεκριµένος εργασιακός χώρος –όπου
χρειάζεται δηλαδή- προκειµένου να µη δηµιουργούνται ζητήµατα
νόσησης, ενδεχοµένως, µε τον COVID.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Αντιπρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, να ξεκινήσω από τα γενικά που είπατε. Τι έγινε στον εµβολιασµό; Εκστρατεία έγινε. Κατηγορηθήκαµε και για αυτό. Έγινε
δύο φορές. Και στην πρώτη φάση έγινε εκστρατεία και το τελευταίο εξάµηνο έχει γίνει στοχευµένη εκστρατεία σε γυναίκες εγκύους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των εξήντα ετών, µε
επιστήµονες που βγαίνουν και µιλάνε και λένε τα οφέλη του εµβολίου.
Παράλληλα, µε εκστρατεία δείξαµε όλα τα στοιχεία για να
δούµε τους σκληρούς δείκτες και να δούµε πώς η επιλογή και
πώς παρασύρουν κάποιοι τους συνανθρώπους τους να µην εµβολιάζονται. Αυτά έχουν οδηγήσει δυστυχώς στο να βρίσκονται
συνάνθρωποί µας στις κλίνες εντατικής θεραπείας, πράγµα που
θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν είχαν εµβολιαστεί.
Αντίστοιχα ως Κυβέρνηση ως προς τα εµβόλια που λέτε, τα
διασφαλίσαµε για όλον τον πληθυσµό χωρίς να χρειάζεται ο πληθυσµός να κάνει τίποτα, αλλά µε ένα απλό µήνυµα να πάει να εµβολιαστεί. Αυτό που λέτε για το κατ’ οίκον, οι αιτήσεις που υπάρχουν έχουν καλυφθεί άνω του 90% και όσο µειώνεται η ανάγκη
για περαιτέρω εµβολιασµό, γιατί και στην αναµνηστική δόση είµαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο, απελευθερώνονται κλιµάκια και
αυξάνεται αυτό το κοµµάτι. Κάθε µέρα ικανοποιούνται αιτήσεις
που έρχονται.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των υγειονοµικών. Εδώ υπάρχει µια
ιδιαιτερότητα που πρέπει να απαντήσουµε µε σαφήνεια. Αφ’ ενός
έχουµε το κοµµάτι της πανδηµίας. Άρα, για όσο καιρό διαρκεί η
πανδηµία –και αυτή είναι, αν θέλετε, η πιο απλή λύση- δεν τίθεται
θέµα επιστροφής τους. Όπως δίνουµε παρατάσεις στο επικουρικό προσωπικό, ακριβώς γιατί υπάρχει πανδηµία, δεν θα επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι δεν εµβολιάζονται.
Η θέση όµως του Υπουργού Υγείας -που την έχω εκφράσει και
την έχω εισηγηθεί στην Κυβέρνηση και είναι θέση του Υπουργού
Υγείας- είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα εµβολιαστούν, δεν
πρέπει να παραµείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ήδη, κύριε
Λαµπρούλη, επεξεργαζόµαστε διάταξη, ώστε µε τη λήξη στις 31
Μαρτίου, δύο πράγµατα θα γίνουν. Ή θα παραταθεί η αναστολή
για όσο διαρκεί η πανδηµία ή διαφορετικά επεξεργαζόµαστε διά-
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ταξη η οποία θα έχει ως τυπικό προσόν τον εµβολιασµό για να
παρέχεις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και συνεπώς
όποιος δεν εµβολιάζεται δεν θα παραµείνει στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Οι θέσεις οι οποίες θα αδειάσουν, θα προκηρυχθούν γι’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τώρα ως επικουρικοί
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Δεν είναι ριψάσπιδες. Βρίσκονται
στη µάχη µε έναν αλτρουισµό απέναντι στην κοινωνία. Έχουν εµβολιαστεί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους και είναι δίπλα στον
συµπολίτη.
Κάποιος που αρνείται την επιστήµη, αρνείται το lege artis, αυτό
που λέµε εµείς οι νοµικοί και το γνωρίζετε εσείς οι ιατροί, ότι
πρέπει να λειτουργούµε σύµφωνα µε τους κανόνες της Ιατρικής
επιστήµης. Και όταν, λοιπόν, οι κανόνες της Ιατρικής επιστήµης
λένε ότι για την αντιµετώπιση της πανδηµίας πρέπει να υπάρχει
εµβολιασµός, αυτός που αρνείται να λειτουργήσει σύµφωνα µε
τους κανόνες της Ιατρικής επιστήµης, ασχέτως πανδηµίας, είναι
κατά της επιστήµης που καλείται να υπηρετήσει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Και εµείς λοιπόν, εδώ είµαστε ξεκάθαροι. Εάν ακολουθηθεί µία
θέση που έχει να κάνει µε τις αναστολές αυτές, θα παρατείνονται
όσο είναι η πανδηµία. Όµως η επεξεργασία που γίνεται τώρα µε
διάταξη είναι το ότι όποιος αρνείται την επιστήµη δεν µπορεί να
παρέχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και είναι απολύτως δική του επιλογή, διότι ο ίδιος µπορεί να πάει να εµβολιαστεί
και να επιστρέψει αµέσως. Αρνούµενος την επιστήµη του δεν θα
εκβιάζει την πολιτεία.
Η πολιτεία θέλει αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες να σέβονται την επιστήµη τους, να λειτουργούν µε
γνώµονα την επιστήµη τους, να µη λειτουργούν µε αντιεπιστηµονικές µεθόδους. Εάν κάποιος επιλέγει να έχει στην Ιατρική επιστήµη και στη Νοσηλευτική αντιεπιστηµονικές µεθόδους, δεν
µπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και
µόλις είµαστε έτοιµοι θα παρουσιάσουµε ακριβώς όλο το πλαίσιο
που θα λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Επόµενη επίκαιρη ερώτηση είναι η έκτη µε αριθµό 472/28-22022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σχέδιο επιστροφής
των εργολαβικών συνεργείων στο ΕΣΥ στους τοµείς της καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ.
Θάνος Πλεύρης.
Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, σε λίγες µέρες, τέλος του Μάρτη, λήγει η παράταση που έχει δοθεί στις περίπου οκτώ χιλιάδες συµβασιούχους ορισµένου χρόνου που παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ στους
τοµείς της σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης. Υπάρχει µια τεράστια αγωνία και ανασφάλεια στο προσωπικό αυτό. Προχθές
είχα την ευκαιρία να συναντήσω ένα µεγάλο κοµµάτι εργαζόµενων στο Νοσοκοµείο της Νίκαιας.
Η τροχιοδεικτική βολή που έχει δοθεί από εσάς, από το Υπουργείο, είναι ότι δεν θα υπάρξει ανανέωση και ότι η πολιτική επιλογή είναι να επανέλθουν τα εργολαβικά συνεργεία στο ΕΣΥ για
να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
Η αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής στο καθεστώς το οποίο
έχει δροµολογηθεί και ισχύει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια
δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν υπάρχει κανένας υγειονοµικός,
οργανωτικός, διοικητικός ή δηµοσιονοµικός λόγος που να επιβάλλει την επάνοδο σε ένα καθεστώς εργασιακής γαλέρας και
ακραίας εκµετάλλευσης χαµηλόµισθου εργατικού δυναµικού, το
οποίο υπήρχε στο σύστηµα υγείας.
Εµείς την προηγούµενη περίοδο κάναµε µια σηµαντική παρέµβαση αποϊδιωτικοποίησης σε ένα πεδίο που επί δεκαπέντε χρόνια
περίπου είχε εκχωρηθεί σε ιδιωτικά συµφέροντα. Έγινε µια προσπάθεια σηµαντική να βελτιωθούν η θέση εργασίας, οι συνθήκες
αµοιβής και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και αυτό
αναγνωρίζεται. Και εσείς τώρα, χωρίς κανένα στοιχειώδες πρό-
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σχηµα, από επιλογή που λέει ότι σε αυτό το πεδίο, που αφορά
και τον στενό πυρήνα του κράτους, πρέπει να δίνουµε χώρο σε
ιδιωτικά συµφέροντα και σε ιδιωτικές εταιρείες επαναφέρετε
αυτό το καθεστώς.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι έχετε υποχρέωση να πείτε ακριβώς ποιο
είναι το χρονοδιάγραµµα, τι θα συµβεί και να µας εξηγήσετε γιατί
επιµένετε σε αυτή την απολύτως νεοφιλελεύθερη εµµονή, η
οποία βεβαίως έρχεται να συµπληρωθεί και µε την επιρροή -γιατί
δεν είναι µόνο νεοφιλελευθερισµός- συγκεκριµένων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι: Ποια είναι η αναγκαιότητα; Αν
εξετάζετε το λογικό ενδεχόµενο να παραταθούν οι συµβάσεις
µέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ζητάει η ΠΟΕΔΗΝ. Να δοθεί η
δυνατότητα στο µεσοδιάστηµα να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισµοί που οι άνθρωποι αυτοί µε αυξηµένη µοριοδότηση, όπως δόθηκε και στο υπόλοιπο προσωπικό για τους µήνες της πανδηµίας, να διεκδικήσουν, να παραµείνουν και να αξιοποιήσει το σύστηµα υγείας την εµπειρία που έχουν αποκτήσει αυτόν τον καιρό.
Έχουν δώσει και αυτοί οι άνθρωποι µάχη στο πλαίσιο της υγειονοµικής κρίσης, πολύ σηµαντική µάχη, έχουν συµβάλει στο να
είναι οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα νοσοκοµεία αξιοπρεπείς. Νοµίζω ότι είναι οφειλόµενο χρέος της πολιτείας να διασφαλίσει ότι η επόµενη µέρα µετά τον COVID δεν θα είναι ένα
τοπίο απολύσεων και εργασιακής εκµετάλλευσης στο σύστηµα
υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχω απαντήσει
ήδη σε αρκετές ερωτήσεις για το συγκεκριµένο θέµα, αλλά θα
ήθελα στη δευτερολογία σας να µου ξεκαθαρίσετε τι εννοείτε
όταν λέτε «να παραταθούν µέχρι τον Δεκέµβριο και να προκηρυχθούν». Να προκηρυχθούν µόνιµες θέσεις;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέσεις ορισµένου χρόνου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάµε, λοιπόν,
τώρα σε ένα-ένα τα θέµατα για να δούµε τι γίνεται.
Πρώτα απ’ όλα, για να λέµε την αλήθεια σε αυτόν τον κόσµο,
και εσείς ποτέ δεν πήγατε για µόνιµες θέσεις. Ορισµένου χρόνου
ήταν όσοι µπήκαν, µε ορισµένου χρόνου που ανανεώνονταν.
Άρα, όταν βγαίνει κόσµος και λέει ότι «θα µείνετε µόνιµα στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας», κανένας δεν έχει φέρει τέτοια πρόταση.
Η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογή ορισµένου χρόνου, η οποία κάποια στιγµή σταµατάει.
Τι λέµε εµείς τώρα αυτή τη στιγµή και το βάζουµε σε µια διάσταση απόλυτα εξορθολογισµένη; Ενώ αναφορικά µε το ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό έχουµε µια σταθερή θέση ότι
παρατείνονται οι συµβάσεις -και παρατάθηκαν µέχρι τέλος του
χρόνου- βγαίνουν διαγωνισµοί µε αυξηµένη µοριοδότηση και η
επιλογή της Κυβέρνησης είναι σε όλο αυτό το προσωπικό να
δοθεί η δυνατότητα στις προκηρύξεις που θα βγαίνουν να µπορέσει να αποκτήσει τη µόνιµη θέση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
δεν ισχύει το ίδιο για τους ΣΟΧ. Και αυτό το έχουµε πει από την
πρώτη στιγµή µε απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν το αντιµετωπίζουµε ως
ίδια κατηγορία υπό την έννοια ότι πάµε σε µόνιµες σχέσεις.
Και το ερώτηµα είναι τώρα αν θα επιλέξεις να πηγαίνεις σε διαγωνισµούς ορισµένου χρόνου ή αν θα δίνεις τη δυνατότητα στις
διοικήσεις, εάν οι διοικήσεις το επιλέγουν, να µπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισµούς, ώστε αυτές οι υπηρεσίες σίτισης, φύλαξης και καθαριότητας να µπορούν να δίνονται και από ιδιώτες
outsourcing.
Εµείς, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε -και το είχαµε πει αυτό το
πράγµα- ότι θα παρατείνονται οι συµβάσεις. Προφανώς, στις 31
Μαρτίου θα παραταθούν οι συµβάσεις για ένα τρίµηνο. Αλλά παράλληλα, ναι, δεν είναι τροχιοδεικτικό αυτό που λέτε. Είναι επιλογή, την οποία λέµε. Να µπορούν να βγαίνουν προκηρύξεις,
προκειµένου να δίνεται αυτή η υπηρεσία και σε ιδιώτες, µε τι
όρο; Ότι οικονοµικά οι προκηρύξεις οι οποίες θα βγαίνουν θα
έχουν οικονοµικό όφελος για το νοσοκοµείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το ζητάει αυτό ο Υπουργός. Τους ζητάει να βγαίνουν σε διαγωνισµούς και τους ζητάει να κάνουν µια ανάλυση συνολική και
του κόστους των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα και
εργάζονται ως ορισµένου χρόνου και τους σεβόµαστε και τους
έχουµε ανανεώσει τις συµβάσεις. Δυόµισι χρόνια που είµαστε
Κυβέρνηση τις ανανεώνουµε αυτές τις συµβάσεις. Ενδεχοµένως,
είναι περισσότερο χρόνο από ό,τι βρέθηκαν επί των ηµερών σας
µε συνεχείς ανανεώσεις.
Έτσι, όταν οι διοικήσεις βγάζουν διαγωνισµούς, αν ο διαγωνισµός είναι µε στοιχεία πιο οικονοµικός -γιατί δεν είναι µόνο το
µισθολογικό, είναι και τι αναλώσιµα χρειάζονται για αυτά- τότε
να επιλέγεται αυτή η διαδικασία.
Επειδή οι διαγωνισµοί, είτε δεν έχουν βγει είτε βγαίνουν και
καθυστερούν είτε έχουν διαδικασίες, παράλληλα θα ανανεώνεται
σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα. Δεν τους αιφνιδιάζουµε καθόλου. Σας το λέω µε απόλυτη ειλικρίνεια, κύριε Ξανθέ.
Αυτή είναι η κατεύθυνση. Μπορεί οι διαγωνισµοί να µην ολοκληρωθούν. Μπορεί οι διαγωνισµοί να είναι ασύµφοροι, οπότε να
συνεχίζεται αυτή η διαδικασία των παρατάσεων. Αλλά, να εξετάσουµε ενδεχόµενα αυτοί οι άνθρωποι να µπουν για να πάρουν
θέσεις του Υγείας ως προς µόνιµες προσλήψεις δεν γίνεται.
Εάν δούµε ότι οι διαγωνισµοί δεν οδηγούνται, µπορούµε να
πάµε και σε αυτό το οποίο λέτε. Αν δούµε, δηλαδή, ότι τελικά δηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα στους διαγωνισµούς, µπορεί να
δοθεί η δυνατότητα να µπορέσουν να κάνουν προκηρύξεις για
ορισµένου χρόνου. Το ξεκαθαρίζουµε.
Η βασική επιλογή, όµως, είναι να γίνονται οι διαγωνισµοί, για
να µπορέσουµε να βρίσκουµε υπηρεσίες φθηνότερες που να παρέχονται απ’ έξω. Αν αυτές δεν βρίσκονται, θα ανανεώνονται οι
συµβάσεις. Πιστεύω ότι είναι µία ξεκάθαρη θέση την οποία
έχουµε αναπτύξει από την πρώτη στιγµή και στους ίδιους τους
ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατ’ αρχάς, είναι θετικό που λέτε ότι θα
φέρετε µια ρύθµιση -φαντάζοµαι νοµοθετική- για µια έστω τρίµηνη παράταση. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο. Εµάς, κύριε Πλεύρη, το θέµα µας είναι να µην
επανέλθει ένα καθεστώς ακραίας εργασιακής εκµετάλλευσης και
διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος, το οποίο υπήρχε για πολύ µεγάλο διάστηµα, για χρόνια, στο ΕΣΥ.
Ανοίξαµε αυτό το µέτωπο. Υπήρξε τεράστια κόντρα, σκληρή
κόντρα, κοινωνική και πολιτική. Υπήρξαν προσφυγές στα δικαστήρια, ασφαλιστικά µέτρα, προσφυγή στο Σ.τ.Ε., προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας. Όλα
αυτά κατέπεσαν και αποδείχθηκε στην πράξη.
Υπάρχουν τα δεδοµένα µόνο από τον «Ευαγγελισµό», µόνο
από ένα νοσοκοµείο της χώρας. Πάνω από 800.000 ευρώ το δηµοσιονοµικό όφελος σε έναν χρόνο, αφαιρουµένων -γιατί διάβασα απαντήσεις που δώσατε πριν από λίγο καιρό σε συναδέλφους- των αναλώσιµων. Μόνο από ένα νοσοκοµείο. Εµείς υπολογίζαµε ότι ήταν γύρω στα 60 µε 70 εκατατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο το δηµοσιονοµικό όφελος για το κράτος από την έξοδο
των εργολαβικών συνεργείων.
Εσείς, λοιπόν, τώρα, χωρίς καµµία αιτιολόγηση, θέλετε ουσιαστικά και προκρίνετε -και οι κατευθύνσεις που δίνονται στα νοσοκοµεία και στις διοικήσεις τους είναι ακριβώς αυτές- να
επαναφέρετε αυτό το καθεστώς. Αυτή είναι η διαχωριστική γραµµή.
Το τι θα γίνει µετά µε αυτό το προσωπικό είναι µια άλλη συζήτηση. Εγώ λέω λοιπόν, πρώτον, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να
επιστρέψουµε σε αυτό το καθεστώς βαρβαρότητας και εργασιακού µεσαίωνα. Ξέρετε ότι ο κόσµος πήγαινε µαζί µε το αφεντικό
και έβγαζε από το ΑΤΜ τα λεφτά και έδινε το δώρο των Χριστουγέννων πίσω; Ξέρετε τι ακραίες παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας γινόντουσαν; Υπάρχουν έλεγχοι του ΣΕΠΕ που επισηµαίνουν αυξηµένη παραβατικότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Ήταν αναξιοπρέπεια και εκµετάλλευση. Και αυτό το καθεστώς
τέλειωσε µε την προηγούµενη κυβέρνηση και εσείς πάτε να επαναφέρετε. Αυτό είναι η ουσία του θέµατος.
Γιατί αγαπητέ µου Υπουργέ, επηρεάζεστε και έχετε σχέση ορ-
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γανική µε αυτά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα; Και γιατί στο
πλαίσιο του αντικρατισµού σας θεωρείτε ότι στο στενό πυρήνα
του κράτους, στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µπορούν να υπάρχουν
νησίδες ιδιωτικότητας; Αυτό είναι το µεγάλο θέµα. Νοµίζω λοιπόν, να δεσµευτείτε ότι θα δοθεί η παράταση.
Δεύτερον, η κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί στις διοικήσεις
των νοσοκοµείων είναι προφανώς να προκηρύξουν νέους διαγωνισµούς, να υπάρχει πρόνοια το προσωπικό αυτό το οποίο έχει
βάλει πλάτη στην πανδηµία, να έχει την αναγνώριση που χρειάζεται από άποψη µορίων και να µπορέσει να συνεχίσει να παρέχει τις ποιοτικές υπηρεσίες τις οποίες παρείχε µέχρι τώρα και
µάλιστα σε τοµείς που αφορούν και τη δηµόσια υγεία γιατί έχουν
σχέση µε µολυσµατικούς χώρους, τα νοσοκοµεία κ.λπ..
Νοµίζω ότι αν δεν το κάνετε αυτό, απλώς δείχνετε ότι είσαστε
εµµονικοί, αµετανόητοι και πραγµατικά δεν έχετε καµµία επίγνωση του τι συµβαίνει σήµερα στο σύστηµα υγείας και κυρίως
το τι χρειάζεται ως παρακαταθήκη µετά την πανδηµία. Χρειαζόµαστε ένα νέο δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο θα έχει συνθήκες εργασίας, αµοιβής και εκπαίδευσης αξιοπρεπείς για όλες
τις κατηγορίες των εργαζοµένων του, από τον γιατρό µέχρι την
καθαρίστρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα ξεκινήσω από
αυτό που είπατε, τις νησίδες ιδιωτικότητας.
Κύριε Ξανθέ, πράγµατι το λέω πολλές φορές µάλιστα -και αναφέρεται και η Αντιπολίτευση και λέει «ο Υπουργός των ΣΔΙΤ»- ότι
ναι, πιστεύω πάρα πολύ στα ΣΔΙΤ και ως Κυβέρνηση πιστεύουµε
στα ΣΔΙΤ, πιστεύουµε στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα και στον τοµέα της υγείας. Και πιστεύουµε ότι αυτό θα
είναι προς όφελος του ασθενούς.
Και µάλιστα, κύριε Ξανθέ, το νοµοσχέδιο του ΕΟΠΥΥ που βάζει
ποιοτικά κριτήρια -σε ποιους;- στους ιδιώτες, ακριβώς δηµιουργεί αυτή την αίσθηση ότι ξεκαθαρίζουµε την κατάσταση στον
ιδιωτικό τοµέα. Γιατί εµείς θέλουµε να παίρνουµε υπηρεσίες από
τους ιδιώτες, όταν δίνουν ποιοτικές υπηρεσίες στον ασφαλισµένο και φτηνές υπηρεσίες στον ασφαλισµένο. Αντίστοιχα ενισχύουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Θα έχουµε χρόνο να τα
συζητήσουµε, τα έχουµε πει. Αλλά προφανέστατα αυτές οι σχέσεις θα είναι προς όφελος των ασφαλισµένων, προς όφελος των
ασθενών.
Όσο αφορά το συγκεκριµένο θέµα το οποίο λέτε. Αυτή τη
στιγµή µια έντιµη λύση θα ήταν κάποιος να πει «παιδιά, να είναι
µόνιµες θέσεις». Ας έβγαινε κάποιος να πει -το λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- για µόνιµες θέσεις. Διότι αν θεωρούµε
ότι κάποιος είναι ορισµένου χρόνου, το ορισµένου χρόνου δεν
σηµαίνει ότι είναι εσαεί. Μήπως τότε υποκρινόµαστε και κοροϊδεύουµε τον άνθρωπο; Εκτός εάν εσείς θεωρείτε ότι µέσω των
ορισµένων σχέσεων στην πραγµατικότητα θα δηµιουργηθεί µία
µονιµότητα. Δεν είναι αυτό στις προθέσεις µας.
Όµως, κύριε Ξανθέ, βάζετε δύο θέµατα. Το ένα θέµα είναι το
κόστος. Πιστεύω αυτό το οποίο σας λέω εδώ πέρα ότι η κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει το κόστος να είναι χαµηλότερο, το
λύνει. Ό,τι στοιχεία και να µου φέρνετε από το παρελθόν που
υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, εδώ ξεκινάµε µε µια βασική
αρχή, ότι ξέρουµε τι κόστος έχουµε τώρα και ζητάµε από το νοσοκοµείο να κάνουν διαγωνιστικά όταν αποδεδειγµένα συνολικά
το όφελος, άρα το κόστος είναι µεγαλύτερο. Οπότε τη µία ένσταση την οποία βάζετε, την απαντάµε µε σαφή τρόπο.
Για τη δεύτερη ένσταση, που προφανώς δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας εν γένει γιατί είναι εργασιακά θέµατα, να σας πω ότι
προφανέστατα µε όσους συµπράττει το δηµόσιο πρέπει να
εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία. Αυτό είναι σαφές. Αν υπήρξαν στοιχεία που δεν εφαρµόστηκε, δεν είναι λογική µε αυτόν
τον τρόπο να κόψουµε οποιαδήποτε σχέση µπορεί να έχει το δηµόσιο. Προφανέστατα και πρέπει να εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία.
Αυτό όµως που σας λέω εδώ πέρα είναι ότι η κατεύθυνση είναι
αυτή όπως είπαµε, ζητάµε από τις διοικήσεις να βγάζουν διαγωνισµούς. Οι διαγωνισµοί, όπως ξέρετε και εσείς ενδεχοµένως και
καλύτερα από εµένα σε αυτό το επίπεδο, έχουν συγκεκριµένο
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χρονικό πλαίσιο. Θα ανανεώνονται, θα ανανεωθούν στις 31 Μαρτίου, όπως ανανεώνονται συνολικά ανά τρίµηνο. Δεν πρόκειται
τα νοσοκοµεία να µείνουν χωρίς αυτές τις υπηρεσίες. Εάν όµως
ολοκληρωθούν οι διαγωνισµοί µε τους όρους που σας είπα, αντίστοιχα οι διοικήσεις θα έχουν την επιλογή -γιατί έτσι γίνονται
και οι ανανεώσεις- να µην ανανεώσουν ακριβώς γιατί θα έχουν
κλείσει. Αν δούµε ότι τελικά αυτό το διαγωνιστικό κοµµάτι δεν
βγαίνει, τότε ναι θα δοθεί και η δυνατότητα η οποία αναφέρεται
για προκήρυξη ορισµένου χρόνου.
Εµείς όµως πιστεύουµε ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισµού και
βάζοντας συγκεκριµένους όρους και διαδικασίες θα πετύχουµε
και το ποιοτικότερο και το καλύτερο για τα ελληνικά νοσοκοµεία.
Αλλά οι συµβάσεις θα ανανεώνονται. Στις 31 Μαρτίου θα ανανεωθούν. Και όσο δεν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, αντιστοίχως
ανανεώνονται γιατί δεν είναι δυνατόν να µείνουν τα νοσοκοµεία
χωρίς αυτές τις υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν έχετε την καλοσύνη να µου επιτρέψετε να κάνω µία παρατήρηση γενική, γιατί
αυτό το θέµα δεν έχει προκύψει τώρα µε την µετατροπή των συµβάσεων των ΣΟΧ σε αορίστου χρόνου ή µονιµοποίηση, αλλά σε
πολλά Υπουργεία έχουµε τέτοιες ερωτήσεις. Η Κυβέρνηση και
να θέλει να µετατρέψει µία σύµβαση ορισµένου χρόνου σε αορίστου δεν µπορεί να το κάνει. Υπάρχει συνταγµατική απαγόρευση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν ζήτησα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, κύριε
Ξανθέ. Δεν το κάνει εξυπαρχής. Υπάρχει συνταγµατική απαγόρευση.
Θα µου πείτε: Ποτέ δεν µπορεί να γίνει; Μπορεί. Πότε; Η απαγόρευση αυτή του Συντάγµατος ορά, αποβλέπει δηλαδή στον
νοµοθέτη. Ο νοµοθέτης δεν µπορεί να το κάνει. Δεν ορά τον δικαστή. Ο δικαστής όταν κρίνει ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και γίνεται κατάχρηση δικαιώµατος, µπορεί να το κάνει
µέχρι να πάρει αµετάκλητη απόφαση. Συνεπώς στο στάδιο αυτό,
µόνο οι ανανεώσεις των συµβάσεων µπορεί να γίνονται.
Δεν αναφέροµαι συγκεκριµένα στην ερώτηση αυτή, όπως το
έχει αναπτύξει πολύ σωστά ο Υπουργός, αλλά είναι γενικότερο
διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι κάνουν ερωτήσεις που αφορούν
εργαζοµένους σε πολλά Υπουργεία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το Σύνταγµά µας. Με την αναθεώρησή του δεν
έχει αλλάξει η διάταξη και έτσι ισχύει µέχρι τώρα.
Πάµε τώρα στην ένατη µε αριθµό 473/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεώργιου Ψυχογιού προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εξαιρετικά επείγουσα η ενίσχυση Νοσοκοµείου Κορίνθου και δοµών υγείας του νοµού».
Πάλι εδώ θα απαντήσει ο κ. Πλεύρης.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε σε συνέχεια της υγειονοµικής κρίσης
η οποία δεν έχει τελειώσει και για αυτό φέρνουµε και αυτή την
ερώτηση στη Βουλή και ελπίζουµε και εσείς που χειρίζεστε τις
υποθέσεις να έχετε συνειδητοποιήσει -γιατί µε τις δηλώσεις σας
αυτό δεν είναι προφανές- ότι ακόµα βρισκόµαστε σε ένα πάρα
πολύ κρίσιµο στάδιο.
Οι δοµές υγείας της Κορινθίας και ιδίως το Νοσοκοµείο Κορίνθου βρίσκονται σχεδόν δύο χρόνια τώρα µετά την έναρξη πανδηµίας στα όριά τους και στέκονται όρθιες µε την υπέρβαση του
ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Η ένταση όµως
και η διάρκεια της πανδηµίας αλλά και η απουσία στήριξης από
την πολιτεία, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη έκτακτη συνέλευση των γιατρών του νοσοκοµείου, του επιστηµονικού συµβουλίου, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και σχεδόν σε κατάρρευση.
Οι δύο κλινικές που νοσηλεύουν ασθενείς µε COVID στελεχώνονται κυρίως µε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν έχουν σχέση µε
τη νόσο. Πνευµονολόγος δεν υπήρχε για µήνες, ενώ οι όποιες
λύσεις δίνονται εκ των ενόντων, από περιφερειακά ιατρεία, κέντρα υγείας και το ΚΕΦΙΑΠ. Απαιτείται λοιπόν άµεση πρόσληψη
γιατρών ειδικότητας για αντιµετώπιση ασθενών COVID, παθολόγων, πνευµονολόγων, στελέχωση των ΤΕΠ του νοσοκοµείου και
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ενίσχυση της ΜΕΘ COVID, που λειτουργεί µόνο µε δύο γιατρούς
και συµπληρωµατικά στη συνέχεια από ιατρεία και κλινικές.
Τα δε ποσοστά θνητότητας στη ΜΕΘ -τα οποία είχαµε ζητήσει
και µε ερώτησή µας εδώ και έναν χρόνο και απ’ ότι πληροφορούµαι επιτέλους θα συζητηθεί ως επερώτηση- παραµένουν σύµφωνα µε τα γενικά στοιχεία πολύ υψηλά παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των γιατρών. Κρίσιµη είναι και η επαρκής στελέχωση της χειρουργικής κλινικής, τη στιγµή µάλιστα που όλες οι
χειρουργικές κλινικές έχουν συγκεντρωθεί στον τρίτο όροφο µάλιστα έπεσε και ένα ταβάνι προχτές, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται για τους ασθενείς- ενώ πολλά τακτικά
ιατρεία και χειρουργεία έχουν ανασταλεί.
Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η επίσπευση των κρίσεων για
πρόσληψη των γιατρών σε εκκρεµότητα, ενώ απαιτείται η επαναλειτουργία της παιδιατρικής, η ενίσχυση κλινικών όπως η ορθοπεδική, µαιευτική και οφθαλµολογική, αλλά και των εξωτερικών ιατρείων, ώστε να µην µετατραπεί, όπως λένε και οι ίδιοι οι
γιατροί, το νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο µιας νόσου.
Την ίδια στιγµή η υπέρβαση του νόµιµου αριθµού εφηµεριών
προσωπικού του νοσοκοµείου µε συνεχή και εξαντλητικά ωράρια, τα καθηµερινά «εντέλλεστε» από τη διοίκηση και η µη αξιοποίηση των υγειονοµικών σε αναστολή σε άλλες θέσεις ή η επιστροφή τους µε καθηµερινά τεστ, όπως ζητά και ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας και συζητήθηκε νωρίτερα το θέµα αυτό, επιδεινώνουν την κατάσταση. Παρόµοια είναι η εικόνα και στην
πρωτοβάθµια, την οποία θα αναλύσω στην δευτερολογία µου.
Σε αυτό το πλαίσιο το ερώτηµα που τίθεται είναι αν προτίθεστε
να προχωρήσετε, επιτέλους, σε µία ουσιαστική ενίσχυση και στήριξη του Νοσοκοµείου Κορίνθου και των πρωτοβάθµιων δοµών
υγείας µε το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό συµπεριλαµβανοµένης και της δύναµης του ΕΚΑΒ. Θα επανέλθω στη δευτερολογία µε τα υπόλοιπα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Ψυχογιέ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, πρώτα απ’ όλα στα ερωτήµατα τα οποία κάνετε, στα δύο
τάχιστα να πω -πιστεύω ότι το δεύτερο σκέλος απαντήθηκε πλήρως στην ερώτηση του κ. Ξανθού, απλώς τα λέω και πάλι για να
υπάρχουν στα Πρακτικά και στη δική σας ερώτηση- ότι θα παρατείνονται οι συγκεκριµένες συµβάσεις για φύλαξη, σίτιση και
καθαριότητα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι διαγωνισµοί που ζητά το Υπουργείο να βγουν είναι µε
την καλύτερη δυνατή τιµή και καλύτερη τιµή από το κόστος το
οποίο υπάρχει τώρα. Άρα θα υπάρχει παράταση αυτών των συµβάσεων, αλλά εφόσον ολοκληρωθούν οι διαγωνισµοί θα ακολουθείται η απόφαση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Αναφορικά µε το δεύτερο θέµα που θέσατε τώρα, νοµίζω ότι
ήµουν απόλυτα σαφής. Δεν υπάρχει επιστροφή των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού το οποίο δεν έχει εµβολιαστεί.
Αντιθέτως, το συγκεκριµένο προσωπικό από τη στιγµή που θα
υπάρξει ως τυπικό προσόν ο εµβολιασµός δεν θα παραµείνουν
συνολικά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και οι θέσεις τους θα προκηρυχθούν.
Αναφορικά µε τις θέσεις τις οποίες αναφέρετε τώρα, οι θέσεις,
που είναι ένα θέµα εσωτερικής κατανοµής των ΥΠΕ, εκτός του
ότι από την προηγούµενη προκήρυξη η οποία υπήρξε υπάρχει
µια σειρά από θέσεις που έχουν καλυφθεί -και θα σας τα καταθέσω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν- αντίστοιχα αυτή τη στιγµή
και εκτιµώντας τις ανάγκες της κάθε υγειονοµικής περιφέρειας
υπάρχουν µπροστά µας για νοσηλευτικό προσωπικό µόνιµες θέσεις τέσσερις χιλιάδες, όπου υπολογίζεται και το Νοσοκοµείο
της Κορίνθου.
Ευελπιστώ ότι την άλλη βδοµάδα θα µπορέσουµε να ανακοινώσουµε και την κατανοµή, για να στείλουµε στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειµένου να βγει προκήρυξη, η οποία θα είναι
εντός του Μαρτίου. Θέλαµε να είναι εντός Φεβρουαρίου, αλλά
θα είναι εντός του Μαρτίου. Υπάρχει προκήρυξη των εννιακοσίων
δέκα θέσεων για λοιπό προσωπικό, το οποίο θα είναι έτοιµο τον
Απρίλιο, και υπάρχει και η προκήρυξη για τους επτακόσιους γιατρούς, που τώρα θα γίνει η κατανοµή, που θα έχει την ιδιαιτερό-
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τητα ότι θα υπάρξουν και κίνητρα, αλλά θα βγουν πρώτα εκεί που
παρουσιάζεται το µεγαλύτερο πρόβληµα στελέχωσης.
Κατά βάση, από τα στοιχεία τα οποία έχουµε και από το Νοσοκοµείο της Κορίνθου, είναι ότι βγήκανε και άγονες θέσεις ισχύει δηλαδή αυτό το οποίο αναφέρετε- και δεν µπόρεσαν να
καλυφθούν οι θέσεις, αλλά κατά βάση οι περισσότερες θέσεις οι
οποίες προκηρύχθηκαν καλύφθηκαν.
Αναφέρατε και θέλω να το επαναλάβω ότι προφανώς η πανδηµία είναι εδώ και κανένας δεν έχει πει λήξη πανδηµίας είτε οτιδήποτε. Απλώς προσπαθούµε και εµείς να εκµεταλλευτούµε το
σκέλος που βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγµή η πανδηµία. Δεν
ξέρουµε πώς µπορεί στην πορεία να έρθει, αλλά προετοιµαζόµαστε ειδικά για το Φθινόπωρο, για να υπάρχει απόλυτη στελέχωση. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η αναδιάταξη
όλων των υπηρεσιών, προκειµένου να είµαστε ακόµα καλύτερα
προετοιµασµένοι.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα στοιχεία και για την πρωτοβάθµια και για τη δευτεροβάθµια στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ψυχογιέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα προσεκτικά, κύριε Υπουργέ. Να πω και εγώ µιας
και το αναφέρατε ότι το δεύτερο ερώτηµα ήταν για τους συµβασιούχους και το ανέφερε και ο συνάδελφος πρώην Υπουργός ότι
για µας, και είναι ξεκάθαρο αυτό, οι συµβασιούχοι αυτοί σε
σχέση µε τα συνεργεία εργολάβων έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήµατα. Πέραν του εργασιακού καθεστώτος, που είναι κρίσιµο
και της εκµετάλλευσης που αυτό συνεπάγεται και της µείωσης
των µισθών, περιλαµβάνει και τις καλύτερες υπηρεσίες -και το
ξέρετε αυτό και ας το επιβεβαιώσουν και οι διοικήσεις- αλλά περιλαµβάνει και το γεγονός ότι έχει πολύ χαµηλότερο δηµοσιονοµικό κόστος. Και γι’ αυτό είχαµε και αυτό το κέρδος της Κυβέρνησής µας και γι’ αυτό και στις διοικήσεις δεν µπορούν να περάσουν οι διαγωνισµοί διότι είναι προφανές και εξόφθαλµο ότι κοστίζουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή στο Νοσοκοµείο της
Κορίνθου ήρθαν προτάσεις οι οποίες ήταν πολλαπλάσιες σε
σχέση µε αυτό που κοστίζει τώρα. Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε την προσφορά τους και µέσα στην πανδηµία, αλλά
και όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Άρα κρατάω αυτό που λέτε για την παράταση, αλλά πρέπει να
κρατήσετε και εσείς όλα τα πλεονεκτήµατα που έχουν αυτές οι
υπηρεσίες σε σχέση µε τις άλλες ακόµα και στη δική σας λογική
όχι τη δική µας.
Από εκεί και πέρα για την αναστολή στους υγειονοµικούς αναφερθήκατε αναλυτικά και διεξοδικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας το ζητάει αυτό σε τρεις βάσεις. Δεν λέει να µην εµβολιαστούν ούτε εµείς το λέµε και το ξέρετε. Λέει στη λογική ότι πρόσφεραν µέσα στην πανδηµία, λέει στη λογική ότι εργασιακά αυτό
είναι δυσανάλογο, δηλαδή να απολύονται, και τρίτον ότι πρέπει
να γυρίσουν µε τεστ και σε συγκεκριµένες άλλες θέσεις από
αυτές που ήταν και βέβαια να πειστούν να εµβολιαστούν. Αυτή
είναι η συζήτηση που γίνεται.
Τώρα σε σχέση µε την πρωτοβάθµια του νοµού έχει υπάρξει
κι εκεί µια εγκατάλειψη. Κάναµε ερώτηση για τις τοπικές µονάδες
υγείας, οι οποίες έχουν αφεθεί στον αυτόµατο, πότε θα στελεχωθούν, πώς θα στελεχωθούν και για την Κορινθία ειδικά και γενικά. Τα κέντρα υγείας και αυτά τραβάνε γιατρούς προς το
νοσοκοµείο και δεν µπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει.
Είναι στα όριά του το προσωπικό και πάνω από αυτά. Αλλά και
τα περιφερειακά ιατρεία, που είναι ακόµα και σε πρωτεύουσες
πρώην δήµων, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και
οι άνθρωποι δεν µπορούν να κάνουν ούτε τις απλές διαδικασίες,
συναλλαγές και υπηρεσίες που χρειάζονται. Άρα και γι’ αυτό θέλουµε απαντήσεις και θέλουµε και στελέχωση και προσωπικό,
αυτό θέλουµε. Στην ουσία θέλουµε στήριξη και ενίσχυση για να
µπορέσουν αυτά να παρέχουν τις στοιχειώδεις υπηρεσίες στον
κόσµο.
Και βέβαια και το κέντρο αποκατάστασης, το ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο
άνοιξε επί των ηµερών µας, ήταν κλειστό, ένας εξαιρετικός
χώρος ο οποίος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και στη µετά COVID
αποκατάσταση, αλλά και στην αποκατάσταση, που είναι πανά-
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κριβη τώρα στα ιδιωτικά και δεν µπορεί ο κόσµος να την ακολουθήσει και πάει στα ιδιωτικά, γιατί είναι και αυτό που υπηρετείτε
ξεκάθαρα µε την απαξίωση αυτή. Και βέβαια η πρωτοβάθµια
είναι κρίσιµη γιατί είναι το πρώτο βήµα στο σχήµα και της αντί
COVID πολιτικής, στην αντιµετώπιση και την πρόληψη, αλλά και
στα υπόλοιπα νοσήµατα.
Θα πρέπει να πούµε ότι έχουµε κάνει και συνεχείς επισκέψεις
στο πεδίο, συναντήσεις µε τους εργαζόµενους, τη διοίκηση, συµβάλλουµε σε αυτό. Η λογική µας είναι πάµε µε προτάσεις και παρεµβάσεις. Γιατί είναι ένα νοσοκοµείο στο οποίο κάναµε πάρα
πολλά ως Κυβέρνηση, το στηρίξαµε και στους θετικούς ισολογισµούς του, και στους ανασφάλιστους όλους που µπήκαν στα νοσοκοµεία, και στα κρεβάτια ΜΕΘ τα οποία άνοιξαν, πέντε τον
αριθµό τότε, και στις υποδοµές του, και στα κληροδοτήµατα, και
στα εξωτερικά ιατρεία, και σε όλα.
Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους και, επειδή για
εµάς είναι πάρα πολύ κρίσιµη και σηµαντική η στήριξη και ενίσχυση των δοµών υγείας στο νοµό, θέλω να µας πείτε και για την
πρωτοβάθµια υγεία τι προβλέπεται το επόµενο διάστηµα -για
τους συµβασιούχους µας είπατε, αλλά συνολικά- και για τη στήριξη ενός συστήµατος, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιµο στην
παρούσα φάση. Είναι κρίµα µετά από όλον αυτόν τον τιτάνιο
αγώνα των γιατρών να απαξιώνεται, να αφήνεται στην τύχη του
και να µην µπορεί να ανταποκριθεί και στην επόµενη µέρα και να
υποβαθµίζεται στην ουσία µέσα από αυτές τις πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Ψυχογιέ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αναφορικά µε το
Νοσοκοµείο Κορίνθου υπάρχουν όλα τα στοιχεία µε τις προκηρύξεις που βγήκαν. Αυτή τη στιγµή έχουµε εκατόν δεκαοκτώ
άτοµα ιατρικό προσωπικό, εκατόν σαράντα πέντε νοσηλευτικό,
πενήντα πέντε διοικητικό, εξήντα πέντε παραϊατρικό και εξήντα
τρία λοιπό, ενώ είναι και δεκαεννιά τεχνικό. Είναι τετρακόσια
εξήντα πέντε άτοµα το προσωπικό, το οποίο συνεχώς σε όλες
τις προκηρύξεις ό,τι µας ζητάει «βγαίνει» σε προκήρυξη. Κατά
βάση καλύπτονται, αλλά βγαίνουν βέβαια και άγονες, όπου εκεί
προσπαθούµε να τις καλύψουµε µε άλλους τρόπους και µε τον
ευρύτερο σχεδιασµό που θα δούµε για να καλυφθεί αυτό το
θέµα το οποίο επεξεργάζεται η Αναπληρώτρια Υπουργός αναφορικά µε τα κίνητρα και τις δυνατότητες, ώστε να καλυφθούν
όλα τα κενά.
Αναφορικά µε την πρωτοβάθµια την οποία λέτε στην πρωτοβάθµια υγεία έχουν προκηρυχθεί είκοσι δύο θέσεις για τις δύο
µονάδες ΤΟΜΥ που λειτουργούν στην Κόρινθο. Είναι η προκήρυξη του Μαρτίου που ήταν του προηγούµενου έτους. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ως προς τις υποβολές. Ζητήσαµε και
συζητήσαµε να γίνει ενίσχυση των επιτροπών, προκειµένου γρήγορα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Όπως γνωρίζετε και το
γνωρίζει και ο πρώην Υπουργός ο κ. Ξανθός, υπάρχουν και συγκεκριµένες υποχρεώσεις της χώρας ως προς την ταχύτητα, αλλά
πέρα από αυτό είναι πλέον και βούληση ότι πρέπει να γίνει στελέχωση των συγκεκριµένων µονάδων.
Ευελπιστούµε, και αυτό είναι το χρονοδιάγραµµα µας, µέχρι
το καλοκαίρι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, όχι µόνο για
το συγκεκριµένο, αλλά συνολικά. Όσο ολοκληρώνονται θα ανοίγουν. Υπάρχει συγκεκριµένη υποχρέωση της χώρας να ανοίξει
αριθµό µονάδων τέτοιων µέχρι το τέλος του χρόνου.
Παράλληλα µε το νοµοσχέδιο που θα υπάρξει για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας -όχι για τον ΕΟΠΠΥ- που θα περάσει
αυτή την Τετάρτη και από το Υπουργικό Συµβούλιο και εν συνεχεία θα γίνει η συζήτηση, υπολογίζω ότι µέχρι τέλη Απριλίου θα
έχει έρθει στη Βουλή και για ψήφιση. Στο κοµµάτι που αφορά τις
δηµόσιες δοµές θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια διοικητική
ενοποίηση όλων των δοµών που υπάρχουν. Διοικητική, όχι κτηριακή ενοποίηση. Μπορεί σε κάποια σηµεία να µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αλλά είναι η διοικητική, προκειµένου να υπάρχει
µία πλήρη λειτουργία των δηµοσίων δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας στη χώρα µας. Ένα µεγάλο θέµα που φαντάζοµαι ότι θα
το συζητήσουµε και είναι µία πραγµατικότητα. Αφ’ ενός υπάρχουν δηµόσιες δοµές, αφετέρου υπάρχουν ιδιώτες ιατροί. Δυ-
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στυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια,
δεν µπόρεσε να αποδώσει το µέτρο του οικογενειακού ή θεράποντος -όπως τώρα λέγεται- ιατρού και σε µεγάλο βαθµό η απουσία -ένα από τα θέµατα τα οποία έχουν συζητηθεί- πρωτοβάθµιας στη χώρα µας στο βαθµό τον οποίο θα επιθυµούσαµε όλοι
να έχουµε, όχι µόνο στην πανδηµία αλλά και σε πολλά άλλα θέµατα, ουσιαστικά δηµιουργεί µία περαιτέρω επιβάρυνση στο
δευτεροβάθµιο σύστηµα υγείας ή καθυστέρηση του ατόµου να
πάει και να προσέλθει στο δευτεροβάθµιο σύστηµα υγείας ή να
κάνει τις προληπτικές εξετάσεις.
Σε όλο, λοιπόν, αυτό το πλαίσιο ως προς τη στελέχωση είναι
οι είκοσι δύο θέσεις που σας είπα, ευελπιστώ να ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες έως το καλοκαίρι, αλλά θα υπάρξει και ευρύτερη
συζήτηση που θα είναι η πρωτοβάθµια φροντίδα περίθαλψης το
αµέσως προσεχές διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της επόµενης επίκαιρης ερώτησης. Είναι η δεύτερη µε αριθµό 462/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Τραγικές ελλείψεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα µικρά νησιωτική αεροδρόµια εν όψει της τουριστικής περιόδου».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Ο κ. Συρµαλένιος έχει τον λόγο τώρα για να πρωτολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 21 Οκτωβρίου του 2021 καταθέσαµε ερώτηση προς το Υπουργείο σας σχετικά µε τις τραγικές ελλείψεις
της ΥΠΑ σε προσωπικό σε πολλά περιφερειακά αεροδρόµια, µεταξύ των οποίων νησιωτικά αεροδρόµια, ανάµεσά τους και στις
Κυκλάδες και ιδιαίτερα εκείνα της Σύρου, της Νάξου και της
Μήλου. Οι απαντήσεις που πήραµε ουσιαστικά δεν απαντάνε στο
πρόβληµα της έλλειψης στελεχών, ιδιαίτερα για εκείνες τις θέσεις των µοναδικών εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων του πύργου
ελέγχου για παροχή πληροφοριών πτήσεων και αυτές οι ελλείψεις οδήγησαν σε ακυρώσεις δροµολογίων, σε µαταιώσεις δροµολογίων. Εάν παραδείγµατος χάριν, ο µοναδικός υπάλληλος
δηλώσει ασθένεια, ακυρώνεται το δροµολόγιο και τρέχετε την
τελευταία στιγµή να βρείτε µία λύση ανάγκης, δηλαδή µία λύση
εµβαλωµατική για να µπορέσει να λειτουργήσει το αεροδρόµιο.
Το είχαµε αυτό, πέραν από τα παλαιότερα περιστατικά, περίπου
ένα µήνα πριν και στο αεροδρόµιο της Νάξου και πριν από τρεις
ηµέρες είχαµε το ίδιο ακριβώς πρόβληµα στο Αεροδρόµιο της
Μήλου.
Μας στέλνετε, λοιπόν, από τα γειτονικά αεροδρόµια ή από το
κέντρο έναν υπάλληλο µε καθυστέρηση, για να λειτουργήσει το
αεροδρόµιο και αυτό βεβαίως, µε ταλαιπωρία για τους επιβάτες,
οι οποίοι είχαν κλείσει ήδη τις πτήσεις για να πετάξουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί να εξασφαλίσει λειτουργικά και
ασφαλή αεροδρόµια, ιδιαίτερα στα µικρότερα νησιά.
Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήµατα, τα οποία έχουν τεθεί από τον
Σύλλογο Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
για µετατάξεις και για µόνιµες προσλήψεις για να λειτουργήσουν
τα αεροδρόµια. Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί,
κύριε Υπουργέ, και µάλιστα όταν λέµε ότι είµαστε µία χώρα που
περιµένουµε την τουριστική περίοδο, η τουριστική περίοδος επίκειται -βεβαίως, ο πόλεµος ήταν εκτός προγράµµατος, όλα τα
σηµάδια έδειχναν ότι θα έχουµε µία πάρα πολύ καλή περίοδο,
θα δούµε τώρα πως θα εξελιχθούν τα πράγµατα- αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι τα αεροδρόµια και τη χειµερινή περίοδο που η κίνηση είναι µικρότερη πρέπει να κλείνουν εάν δηλώνει ασθένεια
ο ένας και µοναδικός εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος για τις πληροφορίες πτήσεων.
Έτσι, λοιπόν, το ερώτηµα είναι:
Πρώτον, προτίθεστε επιτέλους να προχωρήσετε σε άµεσες
µόνιµες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στην ΥΠΑ, έτσι
ώστε να γίνουν και αυτά τα αεροδρόµια λειτουργικά και ασφαλή;
Δεύτερον, προτίθεσθε µέχρι την οριστική κάλυψη των υπηρεσιών µε µόνιµες προσλήψεις να διασφαλίσετε την αξιοπιστία λει-
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τουργίας των αεροδροµίων, τουλάχιστον µε µεταθέσεις και µετακινήσεις ή και µετατάξεις όπως, επαναλαµβάνω, έχει ζητήσει
ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Πολιτικής Αεροπορίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για να πρωτολογήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ για την
ερώτησή σας, γιατί είναι πραγµατικά επίκαιρη και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Διότι, για µία ακόµη φορά νοµίζω ότι οι
εξελίξεις µας έχουν προσπεράσει όλους.
Έρχεστε σήµερα για να συζητήσουµε ένα θέµα που όντως
είναι υπαρκτό και αρκετά σηµαντικό, για το οποίο, όµως, έχουµε
ξεκινήσουµε να δίνουµε λύσεις. Πριν απαντήσω στην ερώτησή
σας -για να γίνει, κύριε Πρόεδρε, απολύτως σαφές- θα µου επιτρέψετε να κάνω µία ευρύτερη αναφορά στα θέµατα της ΥΠΑ.
Στην ΥΠΑ έχουµε δύο κατηγορίες υπαλλήλων που ασχολούνται
µε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που επανδρώνουν τα κυρίως µεγάλα
αεροδρόµια και οι λεγόµενοι AFISO -σε αυτούς αναφέρεται ο κ.
Συρµαλένιος- οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο της παροχής πληροφοριών πτήσεων, ειδικά εκπαιδευµένοι από την ΥΠΑ γι’ αυτόν
τον σκοπό και επίσης, στελεχώνουν τα περιφερειακά αεροδρόµια, ιδίως τους χειµερινούς µήνες. Είναι ένα χρόνιο πρόβληµα
αυτό και το γνωρίζετε, που απασχολεί την ΥΠΑ εδώ και καιρό και
όντως σε µερικές περιπτώσεις είναι υποστελεχωµένες αυτές οι
υπηρεσίες.
Αυτή είναι η κατάσταση που παραλάβαµε και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται άλλωστε και η καινοτόµος κίνηση που είχαµε
κάνει και είχαµε ψηφίσει το ’19 µε το άρθρο 31/4647, στο οποίο
για πρώτη φορά καθιερώνουµε το µπόνους αποδοτικότητας στο
ελληνικό δηµόσιο, συνδυάζοντας τις µισθολογικές παροχές των
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας µε την απόδοση της αεροναυσιπλοΐας και τη µείωση των καθυστερήσεων. Και δεν σταµατάµε
σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε προχωρήσει σε αυτό που η δική σας
κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να κάνει, στον διαχωρισµό µεταξύ της ΥΠΑ και της ΑΠΑ, κάτι το οποίο είναι απαίτηση της
EASA εδώ και χρόνια και η ελληνική δηµοκρατία είχε καθυστερήσει, λόγω της προχειρότητας µε την οποία είχε νοµοθετήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια.
Πάµε, όµως, να δούµε, γιατί είναι επίκαιρη η ερώτησή σας και
πώς έρχεται αυτή τη στιγµή να διαψεύσει την κατηγορία, αν θέλετε ότι δεν έχουµε κάνει τίποτα.
Αγαπητέ, κύριε συνάδελφε, χθες στο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε για τις πρότυπες προτάσεις υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο
30, µε το οποίο επανεργοποιήσαµε τον τελευταίο διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, προκειµένου να
προχωρήσουµε στην πρόσληψη τριάντα πέντε ατόµων. Εσείς
πόσες προσλήψεις είχατε κάνει στην ΥΠΑ; Είχατε κάνει µηδέν
προσλήψεις. Εµείς, λοιπόν, τι κάνουµε τώρα; Εµείς παίρνουµε
τους επιλαχόντες του τελευταίου διαγωνισµού για να επιταχύνουµε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Έχουν ελεγχθεί τα πτυχία τους,
έχουν µοριοδοτηθεί και µπορούν να προσληφθούν άµεσα. Και
θα προσληφθούν άµεσα µέσα στους επόµενους µήνες.
Σταµατάµε εδώ; Όχι. Ξεκινάµε εντός του έτους µετά από συνεννόηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη ενενήντα
τριών ελεγκτών επιπλέον, πάγιο αίτηµα το οποίο έχει ο σύλλογος
των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, έτσι ώστε να καλύψουν τις
οργανικές τους θέσεις και επίσης, επιταχύνουµε τις διαδικασίες
για να βγει και η προκήρυξή τους εντός του έτους. Κι όχι µόνο
αυτό, αλλά σε αυτή την προκήρυξη θα έχουµε και τριάντα AFISO,
οι οποίοι θα στελεχώνουν τα περιφερειακά αεροδρόµια.
Nα πούµε και κάτι άλλο που δείχνει την δεν θα έλεγα υποκρισία, αλλά δείχνει, αν θέλετε, µια ασυνεννοησία που υπάρχει, αγαπητέ συνάδελφε. Το άρθρο αυτό χθες ο εισηγητής σας δεν το
ψήφισε για τις προσλήψεις και τώρα έρχεστε εσείς - προφανώς
δεν το γνωρίζετε, αλλά στο ίδιο κόµµα ανήκετε- και κουνάτε το
δάχτυλο στην Κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα.
Ερωτώ, λοιπόν, και είναι ρητορικό το ερώτηµα. Πώς είναι από
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τη µία δυνατόν να µας κατηγορείτε ότι δεν κάνουµε προσλήψεις;
Εδώ να πω κάτι. Οι προσλήψεις δεν είναι η καραµέλα και η ασπιρίνη για όλα µας τα ζητήµατα. Διότι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν µια υποχρέωση να δουλεύουν τις ώρες που
πρέπει να δουλεύουν. Διότι άκουσα και πριν την ερώτηση, κύριε
Πρόεδρε, και στα θέµατα της υγείας. Κάθε φορά που υπάρχει
οποιαδήποτε έλλειψη, η Αντιπολίτευση φωνάζει για προσλήψεις.
Και η αλήθεια είναι η εξής. Εσείς πόσες προσλήψεις κάνατε στην
ΥΠΑ; Μηδέν. Όχι µόνο αυτό, αλλά εχθές είχατε την ευκαιρία να
υπερψηφίσετε αυτό το άρθρο για τους τριάντα πέντε και δεν το
κάνατε.
Εποµένως, θέλω εδώ να τονίσω ότι τουλάχιστον για να συνεννοηθούµε σε αυτή την Αίθουσα συµφωνώ µε την ερώτησή σας.
Όντως υπάρχει ένα πρόβληµα και βρίσκουµε λύσεις. Στη δευτερολογία µου θα σας πω και τι κάνουµε άµεσα αυτή τη στιγµή για
να καλύψουµε το πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Συρµαλένιο, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, θέλω
να πω ότι εσείς θα έπρεπε να επικεντρωθείτε πολύ περισσότερο
στο πρόβληµα το οποίο λέτε ότι θα µας αναφέρετε στη δευτερολογία εάν και κατά πόσον έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες
προσλήψεων. Είπατε για κάποιες και αυτό είναι θετικό, εάν υπάρχει. Ένα αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι εν πάση περιπτώσει το πρόβληµα είναι
χρόνιο. Όντως είναι χρόνιο, αλλά να µην ξεχνάτε ότι εµείς προσλήψεις µε τον κανόνα ένα προς δέκα -δέκα αποχωρούν και ένας
προσλαµβάνεται- και πέντε αποχωρούν, ένας προσλαµβάνεται,
που έγινε από την 1-1-2019 µετά που βγήκαµε από τα µνηµόνια
χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και χάρη στην πολιτική της
δικής µας κυβέρνησης, τότε καταφέραµε να µπούµε από το 2019
στη διαδικασία να µπορούµε να κάνουµε ουσιαστικές προσλήψεις. Εποµένως, όντως έχετε δίκιο. Δεν υπήρχαν τότε προσλήψεις.
Αλλά θέλω να σας ρωτήσω: Σε τελευταία ανάλυση, πόσες πτήσεις είχαν µαταιωθεί τα χρόνια εκείνα από τα µικρά νησιωτικά
αεροδρόµια και πόσες πτήσεις µαταιώθηκαν τώρα; Τουλάχιστον
τον τελευταίο ένα - ενάµιση χρόνο έχουν µαταιωθεί αρκετές πτήσεις και από την Ικαρία και από τη Μήλο και από τη Νάξο. Επανειληµµένως δηµιουργείται αυτό το πρόβληµα. Και δεν µπορούµε να λέµε ότι όντως το πρόβληµα είναι χρόνιο και να µην το
αντιµετωπίζουµε εν όψει της τουριστικής περιόδου και εν όψει
του ότι έχουµε µια χώρα που σε αυτά τα νησιά έχει αυξηµένη κίνηση και επιβατικού κοινού µόνιµου πληθυσµού αλλά και επιβατικού κοινού τουριστών που έρχονται από την άνοιξη µέχρι το
φθινόπωρο.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ θετικό να ξεκινήσουν επιτέλους. Αναγνωρίστε το πρόβληµα αυτό και µην κάνετε συνεχώς
αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αναγνωρίσετε ότι το πρόβληµα είναι υπαρκτό και δεν µπορεί ένας υπάλληλος της ειδικότητας που είπατε του ελέγχου των πτήσεων, που είναι η δεύτερη
κατηγορία από τους υπαλλήλους που είπατε της ΥΠΑ, εάν αρρωστήσει ή αν συµβεί κάτι, να αντικαθίσταται από έναν άλλο
υπάλληλο που έρχεται από το κέντρο, που έρχεται από την
Αθήνα επειγόντως για να µπορέσουν να λειτουργήσουν τα αεροδρόµια. Αυτό είναι το πρόβληµα και επιτέλους θα πρέπει να
χαραχθεί µια µεσοµακροπρόθεσµη πολιτική προσλήψεων µόνιµου προσωπικού έτσι ώστε τα αεροδρόµιά µας να µπορέσουν να
είναι ασφαλή και λειτουργικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ευτυχώς αναγνωρίζετε και εσείς µε τη τοποθέτησή σας ότι
χθες έγινε ένα λάθος; Ρητορικό είναι το ερώτηµα. Να ρωτήσετε
τον κ. Γιαννούλη γιατί δεν το ψήφισε. Τριάντα πέντε άνθρωποι
θα έρθουν σε τρεις µήνες και αυτές οι προσλήψεις είχαν να γίνουν επί πάρα πολλά χρόνια. Τώρα µην µπαίνουµε σε µια λογική
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«εµείς δεν µπορούσαµε να προσλάβουµε και εσείς προσλάβατε»,
γιατί θα σας απαντήσω ότι εσείς µας βάλατε στο µνηµόνιο του
’15, ενώ λέγατε ότι θα το σκίσετε µε ένα άρθρο. Μην πάµε σε
αυτή την κουβέντα.
Ξέρετε όµως κάτι; Στην πολιτική έχει πολύ µεγάλη σηµασία,
γιατί όλοι κρινόµαστε, αν θέλετε, από τα έργα µας και τα λόγια
µας, τι λέµε προεκλογικά και τι πράττουµε µετεκλογικά. Μην
πάµε, λοιπόν, σε αυτή την κουβέντα γιατί -πιστέψτε µε- θα είστε
στη δυσάρεστη θέση να απολογείστε για κάτι που µπορεί να σας
ξεπερνά.
Πάµε λοιπόν τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα και
σας άκουσα µε µεγάλη προσοχή. Μην εκνευρίζεστε. Δεν σας διέκοψα. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει να µιλήσει, κρατήστε τον χρόνο
µου. Εγώ δεν έχω πρόβληµα να µε διακόπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας διέκοψε
ο κύριος Υπουργός, αφήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ψυχραιµία. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να έχουµε εντάσεις.
Πάµε, λοιπόν, επί της ουσίας. Κρατάω το κωµικοτραγικό να έρχεται ένας Βουλευτής σήµερα να µου κάνει ερώτηση γιατί δεν
κάνω προσλήψεις, όταν χθες έκανα µε το άρθρο 30 και ο ΣΥΡΙΖΑ
το καταψήφισε. Αυτό είναι στα όρια του κωµικοτραγικού. Θα
µπορούσατε τουλάχιστον να την είχατε αποσύρει την ερώτησή
σας, αλλά ούτε συνεννοείστε µεταξύ σας.
Πάµε, λοιπόν, στο επίµαχο θέµα, γιατί αυτό νοµίζω ότι δεν
αφορά τον ευρύτερο κόσµο που όντως -έχετε απόλυτο δίκιο- αντιµετωπίζει προβλήµατα στο αεροδρόµιο. Τι θα κάνουµε τώρα.
Ήδη έχω δώσει εντολή ώστε η ΥΠΑ να προχωρήσει στην εκπαίδευση τεσσάρων υπαλλήλων του συγκεκριµένου κλάδου για να
καλύψουµε και να έχουµε µεταθέσεις για να µην έχουµε προβλήµατα ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι εν λόγω τέσσερις µετατάχθηκαν στην ΥΠΑ ήδη από φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Εντός των επόµενων µηνών ολοκληρώνεται η εκπαίδευσή τους
ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσουν επικουρικά τους περιφερειακούς αερολιµένες. Την τουριστική περίοδο θα βρίσκονται
στη θέση τους. Επίσης, εξετάζουµε τη δυνατότητα αυτή τη
στιγµή για µετάταξη δεκαπέντε επιπλέον υπαλλήλων από τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης ώστε να ενταχθούν και αυτοί
στην AFISO.
Κύριε συνάδελφε, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΥΠΑ,
όπως πολύ καλά είπατε στην πρωτολογία σας, είναι γνωστά σε
όλους µας εδώ και χρόνια. Εµείς, λοιπόν, δίνουµε λύσεις άµεσες
µε τις µεταθέσεις αυτών των υπαλλήλων, µεσοπρόθεσµες µε το
άρθρο που ψηφίσαµε χθες, το άρθρο 30, για να πάρουµε άµεσα
τριάντα πέντε ελεγκτές, συν η προκήρυξη που θα βγει εντός των
επόµενων µηνών για ενενήντα πέντε ελεγκτές και τριάντα πέντε
AFISO. Εποµένως, ναι, για να απαντήσω στο ερώτηµά σας, υπάρχει βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός, µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός
και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει
εδώ και χρόνια.
Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, διότι πολύ σωστά είπε ο κύριος
συνάδελφος ότι είχαµε ένα πρόβληµα σε διάφορα αεροδρόµια
την περίοδο αυτή που αρρώστησε ένας AFISO και το αεροδρόµιο έπρεπε να κλείσει µέχρι να µεταφέρουµε έναν άλλον ελεγκτή
για να καλύψει αυτήν τη διαδικασία. Έγινε πρώτη φορά αυτό;
Όχι, δεν έγινε πρώτη φορά. Και για να αφήσουµε, λοιπόν, αυτές
τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, διότι όντως έγινε και στη δική
µας διακυβέρνηση, εγώ θα σας καταθέσω στα Πρακτικά και θα
σας θυµίσω ότι τον Δεκέµβριο του ’18 επί των δικών σας ηµερών
είχαµε ακριβώς το ίδιο φαινόµενο, δηλαδή στη Μήλο ακυρώθηκε
πτήση. Εσείς τι κάνατε γι’ αυτό; Από το ’18 µέχρι το ’19 κάνατε
κάτι; Προσλάβατε υπαλλήλους; Όχι. Μεταθέσατε υπαλλήλους;
Όχι. Είχατε σχεδιασµό; Λοιπόν, υπάρχει και ένα όριο σε αυτήν
την πολιτική φάρσα. Δηλαδή µας κατηγορείτε για κάτι το οποίο
εσείς ποτέ δεν κάνατε κι εµείς επιτέλους βρίσκουµε µία λύση για
να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που όντως είναι υπαρκτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών κ.
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής 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): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ακολουθεί η πέµπτη µε αριθµό 463/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Δικαιώµατα αποζηµιώσεων επιβατών ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Εφαρµογή
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1371/2007».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κακοκαιρία της 24ης Ιανουαρίου µε τη χιονόπτωση ανέδειξε τα σοβαρά προβλήµατα των ελληνικών σιδηροδρόµων. Πέντε επιβατικές αµαξοστοιχίες εγκλωβίστηκαν ανάµεσα σε Οινόη και Λιανοκλάδι για πολλές ώρες ακόµα και χωρίς
ρεύµα και θέρµανση. Ο απεγκλωβισµός έγινε την εποµένη µετά
από απίστευτες καθυστερήσεις των αρµοδίων της επιχείρησης.
Άλλοι επιβάτες έµειναν και διανυκτέρευσαν στους συρµούς,
άλλοι σε σταθµό, κάποιοι µεταφέρθηκαν σε νοσοκοµείο µετά το
γνωστό ατύχηµα, άλλοι προσπάθησαν να συνεχίσουν το ταξίδι
µε λεωφορεία προς τη σχεδόν αποκλεισµένη Αθήνα και οι πιο τυχεροί έµειναν σε ξενοδοχείο στη Λαµία.
Τέτοια περιφρόνηση, κύριε Υπουργέ, και κακοµεταχείριση επιβατών δεν υπήρξε ποτέ από τον δηµόσιο ΟΣΕ, ακόµη και όταν
αυτός είχε καταχρεωθεί από τις τότε κυβερνητικές επιλογές. Δηµιουργήθηκε, λοιπόν, εύλογη αγανάκτηση των επιβατών κατά
της ιδιωτικής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», αλλά και ευρύτερος κοινωνικός αντίκτυπος.
Το Υπουργείο σε µια προσπάθεια να διασωθεί το κύρος του
κράτους, αλλά και για να αναχαιτίσει τις κατηγορίες κατά της
ιδιωτικής εταιρείας, ανακοίνωσε την υποχρέωση της εταιρείας
για κατ’ αποκοπή αποζηµίωση µε 1.000 ευρώ ανά άτοµο για τους
πεντακόσιους-εξακόσιους επιβάτες που υπέστησαν αυτή τη δοκιµασία.
Ουσιαστικά αυτή είναι µια κίνηση υποκατάστασης των νόµιµων
δικαιωµάτων των επιβατών, αφού το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο,
ο ευρωπαϊκός κανονισµός 1371/2007 «σχετικά µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών»
παραµένει ανεφάρµοστο στη χώρα µας ως προς τις αποζηµιώσεις των επιβατών. Και µένει ανεφάρµοστο εξαιτίας τριών διαδοχικών κυβερνητικών πράξεων ειδικής εξαίρεσης, του 9, του
2014 και του 2019. Πρόκειται για πράξεις, που όχι µόνο η νοµιµότητα, αλλά και η ίδια η νοµική υπόστασή τους αµφισβητείται
αβάσιµα.
Έτσι, λοιπόν, αυτό που στις άλλες χώρες είναι δεδοµένο στην
Ελλάδα µπορεί να αποδοθεί µόνο µετά από δικαστική διεκδίκηση. Αν θέλει κάτι παραπάνω από µια απλή συγγνώµη ο επιβάτης των ελληνικών σιδηροδρόµων, είναι υποχρεωµένος να καταφύγει στα δικαστήρια.
Για αυτό σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: Υπάρχει, επιτέλους, η
κυβερνητική πρόθεση για άµεση, πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις
εφαρµογή του ευρωπαϊκού κανονισµού 1371/2007 για την προστασία των επιβατών των ελληνικών σιδηροδρόµων ή θα εµµείνετε στις κυβερνητικές εξαιρέσεις που δεν είναι και νόµιµες;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Σακοράφα, έχετε απόλυτο δίκιο στην ερώτησή σας. Ο
Κανονισµός 1371, που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, προκειµένου να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των επιβατών στις σιδηροδροµικές µεταφορές, υπάρχει και
στόχος του είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικό-
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τητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ο ίδιος, όµως, κανονισµός δίνει τη δυνατότητα σε σειρά διατάξεών του να παρέχει στα κράτη-µέλη τη δυνατότητα εξαίρεσης
των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων από την εφαρµογή ορισµένων άρθρων. Συγκεκριµένα, µάλιστα, ο 1371 προβλέπει ότι τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να αποστείλουν τις εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει και όχι την πρόθεση
χορήγησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να τις
εγκρίνει, αλλά απλώς να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της.
Για τους παραπάνω λόγους αρκετά κράτη-µέλη, όπως η Γερµανία, η Βουλγαρία και η Εσθονία εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη
δυνατότητα που τους δίνει ο κανονισµός, δηλαδή να εξαιρούνται.
Και όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι τόσο το 2009 όσο και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 είχε εξαιρεθεί η χώρα µας από
αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τις
κατήργησε ούτε καν µετά την ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
στη «FEROVIAR».
Θα είµαι απόλυτα ειλικρινής µαζί σας. Οι περισσότερες καθυστερήσεις που υπάρχουν δεν οφείλονται στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», αλλά
οφείλονται στον ΟΣΕ, δηλαδή σε αυτόν που είναι διαχειριστής
της υποδοµής. Και γιατί συµβαίνει αυτό; Συµβαίνει, δυστυχώς,
διότι εδώ και δέκα-δεκαπέντε χρόνια λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν έχει πέσει επί της ουσίας ούτε ένα ευρώ στη συντήρηση
του δικτύου. Αυτό, λοιπόν, έχει αλλάξει και έχουµε δροµολογήσει
µια σειρά από έργα –και ΣΔΙΤ και έργα- για να µπορέσουµε να
κάνουµε µια ανάταξη του σιδηροδροµικού δικτύου, δηλαδή της
υποδοµής, για να µην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Εάν, λοιπόν, δεν είχαµε αυτή την εξαίρεση, τι θα γινόταν; Θα
γινόταν το εξής: Η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µε τον τρόπο µε τον οποίον έχει
ιδιωτικοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει το δικαίωµα να πάει στον
ΟΣΕ και να ζητήσει την αποζηµίωση να την πληρώσει ο ΟΣΕ, δηλαδή ο διαχειριστής της υποδοµής.
Και η αλήθεια είναι, κυρία Σακοράφα, ότι αυτή τη στιγµή αν γινόταν αυτό, ο ΟΣΕ δεν θα µπορούσε να ανταποκριθεί να καλύψει
αυτό το κόστος.
Να σας πω εδώ ότι για αυτό τον λόγο, όπως σωστά λέτε στην
ερώτησή σας, αυτό το κενό στην πρόσφατη χιονοθύελλα που
έγινε και στα πραγµατικά πολύ λυπηρά γεγονότα που συνέβησαν
µε τις τέσσερις αµαξοστοιχίες ήρθε η ελληνική Κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, και στην ουσία ζήτησε και έγινε δεκτό από την
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ», επειδή υπήρχαν ευθύνες, να αποζηµιώσει όσους
ταλαιπωρήθηκαν, που είναι εξακόσιοι άνθρωποι, στο ποσό των
χιλίων ευρώ, που θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι είναι αρκετά γενναιόδωρο και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Εποµένως, η πολιτεία
έκανε το καθήκον της, έστω και µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς αυτό που πρέπει να κάνουµε και κάνουµε για να ενεργοποιήσουµε τον κανονισµό είναι, πρώτον, να ανατάξουµε τις σιδηροδροµικές µεταφορές, να ανατάξουµε ένα σιδηροδροµικό
δίκτυο, που όλοι γνωρίζουν –δεν είναι κοινό µυστικό- είναι σε µια
πολύ-πολύ προβληµατική κατάσταση και να προχωρήσουµε σε
νέα σιδηροδροµικά έργα.
Ήδη δηµοπρατήσαµε, κύριε Πρόεδρε, 4 δισεκατοµµύρια σιδηροδροµικά έργα στο τέλος του χρόνου, έτσι ώστε πραγµατικά
ο ελληνικός σιδηρόδροµος να αποκτήσει, αν θέλετε, το επίπεδο
που έχουν οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί σιδηρόδροµοι.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την
ενηµέρωση που µου κάνει.
Όσον αφορά τα 1.000 ευρώ της βοήθειας που δίνει το κράτος
στους πολίτες, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί δεν αφορά
ούτε την ερώτησή µου ούτε τον κανονισµό, καθώς είναι δική σας
απόφαση, κύριε Υπουργέ, ούτε και θα αναφερθώ, βεβαίως, στο
χθεσινοβραδινό που πήρατε την απόφαση να δώσετε στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» 50 εκατοµµύρια βοήθεια κάθε χρόνο –έτσι;- για τις άγονες γραµµές, που και για αυτές θα γίνει µια συζήτηση για το τι
θεωρείται άγονες γραµµές. Παραδείγµατος χάριν, ΛιανοκλάδιΟινόη θεωρείται άγονη γραµµή από την Κυβέρνηση; Όµως, αυτό
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είναι µια συζήτηση που θα γίνει κάποια άλλη στιγµή.
Ούτε θα αναφερθώ, επίσης, στο γεγονός ότι φταίει ο ΟΣΕ για
το ότι έγινε όλο αυτό που έγινε και έµειναν τόση ώρα και ταλαιπωρήθηκε τόσος πολύς κόσµος, γιατί µε δική σας εντολή νοµίζω,
αν δεν κάνω λάθος, ο εκχιονιστικός συρµός του ΟΣΕ έφυγε και
πήγε κατ’ ευθείαν στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για να βοηθήσει στην απεµπλοκή για να µπορέσει να λειτουργήσει ο προαστιακός. Άρα, δεν
έχει καµµία σχέση µε αυτή τη διαδικασία.
Τώρα µέχρι τις 31-12-2014 είχατε δικαίωµα να στείλετε εξαιρέσεις στον κανονισµό. Δεν τις στείλατε. Και θα σας πω µετά µε
ποια διαδικασία.
Άρα, τυπικά και ουσιαστικά ο κανονισµός, κύριε Υπουργέ -το
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- ισχύει στο σύνολό του από 1-1-2015.
Να πάµε στην ουσία. Υπάρχουν τρεις διαδοχικές κυβερνητικές
αποφάσεις. Εκδόθηκαν διοικητικά έγγραφα που εξαιρούν από
την εφαρµογή συγκεκριµένα άρθρα του κανονισµού. Θα αναφέρω µόνο αυτά που µας αφορούν τώρα πιο άµεσα: Το άρθρο
15, που ευθύνεται για καθυστερήσεις, απώλειες, ανταπόκριση
και ακυρώσεις, το άρθρο 16 για επιστροφή χρηµάτων και επαναδροµολόγηση, το άρθρο 17 για αποζηµίωση κοµίστρου και το
άρθρο 28 για πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών.
Αυτές οι εξαιρέσεις παρατείνονται διαδοχικά από το 2009, δηλαδή από τότε που ήταν να τεθεί σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισµός. Η αιτιολόγηση που προβλήθηκε για αυτές ήταν ότι έπρεπε
να δοθεί χρόνος για να προετοιµαστούν οι σιδηροδροµικές εταιρείες για τα θέµατα αυτά.
Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια και ακόµα, κύριε Υπουργέ,
προετοιµάζονται. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Φταίνε και οι προηγούµενοι. Και όλα αυτά τα χρόνια οι επιβάτες µένουν απροστάτευτοι µε ευθύνη, αλλά και µε επιλογή του ελληνικού κράτους.
Σε αυτόν τον τοµέα, λοιπόν, στα δικαιώµατα του κοινού δεν
θέλουµε να είµαστε Ευρώπη, κύριε Υπουργέ; Οι επιβάτες των ελληνικών σιδηροδρόµων είναι ευρωπαίοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας;
Και κάτι ακόµη θέλω να πω για τις πράξεις εξαίρεσης. Αυτές
κατά τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό δεν είναι απλώς άκυρες και
σαν διοικητικές πράξεις, είναι ανυπόστατες. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, εντελώς ανίσχυρες και δεν µπορούν να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα και αυτό γιατί δεν έχει τηρηθεί ο
νόµιµος τύπος για την έκδοσή τους –ΦΕΚ, «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κ.λπ.-,
αλλά έχουν εκδοθεί χωρίς αρµοδιότητα και χωρίς την απαιτούµενη νοµοθετική εξουσιοδότηση. Για αυτό ρωτήστε τον κ. Γεραπετρίτη, διότι το αναφέρει στο βιβλίο του στη σελίδα 7, όπως και
µια σωρεία αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Παρ’ όλα αυτά, εσείς εξακολουθείτε να τις εφαρµόζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγη ανοχή.
Εάν ίσχυε ο κανονισµός και εφαρµοζόταν χωρίς εξαιρέσεις,
δεν θα χρειαζόταν καµµία υπουργική παρέµβαση καθορισµού
αποζηµίωσης. Θα λάµβαναν όλοι οι επιβάτες την οφειλόµενη
βάσει του κανονισµού αποζηµίωση. Επίσης, θα λάµβαναν τις
αποζηµιώσεις τους και όλοι οι επιβάτες που ταλαιπωρούνται όλα
αυτά τα χρόνια µε µόνιµες καθυστερήσεις και στην εκκίνηση και
στην άφιξη, µε τις επανειληµµένες ακυρώσεις των δροµολογίων
πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, όπως ξέρουµε ότι
υπάρχουν.
Υποθέτω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι πιστεύατε πως η ιδιωτικοποίηση θα άλλαζε το τοπίο των σιδηροδρόµων στην Ελλάδα
και θα αναβάθµιζε τις υπηρεσίες µε την τεχνογνωσία και τις επενδύσεις του ιδιώτη. Αντί γι’ αυτό, λοιπόν, έχουµε την υποβάθµιση
που ζουν όλοι οι χρήστες του σιδηροδρόµου. Αυτό που καταλαβαίνουµε είναι ότι στην πλάστιγγα βρίσκονται από τη µια µεριά
τα δικαιώµατα του κοινού και από την άλλη η ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης.
Θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση
προτιµάει το δεύτερο. Και τι εννοούµε «ανταγωνιστικότητα» και
πώς προστατεύεται αυτή; Μα, µε την προστασία της κερδοφορίας της επιχείρησης, ακόµα και αν γι’ αυτή χρειάζεται υποβάθµιση των υπηρεσιών και στέρηση των δικαιωµάτων αποζηµίωσης
του κοινού.
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Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχει σηµασία, λοιπόν και το ότι η Ανεξάρτητη Αρχή, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, δεν έχει παρέµβει ουσιαστικά για την
εφαρµογή των εξαιρέσεων. Επίσης, απ’ όσο γνωρίζουµε, µέχρι
σήµερα δεν έχει επιβάλει ούτε ένα πρόστιµο για τις παραλείψεις
στην εφαρµογή του κανονισµού. Δηλαδή, όλα γίνονται καλώς και
η ταλαιπωρία των επιβατών είναι απλώς φαντασία δική µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κυρία Σακοράφα, σήµερα και προκειµένου να
εξετάσουµε τη δυνατότητα άρσης των εξαιρέσεων, θα ήθελα να
σας ενηµερώσω ότι το Υπουργείο έχει ήδη αποστείλει σχετικό
έγγραφο στον διαχειριστή της εθνικής υποδοµής, δηλαδή τον
ΟΣΕ, έτσι ώστε να µας ενηµερώσει για τη συχνότητα των καθυστερήσεων και την κατανοµή τους στα χρονικά όρια του κανονισµού 1371/07.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για δύο
πράγµατα. Πρώτον, είναι στην πρόθεσή µας σε ό,τι αφορά τον
κανονισµό 1371/07, η κατάργηση των εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί µέχρι σήµερα, ανεξαρτήτως του χρόνου που ισχύουν.
Δεύτερον, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγµή
είµαστε σε µια διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης µίας πραγµατικά πολύ κακής ιδιωτικοποίησης που έγινε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως από τις χειρότερες ιδιωτικοποιήσεις.
Ξέρετε, κυρία Σακοράφα, δεν ανήκω σε µια πολιτική σχολή
που λέει ότι η ελεύθερη αγορά λύνει τα πάντα. Υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες δουλεύουν προς όφελος των πολλών, όπως
αυτή του ΟΤΕ και υπάρχουν και ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες δυστυχώς πολλές φορές, όταν γίνονται µε έναν τρόπο προβληµατικό και άναρχο, τελικά δηµιουργούν προβλήµατα. Τι έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ; Έχετε δίκιο. Μετέφερε ένα κρατικό µονοπώλιο και το
έδωσε σε έναν ιδιώτη. Τι κάνουµε εµείς για να διορθώσουµε αυτή
τη διαδικασία; Επαναδιαπραγµατευόµαστε τις άγονες γραµµές
της ΥΔΥ. Κάνατε µια υπέρβαση εδώ και είπατε ότι δίνουµε 50
εκατοµµύρια κάθε χρόνο στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για να κάνει µερικά
δροµολόγια. Αυτό γινόταν πάντα, και όταν ήταν δηµόσια η εταιρεία και όταν ήταν ιδιωτική. Τι κάνουν αυτά τα 50 εκατοµµύρια;
Επιδοτούν στην ουσία κάποιες γραµµές που δεν είναι κερδοφόρες. Η επιδότηση αυτή υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και δεν
υπάρχει µόνο στον σιδηρόδροµο.
Τι κάνουµε εµείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε; Πάµε να διορθώσουµε ένα κακώς κείµενο. Ποιο είναι αυτό; Ερχόµαστε και επαναδιαπραγµατευόµαστε µε τους Ιταλούς, έτσι ώστε, όπως µας
δίνει το δικαίωµα ο ευρωπαϊκός κανονισµός, να τους δώσουµε
τις ΥΔΥ για δέκα συν πέντε χρόνια, µε υποχρέωση όµως να αλλάξουµε τη συµφωνία της ιδιωτικοποίησης και να τους αναγκάσουµε να φέρουν καινούργια τρένα, πράγµα το οποίο δεν έχει
γίνει και να τους υποχρεώσουµε να κάνουν επενδύσεις, έτσι
ώστε να είναι πολλαπλάσιο το όφελος από τα χρήµατα που παίρνουν από τις ΥΔΥ.
Αυτή η συµφωνία έχει κλείσει. Βρίσκεται για έλεγχο στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Οικονοµικών και
άµεσα θα το φέρουµε προς συζήτηση στη Βουλή, έτσι ώστε να
προχωρήσουµε σε αυτή τη συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε –δεν θα πάρω άλλο χρόνο- θα
ήθελα να πω ότι αυτή είναι η κατάσταση, ακριβώς έτσι όπως την
περιγράφετε. Τι κάναµε, λοιπόν, εµείς; Σε αυτό το πρωτοφανές
φαινόµενο που έγινε και αυτό το απίστευτο αλαλούµ µεταξύ
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και ΟΣΕ και επιβατών ήρθε η πολιτεία, ήρθε το
Υπουργείο και επέβαλε ένα πρόστιµο 1000 ευρώ, όπως έκανε και
στην «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ». Και είδατε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι
εταιρείες ανταποκρίθηκαν θετικά. Αυτό σηµαίνει ότι στην ουσία,
έστω και µε αυτήν την παρέµβαση, ερχόµαστε και καλύπτουµε
αυτό το κενό που έχουµε.
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Όµως, έχετε δίκιο. Κανονικά δεν θα πρέπει να γίνονται αυτές
οι παρεµβάσεις και θα πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι αυτόµατη, για να έχει το δικαίωµα ο κάθε επιβάτης στην προκειµένη
περίπτωση να κινηθεί δικαστικά ή αστικά και να µπορέσει να αποζηµιωθεί, χωρίς την παρέµβαση της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας γνωρίζω ότι ύστερα από
συνεννόηση των επερωτώντων Βουλευτών µε τους επερωτώµενους Υπουργούς, δεν θα συζητηθούν οι εξής ερωτήσεις:
Η δεύτερη µε αριθµό 461/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Να µην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δηµόσιο συµφέρον και τα εργασιακά δικαιώµατα».
Η τρίτη µε αριθµό 466/27-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Η αποκλιµάκωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς
ΑΕΠ και οι πρόωρες εξαγορές υπολοίπων δανείων».
Η τρίτη µε αριθµό 470/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Μόνο µε γενναία µέτρα µπορεί να ανασχεθεί η ακρίβεια και να
στηριχθούν οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις».
Η τρίτη µε αριθµό 1682/3-12-2021 ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων της Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιού (Γιώτας) Πούλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις καταβολής των ενισχύσεων λόγω COVID-19 στους δικαιούχους ιδιοκτήτες επαγγελµατικής στέγης».
Η πρώτη µε αριθµό 459/22-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Ενδυνάµωση του αστυνοµικού τµήµατος Κυψέλης».
Προχωρούµε τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 467/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε θέµα: «Τα προβλήµατα στις µεταθέσεις των λιµενικών και η
ανάγκη να προσκληθούν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ορίστε, κύριε Παπαναστάση, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2009 µέχρι το 2017, σχετικά µε τις µεταθέσεις των λιµενικών υπήρχε ένα νοµοθετικό
πλαίσιο που τις υποστήριζε, τις ρύθµιζε. Σίγουρα αυτό είχε
πολλά προβλήµατα, αλλά σε γενικές γραµµές λειτουργούσε.
Το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ θεσπίζονται κάποιες άλλες διατάξεις, µε
κάποιες από αυτές να κινούνται σε θετική κατεύθυνση και άλλες
όχι. Το 2020, το Υπουργείο σας τροποποιεί ξανά το νοµοθετικό
πλαίσιο, θεωρώντας προφανώς ότι το βελτιώνει.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µία παρένθεση. Τα νοµοθετήµατα του
ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε εφαρµόστηκαν στην πράξη, γιατί δεν εκδόθηκε
ποτέ το σχετικό προεδρικό διάταγµα που θα τα νοµιµοποιούσε.
Και ερχόµαστε στην κυβερνητική νοµοθετική πρωτοβουλία, τη
δική σας, η οποία δεν εφαρµόστηκε άµεσα σε αναµονή του σχετικού προεδρικού διατάγµατος το οποίο εκδόθηκε το 2021 και
το οποίο από τότε που βγήκε αποτελεί και τον ρυθµιστικό µηχανισµό των µεταθέσεων.
Το πρόβληµα τώρα αφορά τις οργανικές θέσεις που κατά την
άποψή µας δεν κατανεµήθηκαν σωστά. Δηλαδή, από τη µια
υπήρξε µια αύξηση των οργανικών θέσεων, κάτι που είναι θετικό.
Δηλαδή, από τις οκτώ χιλιάδες περίπου, πήγατε στις εννέα χιλιάδες πεντακόσιες. Από την άλλη, έτσι όπως κατανεµήθηκαν κυ-
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ρίως στα νησιά, δηµιουργήθηκαν δεδοµένα έντονης ανισοκατανοµής των θέσεων.
Το διά ταύτα είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε ένα προεδρικό διάταγµα το οποίο ουδέποτε λειτούργησε. Αποτέλεσµα
αυτού είναι το 2021 να µη γίνουν µεταθέσεις στο Λιµενικό Σώµα,
ενώ το 2022 να λήξει η προθεσµία που είχαν τα συµβούλια των
τακτικών µεταθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, πριν από τέσσεριςπέντε µέρες, για να κάνουν τις καινούργιες µεταθέσεις. Άρα για
τους λιµενικούς δεν είχε µεταθέσεις ούτε για το 2021 ούτε για
το 2022. Αν είναι δυνατόν!
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος έχει απαυδήσει από αυτήν την κατάσταση. Τα
προσωπικά προβλήµατα, τα οικογενειακά προβλήµατα που δηµιουργούνται και συσσωρεύονται, είναι πλέον τεράστια. Προς
τιµήν τους οι συνδικαλιστικοί φορείς -αναφέροµαι στην ΠΟΛ, την
ΠΛΣ και την ΠΕΑΛΣ- κάνουν συνεχώς προτάσεις. Η αφετηρία της
σηµερινής µας ερώτησης, για παράδειγµα, είναι έγγραφο της
ΠΟΛ που στάλθηκε σε όλα τα πολιτικά κόµµατα.
Εµείς σας ρωτάµε τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση
προκειµένου να γίνουν οι τροποποιήσεις που ζητούν οι εκπρόσωποι των λιµενικών στο καθεστώς των µεταθέσεών τους και ζητάµε να προσκληθούν και οι τρεις συνδικαλιστικοί φορείς,
ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΛ και ΠΕΑΛΣ, ώστε να καταθέσουν τις σχετικές
προτάσεις τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαναστάση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, από την πρώτη µέρα που έχω την τιµή να
ηγούµαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
διαρκώς µεριµνούµε για τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, της
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ήδη έχουµε ενισχύσει µε εξοπλισµό,
µε µέσα, µε υποδοµές τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, γνωρίζοντας ότι ζούµε σε ένα περιβάλλον όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον χώρο της ναυτιλίας, τα προβλήµατα δηµιουργούν
γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή µας και εποµένως η δράση
και η αποστολή του Λιµενικού Σώµατος έχουν αλλάξει.
Μετά από πολλά χρόνια αυξήσαµε την οργανική δύναµη του
Λιµενικού Σώµατος κατά χίλια πεντακόσια άτοµα -εννιακόσια εξ
αυτών υποχρεωτικά στα νησιά- και βεβαίως σε συνεργασία και
µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των λιµενικών βελτιώσαµε την
ποιότητα ζωής και την καθηµερινότητα των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος νοµοθετώντας συγκεκριµένες παρεµβάσεις: φαρµακευτική κάλυψη για όλα τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος
µέσω ΕΟΠΥΥ, απλούστευση της διαδικασίας για τον Συνήγορο
του Λιµενικού και βεβαίως συνεχής ενίσχυση του Σώµατος, που
στο εύρος της τριετίας θα υπερβεί τα χίλια ογδόντα άτοµα. Στο
πλαίσιο αυτό, µε αυτήν τη λογική τέθηκε σε ισχύ το π.δ. 11/2021
για τις µεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
Κύριε συνάδελφε, τι ίσχυε µέχρι σήµερα; Το π.δ. 33/2009. Ξέρετε τι λέγατε εσείς για το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα
που σήµερα µας λέτε ότι καλώς ή κακώς λειτουργούσε µέχρι σήµερα; Ότι ήταν ξεπερασµένο, η εφαρµογή του ήταν το λιγότερο
παρελκυστική, ευνοούσε κατάφωρα τους ρουσφετολογικούς µηχανισµούς και εξυπηρετούσε µόνο γνωστούς και «ηµετέρους».
Αυτά λέγατε. Με άλλα λόγια ένα στέλεχος που δεν είχε «µπάρµπα στην Κορώνη» µπορούσε να µείνει εγκλωβισµένος στο Καστελόριζο ή στη Σάµο για δεκαπέντε χρόνια.
Τι κάναµε εµείς;
Εµείς από την πρώτη στιγµή είχαµε συνεχείς και διεξοδικές
συναντήσεις µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των λιµενικών και
φυσικά µε το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος για την εφαρµογή
ενός σύγχρονου, αξιοκρατικού και αντικειµενικού συστήµατος,
πάντα βέβαια υπό το πρίσµα των υπηρεσιακών αναγκών και της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που πρέπει να τηρείται.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι εµείς βλέπουµε αυτό το πλαίσιο µε ορίζοντα µέλλοντος, τη συνεχή και ορθολογική στελέχωση
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του Λιµενικού Σώµατος και βέβαια την πλήρη αξιοποίηση των επιχειρησιακών µέσων που συστηµατικά αυτή η Κυβέρνηση ενισχύει. Κύριο µέληµά µας είναι η ανταµοιβή των στελεχών που
υπηρετούν στην πρώτη γραµµή στο ανατολικό Αιγαίο, σε αποµακρυσµένες περιοχές, ώστε να βρουν τον δρόµο προς τη βάση
τους. Συγχρόνως για εµάς δεν υπάρχουν ευνοηµένοι ή µη ευνοηµένοι.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να απαριθµήσω τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτού του προεδρικού διατάγµατος:
Πρώτον, είναι η αντικειµενική µοριοδότηση, η θεσµοθέτηση
των κενών θέσεων. Παλιά υπήρχαν υπερστελεχωµένες και υποστελεχωµένες υπηρεσίες. Για να υλοποιηθεί µία µετάθεση, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
Λαµβάνεται επίσης υπ’ όψιν και η κατηγορία στην οποία ανήκουν
τα στελέχη. Και βέβαια υπάρχει µια σαφής και διαφανής διαδικασία, µέσα από την οποία τα στελέχη µας πλέον δεν είναι έρµαια των όποιων παραδοχών ή ερµηνειών.
Με άλλα λόγια, κύριε συνάδελφε, για την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας τέρµα η υποκειµενική αντιµετώπιση των στελεχών
και βέβαια τέλος οι εκβιασµοί. Αυτό πλέον έχει τελειώσει για τη
δική µας διακυβέρνηση. Και επειδή αναφέρατε στην ερώτησή
σας ότι το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα δεν αντιµετωπίζει
τη στελέχωση των νησιωτικών λιµενικών υπηρεσιών, θέλω να σας
ενηµερώσω ότι µε αυτό το προεδρικό διάταγµα ενισχύθηκαν νησιωτικές λιµενικές υπηρεσίες και αποµακρυσµένες περιοχές µε
τετρακόσια πενήντα στελέχη και φυσικά οι µετακινήσεις γίνονται
µέχρι του ορίου των δεσµευµένων πιστώσεων, όπως γίνεται και
όπως γινόταν κάθε χρονιά -αυτό ορίζει εξάλλου ο νόµος-, µε τη
διαφορά όµως ότι οι µεταθέσεις θα υλοποιηθούν µε αντικειµενικά κριτήρια και µε αποκλειστικό κριτήριο τη µοριοδότηση.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ότι ο κύριος συνάδελφος και κάποιοι άλλοι a priori θεωρούν ότι το συγκεκριµένο
προεδρικό διάταγµα δεν είναι λειτουργικό, είναι ατελέσφορο και
βεβαίως θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Πότε; Πριν ακόµα εφαρµοστεί.
Κύριε συνάδελφε, δεν βλέπετε ότι υπάρχει µία αντικειµενικότητα ως προς τη µοριοδότηση των στελεχών; Δεν βλέπετε ότι
υπάρχει οµαλή στελέχωση των θέσεων ευθύνης; Δεν βλέπετε ότι
οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος,
αλλά και από τις κατατακτήριες πλέον, θα υπηρετούν υποχρεωτικά από την πρώτη µετάθεση πέντε χρόνια στα νησιά; Και σε
κάθε περίπτωση εδώ είµαστε και εγώ προσωπικά και τα στελέχη
του Υπουργείου, ώστε να διευθετηθούν τα όποια προβλήµατα πιθανόν προκύψουν από την εφαρµογή του συγκεκριµένου προεδρικού διατάγµατος.
Γνώµονάς µου είναι η πλήρης και ορθολογική αξιοποίηση των
στελεχών του Λιµενικού Σώµατος σε όλα τα µήκη και τα πλάτη
της χώρας. Ενισχύουµε ανελλιπώς τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος µε σύγχρονο εξοπλισµό, µέσα, αλλά και υποδοµές. Και βεβαίως είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος, όπως πιστεύω είναι υπερήφανοι όλοι οι Έλληνες, από την αποτελεσµατική δράση του Λιµενικού Σώµατος, από την υπεράσπιση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας µας τριακόσιες εξήντα πέντε
µέρες τον χρόνο, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, προστατεύοντας όχι µόνο τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας µας,
αλλά και τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιµετωπίζοντας προκλήσεις καθηµερινές, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, τη νοµιµότητα στις θάλασσές µας, ενισχύοντας
την ασφάλεια και στις θάλασσες και στις παραλίες και βέβαια τα
τελευταία χρόνια µε πολύ µεγάλη αποτελεσµατικότητα, καθώς
έχουν µειώσει πάνω από 85% τις µεταναστευτικές ροές.
Για όλους αυτούς τους λόγους είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε για τα στελέχη µας, που καθηµερινά υπερβαίνουν εαυτόν και δίνουν αγώνα για την υπεράσπιση της προστασίας των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Παπαναστάση, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τη στάση και την κριτική του κόµµατος στο νοµοθετικό πλαίσιο που προϋπήρχε, είναι γνωστό ότι
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και κριτική ασκήσαµε, γιατί, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία
µου, λειτουργούσε µε πάρα πολλά προβλήµατα, και η κριτική
που ασκούµε πάντοτε κινείται στην κατεύθυνση υπεράσπισης
των συµφερόντων των λιµενικών, ασκώντας παράλληλα κριτική
και στον µηχανισµό του Λιµενικού Σώµατος ως ένα από τα Σώµατα Ασφαλείας που είναι. Δεν θα σταθώ σε αυτό τώρα, γιατί ο
χρόνος είναι περιορισµένος.
Εκείνο που θεωρούµε εµείς σηµαντικό είναι, πρώτον, ότι δεν
έγιναν µεταθέσεις τουλάχιστον το 2021 και δεν ολοκληρώθηκαν
µέχρι τις 28 Φλεβάρη του 2022.
Δεύτερον, αναγνωρίζουµε και ακούµε τα προβλήµατα τα οποία
αναφέρονται σωρηδόν από το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος, κάτι που δεν συµβαδίζει µε την ιλουστρασιόν εικόνα την
οποία περιγράψατε.
Και, τρίτον, να αναφέρω ότι και οι συνδικαλιστικοί φορείς που
εκπροσωπούν τους λιµενικούς, επίσης ασκούν δριµεία κριτική
στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις µεταθέσεις και που, κατά
την άποψή τους, οδηγεί σε αδιέξοδο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του π.δ.11/2021, οι τακτικές µεταθέσεις, όπως προανέφερα, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί µέχρι
τέλος του Φλεβάρη. Δεν έγιναν, αλλά µετά τις πρώτες µέρες της
σύγκλησης των συµβουλίων δόθηκε εντολή παύσης των εργασιών και εξεύρεσης άλλων λύσεων.
Είναι δεδοµένο ότι το ισχύον καθεστώς των µεταθέσεων επηρεάζεται αρνητικά από την κατηγοριοποίηση των οργανικών θέσεων, όπως επηρεάζεται κι από την κατακόρυφη αύξηση των
οργανικών θέσεων στα νησιά. Είναι, επίσης, δεδοµένο ότι χωρίς
τις απαιτούµενες προσλήψεις απλά δεν µπορεί να εφαρµοσθεί.
Όποια προσπάθεια ενεργοποίησης κι αν γίνει, µόνο αρνητικές
επιπτώσεις θα έχει στο Λιµενικό Σώµα και στα στελέχη του. Και
θα είναι αρνητικές, καθώς κατά τη διαδικασία των τακτικών µεταθέσεων µετατίθενται πάνω από δύο χιλιάδες στελέχη, δηλαδή
ποσοστό µεγαλύτερο του 1/4 των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
Το 80% από αυτούς αφορά ανούσιες µεταθέσεις σε υπηρεσίες
που δεν έχουν υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ θα απογυµνωθούν
πολλές από αυτές που λειτουργούν µε εξειδικευµένο στελεχιακό
δυναµικό, οπότε τίθεται το θέµα της οµαλής λειτουργίας τους.
Θα υπάρξουν, επίσης, και στελέχη που θα µετατεθούν από το
ένα νησί στο άλλο χωρίς να το επιθυµούν. Επίσης, δεν υπάρχει
η δυνατότητα να ικανοποιηθούν αιτήµατα στελεχών που υπηρετούν πολλά έτη σε νησιά και επιθυµούν µετάθεση στον τόπο συµφερόντων τους, καθώς µε το νέο οργανόγραµµα οι νησιωτικές
υπηρεσίες εµφανίζονται υποστελεχωµένες κατά 50%-60%, ενώ
την ίδια στιγµή δεν υπάρχουν πλέον κενές οργανικές θέσεις σε
υπηρεσίες όπου µέχρι πρότινος υπήρχαν κενά. Τέλος, µετατίθενται και στελέχη τα οποία σε δύο χρόνια συνταξιοδοτούνται. Δεν
νοµίζουµε ότι τους αξίζει αυτή η ταλαιπωρία.
Πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς τώρα. Δεν πάει άλλο.
Πρέπει να κάνετε συµµέτοχους στην οποιαδήποτε λύση σχεδιαστεί τους ίδιους τους λιµενικούς, µέσω των συνδικαλιστικών τους
φορέων. Τους παρακολουθούµε. Έχουν προτάσεις. Εφαρµόζεται µια, κατά την άποψή µας, προσβλητική συµπεριφορά προς
τους λιµενικούς. Έχετε χωρίσει τις οµοσπονδίες σε καλές και
κακές. Πίσω από τις οµοσπονδίες, όµως, βρίσκονται λιµενικοί,
βρίσκονται οι οικογένειές τους και δεν έχει δικαίωµα κανείς να
τους αγνοεί όλους αυτούς.
Και κάτι άλλο, πριν κλείσω, µιας και αναφέροµαι στις υπάρχουσες οµοσπονδίες. Βράζει ο χώρος του Λιµενικού Σώµατος,
κύριε Υπουργέ, µε τις φήµες ότι δροµολογείτε την κατάργηση
υπαρχουσών οµοσπονδιών. Μάλιστα, έχει φτάσει αυτή η ιστορία
στο σηµείο που έγινε και επίκληση αυτής της προοπτικής, της
κατάργησης δηλαδή οµοσπονδιών, για να αναβληθεί εκδικαζόµενη υπόθεση στην Κρήτη και, µάλιστα, αυτό έγινε αποδεκτό και
αναβλήθηκε. Είναι αστείο αλλά συνάµα και τραγικό αυτό το γεγονός.
Εµείς σας ρωτάµε ευθέως: Έχετε σκοπό να το κάνετε; Έχετε
σκοπό να καταργήσετε οµοσπονδίες; Μιλήστε ανοιχτά στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος. Τους χρωστάτε πολλά. Ταυτόχρονα, σας επισηµαίνω ότι, αν προχωρήσετε σε αυτό το βήµα,
πραγµατικά αισθανόµαστε ότι θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαναστάση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, µε την αρχική τοποθέτησή µου
έχω καλύψει πλήρως το θέµα της ερώτησης του συναδέλφου.
Η συζήτησή µας, όµως, πραγµατοποιείται στη σκιά της ρωσικής εισβολής. Η Κυβέρνησή µας από την αρχή ξεκαθάρισε την
εθνική της θέση και απερίφραστα έχει δηλώσει την πίστη της στο
Διεθνές Δίκαιο και την αµέριστη συµπαράστασή της στον ουκρανικό λαό, που αντιστέκεται γενναία στους εισβολείς.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αξιοποιήσω τον χρόνο σήµερα, για
να ενηµερώσω το Σώµα για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε σχέση µε τα ελληνικά
πλοία και τους Έλληνες ναυτικούς.
Από την πρώτη στιγµή βρισκόµαστε δίπλα τους. Ενηµερωνόµαστε διαρκώς για τις εξελίξεις και κατ' επέκταση ενηµερώνουµε
την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Καταγράφουµε την παρουσία
και τις κινήσεις των πλοίων υπό ελληνική σηµαία αλλά και των
ελληνόκτητων πλοίων µε Έλληνες ναυτικούς στην Ουκρανία, τη
Ρωσία και την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
Έχουµε εκδώσει και ανανεώνουµε όποτε απαιτείται συστάσεις,
οδηγίες προς τους πλοιάρχους, αναφορικά µε την ασφάλεια των
πλοίων και των πληρωµάτων. Η επικοινωνία από τον θάλαµο επιχειρήσεων µε τους πλοιάρχους είναι καθηµερινή. Και, βεβαίως,
και θα έχω την ευκαιρία και είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω αρκετές φορές µε τους πλοιάρχους µας στην περιοχή.
Έχουµε, επίσης, ζητήσει την παρέµβαση των οικείων προξενικών αρχών, έτσι ώστε να αποδεσµευθεί πλοίο µας, ελληνικό
πλοίο, που βρίσκεται αποκλεισµένο σε λιµένα πλησίον της Οδησσού και ανταποκριθήκαµε άµεσα στην πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας για την άµεση σύγκληση Συµβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού για την αντιµετώπιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή αλλά και των ναυτικών στη
Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι σε
διαρκή συνεργασία και µε τις ναυτιλιακές εταιρείες και είµαστε
έτοιµοι να παράσχουµε κάθε συνδροµή. Όµως, θέλω να στείλω
ένα µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση, ότι η ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών, η ασφάλεια των ναυτικών µας, των πλοίων πρέπει να υπακούει στη γενικότερη προσπάθεια για την εµπέδωση
της ειρήνης και την αποχή από πράξεις ανατροπής κυρίαρχων
κρατών και, µάλιστα, ενέργειες που γυρίζουν την Ευρώπη και
ολόκληρο τον κόσµο σε καιρούς σκοτεινούς, που κανείς δεν επιθυµεί να ξαναβιώσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Η επόµενη και τελευταία είναι η όγδοη µε αριθµό 465/26-22022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Θα
σεβαστεί η Κυβέρνηση την απόφαση του Σ.τ.Ε. που απαγορεύει
τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία;».
Σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σίµος Κεδίκογλου.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη χώρα µας δεν επιτρεπόταν ήδη από το
1981 οι σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία, πάρα πολύ απλά
γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, αφού τα ζώα υποφέρουν
µέσα σε βαθύ πόνο για πολλή ώρα και τελικά πεθαίνουν µε µαρτυρικό τρόπο.
Υπάρχει ο κανονισµός 1099/2009, που απαγορεύει από τη µία
τη σφαγή χωρίς αναισθησία και λέει ότι για θρησκευτικούς λόγους θα µπορούσε να επιτραπεί, αλλά σε χώρες που ισχύει αυστηρότερος νόµος, αν δεν τον αλλάξουν µέχρι το 2013. Είναι το
άρθρο 26. Η Ελλάδα δεν τον άλλαξε µέχρι το 2013. Ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έφερε µια ανεκδιήγητη υπουργική απόφαση που επιτρέπει τη σφαγή χωρίς αναισθησία, προσέφυγε η
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Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία στο Συµβούλιο Επικρατείας και έπεσε η υπουργική απόφαση.
Σας ζητάµε να πείτε τι θα κάνετε µε αυτό το ζήτηµα. Θα καταργήσετε ως Κυβέρνηση τη σφαγή χωρίς αναισθησία και στην
Ελλάδα; Είµαστε τέλος πάντων στο 2022. Έχουµε πίσω µας τέτοια πράγµατα.
Βλέπουµε βέβαια ότι, κατόπιν της κατάθεσης της επίκαιρης
ερώτησης, τρεις µέρες µετά, κατατέθηκε και τροπολογία στη
διαβούλευση, το άρθρο 50, σε άσχετο Υπουργείο, το οποίο, αντί
να καταργήσει ως όφειλε και να σεβαστεί την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ξεκινάει ξανά την εξαίρεση για θρησκευτικούς λόγους της σφαγής χωρίς αναισθησία. Κατανοείτε
ότι αυτό είναι εντελώς παράνοµο. Παραβιάζει την οδηγία και θα
ξαναπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Γιατί δεν σέβεστε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας; Για ποιον λόγο δεν κάνετε τα αυτονόητα απέναντι στην ευζωία των ζώων; Θέλουµε πραγµατικά µια ξεκάθαρη απάντηση.
Σας ζητάµε να αποσύρετε και αυτό πλέον, το άρθρο 50, και να
σεβαστείτε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, να
µη γίνεται καµµιά σφαγή ζώου στην Ελλάδα χωρίς αναισθησία
και να τηρούνται οι βασικοί όροι ευζωίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ κι εσάς που µου δίνετε τη
δυνατότητα να παρουσιάσω σήµερα επιγραµµατικά µέρος του
νοµοθετικού έργου που επιτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο αφουγκράζεται προσεκτικά τις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και έχει δείξει κατ’ επανάληψη
την ευαισθησία µε την οποία αντιµετωπίζει άµεσα τα όποια προβλήµατα ή και δυσλειτουργίες αναφύονται και αναδεικνύονται.
Όπως όλοι γνωρίζουν, το Υπουργείο είναι πάντα ανοικτό να
ακούσει, να συζητήσει ειλικρινά, να δώσει λύσεις, σεβόµενο τις
αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, τηρώντας την κοινοτική
νοµοθεσία και νοµολογία και κυρίως προασπίζοντας και διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα όλων των πολιτών του ελληνικού κράτους.
Όπως αναφέρατε, ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων έχει προχωρήσει σε σχέδιο τροπολογίας και ειδικότερα στο άρθρο 2 του ν.1197/1981 «Περί Προστασίας των
Ζώων». Πρώτον, τροποποιείται και επικαιροποιείται η παράγραφος 2, για να είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4
του ευρωπαϊκού κανονισµού 1099/2009 και, δεύτερον, προστίθεται η παράγραφος 3 για τα χερσαία ζώα που υποβάλλονται σε
ιδιαίτερες µεθόδους σφαγής, που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους.
Η τροπολογία αυτή αποτελεί το άρθρο 50 στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Καταπολέµησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση
της µεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρµογή του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και άλλες
επείγουσες διατάξεις». Όπως γνωρίζετε, έχει τεθεί σε δηµόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε µόλις χθες,
λίγο πριν από τα µεσάνυχτα.
Βεβαίως, από σήµερα, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα είµαστε σε θέση να δούµε τις επισηµάνσεις όλων
των συµπολιτών µας, να τις µελετήσουµε, να λάβουµε υπ’ όψιν
τα σχόλιά τους και, όπως πάντα, είµαστε εδώ για να συζητήσουµε, να συνδιαµορφώσουµε, να βελτιώσουµε, αν χρειαστεί,
στο πλαίσιο βεβαίως του Ενωσιακού Δικαίου.
Επιτρέψτε µου τώρα να κάνω µια αναφορά στην ήδη αναρτηθείσα προτεινόµενη διάταξη, η οποία προβλέπει τα εξής: Στο
άρθρο 2 του ν.1197/81 τροποποιείται και επικαιροποιείται η παράγραφος 2 και προστίθεται παράγραφος 3. Συνεπώς διαµορφώνεται ως ακολούθως και λέει το άρθρο 2: «Ζώον συντροφίας,
εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον διά την δι’ ην
προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας, κατάγµατος,
αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι’ ευθα-
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νασίας και µόνον κατόπιν προηγουµένης εκθέσεως κρατικού ή
ιδιώτου κτηνιάτρου.».
Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 λέει: «Απαγορεύεται η θανάτωση
χερσαίων ζώων στα σφαγεία, εφόσον δεν προηγηθεί αναισθητοποίηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1099/2009.».
Στην παράγραφο 3 λέει:
«α) Για τα χερσαία ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες µεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, οι
οποίοι δεν επιτρέπουν την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή, δεν
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) 1099/2009.
»β) Για τις εργασίες χειρισµού και ακινητοποίησης των ζώων
που σφάζονται… εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 15
του κανονισµού (ΕΚ) 1099/2009.
»γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θεσπίζονται οι αρµόδιες αρχές, οι διαδικασίες, οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη σφαγή ζώων
µε µεθόδους που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους.».
Με αυτή τη ρύθµιση επιδιώκεται η θέσπιση κανόνων για τη διεξαγωγή σφαγών στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων ως εφαρµοστικό µέτρο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισµού
1099. Λαµβάνοντας, βεβαίως, υπ’ όψιν τόσο την πρόβλεψη του
άρθρου 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -σύµφωνα µε την οποία κατά τη διαµόρφωση και την
εφαρµογή της πολιτικής της Ένωσης στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας, των µεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήµατος,
η Ένωση και τα κράτη-µέλη λαµβάνουν πλήρως υπ’ όψιν τους τις
απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων, τηρώντας ταυτοχρόνως τις νοµοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και
τα έθιµα των κρατών-µελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά
τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονοµιά- όσο και το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το
οποίο κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Τα υπόλοιπα θα τα αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Αρσένη,
έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να καταλάβω αυτό που µου περιγράφετε για έναν πολύ απλό λόγο: Ήταν ή δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία που απαιτούσε το 2017 την απόσυρση της υπουργικής
απόφασης που επέτρεπε τη σφαγή χωρίς αναισθησία; Ήταν
άλλο κόµµα; Άλλοι βουλευτές; Οι δικοί σας Βουλευτές δεν ήταν
που ζητούσατε να αποσυρθεί η εκτρωµατική αυτή υπουργική
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ; Τι άλλαξε, δηλαδή, από τότε;
Αυτό που άλλαξε είναι ότι βγήκε το Συµβούλιο της Επικρατείας
και στην ουσία έπεσε η υπουργική απόφαση. Εσείς, όχι µόνο
πάτε ενάντια στις προεκλογικές σας δεσµεύσεις -γιατί ήταν πριν
από τις εκλογές αυτή η τοποθέτησή σας-, αλλά πάτε ενάντια στο
Συµβούλιο Επικρατείας και πάτε ενάντια στην ευζωία των ζώων.
Και τι θα µας πείτε, ότι είναι παράδοση να σφάζουµε τα ζώα
χωρίς αναισθησία και το 2022, παρ’ όλο που µας το απαγορεύει
ο κανονισµός; Διότι είναι ξεκάθαρος ο κανονισµός: Οποιαδήποτε
αλλαγή γίνει από το 2013 και µετά θα είναι προς τη βελτίωση της
ευζωίας των ζώων και όχι προς λιγότερα µέτρα από αυτά που
ήδη είχε µια χώρα. Αυτό λέει ο κανονισµός στο άρθρο 26.
Εσείς, δηλαδή, πάτε ενάντια στην οδηγία, ενάντια στις δεσµεύσεις σας, ενάντια στο Συµβούλιο Επικρατείας. Εξηγήστε µας για
ποιον λόγο το κάνατε. Δεν έχει κανένα νόηµα όλο αυτό. Δεν µπορείτε να µου λέτε ότι είναι παράδοση και την τηρούµε. Δηλαδή,
κάποτε είχαµε πολλές παραδόσεις στο παρελθόν τις οποίες δεν
τηρούµε, γιατί τα ήθη και τα έθιµα έχουν προχωρήσει. Θα γυρίσουµε σε οτιδήποτε ήταν παραδοσιακό, να τα πάρουµε ένα-ένα;
Έχουµε προχωρήσει.
Υπάρχουν αρχές σε αυτή τη χώρα και από το 1981 υπάρχει ο
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νόµος που το απαγορεύει. Το 2017 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να µας πάει
πίσω. Έπεσε συνταγµατικά στο Συµβούλιο Επικρατείας και τώρα
θέλετε κι εσείς να το επικυρώσετε; Σαράντα ένα χρόνια πίσω θα
πάµε δηλαδή; Είναι ανεπίτρεπτο. Ο κόσµος κάποια στιγµή πάει
και µπροστά. Και ναι, δεν δικαιολογείται στην εποχή µας να σφάζονται ζώα χωρίς αναισθησία. Εδώ πέρα συζητάµε πώς θα τρώµε
λιγότερο κρέας για το καλό του πλανήτη και θα συζητάµε για το
αν θα σφάζουµε ζώα χωρίς αναισθησία το 2022; Είναι αδιανόητο!
Πραγµατικά, αν δεν θέλετε να συντονιστείτε µε την κοινή λογική -που δεν έχετε κι επιλογή-, αν δεν θέλετε να συντονιστείτε
µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή µε την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που δεν έχετε κι επιλογή να µην το κάνετε, ας είστε
συνεπείς στις δικές σας δεσµεύσεις το λιγότερο ή τέλος πάντων
κάντε ένα απ’ αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας είπα ότι υπάρχουν και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, θρησκευτικά δικαιώµατα. Άλλο η παράδοση και άλλο η
θρησκευτική λατρεία.
Όντως, οι υπουργικές αποφάσεις του 2017 ακυρώθηκαν µε
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια,
προκειµένου να θεσπιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής λατρευτικών σφαγών χωρίς αναισθητοποίηση, στο πλαίσιο των λατρευτικών τύπων, θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη, συνεκτιµώντας ωστόσο και την ενωσιακή αρχή περί καλής διαβίωσης και
προστασίας των ζώων.
Το προτεινόµενο άρθρο αφορά όλους τους εργαζόµενους σε
χώρους που θανατώνονται ζώα αλλά και τους κατοίκους της Ελλάδας που έχουν ασπαστεί το ιουδαϊκό και ισλαµικό θρήσκευµα.
Η αξιολογούµενη ρύθµιση λαµβάνει υπ’ όψιν τους κανόνες του
Ενωσιακού Δικαίου. Ο σκοπός της είναι διττός: Aφ’ ενός µεν η
προστασία των ζώων, γι’ αυτό και θεσπίζονται συγκεκριµένοι κανόνες, και, αφ’ ετέρου, η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας της µουσουλµανικής και της ιουδαϊκής κοινότητας της
χώρας.
Με αυτή τη ρύθµιση δεν επιτρέπεται πλέον η θανάτωσή τους
εκτός σφαγείου και χωρίς αναισθητοποίηση. Βέβαια, µε την παράγραφο 3 λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες των Ελλήνων µουσουλµάνων που κατοικούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στη δυτική Θράκη, αλλά και
της ιουδαϊκής κοινότητας και συνυπολογίζονται οι ανάγκες τους.
Έτσι, έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας τον κανονισµό 1099 του 2009
και σας ανέφερα συγκεκριµένα άρθρα για την προστασία των
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ζώων κατά τη θανάτωσή τους, όπως επίσης τις δικαστικές αποφάσεις, την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 1751/
2021, τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και συγκεκριµένα την απόφαση της 29ης Μαΐου του 2018 και της 17ης Δεκεµβρίου του 2020.
Να σας ενηµερώσω ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
οποίες επιτρέπεται η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση, αλλά υπό
αυτούς τους συγκεκριµένους κανόνες, δεν είναι λίγες. Είναι η
Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία, η Τσεχία και η
Φινλανδία. Σε όλες αυτές επιτρέπεται αυτό που κάνουµε. Με
αυτή τη νοµοθετική παρέµβαση επιχειρούµε να πατάξουµε το
φαινόµενο της παράνοµης θρησκευτικής σφαγής, λόγου χάριν
στις αυλές των σπιτιών, που, δυστυχώς, έχει εκτεταµένες διαστάσεις. Τώρα µπαίνουν συγκεκριµένοι κανόνες.
Είχατε πει και κάτι για τη βιολογική σήµανση στην ερώτησή
σας γραπτώς -δεν το είπατε εδώ πέρα-, οπότε δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες, γιατί δεν αφορά βιολογικά προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξέρετε ότι έχει γίνει διαβούλευση,
ολοκληρώθηκε και θα µελετήσουµε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συµπολιτών µας. Θα έρθει η διάταξη εδώ στη Βουλή και
θα το ξανασυζητήσουµε. Είµαι βέβαιος ότι µπορούµε να τα συζητήσουµε όλα και να τα βελτιώσουµε όπου χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι την Τρίτη 8 Μαρτίου
2022 και ώρα 11:00’ θα πραγµατοποιηθεί κοινή ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ηµέρα αφιερωµένη στους αγώνες για τη θεµελίωση των δικαιωµάτων των
γυναικών». Προς τα µέλη των επιτροπών θα απευθυνθεί η Α.Ε. η
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 14:25’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεων, β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί και γ) αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

