ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9625
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γεώργιου Κουµουτσάκου, σελ. 9691
3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, την
10.03.2022, Ποινική Δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Υγείας και νυν Υπουργό Τουρισµού Βασίλη Κικίλια,
σελ. 9691
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9625, 9657, 9659, 9660,
9661, 9663, 9664, 9667, 9669, 9670, 9678, 9683, 9684, 9685,
9686, 9688, 9690, 9691, 9694, 9697, 9702, 9705, 9706, 9708,
9709
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1701 έως 1780,
σελ. 9625 - 9650
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
9651 - 9656
3. Ανακοίνωση του Δελτίου Επικαίρων Ερωτήσεων της
Δευτέρας 14 Μαρτίου 2022, σελ. 9657
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα «Δηµιουργία Γενικού Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική», σελ. 9688
ii. µε θέµα: «Να λειτουργήσει ο χώρος Υδροθεραπείας και
Αποκατάστασης του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κοµοτηνής», σελ. 9689
β) Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
i. µε θέµα «Υπολειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων
της Ανατολικής Αττικής», σελ. 9691
ii. µε θέµα «Λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου Αττικής», σελ. 9691
γ) Προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρµόδιο για
θέµατα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Μονιµοποίηση συµβασιούχων µουσικών της Εθνικής Συµφωνικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ»,
σελ. 9694
δ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Σοβαρά προβλήµατα στο δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο
στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήµου Μαραθώνα», σελ. 9696
ε) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Το «επιτελικό κράτος» της Κυβέρνησης της ΝΔ
δεν εφαρµόζει ούτε τους νόµους που ψηφίζει», σελ. 9698
ii. µε θέµα: «Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να σεβαστεί το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο των µειωµένων συντάξεων και να
µην το «ερµηνεύσει» σε βάρος των εκπαιδευτικών που ήδη
έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης», σελ. 9700
στ) Προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, µε θέµα: «Θέσπιση αποζηµιώσεων και επιδοµάτων για τους πυροσβέστες», σελ. 9702
ζ) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i. µε θέµα: «Αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων της Καστοριάς», σελ. 9705
ii. µε θέµα: «Αποκλεισµός πολιτιστικών έργων στην Ελλάδα
στο πλαίσιο κυρώσεων της Ελλάδος κατά της Ρωσίας», σελ.

9706
5. Συζήτηση της µε αριθµό 6/3/15-11-2021 επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδος
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η αποτυχηµένη διαχείριση, η υγειονοµική τραγωδία και οι εγκληµατικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωµένους-θανάτους εκτός
ΜΕΘ», σελ. 9657 - 9687
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπή: Η Διαρκής
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων», σελ. 9657
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 9671 - 9682
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9625 – 9671, 9700 - 9709
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 9682 - 9700
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 9678
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 9679
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 9672, 9673, 9674, 9675,
9676, 9678, 9679
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9625, 9657, 9659, 9660,
9661, 9662, 9663, 9664,
9667, 9669, 9670, 9702,
9705, 9706
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 9667, 9685
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 9667, 9678, 9685
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 9683, 9684, 9685, 9686,
9687, 9688, 9690, 9691,
9694, 9697
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 9702, 9704
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9705
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 9688, 9691, 9693
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 9696, 9697
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 9694, 9695, 9696
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 9691, 9693
ΜΕΝΔΩΝΗ Σ. ,
σελ. 9705, 9706, 9707, 9708,
9709
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 9698, 9699, 9700, 9701,
9702
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 9694, 9695, 9696
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 9697
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 9688, 9690
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 9691, 9692, 9706, 9707,
9708, 9709
ΤΟΥΡΝΑΣ Ε. ,
σελ. 9703, 9704
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Π. ,
σελ. 9698, 9699, 9700, 9702

ΧΑΡΙΤΟΥ Δ. ,

σελ. 9659, 9690

Γ. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ,
σελ. 9680, 9681
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 9682
ΑΥΓΕΡΗ Θ. ,
σελ. 9659, 9660, 9666
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 9661
ΓΚΑΓΚΑ Α. ,
σελ. 9669
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 9662, 9673, 9684
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 9661, 9671, 9672, 9673
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 9679
ΜΑΡΚΟΥ Κ. ,
σελ. 9662, 9684
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 9664
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 9658, 9659, 9666, 9667,
9668, 9683, 9685, 9686
ΠΛΕΥΡΗΣ Α ,
σελ. 9665, 9666, 9667, 9668,
9671, 9677, 9678, 9679,
9685, 9686
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 9670, 9671, 9679, 9685
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 9663
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 9674, 9675, 9676
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 9673
Δ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
ΜΕΛΑΣ Ι. ,

σελ. 9675, 9676
σελ. 9676

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 11 Μαρτίου 2022, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.13’ 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 10-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΗ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
10 Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου: 1) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιµης Ενέργειας

της Δηµοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νέας και ανανεώσιµης ενέργειας», 2) «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συµµαχίας», 3)
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της Ενέργειας
µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων».)
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
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9649

9650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

B. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στην ηµερήσια διάταξη των επικαίρων επερωτήσεων επιτρέψατε µου πρώτα να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 14 Μαρτίου
2022:
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 503/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου προς
τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρµόδιο για θέµατα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους αγρότες της Ηλείας».
2. Η µε αριθµό 479/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Έκοψαν απροειδοποίητα από
επτά χιλιάδες επτακόσιους εξήντα ανασφάλιστους ανάπηρους
το επίδοµα αναπηρίας εν µέσω πανδηµίας».
3. Η µε αριθµό 485/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση 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».
4. Η µε αριθµό 477/1-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
A’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα
για να µη φτωχοποιηθούν οι αγρότες».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 476/1-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Το δυσβάσταχτο βάρος στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στο ρεύµα απειλεί τη νέα καλλιεργητική περίοδο
για τους αγρότες και τους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του Νοµού Πρέβεζας».
2. Η µε αριθµό 486/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ρυθµίσεις θεµάτων στέγασης ευπαθών οµάδων πληθυσµού».
3. Η µε αριθµό 497/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο εντός ζωνών αποκλεισµού στο Ζαγόρι».
4. Η µε αριθµό 484/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση 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».
5. Η µε αριθµό 494/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Πρωτοβουλίες για την προτεραιότητα διασφάλισης της διατροφικής επάρκειας της χώρας µας και όλης της ΕΕ και αναπροσανατολισµός της ΚΑΠ - Να αναζητηθούν άµεσα εναλλακτικές
πηγές για σιτάρι αλλά και πρώτες ύλες ζωοτροφών».
6. Η µε αριθµό 498/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Παρέµβαση στο δικαίωµα της ανεξάρτητης ενηµέρωσης στη δίκη Λιγνάδη».
7. Η µε αριθµό 495/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Επιβεβληµένη η αύξηση των διατιθέµενων κονδυλίων του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην Περιφέρεια Κρήτης».
8. Η µε αριθµό 489/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων, µε θέµα: «Κίνδυνος κατάρρευσης της κορινθιακής
σταφίδας».
9. Η µε αριθµό 504/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Κοινή ευρωπαϊκή
άµυνα και ασφάλεια».
10. Η µε αριθµό 490/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Απαλλαγή
των Δήµων Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, Πετρούπολης και
Ιλίου από την καταβολή αντισταθµιστικών για τη λειτουργία του
ΧΥΤΑ Φυλής».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1682/3-12-2021 ερώτηση 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».
2. Η µε αριθµό 1804/10-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου
Χαρίτου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να αποδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους του οικισµού Ηφαίστου του Δήµου Κοµοτηνής για να σταµατήσει η ιδιότυπη οµηρία
τους.»
Θα ήθελα, επίσης, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης: «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 6/3/15-11-2021 κατατεθείσα επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και
των Βουλευτών αυτής κ. κ. Ανδρέα Ξανθού, Θεοδώρας (Δώρας)
Αυγέρη, Γεώργιου Βαρεµένου, Όλγας Γεροβασίλη, Ελευθέριου
Αβραµάκη, Ειρήνης - Ελένης Αγαθοπούλου, Αθανάσιου (Νάσου)
Αθανασίου, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Ιωάννη Αµανατίδη, Αθανασίας
(Σίας) Αναγνωστοπούλου, Ευάγγελου Αποστόλου, Σταύρου Αραχωβίτη, Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη, Έφης Αχτσιόγλου,
Άννας Βαγενά - Κηλαηδόνη, Σωκράτη Βαρδάκη, Βασίλειου (Βασίλη) Βασιλικού, Χριστόφορου Βερναδάκη, Καλλιόπης Βέττα, Δηµήτριου Βίτσα, Νικόλαου Βούτση, Χρήστου Γιαννούλη,
Αναστασίας (Νατάσας) Γκαρά, Ιωάννη Γκιόλα, Ιωάννη Δραγασάκη, Θεόδωρου Δρίτσα, Σουλτάνας Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, Ζεϊµπέκ Χουσεΐν, Κωνσταντίνου Ζουράρι,
Νικόλαου Ηγουµενίδη, Εµµανουήλ Θραψανιώτη, Διονύσιου - Χαράλαµπου Καλαµατιανού, Ειρήνης (Νίνας) Κασιµάτη, Γεώργιου
Κατρούγκαλου Μάριου Κάτση, Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη,
Βασίλειου Κόκκαλη, Παναγιώτη Κουρουµπλή, Σπυρίδωνα Λάππα,
Κυριακής Μάλαµα, Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη, Κωνσταντίνου Μάρκου, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ανδρέα Μιχαηλίδη,
Ιωάννη Μουζάλα, Ιωάννη Μπαλάφα, Κωνσταντίνου Μπάρκα,
Ιωάννη Μπουρνού, Αθανάσιου (Θάνου) Μωραΐτη, Αικατερίνης
(Κατερίνας) Νοτοπούλου, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, Μαριλίζας
Ξενογιανακοπούλου, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Γεώργιου Παπαηλιού, Αικατερίνης Παπανάτσιου, Νικόλαου Παππά, Θεοπίστης (Πέτης) Πέρκα, Παύλου Πολάκη, Παναγιού (Γιώτας)
Πούλου, Ιωάννη Ραγκούση, Νεκτάριου Σαντορινιού, Ιωάννη Σαρακιώτη, Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρλέτη, Παναγιώτη (Πάνου)
Σκουρολιάκου, Ελισσάβετ (Μπέττυς) Σκούφα, Χρήστου Σπίρτζη,
Νικόλαου Συρµαλένιου, Ολυµπίας Τελιγιορίδου, Θεοδώρας Τζάκρη, Δηµήτριου Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Άγγελου
Τόλκα, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, Ευκλείδη Τσακαλώτου, Γεώργιου Τσίπρα, Σωκράτη Φάµµελου, Νικόλαου Φίλη, Αλέξανδρου Φλαµπουράρη, Θεανώς Φωτίου, Δηµήτριου Χαρίτου, Αλέξη
Χαρίτση, Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, Ραλλίας Χρηστίδου και Γεώρ-
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γιου Ψυχογιού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η αποτυχηµένη διαχείριση, η υγειονοµική τραγωδία και οι εγκληµατικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωµένους - θανάτους
εκτός ΜΕΘ».
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Ξανθός για δέκα λεπτά.
Θερµή παράκληση, όποιοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν µαζί
και τη δευτερολογία τους, να µου το δηλώνουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς αυτό που επισκιάζει µε πολύ βαρύ τρόπο την επικαιρότητα αυτή την περίοδο είναι ο πόλεµος και οι δραµατικές του
επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς, η ανθρωπιστική κρίση, η οποία
εξελίσσεται σε µια χώρα της γειτονιάς µας, οι επιπτώσεις στην
οικονοµία, αλλά και στη δηµόσια υγεία, ευρύτερα στην Ευρώπη.
Ο πόλεµος, λοιπόν, και οι παρενέργειές του κάνουν ακόµα πιο
τοξικό και δυσβάσταχτο για την κοινωνία το µείγµα της υγειονοµικής κρίσης, της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, η
οποία εξελίσσεται στη χώρα µας.
Προφανώς όµως, µια επερώτηση που κατατέθηκε πριν από
τέσσερις µήνες και συζητιέται σήµερα, ενώ είναι σε εξέλιξη η
υγειονοµική κρίση, διατηρεί την επικαιρότητά της και τη διατηρεί
κυρίως γιατί τα τρία στοιχεία, τα οποία υπάρχουν και στον τίτλο
της επερώτησης, δηλαδή η υγειονοµική τραγωδία, η αποτυχηµένη διαχείριση και οι εγκληµατικές πολιτικές ευθύνες είναι απολύτως επίκαιρα και σήµερα. Και αυτό δεν είναι αντιπολιτευτικός
λόγος. Υπάρχουν πια τα δεδοµένα τα οποία αποδεικνύουν τη βαρύτητα και την ορθότητα αυτών των εκτιµήσεων.
Όσο κι αν είµαστε σε µία φάση αργής, εύθραυστης και επισφαλούς αποκλιµάκωσης της πανδηµίας, η υγειονοµική τραγωδία των πενήντα και εξήντα νεκρών καθηµερινά εξακολουθεί να
υπάρχει. Και δεν έχει γίνει ποτέ µια σοβαρή προσπάθεια από την
πλευρά του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης να αποτιµηθεί η πορεία της πανδηµίας και η διαχείρισή της και να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια γι’ αυτή την παράδοξα υψηλή σε
σύγκριση µε τους άλλους επιδηµιολογικούς δείκτες της χώρας
θνησιµότητα στην Ελλάδα.
Είµαστε, σήµερα, στη χειρότερη θέση από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Είµαστε στο πρώτο χειρότερο γκρουπ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µαζί µε άλλες χώρες των Βαλκανίων και των πρώην ανατολικών χωρών, στην πλεονάζουσα
θνησιµότητα. Και µάλιστα έχει ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη που έχουν παραπλήσια ποσοστά θνησιµότητας µε εµάς, όµως, ο ένας περίπου στους πέντε θανάτους
σε αυτές τις χώρες συνέβη στο πρώτο πανδηµικό κύµα. Τότε που
ήταν µια πρωτόγνωρη κατάσταση, τα συστήµατα υγείας πιάστηκαν εξαπίνης, δεν υπήρχε εννοείται ούτε γνώση, ούτε εµπειρία,
ούτε φάρµακα, ούτε εµβόλιο, ούτε τίποτα, ενώ σε µας ήταν µόνο
το 2%, γιατί είχαµε όντως ένα ήπιο πρώτο επιδηµικό κύµα. Αυτό,
λοιπόν, δείχνει ότι η θέση της χώρας σταδιακά από το ένα κύµα
στο άλλο χειροτέρευε αντί να βελτιώνεται. Αυτός κατά την
άποψή µου είναι ο πιο σκληρός δείκτης αποτυχίας, η υψηλή θνησιµότητα στη χώρα, το υψηλό ποσοστό θανάτων εκτός ΜΕΘ, τα
υψηλά ποσοστά θανάτων και εντός των µονάδων εντατικής θεραπείας και στις κλινικές COVID.
Ο δεύτερος πιο σκληρός δείκτης αποτυχίας είναι η πλήρης
αποδιοργάνωση του συστήµατος υγείας. Είναι αυτό που έχει ειπωθεί στην αργκό των υγειονοµικών «κοβιντοποίηση του ΕΣΥ».
Πραγµατικά, στην πλειονότητα των νοσοκοµείων της χώρας ιδιαίτερα αλλά και των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας, εγκαταλείφθηκε η τακτική λειτουργία, δεν εξυπηρετούνταν οι πολίτες,
υπήρξε µια ανεπιτυχής τελικά ακόµα και στις αιχµές των επιδηµικών κυµάτων προσπάθεια να αντιµετωπιστούν µόνο οι πιο ζωτικές και πιεστικές ανάγκες πανδηµίας, εγκαταλείποντας όλες
τις υπόλοιπες παθήσεις που πολλές από αυτές ήταν και απειλητικές για τη ζωή. Και γι’ αυτό έχουµε πλεονάζουσα θνησιµότητα
στη χώρα και από µη COVID νοσήµατα.
Ενδεικτικά σας λέω µόνο ότι οι σύλλογοι των καρκινοπαθών
καταγγέλλουν ότι µόνο το 2021 δεν πραγµατοποιήθηκαν εννέα
χιλιάδες προγραµµατισµένα ογκολογικά χειρουργεία, πέρα από
την καθυστέρηση στις παρεµβάσεις πρόληψης, πέρα από την εγ-
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κατάλειψη της συνεχιζόµενης παρακολούθησης και φροντίδας.
Και βεβαίως, ο τρίτος σκληρός δείκτης είναι αυτό που λέµε
ακάλυπτες υγειονοµικές ανάγκες. Αυτός είναι ένας σκληρός δείκτης ανισότητας στη φροντίδα υγείας. Ο δείκτης αυτός πριν από
την πανδηµία είχε κατέβει µε τη δική µας καίρια παρέµβαση, µε
τον ν.4368 για την πρόσβαση των ανασφάλιστων ανθρώπων από
το 14,5% στο 8%. Και τώρα, µέσα σε έναν χρόνο πανδηµίας η
ανισότητα στη φροντίδα υγείας στη χώρα µας τριπλασιάστηκε,
πήγε στο 24% και αυτό είναι µια ένδειξη µεγάλης αποτυχίας στη
διαχείριση.
Είναι λοιπόν, προκλητικό και προσβλητικό για τη νοηµοσύνη
και των υγειονοµικών, αλλά και της κοινωνίας να επαίρονται τα
κυβερνητικά στελέχη για το success story στη διαχείριση, για τη
µεγάλη θωράκιση που έχει γίνει στο σύστηµα υγείας, για τις χιλιάδες προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν, για τον υπερδιπλασιασµό, τριπλασιασµό -έχουµε χάσει το λογαριασµό- των κλινών
ΜΕΘ. Αντίθετα, αυτό που ενοχλεί είναι ότι η Κυβέρνηση ποτέ
στην πραγµατικότητα δεν επιδίωξε να κάνει µια σοβαρή επιστηµονική αποτίµηση και αξιολόγηση της διαχείρισης που έχει γίνει,
για να εντοπιστούν τα λάθη, οι ανεπάρκειες, οι κακές επιλογές,
να εντοπιστούν τα ελλείµµατα και οι ανεπάρκειες και να γίνουν
διορθωτικές κινήσεις.
Αντίθετα, µε µια έπαρση και αλαζονεία µετά από κάθε επιδηµικό κύµα έλεγε ότι περίπου η πανδηµία έχει τελειώσει, ο δρόµος
προς την κανονικότητα είναι ανοιχτός, ο δρόµος προς την ελευθερία είναι µπροστά µας, το τελευταίο µίλι και όλες αυτές οι εντελώς αστήρικτες επιστηµονικά και επιδηµιολογικά προβλέψεις,
οι οποίες φυσικά µετά από λίγο καιρό κατέρρεαν. Δεν έγινε, λοιπόν, αυτή η αποτίµηση, αλλά δυστυχώς για την Κυβέρνηση η
µαύρη βίβλος της διαχείρισης της πανδηµίας γράφεται καθηµερινά και το ξέρει και ο επιστηµονικός κόσµος και το ξέρει και η
κοινωνία και αυτό δεν µπορεί να κρυφτεί.
Έχουµε επισηµάνει πάρα πολλές φορές στις παρεµβάσεις µας
αυτή την περίοδο, ποια ήταν τα κοµβικά προβλήµατα στη διαχείριση και τα κοµβικά ελλείµµατα. Το βασικό ήταν ότι η Κυβέρνηση
επέλεξε µια προσέγγιση περί προσωρινότητας της υγειονοµικής
κρίσης, περί σύντοµης παρένθεσης, περί µπόρας περαστικής, η
οποία ιδιαίτερα µετά την έλευση των εµβολίων θα τελειώσει,
οπότε δεν χρειάζεται να κάνουµε µακροπρόθεσµες παρεµβάσεις
ενισχυτικές του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Επειδή, λοιπόν, δεν είχε την πολιτική βούληση να αξιοποιήσει,
όπως έκαναν όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, την πρόκληση
της πανδηµίας για να επενδύσει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας,
για να θωρακίσει και να ενισχύσει τις δοµές του, για να στηρίξει
το ανθρώπινο δυναµικό του το οποίο είναι σε «burnout», είναι σε
φάση επαγγελµατικής εξουθένωσης, υπάρχει απόγνωση σήµερα
στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας. Ο κόσµος δίνει τη µάχη
µε λιγότερες δυνάµεις. Λείπουν από το σύστηµα υγείας σε σύγκριση µε πριν από έναν χρόνο πάνω από δέκα χιλιάδες εργαζόµενοι αυτή την περίοδο. Αντί, λοιπόν, να κάνει τις αναγκαίες
παρεµβάσεις, µετέθετε όλα τα θέµατα στην ατοµική ευθύνη και
στην αυτόµατη -ας πούµε- θωράκιση και έξοδο από την κρίση
διά των εµβολιασµών, κάτι το οποίο προφανώς δεν υπήρχε ούτε
ως στρατηγική από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Υπήρχε
µια στρατηγική πολυεπίπεδων παρεµβάσεων και για τον έλεγχο
της διασποράς και για την ενδυνάµωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και για την προνοσοκοµειακή διαχείριση των κρουσµάτων κ.λπ..
Ο πυρήνας, λοιπόν, των πολιτικών σας επιλογών είχε δύο στοιχεία: Νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και απέχθεια στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόµη και σήµερα ο Υπουργός
Υγείας µιλάει για αντιλήψεις κρατισµού που υπάρχουν στο ΕΣΥ,
σε µια χώρα µε το πιο ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα υγείας της Ευρώπης. Νεοφιλελευθερισµός, λοιπόν, και φυσικά επιρροή ισχυρών επιχειρηµατικών συµφερόντων στον ιδιωτικό τοµέα υγείας.
Αυτό το τοξικό µείγµα είναι που οδήγησε στη συνολική αποτυχία
στη διαχείριση. Την κατάσταση, λοιπόν, στο ΕΣΥ την ξέρουµε.
Το θέµα είναι τι µπορεί να γίνει τώρα.
Πρώτον, χρειάζεται µια ριζική αναδιοργάνωση και ενδυνάµωση
του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Εµείς εδώ και πάνω από έναν
χρόνο έχουµε παρουσιάσει ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα το
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οποίο ενσωµατώνει τις νέες ανάγκες της πανδηµίας σε όλα τα
επίπεδα από την πρωτοβάθµια φροντίδα, την κοινοτική φροντίδα,
την κατ’ οίκον παρακολούθηση και φροντίδα, την επείγουσα προνοσοκοµειακή περίθαλψη, την επείγουσα ιατρική στήριξη των
κλινικών λοιµώξεων των µονάδων εντατικής θεραπείας, την ιατρική αποκατάσταση της εργασίας, τις υπηρεσίες δηµόσιας
υγείας της χώρας. Για όλα αυτά συνήθως τίποτα ούτε λέει ούτε
σχεδιάζει η Κυβέρνηση. Νέες ανάγκες, λοιπόν, νέο σύστηµα
υγείας µε ανασχεδιασµό του χάρτη υγείας, µε νέους οργανισµούς που θα µειώνουν ανισότητες ενδοπεριφερειακές, που θα
οδηγούν σε µια συνολική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και φυσικά νέοι πόροι σε σύγκλιση µε τους µέσους όρους
της Ευρώπης και µε γενναία αναβάθµιση των µισθολογικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ και του υπόλοιπου προσωπικού και
µε ειδικά κίνητρα στελέχωσης, γιατί αυτό είναι το κρίσιµο θέµα
πια. Δεν φτάνει να προκηρύσσουµε θέσεις. Το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό στους νέους επιστήµονες, στους νέους επαγγελµατίες
υγείας. Χρειάζεται ένα νέο πλέγµα κινήτρων µισθολογικών, βαθµολογικών, εκπαιδευτικών για να ξαναγίνει ελκυστικό και να συγκρατήσουµε την τάση παραίτησης και φυγής που είναι σε εξέλιξη
σήµερα.
Το ανθρώπινο δυναµικό είναι το κρίσιµο πεδίο. Δεν είναι τόσο
το θέµα των υποδοµών και του εξοπλισµού. Πώς θα στηρίξουµε
το ανθρώπινο δυναµικό; Πρώτον, διασφαλίζοντας ότι οι σηµερινοί συµβασιούχοι, επικουρικοί γιατροί, λοιπό επικουρικό προσωπικό και συµβασιούχοι του ΟΑΕΔ θα παραµείνουν στο σύστηµα
υγείας. Δεν µπορούν να χαθούν αυτές οι πολύτιµες ανθρώπινες
δυνάµεις που σήµερα είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες και είναι
σε µια εργασιακή οµηρία. Πρέπει να βρούµε συµφωνηµένα, ει
δυνατόν, τη βέλτιστη νοµικά και συνταγµατικά λύση, να στηριχθεί
από όλο το πολιτικό σύστηµα, να λήξει αυτή η εκκρεµότητα, να
παραµείνει αυτός ο κόσµος και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του µε βάση την εµπειρία που έχει αποκτήσει.
Το δεύτερο είναι να υπάρχει µηχανισµός αυτόµατης αναπλήρωσης των κενών λόγω συνταξιοδότησης. Το λέµε εδώ και ενάµιση χρόνο και δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να
υπάρχει µονίµως η αγωνία ποιος θα καλύψει τα κενά τα οποία
δηµιουργούνται από την αυξηµένη συνταξιοδότηση κάθε χρόνο
και γιατρών και λοιπού προσωπικού. Μπορεί να γίνει αυτό από
το 2019 που η προηγούµενη κυβέρνηση εδραίωσε τον κανόνα
ένα προς ένα στις προσλήψεις και στις αποχωρήσεις στον δηµόσιο τοµέα. Να λήξει η συζήτηση περί απολύσεων ανθρώπων που
είναι σε αναστολή εργασίας. Το έχουµε συζητήσει πολλές
φορές. Είναι µια κοινωνική αγριότητα και βαρβαρότητα αυτή η
εξέλιξη. Δεν υπάρχει κανένα µείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας,
ειδικά σε µια φάση που αίρονται τα πάντα και που υποχωρεί υποτίθεται και αποδράµει η πανδηµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θα ολοκληρώσω.
Εννοείται ότι δεν πρέπει να ανοίξει η ιστορία της επιστροφής
των εργολαβικών συνεργείων στα νοσοκοµεία και να διατηρηθεί
το καθεστώς των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου µε νέες προκηρύξεις και µε αυξηµένη µοριοδότηση και γι’ αυτούς τους ανθρώπους για τους µήνες της πανδηµίας, όπως και για το
υπόλοιπο προσωπικό, έτσι ώστε να σταµατήσουµε ένα καθεστώς
ακραίας εργασιακής εκµετάλλευσης που προϋπήρχε στο σύστηµα υγείας. Και βεβαίως νέος χάρτης υγείας -αναφέρθηκα σε
αυτό-, ο οποίος δεν θα οδηγήσει σε συρρικνώσεις, σε καταργήσεις, σε περικοπές δοµών και υπηρεσιών και θέσεων εργασίας,
αλλά θα µειώνει ανισότητες και θα οδηγεί σε µια διασύνδεση επιστηµονική, συλλειτουργία, µε πολύ µεγαλύτερη αποδοτικότητα
για το σύστηµα υγείας, παίρνοντας υπ’ όψιν τα νέα νοσολογικά,
πληθυσµιακά, συγκοινωνιακά δεδοµένα, αλλά σε µια πορεία συνολικής επένδυσης και αναβάθµισης του συστήµατος υγείας.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, λέγοντας το εξής. Ποιο είναι το κεντρικό δίδαγµα της
πανδηµίας; Ποιο είναι το κεντρικό πολιτικό συµπέρασµα το οποίο
βγάζουµε από αυτή τη µεγάλη παγκόσµια και πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση; Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η µια απάντηση λέει
-και είναι και οι τάσεις στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότηταότι το συµπέρασµα της πανδηµίας είναι επένδυση στις δηµόσιες
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δοµές υγείας, στα δηµόσια συστήµατα υγείας, στο ανθρώπινο
δυναµικό τους, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αµοιβής,
κατάρτισης κ.λπ. αυτού του προσωπικού. Αυτό είναι η µία άποψη.
Η άλλη άποψη, η οποία είναι η κυβερνητική, λέει ότι το συµπέρασµα από την πανδηµία είναι να δηµιουργήσουµε συνθήκες
καλής συνεργασίας ανάµεσα στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα.
Ο κ. Πλεύρης -διάβαζα προχθές δηλώσεις του- λέει: «Τα δύο
σηµαντικά στοιχεία που θα έχει το νέο ΕΣΥ θα είναι: Πρώτον, τα
απογευµατινά χειρουργεία µε ιδιωτικούς όρους στα νοσοκοµεία
και δεύτερον, συνεργασία του ΕΣΥ µε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Ξανθέ.
Έχετε και δευτερολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κλείνω, λέγοντας ότι αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, πραγµατικά είναι µια επιλογή, µαζί µε την αλλαγή του
νοµικού καθεστώτος στα νοσοκοµεία που γίνονται από νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
µαζί µε την πρωτόλεια συζήτηση περί κατάργησης της πλήρους
ή αποκλειστικής απασχόλησης. Διότι αυτό είναι µια στρέβλωση
και ένας αναχρονισµός, ο οποίος παραµένει στο σύστηµα υγείας.
Όλα αυτά οδηγούν στο να ξεχάσουµε ό,τι ξέραµε από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας της δεκαετίας του ’80, από τον ιδρυτικό
νόµο 1397 του ΕΣΥ, από τον δηµόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών
υγείας στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Ξανθέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Πάµε σε προ ΕΣΥ περίοδο. Αυτό δεν αξίζει ούτε στην κοινωνία ούτε στη χώρα. Έχετε, πραγµατικά, αποτύχει στους κρίσιµους τοµείς και της δηµόσιας υγείας και της
οικονοµίας και της ενεργειακής ασφάλειας και της κοινωνικής
συνοχής και φυσικά και της δηµοκρατίας.
Είστε σε αποδροµή και νοµίζω ότι η λύση είναι να δροµολογηθούν εξελίξεις πολιτικής αλλαγής στα πράγµατα της χώρας µε
µια κυβέρνηση προοδευτικού χαρακτήρα, που θα θέσει άλλες
προτεραιότητες, µεταξύ των οποίων κορυφαία θα είναι η στήριξη
της δηµόσιας περίθαλψης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα η
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, η κ. Θεοδώρα
Αυγέρη, για πέντε λεπτά.
Παράκληση θερµή, κοιτάξτε τον χρόνο. Μια µικρή ανοχή
πάντα υπάρχει, αλλά να µη γίνεται σχεδόν διπλασιασµός του
χρόνου.
Κυρία Αυγέρη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, η βασική δουλειά που είχατε στην Κυβέρνηση εν µέσω πανδηµίας ήταν να προστατεύσετε τη δηµόσια υγεία, ενισχύοντας το δηµόσιο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Τι κάνατε, όµως; Αφήσατε απροστάτευτους τους πολίτες
στο έλεος της πανδηµίας, αποδυναµώνοντας το δηµόσιο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, µετατρέποντας την πανδηµία σε υγειονοµική
κρίση και σε ευκαιρία για λίγους και εκλεκτούς σας.
Και αυτοί που δήθεν διαχειρίστηκαν επιτυχώς την πανδηµία πρώην Υπουργός και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας,
πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας- έφυγαν κακήν κακώς,
χωρίς να λογοδοτήσουν για τον λογαριασµό και φυσικά για τον
κακό χαµό, τους εγκληµατικούς χειρισµούς και τους χιλιάδες
αδικαιολόγητους θανάτους. Όλοι αυτοί είναι σαν να µη συνέβησαν!
Και ήρθατε εσείς, κύριε Πλεύρη και κυρία Γκάγκα, να παραστήσετε την tabula rasa, τη λευκή κόλλα για να ξαναγραφτεί το
έργο. Να σας πω, όµως, τι έχει γραφτεί από τότε που αναλάβατε.
Από την 1η Σεπτεµβρίου του 2021 γράφεται ότι οι θάνατοι από
COVID διπλασιάστηκαν, ότι σε διάστηµα λιγότερο του µισού
έτους είχαµε όσους θανάτους είχαµε τον προηγούµενο ενάµιση
χρόνο.
Συγκεκριµένα, την 1η Σεπτεµβρίου του 2021 είχαµε δεκατρείς
χιλιάδες επτακόσιους σαράντα τρεις νεκρούς. Σήµερα µετρούµε
είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιους ανθρώπους που έχουν χάσει τη
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ζωή τους. Όταν, µάλιστα, κατατέθηκε η ερώτηση από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στις 15 Νοεµβρίου, η χώρα µας µετρούσε
δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα οκτώ νεκρούς. Δηλαδή,
από τότε που κατατέθηκε η ερώτηση, έχει µεσολαβήσει µικρό
χρονικό διάστηµα -όχι πολύ για να ξεχαστούµε και για να µην καθίσταται πλέον επίκαιρη η επερώτηση- και έχουν φύγει από τη
ζωή επιπλέον δέκα χιλιάδες άνθρωποι εξαιτίας του COVID-19.
Φαντάζοµαι ότι ο κ. Πλεύρης κοιµάται ήσυχος τον ύπνο του δικαίου, αν κρίνω από την -εντός εισαγωγικών- «αγωνία» µε την
οποία εµφανίζεται κάθε φορά δηµόσια και µιλάει για την εξέλιξη
της πανδηµίας, χωρίς να µιλά για τις ευθύνες της Κυβέρνησης,
αλλά και για το πραγµατικό σχέδιό της, που είναι η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, η επαναφορά της δηµόσιας υγείας στις εποχές των
«Μαυρογιαλούρων», των κλινικαρχών, των πανάκριβων ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας και µάλιστα, µέσα σε αυτό το πολεµικό κλίµα
ακρίβειας και φτώχειας, που βοµβαρδίζει τη µεγάλη πλειοψηφία
των ελληνικών οικογενειών.
Είστε επικίνδυνοι, είστε κυνικοί και να ξέρετε ότι και για όλες
αυτές τις εγκληµατικές επιλογές σας, είστε και υπόλογοι.
Είστε υπόλογοι πλέον, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης, για τις αδικαιολόγητες απώλειες χιλιάδων
ανθρώπινων ζωών. Είστε υπόλογοι για τους αδικαιολόγητους θανάτους ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους είτε γιατί διασωληνώθηκαν εκτός θαλάµων ΜΕΘ, είτε γιατί διασωληνώθηκαν σε δήθεν
ΜΕΘ, είτε από υποθεραπεία σε µονάδες µε υποστελέχωση και
ελάχιστο προσωπικό, πολύ δε περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό.
Το καταγγείλαµε, όταν είχε ξεσπάσει το φονικό δεύτερο κύµα
της πανδηµίας στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα. Το κατήγγειλε, µάλιστα, ήδη από τον Νοέµβριο του 2020 και η οµοσπονδία των νοσοκοµειακών γιατρών και είναι, βέβαια, κάτι που
επιβεβαίωσε και η περιβόητη µελέτη Λύτρα - Τσιόδρα, η οποία
µάλιστα -αν θυµόµαστε καλά, δεν το ξεχάσαµε- προκάλεσε και
την ιδιαίτερη αµηχανία του Μαξίµου.
Βέβαια, η έρευνα εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω αν καθάρισε για
πάρτη του Μαξίµου ο Πίνατ, λίγο πριν φτάσει να δαγκώσει τον κ.
Σκέρτσο. Δεν ξεχνούµε, βέβαια, τον Πρωθυπουργό λίγες µέρες
πριν από τη δηµοσιοποίηση της έρευνας, να λέει από αυτό εδώ
το Βήµα της Βουλής ότι δεν υπήρχε, µάλιστα, καµµία µελέτη που
να επιβεβαιώνει τη θνητότητα των διασωληνωµένων εκτός ΜΕΘ.
Είστε υπόλογοι, κύριοι και κυρία της Κυβέρνησης, για τους
αδικαιολόγητους θανάτους ανθρώπων που πέθαναν σε απλές
κλίνες λόγω της ανεπάρκειας και της υπερπληρότητας των
απλών κλινικών COVID-19, µε δύο νοσηλευτές για εκατό ασθενείς και µε την υποστελέχωση των πτερύγων, κατ’ εντολή των
«γαλάζιων» διοικητών των υπηρεσιών των ΥΠΕ και των νοσοκοµείων, µε γιατρούς παντελώς άσχετων ειδικοτήτων. Μάλιστα και
γι’ αυτό η ΟΕΝΓΕ τον Απρίλιο του 2021 είχε καταθέσει και µηνυτήρια αναφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πολύ µικρή!
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ωραία, µπορώ να κάνω χρήση
της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αν κάνετε χρήση…
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Είστε υπόλογοι για τους θανάτους ανθρώπων οι οποίοι δεν έλαβαν την απαιτούµενη φροντίδα
στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών, επειδή ήταν αποδεκατισµένα, όπως αποδεικνύει και η επιστολή απόγνωσης των είκοσι
έξι διευθυντών ΤΕΠ της χώρας. Είστε υπόλογοι για τους αδικαιολόγητους θανάτους ανθρώπων από τη λοιπή νοσηρότητα λόγω
της κοβιντοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων και της εµµονής
σας, ακόµη και όταν οι διασωληνώσεις είχαν ξεπεράσει τις επτακόσιες, να µην επιτάξετε πραγµατικά τις ελιτικές µονάδες και τις
ιδιωτικές µονάδες εντατικής θεραπείας, κοροϊδεύοντας τον
κόσµο µε τις συνεργασίες µε κέντρα αποκατάστασης και µικροκλινικές, που και αυτά δεν δέχονταν παρά µόνον όσους είχαν
αποθεραπευτεί.
Είστε υπόλογοι, γιατί η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι µεγαλοκλινικάρχες είχαν πλήρη
απαλλαγή από τον COVID-19. Η προσήλωσή σας να κρατήσετε
καθαρές τις ιδιωτικές κλινικές είναι τέτοια που, ακόµη και αν κάποιος µε ιδιωτική ασφάλιση νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική για
άλλη ασθένεια και κολλήσει COVID µέσα στην ιδιωτική κλινική,
τον διώχνουν σε δηµόσια νοσοκοµεία. Είναι γνωστή η καταγγελία
για µια ασθενή, που νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κόλλησε COVID µέσα στην ιδιωτική κλινική και µεταφέρθηκε σε δηµόσιο νοσοκοµείο, στο Νοσοκοµείο Νίκαιας εν προκειµένω.
Η Κυβέρνησή σας, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υποσχέθηκε κανονικότητα και τελικά, επέβαλε στη δηµόσια υγεία ως κανονικότητα το να ανασταλούν όλα τα χειρουργεία σε ποσοστό 80%,
85% και 90% εξαιτίας της αδυναµίας ενίσχυσης µε ΜΕΘ των νοσοκοµείων και των λοιπών δοµών υγείας.
Κανονικότητα, επίσης, για την Κυβέρνηση είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Η Κυβέρνηση, µε όλο το δήθεν επιτελικό κράτος, εξ αρχής
προσπάθησε να πείσει τον κόσµο ότι τον πόλεµο της πανδηµίας
τον δίνουν ΕΣΥ και ιδιώτες µαζί. Αυτό το ακούγαµε από τα πρώτα
διαγγέλµατα του Πρωθυπουργού. Αποδείχθηκε, όµως, µε τον πιο
τραγικό τρόπο πόσο εκτός πραγµατικότητας, πόσο εγκληµατική
και εν τέλει, πόσο λαθεµένη ήταν αυτή η αντίληψη και η πρακτική.
Όχι απλώς δεν υπήρξε καλή συνεργασία δηµοσίου - ιδιωτικού,
αλλά υπήρξε και βλαπτική σχέση και υπήρξε και προκλητική και
ετεροβαρής στήριξη των ιδιωτών από την Κυβέρνηση, δήθεν επιτάξεις µε δέσµευση κλινών, αλλά όχι νοσηλεία, διαλογή καθαρών
περιστατικών µε διπλή αποζηµίωση, εσχάτως και µε το ζόρι νοσηλεία περιστατικών χαµηλής βαρύτητας COVID. Ο ιδιωτικός τοµέας δεν ανταποκρίθηκε στην υγειονοµική κρίση, που εν πολλοίς
προκάλεσε και ανατροφοδότησε η ίδια η Κυβέρνηση.
Ακόµη και τώρα κινείστε στην αντίθετη κατεύθυνση, συνεχίζοντας τις ολέθριες επιλογές σας. Σειρά έχουν οι προσχηµατικές
απολύσεις υγειονοµικών, προκειµένου να διευκολύνετε την εκποίηση µονάδων και δοµών υγείας σε ιδιώτες. Σχεδιάζετε να διώξετε τους εργαζόµενους που είναι σε αναστολή, ενώ την ίδια
ώρα λέτε ότι έχει τελειώσει η πανδηµία και προχωράτε σε πλήρη
χαλάρωση των µέτρων.
Και θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να καταθέσω στα Πρακτικά,
κύριε Πρόεδρε, -βέβαια, έχει τεθεί υπ’ όψιν του Υπουργού και
της Αναπληρώτριας Υπουργού- την επιστολή που λάβατε στις 8
Μαρτίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Πέλλας, που λέει:
«Θέµα 1ο: Όπως διαφαίνεται, υπάρχει αποκλιµάκωση της πανδηµίας, µε πιθανή µετατροπή της µορφή της σε ενδηµική. Οι αυξηµένες ανάγκες σε γιατρούς, σε συνδυασµό µε τα
προαναφερθέντα, µας οδηγούν στην πρόταση της επιστροφής
στην εργασία τους όλων των µη εµβολιασµένων ιατρών, οι οποίοι
θα ελέγχονται αναλόγως µε rapid test.
Θέµα 2ο: Λόγω της εξυπηρέτησης των ανασφάλιστων πολιτών,
του δηµοσίου συµφέροντος και προάσπισης της δηµόσιας υγείας,
καθώς επίσης και της ισοτιµίας της υπογραφής των ιατρών, τόσο
των κρατικών όσο και των ιδιωτών, προτείνουµε τη δυνατότητα
συνταγογράφησης των ανασφάλιστων πολιτών και από τους ιδιώτες ιατρούς.».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο
σας. Ούτως ή άλλως, αυτό το τελευταίο είναι και ένα ζήτηµα που
επισηµαίνεται στην επιστολή από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πέλλας.
Τίθεται και ένα ζήτηµα και µε το θέµα των ανασφάλιστων, οι
οποίοι πλέον µε δικό σας νόµο, κύριε Πλεύρη, θα πρέπει να πηγαίνουν µόνο στα ήδη επιβαρυµένα δηµόσια νοσοκοµεία για να
συνταγογραφούνται τα φάρµακά τους. Την ίδια στιγµή, ακόµη
και οι ασφαλισµένοι δεν µπορούν να υποστούν το άχθος της συµµετοχής για την αγορά των φαρµάκων, ακριβώς λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, της ακρίβειας και της ενεργειακής
φτώχειας. Οι άνθρωποι µαζεύουν, αν υπάρχουν αυτά τα χρήµατα, ευρώ - ευρώ για να πληρώσουν έναν λογαριασµό της ΔΕΗ,
το ρεύµα και το φυσικό αέριο, στην περίπτωση φυσικά που δεν
έχει κοπεί το ρεύµα.
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Κλείνοντας, σε όλα αυτά παραµένετε επιδεικτικά αµέτοχοι θεατές, όταν αποκαλύπτονται σκάνδαλα οικονοµικής φύσεως που
πλήττουν το κύρος και τη λειτουργία οργανισµών, όπως του
ΙΦΕΤ, ενώ θέτουν παράλληλα σε διακινδύνευση τη ζωή χιλιάδων
ασφαλισµένων ασθενών µε βαριές και χρόνιες νόσους.
Αν σήµερα δεν είχατε κληθεί από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ποτέ δεν θα έρχονταν στο φως όλα τα στοιχεία της τραγικής διαχείρισης της πανδηµίας, που κόστισε χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές και έδειξε τη δύναµη του ΕΣΥ να αντέχει ενάντια στις δικές σας επιβουλές και ορέξεις.
Πασχίζετε να δείξετε ότι είστε τάχα ο προµαχώνας της Δύσης,
αλλά είστε το ναρκοπέδιο της Ελλάδας. Δεν αντέχει η χώρα
άλλες ήττες. Γι’ αυτό, επείγει η δική σας ήττα και η αξιοπρεπής
αποχώρηση, εφόσον την επιλέξετε. Τουλάχιστον, δώστε τις
απαντήσεις που χρωστάτε στον λαό.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αυγέρη.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
Θα πάρετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Βαρεµένε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ελπίζω στην ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όπως βλέπετε, η κ.
Αυγέρη µίλησε δώδεκα λεπτά, που σηµαίνει ότι πέντε και τρία
κάνει οκτώ. Είναι συν τέσσερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω.
Κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα στη διάρκεια της πανδηµίας
έχασε µια πόλη στο µέγεθος της Χίου ή της πόλης της Μυτιλήνης
και εξακολουθεί καθηµερινά να θρηνεί περίπου εξήντα συµπολίτες µας, οι οποίοι δεν πέφτουν στο µέτωπο της Ουκρανίας, αλλά
στο µέτωπο ενός ακήρυχτου πολέµου.
Στην αρχή της πανδηµίας, όταν καλά-καλά δεν είχε ενσκήψει
ο ιός στη χώρα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σε καθηµερινά διαγγέλµατα, µε ή χωρίς τον φίλο Σωτήρη, διαβεβαίωνε τον
ελληνικό λαό ότι κάνει καλά πράγµατα και σώζει ζωές. Πριν ενάµιση χρόνο κήρυξε περίπου το τέλος της πανδηµίας, είπε ότι βρισκόµαστε στο τελευταίο µίλι. Και αποδείχθηκε ότι ήταν το
τελευταίο µίλι στις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων µας.
Και ένας πολίτης λογικά θα απορούσε: «Καλά, κύριε Μητσοτάκη, σε εκείνη τη φάση µας έσωζες. Μετά τι απογίναµε; Τι έγινε
µετά; Μας αφήσατε στην ατυχία µας να σας έχουµε Πρωθυπουργό»;
Είναι προφανές, κύριοι Βουλευτές, ότι η διαχείριση της πανδηµίας από την πλευρά της Κυβέρνησης ήταν µια παταγώδης
αποτυχία. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι ήταν και ανίερη για τέσσερις λόγους.
Ο πρώτος είναι ο εξής. Θυµάστε τι συνέβη, όταν θρηνήσαµε
στην τραγωδία στο Μάτι εκατό νεκρούς. Με το «φτυάρι» στο χέρι
η τότε Αντιπολίτευση δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τώρα τι κάνει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τώρα ο θάνατος έγινε καθηµερινή
ρουτίνα. Τώρα αποφεύγουν όλοι να µιλήσουν γι’ αυτόν.
Δεύτερον. Ανίερο: Μέσα στην πανδηµία η σωρεία των απευθείας αναθέσεων πήρε τον χαρακτήρα ενός πλιάτσικου. Μας θύµισε τις πιο κακές στιγµές της πρόσφατης ιστορίας µας.
Τρίτον. Ανίερο η Κυβέρνηση να θέλει εν µέσω µιας τραγωδίας
να κρατήσει καθαρό τον ιδιωτικό τοµέα από την πανδηµία. Έξω,
δηλαδή, ο ιδιωτικός τοµέας από την πανδηµία, να µείνει καθαρός, non COVID, όπως θα έλεγε και ο Πρωθυπουργός, προκειµένου να µαζέψει όλη την πελατεία.
Τέταρτον. Αντί να βγάλει το συµπέρασµα η Κυβέρνηση µετά
την πανδηµία ότι πρέπει να ενισχύσει το ΕΣΥ, το απαξιώνει, το
εξασθενεί. Και θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Από το Νοσοκοµείο Αγρινίου στις 31 Δεκεµβρίου έφυγαν µε σύνταξη επτά γιατροί. Τον επόµενο µήνα υπέβαλαν χαρτιά τρεις γιατροί, σύνολο
δέκα. Ουδεµία ενέργεια για την αντικατάστασή τους! Δεν άρχισαν καν οι διαδικασίες, που χρειάζονται τουλάχιστον έναν χρόνο.
Ταυτόχρονα, ακούστε τι γίνεται στα νοσοκοµεία. Η Κυβέρνηση
καταργεί οργανικές θέσεις -όπως στο Νοσοκοµείο Αγρινίου- και
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τις µετατρέπει σε θέσεις νοσηλευτικές, µε την αιτιολογία ότι θα
πάρουν νοσηλευτές χωρίς να ξοδέψουν χρήµατα.
Ας δει ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και όποιος άλλος θέλει
τους απαρχαιωµένες κανονισµούς της δεκαετίας του 1980 τι
προβλέπουν και τι γίνεται τώρα. Ο διοικητής αναγκάζεται, ας
πούµε, από το Αγρίνιο να πάρει µια γιατρό που την έχει στείλει
στο Μεσολόγγι για να εκπαιδευτεί, µπας και χρησιµοποιήσουµε
τον µαγνήτη. Η γιατρός στο Μεσολόγγι χειρίζεται τον αξονικό.
Αναγκάζεται ο διοικητής να στείλει µια άλλη γιατρό για κάποιες
µέρες, προκειµένου να «κόψει και να ράψει».
Έχουµε, λοιπόν -και µη γελιέστε- ιδιωτικοποίηση όλων των
υπολοίπων λειτουργιών των νοσοκοµείων πλην ενός καχεκτικού
συστήµατος ιατρικού και νοσηλευτικού.
Τι έκανε η Κυβέρνηση; Ακόµα δεν βγήκαµε από την πανδηµία
και σπεύδει να φέρει τους εργολάβους, διώχνοντας τις καθαρίστριες και τους ανθρώπους της ασφάλειας µέχρι τέλος Μαρτίου.
Τελειώνουν οι διαδικασίες, φεύγουν, τους διώχνει.
Πριν έναν χρόνο ποιους χειροκροτούσε ο Πρωθυπουργός;
Τους εργολάβους ή τους ανθρώπους που µάχονταν µέσα στα
νοσοκοµεία, όπως οι καθαρίστριες, που από τις τριάντα δύο νόσησαν οι είκοσι; Και από τους άνδρες και τις γυναίκες της ασφάλειας νόσησε αντίστοιχος αριθµός εργαζοµένων.
Είπε προηγουµένως ο εισηγητής µας για τα ογκολογικά χειρουργεία που έχουν αναβληθεί.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα και θέλουν
να κάνουν έναν καταρράκτη. Ξέρω πολίτη ο οποίος έχασε το
µισό φως του γιατί δεν έχει -δεν µπορείτε να το φανταστείτε- να
πάει αλλού για να κάνει την επέµβαση και πάει συνοδευόµενος
να κάνει την αίτηση.
Έχω την εικόνα από ενηµερώσεις που µου έγιναν αρµοδίως
σε νοσοκοµεία ότι µε τη σηµερινή κατάσταση στα νοσοκοµεία
και µε τον φόρτο που θα πέσει µετά το ενδεχόµενο τέλος της
πανδηµίας, σε έναν - ενάµιση χρόνο νοσοκοµεία θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν, εάν δεν γίνει κάτι.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των ανεµβολίαστων. Θέλω να πω το
εξής. Φυσικά, από την πρώτη στιγµή κάναµε καθαρό ότι ο εµβολιασµός στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι απολύτως αναγκαίος.
Όµως, το φαινόµενο ήταν πιο σύνθετο από τον τρόπο που το αντιµετώπισε η Κυβέρνηση, τους βάζω απέναντί, τους εκθέτω, δαιµονοποιώ τους πολιτικούς µου αντιπάλους ότι τάχα µου είναι
υπέρ του αντιεµβολιαστικού κινήµατος.
Έχουµε το εξής τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Κυβέρνηση δεν θα
τολµήσει να τους απολύσει. Πιστεύω ότι δεν θα τολµήσει να τους
απολύσει για λόγους όχι ευαισθησίας, για λόγους σκοπιµότητας.
Δεν πειράζει, ας είναι κι έτσι. Είναι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι
άνθρωποι που ανεστάλησαν οι συµβάσεις εργασίας, τρεις χιλιάδες που νόσησαν και µε τεστ κάνουν την υπηρεσία τους. Θα µπορούσε να βρεθεί µία λύση.
Να πω και κάτι εντελώς σε ανθρώπινο επίπεδο. Όταν κάποιος
διώκεται διοικητικά για παράπτωµα, όσο φεύγει από την εργασία
του παίρνει το µισό της αµοιβής του. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι οι ανεµβολίαστοι είναι µια βεντάλια µεγάλη. Δεν είναι
δηλαδή οι άνθρωποι που είναι παλαβοί, όπως είπε η Κυβέρνηση
και θα τους συνετίσει. Δεν είναι έτσι. Είναι πιο σύνθετο το πρόβληµα. Έφυγε από τη δουλειά του. Είναι πολύτεκνος και του κόβουν το ρεύµα. Τι να του πω εγώ; Να του πω καλά σε έκαναν
επειδή είσαι ανεµβολίαστος; Δεν λύνεται έτσι το πρόβληµα.
Θέλω να πω το εξής, κύριοι Βουλευτές. Ζούµε µια κατάσταση
σαρωτικής ακρίβειας, κατάρρευσης της αγοράς, µείωσης της
πρωτογενούς παραγωγής, ανέχειας. Καλώ τους πολίτες -γιατί η
Κυβέρνηση δεν έχει διάθεση για να ακούσει- να αναλογιστούν το
εξής. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες κοινωνικής κατάρρευσης, εάν
δεν έχει ο πολίτης, ο ανίσχυρος, ο ανυπεράσπιστος, να ακουµπήσει σε ένα ισχυρό σύστηµα υγείας δηµόσιο, τι θα απογίνουµε;
Τι θα γίνουµε;
Θέλω να πω, λοιπόν, στους κυρίους της Κυβέρνησης και να
τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Αποτύχατε στη διαχείριση της πανδηµίας. Αποτύχατε στην οικονοµία. Ο κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται, µε ανυπολόγιστες συνέπειες, ενδεχοµένως, στο άµεσο
µέλλον. Ακόµη µιλάµε για επισιτιστική κρίση. Και τι κάνει ο Πρωθυπουργός µέσα σε αυτή τη συγκυρία; Μεταχειρίζεται εθνικά θέ-
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µατα µε µια επικοινωνιακή, προπαγανδιστική, προσωπική τακτική
που εγκυµονεί τεράστιους κινδύνους.
Εδώ δεν θα αρχίσουµε τα σταυροκοπήµατα, όπως κάνει ο
Υπουργός Ανάπτυξης στις τηλεοράσεις. Θα πούµε ότι κανονικά,
κύριοι της Κυβέρνησης, έπρεπε ή πρέπει να διανύετε το τελευταίο µίλι στην εξουσία. Φύγετε πριν είναι πολύ αργά για την ίδια
τη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον λόγο ο Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοµό Ηρακλείου ο κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο
χρόνια και µερικούς µήνες µε την εµπειρία της πανδηµίας νοµίζω
ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βλέπει στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας µια σοβαρή, ισχυρή οµπρέλα προστασίας από την υγειονοµική απειλή την οποία αισθάνεται. Θα
έλεγα, λοιπόν, ότι αυτό είναι το πρώτο συµπέρασµα, η ευρεία
στήριξη στη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα στο σύστηµα
υγείας, σαν έκφραση της ευρείας αναγνώρισης της αναγκαιότητας ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους.
Είναι γεγονός ότι στην αντιµετώπιση της πανδηµίας δύο πολιτικές επιλογές συγκρούστηκαν από την πρώτη στιγµή και εξακολουθούν να συγκρούονται και σήµερα. Από τη µια είναι η
πρόταση της Αριστεράς, η πρόταση της ευρύτερης δηµοκρατικής προοδευτικής παράταξης, µία πρόταση που µεροληπτεί
υπέρ του δηµόσιου συστήµατος υγείας, η πρόταση που είναι
υπέρ ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και ενός ισχυρού δηµόσιου συστήµατος υγείας σε αυτό, η πρόταση αν το θέλετε που
βλέπει στην πανδηµία λόγω επιτάχυνσης, ενίσχυσης αυτής της
πολιτικής, ενίσχυσης δηλαδή της πολιτικής υπέρ του δηµόσιου
συστήµατος υγείας.
Από την άλλη πλευρά, είναι η νεοφιλελεύθερη πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, η οποία βλέπει την
υγεία ως ένα µέσο για παραγωγή µεγαλύτερων κερδών, η οποία
βλέπει την εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών υγείας σαν συστατικό στοιχείο του προγράµµατός της και που βλέπει αυτή την
πανδηµία σαν ανάσχεση προσωρινή σ’ αυτό το πρόγραµµα.
Προσπαθήσατε να µας πείσετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι είναι προσωρινό, τελειώνει, θα τελειώσει και που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται προσωρινές λύσεις µόνο για να περάσει η
µπόρα. Αυτά τα στοιχεία τα είδαµε σε κάθε βήµα αντιµετώπισης
της πανδηµίας, σε κάθε θέµα που καλούνταν να αντιµετωπίσει
το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Να ξεκινήσω από την ίδια την καταγραφή των περιστατικών.
Ποια είναι η επίπτωση της νόσου; Ποιος είναι ο επιπολασµός της
νόσου; Ποια είναι η ιχνηλάτησή της; Ποια είναι η εξάπλωση του
κορωνοϊού στην κοινότητα; Είναι στοιχεία και πράγµατα που µε
το δεύτερο επιδηµικό κύµα κατέρρευσαν όλα τα κυβερνητικά
αφηγήµατα και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν είναι ότι µε
αφορµή την πανδηµία, αλλά για κάθε νόσο, ανεξαρτήτως σπανιότητας, ανεξαρτήτως σοβαρότητας, χρειάζεται αξιόπιστη καταγραφή, ανεξάρτητη αρχή, σεβασµός στο ιατρικό απόρρητο,
αλλά και στοιχεία προσβάσιµα σε όλη την επιστηµονική κοινότητα. Και όχι, αν το θέλετε, αυτό που είναι ο ορισµός της αντιεπιστηµονικής προσέγγισης «ανοίξαµε και σας περιµένουµε», «το
τάδε διαγνωστικό κέντρο είναι στην πλατεία, ελάτε» και να συµπληρώνουν οι δηµοσιογράφοι «τόσοι εξετάστηκαν, τόσοι θετικοί». Καµµία σχέση µε επιστηµονική προσέγγιση και αντιµετώπιση θεµάτων όπως της πανδηµίας.
Δεύτερον στην πορεία, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Από
την πρώτη στιγµή συγκρούονταν η λογική µας µε τη λογική της
Νέας Δηµοκρατίας, διότι θέλαµε µια οργανωµένη, σχεδιασµένη,
προγραµµατισµένη ένταξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
στην εξωνοσοκοµειακή διαχείριση των κρουσµάτων, στους εµβολιασµούς, στην αντιµετώπιση της διασποράς στην κοινότητα,
σε όλα τα θέµατα όπου η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα.
Εκεί που εµείς ζητάγαµε ενίσχυση των τοπικών µονάδων
υγείας δεν προχώρησαν ούτε καν οι τριακόσιες θέσεις των γιατρών που ήταν έτοιµες, που είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και
οι προσλήψεις τους δεν έγιναν. Ένα κοµµάτι του ελληνικού πλη-
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θυσµού έµεινε εκτός εµβολίων. Γιατί; Ποιες ήταν οι αντιδράσεις
τους; Γιατί στάθηκαν έτσι στα εµβόλια; Ποια είναι η προοπτική
και η θέση αυτού του κοµµατιού συνολικά στην ελληνική κοινωνία; Ποια είναι η σχέση του µε την εργασία; Ποια είναι η σχέση
του µε τα δρώµενα της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της; Δεν
αντιµετωπίζονται αυτά µε βούρδουλα. Δεν αντιµετωπίζονται αυτά
µε διοικητικά µέτρα. Αλλά από την Κυβέρνηση δεν οργανώθηκε
µία στοιχειώδης κοινωνιολογική µελέτη για αυτό το κοµµάτι της
κοινωνίας, που νιώθει να είναι έξω από όλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Να έρθουµε στα νοσοκοµεία; Αντί για την ενίσχυσή τους, επιλέχθηκε να γίνουν νοσοκοµεία µιας νόσου. Τα αποτελέσµατα τα
είπαν και οι υπόλοιποι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλω να επαναλάβω. Ουσιαστικά το σύστηµα υγείας αντί να ενισχυθεί, πέρα
από το ότι φτάσαµε ουσιαστικά να µην επαρκούν για να καλύψουν τις υγειονοµικές ανάγκες του πληθυσµού της Ελλάδας στα
νοσοκοµεία σήµερα, η πραγµατικότητα είναι ότι υπηρετούν µε
µόνιµο προσωπικό λιγότερο από αυτό που υπήρχε και υπηρετούσε στην αρχή της πανδηµίας.
Κοιτάξτε κύριοι -και κλείνω µε αυτό- θέλετε την επιδηµιολογική
επιτήρηση; Θέλετε τον έλεγχο της διασποράς του ιού στην κοινότητα; Θέλετε την εξωνοσοκοµειακή διαχείριση των κρουσµάτων; Θέλετε να πάρουµε τους σκληρούς δείκτες
διασωληνωµένων και θνητότητας; Μία είναι η λέξη που χαρακτηρίζει την πολιτική σας: Αποτυχία.
Δεν θα σταθώ εφ’ όλης της ύλης στα ζητήµατα που αντιπαρατιθέµεθα από την αρχή της πανδηµίας. Δεν φτιάχνεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας, δεν ενισχύεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας
µε ψέµατα. Πρώτον, αύξηση των δαπανών, τουλάχιστον να φτάσουµε στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Δεύτερον, µόνιµες προσλήψεις προσωπικού. Τρίτον, όχι οι εργολάβοι και η επάνοδος των
εργολάβων σε υπηρεσίες των νοσοκοµείων. Τέταρτον, σταµατάει
τώρα η συζήτηση για αποµάκρυνση των ανεµβολίαστων. Υπάρχουν κατακτήσεις της ιατρικής, υπάρχουν υγειονοµικά πρωτόκολλα. Με αυτά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα εξασφαλίζεται και
η ασφάλεια των ασθενών που έρχονται στα νοσοκοµεία και των
ανεµβολίαστων εργαζοµένων. Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του επαγγέλµατος των υγειονοµικών, η µισθολογική βελτίωση όλων των εργαζοµένων του συστήµατος υγείας µε πρώτο
εισαγωγικό µισθό για τον νεοδιόριστο γιατρό τις 2.000 ευρώ και
συµπαράσυρση όλων των υπολοίπων και όλων των µισθολογικών
κλιµακίων των εργαζοµένων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αυτές είναι προτάσεις που δεν τις εφαρµόζετε όχι γιατί δεν τις
έχετε ακούσει, αφού τις έχουµε πει και θα συνεχίσουµε να τις
λέµε. Είναι προτάσεις που βρίσκονται στον αντίποδα της δικής
σας πρότασης. Γι’ αυτό τις καταψηφίζετε και για αυτό πλησιάζει
η ώρα που θα σας καταψηφίσει και ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ηγουµενίδη.
Τον λόγο τώρα έχει αφού τακτοποιηθεί το Βήµα ο Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία στο Νοµό Αχαΐας, κ. Κωνσταντίνος Μάρκου. Θα κάνετε χρήση της δευτερολογία σας,
κύριε Μάρκου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Θα δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κατά την πορεία,
ωραία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κυρία Υπουργέ, αγαπητές
και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, και θα προσπαθήσω να είµαι αρκετά συγκεκριµένος, γιατί στην Ελλάδα έχουµε
τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας από όλη την Ευρώπη. Ένα
κρίσιµο ερώτηµα, το οποίο σας το έχουµε θέσει αρκετές φορές,
µας απασχολεί και σαν ιατρική κοινότητα και προσπαθούµε να
δώσουµε απαντήσεις.
Η απάντηση είναι βεβαίως πολυπαραγοντική. Έχει να κάνει µε
υποκειµενικούς και αντικειµενικούς παράγοντες. Εµείς εδώ θα
συζητήσουµε τους υποκειµενικούς παράγοντες, γιατί οι αντικει-
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µενικοί παράγοντες ιατρικού χαρακτήρα είναι αντικείµενο άλλης
οµάδας πολιτών για τη συζήτηση αυτή, των επιστηµόνων.
Θα πω ένα παράδειγµα. Θα ισχυριστώ -είπαν και οι προηγούµενοι οµιλητές και ο εισηγητής µας- ότι µε δική σας πολιτική ευθύνη η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών ήταν κατώτερη των
περιστάσεων. Στις 21 Φεβρουαρίου σας υποβάλαµε αναφορά
γιατί το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» υπήρξε
από τα πρώτα νοσοκοµεία πανελλαδικά που εφάρµοσε την απόφασή σας, που προβλέπει πως ο οποιοσδήποτε ειδικευµένος ή
ειδικευόµενος ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας µπορεί να παίρνει εντολή να συνοδεύει µόνος του βαρέως πάσχοντες, µηχανικά
αεριζόµενους ασθενείς, αρκεί να έχει συµπληρώσει τους πρώτους έξι µήνες από την έναρξη της οποιασδήποτε ειδικότητας.
Ξαναλέω, από την έναρξη της οποιασδήποτε ειδικότητας! Ουσιαστικά δηλαδή είναι πτυχιούχος ιατρικής, µόλις έχει εγκαταλείψει τα θρανία του πανεπιστηµίου.
Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί διακοµιδές διασωληνωµένων ασθενών προς το Νοσοκοµείο Ιωαννίνων µέχρι την
ηµέρα που σας κάναµε την ερώτηση, µε ιατρό ειδικότητας παθολόγου-ανατόµου και προς το νοσοκοµείο Ρίου µε ιατρό ειδικότητας οφθαλµίατρου. Θα σας καταθέσω και το πρόγραµµα
του νοσοκοµείου που προκύπτουν άλλες άσχετες ειδικότητες,
όπως ακτινολόγους σε ετοιµότητα για να διακοµίσει.
Αυτή η δική σας απόφαση, κύριοι Υπουργοί, έρχεται σε αντίθεση µε όλες τις διεθνείς ιατρικές οδηγίες, µε την ιατρική γνώση
αλλά και µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας του
2017, σύµφωνα µε την οποία σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µεταφορά βαρέως πάσχοντος ή διασωληνωµένου ασθενούς από άπειρο ή ανειδίκευτο για αυτό τον σκοπό ιατρό. Θα
σας την καταθέσω.
Επισηµαίνουµε πως οι συγκεκριµένες διακοµιδές αποτελούν
σοβαρότατη ιατρική πράξη, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο από
εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό δεδοµένου ότι αποτελεί συγκεκριµένη εµπειρία στην προστασία του αεραγωγού, στην καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, στην επείγουσα ενδοτραχειακή
διασωλήνωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διακοµιδή του βαρέως
πάσχοντα είναι επισφαλής.
Για τον λόγο αυτό, κύριε Υπουργέ, τώρα πρέπει να αναθεωρήσετε την απόφασή σας και να διακόψετε άµεσα αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική. Είναι µια ενδεικτική περίπτωση, γιατί ο
υποκειµενικός µας παράγοντας, η αντιµετώπιση δηλαδή του
προβλήµατος της πανδηµίας πραγµατικά ήταν σε ένα βαθµό ανεπαρκής.
Είναι και ένα δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω. Διαβάζω σε συνέντευξή σας στις 13 Φεβρουαρίου 2022, κύριε Υπουργέ, σε εφηµερίδα. Δηµοσιογράφος: «Ακούγονται σενάρια για πλήρη
απελευθέρωση των µέτρων για εµβολιασµένους πολίτες. Οδηγούµαστε σε µια τέτοια στρατηγική και πώς ακριβώς θα διαµορφωθεί;». Πλεύρης: «Η βασική συζήτηση µε τους άλλους
Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι σταδιακά
θα πρέπει να επιστρέψουµε στην κανονικότητα, διότι η «Όµικρον» δεν έχει τη νοσηρότητα της «Δέλτα», σε συνδυασµό µε την
πίεση του ΕΣΥ θα προχωρούµε σε αποκλιµάκωση.» Δηµοσιογράφος: «Έχετε δηλώσει ότι οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί που δεν
θα εµβολιαστούν έως και τα τέλη Μαρτίου ενδεχοµένως θα τεθούν εκτός ΕΣΥ. Σας απασχολεί η κοινωνική αντίδραση;». Απάντηση: «Οι δυνατότητες συγκεκριµένα είναι δύο: είτε οι
υγειονοµικοί αυτοί θα παραµείνουν σε αναστολή για όσο διαρκεί
η πανδηµία ή εάν αποφασιστεί ότι ο εµβολιασµός καθίσταται µόνιµα πλέον υποχρεωτικός, στην πραγµατικότητα οι ίδιοι θα επιλέξουν να µην παραµείνουν στο ΕΣΥ».
Δεύτερη συνέντευξή σας στις 17 Φεβρουαρίου 2022, τηλεοπτική. «Άρση µέτρων η λογική όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
κύριος Υπουργός εξήγησε ότι στο Συµβούλιο των Υπουργών
Υγείας η λογική όλων των χωρών είναι ότι οι περιορισµοί θα αρθούν έως τα µέσα µε τέλη Μαρτίου».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε 11 Μαρτίου. Οδηγούµαστε λοιπόν στην άρση έως
τέλος του µήνα µε δεδοµένο ότι οι διασωληνωµένοι, όπως είπε
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ο εισηγητής µας, µειώνονται αργά αλλά µε µια σαφή διάθεση,
κάτι που είναι πολύ ευχάριστο.
Και ερωτώ, κύριε Υπουργέ, το εξής: Εφόσον µέχρι τέλος Μαρτίου πάµε σε άρση των µέτρων -ευελπιστούµε σε άρση των µέτρων- εσείς θα επιµείνετε να στερήσετε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας µε τρεις έως πέντε χιλιάδες υγειονοµικούς, τη στιγµή που
ήδη είναι δέκα χιλιάδες λιγότεροι από όσοι ήταν, όταν σας το παραδώσαµε; Θα επιµείνετε; Είναι ανορθολογικό, είναι τιµωρητικό,
είναι εµµονικό, είναι αυταρχικό.
Και κλείνω: Ο πληθωρισµός ανακοινώθηκε χθες για τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεµο στην Ουκρανία, 7,2%, ο µεγαλύτερος των τελευταίων τριάντα, σαράντα ετών.
Και αυτή τη στιγµή που µιλάµε, κύριοι Υπουργοί, είναι υγειονοµικοί απλήρωτοι για νυχτερινά και αργίες. Καθυστερούν στην
πρωτοβάθµια περίθαλψη να πληρωθούν έξι µήνες, στα νοσοκοµεία τρεις έως πέντε µήνες. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι,
όταν επί ΣΥΡΙΖΑ πληρώνονταν κάθε µήνα;
Και βεβαίως -τελειώνοντας- κατά τη γνώµη µας, µην διανοηθείτε να απολύσετε τους συµβασιούχους και τις καθαρίστριες µε
σύµβαση έργου. Θα είναι µια αντικοινωνική και στην προέκταση
αντεθνική πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μάρκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μάρκου.
Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει
τον λόγο η Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, η κ. Μερόπη Τζούφη.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Θα κάνετε
χρήση της δευτερολογίας σας;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
επαρκής ο χρόνος, µε την ανοχή σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, θα πάρετε
και τη δευτερολογία σας.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, παρ’ ότι η Κυβέρνηση στέλνει διαρκώς το µήνυµα πως ξεµπερδέψαµε µε την πανδηµία και παρά την
ήπια αποκλιµάκωση, δυστυχώς, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα
µαρτυρούν ακριβώς το αντίθετο. Ενδεικτικά, από την αρχή του
2022 µέχρι σήµερα, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
έχουν νοσήσει ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας και πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι εβδοµήντα πέντε έχασαν τη
ζωή τους. Η χώρα µας κατατάσσεται στην εικοστή έβδοµη θέση
παγκοσµίως ανά εκατοµµύριο κατοίκους και έβδοµη στις είκοσι
επτά χώρες της Ευρώπης κυρίως λόγω της πρόσφατης ήπιας
αποκλιµάκωσης.
Βαρύ το τίµηµα και η πολιτική ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου
στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, στον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδηµία και βεβαίως, στην ευθύνη της ανήκει όχι η
ενδυνάµωση, αλλά δυστυχώς η αποδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και η εξουθένωση του προσωπικού. Αυτό εξάλλου αποτυπώνεται ανάγλυφα στις κυνικές δηλώσεις στελεχών
τους, όπως για παράδειγµα στον κ. Σκέρτσο που είπε «µα, δεν
υπάρχει λόγος για πολυτελές σύστηµα υγείας». Προφανώς διότι
εκείνος και οι δικοί του θεωρούν ότι δεν θα έχουν την ανάγκη
ποτέ να καταφύγουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Δυστυχώς, δεν υπήρξε συµπέρασµα, δεν αποκοµίσατε το συµπέρασµα από αυτή την πρωτοφανή παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Είστε αποφασισµένοι να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ, µειώσατε τη δηµόσια χρηµατοδότηση. Κάνατε ελάχιστες
προσλήψεις, ενώ µπορούσατε, παροπλίσατε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας συνήθως σε ρόλο νεροκουβαλητή στα δηµόσια
νοσοκοµεία και προχωράτε, καθώς µαθαίνουµε, στο δυστοπικό
σας σχέδιο στο όνοµα της αγοράς, του ιδιωτικού τοµέα και του
κέρδους.
Μαθαίνουµε, λοιπόν, πως στο Υπουργικό Συµβούλιο πήρατε
το πράσινο φως για το νοµοσχέδιό σας, ένα σχέδιο που µοιάζει
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από τα δηµοσιευθέντα εφιαλτικό, αφού αλλάζει το σύστηµα
υγείας, τουλάχιστον, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η διάθεσή σας να ιδιωτικοποιήσετε το ΕΣΥ φαίνεται σε κάθε δυνατή
ευκαιρία. Είχατε και δείξατε την πρόθεσή σας να ξαναβάλετε
τους εργολάβους στα νοσοκοµεία, ενώ γνωρίζετε ότι το κόστος
για το δηµόσιο είναι µεγαλύτερο, αφού εξοικονοµήθηκαν 70 εκατοµµύρια ευρώ από τη δική µας πολιτική αποµάκρυνσης των εργολάβων και ειδικά στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο στο οποίο
υπηρετώ υπήρξε κέρδος 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Οδηγείτε οκτώ χιλιάδες συµβασιούχους στην ανεργία, γιατί
προτιµάτε, σύµφωνα µε τη λογική σας, να κινηθεί έτσι η αγορά
και να µειωθεί το εργατικό κόστος. Μιλάµε για οκτώ χιλιάδες εργαζόµενους που στήριξαν τα νοσοκοµεία σε µια από τις πιο δύσκολες και κρίσιµες περιόδους σε υπηρεσίες σίτισης, φύλαξης,
καθαριότητας. Και βεβαίως, τώρα πάτε να τους το ανταποδώσετε στέλνοντάς τους στο Ταµείο Ανεργίας. Πότε; Σε συνθήκες
ενεργειακής φτώχειας, ακρίβειας, χαµηλών µισθών εσείς σκέφτεστε να προχωρήσετε σε απολύσεις. Οι εργαζόµενοι αυτοί
απέκτησαν σηµαντική προϋπηρεσία και πρέπει να παραµείνουν
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας καλούµε, λοιπόν, να µην επαναφέρετε τους εργολάβους,
να βγάλετε θέσεις στους καινούργιους οργανισµούς και να τους
µοριοδοτήσετε τριπλάσια γιατί το αξίζουν και βεβαίως, να δώσετε παρατάσεις µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Δεσµευτήκατε για τρεις µήνες, κύριε Υπουργέ, όµως ακόµη
τους έχετε οµήρους -προφανώς, στους εκλογικούς σας σχεδιασµούς- και δεν έχετε προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση. Εποµένως, τα νοσοκοµεία δεν προχωρούν σε παράταση των
συµβάσεων ούτε για τους τρεις µήνες που υποσχεθήκατε.
Και προχωράω σε ένα δεύτερο ζήτηµα, ενδεικτικό της πολιτικής σας. Τι κάνετε µε τα τµήµατα επειγόντων; Το 2018 ξεκίνησε
η υλοποίηση ενός σχεδίου εικοσαετίας σχετικά µε την επείγουσα
ιατρική στα νοσοκοµεία και τα αυτοτελή τµήµατα επειγόντων περιστατικών. Το 2019 ανέλαβαν υπηρεσίες οι πρώτοι διευθυντές
και περίπου τετρακόσιοι ειδικευµένοι γιατροί. Τι ακολούθησε; Το
1/3 του προσωπικού µετακινήθηκε ή παραιτήθηκε, γιατί δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας και
παρ’ ότι η προσέλευση έχει πολλαπλασιαστεί λόγω της πανδηµίας -και όχι µόνο- οι γιατροί δεν συµπληρώθηκαν. Αντίθετα, συνεχίζονται οι µετακινήσεις τους. Ποιο το αποτέλεσµα; Τεράστια
αναµονή για µια εξέταση, πολύωρη παραµονή και ταλαιπωρία
των ασθενών στους χώρους των νοσοκοµείων.
Για µια ακόµη φορά σας ζητάµε τα αυτονόητα, να γυρίσει το
προσωπικό στις θέσεις, να καλύψετε άµεσα τις οργανικές θέσεις,
να αυξηθούν και να εξοπλιστούν τα κέντρα εκπαίδευσης επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής, να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο
λειτουργίας των ΤΕΠ. Σας το ζητούν είκοσι οκτώ επιστηµονικοί
και διοικητικοί υπεύθυνοι. Αντίστοιχες ενέργειες πρέπει να γίνουν
στο ΕΚΑΒ και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ώστε να υπάρξει ένα σύστηµα παροχής επείγουσας ιατρικής συµβατό µε τα
διεθνή πρότυπα, ένα σύστηµα, που θα µπορεί να ανταποκριθεί
στις µελλοντικές υγειονοµικές κρίσεις πολύ καλύτερα από ό,τι
σε αυτή του κορωνοϊού.
Και κλείνω: Μιλάτε για αναδιάταξη των δοµών υγείας. Ό,τι µαθαίνουµε το µαθαίνουµε από διαρροές στον Τύπο. Μάλιστα, µάθαµε και για µυστικά δείπνα της πολιτικής ηγεσίας µε τους κατά
τόπους Βουλευτές. Τι επιφυλάσσετε στα νοσοκοµεία; Συµπτύξεις και συγχωνεύσεις; Και ρωτάω συγκεκριµένα: Έχει ανοίξει η
συζήτηση στα Γιάννενα για συγχώνευση του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου µε το Νοσοκοµείο Χατζηκώστα; Οφείλετε να δώσετε απαντήσεις στους πολίτες, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και στις τοπικές κοινωνίες.
Και τελειώνω. Είναι προφανές ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η ενίσχυση
του ΕΣΥ είναι µονόδροµος και κοινωνικό συµβόλαιο µε τη µεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η επιτελικότητά σας, η αριστεία, όπως και πολλές άλλες υποσχέσεις
έχουν καταρρεύσει σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των πολιτών.
Θα σταµατήσουµε τα σχέδιά σας για την κατεδάφιση του ΕΣΥ
µαζί µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους συµβασιούχους εργαζόµενους, όλους αυτούς που έδωσαν τη µάχη για να
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κρατήσουν τα νοσοκοµεία όρθια απέναντι στην άνιση µάχη µε
τον κορωνοϊό και συνεχίζουν να πολεµάνε, µαζί µε τους ασθενείς
και τις οικογένειές τους και µε την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Μια προοδευτική κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και τότε θεωρούµε ότι θα γίνει
αντιληπτό σε όλες και σε όλους τι σηµαίνει να σέβεται κανείς το
δικαίωµα στην εργασία, όπως και το αναφαίρετο δικαίωµα και
την υποχρέωση να απολαµβάνουν οι πολίτες δωρεάν ποιοτική
περίθαλψη στις δηµόσιες δοµές, που αυτές έσωσαν το παιχνίδι
και αυτές θα συνεχίσουν να µάχονται και την επόµενη µέρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Τζούφη.
Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα και τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία στη Χίο, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Θα πάρετε και τη δευτερολογία σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, έχετε τον
λόγο, κύριε Μιχαηλίδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να σας ενηµερώσω εισαγωγικά ότι το
ΕΚΑΒ της Χίου µέχρι και χθες εξυπηρετούσε µε ένα ασθενοφόρο, µε µία βάρδια δηλαδή, το πρωί και µε ένα ασθενοφόρο το
απόγευµα και µε ένα ασθενοφόρο το βράδυ όλο το νησί, πενήντα
χιλιάδες και πλέον κατοίκους δηλαδή µε ένα ασθενοφόρο, µε
πλήρωµα ενός ασθενοφόρου δηλαδή και στις τρεις βάρδιες.
Θα µου επιτρέψετε να εστιάσω σε κάποια δεδοµένα επί του
πεδίου και µάλιστα για το συγκεκριµένο ζήτηµα για το οποίο καταθέσαµε και την επίκαιρη επερώτηση, συγκεκριµένα για τις µονάδες εντατικής θεραπείας. Το Νοσοκοµείο της Ικαρίας, εκτός
των ελλείψεων σε βασικές ειδικότητες, δεν έχει τη δυνατότητα
λειτουργίας ούτε απλής µονάδας αυξηµένης φροντίδας. Υπάρχει
ένας αναισθησιολόγος µε σύµβαση. Όλα τα περιστατικά δε, διακοµίζονται ή σε νοσοκοµεία των Αθηνών ή της γειτονικής Σάµου.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το Νοσοκοµείο της Λήµνου,
µε ό,τι σηµαίνει η παρουσία ενός µόνο αναισθησιολόγου σε ένα
νοσοκοµείο. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες µε µετακινήσεις αναισθησιολόγων από άλλα νοσοκοµεία των γειτονικών νησιών, µε
την αυτονόητη αποδυνάµωση των ήδη υποστελεχωµένων νοσοκοµείων αυτών.
Σας είναι γνωστά, φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο της Ρόδου. Σε σχετική ερώτησή του ο συνάδελφος κ. Σαντορινιός σας επεσήµανε την έλλειψη αναισθησιολόγων και την αναβολή τότε, όταν κατέθεσε την
ερώτηση, χιλίων εκατόν εξήντα προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι οι γιατροί της Σάµου δηλώνουν
ότι η µέση θνητότητα για τους ντόπιους ασθενείς που νοσηλεύονται στη µονάδα ΜΕΘ είναι περίπου στο 30%. Αντίθετα, η
θνητότητα σε ασθενείς, τους οποίους δέχονται διακοµιζόµενους
από τη Ρόδο, για παράδειγµα, η θνητότητα κυµαίνεται περίπου
στο 80%. Είναι δεδοµένα απόλυτα συµβατά µε τα γνωστά βιβλιογραφικά δεδοµένα τα οποία, βεβαίως, έχουν κηρυχθεί σε αφάνεια.
Κύριε Υπουργέ, επειδή µας έχετε επανειληµµένα κατηγορήσει
ότι µένουµε µόνο σε µια στείρα αντιπολίτευση και δεν καταθέτουµε δηµιουργικές προτάσεις, θετικές προτάσεις, θέλω να σας
πω ότι έχουµε προτείνει επανειληµµένα µέσω του δηµόσιου
λόγου κίνητρα για τη στελέχωση των µονάδων υγείας των νησιωτικών και αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας, όπου εντοπίζεται, κυρίως, η απροθυµία και η αδυναµία πλήρωσης των θέσεων
που κατά καιρούς προκηρύσσονται, αλλά και επίσης η εγκατάλειψη των θέσεων αυτών, όταν αυτές καταληφθούν από κάποιους γιατρούς ή λοιπό προσωπικό.
Προτείναµε, λοιπόν, οικονοµικά κίνητρα, όπως τη θέσπιση ειδικού αφορολόγητου επιδόµατος αγόνου για ειδικευόµενους
γιατρούς του ΕΣΥ για όλο το διάστηµα της πραγµατικής θητείας.
Αυτό το επίδοµα πρέπει να ορίζεται, τουλάχιστον, στο διπλάσιο
του επιδόµατος αγόνου υπηρεσίας υπαίθρου. Προτείνουµε εξο-
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µοίωση µε τους αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων σε ό,τι
αφορά τη χρήση των ΛΑΦ για σίτιση, των στρατιωτικών πρατηρίων για αγορά προϊόντων, των πτητικών µέσων για µετακινήσεις,
των ξενώνων και των στρατιωτικών κατασκηνώσεων για διανυκτέρευση εκτός νησιού.
Προτείναµε διοικητικά κίνητρα συγκεκριµένα, όπως την αναδιάρθρωση κατ’ αρχάς των οργανισµών των υγειονοµικών µονάδων µε θέσπιση νέων οργανισµών και ύπαρξη τουλάχιστον
τεσσάρων οργανικών θέσεων σε ειδικότητες και κλινικές αυξηµένου φόρτου. Επίσης, προτείναµε ταχύτερη βαθµολογική εξέλιξη. Μετά την παρέλευση δε επταετούς πραγµατικής
υπηρεσίας, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τα χρόνια αυτά να
υπολογίζονται µε συντελεστή «2» για τη βαθµολογική τους εξέλιξη, µε την υποχρέωση βεβαίως του γιατρού για συνολική δεκαετή παραµονή στο άγονο νοσοκοµείο. Μετά δε την παρέλευση
της δεκαετίας, προτείνουµε την εξέλιξη σε βαθµό του συντονιστή
διευθυντή.
Αναφορικά µε επιστηµονικά κριτήρια, προτείνουµε µετά την
παρέλευση τριετούς υπηρεσίας να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως µεταπτυχιακού και ενδεχοµένως µεταπτυχιακών σπουδών, µε ανάληψη του κόστους των διδάκτρων
από τα νοσοκοµεία, µε υποχρέωση βεβαίως του γιατρού µετά
την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης ισόχρονης παραµονής στο νοσοκοµείο.
Προτείνουµε υποχρεωτικότητα, επίσης, στη µετεκπαίδευση,
δηλαδή ανά διετία υποχρεωτική µετεκπαίδευση σε τριτοβάθµιο
νοσοκοµείο της επιλογής του γιατρού, µε ανάληψη των εξόδων
µετακίνησης, σίτισης και εκτός έδρας αποζηµίωσης από το νοσοκοµείο που υπηρετεί ο εκπαιδευόµενος.
Θέλω, επίσης, να σας επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι οι προτάσεις µας αυτές είναι απόλυτα κοστολογηµένες. Τότε που τις
διατυπώσαµε είχαν κοστολογηθεί σε ένα ετήσιο κόστος περίπου
των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, έτσι ώστε να καλύψουν στην πληρότητά τους τα κίνητρα αυτά τα οποία σας εξέθεσα.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε αυταπάτες ότι σχεδόν τίποτα από
αυτά δεν πρόκειται να υιοθετήσετε. Και αυτό γιατί δεν πιστεύετε
στην πραγµατική επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Προτιµάτε την άνευ όρων παράδοση του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τοµέα.
Είµαστε, επίσης, βέβαιοι πως τα ζητήµατα αυτά είναι προκλήσεις µόνο για µια προοδευτική διακυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία. Είµαστε βέβαιοι πως θα
αποτελέσουν προτεραιότητες για την επερχόµενη δική µας διακυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μιχαηλίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, πραγµατικά η συζήτηση αυτή γίνεται σε ένα πλαίσιο
αρκετά βαρύ γι’ αυτό το οποίο συµβαίνει στην Ουκρανία. Η ελληνική Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή πήρε µια ξεκάθαρη
θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στηρίζοντας την Ουκρανία
απέναντι στην επίθεση η οποία γίνεται. Μάλιστα, χθες, ως Υπουργείο Υγείας αποστείλαµε µεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων. Ευχαριστώ από εδώ πέρα τις
φαρµακοβιοµηχανίες και τους συλλόγους τους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για να µας δώσουν τα φάρµακα, τα οποία
µας είχαν ζητηθεί από την Ουκρανία. Τα συγκεντρώσαµε µε την
Αναπληρώτρια Υπουργό και τους γενικούς γραµµατείς. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι µια στοχευµένη αποστολή, γιατί ήρθαµε
σε απευθείας επικοινωνία µε την ηγεσία του Υπουργείου της Ουκρανίας και στέλνουµε ακριβώς αυτά τα οποία ζητούνται.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, είναι υλικό το οποίο χρειάζεται
απλώς και µόνο για να µπορούν να γίνουν απλές ιατρικές πράξεις. Τουλάχιστον σε αυτό το κοµµάτι θεωρώ ότι όλοι είµαστε ξεκάθαροι ότι θα πρέπει να βοηθηθεί ο ουκρανικός λαός.
Έρχοµαι τώρα στην επερώτηση την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οφείλω να πω ότι µου έκανε εντύπωση -και είναι ίσως η πρώτη
φορά- που δεν κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ κανένα απολύτως
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στοιχείο γι’ αυτά τα οποία ρωτάει. Εγώ περίµενα ότι θα γινόταν
µια κουβέντα και θα έφερναν τα στοιχεία τους. Ακούµε µόνο παραδοχές που φαντάζονται οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατατέθηκε κανένα άλλο έγγραφο, παρά µόνο ένα έγγραφο που
σχετίζεται µε κάτι το οποίο αναφέρει ο ιατρικός σύλλογος. Θα
µπορούσατε µε έναν ξεκάθαρο τρόπο να πείτε ότι η επερώτησή
σας έχει να κάνει µε τους ανεµβολίαστους ή αντιεµβολιαστές
υγειονοµικούς, γιατί το 70% των τοποθετήσεών σας ήταν σε
αυτό το επίπεδο.
Άκουσα από τον τελευταίο οµιλητή ότι δεν έχει αυταπάτες ότι
αυτά τα οποία πρότεινε τώρα και ακούσαµε θα τα κάνουµε ή όχι
ως κυβέρνηση. Θα έρθουµε και σε αυτά. Εσείς έχετε αυταπάτες
ότι τα κάνατε εσείς ως κυβέρνηση. Είναι παρών ο Υπουργός
Υγείας για τέσσερα χρόνια επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος
Υπουργός επί τέσσερα έτη βρισκόταν σε αυτή τη θέση και µισό
χρόνο ως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Στα τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα οποία ακούσαµε τώρα
εδώ πέρα γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
Επιπλέον, θέλετε, υποτίθεται, να στηρίξετε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και λέτε ότι έχουµε τον µεγαλύτερο ιδιωτικό τοµέα στην
Ευρώπη. Αυτό δεν δείχνει ότι έχει αποτύχει σε µεγάλο βαθµό ο
τρόπος που νοµίζατε ότι θα στηρίζατε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Πριν την Κυβέρνηση τη συγκεκριµένη υπήρχε διαχρονικά το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε ανάγκη
να υπάρχει τόσο µεγάλος ιδιωτικός τοµέας δεν δείχνει ότι κάτι
δεν λειτουργούσε σωστά και δεν καλύπτονταν οι ανάγκες οι
οποίες έπρεπε; Επί των ηµερών σας, δηλαδή, δεν υπήρχε αυτός
ο µεγάλος ιδιωτικός τοµέας; Ξαφνικά έγινε, τώρα, στα δύο χρόνια; Και αυτή είναι η διαφορά µας -θα έρθουµε σε ένα προς ένα, ότι εσείς ως Αριστερά αρέσκεστε να κρύβετε τα προβλήµατα
κάτω από το χαλί υπερασπιζόµενοι, υποτίθεται, το δηµόσιο
αγαθό, ενώ εµείς ως µια κεντροδεξιά κυβέρνηση βάζουµε όλα
τα θέµατα ανοιχτά και τα συζητάµε προκειµένου ο πολίτης να
έχει το καλύτερο δυνατό αγαθό.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε ένα-ένα στα θέµατα της επερώτησης τα
οποία έχετε θέσει.
Πάµε να δούµε κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον γιατί όσον αφορά
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και την πορεία στην πανδηµία συνδυάζεται µε το τι Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχεις. Φαντάζοµαι ότι σε
αυτό δεν διαφωνούµε.
Ας δούµε, λοιπόν, τι Εθνικό Σύστηµα Υγείας υπήρχε τον Ιούλιο
του 2019, κύριοι συνάδελφοι, όταν παραδώσατε την εξουσία.
Από τις δηµόσιες δοµές µόνο το 63% είχαν εκθέσεις επιτροπής
λοιµώξεων. Πανηγύρι οι ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις, στο 63%!
Το 37% δεν έκανε. Για το 29% υπήρχε έκθεση των εποπτών δηµόσιας υγείας. Το 43% είχε σχέδιο δράσης. Οι κλίνες ΜΕΘ ήταν
πεντακόσιες πενήντα επτά. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, για
τις εφηµερίες, για τα κενά εφηµεριών, όλη η ανάλυση για το τι
ήταν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτό ήταν το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας της αφετηρίας.
Μάλιστα µελέτες γίνονταν και επί των ηµερών σας. Σας τα κατέθεσα και την προηγούµενη φορά. Θα έρθουµε και σε αυτά ένα
προς ένα. Έγιναν δύο µελέτες για την κοινή γρίπη Λύτρα και
Τσιόδρα. Έδειξαν ότι στην απλή γρίπη και του 2016 και του 2017
οι διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ ήταν πολλαπλάσιοι και η θνητότητα αυτών των ανθρώπων ήταν πολλαπλάσια. Χωρίς πανδηµία,
χωρίς πίεση παραπάνω από την καθηµερινή. Όσοι είστε γιατροί
εδώ πέρα ακούσατε πρώτη φορά στην πανδηµία ότι υπάρχουν
διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ; Την προηγούµενη φορά ήταν εδώ.
Σήµερα µου κάνει εντύπωση ότι δεν έχετε τον κ. Πολάκη να τοποθετηθεί για να µας αναλύσει όλα αυτά που γράφει στο Twitter
-µάλλον για την αυτοπροστασία της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας επιλέξατε να µην είναι σήµερα εδώ κ. Πολάκης-, να µας πει
για τα µονοκλωνικά, να µας πει για τα εµβόλια που δεν πιάνουν.
Θα έρθουµε σε αυτά ένα προς ένα για να δούµε τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Σας λέω, όµως, κάτι άλλο: Εκτέθηκε την προηγούµενη φορά.
Αναφερόµουν σε εβδοµήντα οκτώ διασωληνωµένους εκτός ΜΕΘ
µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, Υπουργό Υγείας τον κ.
Ξανθό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον κ. Πολάκη και δεν
ήξερε. Νόµιζε ότι ήταν επί των ηµερών µας. Δεν το γνωρίζετε
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εσείς ότι υπήρχαν διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ; Δεν ήταν πρόβληµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας αυτό, τη στιγµή που δεν
υπήρχε και πανδηµία;
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι κάναµε εµείς σε όλα τα επίπεδα γιατί
η πανδηµία κρίνεται συνολικά σε όλα τα επίπεδα. Τα νούµερα
είναι αµείλικτα και θα τα συζητήσουµε ένα προς ένα. Αναφορικά
µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, άµεσα µε το που ξεκίνησε η διαδικασία και βλέπαµε ότι υπάρχει πανδηµία, ξεκινήσαµε την ενίσχυσή του. Μου κάνει εντύπωση ότι πάτε να παίξετε ένα παιχνίδι
µε τις µόνιµες θέσεις και τις θέσεις των επικουρικών. Οι επικουρικοί δεν κάνουν τη δουλειά των µονίµων µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Μετράµε προσωπικό µόνιµο επικουρικό ή
συνολικά προσωπικό; Μέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας αυτή τη
στιγµή υπάρχουν δεκαπέντε χιλιάδες επικουρικοί. Αυτοί δεν προσµετρώνται επειδή είναι επικουρικοί; Δεν πηγαίνουν στο νοσοκοµείο επειδή δεν είναι µόνιµοι; Αρέσκεστε πάντοτε να κάνετε
συγκρίσεις χωρίς να υπολογίζετε το προσωπικό.
Συνεπώς µπήκε όποιος µπορούσε να µπει στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας σε επίπεδο γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού προσωπικού για
να το ενισχύσει. Και όσον αφορά όµως τις µόνιµες προσλήψεις
από το 2015 µέχρι το 2019 προκηρύξατε δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά θέσεις γιατρών. Στα δύο χρόνια και δύο µήνες
-µέχρι τον Σεπτέµβριο είναι τα στοιχεία- προκηρύξαµε δύο χιλιάδες εννιακόσιες δεκατρείς θέσεις και υπάρχουν δύο χιλιάδες διακόσιοι µόνιµοι γιατροί και επιπλέον δύο χιλιάδες επικουρικοί
γιατροί. Ενισχύσαµε το ανθρώπινο δυναµικό στο µέτρο του δυνατού, στον απόλυτο βαθµό, για να καλυφθούν όλα τα κενά που
υπήρχαν. Οι κλίνες ΜΕΘ πεντακόσιες πενήντα επτά, όπως είπαµε. Έχω µπροστά µου το χθεσινό BI. Υπάρχουν πάντοτε αυξοµειώσεις. Σας λέω το χθεσινό. Φτάσαµε και στις σχεδόν χίλιες
τετρακόσιες. Αυτή τη στιγµή είµαστε στις χίλιες τριακόσιες είκοσι τρεις.
Και για να καταλάβετε τι εµµονές έχετε, έρχεστε και λέτε
«µέσα εδώ υπολογίζετε και τις κλίνες που έχετε πάρει από τον
ιδιωτικό τοµέα». Προφανέστατα τις υπολογίζουµε. Τις κλίνες που
είχαν ιδιώτες, τις χρησιµοποιούσε το ΕΣΥ πριν; Το ότι καταφέραµε και έχουµε το σύνολο των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τοµέα
για τις ανάγκες του ΕΣΥ και σε µόνιµη βάση διακόσιες κλίνες δεν
είναι επιτυχία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας; Και ναι, αυτή τη
στιγµή µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο θα έπρεπε να είχαµε χίλιες
διακόσιες κλίνες ΜΕΘ στις πεντακόσιες πενήντα επτά που είχατε
εσείς, τον µισό δηλαδή από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και ένα
κοµµάτι δεν λειτουργούσε γιατί κάποιος Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είχε κρατήσει τους φακέλους για να στελεχωθούν και
στελεχώθηκαν στο τέλος της θητείας σας. Με τετρακόσιες πενήντα λειτουργούσατε πιο πριν και αυτή τη στιγµή ο Έλληνας
πολίτης έχει χίλιες τριακόσιες και πλέον κλίνες ΜΕΘ. Αυτές σε
µια δύσκολη εξίσωση είναι µοιρασµένες κλίνες ΜΕΘ. Όσοι είστε
γιατροί µπορείτε να καταλάβετε τη δυσκολία η οποία υπάρχει να
διαχειρίζεσαι µαζί δύο λίστες κλινών ΜΕΘ για COVID και για non
COVID περιστατικά.
Υπήρξε, λοιπόν, ενίσχυση και στις ΜΕΘ σε απόλυτο βαθµό.
Επιπλέον ήρθαµε και είπαµε: Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις;
Κατά έναν περίεργο τρόπο που ούτε εσείς τον καταλαβαίνατε το Κοµµουνιστικό Κόµµα το λέει καθαρά- µιλούσατε για τον ιδιωτικό τοµέα και για την επίταξη. Τι λέγατε δηλαδή; Να πάρουµε
κενές κλίνες και να τις πληρώνουµε. Αυτό σηµαίνει επίταξη. Εµείς
τι κάναµε; Ήρθαµε σε πλήρη συµφωνία για τις κλίνες ΜΕΘ στο
σύνολό τους προφανώς για non COVID περιστατικά γιατί µέσα
είχαν άλλα περιστατικά, σε απλές κλίνες COVID στο µέγιστο
βαθµό ξεπεράσαµε τις οκτακόσιες και σε κλίνες απλές για άλλα
περιστατικά ξεπεράσαµε τις επτακόσιες. Έγινε µια συνεργασία
και σήµερα αυτή τη στιγµή που µιλάµε το δηµόσιο σύστηµα διαθέτει πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά κλίνες απλές για
COVID -έφτασε και παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγµή αυτές διαθέτουµε- και από τον ιδιωτικό τοµέα είχαµε οκτακόσιες πενήντα
απλές κλίνες COVID. Άρα και τον ιδιωτικό τοµέα τον εντάξαµε µε
όρους πληρωµής όπως γίνεται σε όλον τον κόσµο.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας το ενισχύσαµε στον απόλυτο βαθµό
που µπορούσαµε, διότι και το προσωπικό δεν περισσεύει. Οι
αναισθησιολόγοι είναι συγκεκριµένοι, κάπου εργάζονται. Ακόµη
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και αν έπαιρνες έναν αναισθησιολόγο από τον ιδιωτικό τοµέα,
έχανες αντίστοιχα µία κλίνη ΜΕΘ που είχες από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Επιπλέον ήρθαµε και σε όλο αυτό το πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης έχουµε διασφαλίσει 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Θα έρθουµε να δούµε τι θα κάνουµε. Θα δούµε και πώς θα
τοποθετηθεί και θα δούµε πώς και µε ποιον τρόπο µπορούµε
αυτήν τη στιγµή να ενισχύσουµε µε τον καλύτερο τρόπο το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Ένας βασικός παράγοντας και για τη θνητότητα, την οποία θα
έρθουµε και θα λέµε, ήταν ναι και η εµβολιαστική κάλυψη του
πληθυσµού. Όλες οι µελέτες δείχνουν την αναλογία των θανάτων
και των βαριών λοιµώξεων, των λοιµώξεων σε κλινικές ΜΕΘ, σε
συνδυασµό µε τον εµβολιασµό. Και αυτή η Κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει δύσκολα µέτρα και δεν στηρίξατε κανένα. Κανένα!
Υποχρεωτικότητα σε διάφορες µορφές είτε µε περιορισµούς
στην πρόσβαση στους ανεµβολίαστους, µε αναστολή στο υγειονοµικό προσωπικό -θα έρθουµε εκτενώς στο συγκεκριµένο-, και
µε διοικητικό πρόστιµο. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα ήταν -γιατί όλες οι υποχρεωτικότητες εφαρµόστηκαν από
την 1η Σεπτεµβρίου- ότι ανέβηκε κατά δεκαεπτά µονάδες η εµβολιαστική κάλυψη.
Ούτε τις καµπάνιες στηρίξατε. Εσείς δηλαδή µε ποιον τρόπο
θα την ανεβάζατε την εµβολιαστική κάλυψη; Δεκαεπτά µονάδες
ανέβηκε η εµβολιαστική κάλυψη, έχοντας δικά σας στελέχη να
βγαίνουν και να λένε ότι δεν πιάνει την «Όµικρον» ο εµβολιασµός.
Αυτά γράφει ακόµα ο πρώην Αναπληρωτής Υγείας και ο άνθρωπος ο οποίος είχατε επιλέξει για τον HTA να κρίνει τα φάρµακα,
πηγαίνει και κάνει συλλαλητήρια, ο κ. Κούβελας, κατά του εµβολιασµού. Αυτοί ήταν οι άνθρωποί σας στις καίριες θέσεις, στις
οποίες θα βρισκόντουσαν.
Οπότε εµβολιαστική κάλυψη δεκαεπτά µονάδες. Αυτή τη
στιγµή είµαστε στον ευρωπαϊκό µέσο όρο, στο 84% και για τις
πιο ευάλωτες οµάδες που υπάρχουν των άνω των εξήντα ετών,
ο εµβολιασµός έχει ξεπεράσει το 90%. Άρα έχουµε και τον εµβολιασµό για το οποίο κάναµε προσπάθειες και δεν ήσασταν
πουθενά.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τους σκληρούς δείκτες, τους οποίους
λέτε. Συνεχώς αναφέρεστε στην υπερβάλλουσα θνητότητα. Την
ξέρετε την υπερβάλλουσα θνητότητα. Γιατροί είστε. Υπερβάλλουσα θνητότητα είναι κατά πόσο µια χώρα έχει παραπάνω θανάτους από αυτούς που αναλογούν ετησίως. Πάµε λοιπόν, να
δούµε την υπερβάλλουσα θνητότητα.
Κατά τη EUROMOMO, αυτή η κάτω γραµµή είναι η Ελλάδα,
δεν έχει ξεπεράσει σε κανένα σηµείο τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έρθω από χώρα σε χώρα, γιατί µετά θα
δούµε και την καταµέτρηση των θανάτων και τα πάντα. Τη βλέπετε την Ελλάδα; Ακόµα και στην πιο δύσκολη στιγµή την οποία
υπήρχε, εδώ είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, εδώ είναι η Ελλάδα
στην υπερβάλλουσα θνητότητα.
Θέλετε ανά χώρα; Είµαστε στο επίπεδο πάνω από Αυστρία,
Βέλγιο, Δανία στην υπερβάλλουσα και σχεδόν στα ίδια επίπεδα
µε τη Γερµανία, όπως θα δείτε παραπάνω, στην υπερβάλλουσα
και πάνω από Ιταλία και Αγγλία. Όλα αυτά θα κατατεθούν γιατί
δεν καταθέσατε ένα έγγραφο. Μιλήσατε επτά Βουλευτές και δεν
καταθέσατε ένα έγγραφο εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Λάθος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τη µελέτη να την
πάρετε να τη δώσετε και στο επιστηµονικό σας επιτελείο. Μελέτη
Λάνσετ. Πάµε να δούµε την υπερβάλλουσα θνητότητα. Βλέπετε
εδώ τις χώρες; Το πράσινο είναι η πιο χαµηλή υπερβάλλουσα
θνητότητα. Τη βλέπετε την Ελλάδα να είναι στο πράσινο µε άλλες
χώρες να είναι σε σκούρο πράσινο;
Πάµε να δούµε τα στοιχεία ως στοιχεία συγκεκριµένα της
υπερβάλλουσας θνητότητας. Το Βέλγιο έχει εκατόν σαράντα έξι
θανάτους παραπάνω υπερβάλλουσα θνητότητα ανά εκατό χιλιάδες. Η Γαλλία εκατόν είκοσι τέσσερις, η Γερµανία εκατόν είκοσι
και η Ελλάδα εκατόν είκοσι επτά, επτά παραπάνω από τη Γερµανία, τρεις παραπάνω από τη Γαλλία, παραπάνω από το Βέλγιο.
Η Ιταλία διακόσιους είκοσι επτά υπερβάλλουσα θνητότητα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Η υπερβάλλουσα θνητότητα είναι ποσο-
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στό, δεν είναι απόλυτος αριθµός. Δεν ξέρετε τι λέτε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν θα µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Ξανθέ! Δεν σας διέκοψε κανείς. Μη διακόπτετε! Έχετε δευτερολογία να τα πείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας έχω πει να
ακούτε. Η Πορτογαλία διακόσια δύο, η Ισπανία εκατόν ογδόντα
έξι ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, λοιπόν, που παραδώσατε, που η
προσδοκία θα ήταν για πολύ χαµηλές επιδόσεις -αυτό το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας παραδώσατε-, µε τις προσπάθειες που έγιναν
και την ενίσχυση και των περιοριστικών µέτρων, -διότι ακριβώς
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγµή
είχε γνώση των δυσκολιών των οποίων έχει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και πήρε από τις πρώτες κυβερνήσεις τα δύσκολα µέτρακαι µε την ενίσχυση που κάναµε και µε την πίεση και την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού, αυτή τη στιγµή είµαστε στους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υπερβάλλουσα
θνητότητα είµαστε καλύτερα από πολλές µεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέρεστε στο τι έγινε µε τα χειρουργεία. Ορίστε. Τον Φεβρουάριο του 2022 έχουµε κάνει 20% παραπάνω τακτικά χειρουργεία από τον Φεβρουάριο του 2021 και 2,5% έκτακτα. Μέσα
δηλαδή στην πανδηµία, αυτό που λέτε, αυξάνουµε τα χειρουργεία που γίνονται. Προφανέστατα υπήρχαν και στιγµές που στην
ακραία πίεση του συστήµατος λέγαµε ότι τα τακτικά χειρουργεία
θα πάνε πίσω και βλέπετε ότι αµέσως µόλις βρήκαµε το πρώτο
φωτεινό παράθυρο, ήρθαµε και αυξήσαµε τα χειρουργεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ:
(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ξανθέ, συγκρατηθείτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Ξανθέ, φωνάξτε όσο θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν διακόπηκε κανείς
από τους επτά συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα βλέπετε τις
µελέτες που επί των ηµερών σας είχατε διασωληνωµένους εκτός
ΜΕΘ και δεν το γνωρίζατε. Θα απαντήσετε γιατί εγκαταλείψατε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε πεντακόσιες πενήντα επτά κλίνες.
Και αυτή ήταν η προετοιµασία την οποία κάνατε για την πανδηµία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Εµείς κάναµε προετοιµασία;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Φωνάξτε όσο θέλετε, κύριε Ξανθέ. Τα στοιχεία σάς ενοχλούν.
Και πάµε, λοιπόν, στα στοιχεία µέσα στην πανδηµία από ΕΚΑΒ.
Χρόνος αναµονής ΜΕΘ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν είσαι στο δικαστήριο. Εδώ είναι
Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ξανθέ, σεβασµός στη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Υπουργός Υγείας! Δεν ντρεπόµαστε
λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ξανθέ, θα σας
παρακαλέσω να µην ξαναδιακόψετε. Δεν σας διέκοψαν καθόλου.
Είπατε όλοι σας ό,τι θέλατε να πείτε. Δεν υπήρξε διακοπή από
την απέναντι πλευρά. Δεν συµφωνούν µε πολλά που είπατε, δεν
διέκοψαν όµως. Παράκληση θερµή. Έχετε δευτερολογία που µάλιστα µπορούσατε να µην έχετε και το Προεδρείο σάς την εξασφαλίζει.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στοιχεία ΕΚΑΒ,
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Ποιος είναι ο µέσος χρόνος
αναµονής για να µπει κάποιος σε κλίνη ΜΕΘ; Ποιος είναι; Είναι
είκοσι µέρες; Είναι ένας µήνας; Είναι δέκα µέρες; Ο µέσος όρος
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδηµίας για να µπει ένας άνθρωπος
στη µονάδα εντατικής θεραπείας είναι τριάντα ώρες. Ναι, µένει
κόσµος εκτός ΜΕΘ και σε συνθήκες πανδηµίας λέµε ότι δύο
µέρες είναι ο µέσος όρος που µένουν άνθρωποι διασωληνωµένοι
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εκτός ΜΕΘ, αν χρειαστεί. Πιστεύετε ότι αυτός ο χρόνος διαφέρει
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Και τι κάναµε και για τους διασωληνωµένους που είναι εκτός
ΜΕΘ; Είχαµε τη δυνατότητα, που προφανώς δεν ήταν συνθήκες
ΜΕΘ, αλλά να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες να υπάρχει τεχνικός εξοπλισµός, ο οποίος χρειάζεται, µε αναπνευστήρα και µόνιτορ, για όσο χρόνο θα χρειαζόταν κάποιος άνθρωπος να µείνει
εκτός ΜΕΘ.
Προφανώς, κύριοι συνάδελφοι, γιατροί είστε. Μου λέει ο κ.
Ξανθός που ίσως θέλει να µε υποτιµήσει ότι δεν είναι δικαστήριο
εδώ, ότι εγώ είµαι δικηγόρος. Ναι, δικηγόρος είµαι, δεν είµαι γιατρός. Εσείς είστε γιατροί. Γνωρίζετε ότι οι θάνατοι εντός ΜΕΘ ή
εκτός ΜΕΘ αυτών των ανθρώπων… Διότι λένε ότι όλοι όσοι
έχουν πεθάνει εκτός ΜΕΘ θα έπρεπε να είναι εντός ΜΕΘ. Είναι
αυτό ιατρικά αποδεκτό θέµα; Όλοι µπαίνουν στη ΜΕΘ; Όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις να µπουν στη ΜΕΘ; Άπαντες;
Ζήτησα τα στοιχεία, κύριοι συνάδελφοι, και στις άλλες χρόνιες
παθήσεις που υπάρχουν, µε την αναλογία θανάτων ΜΕΘ και
εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή εκτός ΜΕΘ πεθαίνει κόσµος. Γιατί πεθαίνει
κόσµος; Γιατί δεν έχει τα κριτήρια για να µπει στη ΜΕΘ.
Πάµε, λοιπόν, και στους θανάτους, αυτά τα οποία ζητάτε. Είναι
µε προηγούµενη ηµεροµηνία προφανώς, αφού έχουν πάρει τα
στοιχεία. Έχουµε συνολικούς θανάτους είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιους σαράντα έξι. Εκτός ΜΕΘ ήταν οι δεκαέξι χιλιάδες περίπου. Εκτός νοσοκοµείου εκατόν είκοσι πέντε. Ο µικρότερος
µέσος όρος σε όλη την Ευρώπη.
Μέσα στις δυσκολίες που είχε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοβάθµια για την οποία θα µιλήσουµε,
όλοι οι Έλληνες είχαν πρόσβαση στο νοσοκοµείο, γιατί οι συγκεκριµένες περιπτώσεις κατά βάση ήταν περιπτώσεις που δεν
πήγαν. Από τους δεκαέξι χιλιάδες αυτούς που σας λέω που ήταν
εκτός ΜΕΘ, ο µέσος όρος ηλικίας είναι ογδόντα ενός ετών και
συνολικά άπαντες είχαν ένα συνοδό πρόβληµα.
Οι διασωληνωµένοι από αυτούς είναι κάτω από το 4%, άρα οι
άλλοι δεν είχαν διασωληνωθεί. Δεν υπήρχε, λοιπόν, η πρόβλεψη
διασωλήνωσης -για εκτός ΜΕΘ µιλάµε. Αυτά, λοιπόν, είναι τα
στοιχεία τα οποία λέτε.
Άκουγα εδώ και πέρα να λέτε «πεθαίνει κόσµος». Έβγαινε ο κ.
Τσίπρας και έλεγε «θα πεθαίνουν και θα διασωληνώνουµε στα
αµάξια», «δεν θα αντέξετε». Άκουγα άλλους γιατρούς που έβγαιναν στις τηλεοράσεις, λέγανε «Σε λίγο θα διασωληνώνουµε στα
πάρκινγκ».
Αυτά, λοιπόν, είναι τα στοιχεία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να
µην µπήκε σε νοσοκοµείο, παρά µόνο αν ήταν τελικά από επιλογή
του και όσοι άνθρωποι µπήκαν στα νοσοκοµεία είχανε τη δέουσα
θεραπεία µε τις δυνατότητες που έχει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Από αυτούς όσοι χρειάστηκε να διασωληνωθούν διασωληνώθηκαν και όσοι έµειναν εκτός ΜΕΘ, υπήρχε χρόνος αναµονής για
εκτός ΜΕΘ έως τριάντα ώρες. Μακάρι να µπορούσαµε και καλύτερα. Αλλά αυτά είναι τα πραγµατικά στοιχεία στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας το οποίο υπάρχει και µε τις δυνατότητες τις οποίες
έχει.
Και φτάνει πια να συκοφαντείτε συνεχώς τη χώρα και το
Εθνικό µας Σύστηµα Υγείας και να προσπαθούν κάποιοι να δώσουν µια εικόνα που είναι εκτός πραγµατικότητας. Δεν είναι
ωραιοποιηµένες εικόνες, πανδηµία είναι. Δεν είναι ωραιοποιηµένες εικόνες. Προφανώς το Εθνικό µας Σύστηµα Υγείας ξεκίνησε
από έναν πολύ χαµηλότερο πήχη από αυτά που είχαν άλλα ευρωπαϊκά εθνικά συστήµατα υγείας. Με όλες, όµως, τις παρεµβάσεις που ήταν δυνατόν να γίνουν, είχαµε αυτά τα αποτελέσµατα.
Αλλού καλύτερα αλλού χειρότερα, αλλά αυτά τα αποτελέσµατα
ήταν.
Και αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν µια Κυβέρνηση που δυο
χρόνια αγωνίστηκε πάνω από το θέµα, που δεν έκρυψε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί, που αυτή τη στιγµή που µιλάµε πηγαίνουµε και κοιτάµε τι έχει γίνει. Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας κάνει έναν χάρτη υγείας µε βάση τις ανάγκες του ασθενή,
όχι τοπικοκεντρικό, βουλευτοκεντρικό ή ιατροκεντρικό, αλλά µε
γνώµονα ανθρωποκεντρικό, µε βάση τις ανάγκες τις οποίες έχει.
Και επειδή είπατε διάφορα εδώ για το τι θα γίνει µετά, πάµε,
λοιπόν, να τα δούµε ένα-ένα γιατί ερχόµαστε στο µετά και πρέπει
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να κοιτάξει και ο καθένας την πρόταση την οποία έχει.
Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας: Τι πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας παραδώσατε; Έρχεστε και το λέτε. Όλες οι ερωτήσεις
που κάνετε για υποστελεχώσεις, είναι υποστελεχώσεις που
υπήρχαν σε προκηρύξεις που δεν βγάλατε ποτέ και βγήκαν µετά.
Κάνατε τις ΤΟΜΥ, αλλά στελέχωση στις ΤΟΜΥ; Πού ήταν οι προκηρύξεις; Είχαν βγει οι προκηρύξεις, όµως δεν είχαν στελεχωθεί
οι θέσεις. Και προφανώς, στην πορεία, όταν έχεις την πανδηµία,
κάνεις ανασύνταξη δυνάµεων, εκεί που χρειάζεσαι τον κόσµο.
Αποτύχατε στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Ψηφίσατε τον
οικογενειακό γιατρό και εσείς σε συνέχεια και αποτύχατε, δεν
υπήρχαν εγγραφές.
Και εµείς ερχόµαστε εδώ πέρα και παρουσιάζουµε. Παρουσιάσαµε στο Υπουργικό Συµβούλιο την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας που θα έχει δύο βασικά στοιχεία, γιατί µόνο έτσι µπορεί
να πετύχει µια πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στο κοµµάτι των
ιατρών. Αυτό το οποίο λέγατε και εσείς –να δω αν θα το λέτε
τώρα- ότι θα πρέπει να υπάρχει κατ’ άτοµο πληρωµή, «capitation»
δηλαδή -να µη δίνει ο ΕΟΠΥΥ χρήµατα µόνο για τις εξετάσεις
που υπάρχουν- στον θεράποντα γιατρό και ότι θα πρέπει να
υπάρξει και gatekeeping, ότι προφανώς στην πρωτοβάθµια θα
πρέπει ο καθένας να έχει τον γιατρό του και έχοντας τον γιατρό
του, µετά να πηγαίνει σε άλλες πράξεις. Να δω αν θα τα στηρίξετε αυτά.
Και ερχόµαστε και λέµε ότι θα κάνουµε και τις ενοποιήσεις
στις διοικητικές που υπάρχουν, έχουµε την υποχρέωση -την
οποία παραλάβαµε από εσάς- και θα αυξήσουµε και τις ΤΟΜΥ
και ναι, θα δοµήσουµε µια πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Γιατί
µέσα στις αιτίες θανάτου που λέτε -επειδή εµείς δεν κρύβουµε
προβλήµατα κάτω από το χαλί- ήταν και το ποσοστό εµβολιασµού που είχε η χώρα, το γεγονός ότι έχει έναν πιο γηράσκοντα
πληθυσµό µε 7,2% µέσο όρο άνω των ογδόντα έναντι του 5,8%
του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν υπήρχε
ισχυρό σύστηµα πρωτοβάθµιας µε αποτέλεσµα να είχαµε και καθυστερηµένη πρόσβαση στα νοσοκοµεία, ότι υπήρχαν νοσοκοµεία µε πολύ καλούς δείκτες και άλλα νοσοκοµεία που δεν ήταν
µε καλούς δείκτες.
Και καταψηφίσατε και τον ΟΔΙΠΥ, τον οργανισµό που ελέγχει
την ποιότητα. Γιατί, πείτε µου, πώς θα ελέγχαµε τα νοσοκοµεία,
τα οποία λέτε τώρα; Σε όλο αυτό το διάστηµα, λοιπόν, έχει πάει
ο ΟΔΙΠΥ παντού -άκουσα και για το Αγρίνιο που πήγε και έκανε
έκθεση για το Αγρίνιο-, έχουµε για πρώτη φορά έναν οργανισµό
που πηγαίνει και βλέπει τις παθογένειες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Και τι είπε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι αυτό που
εσείς φαντάζεστε, δηλαδή, να πάµε να κλείσουµε ή να πάµε να
µειώσουµε, αλλά να µην κρύβουµε τα προβλήµατα κάτω από το
χαλί και να βγούµε και να πούµε ότι σε αυτά τα νοσοκοµεία πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεµβάσεις, για να είναι πραγµατικά νοσοκοµεία και να έχει την περίθαλψή του ο πολίτης. Εκεί πέρα
πρέπει να υπάρξουν άλλα τµήµατα βάσει της ανάγκης που υπάρχει. Όχι αυτό που ενδεχοµένως ζητούν οι γιατροί που είναι µέσα,
αλλά σύµφωνα µε τις ανάγκες που έχει η κοινωνία και έτσι θα
γίνει ο υγειονοµικός χάρτης.
Και ερχόµαστε και στο κοµµάτι του ΕΟΠΥΥ. Επειδή άκουσα
και για επιχειρηµατικά συµφέροντα, ρωτώ ευθέως: Όταν εµείς
γυρνάµε και λέµε ότι στην ιδιωτική υγεία θα συµβάλονται µε τον
ΕΟΠΥΥ όσοι πληρούν αυστηρούς ποιοτικούς δείκτες, για να είναι
ποιοτικά παρεχόµενη υπηρεσία, ποιος εξυπηρετεί συµφέροντα;
Εσείς εξυπηρετείτε, γιατί εσείς την υγεία του πολίτη τη βάζετε
σε µια ζυγαριά οικονοµικής διαχείρισης. Ας είναι ο άλλος κακός,
δεν πειράζει, να έχει σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ. Ας έχει έναν µαγνητικό τοµογράφο τριάντα ετών, να έχει σύµβαση µε τον
ΕΟΠΥΥ. Άρα, ποιος εξυπηρετεί συµφέροντα; Εσείς εξυπηρετείτε
συµφέροντα βλέποντας την υγεία µε όρους οικονοµικούς και όχι
µε όρους δηµόσιας υγείας.
Ως Υπουργείο Υγείας εµείς λέµε ότι θέλουµε την καλύτερη δυνατή παρεχόµενη υπηρεσία, από όποιον µπορεί να την παρέχει.
Θέλουµε ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όπως κάνουµε και βγαίνουν οι προκηρύξεις. Διασφαλίσαµε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, 350 εκατοµµύρια κτηριακά για τη
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δευτεροβάθµια, 250 εκατοµµύρια για την πρωτοβάθµια, κοντά
500 εκατοµµύρια συνολικά για την ψηφιοποίηση, 220 εκατοµµύρια για τις προληπτικές εξετάσεις που ξεκινάνε από τον Απρίλιο.
Και ναι, σε όλο αυτό που το έχουµε διασφαλίσει για το δηµόσιο σύστηµα υγείας, όπου υπάρχουν καλές πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα θα τις χρησιµοποιήσουµε και θα τις βάλουµε µέσα.
Γιατί τελικά το δηµόσιο αγαθό της υγείας υπηρετούµε και ψάχνουµε δυνατότητες. Και τα κίνητρα γιατρών δουλεύουµε και τη
δυνατότητα γιατρών να βρίσκονται µέσα στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και να είναι ιδιώτες γιατροί.
Πηγαίνουµε σε νησιά και µας λένε: «Δεν έχουµε παιδίατρο,
αλλά έχουµε δέκα ιδιώτες γιατρούς έξω», οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ, αλλά όταν τους ζητάµε να κάνουν υπηρεσίες, δεν τις κάνουν. Θα στηρίξετε τη διάταξη εσείς που
αγαπάτε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, ότι όποιος γιατρός συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να είναι υποχρεωµένος επί πληρωµή να κάνει και εφηµερίες
στο δηµόσιο σύστηµα; Θα το στηρίξετε;
Θα στηρίξετε τις διατάξεις που λέµε ότι στα καλά νοσοκοµεία
που υπάρχουν και γίνονται µε αξιολόγηση θα µπορούν οι γιατροί
του ΕΣΥ να κάνουν απογευµατινά χειρουργεία; Και θα δούµε
ποιος εξυπηρετεί συµφέροντα µε τα απογευµατινά χειρουργεία.
Σας το λέω ευθέως, γιατί µου αρέσει να µιλάω ξεκάθαρα: Εξυπηρετείτε συµφέροντα ιδιωτικών κλινικών, εάν δεν στηρίξετε τα
απογευµατινά χειρουργεία.
Ο µόνος που χάνει από τα απογευµατινά χειρουργεία είναι οι
ιδιωτικές κλινικές. Και σας εξηγώ γιατί. Αυτή τη στιγµή, το απόγευµα γίνονται µόνο έκτακτα χειρουργεία. Αν µπορούν να γίνουν
τακτικά χειρουργεία, θα γίνουν µε τους όρους που γίνονται στον
ιδιωτικό τοµέα. Ο «Ευαγγελισµός» θα µπορεί να ανταγωνίζεται
τους οµίλους που υπάρχουν. Θα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, όπως πληρώνει για κάποιον ο οποίος πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική, θα
υπάρχει συµµετοχή, που στη συµµετοχή θα πληρώνεται όλο το
νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό και προσωπικό που είναι στις
ΜΕΘ που απασχολείται στο νοσοκοµείο και θα πληρώνεται και
αµοιβή του γιατρού µε βάση πίνακες ασφαλιστικών εταιρειών,
όπως γίνεται στον ιδιωτικό τοµέα.
Άρα, δίνεις την επιλογή σε έναν άνθρωπο την ώρα που δεν λειτουργεί ένα χειρουργείο, να µπορέσει να το κάνει ιδιωτικά στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας και προφανώς πολύ πιο ανταγωνιστικά
για τον ιδιωτικό. Παραπάνω λεφτά ο γιατρός, παραπάνω λεφτά
οι νοσηλευτές, παραπάνω λεφτά το διοικητικό προσωπικό. Δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον µε καλύτερους οικονοµικούς
όρους, αντί να πάει στον ιδιωτικό τοµέα, να το κάνει το απόγευµα, µείωση της πρωινής λίστας -γιατί κάποιος που µπορεί, θα
πάει το απόγευµα- σκληρά και αυστηρά κριτήρια, προκειµένου
να τρέχει η πρωινή λίστα.
Ποιος είναι χαµένος σε όλο αυτό, κύριοι συνάδελφοι; Πού θα
πήγαινε αυτός ο κόσµος που δεν θα έκανε ιδιωτικά στον «Ευαγγελισµό» το απόγευµα το χειρουργείο του; Θα πήγαινε στις κλινικές τις οποίες υποτίθεται ότι πολεµάτε. Γιατί οι µόνοι που θα
χάσουν, εάν το Εθνικό µας Σύστηµα Υγείας µπορεί να λειτουργεί
και µε όρους ανταγωνιστικούς σε χρονικό πλαίσιο που θα δίνει
πρόσβαση και µε ιδιωτικούς όρους στον ασθενή, θα είναι οι ιδιωτικές κλινικές.
Και ναι, κύριοι συνάδελφοι, το 40% που λέτε ότι είναι ιδιωτικές
δαπάνες, εµείς θέλουµε αυτό να το φέρουµε στο δηµόσιο σύστηµα, για να έχει λεφτά το νοσοκοµείο, λεφτά ο γιατρός, λεφτά
οι νοσηλευτές και περίθαλψη στο δηµόσιο σύστηµα. Πώς νοµίζετε ότι θα ανταγωνιστείτε αυτόν τον τοµέα; Γιατί σε όσους θέλουν τον σκληρό τρόπο λειτουργίας, όπως τον έχουµε βιώσει
αυτή τη στιγµή -που µε κατηγορείτε και κατηγορείτε και την Αναπληρώτρια που µιλάει για τις δυνατότητες, για να µπορούν να
υπάρχουν ελαστικές σχέσεις και στον σκληρό πυρήνα της πλήρους και αποκλειστικής- απαντώ ότι ο ιδιωτικός τοµέας παρακαλά να συνεχίζει έτσι ο δηµόσιος τοµέας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως, κύριε
Πρόεδρε.
Και ξέρετε γιατί παρακαλά; Γιατί στην πραγµατικότητα έρχεται
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το 40% που λέτε και το καλύπτει ο ιδιωτικός.
Άρα, σε όλη αυτή τη σχέση –που πολύ σύντοµα θα κληθείτε
να τα ψηφίσετε- εκεί πέρα θα δούµε ποιος θέλει τη δηµόσια
υγεία, ποιος θέλει να έχει παρεχόµενη υγεία ο Έλληνας πολίτης,
ποιος θέλει να έχει παραπάνω παροχές από τον ΕΟΠΥΥ ο Έλληνας πολίτης, ποιος θέλει να έχει καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες
από τον ΕΟΠΥΥ ο Έλληνας πολίτης, ποιος θέλει τα νοσοκοµεία
µας να µπορούν να λειτουργούν και να εξαντλούν τις δυνατότητες για να έχουν πόρους και να τους γυρνάνε στον ασθενή και
ποιος εξυπηρετεί τα συµφέροντα που υπάρχουν πέριξ του δηµοσίου συστήµατος υγείας, που θέλουν ένα ΕΣΥ να βρίσκεται σε
µια κατάσταση ύπνωσης, για να µπορούν αυτοί να κερδίζουν και
εκεί πέρα δεν θα µπορέσετε να αποφύγετε τις συνέπειες της
ψήφου σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ασηµίνα
Γκάγκα.
Ορίστε κυρία Γκάγκα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας πω µερικά πράγµατα από αυτά που βίωσα
τριάντα χρόνια στο ΕΣΥ ως γιατρός του ΕΣΥ.
Μιλάτε για τον ιδιωτικό τοµέα και λέτε ότι εµείς τον βελτιώσαµε. Η αλήθεια είναι ότι ο ιδιωτικός τοµέας –το άκουσα για
πρώτη φορά από τον κ. Στεφανή όταν ήταν Υπουργός Υγείαςστην Ελλάδα είναι επάνω από το 40% και εκεί παρέµεινε όλο το
διάστηµα. Δηλαδή και επί της δικής σας κυβερνήσεως –τα τεσσεράµισι χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ- δεν µειώθηκε ο ιδιωτικός τοµέας,
αλλά εξακολούθησε να είναι επάνω από το 40%.
Λέτε για τον χάρτη υγείας και τι θέλουµε να κάνουµε. Να σας
πω πράγµατα που εσείς πρώτος από όλους τα ξέρετε, κύριε
Ξανθέ. Έχουµε νοµούς αυτήν τη στιγµή µε δύο, τρία και τέσσερα
νοσοκοµεία όπου υπολειτουργούν όλα. Δεν υπολειτουργούν
τώρα. Υπολειτουργούν χρονίως. Ο κόσµος από τα συγκεκριµένα
µέρη φεύγει από το ένα και πηγαίνει στο άλλο και πολλές φορές
φεύγει και τελείως από τον νοµό. Έχουµε παρακολουθήσει τις
ροές των ανθρώπων από νοµό σε νοµό και µπορώ να σας πω µε
λεπτοµέρεια πόσοι νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο της περιοχής
τους, πόσοι πάνε στο διπλανό και πόσοι φεύγουν τελείως. Αυτά
είναι πράγµατα που φυσικά πρέπει να διορθώσουµε.
Μιλήσατε για τα κίνητρα -ο κ. Μιχαηλίδης- και άκουσα µε έκπληξη όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία δεν τα είδα ποτέ. Ήσασταν
τεσσεράµισι χρόνια στην κυβέρνηση. Μπήκαν κίνητρα για τους
ανθρώπους στα νησιά; Μπήκε επίδοµα; Τεσσεράµισι χρόνια
µπήκε επίδοµα; Εγώ δεν το είδα ποτέ. Συνεπώς, χρειαζόµαστε
πράγµατι κίνητρα για τα νησιά και ετοιµαζόµαστε να το κάνουµε.
Επίσης, µιλήσατε για τις διακοµιδές, ο κ. Μάρκου το είπε. Από
το 2007 υπάρχει ΦΕΚ που λέει ότι όλοι οι γιατροί που εργάζονται
στα νοσοκοµεία, όπως συµβαίνει σε κάθε πολιτισµένη χώρα του
κόσµου, είναι εκπαιδευµένοι να κάνουν ανάνηψη.
Εµείς, από όταν αναλάβαµε µε τον Υπουργό, ξεκινήσαµε να
κάνουµε εκπαίδευση στα επείγοντα των νοσοκοµείων που σταµάτησε, γιατί µε το κύµα της πανδηµίας δεν γινόταν να κάνουµε
παράλληλα και εκπαίδευση.
Η αλήθεια είναι ότι κάνατε τα επείγοντα, αλλά τα επείγοντα
δεν έχουν κανέναν γιατρό µε εξειδίκευση επείγουσας ιατρικής.
Είναι γιατροί που είχαν τις ειδικότητές τους, γιατί στα επείγοντα
πράγµατι πρέπει να έχουµε, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκοµεία
όπου οι γιατροί που είναι εκεί πρέπει κάθε φορά να αντιµετωπίζουν το κάθε τι. Αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, η εκπαίδευση αυτή
δεν έγινε ποτέ και είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσουµε και να
κάνουµε τώρα, γιατί πραγµατικά οι άνθρωποι που πάνε στα επείγοντα, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο, ακόµη και σε κέντρο υγείας,
πρέπει να έχουν έναν γιατρό που να είναι σε θέση να περιδέσει
ένα τραύµα, να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εάν
χρειαστεί να διασωληνώσει. Αυτά κάνει ο γιατρός στα επείγοντα,
δεν κάνει τον διακοµιστή, δεν λέει «εσύ να πας σε αυτό το νοσοκοµείο και εσύ να πας σε αυτό το νοσοκοµείο». Τα επείγοντα
είναι εκεί για να λύνουν τα προβλήµατα στο µέτρο που µπορούν,
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αλλά σίγουρα πρέπει να σταθεροποιούν τον άρρωστο. Αυτό δεν
γίνεται µέχρι τώρα. Αυτό κάνουµε τώρα.
Μιλάµε για την πρωτοβάθµια. Πράγµατι, η πρωτοβάθµια στη
χώρα µας δεν είναι καλά οργανωµένη. Όµως σε αυτό το διάστηµα της πανδηµίας πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν
υπήρξε άνθρωπος που να χρειαστεί ιατρική φροντίδα και να µην
την έχει ή από το τηλέφωνο ή από ό,τι θέλετε. Η αλήθεια είναι
ότι εγώ ως γιατρός και δουλεύοντας σε ένα µεγάλο νοσοκοµείο
όπου προφανώς µε έβρισκε πολύς κόσµος τηλεφωνικά, παρακολούθησα γιατρούς από το τηλέφωνο στην Αµερική, στο Βέλγιο,
στην Αγγλία και τώρα ακόµη στην Αγγλία –πριν από δεκαπέντε
ηµέρες- γυναίκα που ήθελε γιατρό δεν µπορούσε να βρει GP
ούτε να πληρώσει, έκανε τρεισήµισι ηµέρες για να βρει γιατρό
και η συµβουλή ήταν τηλεφωνική. Άρα, η Ελλάδα έχει κατ’ αρχάς
ένα εξαιρετικό υγειονοµικό προσωπικό -νοµίζω ότι το έχουµε πει
όλοι και πρέπει να το ξαναπούµε- που ήταν εκεί, που βοήθησε,
που εξακολουθεί να βοηθάει µετά από δύο χρόνια κούρασης.
Έγινε στήριξη. Η στήριξη σε µια πανδηµία είναι πάντα –αν θέλετε- λιγότερη και λιγότερο εξειδικευµένη από αυτή που χρειάζεται. Σας επαναλαµβάνω ότι στα επείγοντα οι γιατροί δεν ήταν
ειδικευµένοι, έτσι ήταν. Στις ΜΕΘ προσελήφθη κόσµος που δεν
είχε εξειδίκευση επείγουσας ιατρικής, γιατί δεν υπήρχε κόσµος
µε εξειδίκευση επείγουσας ιατρικής για όλα αυτά τα κρεβάτια
και τις µονάδες. Σε όλες, όµως, τις ΜΕΘ υπήρχαν ειδικευµένοι
γιατροί και έτσι λειτούργησαν στην πανδηµία σε όλο τον κόσµο.
Δηλαδή, η στελέχωση όλων των µονάδων υγείας στην πανδηµία
δεν είναι αυτή που είναι στην περίοδο της ηρεµίας. Όλες οι µονάδες και στη Γερµανία είχαν έναν ειδικευµένο γιατρό στη βάρδια και από κάτω άλλους γιατρούς οι οποίοι δεν είχαν
εξειδίκευση και αυτά είναι τα σχέδια της πανδηµίας –δεν τα έχω
αυτήν τη στιγµή, αλλά µπορώ να σας τα καταθέσω- και αυτά είναι
και τα σχέδια που έχει πει ο ΟΔΙΠΥ.
Άρα, γενικά η διαχείριση της πανδηµίας στη χώρα µας ήταν
πάρα πολύ καλή, η υπερβάλλουσα θνητότητα δεν είναι πάρα
πολύ µεγάλη. Μας στεναχωρεί κάθε θάνατος, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό, αλλά στην Ελλάδα έχουµε πολλά θέµατα,
έχουµε έναν γηράσκοντα πληθυσµό, έχουµε πιο γερασµένο πληθυσµό από τον µέσο όρο της Ευρώπης. Υπήρχαν πάρα πολλοί
άνθρωποι που ερχόντουσαν αργά στο νοσοκοµείο. Η προσπάθεια στήριξης ήταν πάντα πολύ µεγάλη. Η αλήθεια είναι επίσης
ότι διασωληνώσαµε ασθενείς µε την πίεση των συγγενών, µε την
πίεση της ώρας, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της διασωλήνωσης και αυτό είναι επίσης αλήθεια.
Δεν είναι αυτό το θέµα µας. Το θέµα µας είναι ότι µιλήσατε για
Χάρτη Υγείας. Ο χάρτης υγείας –και µε όσα λέει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας- λέει ότι θέλει συστήµατα που να είναι άµεση
η πρόσβαση του ασθενούς –να υπάρχει, δηλαδή, προσβασιµότητα- και να υπάρχει βιωσιµότητα. Η βιωσιµότητα δεν είναι όταν
κάνουµε ένα νοσοκοµείο σε κάθε περιοχή της Ελλάδας µε πλήρεις ειδικότητες, γιατί πρώτα από όλα δεν υπάρχει εµπειρία. Το
πρώτο πράγµα που χρειάζεται για να έχουµε ένα καλό σύστηµα
υγείας είναι να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό
που έχουν εµπειρία, που προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας που
πρέπει και που αξιολογούνται.
Ένας κανόνας είναι ότι ένας χειρουργός πρέπει να έχει εκατόν
τριάντα χειρουργεία τον χρόνο για να κρατάει τις δεξιότητές του.
Εµείς έχουµε νοσοκοµεία που έχουν 0,7 χειρουργεία ανά ιατρό
την εβδοµάδα. Υπολογίστε εσείς πόσα χειρουργεία είναι αυτά
τον χρόνο.
Επίσης, σε αυτά τα νοσοκοµεία µπορεί να έχουµε τρεις γιατρούς στην ίδια ειδικότητα. Εκεί πρέπει να σκεφθούµε: Χρειαζόµαστε να έχουµε τρεις γιατρούς που κάνει ο καθένας 0,7
επεµβάσεις την εβδοµάδα ή µπορούµε να έχουµε ένα σύνολο
γιατρών από διαφορετικές ειδικότητες που βοηθούν ο ένας τον
άλλον, ώστε να υπάρχουν ειδικότητες σε κάθε περιοχή, αλλά να
υπάρχει ένα σύστηµα που πραγµατικά είναι αποδοτικό και που
το εµπιστεύεται και ο πολίτης; Οι ίδιοι οι πολίτες αυτήν τη στιγµή
φεύγουν από τη µία περιοχή και πηγαίνουν στην άλλη και αυτό
το βλέπουµε καθηµερινά και νοµίζω ότι στις περιοχές σας το βλέπετε αυτό όλοι.
Άρα, η πρόθεσή µας είναι να στηρίξουµε πραγµατικά το σύ-

9670

στηµα υγείας µε υπηρεσίες υγείας σε κάθε περιοχή, όπου υπάρχει, βλέποντας ποιες είναι οι ανάγκες, πού χρειάζονται περισσότερα κέντρα τραύµατος, πού χρειάζονται περισσότερα κέντρα
Αλτσχάιµερ.
Όλα αυτά είναι στον χάρτη υγείας που θα τον δείτε πολύ σύντοµα, τον οποίο επεξεργαζόµαστε µια πολύ µεγάλη οµάδα µε
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και τον ΟΔΙΠΥ, βλέποντας τα
στοιχεία και τις ανάγκες κάθε περιοχής και αυτά θα τα δείτε.
Αυτά θα είναι προς όφελος των ασθενών και προς όφελος του
ελληνικού δηµοσίου.
Ναι, θέλουµε ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας. Έχω αφιερώσει τουλάχιστον προσωπικά και νοµίζω οι περισσότεροι από εµάς
που είµαστε γιατροί εδώ- τριάντα χρόνια της ζωής µου στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και θεωρώ αναφαίρετο δικαίωµα κάθε πολίτη να έχει ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας και υπηρεσίες που θα
είναι σωστές.
Τα είπα για τα ΤΕΠ. Συµφωνείτε, φαντάζοµαι, µαζί µου ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικευµένοι γιατροί στην επείγουσα ιατρική.
Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό και το οποίο δεν
το κάναµε µέχρι τώρα στην Ελλάδα, είναι να λέµε τι ειδικότητες
χρειαζόµαστε κάθε χρόνο. Έχουµε έλλειψη αναισθησιολόγων
γιατί τα τελευταία χρόνια δεν φροντίσαµε να έχουµε αναισθησιολόγους. Δώσαµε τώρα κίνητρα, τα πράγµατα είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα αργήσουµε να δούµε πολλούς αναισθησιολόγους
στην Ελλάδα. Ενώ γενικά έχουµε πολλούς γιατρούς -περισσότερους από τον µέσο όρο της Ευρώπης- σε συγκεκριµένες ειδικότητες που θεωρούνται αποδοτικότερες και δίκαια, ίσως, από
τους συναδέλφους και δεν έχουµε γιατρούς σε άλλες που τις
χρειαζόµαστε. Άρα, πρέπει να φροντίσουµε κάθε χρόνο να λέµε:
Εφέτος θέλουµε πέντε παθολογοανατόµους, δεκαπέντε αναισθησιολόγους, δεκαπέντε εντατικολόγους, έναν καρδιοχειρουργό. Κάπως έτσι πρέπει να το κάνουµε. Δεν µπορεί να ισχύει
το σύστηµα που ισχύει τώρα, όποιος θέλει, όπου θέλει πηγαίνει
και περιµένει και κάνει ειδικότητα και έτσι έχουµε τριακόσιους
γιατρούς σε µία ειδικότητα και µηδέν στην άλλη! Αυτά είναι αλλαγές που νοµίζω ότι έπρεπε να έχουµε δει εδώ και πολλά χρόνια
και να έχουµε φροντίσει.
Έχουµε ξεκινήσει ήδη ειδικότητες στη Νοσηλευτική, κάτι που
επίσης είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Άρα, οι σωστές κατευθύνσεις
του συστήµατος υπάρχουν, η στήριξη του συστήµατος υπήρξε.
Επίσης, λέτε για τα κίνητρα. Εγώ είµαι σε ένα µεγάλο νοσοκοµείο και θα σας δείξω τη ροή των γιατρών πώς έγινε.
Το 2014 είχαµε εκατόν δεκατέσσερις ειδικευόµενους στο «Σωτηρία». Το 2019 ξέρετε πόσους είχαµε; Είκοσι οκτώ. Αυτό σηµαίνει ότι κάτι δεν κάνουµε καλά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουµε τώρα, χθες. Αυτό
είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσουµε όλοι µε κίνητρα, µε δυνατότητες, εάν θέλετε.
Κατ’ αρχάς, στην Ευρώπη είµαστε η µόνη χώρα που έχουµε
πλήρη και αποκλειστική. Δεν είναι η πλήρης και αποκλειστική.
Δεν τιµωρούµε κανέναν µε πλήρη και αποκλειστική. Αυτό που
µας ενδιαφέρει είναι να µπορεί να προσφέρει ο γιατρός τις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και αν θέλει να έχει και ένα
ιατρείο στο πλάι, ποιο είναι το πρόβληµά µας, αν αυτό είναι αξιολογηµένο, γίνεται η πρωινή δουλειά στο νοσοκοµείο και γίνεται
οπωσδήποτε η απογευµατινή δουλειά στο νοσοκοµείο; Αυτό
είναι που µας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα σύστηµα που θα κάνει
οικονοµία κλίµακος για τα νοσοκοµεία, θα βελτιώσει την απόδοση του δηµόσιου συστήµατος και θα επιτρέψει να έχουν καλύτερες αποδοχές όλοι όσοι είναι στο σύστηµα.
Άρα, είναι πράγµατα που θα κουβεντιάσουµε όλοι µαζί. Με κάποιους από εσάς έχω ήδη κουβεντιάσει. Νοµίζω ότι είναι όλες οι
αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι αλλαγές που οι
ίδιοι οι γιατροί θέλουν. Νοµίζω ότι όλο το προσωπικό, αν καταλαβαίνει ότι όσο καλύτερη δουλειά κάνεις, όση περισσότερη
δουλειά κάνεις µέσα σε ένα νοσοκοµείο τόσο καλύτερα οικονοµικά θα έχει το νοσοκοµείο σου, αυτό είναι σηµαντικό.
Γιατί µέχρι τώρα οι προϋπολογισµοί των νοσοκοµείων είναι τελείως έωλοι. Δηλαδή, τόσα ξόδεψες εσύ πέρυσι, να σου δώσω
άλλα τόσα φέτος. Αν έχω κάνει οικονοµία, που το έκανε το «Σωτηρία», τον επόµενο χρόνο θα πάρεις λιγότερα λεφτά. Μα, δεν
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υπάρχει λογική σε αυτό το πράγµα. Τι δουλειά κάνω, τι αποδίδω
και έτσι γίνεται ο προϋπολογισµός. Άρα αυτά είναι πράγµατα που
έπρεπε να τα έχουµε δει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί δεν υπάρχει
τίποτα στον αέρα. Τα πράγµατα έχουν µια βάση που είναι και οικονοµική, κυρίως όµως είναι δουλειά του τι προσφέρουµε στον
άρρωστο και τι προσφέρουµε και στον υγειονοµικό, που προσφέρει τη δουλειά στον άρρωστο. Άρα αυτά τα δύο είναι πράγµατα
που πρέπει να συνδυάζουµε µαζί και νοµίζω ότι είναι ένας διάλογος που ξεκινάει τώρα, που µας αφορά όλους, που έχει σχέση
µε το µέλλον της υγείας στη χώρα µας. Δεν πρέπει να έχουµε
στεγανά.
Θέλουµε να δούµε νοσοκοµεία στελεχωµένα από γιατρούς,
που για να δούµε στελεχωµένα από γιατρούς -υπάρχουν πάρα
πολλά νοσοκοµεία που έχουν πρόβληµα σε πολλές ειδικότητεςπρέπει να έχουµε δώσει κίνητρα που να είναι πραγµατικά τα κίνητρα που θέλει ο γιατρός, όχι που είναι κίνητρα µπλεγµένα µέσα
σε πολιτικές ιδεοληψίες. Αυτός είναι ο χάρτης της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δουλέψουµε όλοι µαζί παρέα για ένα
καλό σύστηµα υγείας. Σας ευχαριστώ για όλα και πρώτα από όλα
ευχαριστώ τους συναδέλφους µου υγειονοµικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας την κ. Γκάγκα.
Και µετά την τακτοποίηση του Βήµατος, τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Πάνος Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, άλλο στρεψοδικία και άλλο πολιτική για την
υγεία. Διότι όσα επιχειρήµατα ακούσαµε εδώ ήταν πραγµατικά
µια άριστη προσπάθεια να παίξετε µε τα νούµερα, να βγάλετε τα
λάθος συµπεράσµατα. Όµως, αυτό που σας αναγνωρίζω -όχι
µόνο τώρα, αλλά συνολικά- µε την παρουσία σας στη Βουλή είναι
ότι ο λόγος σας είναι βαθιά ιδεολογικός και έτσι σήµερα πραγµατικά παρουσιάσατε το ιδεολογικό µανιφέστο της αύξησης του
δηµόσιου συστήµατος υγείας. Όλα όσα είπατε για τη σχέση των
δηµόσιων δοµών των νοσοκοµείων, για τη σχέση ανταγωνισµού
που θα πρέπει να έχουν µε όρους αγοράς µε τον ιδιωτικό τοµέα
οδηγούν στην πλήρη υπονόµευση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, αυτό δηλαδή που µε συνέπεια η Κυβέρνησή σας υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια.
Χαίροµαι ειλικρινά γι’ αυτή την αφοπλιστική προσέγγιση, την
βαθιά ιδεολογική προσέγγιση, αλλά όµως αναδεικνύει και τη µεγάλη σας ήττα ως µια αυθεντική νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση.
Διότι αν κατάλαβε κάτι ο κόσµος µετά την πανδηµία είναι ότι το
δηµόσιο αγαθό της υγείας θέλει δηµόσιες παρεµβάσεις, θέλει
κρατικά συστήµατα υγείας, θέλει ακριβά συστήµατα υγείας για
να µπορούν να έχουν όλες και όλοι πρόσβαση σε αυτά και όχι
ανάλογα µε τη δυνατότητα του καθενός να πληρώνει αυτές τις
υπηρεσίες.
Και δεν είναι ο µοναδικός τοµέας που έχει καταρρεύσει η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας. Είναι και τα θέµατα της ενεργειακής κρίσης. Και εκεί πάλι είναι αυτό βιώνουµε αυτήν τη στιγµή,
αυτό που δεν µπόρεσε η χθεσινή σύνοδος κορυφής στην Ευρώπη να απαντήσει, δηλαδή µια µεγάλη παρέµβαση εκ µέρους
των κυβερνήσεων, εκ µέρους των ευρωπαϊκών κρατών για να
προστατεύσουν την οικονοµία. Γιατί; Διότι πρέπει να µείνει ανέγγιχτη η λειτουργία του χρηµατιστηρίου ενέργειας. Πρέπει να
αφεθούν µόνες τους οι δυνάµεις της αγοράς να ισορροπήσουν.
Αλλά και εδώ όµως φαίνεται πόσο αδιέξοδος είναι αυτός ο δρόµος.
Θα µπορούσα να σας αναφέρω πολλαπλά επιχειρήµατα, πώς
έχει κλείσει η περίοδος της ιδεολογικής ηγεµονίας που καταρρέει µε πάταγο του νεοφιλελευθερισµού, όπως και στα ζητήµατα
της κλιµατικής κρίσης. Αλλά αυτή είναι µια συζήτηση συνολικότερη, πολύ επίκαιρη, την έχουµε µπροστά µας. Είναι το σταυροδρόµι που αντιµετωπίζουν όλοι οι λαοί, όπως και ο δικός µας. Και
νοµίζω ότι από αυτήν την κριτική, από αυτήν τη βαθιά συνειδητοποίηση του κόσµου ότι είναι αδιέξοδος αυτός ο δρόµος, δεν
θα γλιτώσετε.
Αλλά ας έρθουµε λίγο στα θέµατα του περιεχοµένου της επίκαιρης επερώτησης. Κύριε Υπουργέ, όταν επικαλείστε µελέτες
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και µάλιστα µε ονοµατεπώνυµο, δεν µπορεί να είναι καλές πριν
κάποια χρόνια και οι ίδιες οι µελέτες που έχουν την υπογραφή
των ίδιων των επιστηµόνων να είναι κακές. Αναφέροµαι στην περίπτωση της µελέτης Λύτρα - Τσιόδρα, όπου είπε ευθαρσώς ότι
θα είχαµε 35% λιγότερες απώλειες αν είχατε κάνει αυτά που
έπρεπε για να στηρίξετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν λέει τέτοια
πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν λέει τέτοια πράγµατα; Να τη διαβάσετε ξανά.
Μήπως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι γνωστό ότι υπήρξαν χιλιάδες
µαταιώσεις επισκέψεων, µείωση της δραστηριότητας κατά 45%
των νοσοκοµείων την περίοδο της covido-ποίησης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας; Το αρνείστε αυτό; Είχαν αυτά τις επιπτώσεις
τους σε αυτό που ονοµάζουµε υπερβάλλουσα θνητότητα και
θνησιµότητα; Δεν είχανε; Ήταν όλα καλά καµωµένα; Και έρχεστε
εδώ να πείτε το εξής: «Μα καλά, στην Ελλάδα έχουµε µια πολύ
µεγάλη συµβολή των ιδιωτικών δαπανών στο σύνολο των δαπανών για την υγεία». Και αυτό το χρεώνετε στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό το
σύστηµα που φτιάξατε εδώ και δεκαετίες, εσείς και ο αµαρτωλός
δικοµµατισµός του παρελθόντος, που πραγµατικά βάζει συνέχεια ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο τις δηµόσιες δοµές
υγείας, που αδυνατίζει τις δηµόσιες παρεµβάσεις, που αφήνει
περιθώρια κερδοσκοπίας στους ιδιώτες, το χρεώνετε στον ΣΥΡΙΖΑ, εµείς που ήρθαµε να ανατρέψουµε αυτήν την πορεία και
µάλιστα σε συνθήκες ακραίας δηµοσιονοµικής λιτότητας και καταναγκασµών;
Κάνετε κριτική σε εµάς για τα θέµατα των προσλήψεων που
παρ’ όλα αυτά έγιναν όταν εσείς ακολουθήσατε τις απολύσεις
και κλείνατε δοµές υγείας; Όταν εµείς καταφέραµε και παραλάβαµε το πέντε προς ένα, τις πέντε αποχωρήσεις, µία πρόσληψη
και το κάναµε ένα προς ένα, σας ανοίξαµε τον δρόµο και δεν το
εκµεταλλεύεστε; Και έχετε το θράσος εδώ πέρα να τα λέτε αυτά;
Δεν έχει µνήµη ο κόσµος; Δεν γνωρίζει; Πόσο, λοιπόν, στηρίξατε
τον ιατρικό κόσµο ο οποίος έχει φτάσει σε συνθήκες απόγνωσης
και παραιτείται γιατί δεν αντέχει να δουλεύει µε αυτούς τους µισθούς, µε αυτές τις συνθήκες; Πόσα νέα παιδιά ξεκίνησαν ως
επικουρικοί και παραιτήθηκαν λίγο πριν το τέλος, διότι όταν δεν
υπάρχει προοπτική, όταν τους προσφέρονται αξιόπιστοι µισθοί
και καλύτερες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό;
Σε όλα αυτά, λοιπόν, απαντάτε µε το να µας λέτε ότι πρέπει
να ανοίξει ο δρόµος του ανταγωνισµού των δηµόσιων δοµών
υγείας µε τους ιδιώτες, έτσι ώστε τα δηµόσια νοσοκοµεία να βρίσκουν τα χρήµατα από µόνα τους; Και πού είναι η συνταγµατική
επιταγή για προσφορά, η συνταγµατική υποχρέωση για τη στήριξη της δηµόσιας υγείας, για την παροχή στους πολίτες -άνδρες
και γυναίκες- του δηµόσιου αγαθού της υγείας; Όλα αυτά βέβαια
σας είναι ξένα. Το καταλαβαίνω, γιατί είστε δικηγόρος. Φαντάζοµαι ότι δεν το συµµερίζεται η διπλανή σας Αναπληρώτρια
Υπουργός, γιατί φαντάζοµαι ότι πρώτα από όλα είναι γιατρός.
Γιατί δεν µπορεί κανένας ο οποίος πιστεύει, πολύ δε περισσότερο που είναι γιατρός και έχει δώσει όρκο, να υιοθετήσει αυτές
τις επικίνδυνες ιδεοληψίες που µας παρουσιάσατε σήµερα εδώ
πέρα.
Ποιος, λοιπόν, δεν γνωρίζει ότι υπήρξαν ΜΕΘ, οι οποίες ήταν
πληµµελώς στελεχωµένες, ότι εδώ πέρα συστηµατικά επαναλαµβάνετε διάφορα τρικ, παίζοντας µε τους αριθµούς; Και όταν αναφέρεστε στον αριθµό των ΜΕΘ τις περιόδους του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίες αυξήθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, τότε δεν
προσµετράγατε τις ιατρικές και αυτές που εν δυνάµει µπορούν
να ενσωµατωθούν στο σύστηµα στον ιδιωτικό τοµέα. Τώρα τις
προσµετράτε για να εµφανίζετε ένα µεγαλύτερο νούµερο. Ποιος
δεν γνωρίζει ότι οι συνθήκες αξιοποίησης, επίταξης –πείτε το
όπως θέλετε- των ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τοµέα είχαν ως αποτέλεσµα τον τετραπλασιασµό του αντιτίµου εκ µέρους σας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Όµως, η συµβολή τους ήταν επιλεκτική. Ο ιδιωτικός τοµέας
έπρεπε να µείνει αµόλυντος απ’ αυτή την υπόθεση. Και την ίδια
στιγµή φλερτάρατε ή και κάνατε πράξη την ιδέα να βάλετε σε
αναστολή κρίσιµα, µεγάλα νοσοκοµεία της Αττικής. Ποιος δεν
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ξέρει ότι υποχωρήσατε κάτω από τον καταιγισµό των καταγγελιών και της κριτικής των πολιτών της Βόρειας Αθήνας για το Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης; Υποχωρήσατε, το θυµόσαστε πολύ
καλά. Υποχωρήσατε κάτω από τις κινητοποιήσεις θα αναγκαστείτε να υποχωρήσετε και σε άλλα πράγµατα. Ποιος δεν γνωρίζει ότι την στιγµή που σε όλον τον κόσµο γινόταν µια µεγάλη
σύγκρουση, ανάµεσα σε µια αντίληψη που πρότασσε τα συµφέροντα και την προστασία των κερδών των µεγάλων φαρµακευτικών εταιρειών και των µεγάλων µονοπωλίων στον χώρο της
υγείας του φαρµάκου, σύγκρουση ανάµεσα στην άρση της πατέντας για τα εµβόλια, εσείς που κόπτεστε υπέρ του υποχρεωτικού εµβολιασµού ψηφίσατε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα στο
Ευρωκοινοβούλιο, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να µείνουν ανέγγιχτα αυτά τα προϊόντα. Τα ξεχνάει κανείς αυτά;
Είπατε κάτι: Η υποχρεωτικότητα…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τι σχέση έχει;
Αλήθεια, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, µας βγάζετε εδώ
ολόκληρα λογύδρια για την ανάγκη να χτιστεί το τείχος της ανοσίας που σχετίζεται µε τον εµβολιασµό και µας λέτε ότι στην
Αφρική αυτό δεν έχει καµµία σηµασία; Εκεί λοιπόν να µην εµβολιαστούν. Μα, ήρθε η ίδια η πραγµατικότητα να σας δείξει από
πού ξεκίνησε η Όµικρον. Κουνάτε το κεφάλι κιόλας; Δεν µπορείτε
ούτε αυτό να καταλάβετε; Τέτοιες παρωπίδες νεοφιλελεύθερες
πλέον υπάρχουν; Σας έχουν κλείσει το οπτικό πεδίο; Δεν γίνεται
έτσι, δεν πάµε καλά έτσι. Δεν πάµε καθόλου καλά έτσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνάµε ότι η χώρα µας καταγράφηκε µε τους πιο αρνητικούς δείκτες στις απώλειες ζωών
ανά εκατοµµύριο. Δρέψατε όλα τα αρνητικά µετάλλια µε τη
στάση σας και δεν εκµεταλλευτήκατε την ευκαιρία που είχαµε
στην πρώτη φάση της πανδηµίας. Είχατε λυµένα τα χέρια, είχατε
δει τι συνέβαινε στις γειτονικές χώρες, είχατε όλα τα περιθώρια
να δράσετε, είχατε τη ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη δυνατότητα να δώσετε παραπάνω χρήµατα. Δεν
το κάνατε! Δεν το κάνατε και ήρθαν τα επόµενα κύµατα της πανδηµίας µε τραγικά αποτελέσµατα για όλες και για όλους. Αντί
πραγµατικά να ανασκουµπωθείτε, αντί µε αυτοκριτικούς τόνους
να συµφωνήσουµε σε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας, να εξαγγείλετε µια νέα µεταρρύθµιση στο
πρωτοβάθµιο επίπεδο, η οποία ουσιαστικά θα εµβαθύνει τη λογική της έµµεσης ιδιωτικοποίησης -αν ισχύουν αυτά που µας είπατε, θα το δούµε, θα το συζητήσουµε, θα έχουµε την ευκαιρία-,
αυτό που κάνετε είναι πραγµατικά έξω από τις ανάγκες της κοινωνίας, έξω από τις ανάγκες των περισσοτέρων.
Ο τίτλος που µπορεί να µπει στη διαχείριση της πανδηµίας εκ
µέρους σας είναι ότι αποτύχατε. Αποτύχατε, δεν µάθατε και παραµένετε εµµονικοί σε µία λογική η οποία είναι αδιέξοδη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτυχία σας δεν είναι µονάχα αυτή. Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, στο ξεκίνηµα της οµιλίας
σας γι’ αυτά που συµβαίνουν σήµερα στην Ουκρανία. Εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ η καταδίκη της ρωσικής επέµβασης, της ρωσικής εισβολής είναι σαφής. Αλλά η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι
εκείνη που είναι µε τη µεριά της ειρήνης και της διαρκούς προσπάθειας να κερδίσει η διπλωµατία, η συνεννόηση εις βάρος
µιας λογικής του πολέµου, εις βάρος µιας οικονοµίας του πολέµου. Είναι πραγµατικά ανατριχιαστικό ότι στη σηµερινή Ευρώπη,
µετά την εµπειρία των δύο και πλέον ετών της πανδηµίας, µετά
την εµπειρία στην Ελλάδα των είκοσι έξι χιλιάδων και πλέον νεκρών συζητάµε αν θα εξαιρέσουµε τις εξοπλιστικές δαπάνες από
τους δηµοσιονοµικούς στόχους, από τους στόχους για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Και σας ρωτώ εγώ: Γιατί να µην εξαιρεθούν οι δαπάνες για την
υγεία; Υπάρχει πιθανότητα αν ω µη γένοιτο γίνει ένας πόλεµος
να έχουµε µεγαλύτερο αριθµό απώλειες από τις είκοσι έξι χιλιάδες και πλέον που χάσαµε τον καιρό της πανδηµίας; Απαντήστε
σε αυτό το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Διότι είναι το σταυρικό ερώτηµα που ακριβώς δείχνει τη διαφορετική προσέγγιση στα πράγµατα, τις διαφορετικές αξίες, τις διαφορετικές προτεραιότητες
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για εµάς στα ζητήµατα της υγείας, της ειρήνης, της εξασφάλισης
στον κόσµο της δυνατότητας να έχουν πρόσβαση στα κοινά
αγαθά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Χάρης Θεοχάρης για έξι λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δεν γίνεται τυχαία η συζήτηση περί της διαχείρισης της πανδηµίας. Η σχετική επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να είναι αντιπαραγωγική, µπορεί να είναι
εντελώς ανορθολογική, µπορεί να µην έχει στοιχεία, όπως καταφανώς έδειξε προηγουµένως ο Υπουργός και τα στοιχεία να είναι
υπέρ της θέσης της Κυβέρνησης, µπορεί επίσης να εντάσσεται
στη συνηθισµένη µικροπολιτική µε την οποία ασχολείται κατ’
αποκλειστικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όµως, αναίτια. Δεν υπήρξε
ούτε µία φορά τα τελευταία χρόνια που ο κ. Τσίπρας και η παράταξή δεν έθεσαν σε απόλυτη προτεραιότητα το στενό κοµµατικό
συµφέρον. Δεν υπήρξε ούτε µία φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ να µην καταστρατήγησε βάναυσα το κοινό καλό και το όφελος της πατρίδας, προκειµένου να εντείνει ή ακόµα και να προκαλέσει
κοινωνική αναταραχή, αποβλέποντας πρακτικά σε µια υφαρπαγή
ψήφων.
Ακούσαµε µια κριτική, ιδιαίτερα τώρα τελευταία από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, κ. Σκουρλέτη, η οποία προσπάθησε λίγο
να ενδυθεί του µανδύα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν
πολιτικές διαφορές, είναι δεδοµένο και φανερό. Για εµάς τον καλό
καιρό, όταν οι δυνάµεις της αγοράς λειτουργούν, πρέπει να φαίνονται να λειτουργούν όπως πρέπει. Στις δύσκολες στιγµές όµως,
παρεµβαίνουµε. Στις δύσκολες στιγµές το κράτος ρυθµίζει, στηρίζει, αφαιρεί την αβεβαιότητα. Δεν έχετε πολιτική κριτική να κάνετε στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη ρύθµιση των τιµών
του φυσικού αερίου. Και µάλιστα, ο κ. Σκουρλέτης σηκώθηκε και
είπε ότι δεν υιοθετήθηκε. Ψέµα! Είναι η πρόταση η οποία υιοθετήθηκε χθες και είναι η δεύτερη πρόταση που προτάθηκε από τον
Πρωθυπουργό µετά την πρόταση για το ταµείο στήριξης των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος. Υιοθετήθηκε και παραπέµπεται στην Κοµισιόν για να υλοποιηθούν οι πράξεις.
Έτσι υιοθετούν πάντοτε, κύριε Σκουρλέτη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ρωτήστε τον κ. Τσίπρα που ήταν σε συνόδους κορυφής και θα
σας τα πει, να είστε σίγουρος. Υιοθετήθηκε πλήρως. Αυτό που
παραπέµφθηκε προς περαιτέρω συζήτηση και εξειδίκευση και
δεν υιοθετήθηκε, αλλά συζητήθηκε µόνο επί της αρχής, είναι το
νέο ταµείο των 300 - 350 δισεκατοµµυρίων το οποίο θα έρθει να
στηρίξει τη στρατηγική αυτονοµία της Ευρώπης σε τρεις τοµείς,
στην ενέργεια, στην άµυνα και στον επισιτισµό στην πρωτογενή
παραγωγή για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού λαού. Αυτό όµως,
κρατήστε την εκτίµησή µου, θα υιοθετηθεί πριν το τέλος της γαλλικής προεδρίας. Θα συζητηθεί ξανά στην επόµενη σύνοδο κορυφής και είµαι σίγουρος πως θα έχουµε εξελίξεις πριν το τέλος
του εξαµήνου. Δεν είναι ζήτηµα τόσο της πολιτικής αντιπαράθεσης, δηλαδή, την οποία θα τη δούµε την πολιτική αντιπαράθεση
όταν έρθουν όλα τα νοµοσχέδια που περιέγραψε ο Υπουργός
προηγουµένως. Και σας έδειξε ποια είναι η σχέση και ποιος στηρίζει πραγµατικά τις ιδιωτικές κλινικές και ποιος στηρίζει το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αυτά, λοιπόν, είναι υπαρκτές διαφορές που θα φανούν στην
πράξη και θα τις δει ο ελληνικός λαός από την ψήφο σας σε όλα
αυτά τα νοµοσχέδια. Όµως, εδώ στην πραγµατικότητα ακούσαµε
έναν λαϊκιστικό λόγο. Τη στιγµή που η χώρα χρειάζεται ενότητα,
τη στιγµή που η χώρα πρέπει ενωµένη να αντιµετωπίσει τις παγκόσµιες αυτές κρίσεις, τι ακούσαµε;
Σταχυολογώ. Ακούσαµε, για παράδειγµα, ότι το πρώτο κύµα
ήταν ήπιο, όπως είπε ο κ. Ξανθός.
Δεν ήταν ήπιο, κύριε Ξανθέ. Το πρώτο κύµα ήταν το ίδιο σφοδρό, όπως στις άλλες χώρες. Αντιµετωπίστηκε καλύτερα από τα
µέτρα τα οποία πήρε η Κυβέρνηση.
Μας κάνετε κριτική ότι δίνουµε την εικόνα της προσωρινότητας της κρίσης. Ακόµα και τώρα, στο τελευταίο Υπουργικό Συµ-
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βούλιο, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός
έκλεισε, λέγοντας: «Δεν είναι ακόµα η κρίση τελειωµένη. Πρέπει
να προσέχουµε, πρέπει να χρησιµοποιούµε τις µάσκες. Πρέπει
να κάνουµε ό,τι µπορούµε καλύτερο για να αντιµετωπίσουµε ο
καθένας την κρίση αυτή». Κάνετε σφάλµα, λοιπόν.
Ακούσαµε, µάλιστα -το είπε η κ. Αυγέρη- ότι η αναστολή των
χειρουργείων είναι δείγµα της αποτυχίας µας. Έχετε ακούσει ότι
στη Γερµανία έστελναν ασθενείς στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες,
παρά το τεράστιο εθνικό σύστηµα υγείας της Γερµανίας; Και
µπορείτε να µας κάνετε να πιστέψουµε, µπορείτε να κάνετε τον
ελληνικό λαό να πιστέψει ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειριζόταν την
κρίση, δεν θα υπήρχε διαχείριση των χειρουργείων και τα λιγότερο επείγοντα δεν θα πήγαιναν πάρα πίσω, για να ασχοληθείτε
µε την πανδηµία;
Ο κ. Ξανθός το είπε και είναι το µόνο σηµείο που συµφωνώ.
«Δεν είναι», λέει, «αντιπολιτευτικός λόγος αυτός». Πράγµατι, δεν
είναι αντιπολιτευτικός λόγος αυτός! Διότι ο αντιπολιτευτικός
λόγος πρέπει να έχει αρχή, µέση και τέλος, να στηρίζεται στην
πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Έχει επιδειχθεί σε όλους ως
τώρα.
Το κύριο σηµείο της κριτικής σας είναι η αποδιοργάνωση του
ΕΣΥ, ότι πράγµατι το ΕΣΥ είναι αποδιοργανωµένο.
Αποδείχτηκε µε νούµερα από τον Υπουργό ότι το ΕΣΥ στηρίχθηκε από αυτή την Κυβέρνηση πολύ περισσότερο απ’ όσο έχει
στηριχθεί ποτέ. Κατ’ ανάγκη, εγώ θα σας πω. Φυσικά κατ’
ανάγκη, διότι όταν έχεις πανδηµία, δεν µπορείς να κάνεις τίποτα
άλλο παρά να στηρίξεις το ΕΣΥ. Δεν µπορείτε, όµως, να µας κατηγορήσετε για ιδεολογικές παρωπίδες, όταν στηρίξαµε το ΕΣΥ
περισσότερο από κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει από αυτή
τη χώρα από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Όµως, αυτό που είναι πιο σηµαντικό και θα αναδείξω από ένα
στοιχείο που πήρα από το Υπουργείο Υγείας -και ευχαριστώ τον
Υπουργό- είναι το εξής: Τον ορισµό του λαϊκισµού, τη διαφορά
έργων και λόγων, στην πράξη, όχι αντιπολιτευτικά. Οι προσλήψεις που προκηρύξατε σε γιατρούς µέσα στα τέσσερα χρόνια
2015 - 2019 ήταν δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά. Αυτό
είπατε, προκηρύσσοντας τις θέσεις. Οι προσλήψεις που ολοκληρώσατε είναι χίλιες οκτακόσιες δύο. Κοιτάξτε διαφορά! Δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά µε χίλιες οκτακόσιες δύο! Και
αυτή η Κυβέρνηση σε δύο χρόνια από τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες δεκατρείς που προκήρυξε, υλοποίησε δύο χιλιάδες διακόσιες επτά. Αυτό σηµαίνει «κλείνω το κενό µεταξύ του τι λέω και
του τι κάνω».
Θα κλείσω µε δύο ακόµα σηµεία, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεστε εδώ και προτείνετε προσλήψεις στην υγεία, νέα µισθολογικά κίνητρα -όχι µόνο προσλήψεις, αλλά και νέα µισθολογικά κίνητρα- έναν νέο χάρτη που θα έχει µόνο νέες δοµές. Διότι
απειλήσατε τον Υπουργό να µην τολµήσει και φέρει νέο χάρτη
µε συγχωνεύσεις και κλεισίµατα δοµών. Έναν νέο χάρτη µε νέες
δοµές µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, κλείστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αν ρωτήσετε τους τοµεάρχες σας, προσλήψεις στην παιδεία, µείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, να µην έχει η Κυβέρνηση έσοδα, να αυξήσει τα
έξοδα όσο γίνεται περισσότερο, να µην εκτελεστεί ο προϋπολογισµός και να πάµε σε µνηµόνιο. Αυτό είναι όλη η αντιπολιτευτική
σας λογική: Κατηγορούµε τις µνηµονιακές κυβερνήσεις και είστε
η πρώτη µνηµονιακή Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει περάσει
από τη χώρα. Αυτά είναι όσα είπατε.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα µόνο σηµείο. Αυτά που δεν είπατε, όµως, έχουν µεγαλύτερη σηµασία και ουσία. Και ξέρετε τι
είναι αυτό που δεν είπατε; Ο Υπουργός, πράγµατι, µας είπε ότι
είµαστε στον ευρωπαϊκό µέσο όρο στον εµβολιασµό. Δεν ήµασταν, όµως, πάντα και αν υπάρχει κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά θα ήθελα να είχαµε πετύχει µε καλύτερο ρυθµό, είναι ο
εµβολιασµός. Θα έπρεπε -δεν ξέρω- να σκεφτούµε και άλλα
πράγµατα.
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Τι κάναµε, όµως, εµείς για τον εµβολιασµό; Δεν µας κατηγορήσατε γι’ αυτό όµως, που θα είχε έστω ένα ψήγµα αλήθειας. Η
Κυβέρνηση από την αρχή του εµβολιασµού ήταν εδώ. Ανοίξαµε
πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα αναµνηστικής
δόσης στους άνω των δεκαοκτώ ετών. Εφαρµόσαµε υποχρεωτικό εµβολιασµό σε όλους τους πολίτες άνω των εξήντα.
Σταχυολογώ µέτρα. Η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρµογή το πρόγραµµα εµβολιασµού κατ’ οίκον το καλοκαίρι. Σαράντα χιλιάδες
έχουν εµβολιαστεί στα σπίτια. Περισσότερες από τριακόσιες κινητές µονάδες εµβολιάζουν στα σπίτια σε δυσπρόσιτες περιοχές. Υπάρχουν στοχευµένες παρεµβάσεις σε δήµους, όπου είναι
αναγκαίο, µε την Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων. Προχώρησε σε νέα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας, πρόσβαση σε κλειστούς χώρους αν δεν είσαι εµβολιασµένος κ.λπ..
Συστηµατική και διαρκής ενηµερωτική καµπάνια. Είµαστε από τις
πρώτες χώρες που εφαρµόσαµε το covid - free application για
τις ελεγχόµενες προσβάσεις, η πρώτη χώρα που έδωσε δυνατότητες κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα δέκα λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Οι υπόλοιποι έχουν πάρει
υπερδιπλάσιο χρόνο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε έναν λόγο. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε
όλα αυτά;
Σταχυολογώ. Τον Νοέµβριο του 2020 κατηγορούσε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι το εµβόλιο δεν υπάρχει. Τον Φεβρουάριο του 2021 υποκινούσε διαδηλώσεις, λέγοντας: «θα αναλάβω
το ρίσκο». Τον Απρίλιο του 2021 µιλούσε για ξεστοκάρισµα των
εµβολίων. Ο κ. Πολάκης τον Ιούνιο του 2021…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, αφήστε τον να πει αυτό που θέλει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Απ’ όλα αυτά δεν ψηφίσατε τίποτα, κύριε συνάδελφε. Ούτε την υποχρεωτικότητα των
εµβολιασµών των υγειονοµικών και των πολιτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Είναι όλοι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας εµβολιασµένοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, ήρεµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αν λυπάστε για την ψήφο σας, να την αλλάξετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Είναι όλοι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας εµβολιασµένοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ! Αφήστε τον συνάδελφο να ολοκληρώσει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τα αυστηρά πρόστιµα, τις
αυστηρές ποινές για τους αντιεµβολιαστές, τη διάθεση των δωρεάν τεστ κ.λπ.. Δεν βάλατε πλάτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθήστε να αρθείτε στο
ύψος των περιστάσεων. Θα είναι µια αλλαγή για το κόµµα σας.
Προσπαθήστε να δείξετε υπευθυνότητα, όσο και αν σας είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω ότι σας πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το ενδιαφέρον είναι ότι
σας πειράζει η στάση σας περισσότερο από τις επιτυχίες της Κυβέρνησης.
Αν σας πειράζει, λοιπόν, η δική σας στάση, εδώ είστε να την
αλλάξετε, γιατί είναι στάση εχθρική κατά του ελληνικού λαού. Ο
ελληνικός λαός αυτό εννοεί, όταν λέει -και κάνει τον σταυρό του«ευτυχώς που δεν ήρθαν αυτές οι κρίσεις µε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύσκολη η περίοδος που διανύουµε και σε σχέση µε τον πόλεµο της Ουκρανίας, αλλά και σε σχέση µε τα προβλήµατα που
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αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια και την πορεία
της πανδηµίας, µε τα προβλήµατα που δηµιούργησε ή έφερε
στην επιφάνεια για το σύστηµα υγείας. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν
συζητάµε για το σύστηµα υγείας, θα πρέπει να κάνουµε έναν ειλικρινή και εποικοδοµητικό διάλογο, γιατί το έχει ανάγκη ο
τόπος, όπως έχει ανάγκη την πλήρη αναδιοργάνωση και αναγέννηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο και
στο τέταρτο κύµα της πανδηµίας η χώρα µας κατέγραψε υψηλότερα ποσοστά θανάτων από COVID-19 συγκριτικά µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και αναλογικά µε τον πληθυσµό της, µια θλιβερή επίδοση που ανάλογή της στην Ευρώπη µόνο η Βουλγαρία
κατέχει. Για πολύ καιρό καταγράφαµε πάνω από εκατό θανάτους
ηµερησίως, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα ποσοστά θνησιµότητας µειώνονταν σηµαντικά. Τον Ιανουάριο, µάλιστα, σηµειώσαµε δύο χιλιάδες επτακόσιους δέκα θανάτους, µακάβριο
ρεκόρ από την αρχή της πανδηµίας. Μέχρι σήµερα έχουµε χάσει
πάνω από είκοσι έξι χιλιάδες συνανθρώπους µας, τον πληθυσµό
δηλαδή µιας επαρχιακής πόλης.
Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ του περασµένου
µήνα, περί τους δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιους συνανθρώπους
µας έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Πολλοί διασωληνωµένοι
ασθενείς εκτός ΜΕΘ, ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία της βόρειας Ελλάδας, ανέµεναν µέρες για να αδειάσει κρεβάτι σε ΜΕΘ. Πολλοί
βρίσκονταν σε απλές κλίνες κλινικών COVID µε βαριά αναπνευστική δυσχέρεια και ανάγκη διασωλήνωσης. Κάποιοι ασθενείς
δεν είχαν τις αντοχές και κατέληξαν.
Αξιοσηµείωτο είναι το µέγεθος των παράπλευρων απωλειών
από άλλες παθήσεις ασθενών που δεν έτυχαν θεραπείας είτε
επειδή το Εθνικό Σύστηµα Υγείας επικεντρώθηκε στα κρούσµατα
COVID, είτε επειδή έλαβαν καθυστερηµένη διάγνωση από φόβο
να προσεγγίσουν θεραπευτικούς χώρους.
Η αυξηµένη θνητότητα είναι ένα φαινόµενο πολυπαραγοντικό
και χρειάζεται να διερευνηθεί σε βάθος. Η απουσία µελετών δεν
µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να αποποιηθεί η πολιτεία
την ευθύνη που της αναλογεί. Μπορούσαν να αποφευχθούν όλοι
αυτοί οι θάνατοι; Η απάντηση είναι ότι υπήρξαν πράγµατα που
µπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν έγιναν.
Κατ’ αρχάς, είναι αντιφατικό ότι, παρά την ύπαρξη του εµβολίου, είχαµε θανάτους περισσότερους από πριν και ζήσαµε καταστάσεις που άλλες χώρες στην Ευρώπη τις έζησαν χωρίς το
εµβόλιο. Η πορεία των εµβολιασµών, ειδικά στην τρίτη ηλικία,
στις αποµακρυσµένες περιοχές και σε όσους έχρηζαν κατ’ οίκον
εµβολιασµού, ήταν προβληµατική. Η παραπληροφόρηση που κυριάρχησε λόγω της απουσίας συντονισµένης και έγκυρης ενηµέρωσης από τους επίσηµους φορείς της πολιτείας και κυρίως την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας συνέβαλε στη δηµιουργία µιας
αρκετά µεγάλης µερίδας πολιτών αµφισβητιών του εµβολίου.
Επιπροσθέτως, ο υποχρεωτικός εµβολιασµός των υγειονοµικών και των πολιτών άνω των εξήντα χρόνων καθυστέρησε δραµατικά.
Εµείς, εξάλλου, από την άνοιξη ακόµα σας το επισηµαίναµε,
κύριε Υπουργέ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ηµερήσιες µολύνσεις από COVID
εξακολουθούν να είναι υψηλές και υποδηλώνουν διαφυγή ανοσίας και δίνουν πολλές νοσηλείες. Η µείωση του ρυθµού εµβολιασµού µε την αναµνηστική δόση συντελεί στην επιβράδυνση
της αποκλιµάκωσης του πέµπτου κύµατος των τελευταίων ηµερών και απειλεί τη διατήρηση του τείχους ανοσίας.
Είναι σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην τρίτη δόση, στη συνετή
εφαρµογή των µέτρων προφύλαξης και στην εφαρµογή πολλών
ελέγχων. Η έλλειψη κατάλληλης προνοσοκοµειακής φροντίδας
και η σχεδόν ανύπαρκτη παρακολούθηση και ορθή αξιολόγηση
της σοβαρότητας των κατ’ οίκων περιστατικών COVID οδήγησε
σε πολλές καθυστερηµένες νοσηλείες, κυρίως ηλικιωµένων
ασθενών, µε µοιραία κατάληξη. Οι ελλιπείς υπηρεσίες και οι αδυναµίες της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που ήταν και σε
αυτή την περίπτωση πασιφανείς, δηλώνουν απερίφραστα την
ανάγκη άµεσης αναδιοργάνωσής της.
Το ΕΣΥ, ήδη ταλαιπωρηµένο από τις χρόνιες παθογένειες και
την τραγική υποστελέχωση και την υποχρηµατοδότηση, δέχτηκε
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υπέρµετρη πίεση µε την πανδηµία και ήρθε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Κρατήθηκε όρθιο ουσιαστικά λόγω της αυταπάρνησης των εργαζοµένων, καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική
κυβερνητική στήριξη, πέρα από µπαλώµατα και εµβαλωµατικές
λύσεις. Προχειρότητα στο σύστηµα των ΜΕΘ. Κλίνες που βαφτίστηκαν «ΜΕΘ», χωρίς κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό.
Ευθύνεται η Κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στις απαραίτητες προσλήψεις, αλλά βολεύτηκε µε την ανακύκλωση προσωπικού, πολλές φορές άσχετου µε το αντικείµενο της πανδηµίας,
τόσο µέσα στις ίδιες τις νοσοκοµειακές δοµές όσο και από δοµή
σε δοµή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απογυµνώθηκαν πολλές φορές
και οι δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Οι µετακινήσεις προσωπικού µέσα σε συνθήκες, θα έλεγα, πολέµου, χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση, είχαν σαφώς συνέπειες
και στην ορθή φροντίδα των ασθενών. Ωστόσο, υπήρξε χρόνος
και για προσλήψεις κατάλληλων ειδικοτήτων και για εξειδίκευση
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τις ΜΕΘ και τις κλινικές
COVID.
Το ζήτηµα της αυξηµένης θνητότητας, κυρίως εκτός Αττικής,
δεν εκπλήσσει. Αποκαλύπτει το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στα
νοσοκοµεία του κέντρου και της περιφέρειας σε ποιότητα παροχής υπηρεσιών και φροντίδας ασθενών.
Η µελέτη των καθηγητών Λύτρα και Τσιόδρα είναι αποκαλυπτική. Στα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Ελλάδας η θνητότητα διασωληνωµένων ασθενών υπολογίζεται ως
και 35% - 40%, αντιστοίχως πιο αυξηµένη σε σχέση µε την Αττική.
Ο κ. Καπραβέλος, συντονιστής των ΜΕΘ του Νοσοκοµείου
«Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι στο νοσοκοµείο
έχασαν τη ζωή τους το 2021 περίπου επτακόσιοι ασθενείς µε κορωνοϊό, σε µεγάλο αριθµό από τους οποίους θα µπορούσε να
δοθεί µια ακόµη ευκαιρία.
Ένας παράγοντας που δεν πρέπει να υποτιµηθεί είναι η υπερεργασία και η εξάντληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
στις δηµόσιες δοµές υγείας, χωρίς µάλιστα ανάλογη αναγνώριση
από την πολιτεία, που αύξησε την πιθανότητα λάθους στη διαχείριση των περιστατικών. Παράλληλα, οδήγησε σε πλειάδα παραιτήσεων και αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εξωτερικό.
Κύριε Υπουργέ, τα λάθη και οι ελλείψεις κόστισαν τη ζωή σε
χιλιάδες συνανθρώπους µας. Χρειάζεται να νοµοθετήσετε µε
στόχο την αντιµετώπιση των χρόνιων παθογενειών και ελλείψεων
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Οι πρόχειρες λύσεις απλά διαιωνίζουν τα προβλήµατα. Είστε Κυβέρνηση πάνω από δυόµισι
χρόνια και εποµένως, δεν υπάρχει δικαιολογία.
Καλό θα ήταν για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι η υγεία
των πολιτών και η αναµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
να µας είχατε ήδη καλέσει σε διαβούλευση, για να συµβάλουµε
µε την εµπειρία και τις προτάσεις µας. Εξάλλου, είµαστε η παράταξη που ίδρυσε τον νόµο του ΕΣΥ, ένα από τα καλύτερα συστήµατα υγείας τότε στον πλανήτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», λέει µια λαϊκή παροιµία. Ζητήσαµε
να διεξαχθεί αυτή η επίκαιρη επερώτηση στις 15 Νοέµβρη για το
ζήτηµα της πανδηµίας και για τη διαχείριση της πανδηµικής κρίσης και η συζήτηση διεξάγεται τέσσερις µήνες αργότερα.
Έπρεπε να ξεκινήσει ο πόλεµος στην Ουκρανία για να διεξαχθεί
η συζήτηση που αφορά στην πανδηµία, µε την έννοια όχι ότι
χάνει την επικαιρότητά της, αλλά, εν τοιαύτη περίπτωση, ακόµα
και τα θεσµικά αντανακλαστικά του Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά χαλαρά και αργά.
Εντούτοις, έχει σηµασία η σηµερινή συζήτηση, παρ’ ότι διεξάγεται σε ένα κλίµα που όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι χαρακτηρίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πόλεµο και βεβαίως, από
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το τροµακτικό πρωτοφανές κύµα της ακρίβειας, που είχε ξεσπάσει και πριν από τον πόλεµο.
Ωστόσο, είναι λάθος να συνηθίσουµε την έννοια της απώλειας,
να έχουµε καθηµερινά πενήντα - εξήντα νεκρούς και να θεωρούµε ότι είµαστε µια χαρά. Διότι, όταν ζητήσαµε τη διεξαγωγή
αυτής της συζήτησης είχαµε εκατό - εκατόν δέκα. Αυτό, όµως,
που είναι πιο εξοργιστικό απ’ όλα είναι ότι εσείς, κύριε Πλεύρη,
και η κ. Γκάγκα ήρθατε σήµερα ήρθατε εδώ να µας πείτε ότι όλα
τα έχετε κάνει καλά και ότι για όλα φταίει η προηγούµενη διακυβέρνηση.
Θα περίµενε κανείς από την πλευρά σας να παίξετε λίγο πιο
χαµηλά την µπάλα. Έχετε στη δική σας πλάτη ως Υπουργός
Υγείας και στης κ. Γκάγκα ως Υφυπουργού ή Αναπληρώτριας,
από τη µέρα που διοριστήκατε στη θέση σας έως σήµερα, δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις απώλειες σε έξι µήνες.
Σχεδόν οι µισές απώλειες ανθρώπινης ζωής από την πανδηµία
σε δύο ολόκληρα χρόνια έγιναν επί της δικής σας θητείας. Και
κυρίως στους τελευταίους έξι µήνες, που είχαµε αυτό τον δραµατικό, τον τροµακτικό αριθµό απωλειών, έχουµε και τις συγκρίσεις µε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του κόσµου.
Είναι συντριπτικές αυτές οι συγκρίσεις. Πώς είναι δυνατόν να
είµαστε οι χειρότεροι σε αναλογία πληθυσµού; Πώς είναι δυνατόν να έχουµε ξεπεράσει σε θανάτους -ανά εκατοµµύριο πληθυσµού εννοώ, που είναι το συγκρίσιµο µέγεθος- χώρες που
βίωσαν µε ιδιαίτερη ένταση την πανδηµία, όπως η Ιταλία όπου
είχε την εκατόµβη στο Μπέργκαµο, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, οι
Ηνωµένες Πολιτείες, χώρες οι οποίες αποτελούσαν παραδείγµατα προς αποφυγή, αλλά και άλλες χώρες συγκρίσιµου µεγέθους µε αυτό της Ελλάδας πληθυσµιακά, όπως το Βέλγιο, η
Πορτογαλία; Και πώς είναι δυνατόν επί των ηµερών σας να είµαστε διαρκώς πολύ πάνω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο κι εσείς
να έρχεστε σήµερα εδώ και να έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίει
ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κυβέρνησε σωστά τα προηγούµενα τέσσερα
χρόνια από εσάς και µάλιστα σε συνθήκες µνηµονιακών περικοπών και δηµοσιονοµικής ασφυξίας; Δεν έχει νόηµα να τα καταθέσω, τα ξέρετε αυτά τα διαγράµµατα.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα λογοδοτήσει κανένας γι’ αυτή την
εξέλιξη; Σας ενδιαφέρει να αναζητήσουµε, ήρεµα, ψύχραιµα,
εδώ στο Κοινοβούλιο, την αιτία αυτής της χειρίστης, της κάκιστης εξέλιξης της πανδηµίας και των τραγικών απωλειών, αυτών
των τροµακτικά υψηλών αριθµών θνητότητας στις µονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα µας; Είναι τα ποσοστά από τις ίδιες
τις µελέτες των συµβούλων του Πρωθυπουργού για την προηγούµενη περίοδο, που δεν ήσασταν εσείς. Φανταστείτε τώρα τι
θα συµβαίνει. Τώρα έχετε πέσει πάνω τα να κρύψετε όλα, βέβαια.
Ούτε στοιχεία δεν δίνετε. Στην περίφηµη µελέτη Λύτρα - Τσιόδρα
αποτυπώνεται 62% θνητότητα στις ΜΕΘ της χώρας µας, ενώ την
ίδια στιγµή η θνητότητα στις µονάδες εντατικής θεραπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κυµαίνεται κατά µέσο όρο από 25% έως 35%.
Θα αναρωτηθεί κανείς: γιατί αυτή η τροµακτική διαφορά; Σας ενδιαφέρει αυτό ή σας ενδιαφέρει µόνο να λέτε «τα πήγαµε καλά»;
Τα πήγαµε καλά µε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιους ανθρώπους
που χάθηκαν; Τα πήγαµε καλά; Μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι
σε µονάδες εντατικής θεραπείας στην επαρχία όποιος έµπαινε
δεν είχε ούτε µία πιθανότητα να βγει ζωντανός, γιατί ήταν 100%
η θνητότητα, ενώ σε άλλες ήταν καλύτερα; Γιατί συνέβαινε αυτό;
Δεν σας ενδιαφέρει. Και δεν σας ενδιαφέρει διότι είσαστε η
Κυβέρνηση της δικαιολογίας. Για όλα έχετε µια δικαιολογία. Για
την πανδηµία δεν φταίτε εσείς, είναι παγκόσµια απειλή. Ναι, αλλά
εδώ στην Ελλάδα είµαστε πρωταθλητές σε απώλειες. Το ίδιο και
µε τα καιρικά φαινόµενα. Κάηκε η µισή Ελλάδα πέρυσι. Η κλιµατική αλλαγή φταίει. Ναι, αλλά εδώ στην χώρα µας κάηκαν οι µεγαλύτερες εκτάσεις αναλογικά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαµε τον αποκλεισµό χιλιάδων αυτοκινήτων σε κεντρικές αρτηρίες πρωτεύουσας;
Η κλιµατική αλλαγή φταίει!
Και τώρα µε την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν, δεν φταίτε εσείς! Είχατε σοβαρή ενεργειακή στρατηγική! Αποφασίσατε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση. Κλείσατε τις µονάδες βίαια, τα λιγνιτικά πεδία.
Αποφασίσατε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν µέσω ενεργειακής
κρίσης πριν ξεσπάσει ο πόλεµος. Αφήσατε και αφήνετε έναν
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χρόνο τώρα την αισχροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών ανεξέλεγκτη. Κατά τα άλλα, φταίει ο Πούτιν τώρα που βιώνει η ελληνική κοινωνία αυτή την κρίση.
Είσαστε η Κυβέρνηση της δικαιολογίας. Για όλα µια δικαιολογία. Ε, να µην εκλέγουµε κυβερνήσεις τότε, αν για όλα φταίνε οι
εξωγενείς παράγοντες. Να κάνουµε µια κλήρωση κι όποιος. Δεν
έχει νόηµα. Όµως, τούτη την κρίσιµη ώρα ο ελληνικός λαός χρειάζεται µια κυβέρνηση ευθύνης, µια κυβέρνηση που να µπορεί να
αντιµετωπίσει τη λαίλαπα αυτή την οικονοµική που βιώνει ο
µέσος πολίτης σήµερα και όχι µια κυβέρνηση της δικαιολογίας
και της προπαγάνδας.
Μη νοµίζετε ότι θα µπορείτε για πολύ να γλιτώνετε µέσα από
αυτή την εξαγορασµένη επικοινωνιακή φούσκα, την ασπίδα την
επικοινωνιακή που σας παρέχουν οι φίλοι σας στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, που χρηµατοδοτείτε πολλά από αυτά µε τις λίστες
Πέτσα ή «οι δηµοσκοπήσεις της χαράς», που αρνούνται ακόµα
και η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ή ακόµα και ο σύνδεσµος
των εταιρειών να δώσουν τα αστάθµιστα στοιχεία που παρουσιάζουν µια εικόνα που την βλέπουν οι πολίτες και λένε «σε ποια
χώρα συµβαίνει αυτό;».
Κύριε Πλεύρη, είστε λαϊκός άνθρωπος -υπάρχουν και τέτοιοι
στη Νέα Δηµοκρατία- και βγαίνετε, κυκλοφορείτε στον δρόµο κι
εσείς οι Βουλευτές -όχι όλοι βέβαια, πολλοί είσαστε από τζάκια,
άλλοι όχι, δεν είστε όλοι από τζάκια- κυκλοφορείτε στις περιοχές
σας, βγαίνετε στην αγορά. Ποια είναι η εικόνα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Τσακαλώτος πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ρητορικές είναι οι ερωτήσεις µου. Αν θέλετε
µπορούµε να κάνουµε και διάλογο.
Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγµή που βιώνει η ελληνική κοινωνία, το µέσο ελληνικό νοικοκυριό, η µέση επιχείρηση, η αγορά;
Η εικόνα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και των
νοικοκυριών στην τρίτη εβδοµάδα δεν έχει, σώνεται το εισόδηµα
και δεν µπορεί να πληρώσει, δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στα
έξοδα και στις δυσκολίες.
Χθες περπατούσα στην αγορά της Καλαµάτας. Πηγαίνετε να
ρωτήσετε τι λέει ο κόσµος, τι λένε οι καταστηµατάρχες. Όταν
«πέφτει» ο µισθός ψωνίζουν δυο, τρεις, πέντε µέρες και µετά χάνεται ο κόσµος. Τα µαγαζιά αυτή τη στιγµή έχουν τεράστιο ζήτηµα επιβίωσης διότι δεν υπάρχει τζίρος. Αυξάνονται οι
λογαριασµοί, µειώνεται ο τζίρος, συσσωρεύονται τα χρέη. Πώς
θα τα βγάλουν πέρα; Πείτε µου πώς θα τα βγάλουν πέρα; Την
ίδια στιγµή εσείς συνεχίζετε αυτό τον τροπάρι ότι δεν φταίτε
εσείς, φταίει ο «Χατζηπετρής», φταίει κάποιος άλλος.
Φεύγω από την κάκιστη, τη χείριστη διαχείριση στα θέµατα της
πανδηµίας, διότι το αποτέλεσµα είναι αυτό το οποίο δείχνει πώς
τη διαχειριστήκατε. Πριν πάω, όµως, στα θέµατα της ενέργειας,
κύριε Υπουργέ, ο µέχρι τώρα κυβερνητικός σχεδιασµός σας -και
αυτό είναι το χειρότερο ίσως, διότι θα µπορούσε να πει κανείς τι
να κάνουµε, υπήρξαν αδυναµίες, δυσκολίες, µας ξεπέρασαν οι
δυσκολίες, δεν καταφέραµε, δεν προλάβαµε, βέβαια δεν ήταν
µια ιστορία λίγων ηµερών, είχατε δύο χρόνια να ενισχύσετε το
ΕΣΥ- είναι σαν να αδιαφορείτε, σαν να κρύβετε κάτω από το χαλί
την πραγµατικότητα και να λέτε δεν πειράζει, δεν θα έχουµε µεγάλη ζηµιά επικοινωνιακά, θα συνεχίσουµε τη στρατηγική µας,
σαν να µην έγινε η πανδηµία.
Κι άλλες χώρες στην Ευρώπη, απροετοίµαστες κι αυτές, µε
βάση νεοφιλελεύθερες πολιτικές που είχαν συρρικνώσει τη δηµόσια υγεία και είχαν αφήσει απροστάτευτα δηµόσια νοσοκοµεία, έκαναν επενδύσεις αυτά τα δύο χρόνια στη δηµόσια υγεία,
στα νοσοκοµεία, στην πρωτοβάθµια φροντίδα.
Εσείς, τι κάνατε; Ο µέχρι τώρα κυβερνητικός σχεδιασµός προβλέπει συγχωνεύσεις, κλείσιµο νοσοκοµείων καθώς και άνοιγµα
των δηµοσίων δοµών υγείας σε ιδιώτες επενδυτές. Είναι η εµµονή σας, η ιδεοληπτική εµµονή σας. Εδώ ο κόσµος χάνεται και
εσείς στη νεοφιλελεύθερη εµµονή! Αποδεικνύεται µε αυτόν τον
τρόπο ότι το µόνο σχέδιο που έχετε και για την µετά COVID
εποχή είναι η ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Κανένα ενδιαφέρον για τις νέες ανάγκες και τις νέες προκλήσεις
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που ανέδειξε η πανδηµία, όπως η ανάγκη να ενισχύσουµε την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Όταν εµείς σε συνθήκες µνηµονιακές και δηµοσιονοµικής στενότητας προχωρήσαµε µε πάνω από διακόσια TOMY σε όλη την
Ελλάδα, εδώ µας λέγατε ότι είναι ένα άχρηστο νοµοσχέδιο σοβιετικού τύπου. Τα ίδια λέγατε ως παράταξη βέβαια όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Καµµία έγνοια για τις νέες
ανάγκες και τις νέες προκλήσεις! Ο οικογενειακός γιατρός, η κοινοτική φροντίδα, οι κινητές µονάδες, η κατ' οίκον παρακολούθηση, η επείγουσα ιατρική, η ψυχική υγεία, καµµία έγνοια για όλα
αυτά. Η µόνη σας έγνοια είναι να προχωρήσετε σ’ αυτή τη λογική
των συγχωνεύσεων, του κλεισίµατος νοσοκοµείων, των ιδιωτικοποιήσεων.
Είναι εντυπωσιακό -και αυτό θα πω µόνο και θα κλείσω το θέµα
για να µπω στα ενεργειακά, θα µου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες- ότι τούτη την ώρα που µιλάµε, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε συνθήκες Burnout δίνει
µια τροµακτική µάχη, συνεχίζει να δίνει µια τροµακτική µάχη δύο
χρόνια τώρα απέναντι στην πανδηµία όχι µόνο µε τρεις χιλιάδες
λιγότερους µόνιµους υγειονοµικούς σε σχέση µε το καλοκαίρι
του 2019, αλλά και µε δέκα χιλιάδες λιγότερο προσωπικό σε
σχέση µε ένα χρόνο πριν στις αρχές του 2021 από τη µη αναπλήρωση των συνταξιοδοτήσεων, των παραιτήσεων και των αναστολών εργασίας που έχουν επιβληθεί από τον Σεπτέµβρη του 2021.
Και είναι αξιοσηµείωτο ότι πέρα από τις προσλήψεις ενός µη
ικανού αριθµού µόνιµων ιατρών στο ΕΣΥ, δεν έχει προσληφθεί,
παρά τις επαναλαµβανόµενες εξαγγελίες και πιέσεις από την
πλευρά µας, ούτε ένας µόνιµος νοσηλευτής, την ώρα που υπηρετούν στο σύστηµα µε διάφορες µορφές περισσότεροι από δεκαπέντε χιλιάδες συµβασιούχοι στους οποίους έπεσε όλο το
σκληρό βάρος της µάχης για την ανθρώπινη ζωή µε τον ιό σε
συνθήκες άνισες.
Δεν είναι λοιπόν υπερβολή όταν σας λέµε ότι είστε η χειρότερη
Κυβέρνηση τη χειρότερη στιγµή. Είναι µέγα ατύχηµα ότι κυβερνήσατε εσείς στην περίοδο της πανδηµίας. Διότι εσείς είσαστε
πέρα από ανίκανοι και ιδεοληπτικοί, να µην δώσετε δεκάρα στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλη κυβέρνηση να κάνει αυτό που κάνετε εσείς, ακόµα και άλλη κυβέρνηση
της Δεξιάς δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε την ιδεοληπτική εµµονή του στις νεοφιλελεύθερες επιλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μας είπατε όµως ότι δώσατε -λέει- 43 δισεκατοµµύρια. Είπε ο
κ. Γεωργιάδης τους εστιάτορες αχάριστους. Λέτε και εσείς
«τόσα λεφτά δώσαµε, δεν έχει άλλα». Καλά ρε παιδιά δώσατε 43
δισεκατοµµύρια και ούτε 1 δισεκατοµµύριο δεν είχατε να δώσετε
στο ΕΣΥ να κάνετε µια πρόσληψη µόνιµου γιατρού ή νοσηλευτή;
Ούτε ένα δεν είχατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δώσατε 43 δισεκατοµµύρια! Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Πού
πήγαν;
Πέρα από το γεγονός ότι πολλά είναι φουσκωµένα και είναι ενδεχοµένως οι µοχλεύσεις, οι εγγυήσεις, δώσατε και λεφτά και
συγκεκριµένα 6,6 δισεκατοµµύρια σε κλειστούς διαγωνισµούς
και απευθείας αναθέσεις µέχρι τους πρώτους είκοσι δύο µήνες!
Τώρα µπορεί να έχουν ανέβει. Αποφασίζετε και δίνετε 1,5 δισεκατοµµύριο τον χρόνο για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
συντάξεων, παίρνοντας τα χρήµατα αυτά από τους συνταξιούχους και τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που τα έχουν ανάγκη. Αυτά
κάνετε, αυτή είναι η πολιτική σας, όχι να στηρίξετε την κοινωνία,
οτιδήποτε δηµόσιο. Γι’ αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολή το συµπέρασµα ότι είστε η χειρότερη Κυβέρνηση στη χειρότερη στιγµή.
Ο πληθωρισµός χθες σκαρφάλωσε στο 7,2%, το υψηλότερο
ρεκόρ εικοσιεξαετίας! Γελάτε, κύριε Μαρκόπουλε. Για γέλια
είναι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ ήµασταν στη συζήτηση του προϋπολογισµού και ο κ. Μητσοτάκης πανηγύριζε ότι είναι χαµηλός ο πληθωρισµός. Και όταν
του λέγαµε ότι έρχεται τσουνάµι και ότι ακόµα και η Λαγκάρντ
είπε ότι δεν θα είναι προσωρινή η κρίση της ακρίβειας, µας έλεγε
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ότι είναι υπόθεση ενός, δύο µηνών. Τέτοια η προβλεψιµότητά του
και η διορατικότητά του. Σπουδαίος ηγέτης!
Αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει µιας και χαµογελάτε, υπάρχουν
πολλοί συµπολίτες µας που δεν έχουν τη δυνατότητα να χαµογελάσουν και φοβάµαι ότι είναι η πλειοψηφία. Είναι αυτοί που
επειδή ο χειµώνας παρατείνεται και τον Μάρτιο µε χιονοπτώσεις
και χαµηλές θερµοκρασίες, δεν έχουν, δεν µπορούν να θερµανθούν, να ανάψουν το καλοριφέρ, δεν έχουν τη δυνατότητα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είναι αυτοί, λοιπόν, που δεν έχουν τη δυνατότητα να θερµανθούν στα σπίτια τους. Είναι αυτοί που δεν έχουν
τη δυνατότητα πια να γεµίσουν το ρεζερβουάρ της βενζίνης στο
αυτοκίνητό τους, διότι η αµόλυβδη σε όλη τη χώρα έχει υπερβεί
τα 2 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ βρίσκεται κατά µέσο όρο στο
1,8 ευρώ το λίτρο. Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τούτη την ώρα
µια τροµακτική αύξηση στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και
πηγαίνουν στο σουπερµάρκετ και φεύγουν σκυθρωποί, γιατί δεν
µπορούν να πάρουν τα απαραίτητα. Αυτή είναι η εικόνα σήµερα.
Είναι οι παραγωγοί που δεν σπέρνουν τα χωράφια τους, γιατί το
κόστος παραγωγής έχει γίνει δυσβάσταχτο και δεν έχουν κίνητρο πλέον να παράξουν. Αυτή είναι η εικόνα σήµερα και δεν είναι
για γέλια αυτή η εικόνα.
Και το ερώτηµα είναι: τι κάνετε για αυτό; Τους τροχονόµους
κάνετε; Τους παρατηρητές κάνετε; Τους σχολιαστές του φαινοµένου κάνετε; Και έχετε αρνηθεί τα αυτονόητα. Αρνείστε συστηµατικά, ο κ. Μητσοτάκης και οι Υπουργοί του, εδώ και µήνες όταν
ζητάµε -από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασµένο Σεπτέµβρη το ζήτησα- αντί να επιδοτείτε την αισχροκέρδεια των
ηλεκτροπαραγωγών να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει η Κοµισιόν, να µειώσετε
τον φόρο προστιθέµενης αξίας στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί αρνείστε; Φέραµε ειδική τροπολογία εδώ για τη µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη,
στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης. Τα καταψηφίσατε. Και
µας λέτε βέβαια ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος. Αλήθεια
δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος; Αφού είµαστε σε ρήτρα διαφυγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µας ελέγχει για πλεονάσµατα.
Και, απ’ ό,τι λένε, εξαιτίας της κρίσης θα γίνει και για το 2023.
Γιατί λοιπόν δεν προχωράτε; Γιατί; Δεκαοχτώ χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τελευταίες την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Πορτογαλία µείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίµων,
όχι µόνιµα, για όσο διαρκεί η κρίση. Από σήµερα και η Πορτογαλία θέτει σε εφαρµογή τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα µετά από απόφαση του Πρωθυπουργού
Αντόνιο Κόστα. Τι περιµένετε εσείς δηλαδή; Τι περιµένετε;
Είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µαζί µε την
Εσθονία που δύο χρόνια τώρα δεν έχει κάνει καµµία αύξηση του
κατώτατου µισθού, παρά µονάχα αυτή την ντροπιαστική των ολίγων δύο ευρώ, όσο ένα κουλούρι! Γιατί λοιπόν δεν προχωράτε
στα αυτονόητα;
Και έχετε και το θράσος να βγαίνετε και να αιτιολογείτε την
άποψή σας αυτή, λέγοντας ότι αν µειώνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε θα ευνοούσατε αυτούς που έχουν Cayenne.
Μα, δεν ντρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά; Σε ποιους τα λέτε,
στους ανθρώπους που δεν µπορούν να πάνε στη δουλειά τους
µε το µικρό τους αυτοκίνητο; Και εσείς είστε που δεν θέλετε να
ευνοήσετε τα Cayenne, που µόλις πριν από λίγους µήνες ψηφίσατε να µπορούν να µεταβιβάσουν στα παιδιά τους αφορολόγητα περιουσιακά ακίνητα αυτοί που έχουν 2 και 3 εκατοµµυρίων
ευρώ ακίνητα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι ντροπή σας να το λέτε αυτό! Όµως, αυτά τα συµφέροντα
εξυπηρετείτε!
Και βεβαίως, είναι και τα εγκλήµατα που έχετε κάνει στην ενερ-
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γειακή πολιτική, το γεγονός ότι παρακολουθείτε -το επαναλαµβάνω, παρακολουθείτε- ως τροχονόµοι τα καρτέλ στον χώρο της
ενέργειας να έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Σύµφωνα µε υπολογισµούς µας, από τον Ιούλιο του 2021 έως σήµερα τα ουρανοκατέβατα κέρδη για τις ηλεκτροπαραγωγές εταιρείες -µεταξύ
των οποίων και η ΔΕΗ, έχει τη µερίδα του λέοντος- είναι πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι η αισχροκέρδεια και
εσείς αντί να πατάξετε στην πηγή την αισχροκέρδεια, αντί να
αναστείλετε -αν χρειαστεί- το χρηµατιστήριο ενέργειας, αντί να
βάλετε πλαφόν στη χονδρική τιµή, όπως σας λέει η ίδια η Κοµισιόν, αντί να έρθετε και να φορολογήσετε, όπως σας λέει η ίδια
η Κοµισιόν τώρα, τα κέρδη αυτά, τι αποφασίσατε να κάνετε; Τίποτα από αυτά! Αντί να δώσετε δυνατότητα στην προθεσµιακή
αγορά να αυξηθεί µε διµερή συµβόλαια, τι κάνατε; Επιδοτείτε
την αισχροκέρδεια, ένα κοµµάτι αυτών των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών είναι τα χρήµατα που δίνετε εσείς
από τους ειδικούς λογαριασµούς ΑΠΕ. Φοβερή στρατηγική έχετε
στην ενέργεια! Συγχαρητήρια! Μπράβο σας!
Και έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός και δεν ντρέπεται -ας το πω
έτσι- να βγει και να πει ότι «ήταν απολύτως σωστή η στρατηγική
µας να κλείσουµε τις λιγνιτικές µονάδες εσπευσµένα, δεν κάναµε
λάθος κανένα» και ότι «ο λιγνίτης είναι ακριβότερος από το φυσικό αέριο». Το είπε πριν από µια εβδοµάδα, ψέµατα, ψέµα πάνω
στο ψέµα µέσα στη Βουλή! Ο λιγνίτης σήµερα κοστίζει, δυστυχώς, σχεδόν το µισό από όσο το φυσικό αέριο και έχετε προσδέσει το ενεργειακό µείγµα της χώρας στο φυσικό αέριο.
Και αντί, λοιπόν, να εφαρµόσει αυτά που του λέµε τόσο καιρό,
στέλνει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια µέρα µετά, αφότου
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει την καινούργια εργαλειοθήκη
και τι λέει; Παροτρύνει τα κράτη-µέλη να επιστρατεύσουν τις λιγνιτικές τους µονάδες, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται µονάδες
βάσης από άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λέει.
Και την ώρα που εδώ µε κατηγορούσε εµένα ο Πρωθυπουργός
και έλεγε ψέµατα ότι είναι χαµηλότερος ο λιγνίτης, βεβιασµένα
µέσα στο τριήµερο των αποκρεών έβαλε µπροστά τα λιγνιτικά
και πήγαν στο 25%, µε τη διαφορά, όµως, ότι τα αποθέµατα σε
λιγνίτη -διότι έχετε σε πλήρη αδράνεια τα λιγνιτικά πεδία, δεν
υπάρχουν εργολαβίες- τα έχετε σε λογική κλεισίµατος δυο χρόνια τώρα. Φτάνουν µόνο για δυο µήνες, δεν υπάρχουν αποθέµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτά είναι τα εγκληµατικά
σας λάθη.
Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητά την ενίσχυση και
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που θίγονται και
ζητά την επιβολή διατίµησης στις τιµές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος, αυτό που το λέγαµε εµείς και µας ξορκίζατε,
το ξορκίζατε και λέγατε ότι είµαστε ανίδεοι για το πώς λειτουργεί
η αγορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έρχεται, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -προσέξτε!- και ζητά
δηµόσιες πολιτικές για ενίσχυση της αποθήκευσης και θέτει ζήτηµα ιδιοκτησιακής αλλαγής, αν χρειαστεί, σε συγκεκριµένες
υποδοµές. Τι σηµαίνει αυτό; Κρατικοποιήσεις ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιµετωπίσουµε αυτή την έκτακτη συνθήκη.
Και εσείς µας λοιδορούσατε, όταν σας λέγαµε «µην ιδιωτικοποιείτε τη ΔΕΗ και µην προχωράτε σε µια εγκληµατική ενεργειακή πολιτική!».
Και αντί να έρθει και να πει «mea culpa», κάνει κολπάκια και
θεατρινισµούς µε δήθεν επιστολές. Προσέξτε εδώ: «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», έτσι; Δεν είναι φιλικό προς εµάς µέσο ενηµέρωσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Τα διαβάζετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα διαβάζετε, έτσι;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όλα και εσάς σας διαβάζαµε παλαιότερα, κύριε
Μαρκόπουλε!
Στις 8 Μαρτίου, «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της
Κοµισιόν: «Πλαφόν στην τιµή φυσικού αερίου πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση», 9 Μαρτίου, Μητσοτάκης, «Πρόταση Μητσοτάκη
στην Κοµισιόν για πλαφόν στην αγορά φυσικού αερίου», την επόµενη µέρα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προσέξτε, όµως, τη διαφορά, δεν είναι µόνο θεατρινισµός,
έχει και ουσία. Η Κοµισιόν προτείνει πλαφόν σε κάθε κράτοςµέλος στην εσωτερική αγορά στη χονδρική τιµή ενέργειας. Ο κ.
Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ενώ θα µπορούσε να το είχε
κάνει αυτό έξι µήνες τώρα και του το λέµε και δεν το κάνει, τι
κάνει; Προτείνει πλαφόν, αλλά -πού;- στον ενεργειακό κόµβο του
ολλανδικού χρηµατιστηρίου, στο TTF. Γιατί το προτείνει αυτό;
Δεν είναι µόνο δηλαδή ότι αυτό αν ήθελε θα µπορούσε να το είχε
κάνει τόσο καιρό στην Ελλάδα και αρνείται να το κάνει ακόµα και
σήµερα, αλλά το προτείνει αυτό, διότι τα τζιµάνια της ΔΕΠΑ έκαναν µια διαπραγµάτευση µε την «GAZPROM». Και τι πέτυχαν; Να
παίρνει η Βουλγαρία, η «BULGARGAZ», 30% φθηνότερο αέριο.
Και τι πετύχαµε σε αυτή τη διαπραγµάτευση, που πήγε και στο
Σότσι να συναντήσει τον κ. Πούτιν; Πετύχαµε να προσδέσουµε
το 80% στην τιµή του φυσικού αερίου που εισάγουµε από τη
Ρωσία στην τιµή του χρηµατιστηριακού κόµβου της Ολλανδίας,
του TTF. Ενώ θέλαµε να έχουµε 100% προσδεδεµένο στο πετρέλαιο, πήγαµε «80%-20%» και το 80% στην τιµή TTF του ολλανδικού χρηµατιστηρίου. Γι’ αυτό ζητάει εκεί πλαφόν, για να καλύψει
τα ακάλυπτα, τα ασυµµάζευτα, τις εγκληµατικές επιλογές, τις εγκληµατικές σας επιλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και βεβαίως, το αφήνω για τελευταίο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζητά φορολόγηση υπερκερδών από τα έσοδα. Γιατί να το κάνετε
αυτό; Γιατί να το κάνετε; Έρχεται εδώ και το λέει, ενώ έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ κέρδη προ φόρων έπειτα 850 εκατοµµύρια ευρώ
για το 2021. Αυτά είναι τα λεφτά µας, τα λεφτά των νοικοκυριών
είναι αυτά, των επιχειρήσεων, για να µην πω για τους ιδιώτες παρόχους.
Και έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν θα έχουµε
κέρδη στη ΔΕΗ, γιατί θα τα δώσουµε. Μα, µε συγχωρείτε τώρα,
είναι δυνατόν, εσείς που είσαστε της ελεύθερης αγοράς και της
ιδιωτικής λειτουργίας, ο Πρωθυπουργός, το κράτος δηλαδή, να
ανακοινώνει από τη Βουλή ότι θα κάνει µια επιχείρηση που λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια να δώσει τα κέρδη πίσω;
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Είναι δυνατόν; Θα πέσει η τιµή στο
Χρηµατιστήριο! Δεν το λυπάστε το Χρηµατιστήριο που θα πέσει
η τιµή; Αυτή δεν είναι η έγνοια σας; Μην τυχόν και πέσει η µετοχή
της ΔΕΗ στο Χρηµατιστήριο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η έγνοια σας!
Είσαστε, λοιπόν και ατζαµήδες, είσαστε και ιδεοληπτικοί, είσαστε επικίνδυνοι για τη χώρα, είσαστε επικίνδυνοι για την ελληνική κοινωνία, για την πλειοψηφία της, για τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά που απειλούνται σήµερα όχι απλά µε µια κρίση ακρίβειας, αλλά µε µια ανθρωπιστική κρίση, µία επισιτιστική κρίση,
αν δεν αλλάξει άµεσα η πολιτική.
Και βεβαίως -µόνο αυτό να πω- τα ίδια έχετε κάνει και στο ζήτηµα της «ΛΑΡΚΟ». Στο ζήτηµα της «ΛΑΡΚΟ» σπεύσατε για την
ιδιωτικοποίηση και για τη διάλυση της «ΛΑΡΚΟ». Σπεύσατε!
Το νικέλιο, όµως, σήµερα έχει πάει, αγαπητές φίλες και φίλοι,
κύριοι συνάδελφοι, από 14.000 δολάρια ο τόνος, όταν αποφασίσατε να βγάλετε τη «ΛΑΡΚΟ» στο σφυρί -για να µην πούµε και
για τα αµαρτήµατά σας της οικογένειας Σκρέκα εκεί, τους παχυλούς µισθούς που διέλυσαν µια εταιρεία στρατηγικής σηµασίας,
ας τα αφήσουµε αυτά- 14.000 δολάρια ο τόνος είχε, ξέρετε πόσο
έχει πάει τώρα το νικέλιο; Έχει πάει 81.000 δολάρια ο τόνος, έχει
ανέβει σχεδόν οκτώ φορές.
Θα συνεχίσετε αυτή την εγκληµατική απόφαση της διάλυσης
της παραγωγής και της εκχώρησης είτε της εταιρείας στο σύνολο είτε ακόµα χειρότερα ως asset των ορυκτών πόρων της
χώρας, όταν έχει πάρει αυτή την τροµακτική αξία και θα ανεβαίνει ακόµα περισσότερο, δεδοµένου του γεγονότος ότι θα πάµε
σε ψυχροπολεµική λογική -ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία- και
θα έχουµε εµπάργκο στην εισαγωγή νικελίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από τη Ρωσία;
Αυτά κάνετε, λοιπόν, ιδεοληπτικοί και επικίνδυνοι!
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί µακρηγόρησα.
Κοιτάξτε, τις τελευταίες µέρες και ο κ. Πλεύρης και όλοι οι
άλλοι Υπουργοί -σήµερα αναγκάστηκε να έρθει εδώ να απαντή-
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σει- στην πραγµατικότητα δεν ασχολούνται καν µε τα θέµατα που
απασχολούν τα Υπουργεία τους.
Τα έχουν σηκώσει τα µολύβια και ασχολείστε µε το πού θα είσαστε υποψήφιος και πώς θα οργανώσετε την προεκλογική σας
εκστρατεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι τις τελευταίες µέρες, βλέποντας την επικινδυνότητα στην
οποία έχετε φέρει την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία, έχετε πάρει µια απόφαση να δραπετεύσετε.
Εµείς σας εκλιπαρούµε. «Ορίστε εκλογές»! Τον Μάιο; Τον
Μάιο! Εµείς λέµε «Τώρα, τον Μάρτιο, όχι τον Μάιο». Μην περιµένετε µέχρι τον Μάιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλετε να αλλάξετε τον εκλογικό νόµο ξανά; Αλλάξτε τον ξανά
και δυο και τρεις φορές! Ό,τι και να φέρετε, εκλογικό νόµο που
να βγάζει το δεύτερο κόµµα πενήντα και εξήντα έδρες µπόνους
δεν θα το καταφέρετε! Είναι αντισυνταγµατικό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι είσαστε ήδη δεύτερο κόµµα και θα είστε δεύτερο κόµµα,
όποτε και αν προκηρύξετε εκλογές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας εκλιπαρούµε, λοιπόν, να µη συνεχίζετε άλλο να ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό και τους εαυτούς σας. Ούτως ή άλλως,
στα Υπουργεία έχετε σηκώσει τα µολύβια περιµένοντας εκλογές
τον Μάιο. Κάντε τες νωρίτερα! Λυτρώστε τον ελληνικό λαό από
την ανικανότητά σας! Λυτρώστε τον ελληνικό λαό από την αναλγησία σας! Λυτρώστε τον ελληνικό λαό από την αλαζονεία σας!
Κάντε εκλογές το συντοµότερο δυνατό, να γλιτώσουµε και να
σώσουµε ό,τι επιτέλους µπορεί να σωθεί σ’ αυτόν τον τόπο!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και
παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
πιστεύω ότι θα ακούσετε από το γραφείο σας τις απαντήσεις για
όλα όσα αναφέρετε και προφανώς για το κοµµάτι της επερώτησης που µας αφορά.
Πρώτα απ’ όλα, µου προκάλεσε λίγο το µειδίαµα ότι έχουµε
κατεβάσει τα στυλό, όταν µας εγκαλούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι φέρνουµε το νοµοσχέδιο που παρουσιάστηκε πριν στο
Υπουργικό Συµβούλιο. Άρα, µην έχετε άγχος. Μην έχετε άγχος!
Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και το µόνο ίσως που µπορεί
να έχει στο µυαλό του ο κ. Τσίπρας είναι ότι µάλλον καταλαβαίνει
ότι µπορεί να µην είναι ούτε δεύτερο κόµµα, γιατί κλείνοντας είπε
ότι δεν θα είναι στο δεύτερο κόµµα. Άρα, αρχίζει να συµβιβάζεται
ευρύτερα µε αυτά που γίνονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους όπως έχει ειπωθεί. Τα νοµοσχέδια που αφορούν το Υγείας θα κατέβουν, θα ψηφιστούν
και εκεί πέρα θα δούµε τι εκπροσωπεί ο καθένας.
Πάµε, λοιπόν, να µιλήσουµε για ένα-ένα τώρα.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε σήµερα ότι µας φέρατε στη
Βουλή εβδοµήντα τρεις επίκαιρες ερωτήσεις. Έχω απαντήσει ως
Υπουργός σε εβδοµήντα τρεις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει επίκαιρη
ερώτηση που να µην έχει απαντηθεί. Ουσιαστικά, µόνο όταν
ασθενούσα από COVID, ζήτησα να πάνε την επόµενη εβδοµάδα.
Όλες οι ερωτήσεις που υπάρχουν, έχουν απαντηθεί. Οι επερωτήσεις απαντώνται όλες! Κι επειδή ειπώθηκε και αυτό για τους
τέσσερις µήνες, µεσολάβησε επερώτηση του Υγείας, επερώτηση
πάλι για την υγεία την οποία είχε κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας σε όλη αυτή τη διάρκεια.
Αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας γενικότερα στο κοµµάτι της διορατικότητας και της προβλεψιµότητας. Ξέρετε, κάποια στιγµή
υπάρχει και ένα θράσος. Η διορατικότητα του κ. Τσίπρα είναι να
αναφέρεται τον Νοέµβριο του 2020 σε ένα εµβόλιο που δεν
υπάρχει και δεν έχει ανακαλυφθεί. Αυτή ήταν η διορατικότητα
του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα γινόταν. Και τον επόµενο µήνα υπήρχε
εµβόλιο και εµβολιαζόταν ο κόσµος! Η διορατικότητα του κ. Τσίπρα ήταν να λέει ότι κάνουµε εµβόλια για να ξεστοκάρουµε και
ουσιαστικά καλούσε µε αυτόν τον τρόπο τον κόσµο να µην πάει
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να εµβολιαστεί. Η διορατικότητα του κ. Τσίπρα είναι να επιτρέπει
στον Αναπληρωτή του Υπουργό Υγείας όλο αυτό το διάστηµα να
δυναµιτίζει το εµβολιαστικό κίνηµα. Η διορατικότητα του κ. Τσίπρα ήταν να παραδώσει πεντακόσιες πενήντα επτά κλίνες ΜΕΘ
και ουσιαστικά να παραδώσει ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας που
δεν ήταν έτοιµο να αντιµετωπίσει απλώς τις συνθήκες του χειµώνα οι οποίες θα υπήρχαν, χωρίς πανδηµία.
Όµως, επιπλέον -γιατί θα απαντήσω στα θέµατα της υγείαςείναι και κάτι άλλο θράσος.
Ακούστε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε που ξέρω ότι
ασχολείστε µ’ αυτά τα θέµατα. Αναφέρεται στα κέρδη της ΔΕΗ
ποιος; Η Κυβέρνηση που παρέδωσε τη ΔΕΗ µε 800 εκατοµµύρια
χρέη!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και για να υπάρχουν κέρδη να µοιραστούν, δύο χρόνια κυβέρνησε µία κυβέρνηση εδώ πέρα που έφερε τη ΔΕΗ σε θετικό πρόσηµο και µπορούµε να συζητάµε για να δώσουµε τα κέρδη! Μια
χρεοκοπηµένη ΔΕΗ παραδώσατε! Κι έρχεται ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει έξι παρεµβάσεις οι οποίες συζητούνται στο Συµβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και ο Πρωθυπουργός µε
συγκεκριµένες προτάσεις και συζητούνται και γίνονται µέρος
αυτών των προτάσεων! Και δεν κατάλαβα την ανάλυση που γίνεται. Δεν θέλετε, δηλαδή, να υπάρξει το πλαφόν στην κεντρική
πηγή, ακριβώς για να µπορεί να διαµοιραστεί και σε όλες τις
χώρες;
Αναφερθήκατε, επίσης, στο κοµµάτι των φόρων και της υπερφορολόγησης και στο πώς πιέζονται οι πολίτες. Πώς αναφερθήκατε σε αυτό το πλαίσιο εσείς που συνειδητά, µε δηλώσεις των
Υπουργών σας ήσασταν οι άνθρωποι που υπερφορολόγησαν
τους πάντες και που τεσσεράµισι χρόνια πνίγατε τον ελληνικό
λαό στους φόρους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχει αυτό στη διαδικασία. Μου ζητήσατε µια
µικρή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι, όχι, τη δευτερολογία µου ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τώρα θα
την κάνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τώρα θα την
κάνω τη δευτερολογία µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μετά
θα ξαναµιλήσετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχω και τριτολογία ως Υπουργός. Θα µιλήσω τώρα για τη δευτερολογία µου και
µετά θα απαντήσω στην τριτολογία µου.
Τη δευτερολογία µου ζήτησα, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ τα δέκα
λεπτά της δευτερολογίας µου. Συνολικά, µετά τους Κοινοβουλευτικούς που θα τοποθετηθούν και τους Βουλευτές, θα κάνω
και την τριτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
λοιπόν, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάµε, λοιπόν,
στα θέµατα της υγείας που αναφέρθηκαν.
Αυτή τη στιγµή αντιθέτως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
ήρθαµε εδώ πέρα και σας δείξαµε όλη την πραγµατικότητα η
οποία υπάρχει. Και απορώ για το εξής: Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είχε γράψει αυτά που ήθελε να πει και δεν
άκουσε το τι είπαµε; Μα, είπαµε τις παθογένειες οι οποίες υπήρξαν και είπαµε ότι βάσει αυτών των παθογενειών που υπήρξαν,
κάναµε τις παρεµβάσεις που χρειάζονταν για ενίσχυση.
Ακούσαµε τώρα για τις µόνιµες προσλήψεις. Τα είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, σας δώσαµε και εµείς τα στοιχεία.
Έχουµε κάνει περισσότερες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
ιατρών. Είχαµε περισσότερες προκηρύξεις και περισσότερες κάναµε απ’ ό,τι κάνατε εσείς τα τεσσεράµισι χρόνια. Και ναι, υπάρχει επικουρικό προσωπικό. Και αυτό το επικουρικό προσωπικό
ερχόµαστε και του δίνουµε τη δυνατότητα µε τις επόµενες προκηρύξεις που θα υπάρξουν, µε αυξηµένη µοριοδότηση να γίνει
µόνιµο προσωπικό.
Είδα, όµως, µια ενδιαφέρουσα διαφορά του Προέδρου της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας από όλους σας. Βασικό σηµείο
της τοποθέτησής σας εδώ πέρα ήταν οι ανεµβολίαστοι ή οι αντιεµβολιαστές υγειονοµικοί. Δεν είδα τον κ. Τσίπρα να θίγει αυτό
το θέµα καθόλου. Δεν το θίγει καθόλου. Και περιµένω να µου
πείτε εσείς που αναφέρεστε, αν θέλετε να υπάρχει υγειονοµικό
προσωπικό το οποίο δεν πιστεύει στην επιστήµη. Διότι κάποιος
που αρνείται τον εµβολιασµό δεν πιστεύει στην επιστήµη του που
καλείται να υπηρετήσει. Θέλετε το παιδί σας να πηγαίνει και να
το εξετάζει ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι τα εµβόλια είναι επικίνδυνα; Θέλετε να το εξετάζει ένα νοσηλευτικό προσωπικό που
θα του λέει ότι αν κάνει το εµβόλιο COVID θα πεθάνει σε δύοτρία χρόνια; Θέλετε να είναι προσωπικό το οποίο δεν πιστεύει
ενδεχοµένως στις θεραπείες οι οποίες υπάρχουν; Και ναι, υπάρχουν οι κανόνες της ιατρικής επιστήµης. Υπάρχει το «lege artis»
και ο γιατρός είναι υποχρεωµένος στα πλαίσια της επιστήµης του
να τηρεί τους κανόνες ιατρικής πράξης, γιατί όταν δεν τους τηρεί
τους κανόνες, γίνονται τα ιατρικά σφάλµατα.
Εκεί, λοιπόν, δεν σας έχω ακούσει. Δεν σας έχω ακούσει. Πηγαίνετε µόνο και στηρίζετε αυτούς που διαδηλώνουν καθηµερινά
κατά των εµβολίων όχι µε κριτήριο ατοµικής επιλογής, αλλά µε
κριτήριο ότι είναι επικίνδυνα τα εµβόλια. Άρα, εκεί πέρα εσείς
είστε αυτοί που στηρίζετε ένα αντιεµβολιαστικό κίνηµα που
υπάρχει, δηλαδή υγειονοµικούς γιατρούς και νοσηλευτές που
δεν θέλουν να εµβολιαστούν.
Εµείς λέµε ότι εκεί υπάρχουν επιλογές. Ένα είναι βέβαιο. Όσο
διαρκεί η πανδηµία και ανανεώνονται αυτοµάτως οι συµβάσεις
του επικουρικού προσωπικού δεν µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να
βρίσκονται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και ναι, εξετάζεται και η
δυνατότητα αν γενικώς µπορούν να είναι στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας τη στιγµή που δεν πιστεύουν στην επιστήµη.
Ο κ. Τσίπρας δεν τοποθετήθηκε σε αυτό. Κάποια στιγµή θα
πρέπει να τοποθετηθεί, τι θέλει και ο ίδιος για τα παιδιά του, τι
γιατρούς και νοσηλευτές θέλει.
Είπαµε για τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ένα προς ένα. Θέλω
όµως να µείνω σε αυτό το οποίο ακούγεται. Είπε κάτι θετικό για
εµένα ο κ. Τσίπρας, ότι είµαι λαϊκός. Πράγµατι, οι λαϊκοί άνθρωποι εκπροσωπούνται διαχρονικά από την Κεντροδεξιά. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Αυτούς τους ανθρώπους εξυπηρετούµε. Και
όσον αφορά τις παρεµβάσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις
οποίες µιλάµε, πείτε µου πού διαφωνείτε, αλλά όχι στη λογική
της ιδεοληψίας, αλλά στη λογική της ουσίας.
Διαφωνείτε µε τα 350 εκατοµµύρια που θα δοθούν για κτηριακές υποδοµές στα νοσοκοµεία;
Διαφωνείτε µε τα 250 εκατοµµύρια που θα δοθούν στα κέντρα
υγείας και στις ΤΟΜΥ;
Διαφωνείτε µε τα 220 εκατοµµύρια που θα δοθούν για δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για τους πολίτες;
Διαφωνείτε ότι θα ζητάµε από τους ιδιώτες παρόχους να
έχουν ποιοτικά κριτήρια για να παίρνει αυτός που δεν έχει χρήµατα και δεν µπορεί να πάει να πληρώσει την καλύτερη ποιοτική
υπηρεσία;
Διαφωνείτε µε τον θεράποντα ιατρό, πράγµα που το έχετε ψηφίσει και εσείς και το έχετε εξαγγείλει και δεν το εφαρµόσατε
και θα είναι µε τη µορφή του capitation;
Διαφωνείτε ότι ο θεράπων ιατρός θα ελέγχει και πού πηγαίνουν οι άλλοι πολίτες και δεν θα πληρώνει ο πολίτης που θα πηγαίνει σε όποιους άλλους γιατρούς πηγαίνει;
Αυτές δεν είναι παρεµβάσεις υπέρ του πολίτη;
Διαφωνείτε µε τη δυνατότητα ο χάρτης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να κοιτά τις ανάγκες των πολιτών και µε το ότι έχουµε
πει ξεκάθαρα ότι όλες οι δοµές που υπάρχουν θα συνεχίσουν να
υπάρχουν και θα ενισχυθούν και γι’ αυτό από το Ταµείο Ανάπτυξης δίνεται χρηµατοδότηση σε όλες αυτές τις δοµές και θα
δούµε πώς θα εξυπηρετούν καλύτερα τον πολίτη;
Αυτές είναι διαφωνίες -και µην αγχώνεστε, επειδή δεν θα γίνουν εκλογές- για τις οποίες θα κριθείτε και θα κληθείτε να τις
υποστηρίξετε και να πείτε γιατί διαφωνείτε.
Εχθές, κύριοι συνάδελφοι, ήµουν στην πίτα των φαρµακοβιοµηχάνων, του ΣΦΕΕ. Ανέφερα µία προς µία τις διατάξεις που
εσείς ψηφίσατε και ευνόησαν τη φαρµακοβιοµηχανία. Της κάνατε την καλύτερη δυνατή τιµολόγηση που µπορούσαν να φαν-
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ταστούν, µε κόφτη στη µείωση τιµών και µε χώρες της Ευρωζώνης.
Και µε προκαλέσατε, κύριε Ξανθέ. Είδατε χθες στην πίτα. Αν
δεν πιαστούν οι στόχοι, θα πειραχτεί και αυτό και θα γυρίσουµε
στις δύσκολες τιµολογήσεις, αν δεν συνεργαστεί η φαρµακοβιοµηχανία να έρθει να δώσει τις εκπτώσεις που θέλει. Για να δούµε
τέλος πάντων εδώ πέρα ποιος µε τα λόγια και τις πράξεις εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον ή εξυπηρετεί συµφέροντα.
Έρχεστε εδώ και φωνάζετε για τη φαρµακοβιοµηχανία αλλά
της κάνατε προνοµιακό πεδίο τιµολόγησης και µε κόφτη. Δεν
µπορείτε να το κάνετε αυτό.
Έρχεστε εδώ πέρα και δεν στηρίζετε και δεν ψηφίζετε τους
κλειστούς προϋπολογισµούς ανά κατηγορία φαρµάκων, που σηµαίνει ότι τα ακριβά φάρµακα, τα φάρµακα των µεγάλων πολυεθνικών, θα πληρώνονται παραπάνω για τη δαπάνη που
προκαλούν. Με συγχωρείτε, αλλά τότε βλέπουµε ο καθένας σε
ποια πλευρά είναι.
Εµείς λοιπόν είµαστε µε την πλευρά του ασθενούς, µε την
πλευρά του πολίτη στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Είµαστε µε την
πλευρά του εργαζόµενου στο σκέλος της φορολογίας, όπου
εσείς κάνατε την επιβάρυνση. Είµαστε µε όλους τους πολίτες
στηρίζοντάς τους µε δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στην κρίση. Το
κράτος έγινε εργοδότης, έγινε ασφαλιστικός φορέας, έγινε αρωγός σε όλες τις πράξεις. Είµαστε και τώρα δίπλα µε παρεµβάσεις
που θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο προκειµένου να στηριχτούν
οι συµπολίτες µας στην ακρίβεια η οποία υπάρχει.
Εγκάλεσε ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον
Πρωθυπουργό. Τι έπρεπε να κάνει; Να προβλέψει τον πόλεµο
Ρωσίας-Ουκρανίας; Αυτό είπε. Είπε ότι όταν συζητούσαµε τον
προϋπολογισµό αναφέρατε άλλα νούµερα. Θα προέβλεπε τον
πόλεµο στην Ουκρανία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για τον πληθωρισµό
είπαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξέρετε ότι όλα
αυτά είναι συνάρτηση. Θα προέβλεπε τον πόλεµο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη
γιατί διακόπτετε τον οµιλητή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Γιατί τον ακούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ. Και πριν το ίδιο συνέβαινε µε τον κ. Τσίπρα και την ίδια παρατήρηση έκανα στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και ολοκληρώνω
την οµιλία µου -και θα απαντήσω µετά σε ό,τι πείτε- λέγοντας ότι
έκανα ένα λάθος. Οφείλω να το πω. Είχα πει ότι µεταξύ των οµιλητών δεν ήταν ο κ. Πολάκης. Ήταν. Γι’ αυτόν, όµως, µίλησε ο κ.
Τσίπρας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Τον λόγο
έχει ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει θέµα επί της διαδικασίας. Καθίστε κάτω σας παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Να εξηγήσω γιατί υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα γιατί
το κάνετε αυτό; Δεν µπορείτε να µιλήσετε. Δεν υπάρχει τέτοια
διαδικασία. Μίλησε ο Υπουργός. Πώς να το κάνουµε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό να
εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπάρχει
προσωπικό θέµα; Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Επί της διαδικασίας ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ποια διαδικασία; Δεν µπορείτε να θέσετε θέµα επί της διαδικασίας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο κ. Σκουρλέτης έχει πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία. Ήρθε εδώ και ο Πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ και µίλησε για γενικότερα θέµατα. Ο Υπουργός τού
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απάντησε για τα θέµατα υγείας, αλλά έθεσε και ευρύτερα ζητήµατα. Δεν είναι δυνατόν η Ολοµέλεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη,
τι λέτε τώρα; Σας παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη. Η διαδικασία είναι
έτσι. Θα θέσω θέµα να αλλάξει ο Κανονισµός. Καθίστε κάτω σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
δεχόµαστε τον διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν αρνούµαστε κανέναν διάλογο. Απάντησε ο Υπουργός. Δεν υπάρχει
τέτοια διαδικασία δυστυχώς. Λυπάµαι πολύ.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ξεκινώντας θα θέλαµε να απευθύνουµε έναν θερµό αγωνιστικό
χαιρετισµό στους εργαζόµενους όλων των κλάδων που έδωσαν
και δίνουν απλόχερα και µε αυταπάρνηση εδώ και δύο χρόνια
την εργασία τους, τη γνώση τους για την προάσπιση της υγείας
και της ζωής του λαού µας και που µε τους αγώνες τους όλο
αυτό το διάστηµα κάτω από τις µάσκες απέδειξαν έµπρακτα ότι
µόνο ο λαός µπορεί να σώσει τον λαό. Συγχρόνως, θέλουµε να
εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στις οικογένειες των συνανθρώπων µας που έχασαν τη ζωή τους από την πανδηµία, αλλά
και σε όσους νόσησαν και βγήκαν νικητές ή αναµετρώνται µε τις
µακροπρόθεσµες συνέπειες της νόσου.
Δύο και πλέον χρόνια πανδηµίας. Εξακολουθούµε να µετράµε
εκατόµβες νεκρών. Τα νοσοκοµεία είναι γεµάτα ασθενείς και τα
µεγαθήρια της ιδιωτικής υγείας συνεχίζουν να κερδοσκοπούν,
ενώ η εργατική λαϊκή οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια.
Θεωρούµε πως όλο αυτό το διάστηµα έχει συσσωρευτεί αρκετή πείρα που µπορεί να κλονίσει την κυρίαρχη αντίληψη, να
φωτίσει µε τραγικό τρόπο το συµπέρασµα ότι η υγεία δεν µπορεί
να είναι εµπόρευµα. Η πανδηµία φανέρωσε και άνοιξε σε όλη της
την έκταση, τόσο στη χώρα µας, όσο και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσµο, ακόµα και σε καπιταλιστικές οικονοµίες - πρότυπο
κατά τα άλλα για τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται, τη βαθιά τους αντιλαϊκότητα, αλλά
και την αναποτελεσµατικότητα και τη χρεοκοπία των κατ’ όνοµα
δηµόσιων συστηµάτων υγείας αφού στην πραγµατικότητα είναι
όλα τους εµπορευµατοποιηµένα.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι λαοί, όπως και ο λαός µας,
αφέθηκαν απροστάτευτοι, διότι όλα τα συστήµατα υγείας που
οικοδοµήθηκαν και οικοδοµούνται πάνω στα σαθρά υλικά των
νόµων της αγοράς, της θεωρίας κόστους - οφέλους, του ίδιου
δηλαδή του καπιταλιστικού συστήµατος που αντιµετωπίζει κρίσιµες λαϊκές ανάγκες ως εµπόρευµα. Έτσι, χιλιάδες ασθενείς
αποκλείστηκαν είτε από τις αναγκαίες εξετάσεις είτε από θεραπείες και χειρουργεία, για να αντέξει το σύστηµα υγείας την
πίεση των ασθενών COVID.
Το ότι ξεπέρασε τις αντοχές του το δηµόσιο σύστηµα υγείας
δεν οφείλεται στην απρόβλεπτη απειλή του κορωνοϊού, αλλά
ακριβώς επειδή τα όριά του καθορίζονται µε κριτήριο το κέρδος,
στη βάση των αντοχών της καπιταλιστικής οικονοµίας και όχι µε
κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος που η πανδηµία
βρήκε το δηµόσιο σύστηµα υγείας της χώρας µας µε τραγικές
ελλείψεις, σοβαρά υποστελεχωµένο, σταδιακά και χρόνια υποχρηµατοδοτούµενο, µε κλειστά νοσοκοµεία και δοµές υγείας και
κυρίως µε παντελή απουσία της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και του βασικού πυρήνα της, που είναι η πρόληψη. Αντίστοιχα το λαϊκό αίτηµα για επίταξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας,
ώστε να ανακουφιστεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας, όχι µόνο δεν
έγινε πράξη, αλλά αντίθετα η Κυβέρνηση κράτησε τον ιδιωτικό
τοµέα COVID free τουλάχιστον κατά 95% των κλινών του, αυξάνοντας παράλληλα τις αποζηµιώσεις για τις ελάχιστες κλίνες
ΜΕΘ, επιτρέποντας την κερδοσκοπία µε τα τεστ και τη λοιπή νοσηρότητα.
Την ίδια στιγµή µεγάλοι εργασιακοί χώροι και µέσα µεταφοράς
έγιναν εστίες υπερµετάδοσης της πανδηµίας χωρίς να λαµβάνονται µέτρα προστασίας και να µπαίνουν περιορισµοί που θα µπορούσαν να πλήξουν την κερδοφορία των µεγάλων επιχειρήσεων.
Μάλιστα προκειµένου να καλύψετε την αντιλαϊκή σας πολιτική για
τη µη λήψη µέτρων φτάσατε στο σηµείο να ανακηρύξετε στην

9680

πράξη ένα όπλο, όπως τα εµβόλια, ως αποκλειστικό µέσο αντιµετώπισης της πανδηµίας, ως ατοµική ευθύνη, χωρίς όµως την αναγκαία κρατική στήριξη στην ενηµέρωση, στην εξασφάλιση
δηµόσιων υποδοµών και προσωπικού.
Έτσι, οι παλινωδίες, η αντιφατικότητα των κυβερνητικών µέτρων, η αναπάντητη από τους κρατικούς φορείς προβολή αντιεπιστηµονικών και ανορθολογικών απόψεων που σε µεγάλο βαθµό
αντανακλούσαν τον πόλεµο µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για τα µερίδια της αγοράς όχι µόνο αναπαρήγαγαν τις
επιφυλάξεις, αλλά έδιναν χώρο σε σκοταδιστικές αντιεµβολιαστικές απόψεις.
Και τι κάνατε απέναντι σε αυτά; Νοµοθετήσατε διοικητικά
µέτρα για την αναστολή εργασίας ανεµβολίαστων υγειονοµικών
και χρηµατικές ποινές για τους ανεµβολίαστους άνω των εξήντα
ετών, επιχειρώντας να στοχοποιήσετε τµήµατα του πληθυσµού
ως υπαίτια της διασποράς του κορωνοϊού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό αυτοµατισµό, αλλά κυρίως προσπαθώντας
να συσκοτίσετε βασικές και ουσιαστικές ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής.
Βέβαια τα ανωτέρω ήταν η συνέχεια του επικίνδυνου αφηγήµατος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας περί εθνικής ενότητας, ότι «είµαστε όλοι µαζί», ότι «είναι κοινός ο εχθρός»,
προκειµένου να εξασφαλίσετε σιγή νεκροταφείου, ώστε να µην
µιλάει κανείς για τον κίνδυνο από την εγκληµατική έλλειψη µέτρων ενίσχυσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας, µέτρων προστασίας στους τόπους δουλειάς, τα σχολεία και τα µέσα
µεταφοράς.
Ένα αφήγηµα που το εργατικό λαϊκό κίνηµα µε τη συµβολή
του ΚΚΕ αποδόµησε και δεν πέρασε, παρ’ όλο που είχατε πολύτιµο συµπαραστάτη τον ΣΥΡΙΖΑ τού «θα λογαριαστούµε µετά»,
της εθνικής συνεννόησης, του πολιτικού µορατόριουµ, των
υπουργών κοινής αποδοχής και άλλα. Μία ακόµα απόδειξη ότι ο
λαός µας δεν έχει να περιµένει καλύτερες µέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ
που έχει υπηρετήσει ως κυβέρνηση την πολιτική της υγείας-εµπόρευµα και που είναι δεσµευµένο στην ίδια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλοι σας. Γι’ αυτό έτρεχε να
υποβάλλει τα σέβη του στους επιχειρηµατικούς οµίλους και την
κερδοφορία τους, παρά τις κορώνες για το δηµόσιο σύστηµα
υγείας ή, όπως ακούσαµε, για επίταξη του ιδιωτικού τοµέα, αλλά
σε λογικές τιµές ή για µέτρα ενίσχυσης της δηµόσιας υγείας,
αλλά πάντα κοστολογηµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Θα µου δώσετε λίγο ακόµη χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Να πώς η ταύτιση Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, παρά τις σκανδαλολογίες και τις κοκοροµαχίες, είτε
εντός είτε εκτός Κοινοβουλίου, δεν µπορούν να κρύψουν όχι
µόνο στα ζητήµατα της υγείας, αλλά σε όλα τα µέτωπα, αφού
καθηµερινά διαγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιος έδωσε τα περισσότερα φορολογικά προνόµια, κρατικές εγγυήσεις στο κεφάλαιο, ποιος επιδότησε την τζάµπα εργασία, ποιος θα υπηρετήσει
καλύτερα την ευρωενωσιακή πολιτική.
Μάλιστα ακούσαµε προηγουµένως τον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι άµοιρος ευθυνών; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε το χεράκι του για
την ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ», σε συνέχεια όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, όπως πράττει και η σηµερινή Κυβέρνηση; Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµφωνεί µε τη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την περίφηµη «πράσινη» µετάβαση; Δεν έβαλε λοιπόν
το χεράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για την υλοποίηση
αυτής της πολιτικής, για την οποία τώρα καταγγέλλει τη Νέα Δηµοκρατία;
Θεωρούµε πως απέναντι στη διαφαινόµενη υποχώρηση της
πανδηµίας δεν χωρά κανένας εφησυχασµός, αφού τα δύσκολα
για την υγεία της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων είναι
µπροστά µας. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο,
αφού η πολιτική και τα µέτρα που διαµόρφωσαν αυτό το άθλιο
και επικίνδυνο σύστηµα υγείας για τον λαό προβάλλονται και παρουσιάζονται ως λύση.
Έτσι το λεγόµενο «νέο ΕΣΥ», που σχεδιάζει να προωθήσει η
Κυβέρνηση, προβλέπει νέο κύκλο καταργήσεων και συγχωνεύ-
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σεων νοσοκοµείων και κλινικών, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ΣΔΙΤ, για να κερδοσκοπεί περισσότερο ο ιδιωτικός
τοµέας, λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ως ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία
για ακόµη µεγαλύτερη αφαίµαξη των ασφαλισµένων, ενίσχυση
της επιχειρηµατικής λειτουργίας των νοσοκοµείων µε νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, ακόµα µεγαλύτερη αφαίµαξη
των ασθενών, µεγαλύτερη διαφοροποίηση µεταξύ των µονάδων
υγείας.
Αντίστοιχα απατηλή για τον λαό είναι η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ
για ενίσχυση της δηµόσιας υγείας, αφού είναι εκ των πραγµάτων
ναρκοθετηµένη, από τη στιγµή που ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε
την αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους βασικούς άξονές της για περικοπές δαπανών και κριτήρια αγοράς
στον δηµόσιο τοµέα.
Από αυτή την πλευρά, αποδεικνύεται ότι οι υποσχέσεις για µια
προοδευτική διακυβέρνηση µε δήθεν φιλολαϊκό πρόσηµο αποτελεί παγίδα ενσωµάτωσης του εργατικού λαϊκού κινήµατος στα
σχέδια της κυβερνητικής εναλλαγής, η οποία θα συνεχίσει το αντιλαϊκό έργο των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Οι εξελίξεις και στον τοµέα της υγείας επιβεβαιώνουν ότι ο
λαός µας έχει µπροστά του δύο δρόµους ανάπτυξης: τον δρόµο
που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ή τον σηµερινό δρόµο που αντιµετωπίζει την υγεία ως εµπόρευµα. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και
η κατάκτηση του συστήµατος υγείας που θα υπηρετεί αποκλειστικά τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι το επιχειρηµατικό κέρδος για δωρεάν καθολικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα,
από πρωτοβάθµιο ως και τριτοβάθµιο επίπεδο υγείας, κατοχυρωµένες που θα διασφαλίζει όµως το εργατικό κράτος, µε πλήρη
αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων της επιστήµης
και της τεχνολογίας, του πολυάριθµου επιστηµονικού δυναµικού,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, της έρευνας και παραγωγής
φαρµάκων, εµβολίων, υγειονοµικού υλικού, ιατρικής τεχνολογίας, που σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας και κεντρικού σχεδιασµού µπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο
αυτάρκειας στη χώρα.
Έτσι, οι σύγχρονες τεχνολογίες, ο εκσυγχρονισµός τους, η
εξασφάλιση όλων των σύγχρονων γνώσεων στους επιστήµονες
ως σύνολο µπορούν να επιστρέφουν στους ασθενείς σε σύγχρονες, έγκαιρες, αποτελεσµατικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας,
απολύτως δωρεάν από το κράτος.
Αυτό το περιεχόµενο για τις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων
έχει η έννοια των ποιοτικών υπηρεσιών, το οποίο όµως δεν µπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονοµίας και
ανάπτυξης. Ακριβώς η πάλη για να αξιοποιηθούν οι τεράστιες
δυνατότητες της εποχής µας προς όφελος του λαού απαιτεί
ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό εργατικό λαϊκό κίνηµα απέναντι στον πιο
επικίνδυνο ιό, τον καπιταλισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρία Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι, οι ελλείψεις εξειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού
και η επαγγελµατική εξουθένωση του ήδη υπάρχοντος, οι σοβαρές ελλείψεις ΜΕΘ, κυρίως στην περιφέρεια του υγειονοµικού
συστήµατος, αλλά και η έλλειψη πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας είναι κάποιες από τις βασικές, δοµικές και λειτουργικές
αδυναµίες που χαρακτηρίζουν όλες τις περιφέρειες και εξηγούν
σε έναν βαθµό την αρνητική εξέλιξη στους σκληρούς δείκτες της
πανδηµίας στη χώρα µας.
Η στρατηγική αντίληψη του επιτελικού κράτους λειτούργησε
αρνητικά, αφού δεν διασφάλισε την πολιτική συνεννόηση σε κεντρικό επίπεδο των πολιτικών δυνάµεων ούτε τη συµµετοχή κοινωνικών, επιστηµονικών και συνδικαλιστικών φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας.
Η Κυβέρνηση κράτησε στο σύνολό του τον ιδιωτικό τοµέα
υγείας έξω από τον κοινό αγώνα, αφαιρώντας, αντί ενισχύοντας,
δοµές, υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό σε κρίσιµες φάσεις
στην εξέλιξη της πανδηµίας. Επέδειξε αργά αντανακλαστικά στη
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λήψη αποφάσεων, αντιφάσεις και παλινωδίες κυβερνητικών παραγόντων, έστειλε λανθασµένα µηνύµατα ως προς την εξέλιξη
της πανδηµίας διά στόµατος Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωµατούχων, παρενέβη στο έργο των επιστηµόνων.
Επέδειξε απροκάλυπτη ιδεοληπτική προσέγγιση και κυρίως έλλειψη πολιτικής βούλησης για στήριξη και ενίσχυση του ΕΣΥ.
Κατά συνέπεια, από το δεύτερο κύµα το φθινόπωρο του 2020
και ύστερα, η εξέλιξη της πανδηµίας βρήκε το ΕΣΥ χωρίς πρωτοβάθµιες υγειονοµικές δοµές στις µεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσες των νοµών, µε λανθασµένες µετακινήσεις γιατρών και
νοσηλευτών από κέντρα υγείας σε νοσοκοµεία, αλλά και το αντίστροφο και µάλιστα σε συνθήκες, όπως διατρανώνατε, πολέµου.
Τα νοσοκοµεία δεν ενισχύθηκαν µε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα την έλλειψη υγειονοµικών,
εξειδικευµένων και µη, στα περιφερειακά νοσοκοµεία. Ως αποτέλεσµα, κρίσιµα τµήµατα, µονάδες και νοσοκοµεία λειτούργησαν στο «κόκκινο», µε άµεσο αντίκτυπο την αυξηµένη
νοσηρότητα και θνητότητα.
Τα στοιχεία από τη µελέτη Λύτρα - Τσιόρδα ανέδειξαν την
ανάγκη ενίσχυσης και αποκέντρωσης των δοµών δηµόσιας
υγείας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
και την ισότιµη κατανοµή µονάδων εντατικής θεραπείας και ανθρώπινου δυναµικού στις υγειονοµικές περιφέρειες.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση αφήνει αναπάντητα δεκάδες ερωτηµάτων σχετικά µε ιατρικές µελέτες και καινούργια πορίσµατα της
επιστήµης, σχετικά µε στατιστικά στοιχεία και νέες φαρµακευτικές µεθόδους, τη στιγµή που φιµώνει και θέτει στο περιθώριο
κάθε αντίθετη φωνή.
Η Κυβέρνηση σαν πεισµωµένο νήπιο επιµένει ότι το εµβόλιο
είναι η πανάκεια, τηρώντας ύποπτη σιγή για όλα τα άλλα ζητήµατα και υποτιµώντας εµφανώς τη νοηµοσύνη µας. Εµβόλιο και
ξανά εµβόλιο και µόνο εµβόλιο, προφανώς µέχρι να ξεστοκάρει
η αποθήκη.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, τονίσατε ότι οι υγειονοµικοί µας σε
αναστολή είναι ενάντια στην επιστήµη, πώς την ορίζετε εσείς
αυτή την επιστήµη; Ποια είναι η επιστήµη; Αυτή του ΠΟΥ; Ή αυτή
της δικής σας πολιτικής;
Στην Ελλάδα εφαρµόστηκαν τα πιο αυστηρά lockdown στην
Ευρώπη και επιβλήθηκαν οι αυστηρότεροι και πιο άδικοι και αντιδηµοκρατικοί περιορισµοί. Επιβάλατε υποχρεωτικό εµβολιασµό
στους άνω των εξήντα ετών και στους υγειονοµικούς και επιµένετε πεισµατικά, παρ’ όλο που υπάρχει σηµαντική ύφεση της
πανδηµίας και αίρετε σταδιακά τα µέτρα κατά της εξάπλωσης
του ιού που είχατε λάβει.
Μα, δεν αντιλαµβάνεστε ότι αυτές οι εµµονές σας περί υποχρεωτικότητας, που συνεχίζετε να εφαρµόζετε, είναι παιδαριώδεις και εκτίθεστε, ότι οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται,
σας διαψεύδουν; Δεν µάθατε ότι η Αυστρία αναστέλλει την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού κατά του COVID; Ορίστε το
άρθρο της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µε ηµεροµηνία 9-32022, για να κατατεθεί στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Αθανασίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Υγείας και Συνταγµατικών Υποθέσεων έξι µέρες πριν την έναρξη επιβολής προστίµων. Ο αυστριακός Υπουργός Υγείας δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι
εντός τριών µηνών θα υπάρξει άλλη αξιολόγηση των σηµείων του
µέτρου αυτού που αφορούν τη δηµόσια υγεία και τους συνταγµατικούς νόµους. Αυτοί, όµως, είναι ευσυνείδητοι πολιτικοί και
ενδιαφέρονται για την υγεία των πολιτών. Δεν έχουν ούτε εγωισµούς ούτε θεωρούν ότι κατέχουν το αλάθητο.
Όσο για το περίφηµο πιστοποιητικό εµβολιασµού, και η Γαλλία
-που ακολουθείτε πιστά- προχωρεί στην κατάργηση από 14-32022. Παραθέτω κι εδώ το σχετικό άρθρο της « LE FIGARO».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Αθανασίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Φυσικά, έχουν προηγηθεί το Ισραήλ και οι σκανδιναβικές
χώρες. Τη στιγµή κατά την οποία καταργείται πανευρωπαϊκά ως
ανώφελο, στην Ελλάδα συνεχίζεται να ισχύει γιατί ήταν εισήγηση
του Πρωθυπουργού.
Κύριοι, καθώς όλα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, τα αντιδηµοκρατικά, αντιφατικά και αντιεπιστηµονικά µέτρα που εφαρµόσατε ήταν µάταια, αφού ούτε απέδωσαν τα αναµενόµενα ούτε
απέτρεψαν τα σφοδρότερα κύµατα της πανδηµίας που ακολούθησαν. Γίναµε και παραµένουµε θεατές ενός ατέρµονου παιχνιδιού εντυπώσεων, επικοινωνίας και αντιφάσεων.
Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων όσον αφορά στις εστίες υπερµετάδοσης της
νόσου. Κατά συνέπεια η κυβερνητική διαχείριση προέβλεπε αυστηρούς αστυνοµικούς ελέγχους σε δρόµους και πλατείες, σε
ανοιχτούς, δηλαδή, χώρους, όπου η µετάδοση του ιού ήταν χαµηλή και σε αντίθεση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η κυκλοφορία στους ανοικτούς χώρους αφέθηκε ελεύθερη και µάλιστα
χωρίς µάσκες.
Όµως στην Ελλάδα, στους κλειστούς χώρους, όπου συνωστίστηκαν τόσοι άνθρωποι καθηµερινά, όπως τα µέσα µαζικής µεταφοράς, λεωφορεία, µετρό, σε κλειστούς εργασιακούς χώρους,
όπως βιοτεχνίες και βιοµηχανίες, καθώς και στις σχολικές αίθουσες, όπου η µετάδοσή του ήταν ανεξέλεγκτη, η πολιτεία ήταν
απούσα. Σαρδελοποίηση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, κανένα
υγειονοµικό µέτρο στα εργοστάσια και στις βιοτεχνίες, αύξηση
αριθµού των µαθητών στις τάξεις.
Η Κυβέρνηση αποποιήθηκε των ευθυνών της, χαρακτηρίζοντας ως αδικαιολόγητη την καθηµερινή µετακίνηση του κοινού.
Επιτρέπει να συνωστίζονται εµβολιασµένοι, επιλεκτικά, χωρίς κανέναν έλεγχο, ενώ είναι γνωστό πλέον σε όλους µας ότι οι εµβολιασµένοι και νοσούν και το µεταδίδουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Την ίδια στιγµή αποκλείονται οι µη εµβολιασµένοι από βασικές δραστηριότητες, ενώ στην πραγµατικότητα είναι οι µόνοι ακίνδυνοι, αφού υπόκεινται σε τακτικό
έλεγχο και είναι ακόµα οι µόνοι αποδεδειγµένα ότι τη δεδοµένη
στιγµή δεν νοσούν, άρα δεν το µεταδίδουν. Όχι, η πολιτική την
οποία η Κυβέρνηση ακολουθεί µετά εµµονής είναι τιµωρητική.
Από την άλλη, ο Υπουργός Υγείας αφήνει ανοιχτό το θέµα των
απολύσεων δεκαπέντε χιλιάδων υγειονοµικών από 1-4-2022. Συγκεκριµένα, δέκα χιλιάδες που δεν ολοκλήρωσαν τον εµβολιασµό
και πέντε χιλιάδες σε αναστολή. Για να απολυθεί, όµως, ο υγειονοµικός δηµόσιος υπάλληλος, θα πρέπει να έχει διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό αδίκηµα κακουργηµατικού χαρακτήρα. Την
απόφαση απόλυσης τη λαµβάνουν τα πειθαρχικά συµβούλια στα
οποία προεδρεύει δικαστικός και όχι ο Υπουργός.
Το καλοκαίρι µας λέγατε, κύριε Υπουργέ, ότι η αναστολή εργασίας είναι ένα ειδικό µέτρο που αφορά στην προστασία της
δηµόσιας υγείας και όχι πειθαρχική ποινή, γι’ αυτό και το χαρακτηρίζατε ως συνταγµατικό. Η µόνη σοβαρή λύση αυτή τη
στιγµή, κύριε Υπουργέ, είναι να αρθούν όλες οι αναστολές εργασίας για τους υγειονοµικούς και να καταργηθεί το µέτρο νοµοθετικά. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται από
την πλευρά του Υπουργείου αυτή η άδικη επίθεση στους υγειονοµικούς. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο µένος, για µια εκδικητική εµµονή. Το να επιµένει η πολιτική ηγεσία στις απολύσεις,
ενώ έχουν ανατραπεί τα δεδοµένα, δεν έχει ούτε νόηµα αλλά
ούτε λογική. Ο κ. Πλεύρης, αν και καλός νοµικός, θα µείνει στην
Ιστορία ως ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόλυση υγειονοµικών µε έναν κατάφωρο, αντισυνταγµατικό τρόπο.
Οι βαριές συνέπειες των επιλογών σας έπληξαν τους αθώους
πολίτες που πέθαναν από την άλλη ασθένεια, µη µπορώντας να
νοσηλευτούν στα νοσοκοµεία µίας και µόνο νόσου, που εσείς δηµιουργήσατε. Πολίτες που πέθαναν λόγω COVID είτε εντός είτε
εκτός ΜΕΘ, επειδή τις αφήσατε χωρίς εξειδικευµένο προσωπικό,
χωρίς εντατικολόγους, επειδή αφήσατε νοσοκοµεία της περιφέρειας χωρίς πνευµονολογικό τµήµα.
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Ο τραγικός αριθµός των είκοσι έξι χιλιάδων νεκρών λόγω
COVID και των υπολοίπων θυµάτων που άφησαν την τελευταία
τους πνοή από άλλη ασθένεια µη µπορώντας να τύχουν της κατάλληλης ιατρικής βοήθειας, ελλείψει προσωπικού και διαθέσιµων κλινών, είναι ηχηρή και περίτρανη απόδειξη των τραγικών
σας λαθών και των µοιραίων σας χειρισµών. Τα λόγια είναι πικρά
και περιττά.
Και για να κλείσω, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στις απλές
ερωτήσεις, θα θέλαµε να σας πούµε ότι υπάρχει ένας κατάλογος
αναπάντητων ερωτήσεων. Και αυτές οι απαντήσεις που δίνετε όταν δίνετε απαντήσεις- είναι αόριστες, δηλαδή όπως σας συµφέρει εσάς πολιτικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του
ΜεΡΑ25 κ. Μαρία Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπληρώνονται δύο χρόνια πανδηµίας και τα συµπεράσµατα, νοµίζω, ότι είναι
σαφή. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε οτιδήποτε άλλο εκτός
από την πραγµατική αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης. Ξέρασε αυταρχισµό, ατοµική ευθύνη και πάρα µα πάρα πολύ διχασµό. Βασιζόµενη, βεβαίως, πού αλλού; Στις µνηµονιακές
πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα της
υγείας και την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της δηµόσιας
υγείας.
Δύο χρόνια µετά την αρχή του κορωνοϊού η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στους θανάτους από COVID ανά εκατό
χιλιάδες κατοίκους. Τα συγκριτικά στοιχεία είναι συντριπτικά και
εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη «Μητσοτάκης Α.Ε.». Όχι, όµως, για
ανικανότητα, αλλά για συνειδητή εγκληµατική επιλογή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Αν συγκρίνουµε την Ελλάδα µε χώρες που έχουν περίπου παρόµοιο πληθυσµό και ποσοστά πλήρως εµβολιασµένων, λόγου
χάριν µε τη Σουηδία ή την Αυστρία, θα δούµε ότι αυτή η διαφορά
όντως είναι συντριπτική.
Στη Σουηδία µε πληθυσµό 10,2 εκατοµµύρια και ποσοστό εµβολιασµένων 74,5% στην περίοδο λόγου χάριν από 10 έως 16
Φεβρουαρίου, τα κρούσµατα κυµάνθηκαν από δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια δεκατρία έως χίλια εκατόν εβδοµήντα πέντε και οι
θάνατοι από είκοσι πέντε ανά ηµέρα.
Στην Αυστρία, όµως, µε πληθυσµό 9 εκατοµµυρίων και ποσοστό πλήρως εµβολιασµένων 66,4% τα κρούσµατα κυµάνθηκαν
από τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά έως είκοσι
τέσσερις χιλιάδες διακόσια και οι θάνατοι από τριάντα πέντε
µέχρι δώδεκα την ηµέρα.
Στην Ελλάδα, όµως, µε πληθυσµό 10,3 εκατοµµύρια και ποσοστό πλήρως εµβολιασµένων 71,9 %, ενώ τα κρούσµατα ήταν λιγότερα, δηλαδή, από είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα
οκτώ µέχρι δέκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία, οι θάνατοι
ήταν υπερβολικά πολλαπλάσιοι, δηλαδή, από εκατόν δύο µέχρι
εβδοµήντα πέντε. Η σύγκριση νοµίζω ότι µιλάει από µόνη της.
Ποια είναι η διαφορά, όµως, της Σουηδίας, της Αυστρίας και
της Ελλάδας; Η διαφορά είναι στο επίπεδο του συστήµατος
υγείας. Στην Ελλάδα είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησής
σας να µην ενισχύει το εθνικό σύστηµα υγείας. Είναι η αιτία
αυτής της εξόφθαλµης διαφοράς. Πρόκειται για ένα έγκληµα
κατά του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θυσιάζεται, δηλαδή,
προς όφελος των ιδιωτικών κλινικαρχών και για τους ολιγάρχες.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει όλη την ευθύνη για τους πάµπολλους και µη αναπόφευκτους θανάτους, αλλά και για την αυταρχικοποίηση, όπως λόγου χάριν στην πορεία της 17 Νοέµβρη
και αντίστοιχα, και στα γεγονότα της Νέας Σµύρνης, όπως και
στον διχαστικό κοινωνικό αυτοµατισµό στη βάση εµβολιασµένων
και µη, καθώς και στον εκφασισµό της κοινωνίας µας.
Τι θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ, να κάνετε: Κανένα πρόστιµο σε εργαζόµενο σε κανέναν κλάδο, καµµία απόλυση εργαζοµένου. Οι υγειονοµικές µονάδες και οι εργαζόµενοι σε αυτές
µε τα συλλογικά τους όργανα να αποφασίσουν για τους τρόπους
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επανένταξης των υγειονοµικών σε αναστολή. Επιστροφή όλων
των ατοµικών προστίµων που επιβλήθηκαν στην περίοδο της
πανδηµίας και των lockdown και αποτελούν το επιστέγασµα της
ταξικής και αυταρχικής διαχείρισης της πανδηµίας. Κατάργηση
του πιστοποιητικού υγειονοµικών φρονηµάτων, να σταµατήσει
επιτέλους η «εργαλειοποίηση» της επιστήµης, να ενισχυθεί η επιστηµονική ενηµερωτική εκστρατεία µε πειθώ.
Πρέπει άµεσα η Κυβέρνηση να κάνει αυτά που το ΜέΡΑ25 φωνάζει από τον Μάιο του 2020, να δηµιουργήσει ένα δίκτυο δωρεάν τεστ για όλους, ένα δίκτυο που θα βοηθήσει στον έλεγχο
και της πανδηµίας, αλλά και του εµβολιασµού, αλλά και θα ενταχθεί οργανικά στην τόσο σηµαντική πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας που τώρα παραπαίει, να ενισχύσει πραγµατικά το ΕΣΥ µε
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, επαρκή εξοπλισµό και κατάλληλες υποδοµές.
Υπάρχουν, όµως, και πιο συγκεκριµένα πράγµατα που χρειάζεται να κάνετε και για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει και κανένα
ενδιαφέρον.
Οι περιορισµοί εξαιτίας του φόβου της ενδονοσοκοµειακής µετάδοσης έχουν στερήσει από τους ασθενείς την ανθρώπινη στήριξη και επαφή. Ασθενείς σε κλινικές COVID-19, παιδιά,
ανήµποροι άνθρωποι, ηλικιωµένοι έχουν βρεθεί πλήρως αποµονωµένοι, συχνά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς τη δυνατότητα να τους επισκεφθεί ένας άνθρωπος, χωρίς καν να τους
συνδράµει. Ο λόγος είναι ότι η µεταδοτικότητα του COVID-19
οδήγησε -και ορθώς- στην απαγόρευση των επισκεπτηρίων. Η
συγκεκριµένη συνέπεια της πανδηµίας οδηγεί τους ασθενείς
στην απελπισία και στην αποµόνωση. Οφείλει, λοιπόν, η ίδια η
πολιτεία να παρέµβει άµεσα ώστε να αποκαταστήσει αυτή την
τροµερή για εµάς στρέβλωση.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε καταθέσει ως ΜέΡΑ25 και τροπολογία επί του θέµατος για την άµεση πρόσληψη εξειδικευµένου
προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, για να συνδράµουν τους αποκλεισµένους από τα προσφιλή τους πρόσωπα
ασθενείς του ΕΣΥ.
Υπάρχει, όµως, ακόµη ένα ζήτηµα. Οι ανασφάλιστοι πάσχοντες από χρόνια νοσήµατα αναφέρουν µεγάλες δυσκολίες στην
πρόσβαση σε δηµόσιες δοµές υγείας και αυτό οφείλεται και στην
αδιαφορία του κράτους η οποία, όπως είχαµε δει, γινόταν και επί
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Το ότι ο Πρόεδρος ήρθε εδώ και ξαναείπε ότι οι επόµενες
εκλογές είναι δικές σας, πραγµατικά αυτό δεν µπορώ να καταλάβω πώς πιστεύετε ότι θα συµβεί, πώς νοµίζετε ότι ο ελληνικός
λαός έχει ξεχάσει και αυτά που κάνατε στα τεσσεράµισι χρόνια
διακυβέρνησης. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας εσείς το θεσπίσατε, δεν το θέσπισε η Νέα Δηµοκρατία, χωρίς να πλέκουµε, βεβαίως, κάποιο εγκώµιο της Κυβέρνησης.
Όµως, το ίδιο ισχύει και για τους ανασφάλιστους πάσχοντες
από χρόνια νοσήµατα, όπως είναι οι µεταγγιζόµενοι, καρκινοπαθείς, ρευµατοπαθείς, πάσχοντες από ΧΑΠ, καρδιοπαθείς κ.ο.κ..
Είναι αυτονόητο ότι οι πάσχοντες είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται σε τακτική επαφή µε τους φορείς υγείας, είτε για ιατρικές εξετάσεις είτε για συνταγογράφηση φαρµάκων είτε και για
ιατροτεχνολογικά υλικά, που απαιτεί η αγωγή τους. Δυστυχώς η
διαδικασία γι’ αυτούς τους συνανθρώπους µας έχει καταστεί
εξαιρετικά χρονοβόρα και επικίνδυνη.
Ο συνωστισµός που οφείλουν όλοι οι πολίτες να αποφεύγουν
λόγω της πανδηµίας καθίσταται υποχρεωτικός για ανθρώπους
που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, ενώ εάν δεν
υπάρχει η δυνατότητα µετάβασης από τον ανασφάλιστο πάσχοντα, µένει ουσιαστικά χωρίς αγωγή. Γι’ αυτόν τον λόγο το
έχουµε ζητήσει και πιστεύω ότι πρέπει να µας απαντήσετε εάν
πρόκειται να το κάνετε ή όχι.
Το άρθρο 38 του ν.4865/2021 ζητούµε να καταργηθεί.
Επαναφορά της διαδικασίας που ίσχυε το 2016 µε επέκτασή
της για τη συνταγογράφηση και εκτέλεση των γνωµατεύσεων για
τα αναλώσιµα υλικά από ιδιώτες γιατρούς συµβεβληµένους µε
τον ΕΟΠΥΥ και εύκολα προσβάσιµα φαρµακεία της περιοχής
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι έθεσα τους ευρύτερους και τους συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους θεω-
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ρούµε εµείς ως ΜέΡΑ25 ότι το κράτος πρέπει να αντιµετωπίσει
την κρίση της πανδηµίας, τρόπους που είναι αντίθετοι προς τη
λογική του µνηµονιακού τόξου εδώ µέσα, που περιλαµβάνει και
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, τρόπους που θα βοηθούσαν πραγµατικά να βγούµε από αυτή την
υγειονοµική κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα για τη δευτερολογία του ο κ. Ανδρέας Ξανθός, Βουλευτής Ρεθύµνου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα πραγµατικά, αγαπητοί συνάδελφοι, αισθάνοµαι ότι
από την πλευρά του Υπουργού Υγείας ξεπεράστηκε κάθε όριο
πολιτικής θρασύτητας. Ποιο ήταν το αφήγηµα; Το αφήγηµα ήταν
ότι τα έχουν κάνει όλα καλά στην πανδηµία η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε το ΕΣΥ και το παρέδωσε ανέτοιµο στην πανδηµική κρίση, ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει κάνει την πιο σηµαντική βελτιωτική παρέµβαση στο
σύστηµα υγείας ever -το έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτό- από
ιδρύσεως του ΕΣΥ και βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί επιχειρηµατικά συµφέροντα στον χώρο της υγείας.
Αυτά τα πράγµατα µάς είπε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος βεβαίως
είναι εκπρόσωπος ενός ακροδεξιού και θρασύτατου πολιτικού
λόγου στη χώρα, µιας ολόκληρης σχολής που έχει βεβαίως και
άλλους εκπροσώπους. Έχουµε ακούσει και το χειρότερο, το
οποίο έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή ότι τα µνηµόνια τα έφερε
ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα.
Επειδή, λοιπόν, έχετε αυτή την επικοινωνιακή υπεροπλία λόγω
της γνωστής προνοµιακής σχέσης σας µε τα µέσα ενηµέρωσης,
νοµίζετε ότι µπορείτε να κοροϊδεύετε τόσο τον κόσµο;
Θα ξεκινήσω από την ανακρίβεια ότι στον σκληρό δείκτη αποτυχίας της διαχείρισης, που είναι η υπερβάλλουσα θνησιµότητα
και η παράδοξα και µη συµβατή µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα
θνησιµότητα στη χώρα, δεν καταθέσαµε στοιχεία.
Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 20 Φεβρουαρίου του 2020: «Ο
χάρτης του πλέον σκληρού δείκτη, η ανοδική τάση, οι χώρες της
Ευρώπης. Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι οι χώρες που έχουν αύξηση της θνησιµότητας σε σχέση µε την προηγούµενη πενταετία
πάνω από 15% -η Ελλάδα είναι στο 16,8%- και φτάνουν µέχρι τη
χειρότερη επίδοση που είναι η Βουλγαρία». Είµαστε σε αυτές τις
χώρες, όπως είπα. Δεν είναι καµµία από τις λεγόµενες δυτικές
χώρες µέσα σ’ αυτές. Υπάρχει άλλη γκάµα που είναι από 10%
και κάτω και υπάρχουν και κάποιες που έχουν αρνητικό πρόσηµο, γιατί είχαν πολλούς νεκρούς µέσα στο 2020 και γι’ αυτό
δεν αυξήθηκε την επόµενη χρονιά, ας πούµε υπερβαλλόντως, η
θνησιµότητα. Είναι πρόκληση, λοιπόν, να το λέτε αυτό.
Μέλη της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου, έγκριτοι επιδηµιολόγοι: «Η υψηλή θνησιµότητα στη χώρα µας απαιτεί αξιόπιστη ερµηνεία».
«ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», 26 και 27 Φεβρουαρίου:
«Από τον Αύγουστο του 2021 ο αριθµός θανόντων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού αρχίζει στη χώρα µας να αποκλίνει από αυτόν
άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα µέσα Νοεµβρίου βρίσκεται
σε επίπεδα περίπου διπλάσια του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Τι σηµαίνει «υπερβάλλουσα θνησιµότητα»; Σηµαίνει αποτρέψιµοι θάνατοι. Σηµαίνει θάνατοι που υπήρξαν επειδή δεν οργανώθηκε σωστά και αποτελεσµατικά το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Γι’
αυτό επιµένουµε σε αυτή την κριτική.
Ακούσαµε και το φοβερό: «Τι έγινε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ; Τι
κάνατε στην πρωτοβάθµια φροντίδα; Τι ΕΣΥ παραδώσατε;». Τα
ακούσαµε από τον νοµικό σύµβουλο του Υπουργού Υγείας που
έδιωξε εν µία νυκτί τρεις χιλιάδες ειδικευµένους γιατρούς από
τις δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας, που αποδιοργάνωσε την πρωτοβάθµια φροντίδα, που έκλεισε νοσοκοµεία, κλινικές και τµήµατα στο ΕΣΥ και που επαιρόταν ότι τις απολύσεις
τις κάνει αυτός και όχι η τρόικα.
Βεβαίως και δεν µπορέσαµε σε µία τετραετία να αναστρέψουµε τη σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα στη χώρα, παρ’ ότι
και εκεί έγιναν βήµατα.
Το 2015 η σχέση δηµόσιου - ιδιωτικού ήταν 59% - 41%, δηλαδή
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59% δηµόσιο, 41% ιδιωτικό στις συνολικές δαπάνες υγείας. Καταφέραµε στο τέλος της θητείας µας να υπάρξει µια βελτίωση
στη σχέση αυτή, να γίνει 61% - 39%. Χοντρικά είναι στο 60% 40% που είναι τώρα. Αλλά υπήρξε σταµάτηµα της υποχώρησης
που υπήρχε επί µία πενταετία, µειώθηκαν 40% οι δηµόσιες δαπάνες υγείας και υπήρξε µια οριακή, εντός προφανώς των σκληρών περιοριστικών µέτρων και των µνηµονίων, αύξηση του
ποσοστού των δηµόσιων δαπανών υγείας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στο ΕΣΥ να σταθεροποιηθεί και µειώσαµε -το πιο σηµαντικό- την υγειονοµική φτώχεια στη χώρα.
Το είπα προηγουµένως, στο «peak» της κρίσης το 2014-2015
ήταν 14,5% ο πληθυσµός που δήλωνε ότι έχει ακάλυπτες υγειονοµικές ανάγκες. Με την παρέµβασή µας πήγε στο 8%, τεράστια υποχώρηση της υγειονοµικής φτώχειας. Επί των ηµερών
σας, εν µέσω υγειονοµικής κρίσης και σε εντελώς διαφορετικό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όπου η Ευρώπη δίνει τη δυνατότητα να
ξοδευτούν πόροι στη δηµόσια υγεία, εσάς τριπλασιάστηκαν,
πήγαν 24%. Αυξήθηκε η υγειονοµική φτώχεια στη χώρα επί της
Κυβέρνησής σας. Και αν δεν είχε προηγηθεί η σοβαρή παρέµβαση σταθεροποίησης του συστήµατος υγείας, επούλωσης των
πληγών της πρώτης πενταετίας του µνηµονίου, διασφάλιση της
πρόσβασης όλων των πολιτών και κρίσιµων µεταρρυθµιστικών
τοµών, όπως ήταν και στην πρωτοβάθµια φροντίδα και στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών µε τη θεσµοθέτηση της εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική και µε την πρόσληψη τριακοσίων
πενήντα ειδικευµένων γιατρών από ιδρύσεως του ΕΣΥ στα ΤΕΠ
της χώρας θα ερχόταν η πανδηµία και δεν θα είχαµε υγειονοµική
τραγωδία -που συνέβη-, αλλά θα είχαµε υγειονοµικό ολοκαύτωµα.
Η πανδηµία από τη µια αποδιοργάνωσε και πίεσε αφόρητα το
ΕΣΥ, αλλά από την άλλη το έσωσε κιόλας, το έσωσε από την αντικρατιστική σας νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία. Αναγκαστικά πήγατε σε µια παρέµβαση -όπως έγινε σε όλο τον κόσµο- στήριξης
του συστήµατος υγείας, περιορισµένης, ατελούς, χωρίς σχέδιο,
αποσπασµατικής και γι’ αυτό αναποτελεσµατικής, αλλά αυτό το
διάλειµµα κρατισµού -έτσι το θεωρείτε- που υποχρεωθήκατε να
κάνετε στην περίοδο της κρίσης, προσπαθείτε τώρα να ξεµπερδεύετε και να φέρετε το βασικό σενάριο που είναι η ιδιωτικοποίηση του συστήµατος.
Και έχετε θράσος να µιλάτε εσείς ότι εµείς εκπροσωπούµε επιχειρηµατικά συµφέροντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
πρέπει να κλείσετε σιγά-σιγά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Και έχετε το θράσος να µιλάτε για τις
φαρµακευτικές εταιρείες, που κάνατε τη βασική τους απαίτηση,
που ήταν η συνυπευθυνότητα να µοιράζεται το κράτος µε τις
φαρµακευτικές το clawback, που µιλάµε για εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο; Αυτή είναι η βασική τους απαίτηση
και τους την κάνατε µια χαρά! Και έρχεστε τώρα και µας λέτε για
την τιµολόγηση και το 7% και το 10%;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θυµάµαι στα συνέδρια και στις κοπές πίτας που λέτε, κύριε
Υπουργέ, και ερχόταν ο τοµεάρχης σας τότε, ο κ. Οικονόµου και
έλεγε: «Κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ τη βιοµηχανία, καταστρέψατε τη
φαρµακοβιοµηχανία, αυξήθηκε το clawback, δεν αντέχουν οι
φαρµακοβιοµήχανοι». Οι ίδιοι το έλεγαν βεβαίως, αλλά το έλεγε
και η Νέα Δηµοκρατία, ο πολιτικός εκπρόσωπος του κεφαλαίου
στη χώρα. Και τώρα µας λέτε ότι τους αγνοήσαµε; Κοροϊδεύετε
τον κόσµο; Δεν έχετε ίχνος σοβαρότητας; Δεν σέβεστε τον θεσµικό ρόλο ενός Υπουργού Υγείας που διαχειρίζεται µια υγειονοµική κρίση, µια κατάρρευση του συστήµατος υγείας και µια
τραγωδία; Πραγµατικά ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θα τελειώσω. Και οι άνθρωποι στο σύστηµα υγείας το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί εµείς έχουµε
επαφή µε το προσωπικό του συστήµατος υγείας και µε τις δοµές
του. Η κ. Γκάγκα, προς τιµήν της, πάει. Δεν σας έχω δει και πολύ
να πηγαίνετε στα νοσοκοµεία, κύριε Πλεύρη. Δεν σας έχω δει να
συνοµιλείτε σε µη προστατευµένα ακροατήρια. Για πάτε να
ακούσετε τι λέει ο κόσµος, ότι ευτυχώς που ήρθε η πανδηµία,
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αλλιώς θα το είχατε διαλύσει τελείως και ότι βεβαίως δεν υπάρχει προοπτική µε εσάς και ότι "την κάνουν" σιγά-σιγά οι επαγγελµατίες υγείας, οι γιατροί, τάση φυγής επί των ηµερών σας. Και
έχετε το θράσος να µιλάτε για χιλιάδες προσλήψεις; Σας ξαναείπα, είναι δέκα χιλιάδες λιγότεροι από πέρσι -διαψεύστε το αν
µπορείτε- αυτή τη στιγµή αυτοί που υπηρετούν εν µέσω πανδηµικής κρίσης.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι είµαστε σε ένα κοµβικό σταυροδρόµι αυτή τη στιγµή. Ή θα πάρουµε το διεθνές συµπέρασµα
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, όλων των έγκριτων ανθρώπων που ασχολούνται µε την πολιτική υγείας ανά τον κόσµο, ότι
η απαίτηση είναι επένδυση και ενδυνάµωση των δηµόσιων συστηµάτων υγείας ή θα ακολουθήσουµε τη δική σας γραµµή που
λέει ναι µεν να βελτιώσουµε το ΕΣΥ, αλλά αγοράζοντας από τον
ιδιωτικό τοµέα και βάζοντας τους ιδιώτες στον σκληρό πυρήνα
του ΕΣΥ. Αυτή είναι η στρατηγική ιδεολογική µας διαφορά. Η µία
οδηγεί στην κατεύθυνση της θωράκισης και της αναβάθµισης και
η άλλη είναι µια αποτυχηµένη συνταγή.
Βγήκε ο Πωλ Κρούγκµαν, νοµπελίστας οικονοµολόγος, και
λέει ότι η αγορά στην υγεία δεν δουλεύει. Βγαίνει ο Μακρόν, κεντροδεξιός, και λέει ότι υπάρχουν τοµείς που πρέπει να αυξήσουµε την παρουσία του δηµόσιου τοµέα, όπως είναι η υγεία και
ότι οι παλιές δοξασίες που είχαµε υποχωρούν. Βγαίνουν δηµοσκοπήσεις στη χώρα και λένε ότι το 90% των πολιτών -µελέτη
«ETERON», έρευνα κοινής γνώµης- θεωρεί στη χώρα µας ότι
πρέπει κατά προτεραιότητα, µεροληπτικά, όπως είπε ο Νίκος
Ηγουµενίδης, να ενισχυθεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας και να αυξηθούν οι δηµόσιες δαπάνες υγείας. Το 85% των ψηφοφόρων
της Νέας Δηµοκρατίας συµφωνεί µε αυτή τη θέση. Και έρχεστε
και µας λέτε ότι το νόηµα της πανδηµίας είναι να βάλετε ιδιώτες
στα νοσοκοµεία;
Είσαστε εκτός υγειονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας
και σε λίγο καιρό θα είσαστε και εκτός πολιτικής υπεροχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηγουµενίδης, Βουλευτής Ηρακλείου.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας θυµίσω ότι αµέσως µετά ακολουθεί
η συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και ο αριθµός είναι πάρα πολύ
µεγάλος. Γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω να τηρείτε τον χρόνο.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα
είµαι αρκετά σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω και από
τη συζήτηση έγινε εµφανές ότι η όλη κριτική µας προς την Κυβέρνηση εστιάζεται ουσιαστικά στον διαφορετικό πολιτικό προσανατολισµό, στη διαφορετική πολιτική προτεραιότητα, τελικά,
που έχουµε για τα θέµατα της υγείας.
Κατά τη γνώµη µου από τη συζήτηση και από την τοποθέτηση
των Υπουργών αναδείχθηκε το σύνολο της νεοφιλελεύθερης
πρότασης της Νέας Δηµοκρατίας για την υγεία. Είδαµε, δηλαδή,
για παράδειγµα ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός έθεσε µέχρι και
το θέµα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των εργαζοµένων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Ξεδίπλωσε όλη την
ατζέντα και όλο το σύνολο των θεµάτων. Πιστεύω, επίσης από
τη συζήτηση που έγινε, ότι η χρήση των αριθµών µε τον τρόπο
που έγινε από τους Υπουργούς ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις δικές
µας εκτιµήσεις, επιβεβαιώνει την κριτική που κάναµε, επιβεβαιώνει τα θέµατα για τα οποία εγκαλούµε την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας και την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
«Πρώτη φορά ακούσατε ότι υπάρχουν διασωληνωµένοι εκτός
ΜΕΘ;» λέει. Όχι, κύριε Υπουργέ. Δεν το άκουσα πρώτη φορά.
Σαν γιατρός το είχα ακούσει και πολύ παλαιότερα και από την
περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό άκουσα πρώτη φορά, που µε µια δήλωση, µε µια µονοκονδυλιά διαγράφει όλες τις κατακτήσεις της ιατρικής επιστήµης, που οδήγησαν στη δηµιουργία των ΜΕΘ -δεν υπήρχαν από
την αρχή της ιατρικής αυτές-, που οδήγησαν σε αυτή τη βελτίωση της περίθαλψης των συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη
µια τέτοια περίθαλψη, αυτό άκουσα πρώτη φορά: «Μα, θα µε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρήσετε µόνο τους µόνιµους; Δεκαπέντε χιλιάδες επικουρικοί
δεν προστίθενται;». Βεβαίως και προστίθενται και, βεβαίως, δουλεύουν στο σύστηµα. Και η ερώτηση είναι µία: Αφού θέλετε ειλικρινά να ασχοληθείτε και να βοηθήσετε το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, µόνιµα και σταθερά, από αυτές τις δεκαπέντε χιλιάδες
επικουρικούς κανένας δεν εκπληρώνει πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Για κανέναν δεν υπήρχε προϋπολογισµός να γίνει µόνιµη
πρόσληψη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
«Μα, τι φωνάζετε; Αυξήθηκαν τα χειρουργεία το 2021 κατά
20%». Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά πριν το 2021 που αυξήθηκαν τα
χειρουργεία κατά 20%, είχαµε µείωση το 2020 κατά εκατόν οκτώ
χιλιάδες χειρουργεία. Αυτό πού το µετράτε; Γι’ αυτό λέω ότι τα
παιχνιδίσµατα που κάνετε µε τους αριθµούς ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την κριτική µας και στα θέµατα που σας εγκαλούµε.
«Μα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ;». Αναφέρεστε στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που η παράταξή σας τότε -δεν ξέρω αν
και εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ- φώναζε «γερά Γερούν».
Παραβλέπετε αυτές τις συνθήκες; Και αν θέλουµε να δούµε
πραγµατικά τη θέση και στάση σας στο δηµόσιο σύστηµα υγείας
πρέπει να δούµε από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι τον Μάρτη που
ξεκίνησε η αντιµετώπιση της πανδηµίας, πόσα κρεβάτια ΜΕΘ
έφτιαξε το Υπουργείο Υγείας της Νέας Δηµοκρατίας.
Για να µην αναφερθώ και στο παράδειγµα που σε µια βραδιά
-εσείς ήσασταν νοµικός σύµβουλος του Υπουργού- διέλυσε την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στον αστικό ιστό της χώρας.
Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική σας είναι χειρότερη από το κάπνισµα. Βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά όχι µόνον. Η πολιτική
σας βλάπτει σοβαρά την κοινωνία, την οικονοµία, τη χώρα. Γι’
αυτό µια ώρα αρχύτερα πρέπει να αποχωρήσετε από το τιµόνι
της διακυβέρνησης της χώρας και αυτό είναι στα χέρια του ελληνικού λαού, που µας παρακολουθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα προσπαθήσω πάλι να είµαι σαφής, σύντοµος και συγκεκριµένος, γιατί προσπαθείτε µέσα σε έναν ορυµαγδό γενικοτήτων που καταθέτετε να αποφύγετε να απαντήσετε
σε συγκεκριµένα πράγµατα και ερωτήµατα.
Κατ’ αρχάς λυπάµαι που δεν είναι εδώ και η κ. Γκάγκα, η συµπαθής κατά τα άλλα συνάδελφος. Νοµίζω, όµως, επειδή ενεπλάκη στην πολιτική, θα έλεγα σχετικά πρόσφατα, µάλλον έπεσε
σε έναν δάσκαλο, εσάς, κάτι που δεν προαλείφει καλή θα έλεγα
και ορθολογική πορεία στις απόψεις της.
Ρώτησα αν έχετε βγάλει απόφαση που διακοµίζονται διασωληνωµένοι ασθενείς από κυτταρολόγους, από οφθαλµιάτρους,
από ακτινολόγους, µια απόφαση που είναι τραγική. Σας ζήτησα
να την αποσύρετε τώρα. Δεν απαντήσατε. Η κ. Γκάγκα µου είπε
πως όλοι οι γιατροί των επειγόντων πρέπει να έχουν µάθει να κάνουν διασωλήνωση και ανάνηψη. Χαίρω πολύ! Ποιος της µίλησε
για κάτι τέτοιο; Εγώ µίλησα για το τι γίνεται στις διακοµιδές και
εµµέσως πάλι η κυρία Υπουργός οµολόγησε κάτι που είναι γνωστό σε όλο τον υγειονοµικό κόσµο, ότι αντίστοιχες ειδικότητες
έχετε και στελεχώνουν τις µονάδες εντατικής θεραπείας, προκειµένου να αποφύγετε να πάρετε ειδικευµένους και εξειδικευµένους σε αυτά τα πεδία. Αυτά είναι τα επικίνδυνα.
Έρχοµαι σε ένα δεύτερο. Φέρατε στοιχεία, είπατε αριθµούς
και ότι είµαστε σε καλύτερη κατάσταση από άποψη αριθµού θανάτων. Ας τελειώσει αυτό το παραµύθι.
Θα πω και ένα τελευταίο παραµύθι. Στη Γερµανία διακοµίζουν
σε άλλες χώρες. Ναι, διακοµίζουν σε άλλες χώρες, από πόλεις
που είναι είκοσι χιλιόµετρα δίπλα στο Βέλγιο και πάνε είκοσι χιλιόµετρα απόσταση. Δεν πάνε από τη Σπάρτη στα Ιωάννινα.
Δεύτερον, οι νεκροί, η θνητότητα. Τα στοιχεία τα οποία φέρνω
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τώρα δεν θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, αλλά θα µου επιτρέψετε αποχωρώντας να σας τα δώσω στα χέρια, για να σταµατήσει πλέον αυτή η καραµέλα. EUROSTAT, 17 Νοεµβρίου 2021:
31% οι θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο, σε σχέση µε τον µέσο όρο θνησιµότητας µεταξύ 2016 και
2019. EUROSTAT: Ο µεγαλύτερος δείκτης ήταν τον Αύγουστο,
35%, ενώ είναι σταθερά και συνεχόµενα πολύ πιο πάνω από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο από τον Μάρτιο του 2021. Εκτός από την
Ελλάδα, αντίστοιχα ποσοστά υπερβάλλουσας θνησιµότητας
είναι Βουλγαρία και Λιθουανία. Θα σας το δώσω.
Και τελευταίο, κυρία Πρόεδρε.
Να ενηµερώνεστε. Μια πολύ καλή µελέτη για την πλεονάζουσα
θνησιµότητα στην Ελλάδα έχει γίνει από τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Μπένο και Κονδύλη, η
οποία έχει εκδοθεί και σε ένα µικρό βιβλίο. Αν δυσκολεύεστε να
το προµηθευτείτε, να µεσολαβήσω στους συγγραφείς να σας το
στείλουν. Λένε ότι αυτή η υπερβάλλουσα θνησιµότητα είναι ταυτόχρονα και σε παθήσεις που δεν οφείλονται στην COVID-19, δηλαδή οι παράπλευρες απώλειες οι οποίες έµειναν εκτός του
συστήµατος υγείας, λόγω των συνεπειών της έλλειψης πρωτοβάθµιας φροντίδας και του φόβου του κόσµου να πάει όταν νοσούσε -καρδιά, καρκίνους, κ.λπ.- στα νοσοκοµεία.
Κύριε Υπουργέ, προσπαθήστε να φέρετε άλλα επιχειρήµατα.
Αυτά πλέον έχουν εξαντληθεί και δεν µπορείτε να τα επαναλαµβάνετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Σκουρλέτη, θέλετε να δευτερολογήσετε και να κλείσει
ο κύριος Υπουργός;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν θα έπαιρνα τον
λόγο, γιατί θεωρώ ότι έχουν εξαντληθεί τα επιχειρήµατα και ό,τι
ήταν να ειπωθεί. Απλώς ο κύριος Υπουργός, όταν µίλησε πριν,
επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήµατα, που µάλλον δεν τα γνωρίζει
καλά.
Παίρνω, λοιπόν, τον λόγο για να σας θυµίσω και να σας πω το
εξής, να το µάθετε, να µην το ξαναπείτε, γιατί εκτίθεστε. Η ΔΕΗ
το 2019 δεν είχε 800 εκατοµµύρια χρέη που λέτε. Η ΔΕΗ το 2019
είχε 4 δισεκατοµµύρια χρέος, ένα λιγότερο από ό,τι το 2015, που
ήταν 5 και µειώθηκε επί των ηµερών µας. Και ήταν ακριβώς αυτά
τα χρέη τα οποία είχε δηµιουργήσει η δικιά σας τότε διακυβέρνηση, δανειζόµενη, για να καλύψει προβλήµατα ρευστότητας,
από τη στιγµή που είχατε αυξήσει τα τιµολόγια τα πρώτα µνηµονιακά χρόνια και είχατε ενσωµατώσει τον προκάτοχο του ΕΝΦΙΑ,
το ΕΕΤΗΔΕ, και ήταν αδύνατον στους πολίτες να πληρώσουν.
Ήταν τα πρώτα σηµάδια της ανθρωπιστικής κρίσης.
Έτσι, λοιπόν, απαντήσατε στο ζήτηµα αυτό, αυξάνοντας τον
δανεισµό µε 5 δισεκατοµµύρια και όχι επενδύοντας ούτε σε ΑΠΕ
-αυτά για τα οποία υποτίθεται κόπτεστε σήµερα- ούτε κάνοντας
έναν σχεδιασµό βιώσιµο.
Η χρονιά που αναφέρετε είχε λειτουργικό κέρδος και αυτό που
λέτε αφορά ζηµιές λογιστικές που είχαν ενσωµατωθεί στον ισολογισµό, που ήταν προβλέψεις από απαιτήσεις επόµενων χρόνων. Δεν τα λέµε µόνο εµείς αυτά. Τα λέει η Morgan Stanley, η
οποία, όταν εσείς την πήρατε ως σύµβουλο στην προσπάθειά
σας να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, µιλάει για το νοικοκύρεµα που
έγινε το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Καλό είναι να τα γνωρίζετε. Μη λέτε µόνο
ό,τι σας δίνει το Γραφείο Τεκµηρίωσης της Νέας Δηµοκρατίας.
Είστε Υπουργός, διαβάζετε απευθείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να κλείσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μετά τον κύριο
συνάδελφο, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχουµε ολοκληρώσει,
κύριε Υπουργέ. Ο κύριος συνάδελφος είπε ότι δεν θα κάνει
χρήση της τριτολογίας του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Έχω µιλήσει αρκετή ώρα. Θα περιοριστώ στον χρόνο της τριτολογίας µου.
Κύριε Ξανθέ, ήρθατε εδώ και πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω την επίθεση που κάνατε και σε προσωπικό επίπεδο. Προφανώς έχουµε πολιτικές διαφωνίες. Γιατί ενοχλείστε κάθε φορά
που αναφέροµαι στη φαρµακοβιοµηχανία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Στην;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στη φαρµακοβιοµηχανία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Γιατί είσαι ψεύτης, γι’ αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Ξανθέ, το
λέω και θα το λέω συνέχεια. Παραλάβατε τιµολόγηση τρεις χαµηλότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρωζώνης…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Για το clawback θα απαντήσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα απαντήσω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Απάντησε, επιτέλους! Λες εσύ ότι καταστρέψαµε τη βιοµηχανία και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ξέρω πολλά πράγµατα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τι ξέρετε; Αν ξέρετε πράγµατα, πείτε τα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σε παρακαλώ, πρόσεχε τι λες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Πρόσεχε τι λες! Αυτό λέω µόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα «πρόσεχε τι
λες» θα τα λέτε στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τα λέτε
στον Υπουργό Υγείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σε παρακαλώ! Άντε από δω! Θα µας
βγεις και από πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, αφήστε τον να µιλήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Παραλάβατε τιµολόγηση τρεις χαµηλότερες χώρες της Ευρωζώνης, µε όλες τις
χώρες που δεν ήταν στο ευρώ και είχαν χαµηλές τιµές, γιατί δεν
είχαν ευρώ και χωρίς κόφτη.
Αντιθέτως, κύριε Ξανθέ, έπρεπε να πέσει τουλάχιστον 50% και
εφαρµόζονταν οι τρεις χαµηλότερες χώρες, αν ήταν κάτω του
50%, και επιλέξατε δύο χώρες της Ευρωζώνης και κόφτη 7%.
Αυτό, όπως και να το διαβάσετε, είναι προστασία της τιµής των
φαρµάκων.
Ο λόγος που το κάνατε; Τον λόγο που το κάνατε τον ξέρουµε,
γιατί και σε εµάς έρχονταν και µετά ήρθαν. Υπάρχει µια λογική
µε την οποία προτιµούν στην πραγµατικότητα οι εταιρείες να µην
έχουν πτώσεις στις τιµές τους, διότι η πτώση των τιµών µπορεί
να οδηγήσει ενδεχοµένως και σε επηρεασµό τιµών αλλού ή ενδεχοµένως και φυγή. Αυτό είναι το επιχείρηµα που λένε, παρ’
όλο που δεν έχει φύγει κανένα φάρµακο.
Λέτε για το clawback.
Κύριε Ξανθέ, να µιλήσουµε τώρα σοβαρά. Το να υπάρχει 1,5
δισεκατοµµύριο clawback, αυτό το θεωρείτε λογικό; Είναι λογικό
να λειτουργούµε έτσι, επ’ αόριστον; Παραλάβατε clawback που
ήταν πόσο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Το να δώσω το µισό πίσω στη βιοµηχανία
µια χρονιά είναι πρόκληση! Είναι διασπάθιση του δηµόσιου συµφέροντος! Αυτή είναι η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Ξανθέ, θα
µάθετε να ακούτε. Εδώ θα µάθετε και να ακούτε.
Ερχόµαστε και λέµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Α, τι λες; Θα µας κάνεις και µάθηµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν σας διέκοψα.
Γιατί δεν µε αφήνετε να ολοκληρώσω;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε, σας παρακαλώ, να τελειώσει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το clawback,
κύριε Ξανθέ, συγκεντρώνεται πώς; Με τους εξής τρόπους, που
είναι απλοί, τρόποι που όλοι θίγουν τη φαρµακοβιοµηχανία.
Πρώτον, διαπραγµάτευση και να δίνουν εκπτώσεις. Ένα το
κρατούµενο. Ευνοείται η φαρµακοβιοµηχανία, αν δίνει έκπτωση
αντί να έχει clawback; Αν αντί για 50% clawback, δώσει 50% έκπτωση, ευνοείται σε κάτι; Πρώτο µάζεµα του clawback.
Δεύτερον, µε την τιµολόγηση, µε χαµηλότερη τιµή. Ευνοείται
η φαρµακοβιοµηχανία µε τη χαµηλότερη τιµολόγηση; Όχι, βέβαια.
Τρίτον, µε τον έλεγχο της κατανάλωσης, διότι το clawback που
µεγαλώνει δεν µεγαλώνει λόγω αναγκών του Έλληνα ασθενή,
που χρειάζεται παραπάνω θεραπείες. Είναι και αυτό ένα µέρος.
Το µεγαλύτερο, όµως, είναι ότι δεν ελέγχεται η κατανάλωση.
Άρα και τα τρία αυτά µέτρα που εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή
-σας ξέφυγε η δαπάνη πάρα πολύ- είναι µέτρα που δεν ευνοούν
τη φαρµακοβιοµηχανία. Τι έχει κάνει τώρα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ξέρεις πόσο αυξάνεται τον χρόνο παγκόσµια η φαρµακευτική δαπάνη; Αυξάνεται 10%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν αυξήθηκε
10% επί των ηµερών σας.
Και χρόνο-χρόνο να το παίρνουµε, δεν είναι 10%, κύριε Ξανθέ.
Πάµε, λοιπόν, στο δεύτερο κοµµάτι, γιατί εδώ πέρα θα ακούτε
και τις απαντήσεις. Επενδυτικό clawback. Και εσείς το είχατε ξεκινήσει. Είχατε βάλει επιτροπές. Ερχόµαστε και λέµε συµψηφισµό µε το clawback, που είναι 250 εκατοµµύρια συνολικά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ:
(δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μισό λεπτό, γιατί
λέτε τι δίνουµε πίσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, µην απαντάτε στον Βουλευτή. Σας παρακαλώ, συνεχίστε την οµιλία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα επενδυτικό
clawback για να φέρνουν R&B κλινικές δοκιµές και παραγωγή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σωστό είναι αυτό. Είπαµε τίποτα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και ποια είναι η
συνυπευθυνότητα της χώρας; Η συνυπευθυνότητα της χώρας,
που λέτε, είναι να µειώνουµε και για το 2022 θα πρέπει να είµαστε 50 εκατοµµύρια κάτω από ό,τι είχαµε το 2020. Αυτή είναι η
συνυπευθυνότητα της χώρας για το 2022. Προφανώς θα είµαστε
και δεν θα χρειαστεί να βάλουµε ούτε ένα σεντ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ένα δισεκατοµµύριο σε πέντε χρόνια.
Αυτό είναι. Βεβαίως!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και θα δείτε πώς
θα µειωθεί η δαπάνη και δεν θα κρυβόµαστε πίσω από το clawback.
Επιπλέον στις αναφορές σας εδώ είπατε για το κοµµάτι του
συστήµατος. Λέτε, πρώτα από όλα, αν πηγαίνουµε ή δεν πηγαίνουµε στα νοσοκοµεία.
Προφανώς και πηγαίνουµε στα νοσοκοµεία και όλους τους φορείς τούς συναντούµε, κύριε Ξανθέ. Και βλέπουµε συνέχεια και
την ΟΕΝΓΕ και την ΕΙΝΑΠ και την ΠΟΕΔΗΝ, φορείς που αυτός
που είχε την αρµοδιότητα επί των ηµερών σας, ο Αναπληρωτής
Υπουργός, δεν τους έβλεπε σχεδόν ποτέ, όπως µου λέει η ΠΟΕΔΗΝ, που είµαστε σε µια σκληρή κόντρα. Τους βλέπω όλους
τους φορείς και πάω στα νοσοκοµεία.
Η διαφορά µας ποια είναι, κύριε Ξανθέ; Εσείς να πηγαίνετε
µετά το πέρας της εφηµερίας, απλώς και µόνο για να δείτε ένα
προσωπικό που έχει ταλαιπωρηθεί από την εφηµερία, ή να πηγαίνετε, όπως πήγατε στον Ερυθρό, όπου στο κλιµάκιό σας ήταν
άνθρωπος που γύρισε και, αντί να ασχοληθεί µε τα θεσµικά θέµατα, ερχόταν και έλεγε αν θα πάει δικαστικώς τη διοικήτρια;
Αυτό είναι το κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ; Πηγαίνετε δηλαδή και συµπεριφέρεστε εκεί σαν να είστε τοποτηρητές; Να πηγαίνετε και
να επισκέπτεστε, είναι δικαίωµά σας.
Ο Υπουργός πηγαίνει και η Υπουργός πηγαίνει. Η Υπουργός
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έχει την αρµοδιότητα για τα νοσοκοµεία και είναι λογικό να κινείται περισσότερο στο σκέλος των νοσοκοµείων. Εµείς πηγαίνουµε
και συζητάµε µε όλους και συζητάµε και µε αυτούς που µας κλείνουν και το Υπουργείο. Συζητάµε κανονικά και δεν κατεβαίνουµε
κάτω, να παίρνουµε ντουντούκες και να κάνουµε κόντρα µαζί
τους. Ανεβαίνουν πάνω και µε ειλικρίνεια τους λέµε ό,τι πάµε να
κάνουµε και αυτό το συζητάµε. Και µε τους ιατρικούς συλλόγους
συζητάµε. Τρεις και τέσσερις ώρες ήµασταν στην πρώτη συνέλευση που κάναµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ένα τέταρτο πήγες προχθές. Τα µάθαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τη δεύτερη φορά
και το είπα.
Το ήξεραν, κύριε Ξανθέ. Είπα ότι πρέπει να φύγω στις δέκα,
γιατί υπήρχε σύσκεψη. Την πρώτη φορά πήγα τρεις ώρες. Μιλάω
και έρχονται και ιατρικοί σύλλογοι. Άρα όλες οι διαβουλεύσεις
γίνονται.
Και όσο γι’ αυτό το οποίο αναφέρετε, επειδή αναφέρθηκε και
ο κ. Μάρκου, ορίστε η «LANCET». Θα σας το καταθέσω, θα σας
το δώσω, αν θέλετε, να δείτε για την υπερβάλλουσα θνητότητα
για τον Μάρτιο, τώρα. Τα είπα επακριβώς πώς είναι.
Η υπερβάλλουσα θνητότητα, κύριε Ξανθέ, δεν είναι η θνητότητα που µπορούσε να έχει αποφευχθεί, όχι. Διότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουν υπερβάλλουσα θνητότητα. Είναι λογικό ότι
λόγω COVID θα έχεις και υπερβάλλουσα θνητότητα.
Η υπερβάλλουσα θνητότητα γιατί είναι αξιόπιστο στοιχείο;
Διότι δείχνει στην πραγµατικότητα πόσο επιβαρύνθηκε µε υπερβάλλουσα θνητότητα λόγω µιας πανδηµίας η κάθε χώρα. Διότι
υπάρχουν και θάνατοι οι οποίοι µέσα στον χρόνο θα µπορούσαν
να γίνουν.
Είπαµε για την καταγραφή να συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία
στους δείκτες. Η Μεγάλη Βρετανία ξέρετε πώς καταγράφει;
Όποιος µετά τις είκοσι οκτώ µέρες δεν καταγράφεται ως COVID
θάνατος και όποιος µπει µέσα στο νοσοκοµείο για όχι COVID
λόγο, ακόµα και αν πεθάνει από COVID, δεν καταγράφεται ως
τέτοιος θάνατος. Συνολικά λέµε στον κόσµο…
Υπάρχουν χώρες που δεν καταγράφουν τους θανάτους που
γίνονται εκτός νοσοκοµείων και καταγράφουν µόνο τους θανάτους εντός νοσοκοµείων. Υπάρχουν χώρες που καταγράφουν
τους θανάτους που είναι µόνο µε PCR και όχι µε rapid.
Εµείς ακολουθούµε µε τον πιο αυστηρό τρόπο τις οδηγίες που
δίνονται. Και, ναι, κάνουµε και έλεγχο. Και ο ΟΔΙΠΥ έκανε έλεγχο
και ρωτήσατε και είχε πάει στο Αγρίνιο και είχε δει και τη θνητότητα που είπε ο Πρόεδρος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Πού είναι το πόρισµα του ελέγχου;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στο Υπουργείο
υπάρχει, κύριε Ξανθέ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Πού είναι οι διορθωτικές παρεµβάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Ξανθέ, οι
παρεµβάσεις που κάναµε είναι ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει
θνητότητα στη συγκεκριµένη ΜΕΘ.
Διότι εµείς δεν κάνουµε δουλειά για την επικοινωνία, κύριε
Ξανθέ. Μαζεύουµε όλα αυτά τα στοιχεία και ο κ. Ζαούτης µε τον
ΟΔΙΠΥ πηγαίνουν και παρακολουθούν όλες τις αιτίες, όλους
τους φακέλους και εκτός COVID, γιατί µόνο έτσι θα δούµε ένα
καλύτερο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όταν δεν θα κρύβουµε προβλήµατα κάτω από το χαλί, όταν θα πηγαίνουµε και θα βλέπουµε
τι έχει γίνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Γιατί δεν ενηµερώνετε τα κόµµατα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μα, πρέπει να
ολοκληρωθούν, κύριε Ξανθέ.
Κύριε Ξανθέ, επί των ηµερών σας δηλαδή δεν ξέρατε ότι υπάρχουν περιφερειακά νοσοκοµεία που έχουν άλλο ποσοστό θνητότητας απ’ ό,τι έχουν τα αθηναϊκά νοσοκοµεία; Όµως,
προτιµούσατε να µη φαίνονται όλα αυτά, ότι όλα είναι καλώς καµωµένα. Όχι. Υπάρχουν προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
και αυτά τα προβλήµατα θα τα διορθώσουµε µαζί µε τους εργαζόµενους, µαζί µε τα χρήµατα που εξασφαλίσαµε.
Όσο είµαι εδώ πέρα, υπέγραψα τις δύο συµβάσεις για τα 350
εκατοµµύρια που θα δώσουµε από το Ταµείο Ανάκαµψης για το
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ΕΣΥ και τα 250 εκατοµµύρια που θα δώσουµε για την πρωτοβάθµια. Και, ναι, όλο αυτό το πλαίσιο θα φτιάξει ένα νέο ΕΣΥ, που
θα στηρίζεται στους ανθρώπους του, θα στηρίζεται στις καλύτερες υποδοµές -εκατόν πενήντα έξι κέντρα υγείας µπαίνουν µέσα
και άνω των ογδόντα νοσοκοµείων σε άµεσες κατασκευές- και
θα στηρίζεται σε όλες τις δοµές που υπάρχουν στη χώρα µας,
γιατί όλες οι δοµές υπηρετούν το δηµόσιο αγαθό της υγείας.
Τέλος, επειδή αναφέρθηκε από τα άλλα κόµµατα, για πολλά
µπορώ να κατηγορηθώ. Έρχοµαι σε όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις. Πάµε τώρα στις γραπτές ερωτήσεις. Πράγµατι, µου το είχε
επισηµάνει ο κ. Ξανθός, το επισήµανε και η Ελληνική Λύση.
Σας πληροφορώ ότι τους τελευταίους έξι µήνες που είµαι
Υπουργός έχουν κατατεθεί πάνω από χίλιες διακόσιες γραπτές
ερωτήσεις. Αυτές οι γραπτές ερωτήσεις έχω δώσει εντολή να
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απαντώνται το συντοµότερο δυνατό. Καταλαβαίνετε ότι για τις
υπηρεσίες στις είκοσι ηµέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι,
αυτή τη στιγµή έχουν απαντηθεί πάνω από τις µισές. Θα συνεχίσουν να απαντώνται. Και έχουν απαντηθεί όλες οι επίκαιρες. Δεν
µπορεί να υπάρχει ένας Βουλευτής να µου έχει κάνει επίκαιρη
ερώτηση και να προσπάθησα να την αποφύγω. Διότι δεν φοβόµαστε τον διάλογο και είµαστε εδώ µε τα επιχειρήµατά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
µε αριθµό 6/3/15-11-2021 επίκαιρης επερώτησης µε θέµα: «Η
αποτυχηµένη διαχείριση, η υγειονοµική τραγωδία και οι εγκληµατικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωµένους - θανάτους εκτός ΜΕΘ».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Η πρώτη µε αριθµό 478/1-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου και η πρώτη µε αριθµό 2286/13-1-2022 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων, κατά άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, θα απαντηθούν από τον
Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Η έκτη µε αριθµό 488/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου και η πέµπτη µε αριθµό 496/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου θα απαντηθούν από την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Η τέταρτη µε αριθµό 492/4-3-2002 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Ιωάννη Οικονόµου.
Η τρίτη µε αριθµό 499/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου και η τρίτη µε αριθµό 501/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου.
Η δεύτερη µε αριθµό 480/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου και η πρώτη µε αριθµό 481/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.
Η έβδοµη µε αριθµό 500/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο.
Η πέµπτη µε αριθµό 483/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά.
Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 487/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου, που απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, δεν θα απαντηθεί, λόγω
αναρµοδιότητας.
Ξεκινούµε µε τη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 478/1-3-2022
επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Γενικού Νοσοκοµείου
στην Ανατολική Αττική».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ίδρυση και λειτουργία νοσοκοµείου στην
ανατολική Αττική απασχολεί ως θέµα συζήτησης τους πολίτες
της ευρύτερης περιοχής πάνω από είκοσι χρόνια. Είναι, λοιπόν,
ένα διαχρονικό αίτηµα. Και τούτο προέκυψε, γιατί, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια -τις τελευταίες δεκαετίες θα πωέχουµε µια πληθυσµιακή έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, άρα και οι ανάγκες νοσοκοµειακής κάλυψης είναι µεγάλες.
Θυµάµαι, ως νέος Βουλευτής, να ασχολούµαι για πρώτη φορά
το 2002 µε το νοσοκοµείο, ρωτώντας τότε -γιατί πρέπει να πω
ότι δεν υπήρχε καν χωροθέτηση για νοσοκοµείο στην περιοχήµεταξύ των άλλων αν έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος για την
κατασκευή νέου δηµόσιου νοσοκοµείου στην ανατολική Αττική.
Αυτά το µακρινό 2002, για να περάσουµε µετά στο 2007, που
για πρώτη φορά ο τότε Υφυπουργός της κυβέρνησης Καραµανλή, ο Θανάσης Γιαννόπουλος, απάντησε θετικά, ότι δηλαδή
αρχίζει η πολιτική ηγεσία να βλέπει το θέµα του νοσοκοµείου, µε
ένα δελτίο, και ακολούθησαν θετικές προσεγγίσεις -οµολογώ και
το 2011- από άλλες κυβερνήσεις. Και φτάσαµε στο 2017, όταν
τότε ο Δήµος Κορωπίου πρότεινε σαν χώρο στέγασης ενός νέου
νοσοκοµείου το κτήριο του Ερασµίου στη διαδροµή Κορωπί Βάρη, το οποίο έχει σταµατήσει.
Και βέβαια, έκλεισε το όλο θέµα των συζητήσεων για νοσοκοµείο το 2019-2020, µε αυτή τη δωρεά της κυπριακής Κυβέρνησης, που ξεκίνησε, θέλοντας να βοηθήσει τους πυρόπληκτους

µε ένα νοσοκοµείο στην ευρύτερη πυρόπληκτη περιοχή, κάπου
στο Μάτι. Κάπως έτσι έγιναν τα γεγονότα όλα αυτά τα χρόνια.
Σήµερα, µε αφορµή πρωτοβουλία συµπολιτών µας οι οποίοι
συλλέγουν υπογραφές -αλήθεια, δεν ξέρω ποιος τούς είπε ότι
µαζεύοντας υπογραφές µπορεί να γίνει το νοσοκοµείο, αλλά νοµίζουν ότι µε τον τρόπο αυτό µπορούν να συµβάλουν-, κατέθεσα
ερώτηση γραπτή, η οποία ξέρετε ότι δεν µου απαντήθηκε και η
οποία µετετράπη σε επίκαιρη και τη συζητάµε σήµερα. Και σας
ευχαριστώ γι’ αυτό, γιατί δίνει τη δυνατότητα, κυρίως σε εσάς
προσωπικά, εγώ θα έλεγα, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και στην
Κυβέρνηση γενικότερα να αποσαφηνίσετε τις θέσεις της Κυβέρνησης για αυτό το διαχρονικό αίτηµα. Διότι, ξέρετε, πλανώνται
διάφορα, ακούγονται διάφορα.
Θα έλεγα ότι γίνεται εκµετάλλευση αυτής της, κατά τα άλλα,
καλής πρωτοβουλίας. Διότι όποιον και να ρωτήσετε σε όλη την
ανατολική Αττική «θέλεις να γίνει νοσοκοµείο;», τι θα σου πει;
«Όχι»; Όπου και να το ρωτήσεις, σε όλη την Ελλάδα. Θετικό
είναι, ο καθένας θετικά το προσεγγίζει. Το θέµα είναι αν µπορούµε αυτό να το υποσχεθούµε πραγµατικά, να δεσµευθούµε
για χρονοδιάγραµµα, δηλαδή να είναι ένας στόχος εφικτός.
Σταµατώ, κυρία Πρόεδρε, εδώ, να απαντήσει ο Υπουργός και
θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πρώτα από όλα,
κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Γνωρίζω και το ενδιαφέρον σας, προφανώς και µε την εκλογή σας
όλα αυτά τα χρόνια -και ειδικά τώρα- διαχρονικά για τα θέµατα
των περιοχών. Και µάλιστα, υπάρχει και το δεύτερο σκέλος, που
προφανώς θα µας απασχολήσει και στη δευτερολογία, που έχει
να κάνει µε την πρωτοβάθµια. Είναι ένα θέµα που ενδιαφέρει
πραγµατικά και Βουλευτές και φορείς πάντοτε. Είναι ένα από τα
κεντρικά θέµατα συζήτησης αναφορικά µε νοσοκοµείο στην ανατολική Αττική.
Επειδή ακριβώς η Κυβέρνηση θέλει να έχει απέναντι στους
συµπολίτες µας µια ξεκάθαρη θέση, οφείλω να σας πω ότι η αναγκαιότητα ως αναγκαιότητα έχει διατυπωθεί διαχρονικά, όπως
το λέτε, άρα είναι κάτι που οπωσδήποτε υπάρχει ως αναγκαιότητα. Όµως, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγµή γίνεται η πλήρης
εκπόνηση του υγειονοµικού χάρτη στη δευτεροβάθµια, δηλαδή
στα νοσοκοµεία σε όλες τις ΥΠΕ.
«Τρέχει» και στην 1η ΥΠΕ και στη 2η ΥΠΕ, που αφορούν ευρύτερα την περιοχή, αλλά και σε όλες τις άλλες ΥΠΕ ο υγειονοµικός
χάρτης, ο οποίος θα αποτυπωθεί µε τα εξής κριτήρια: την αναγκαιότητα που υπάρχει σε έναν συγκεκριµένο χώρο, οπωσδήποτε βάσει και του πληθυσµού του και µε βάση την πρόσβαση
που υπάρχει κοντά σε υγειονοµικές δοµές, τις ανάγκες που έχει
εκεί πέρα η κοινωνία και µε βάση τα επιδηµιολογικά στοιχεία.
Οπωσδήποτε η συγκεκριµένη περιοχή που λέτε, όπως τη γνωρίζω, είναι µια περιοχή που έχει µια πληθυσµιακή έκρηξη και ειδικά τους θερινούς µήνες έχει επιπλέον έκρηξη. Όµως, όλα αυτά
θα αποτυπωθούν σε έναν σχεδιασµό, ο οποίος θα είναι ο πλήρης
υγειονοµικός χάρτης.
Η θέση της Κυβέρνησης και η εντολή που έχουµε πάρει και
από τον Πρωθυπουργό είναι να έχουµε πλήρη εικόνα όλων των
αναγκών και σε όλες τις περιοχές. Εποµένως, µε αυτή την έννοια,
το αίτηµα ως αίτηµα -που οφείλω να σας πω επί της αρχής είναι
κάτι που έχει απασχολήσει όλες τις κυβερνήσεις, και εµάς- θα
µπει σε µια διάσταση αποτύπωσης βάσει των υγειονοµικών αναγκών.
Υπ’ αυτή την έννοια -γιατί βλέπω και τη δραστηριότητα που
υπάρχει από φορείς µε ευγενές ενδιαφέρον, προφανώς είναι
αυτό το οποίο λέτε- είναι κάτι που οφείλω να πω ότι εκτιµάται
µεν, αλλά τα κριτήρια µε τα οποία θα παρθούν οι αποφάσεις και
για το αν θα γίνει νοσοκοµείο και για το πού θα γίνει νοσοκοµείο
συνολικά στον υγειονοµικό χάρτη θα είναι καθαρά µε βάση την
υγειονοµική αναγκαιότητα.
Άρα, µε απόλυτο σεβασµό στο ενδιαφέρον που υπάρχει, χτυπούν ανοιχτές θύρες, υπό την έννοια ότι η Κυβέρνηση έχει δει
ότι υπάρχει ένα θέµα εκεί, το εξετάζει αυτό το θέµα στην ευρύ-
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τητά του. Είµαστε σε ένα χρονικό σηµείο, κύριε Βουλευτά, που
πιστεύω ότι σε αρκετά σύντοµο χρονικό διάστηµα -δεν προσπαθούµε να πούµε ότι θέλουµε να µεταφέρουµε κάτι στις ελληνικές
καλένδες- θα µπορούµε να έχουµε την αποτύπωση και να πούµε
ακριβώς πώς είναι να αναπτυχθούν υγειονοµικές δοµές.
Οπότε, µε σεβασµό απέναντι στους συµπολίτες σας στις συγκεκριµένες περιοχές, η Κυβέρνηση θα τοποθετηθεί µε έναν ξεκάθαρο τρόπο για τον σχεδιασµό του υγειονοµικού χάρτη, που
θα αφορά και τη συγκεκριµένη περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κοιτάξτε. Προφανώς ήθελα να συζητήσουµε το θέµα, κύριε Υπουργέ, τόσο ως προς την ουσία του
αλλά και ως προς τη διαδικασία. Γιατί προσωπικά δεν δέχοµαι
να εµπαίζει κανείς τους συµπολίτες µου, που όπως είπατε κι
εσείς -και έτσι είναι- ξεκινούν από µια αθώα προσέγγιση, µια
αγαθή προσέγγιση, να έχουν νοσοκοµείο στην περιοχή τους. Και
επειδή θέλουµε να εξακολουθούµε να τους κοιτάζουµε στα µάτια
και να τους λέµε πάντα την αλήθεια, ήθελα το θέµα να ξεκαθαρίσει.
Σήµερα εσείς απ’ ό,τι κατάλαβα -και πέστε µου αν κατάλαβα
σωστά- κρατάτε ζωντανή την ελπίδα σε αυτό το διαχρονικό αίτηµα για δηµιουργία νοσοκοµείου. Μας λέτε ότι θα εξεταστεί στο
πλαίσιο του γενικότερου προγραµµατισµού της νοσοκοµειακής
υγείας σε όλη την Ελλάδα -αυτό που έχετε εξαγγείλει- και ανάλογα µε τα κριτήρια, τα οποία θα θέσει προφανώς κάποια επιτροπή, θα αξιολογηθεί και η ανατολική Αττική αν πρέπει να γίνει
ή να µη γίνει και να εξυπηρετηθεί διαφορετικά η ευρύτερη περιοχή.
Άρα µου λέτε ότι δεν είναι θέµα «µαζεύω υπογραφές», αν έχω
πολλές υπογραφές γίνεται νοσοκοµείο, αν έχω λίγες δεν γίνεται.
Αυτό είναι µια κίνηση, διότι φρεσκάρουµε, αν θέλετε, στον κόσµο
αυτή την ελπίδα και αυτό το αίτηµα ότι είναι ζωντανό. Κι εσείς
σήµερα πραγµατικά το διατηρείτε ζωντανό, αλλά το µεταθέτετε
στο µέλλον, το οποίο σήµερα εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να το
προσδιορίσω, φαντάζοµαι ούτε κι εσείς.
Άρα δεν µπορούµε να πούµε κάτι πιο συγκεκριµένο σήµερα
στους πολίτες. Ό,τι περισσότερο πούµε πιθανόν να αποδειχθεί
υπερβολή και ψέµα -κι εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να το πω,
διατηρώντας την έντιµη σχέση µε τους πολίτες της περιοχής
όπου ζω-, αλλά και όποια αναστολή προς αυτή την πρωτοβουλία
πάλι να µην έκανε καλό.
Άρα ακούµε τους πολίτες, ακούµε το αίτηµα, το καταγράφουµε για µια ακόµη φορά, το διατηρούµε ζωντανό σαν προοπτική και επανερχόµαστε, ελπίζω, στο εγγύς µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο λέτε. Οπωσδήποτε οποιαδήποτε κοινωνική ζύµωση είναι θεµιτή και ακριβώς τίθενται τα
θέµατα στο Υπουργείο. Η αναγκαιότητα ως αναγκαιότητα, κάτι
το οποίο έχουµε δει διαχρονικά ότι έχει αποτυπωθεί, προφανέστατα λαµβάνεται υπ’ όψιν από τον Υπουργό και από το Υπουργείο.
Επειδή, όµως, ακριβώς στους πολίτες θα πρέπει να λειτουργούµε µε µία απόλυτη υπευθυνότητα και ειδικά σε θέµατα που
σχετίζονται µε τα θέµατα υγείας και την αναγκαιότητα που έχουν
για πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές δοµές υγείας, αυτό που
έχουµε να πούµε στην παρούσα φάση είναι ότι και αυτό το αίτηµα όχι απλώς το διατηρούµε ως ελπίδα, για να πούµε ότι θα
το διατηρήσουµε, αλλά συνολικά ως αίτηµα το γνωρίζει η Κυβέρνηση, το βλέπει µε ιδιαίτερη προσοχή, όχι επειδή απλώς απασχολεί την τοπική κοινωνία, αλλά γιατί εκτιµώνται οι υγειονοµικές
ανάγκες που υπάρχουν στη συγκεκριµένη περιοχή.
Στο σύνολο του χάρτη που θα αναπτυχθεί και είναι εγγύς στο
µέλλον -η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας που κινείται ήδη έχει
διαµορφώσει σε πλαίσιο περιφερειών, άρα έχουµε µία πρώτη
αποτύπωση- θα είµαστε σε θέση να εξαγγείλουµε ακριβώς τι δυ-

9689

νατότητες υπάρχουν συνολικά στις υγειονοµικές δοµές και στο
συγκεκριµένο σηµείο στο οποίο αναφέρεστε.
Όµως, και δεν το λέµε απλώς για να µεταφέρουµε στους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν τις κοινωνικές τους
δραστηριότητες, λέµε ότι η Κυβέρνηση γνωρίζει τις αναγκαιότητες, τις βλέπει. Είναι κάτι, λοιπόν, που το έχει σαν µια βάση, αλλά
αυτό θα αποτυπωθεί οπωσδήποτε µε αυστηρά υγειονοµικά κριτήρια.
Και µάλιστα, επειδή έχει µια µεγάλη αξία, γιατί αναφέρεστε και πολύ σωστά- σε ένα σύνολο δοµών πρωτοβάθµιας που έχει
η περιοχή, που είναι πολύ κρίσιµες πρωτοβάθµιες ακριβώς, γιατί
αυτή τη στιγµή θα πρέπει να εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό τις
πρώτες και τις βασικές ανάγκες, οφείλω να σας πω, κύριε Βουλευτά, ότι ήδη υπογράψαµε, όπως ανέφερα και προηγουµένως,
την πρώτη σύµβαση για τα εκατόν πενήντα έξι κέντρα υγείας που
αποτυπώνονται.
Μέσα τώρα στο κοµµάτι που αφορά την πρωτοβάθµια, µε τον
Γενικό Γραµµατέα, τον Μάριο Θεµιστοκλέους, ελέγχουµε και για
τα συγκεκριµένα κέντρα υγείας που υπάρχουν τι αναβαθµίσεις
πρέπει να γίνουν και σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και κτηριακά.
Είναι 246 εκατοµµύρια, πολύ σοβαρό νούµερο, ειδικά όταν αναφερόµαστε σε δοµές πρωτοβάθµιας περίθαλψης, και είναι µέσα
στις προτεραιότητές µας, ακριβώς επειδή η συγκεκριµένη περιοχή έχει ιδιαίτερες ανάγκες, λόγω των προσβάσεων που υπάρχουν, να αναβαθµιστούν. Θα είµαστε σε θέση να πούµε ποια θα
ενταχθούν από αυτά στο Ταµείο Ανάκαµψης, ώστε και στο πρωτοβάθµιο σκέλος να υπάρχει µια αναβάθµιση υπηρεσιών για
όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ανατολική Αττική.
Στο δευτεροβάθµιο ισχύει αυτό το οποίο σάς είπα. Όταν είµαστε στην πλήρη έρευνα και πλήρη ολοκλήρωση του υγειονοµικού
χάρτη, θα µπορέσουµε να τοποθετηθούµε, αναγνωρίζοντας
όµως ότι υπάρχει και µια διαχρονική αναγκαιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 2286/13-1-2022
ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ροδόπης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου (Τάκη) Χαρίτου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Να λειτουργήσει ο χώρος υδροθεραπείας και αποκατάστασης
του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κοµοτηνής»,
την οποία θα απαντήσει επίσης ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι η στήριξη των υπηρεσιών
υγείας για άτοµα µε αναπηρίες υστερεί διαχρονικά στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας. Βασικός λόγος είναι η υποστελέχωση των σηµαντικών δοµών που υπάρχουν, οι οποίες δεν αξιοποιούνται
ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους τους.
Μια τέτοια δοµή, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, γνωστό ως ΚΕΦΙΑΠ, λειτουργεί στην Κοµοτηνή. Ενώ ως βασικό στόχο έχει να προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωµένης
φροντίδας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, ενώ το
κέντρο διαθέτει έναν σύγχρονο χώρο υδροθεραπείας και αποκατάστασης, δηλαδή µια λειτουργική πισίνα µε πλήρη µηχανικό
εξοπλισµό εισόδου-εξόδου, χώρους µε ειδικές µπανιέρες, που
όλα κατασκευάστηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, ενώ οι ειδικοί κάνουν λόγο για τις ευεργετικές ιδιότητες της θεραπευτικής
κολύµβησης, που θα µπορούσε να βελτιώσει σηµαντικά τη ζωή
των ατόµων µε αναπηρίες, µε κινητικά προβλήµατα, συµβάλλοντας σηµαντικά στον τοµέα της αποκατάστασης και ένταξής τους,
ενώ υπάρχει αυτός ο χώρος, το ΚΕΦΙΑΠ, και θα µπορούσαν να
ωφεληθούν σηµαντικά οι συµπολίτες µας µε προβλήµατα αναπηρίας, δυστυχώς δεν αξιοποιείται, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού.
Ο χώρος της φυσικοθεραπείας στο ΚΕΦΙΑΠ υπάγεται διοικητικά στην 4η ΥΠΕ και στο νοσοκοµείο. Είναι στη δική σας αρµοδιότητα και η ευθύνη βαραίνει το Υπουργείο Υγείας, αφού µε την
πολιτική εγκατάλειψης που ακολουθείτε, της υποβάθµισης µέσω
της υποστελέχωσης των συγκεκριµένων δοµών του δηµοσίου
συστήµατος υγείας, ωθείτε ουσιαστικά τους ανθρώπους µε αναπηρία στον ιδιωτικό τοµέα.
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Η λειτουργία του εν λόγω χώρου υδροθεραπείας και αποκατάστασης σας λέω ότι αποτελεί καθολικό αίτηµα όλων των συλλόγων που εκπροσωπούν τους συµπολίτες µας µε αναπηρία στη
Ροδόπη.
Εκτός των άλλων, σας έχει κατατεθεί συγκεκριµένη πρόταση
για τη βιώσιµη και ορθολογική λειτουργία µόνο -το τονίζω- του
χώρου υδροθεραπείας από τον σύλλογο «Περπατώ», µια δοµή
συνεργατική, που υλοποιεί σηµαντικά προγράµµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ: Τι σκέφτεστε να κάνετε; Είναι στις προθέσεις σας να λειτουργήσει ο
χώρος υδροθεραπείας και αποκατάστασης στο ΚΕΦΙΑΠ της Κοµοτηνής; Θα προχωρήσετε στη στελέχωσή του µε το αναγκαίο
εξειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται, προκειµένου αυτή να
λειτουργήσει;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, σε µια ευρύτερη έννοια, πραγµατικά τίθεται
ένα θέµα γενικότερα, που έχει να κάνει µε την αποκατάσταση,
που πολλές φορές την υποτιµούµε και ως αποκατάσταση. Είναι
ακριβώς κεντρικό σηµείο, που συνδέεται µε µια ολοκληρωµένη
περίθαλψη, που ξεκινά από την πρόληψη την πρωτοβάθµια, τη
δευτεροβάθµια και την αποκατάσταση.
Και ναι, είναι πραγµατικότητα ότι στο κοµµάτι της αποκατάστασης οι δηµόσιες δοµές υστερούν. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα
πολλές ιδιωτικές δοµές. Δεν υπάρχουν δηµόσιες δοµές. Ακόµη
και στις µεγάλες πόλεις είναι κατά βάση περιορισµένες. Και
οπωσδήποτε -και είναι λογικό µε την ιδιαιτερότητα που σας διακρίνει και για τη συγκεκριµένη περιοχή- βάζετε ένα κεντρικό
θέµα, που έχει να κάνει µε το ΚΕΦΙΑΠ. Το ΚΕΦΙΑΠ λειτουργούσε
ως αυτόνοµη δοµή µέχρι το 2012, οπότε και εντάχθηκε στον οργανισµό του νοσοκοµείου. Ενώ έχει αυτές τις εγκαταστάσεις τις
οποίες λέτε, αυτές οι εγκαταστάσεις δεν έχουν λειτουργήσει
ποτέ. Ποτέ δεν λειτούργησαν οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις.
Αναφορικώς µάλιστα µε την υδροθεραπεία, απαιτούνται συγκεκριµένες άδειες, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί.
Αναφορικώς τώρα µε τη στελέχωση: Με τον ν.4600/2019 -που
ήταν και δικός σας νόµος- για την ενίσχυση όλων αυτών των
δοµών υπήρξαν σαράντα δύο θέσεις ειδικευµένων ιατρών µε την
ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής. Και µε πρόσφατη υπουργική
απόφαση στις 3-11-2021 έγινε κατανοµή στο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής για αυτές τις ειδικότητες δύο θέσεων.
Για τη δυνατότητα η οποία έχει να κάνει µε την παροχή την
οποία λέτε, στον Σύλλογο Ατόµων µε Κινητικά Προβλήµατα
«Περπατώ», δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, καθώς πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ο οργανισµός του είναι
µέσα στο νοσοκοµείο. Και από εκεί και πέρα και η Αναπληρώτρια
Υπουργός είχε επισκεφθεί τα σηµεία αυτά και γνωρίζουµε ότι
πρέπει να τύχουν µιας αναβάθµισης. Στο πλαίσιο της συνολικότερης εικόνας του υγειονοµικού χάρτη εξετάζουµε και τη συγκεκριµένη δοµή.
Οφείλω να σας πω, και θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας, ότι δεν έχω ασχοληθεί επισταµένως σε όλο αυτό το
πλαίσιο, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπω ως κεντρικό, γιατί συνδέεται µε την αναπηρία. Και ευελπιστώ ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα µπορέσουµε να σας πούµε επακριβώς τι
µπορούµε να κάνουµε. Πέρα από τη στελέχωση, που σας παίρνει
δύο θέσεις, θα δούµε τώρα και για τις επτακόσιες που θα γίνει
κατανοµή, τι άλλο µπορεί να υπάρξει, αλλά κυρίως και στο θέµα
το οποίο βάζετε ως κεντρικό, που έχει να κάνει µε το αν τελικά
αυτές οι δοµές, που δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ έως τώρα, θα
µπορέσουν να λειτουργήσουν προς όφελος των συµπολιτών µας
που είναι σε µια ευαίσθητη κατηγορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας είπα από την
αρχή µε πολλή σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι πράγµατι αυτές οι
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µεγάλες ανάγκες αποκατάστασης των ανθρώπων µε αναπηρία
δυστυχώς δεν έτυχαν διαχρονικά της ανάλογης στήριξης. Αυτό,
όµως, δεν σηµαίνει ότι µπορεί να δικαιολογηθεί η δική σας απραξία όλο αυτό το διάστηµα. Και το λέω αυτό, γιατί προφανώς το
αν µπορεί να λειτουργήσει ή όχι, να υπάρξει η άδεια, συνδέεται
πρωτίστως και κυρίως µε την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, που µπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία ενός τέτοιου
χώρου, όπως είναι ο χώρος υδροθεραπείας και αποκατάστασης.
Άρα, λοιπόν, η άδεια συνδέεται κυρίως µε το εξειδικευµένο προσωπικό, που µπορεί και πρέπει το δηµόσιο σύστηµα υγείας να
προχωρήσει στην πρόσληψή του.
Το λέω αυτό γιατί -θα είµαι απολύτως σαφής- δεν αναλάβατε
καµµία απολύτως δέσµευση. Θα έλεγα ότι επιµένετε στην µέχρι
τώρα επιλογή σας, της εγκατάλειψης αυτών των δηµόσιων
δοµών. Μολονότι αναγνωρίζετε ότι είναι λίγες, εντούτοις επιµένετε σε αυτή την πολιτική εγκατάλειψης, γιατί δυστυχώς όχι προσωπικά αλλά ως Κυβέρνηση, το ενδιαφέρον σας είναι κυρίως σε
ό, τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα στον οποίον αναγκαστικά προστρέχουν οι συµπολίτες µας οι ανάπηροι.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πράγµατι µεγάλες υποδοµές που
έχουν δηµιουργηθεί τη δεκαετία του 2000, σοβαρές υποδοµές
µε σύγχρονο εξοπλισµό, ικανό πράγµατι να ανταποκριθεί σε
αυτές τις σηµερινές σύγχρονες ανάγκες που έχει η κοινωνία µας.
Αν θέλετε η ανάγκη γίνεται ακόµα πιο επιτακτική για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Και η πανδηµία ανέδειξε µε ακόµη µεγαλύτερη
ένταση την ανάγκη να προχωρήσουµε όχι µόνο στην αποθεραπεία αλλά και την αποκατάσταση και σε άλλες ασθένειες που σήµερα διαρκώς διευρύνονται.
Θα επιµείνω λοιπόν και πραγµατικά θα ζητήσω να απαντήσετε
αν τελικά θα πάρετε πρωτοβουλία, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο
συγκεκριµένος χώρος προφανώς µε την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, το οποίο στο τέλος-τέλος είναι στην αρµοδιότητα τη δική σας πρωτίστως. Γιατί νοµίζω είναι µια πολύ µεγάλη
ανάγκη για την περιοχή, ένα αίτηµα διαχρονικό όλων των συλλόγων των ατόµων µε αναπηρίες και νοµίζω είναι κάτι που ανταποκρίνεται πραγµατικά στις ανάγκες που έχει συνολικά η περιοχή
εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Προφανώς δεν
θα µπω σε αυτό που είπατε και το αναφέρατε, δηλαδή, στη διαχρονική µη λειτουργία. Προφανώς αναλογεί στον κάθε Υπουργό
και η µη λειτουργία οποιασδήποτε δοµής για το διάστηµα το
οποίο είναι. Αλλά αντιλαµβάνεστε ότι µέσα στο πλαίσιο που είχαν
να κάνουν µε τη διαχείριση πανδηµίας, δυστυχώς και κεντρικά
θέµατα που είχαν να κάνουν µε την αξιοποίηση δοµών δεν προχώρησαν στον βαθµό το οποίο θα ήταν επιθυµητό.
Τώρα ακριβώς επειδή γίνεται η επεξεργασία, όπως είπα και
προηγουµένως, καµµία δοµή δεν περισσεύει, ειδικά δοµές που
θα έχουν κενό. Ο τρόπος αξιοποίησής τους συνδέεται και µε τη
στελέχωση. Και σας είπα ότι τον Νοέµβριο του 2021, δηλαδή
µέσα σε αυτό το εξάµηνο που είµαι και Υπουργός Υγείας, υπήρξε
η τοποθέτηση των δύο ατόµων ειδικότητας στον συγκεκριµένο
φορέα. Από εκεί και πέρα, όµως, θα υπάρξει αξιοποίηση σε όλες
τις δοµές.
Και οφείλω να σας πω ότι σε πολλές δοµές που λειτουργούν
ή που δεν έχουν λειτουργήσει είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο η
σκέψη µας -και ξέρω ότι πάρα πολύ ενοχλεί και την Αριστεράότι µπορεί και τέτοιες δοµές να λειτουργήσουν και µε τη µορφή
συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όταν επιλέγεται το
µοντέλο να µπορέσει να αναπτύξει αυτή τη δραστηριότητα ένας
ιδιώτης και να έχει δωρεάν παροχή. Άλλωστε µη νοµίζετε ότι
αυτό που ρωτάτε µε τον σύλλογο, που είναι να πάρει τη διαχείριση, απέχει πολύ από µια φιλοσοφία ότι και κάποιος άλλος
εκτός του δηµοσίου µπορεί να την κάνει.
Συνεπώς επειδή θέλω να είµαι απόλυτα σαφής απέναντί σας,
στη βούλησή µας είναι να µη µείνει έτσι καµµία δοµή, όπως και
η συγκεκριµένη. Δεν είµαι έτοιµος να σας πω µε ποιον τρόπο θα
αναβαθµιστεί. Όµως αποτελεί ως προσωπική µου δέσµευση και
στους συµπολίτες σας που εκφράζετε αλλά και γενικότερα ότι
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ναι, καταλαβαίνουµε πως η συγκεκριµένη δοµή διαχρονικά
κακώς έχει µείνει χωρίς να την εκµεταλλευτούµε. Αντιλαµβάνοµαι και αισθάνοµαι και στο µέρος που µου αναλογεί, όπως καταλαβαίνετε, µια συστολή στους συµπολίτες µας, οι οποίοι
βρίσκονται και σε µια ευάλωτη κατάσταση. Άρα υπάρχει στον
σχεδιασµό µας. Ελπίζουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να σας
πούµε τον τρόπο αξιοποίησης που µπορεί να είναι και µε τον
τρόπο που λέτε, αλλά µπορεί να είναι και µε άλλον τρόπο που θα
συνδέεται µε σύµπραξη, προκειµένου να µπορεί να παρέχεται
αυτή η υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, την 10-3-2022,
Ποινική Δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Υγείας και
νυν Υπουργό Τουρισµού Βασίλη Κικίλια.
Επίσης, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από το Σάββατο 12 Μαρτίου έως την Πέµπτη 17 Μαρτίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 480/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα:
«Υπολειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων της Ανατολικής
Αττικής» και η πρώτη µε αριθµό 481/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου Αττικής», οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο θέµα θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των
οµιλητών ως προς τον χρόνο οµιλίας τους, σε εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του Κανονισµού της
Βουλής. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Λιβάνιος.
Ορίστε, κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστηµα έχουµε γίνει αποδέκτες
πολλών διαµαρτυριών από κατοίκους της ανατολικής Αττικής για
την κατάσταση που επικρατεί στα κτηµατολογικά γραφεία της
περιοχής. Στην ανατολική Αττική έχουµε αρκετά κτηµατολογικά
γραφεία, όπως στο Κορωπί, στον Μαραθώνα, στα Σπάτα, στην
Κερατέα. Όµως, οι πολίτες και οι εργαζόµενοι σε όλα αυτά τα
γραφεία της ανατολικής Αττικής διαµαρτύρονται, αφού διαπιστώνουν τη δυσλειτουργία τους και αυτός είναι ένας επιεικής χαρακτηρισµός που χρησιµοποιούµε. Αποδίδουν δε αυτή τη
δυσλειτουργία στην υποστελέχωσή τους και στην αδιαφορία της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Με µια απλή επίσκεψη οποιοσδήποτε σε οποιοδήποτε κτηµατολογικό γραφείο της Αττικής θα διαπιστώσει αµέσως πως υπάρχουν τεράστιες ουρές συµπολιτών µας που αναµένουν να
εξυπηρετηθούν.
Ωστόσο και οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε απόγνωση, διότι το
αρµόδιο Υπουργείο δεν έχει φροντίσει ούτε για τα στοιχειώδη
ούτε για την προµήθεια ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος ή χαρτιού. Παρ’ όλες τις ελλείψεις, οι εργαζόµενοι καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε να διορθωθούν τα λάθη που έχουν
προκύψει κατά την περίοδο των κτηµατολογικών δηλώσεων και
έχουν ως αποτέλεσµα τη µεγάλη ταλαιπωρία των συµπολιτών
µας.
Ερωτάσθε, λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε ως πολιτική ηγεσία
για να αποκαταστήσετε την εύρυθµη λειτουργία των κτηµατολογικών γραφείων της ανατολικής Αττικής, έτσι ώστε να πάψει η
ταλαιπωρία πολιτών αλλά και εργαζοµένων σε αυτά.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, το Κτηµατολογικό Γραφείο Αττικής, το οποίο στεγάζεται στο Κορωπί, δηµιουργήθηκε µε τον
νόµο του 2018, τον ν.4512 και ουσιαστικά καταργήθηκαν τα άµισθα υποθηκοφυλακεία τα οποία δούλευαν και τα κτηµατολογικά
γραφεία. Από τότε ακριβώς αρχίζουν τα προβλήµατα, γιατί µέχρι
τότε παρά τον φόρτο εργασίας οι άµισθοι υποθηκοφύλακες που
εκτελούσαν, όπως είπα, και χρέη στο κτηµατολόγιο κατόρθωναν
να επιλύουν τα προβλήµατα.
Και, δυστυχώς, αυτά τα προβλήµατα κάθε µέρα που περνάει
διογκώνονται. Νοµίζαµε ότι είναι η αρχή και κάπως θα ξεπεραστούν, αλλά αντί να ξεπεραστούν, αντιµετωπίζουµε φαινόµενα
άνθρωποι να πηγαίνουν από τις 3.00’ και τις 4.00’ το πρωί να κοιµούνται στο αµάξι για να πάρουν χαρτί, για να πάρουν σειρά για
να µπουν στο κτηµατολογικό γραφείο. Μας γυρνάνε όχι χρόνια,
δεκαετίες πίσω αυτά τα φαινόµενα και πολλές φορές πρέπει να
σας πω στο Κορωπί, που τυχαίνει να είναι περιοχή που τη γνωρίζω πολύ καλά γιατί εκεί µένω, τις περισσότερες µέρες ζητούν
την παρέµβαση της αστυνοµίας για να επιβάλει την τάξη. Αυτά
τα φαινόµενα πρέπει να τελειώσουν.
Δεν ξέρω αν τα άµισθα υποθηκοφυλακεία, για τα οποία παραπονείται ο κύριος συνάδελφος σήµερα, καταργήθηκαν ελαφρά
τη καρδία, χωρίς να έχει προβλεφθεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν
έπρεπε να κλείσουν πρώτα τα µεγάλα υποθηκοφυλακεία, τα µεγάλα κτηµατολογικά γραφεία, όπως είναι του Κορωπίου για παράδειγµα.
Και µάλιστα, στο Κορωπί από Κτηµατολογικό Γραφείο Κορωπίου µετονοµάστηκε σε Κτηµατολογικό Γραφείο Αττικής, που
αυτό σηµαίνει ότι και άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής
θα έρθουν στο Κτηµατολογικό Γραφείο Αττικής, όπως για παράδειγµα τα Σπάτα, όπως για παράδειγµα µεθαύριο πιθανόν η Κερατέα και δεν ξέρω ποιος. Εγώ λέω ότι µε τη δουλειά που έχει
σήµερα, µε την πίεση που έχει σήµερα δεν µπορεί να αντεπεξέλθει. Σκεφτείτε αν αύριο προστεθούν επιπλέον δραστηριότητες,
επιπλέον περιοχές, εκεί πια θα φτάσουµε σε αδιέξοδο.
Πριν φτάσουµε σε αυτό το αδιέξοδο, είµαστε εδώ σήµερα να
σας ζητήσουµε πραγµατικά την προσέγγισή σας. Έχουµε κάνει
µια αρχική κουβέντα και ξέρω κάποιες απόψεις σας, αλλά άλλο
το τι συζητάµε κατ’ ιδίαν και άλλο τι πρέπει να πούµε σήµερα
εδώ από το Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, ενηµερώνοντας
τους συµπολίτες µας, πριν χαθεί εντελώς ο έλεγχος.
Σταµατώ, κυρία Πρόεδρε και θα συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αρχίσω µε την αντίστροφη σειρά.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Βλάχο για τη συνεργασία που είχαµε, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα το οποίο είναι υπαρκτό, είναι έντονο και ασφαλώς και
εµένα προσωπικά, αλλά νοµίζω και όλους µας µας λυπεί ιδιαίτερα, γιατί όντως υπάρχουν εικόνες οι οποίες µας γυρίζουν
πολλά χρόνια πίσω.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, σε πράγµατα τα οποία έχουµε ήδη ξεκινήσει βραχυπρόθεσµα αλλά και τις αµέσως επόµενες ηµέρες
µεσοπρόθεσµα, προκειµένου να οµαλοποιηθεί η κατάσταση
ιδίως στο Κτηµατολογικό Γραφείο στο Κορωπί.
Το πρώτο είναι ότι τις τελευταίες δέκα µέρες, µόλις έγινε πιο
έντονο το πρόβληµα, αυξήθηκαν τα ταµεία του τα οποία εξυπηρετούν τον κόσµο από τρία σε πέντε. Αποτέλεσµα είναι σχεδόν
–νοµίζω- όλοι τις τελευταίες µέρες, όσοι θέλουν να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετούνται αυθηµερόν. Αυτή τη στιγµή στο Κτηµατολογικό Γραφείο Κορωπίου το προσωπικό µαζί µε προϊστάµενο
και το σύνολο των νοµικών είναι τριάντα ένα άτοµα, τα οποία εξυπηρετούν περίπου εβδοµήντα πέντε πράξεις ηµερησίως. Είχε
φτάσει και πριν λίγες µέρες γύρω στις εκατόν δέκα, εκατόν είκοσι, υπήρξε µια βελτίωση στην εξυπηρέτηση.
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Από εκεί και πέρα, την προηγούµενη βδοµάδα η Βουλή των
Ελλήνων ψήφισε τον ν.4903, που υπάρχει ένα κοµµάτι µέσα το
οποίο µιλάει για µερικές σύντοµες λύσεις, βραχυπρόθεσµες, οι
οποίες θα υλοποιηθούν τις επόµενες εβδοµάδες και σίγουρα
µέχρι την 1η Απριλίου, προκειµένου να µην υπάρχει το φαινόµενο
ταλαιπωρίας των πολιτών στα κτηµατολογικά γραφεία και ξεκίνησε και µε τη δική σας παρέµβαση για το Κορωπί.
Τι κάνουµε; Ψάξαµε κατ’ αρχάς να δούµε για ποιον λόγο πηγαίνει ένας πολίτης και στήνεται στην ουρά από τις 4.00’, από τις
3.00’ το πρωί. Υπάρχουν διαπληκτισµοί, υπάρχουν κάτι λίστες
από δικηγόρους, γνωστές οι ιστορίες αυτές.
Πράγµατι, λοιπόν, είδαµε ότι συχνότερος λόγος προσέλευσης
στο κτηµατολογικό γραφείο ήταν η κατάθεση ενός συµβολαίου.
Για την κατάθεση, λοιπόν, ενός συµβολαίου τι γινόταν; Πήγαιναν
αυτοί που έκαναν τη δικαιοπραξία στον συµβολαιογράφο, το
ετοίµαζε ο συµβολαιογράφος και το έδινε στον πωλητή συνήθως
ή στον αγοραστή να πάει να το καταθέσει στο κτηµατολογικό
γραφείο. Αυτό γύρω στην 1η Απριλίου τελειώνει, οι συµβολαιογράφοι θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τα συµβόλαια στην πύλη
του κτηµατολογίου και θα εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται
να πηγαίνουν οι πολίτες στα γραφεία.
Μας απασχολεί και ένα δεύτερο φαινόµενο το οποίο και αυτό
το έχουµε συζητήσει και αφορά τον χρόνο καθυστέρησης µετεγγραφής πλέον των πράξεων, ο οποίος και αυτός είναι µεγάλος
και προφανώς -συµφωνώ απόλυτα- το κτηµατολόγιο είναι ένα
κατ’ εξοχήν εργαλείο ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας.
Άρα, λοιπόν, αυτό που θα κάνουµε είναι να υλοποιήσουµε τη
δυνατότητα που µας δίνει ο νόµος να κάνουµε µία προγραµµατική σύµβαση µε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, προκειµένου να συµβληθούν δικηγόροι µε το Κτηµατολόγιο και να
απασχοληθούν στο Κτηµατολογικό Γραφείο Κορωπίου. Ήδη
υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος στον αέρα. Από χθες Πέµπτη
έως τη Δευτέρα 14 του µηνός υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους
υποψήφιους δικηγόρους που θέλουν να απασχοληθούν. Έχουν
εκπαιδευτεί µε σεµινάρια του Δικηγορικού Συλλόγου γύρω στα
πενήντα άτοµα και υπολογίζεται ότι από αυτά άµεσα τις επόµενες ηµέρες επτά δικηγόροι θα πάνε στο Κτηµατολογικό Γραφείο
Κορωπίου, προκειµένου να υποστηρίξουν ιδίως τον έλεγχο των
πράξεων.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ, µιας που το έθεσαν και ο κ. Βλάχος και ο κ. Σκουρολιάκος στην ερώτησή τους, στην ιστορία του
Κτηµατολογίου. Έρχεται η προηγούµενη κυβέρνηση και ψηφίζει
τον ν.4512 τον Ιανουάριο του 2018, υλοποιώντας µία έκθεση της
παγκόσµιας τράπεζας, η οποία εφαρµόστηκε στο γενικό περιεχόµενο –για να το στρογγυλέψουµε λίγο- σε χώρες οι οποίες
είναι πρόσφατης δηµιουργίας, δηλαδή Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο. Και πήγε να εφαρµοστεί και αυτό το
µοντέλο στην Ελλάδα, όπου όσα χρόνια λειτουργεί το ελληνικό
κράτος υπήρχε ο θεσµός των υποθηκοφυλάκων.
Και τι αποφασίζει, λοιπόν, να υλοποιήσει η προηγούµενη κυβέρνηση; Υλοποιεί κάτι πολύ συγκεκριµένο, δηλαδή έναν ενιαίο
φορέα, καταργώντας τα έµµισθα και τα άµισθα υποθηκοφυλακεία και εντάσσοντάς τα σε µια δοµή. Όµως, υπήρχε ένα πρόβληµα. Η δοµή αυτή έµεινε στα χαρτιά. Μέχρι τον Αύγουστο του
2019, δύο κτηµατολογικά γραφεία µπήκαν στον φορέα και δύο
υποθηκοφυλακεία καταργήθηκαν. Ξέρετε ποιο ήταν το χρονοδιάγραµµα που έλεγε ο ν.4512; Ήταν είκοσι τέσσερις µήνες. Στις
17 Ιανουαρίου του 2020 έπρεπε να είχαν πέσει όλα τα υποθηκοφυλακεία µέσα στον φορέα. Σήµερα είµαστε στον Μάρτιο του
2022! Ήταν κατ’ εξοχήν µη ρεαλιστικό σενάριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ πιο σύντοµος στη δευτερολογία.
Συνεχίζουµε µε το θέµα του προσωπικού. Τι έλεγε ο ν.4512;
Έλεγε ότι ιδίως στο κοµµάτι των έµµισθων υποθηκοφυλακείων
δίνεται η δυνατότητα να µεταταγούν σε δικαστικές υπηρεσίες,
σε υπηρεσίες των δικαστηρίων, µη µεριµνώντας ωστόσο για
πρόσληψη προσωπικού. Ήδη, µέχρι τις εκλογές του 2019 η µόνη
απόφαση σχετικά µε το προσωπικό που έλαβε η προηγούµενη
διοίκηση του Κτηµατολογίου ήταν να κατατάξει το προσωπικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που υπηρετούσε στον ΕΦΚΑ που καταργήθηκε, σε οργανικές θέσεις του νέου φορέα.
Αναφορικά µε προσλήψεις ή αιτήµατα προσλήψεων, θα σας
πω ακριβώς πότε έγιναν. Αιτήµατα από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο για προσλήψεις έγιναν στις 11 Δεκεµβρίου 2019, στις 28 Αυγούστου 2020, στις 16 Ιουλίου του 2021. Αυτά ήταν αιτήµατα για
να πάρει προσωπικό. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Αφ’ ενός, υπάρχει προσωπικό το οποίο προσλαµβάνεται µέσω ΑΣΕΠ, µε όλη την
καθυστέρηση που υπάρχει –και το ξέρουµε όλοι- για να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο. Υπάρχουν εκατόν ογδόντα θέσεις οι
οποίες έχουν εγκριθεί και αναµένεται προκήρυξη από την επόµενη µέρα. Και τι ακριβώς έγινε; Όχι µόνο έφυγε κόσµος, όχι
µόνο πέσανε συγκεντρωτικά σε ένα σηµείο στο Κορωπί, όπως
έλεγε ο σχεδιασµός να πέσουν στην Κερατέα, να πέσουν στα
Σπάτα, να πέσουν όλα σε ένα σηµείο, αλλά χωρίς να έρθει και
όλο το προσωπικό να εξυπηρετήσει, χωρίς ουσιαστικά να έχουν
αναπτυχθεί ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς να έχει σχεδιαστεί η
πραγµατική λειτουργία του Κτηµατολογίου και –το πιο ωραίοενώ ήταν σε εξέλιξη η κτηµατογράφηση! Κάποιοι προσπάθησαν
να αλλάξουν αλυσίδα σε ποδήλατο εν κινήσει και αυτό µας έχει
δηµιουργήσει µια σειρά σοβαρά προβλήµατα σε όλη την Ελλάδα.
Ετοιµάσαµε τους τελευταίους µήνες σε συνεργασία µε την Ελληνικό Κτηµατολόγιο µια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών που ήδη
αξιοποιούνται. Για παράδειγµα, όλοι οι δικηγόροι και οι µηχανικοί
της χώρας έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Κτηµατογράφησης.
Μπορεί, δηλαδή, οποιοσδήποτε δικηγόρος να µπει και να δει σε
ποιον ανήκει ένα ακίνητο. Έχει υλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών πράξεων. Υπάρχει δυνατότητα λήψης αντιγράφων αυτόµατα από κτηµατογραφηµένη περιοχή.
Και κλείνω, λέγοντας κάτι απ’ όταν συζητιόταν ο νόµος. Θα
σας πω ένα παράδειγµα από τον νυν Υπουργό Άµυνας, τον Νίκο
Παναγιωτόπουλο και τι είχε αναφέρει τότε: «Όσον αφορά το Κτηµατολόγιο, κάνετε δύο µεγάλα λάθη. Πρώτον, δηµιουργείτε έναν
οργανισµό-γίγα, προεξοφλώντας ότι ο ενιαίος αυτός φορέας θα
λειτουργήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά και αν λειτουργήσει,
όπως λειτουργούσε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, τότε προβλέπω
προβλήµατα».
Συνεχίζοντας ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε επίσης για τον θεσµό
των υποθηκοφυλάκων, οι οποίοι ήταν οιονεί δικαστικοί υπάλληλοι, προστατευµένοι µάλιστα από το άρθρο 94 του Συντάγµατος,
ότι τους εντάξανε σε έναν φορέα ο οποίος εποπτεύεται όχι από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο οποίο ανήκαν τα υποθηκοφυλακεία και είχαν τον τοπικό εισαγγελέα ο οποίος τους επόπτευε,
αλλά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τότε και εδώ και ένα έτος
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ξέρετε, µπορώ να σας πω κάτι ακόµα, επειδή ανέφερε και το
θέµα του χάρτη ο κ. Σκουρολιάκος. Έτσι όπως στήθηκε, οι προµήθειες γίνονται κεντρικά από την Αθήνα. Εάν θέλει χαρτί η Ορεστιάδα, θα φύγει από την Αθήνα να πάει το χαρτί. Για τους
εκτυπωτές δεν είχε ξεκινήσει καν διαγωνισµός. Ξεκίνησε από τις
αρχές του 2020 και είναι τώρα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να
µπουν οι Υπηρεσίες Εκτύπωσης σε όλα τα Κτηµατολογικά Γραφεία. Δεν είναι εύκολα τα πράγµατα και οι αφορισµοί είναι πάρα
πολύ εύκολοι.
Εµείς επιµένουµε ότι όσο δεν εξυπηρετείται έστω και ένας πολίτης, δεν θα ησυχάσουµε µέχρι να προσπαθήσουµε να το λύσουµε και αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά ήρθα κάνοντας αυτή την ερώτηση
έτοιµος µε ανοικτή καρδιά να ακούσω τι θα απαντήσετε. Δεν
αποφύγατε την πεπατηµένη. Και γι’ αυτή την ιστορία φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, άλλωστε, για οτιδήποτε κακό έχει γίνει
στο νεότερο ελληνικό κράτος από το 1830 µέχρι σήµερα!
Πρέπει να καταλάβετε και να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι στην ανατολική Αττική υπάρχουν χρόνια προβλήµατα τόσο σε σχέση µε
το ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλών περιοχών στο Λαύριο, στην
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Κερατέα, στον Μαραθώνα, στις Αχαρνές, αλλά και σε δήµους
όπως η Παιανία και τα Γλυκά Νερά και τρέχουν ζητήµατα µε διεκδικήσεις από το κράτος, αλλά και από την εκκλησία, µεγάλων
εκτάσεων. Πρέπει να σηµειώσουµε, επίσης, το τεράστιο πρόβληµα της οριστικής διευθέτησης των δασικών περιοχών.
Τι απαντάτε σε όλα αυτά; Πώς µπορούµε να απαντήσουµε σε
αυτή την ιστορία; Με τη στελέχωσή τους! Υπάρχει υποστελέχωση που προκαλεί, δυστυχώς, µεγάλες καθυστερήσεις. Δεν
ξέρω ποιος σας πληροφόρησε ότι αυθηµερόν τακτοποιούνται τα
θέµατα στο Κορωπί. Ελέγξτε ξανά τις πληροφορίες σας. Υπάρχουν υποθηκοφυλακεία που για µια απλή υπόθεση πρέπει κανείς
να περιµένει ένα µήνα και άλλες που πρέπει να περιµένει και ένα
έτος! Για παράδειγµα, στις Αχαρνές, στο Κορωπί και στην Κερατέα, αλλά και στα υπόλοιπα γραφεία της ανατολικής Αττικής,
χρειάζονται τρεις µε τέσσερις µήνες, γιατί στα υποθηκοφυλακεία
δεν γίνονταν προσλήψεις για χρόνια εν όψει της κατάργησής
τους.
Είναι µια ιστορία η οποία καθυστέρησε περισσότερο από µια
δεκαετία. Στην Αττική υπήρχαν εκατό άτοµα προσωπικό και
έχουν µείνει σαράντα. Παράλληλα, τα κτηµατολογικά γραφεία
έχουν µείνει χωρίς προϊσταµένους, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν προϊστάµενοι, είτε επειδή ο µισθός δεν είναι ικανοποιητικός
είτε επειδή έχουν µεγάλη ευθύνη. Κάντε µια βόλτα µόνος σας
χωρίς το υπουργικό αυτοκίνητο να δείτε τι συµβαίνει, να δείτε
τους εξαγριωµένους πολίτες και τους επαγγελµατίες που περιµένουν απ’ έξω. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης µάλιστα και
του Κορωπίου δεν ήταν λίγες οι φορές που κλήθηκε η αστυνοµία
να επιβάλει την τάξη. Υπάρχει, βέβαια και η ανακοίνωση των εργαζοµένων στο Κτηµατολόγιο που καταγγέλλουν ότι πρέπει να
δουλέψουν µε χαλασµένους υπολογιστές και εκτυπωτικά µηχανήµατα ή µιλούν για έλλειψη γραφικής ύλης.
Μας είπατε ότι όλα πρέπει να περάσουν από το κέντρο και για
κάτι που χρειάζεται η Ορεστιάδα να αποφασίσει το κέντρο της
Αθήνας. Θέλω να σας πληροφορήσω για κάτι που το ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Η ανατολική Αττική για την οποία συζητούµε
δεν είναι στην Ορεστιάδα.
Οι εργαζόµενοι καταγγέλλουν, λοιπόν, ότι αγοράζουν µε δικά
τους χρήµατα τόνερ και χαρτί. Οι επαγγελµατίες δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί φέρνουν µαζί τους χαρτί για να εκτυπώσουν. Τα τηλεφωνικά κέντρα δεν λειτουργούν και οι
εργαζόµενοι χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα τόσο για
την εσωτερική, όσο και την εξωτερική επικοινωνία. Και µάθαµε
τελευταία ότι καλούνται σε απολογία υπάλληλοι που αναφέρονται σε αυτές τις ελλείψεις.
To θέµα, λοιπόν, που συζητούµε είναι τεράστιο. Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει κανένα ενδιαφέρον και το µόνο που κάνει
είναι αυτό που κάνατε ήδη, κύριε Υπουργέ, να µεταθέσετε τις ευθύνες αλλού και να καθησυχάσετε για πράγµατα τα οποία δεν
έχουν τακτοποιηθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν θα ισχυριστώ, κυρία Πρόεδρε ότι
όλα γίνονταν καλά και τέλεια µέχρι τον Ιούλιο του 2021 που λειτουργούσε το άµισθο υποθηκοφυλακείο Κορωπίου. Όµως όλα
τα δεινά έχουν ξεκινήσει από τότε, γιατί όπως είπα νωρίτερα µε
τον ν.4512/2018 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε συναδέλφους και στον οποιοδήποτε, άλλαξαν τα πάντα.
Και ενώ ο νόµος αυτός προέβλεπε, για παράδειγµα, ότι θα δηµιουργηθεί νοµικό τµήµα, ότι θα δηµιουργηθεί τεχνικό τµήµα, ότι
θα δηµιουργηθεί τµήµα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης, σήµερα φτάσαµε να µην έχουµε τόνερ, να µην έχουµε µηχανήµατα, να µην έχουµε χαρτί. Μιλάω για τα στοιχειώδη. Δεν
µιλώ για νοµικό τµήµα. Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν µιλώ για τεχνική υποστήριξη. Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τα
πολύ απλά. Αυτή είναι η κατάντια γιατί νοµοθετήσαµε ελαφρά τη
καρδία και, όπως είπε ο Υπουργός νωρίτερα, βάζοντας πρότυπο
νέες χώρες που δηµιουργούνται τώρα. Αυτή ήταν η προχειρότητα.
Το θέµα είναι τι κάνουµε από εδώ και πέρα, διότι η κατάσταση
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είναι, όντως, αυτή και σε αυτό θα συµφωνήσουµε. Εγώ σήµερα
δεν ήρθα να αντιδικήσω για το από πότε ξεκινούν οι ευθύνες.
Αυτό είναι γνωστό. Εγώ σήµερα ζητώ από τη σηµερινή Κυβέρνηση να µας πει πώς θα αντιµετωπίσει το θέµα.
Κρατώ ως θετικό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω την ηλεκτρονική εγγραφή των πράξεων. Αρκεί ο προϊστάµενος -γιατί εισπράττω µια αµφιβολία από τους συναλλασσόµενους- να απαντά
εντός κάποιων ηµερών για την ορθότητα ή όχι της πράξης αυτής,
διότι αν καθυστερήσει να απαντήσει, τότε προφανώς το θέµα
µπλέκεται περισσότερο.
Επίσης, όσον αφορά την απόπειρα που γίνεται µε τους δικηγόρους να συνεργαστούν, είναι προφανές ότι έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες του νοµικού τµήµατος. Μακάρι να τα
καταφέρουν. Είναι µια ενέργεια, κάτι γίνεται και απ’ ό,τι διαπίστωσα από όσα αναλυτικά είπατε βλέπω έναν άνθρωπο που γνωρίζει το θέµα και είπατε πράγµατα που θα ήθελα να πω εγώ, που
τα εισπράττω καθηµερινά. Αυτό, όµως, ξέρετε, µπορεί να ικανοποιεί εσάς ότι είστε γνώστης του θέµατος, αλλά αυτό φορτώνει
και περισσότερες ευθύνες για την επίλυσή του, διότι δεν µπορεί
να συνεχιστεί, όπως είπα, η κατάσταση αυτή.
Δεν µπορεί να υπάρχουν σήµερα, για παράδειγµα, κύριε
Υπουργέ, τρεις συγκεκριµένες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή και να καθυστερούν γιατί το κτηµατολογικό γραφείο δεν
απαντά. Ξεχάστε το ότι είναι υποχρεωµένοι ο προϊστάµενος ή η
προϊσταµένη του κτηµατολογικού γραφείου να απαντήσει εντός
δεκαπέντε ηµερών. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν γίνονται στην
πράξη. Ξεχάστε και αυτό που λέει ότι αν εντός τριών µηνών δεν
απαντήσει θεωρείται ότι η απάντηση είναι θετική. Αυτά δεν προχωράνε. Και εκεί ξέρετε καλύπτονται οι σηµερινές διοικήσεις
πίσω από γραφειοκρατικά τερτίπια, δηλαδή ψάχνουν να βρουν
πρόβληµα εκεί που δεν υπάρχει.
Αυτό τι δείχνει σε εµάς τους πολίτες; Δείχνει ανθρώπους που
δεν θέλουν να συνεργαστούν. Δεν έχουν καταλάβει πού ζούµε.
Λες και η επένδυση στην περιοχή αφορά εµένα. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι καλό για την περιοχή. Δεν καταλαβαίνει ότι δίνουµε
αγώνα όλοι για να βρεθούν θέσεις εργασίας, να αναπτυχθεί η
περιοχή. Και κάποιοι έχοντας µια πολύ στενή αντίληψη, µε µόνιµα
σηκωµένο το χειρόφρενο λειτουργούν µε το ωράριο τους και
από εκεί και πέρα «γαία πυρί µειχθήτω». Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Εγώ τολµώ σήµερα να σας πω να το σκεφτείτε ξανά, µήπως
τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές πρέπει να επαναφέρετε τα άµισθα υποθηκοφυλακεία, ίσως λειτουργούντα µε διαφορετικό
τρόπο. Θα πρέπει να τα εκσυγχρονίσετε. Εντάξει αυτά να τα
δείτε. Το θέτω ως προσέγγιση. Με την αντίληψη που υπάρχει σήµερα στα κτηµατολογικά γραφεία, προκοπή δεν βλέπουµε και
πολύ φοβούµαι ούτε θα δούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ειλικρινά, το λέω µέσα από την καρδιά µου, δεν έχω
πρόβληµα να αναλάβω και τις ευθύνες και να αγωνιστούµε για
να βελτιώσουµε αυτή την κατάσταση. Σας είπα ότι αυτή η κατάσταση ούτε τιµάει τη χώρα ούτε τιµάει την εποχή που βρισκόµαστε και κυρίως δείχνει ότι υπάρχουν και πράγµατα που πρέπει
να γίνουν και δουλεύουµε πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
Θα σας πω ένα κλασικό παράδειγµα που το ανέφερα και πριν.
Υπηρεσίες διασύνδεσης τηλεφωνίας και προµήθεια δικτυακού
εξοπλισµού του Ελληνικού Κτηµατολογίου: 3,150 εκατοµµύρια ο
διαγωνισµός. Πότε υπογράφηκε η σύµβαση; Στις 3 Αυγούστου
2021. Ήταν ένας διαγωνισµός που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2018; Όχι βέβαια. Η νέα διοίκηση τον ξεκίνησε. Επαναλαµβάνω: Το έργο προετοιµασίας της µετάβασης
στα κτηµατολογικά γραφεία από τα υποθηκοφυλακεία το 2018
και το 2019 ήταν στο µηδέν. Και επειδή βλέπω τον αγαπηµένο
µου Πρόεδρο, τον κ. Τασούλα, να πω ότι και στα Γιάννενα έχουν
παρατηρηθεί συγκεκριµένα προβλήµατα στο υποθηκοφυλακείο
το οποίο έγινε κτηµατολογικό γραφείο και έλλειψη προσωπικού
που αφορά συγκεκριµένους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν µε-
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ταφερθεί ή δεν επιθυµούν να παραµείνουν στο υποθηκοφυλακείο
και έκαναν προσφυγή στη δικαιοσύνη για να µεταβούν άµεσα σε
δικαστικές υπηρεσίες.
Φανταστείτε ότι τον Αύγουστο του 2021 -συµπληρώθηκε τώρα,
τον Φεβρουάριο του 2022- βάλαµε δύο έτη παγώµατος µετατάξεων από τα κτηµατολογικά γραφεία προς τις δικαστικές υπηρεσίες. Δεν θα υπήρχε προσωπικό. Όποιο έµµισθο υποθηκοφυλακείο έπεφτε µέσα στον φορέα θα έµενε ένα κτήριο µόνο άδειο.
Γιατί; Μακάρι να µπορούσα να επαναλάβω αυτολεξεί αυτό που
είπε ο κ. Σκουρολιάκος. Διότι πολλοί προϊστάµενοι δεν ήρθαν
στον νέο φορέα. Γιατί δεν ήρθαν; Διότι τα χρήµατα είναι πάρα
πολύ λίγα. Τα χρήµατα που παίρνουν ως προϊστάµενοι κτηµατολογικού γραφείου ως ιδιώτες δικηγόροι µπορούν να τα πάρουν
µε δύο αγωγές τον µήνα.
Γιατί γίνονται κεντρικά οι υπηρεσίες; Διότι φτιάξατε έναν
φορέα. Έρχεται την άλλη εβδοµάδα ρύθµιση -πάλι µε την κουβέντα που κάναµε και ξαναλέω ότι σας ευχαριστώ γι’ αυτό- µε
την οποία βάζουµε πάγια προκαταβολή στους προϊστάµενους
των κτηµατολογικών γραφείων, να µπορούν να αγοράσουν µία
λάµπα, να µπορέσουν να πάρουν κάτι έκτακτο που υπάρχει. Ούτε
αυτό είχε προβλεφθεί!
Είχε προχωρήσει η κτηµατογράφηση; Η κτηµατογράφηση όσα
χρόνια «έτρεχε» το Κτηµατολόγιο τον Αύγουστο του 2019 ήταν
στο 67%, τον Μάρτιο του 2022 στο 84%. Σε δύο χρόνια προχώρησε κατά 17%. Έχουµε συµβασιοποιήσει πλέον το σύνολο των
περιοχών της Ελλάδας για να γίνει κτηµατογράφηση, µε πολλά
προβλήµατα, µε πράγµατα που βρίσκονταν κάτω από το χαλί δεκαετίες, εικοσαετίες, εκατονταετίες, µε διεκδικήσεις εκατέρωθεν
από ιδιώτες, από το δηµόσιο, µε τους δασικούς χάρτες.
Τι είχατε κάνει στους δασικούς χάρτες; Στο ερώτηµα αν κάτι
είναι δάσος ή δεν είναι δάσος η απάντηση είναι ότι είναι πάντα
δάσος. Και το µισό αεροδρόµιο της Ελευσίνας είναι δάσος. Και
επειδή είστε Βουλευτές της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας ξέρετε καλά ότι τέσσερα, πέντε δέντρα έχει το αεροδρόµιο και δεν
έχω κανένα πρόβληµα να κυκλοφορήσω.
Ειλικρινά δεν είναι του χαρακτήρα µου να ρίχνω ευθύνες και
να µη βρίσκω λύσεις. Θα κάνουµε το παν για να λυθεί το θέµα.
Με την ηλεκτρονική υποβολή; Με την ηλεκτρονική υποβολή. Με
ζητήµατα που πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε; Ναι, µε ζητήµατα
που πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Θα τελειώνουν, όµως, γρήγορα οι πράξεις. Δεν γίνεται υποθηκοφυλακεία να µεταγράφουν
σε έναν χρόνο. Δεν γίνεται στον Μαραθώνα από το 2015 - 2016
να είναι οκτακόσιες πράξεις οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί και
έδωσε η σηµερινή διοίκηση «εντέλλεσθε» στον αναπληρωτή προϊστάµενο για να τις τελειώσει και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι.
Δεν γίνεται. Πρέπει να σκύψουµε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα.
Για πρώτη φορά αυτή η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει Κτηµατολόγιο, µε τα καλά και τα κακά που έχει. Όµως θα το αποκτήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι δεν θα συζητηθεί, κατόπιν συνεννόησης, η τέταρτη µε αριθµό 493/4-3-2022 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:
«Διαρκής υποβάθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στο
Νοµό Μαγνησίας».
Στην τέταρτη µε αριθµό 492/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιο για θέµατα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Μονιµοποίηση συµβασιούχων µουσικών της Εθνικής Συµφωνικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Σύγχρονης
Μουσικής της ΕΡΤ», θα απαντήσει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Ιωάννης Οικονόµου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φέρνουµε σήµερα στη Βουλή µε τη σηµερινή
µας επίκαιρη ερώτηση το θέµα της στελέχωσης των Μουσικών
Συνόλων της ΕΡΤ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ αποτελεί -νοµίζω όλοι
το γνωρίζουν αυτό-, ένα από τα πιο σηµαντικά συµφωνικά σύνολα που υπάρχουν στη χώρα. Κι όµως, αυτό το συµφωνικό σύνολο, η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και παρά το
τεράστιο έργο που προσφέρει, πραγµατοποιείται µε αρκετά κενά
και µε πάρα πολλές ελλείψεις, µε πολλές δυσκολίες δηλαδή. Τα
νούµερα είναι αποκαλυπτικά.
Στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ υπάρχουν αυτή τη στιγµή που
µιλάµε εκατόν δεκαεννέα κενές οργανικές θέσεις, από τις οποίες
οι πενήντα έξι, δηλαδή περίπου οι µισές, αφορούν στην Εθνική
Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Πενήντα έξι οργανικά κενά για
µια ορχήστρα δεν τα λες και λίγα.
Τι γίνεται τώρα; Πώς λειτουργούν αυτές οι ορχήστρες; Με τον
γνωστό τρόπο, δηλαδή αυτές οι ανάγκες -οι πάγιες, αν θέλετε,
για να χρησιµοποιήσω και µια αγαπηµένη δική σας ορολογία- οι
πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτών των Μουσικών Συνόλων καλύπτονται από τους λεγόµενους «εξωτερικούς συνεργάτες», από
συµβάσεις έργου κάθε φορά και όχι από τακτικούς εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν µια συγκεκριµένη θέση σταθερής και µόνιµης δουλειάς.
Και βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι που προσλαµβάνονται έτσι κατ’
αποκοπήν και για κάθε περίπτωση και µε όλες αυτές τις συµβάσεις στερούνται των δικαιωµάτων της απουσίας, των αδειών της
ασθένειας.
Ένα άλλο µέρος από αυτές τις κενές οργανικές θέσεις καλύπτεται από είκοσι πέντε µουσικούς, οι οποίοι συνάπτουν µε την
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση συµβάσεις κάθε είδους και
κάθε µορφής εδώ και περίπου είκοσι χρόνια από το 2003 και οι
οποίοι βεβαίως είκοσι πέντε αυτοί εργαζόµενοι στα Μουσικά Σύνολα συνεχίζουν από τότε, επί είκοσι και τόσα χρόνια, να εργάζονται ως συµβασιούχοι αντί ως τακτικό προσωπικό.
Πρόκειται φυσικά για µουσικούς, όπως και όλοι οι µουσικοί οι
οποίοι απαρτίζουν αυτά τα Μουσικά Σύνολα, µε εξαιρετικά βιογραφικά, σπουδές, µετεκπαιδεύσεις, διακρίσεις σε µουσικούς
διαγωνισµούς. Έχουν αξιολογηθεί επανειληµµένα, έχουν κριθεί
κατάλληλοι µε δύο διαγωνισµούς τύπου ΑΣΕΠ -µιλάω γι’ αυτούς
τους είκοσι πέντε- και το 2010 και το 2014.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι µε αυτές τις συνθήκες αυτά τα δύο
Μουσικά Σύνολα, η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής δεν µπορούν να αποδώσουν αυτό
που θα έπρεπε να αποδίδουν στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας
αυτής της χρόνιας -δεν λέω ότι είναι σηµερινό αυτό- υποστελέχωσής τους, που δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία τους.
Σας καλούµε να µονιµοποιήσετε αυτούς τους είκοσι πέντε
συµβασιούχους, χωρίς τίποτα επιπλέον -νοµίζω ότι αρκεί µια
απλή διοικητική πράξη- και βεβαίως, να καλύψετε όλες τις κενές
οργανικές θέσεις όλων των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, όµως,
κύριε Υπουργέ, να τις καλύψετε µε σταθερή και µόνιµη δουλειά
για όλους αυτούς τους µουσικούς, έτσι ώστε να αφοσιωθούν
απερίσπαστοι στην τέχνη που υπηρετούν, µια τέχνη εξαιρετικά
ωφέλιµη για τον λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγµατι σηµαντική και ενδιαφέρουσα η ερώτηση του συναδέλφου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, γιατί αναφέρεται στη διαχρονική προσφορά των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, προσφορά αδιαµφισβήτητη τόσο στον
πολιτισµό όσο και στην προαγωγή της µουσικής τέχνης.
Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ έχουν µια σηµαντική ιστορία και
αναντίρρητα το σηµαντικό αυτό έργο που επιτελούν οφείλεται
στους εξαιρετικά ταλαντούχους και καταρτισµένους µουσικούς
οι οποίοι απαρτίζουν τα σύνολα αυτά και πολλές φορές µας
έχουν κάνει περήφανους κι εκτός της χώρας.
Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα αποτελείται από πενήντα δύο
τακτικούς υπαλλήλους και είκοσι δύο µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, ενώ η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής από πενήντα δύο
τακτικούς υπαλλήλους και τρεις µε σύµβαση έργου.
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Οι εν λόγω είκοσι πέντε µουσικοί, για τους οποίους µας είπατε,
λειτουργούν συνεχώς µε ανανεούµενες συµβάσεις που λήγουν
στις 31-12-2022. Να διευκρινίσουµε πως η σύµβαση των είκοσι
πέντε αυτών µουσικών ανανεώνονται κάθε χρόνο σταθερά από
το 2014.
Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΡΤ για να βοηθήσει ακόµα περισσότερο την υλοποίηση του προγραµµατισµού των Μουσικών Συνόλων, έχει αποφασίσει και έτσι έχει δηµιουργηθεί ένα επιπλέον
µητρώο συνεργατών µουσικών, που, µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και ακροάσεις, έχει διαµορφωθεί ιεραρχικά και αξιολογηµένα, έτσι ώστε να µπορούν να αντλούνται και από εκεί
δυνάµεις για να συµπληρώνεται µε το αναγκαίο δυναµικό η απαιτούµενη σύνθεση και των τριών συνόλων.
Ωστόσο, για να µην υπάρχουν παρανοήσεις και συγχύσεις,
πρέπει να πω ότι, σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν, η ΕΡΤ προσλαµβάνει το προσωπικό της µε σύµβαση αορίστου χρόνου µόνο µετά
από δηµοσίευση προκήρυξης, άρα κατ’ αρχάς δεν µπορούµε να
µιλάµε για αλλαγή εργασιακής σχέσης αυτών των είκοσι πέντε
ανθρώπων που είπαµε µε µια απλή διοικητική πράξη, αλλά µόνο
µε συµµετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία.
Ποιο είναι το θέµα τώρα; Ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα είναι ότι αν θέλουµε να δούµε συνολικότερα την εξίσωση,
µε το γενικότερο δηλαδή οικονοµικό περιβάλλον και τον προγραµµατισµό, υπάρχουν περιορισµένα περιθώρια σε ό,τι αφορά
τις κινήσεις της ΕΡΤ να προσλάβει κόσµο, να αξιοποιήσει κόσµο.
Και αυτό γιατί;
Διότι πρώτον, η ΕΡΤ δεν µπορεί να προσλάβει µε συµβάσεις
ανάθεσης έργου προσωπικό για τις διοικητικές της υπηρεσίες.
Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει µια προτεραιοποίηση για την
πρόσληψη µόνιµου προσωπικού µε άλλη σχέση. Και δεύτερον,
πρέπει να δούµε ποια είναι η κύρια και βασική αποστολή της ΕΡΤ.
Διευκρινίζεται πως η κύρια αποστολή της ΕΡΤ συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην υποχρέωσή της ως δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να καλύπτει πάσης φύσεως γεγονότα, να παρέχει
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στην ποιοτική
στάθµη που αυτά επιβάλλουν.
Η κοινωνική αποστολή της δηµόσιας τηλεόρασης στη χώρα
είναι προφανώς και η πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και άλλα που
άπτονται πρωτογενώς µε την παραγωγή προγράµµατος και
απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, κύριοι συνάδελφοι, στηρίζοντας
απόλυτα την αποστολή της ΕΡΤ, η Κυβέρνηση έχει εγκρίνει την
κάλυψη εξήντα επτά κενών θέσεων από το οργανόγραµµά της,
µέσω του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας. Παράλληλα, µε
πρόσφατη νοµοθετική διάταξη που περάσαµε στη Βουλή, διευρύναµε τις κατηγορίες ανάθεσης έργου, δηλαδή τη δυνατότητά
της ΕΡΤ να βρίσκει, να αξιοποιεί, να ενσωµατώνει στο δυναµικό
της ανθρώπους για την παραγωγή ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού
ή διαδικτυακού προϊόντος.
Συνεπώς αναγνωρίζουµε στην πράξη και όχι στα λόγια τις υπηρεσίες που παρέχουν όλοι οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ, πολλώ δε
µάλλον σεβόµαστε την προσφορά των ανθρώπων της τέχνης
που, όπως είπα και στην αρχή, µας έχουν κάνει πολλές φορές
περήφανους κι εκτός Ελλάδος.
Για τον λόγο αυτόν, πάντα στο µέτρο του εφικτού, αντιλαµβανόµενοι όµως το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον και τις προτεραιότητες στελέχωσης της δηµόσιας τηλεόρασης, για να είναι
αποτελεσµατική και ανταγωνιστική, φροντίζουµε να προτεραιοποιούµε τις επιλογές, βάσει των αναγκών και των προκλήσεων
που υπάρχουν, για να έχουµε τη µέγιστη και τη βέλτιστη δυνατή
λύση.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο µέσα, θα δούµε τι καλύτερο µπορούµε να κάνουµε και στο επόµενο διάστηµα και πώς θα προχωρήσουµε σε σχέση και µε τους συγκεκριµένους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η απάντησή σας στην πρωτολογία, κύριε Υπουργέ, δηµιουργεί
ορισµένες ανησυχίες. Και δεν αναφέροµαι τόσο στο πρώτο σκέλος, αυτό που είπατε για τα γραφειοκρατικά προβλήµατα σε

9695

σχέση µε τη δυνατότητα που έχει ή δεν έχει η ΕΡΤ και που νοµίζω
ότι µπορούν να λυθούν µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, όσο για τη βασική αποστολή της ΕΡΤ, όπως είπατε, που είναι η ειδησεογραφική κάλυψη.
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι υποβαθµίζεται η υπόλοιπη δραστηριότητα, το υπόλοιπο έργο που έχει αναλάβει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, που βεβαίως είναι κάτι πολύ περισσότερο από
το να αναµεταδίδει ειδήσεις;
Να θυµίσω εδώ ότι αυτή η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της
ΕΡΤ, κύριε Υπουργέ, ιδρύθηκε το 1938 και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής το 1954 από τον Κώστα Γιαννίδη –ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως είναι η διπλή του ονοµασία, ανάλογα µε το τι
έγραφε-, η δε χορωδία της ΕΡΤ -γιατί υπάρχει και αυτό το µουσικό σύνολο στην ΕΡΤ- ιδρύθηκε από τον Μάνο Χατζιδάκι.
Νοµίζω ότι είναι χρέος κάθε κυβέρνησης αυτά τα µουσικά σύνολα να τα στηρίζει, να τα στελεχώνει και δεν ξέρω αν µπορεί να
εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η διαδικασία της κινητικότητας, γιατί, ξέρετε, αυτά τα µουσικά σύνολα στελεχώνονται
από πάρα πολύ συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων, τους
µουσικούς και µάλιστα µουσικούς µε αυξηµένα τυπικά προσόντα.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρούµε ότι σε κάθε περίπτωση το ζήτηµα µπορεί να λυθεί µε µια αύξηση της χρηµατοδότησης της
ΕΡΤ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Τώρα, βεβαίως, εδώ προκύπτουν άλλα ζητήµατα, όπως το ζήτηµα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Για την Κυβέρνησή σας, όπως και για τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, ο πολιτισµός, ξέρετε -συνολικά ο
πολιτισµός, γιατί γι’ αυτόν συζητάµε ουσιαστικά τώρα- έχει µια
εντελώς συµβολική συµµετοχή στον προϋπολογισµό, είναι
0,005%, αν θυµάµαι καλά. Είναι πραγµατικά τραγικό, δηλαδή,
αυτό το ποσοστό και το ποσό που δίνεται στον πολιτισµό, γι’
αυτό και βλέπουµε αυτά τα φαινόµενα, που δεν είναι τα µόνα.
Θα θέλαµε εδώ να σας πούµε ότι πραγµατικά οι συγκεκριµένες ορχήστρες -για να επιστρέψω για λίγο στο θέµα της ερώτησης- λειτουργούν στα όριά τους. Δεν µπορεί να ανανεώνονται
κάθε χρόνο οι συµβάσεις αυτών των ανθρώπων. Αυτό δείχνει ότι
δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, αλλά ότι αυτές οι ανάγκες είναι
τακτικότατες. Όταν ανανεώνεται µια σύµβαση επί είκοσι χρόνια
κάθε χρόνο, αυτό σηµαίνει ότι η ανάγκη αυτή είναι πάγια, διαρκής και δεν είναι έκτακτη.
Και βεβαίως, πρέπει να θίξουµε εδώ και να πούµε και για το
ζήτηµα των µισθολογίων των συγκεκριµένων µουσικών στις ορχήστρες αυτές, όπου υπολείπονται τα εισοδήµατά τους και οι µισθοί τους σε σχέση µε τις υπόλοιπες κρατικές ορχήστρες.
Θεωρούµε απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα συγκεκριµένα µουσικά σύνολα, να είναι υποβαθµισµένα και πραγµατικά υποστελεχωµένα την ώρα που υπάρχει ένα πολυάριθµο και
πολύ υψηλά ειδικευµένο καλλιτεχνικό δυναµικό να στελεχώσει
αυτές τις ορχήστρες.
Αντίθετα, επιλέγετε και εσείς την εργασιακή οµηρία για τους
συγκεκριµένους, γιατί, όπως είπαµε, οι προτεραιότητες της Κυβέρνησής σας είναι άλλες, να δίνετε χρήµατα αλλού, να δίνετε
χρήµατα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, να δίνετε
χρήµατα στο ΝΑΤΟ -όπου εκεί, βεβαίως, έχετε πάρει εδώ και
χρόνια το χρυσό µετάλλιο πια στις πολεµικές, στις επιθετικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Βλέπουµε τα χαΐρια αυτής της πολιτικής, το
πού οδηγεί και διεθνώς.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρούµε ότι και αυτοί οι εργαζόµενοι –
που να είστε σίγουρος ότι µας παρακολουθούν- θα πρέπει να δυναµώσουν την οργάνωσή τους, τον αγώνα τους και µε τα
σωµατεία τους να διεκδικήσουν αυτά που πραγµατικά δικαιούνται. Το δικαίωµα στην εργασία, κύριε Υπουργέ -και µε αφορµή
και την βασική σας ιδιότητα- είναι δικαίωµα που, δυστυχώς, το
χάνουν οι εργαζόµενοι τόσο στο «SPUTNIK» όσο και στο «RUSSIA TODAY», όπως ξέρετε, επειδή σε αυτά µπαίνει λουκέτο και
νοµίζω ότι εδώ έχετε µια ευθύνη και θα πρέπει να απαντήσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Η χώρα µας, κύριε Δελή, πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τους εταί-
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ρους και µε τους συµµάχους της…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Οι εργαζόµενοι τι φταίνε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Για τους εργαζόµενους είπα εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
…εφαρµόζει αποφάσεις που συνάδουν µε τον τρόπο αντιµετώπισης απέναντι στη ρωσική εισβολή, στον πόλεµο της Ρωσίας
στην Ουκρανία µε τις φοβερές επιπτώσεις που έχει σε µια σειρά
από πτυχές του βίου µας -κι αυτό το λέω σε ό,τι έχει να κάνει µε
τις αναφορές σας για το «SPUTNIK» και το «RUSSIA TODAY»-,
όπως γίνεται και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη.
Τώρα, σε καµµία περίπτωση η Κυβέρνηση δεν υποβαθµίζει τη
σηµασία των µουσικών συνόλων και τη σηµασία της πολιτιστικής
διάστασης και προσφοράς της ΕΡΤ, της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας. Ίσα-ίσα, και γι’ αυτό άλλωστε -όπως είπα και στην
πρωτολογία µου και θα συνεχίσω και τώρα- µε διάφορους τρόπους, στα πλαίσια του εφικτού, φροντίζουµε να καταστούµε πιο
ελκυστική και αποτελεσµατική τη δουλειά τους και µε την ενίσχυση σε δυναµικό -µε τον τρόπο που µπορούµε- και στον εξοπλισµό τους και παντού, όχι µόνο γιατί τιµούµε προφανώς την
ιστορία τους -αυτή που είπατε, τα χρόνια που έχουν ιδρυθεί και
τους σπουδαίους ανθρώπους που διαδραµάτισαν ρόλο στην
ίδρυση και στη λειτουργία των µουσικών συνόλων της ΕΡΤ- αλλά
και γιατί βλέπουµε τη διάρκεια και την ποιότητα της προσφοράς
τους, όπως υπογράµµισα και εγώ στην πρωτολογία µου.
Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει το γεγονός
ότι σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό τοπίο και πεδίο, όπως είναι
αυτό το ραδιοτηλεοπτικό, οφείλει η ΕΡΤ να ενισχύσει την παρουσία και το αποτύπωµά της σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας
της, είτε στην παραγωγή προγραµµάτων, είτε στη στελέχωσή
της στα εµπορικά της και διοικητικά της τµήµατα, είτε οπουδήποτε αλλού, για να έχει τη δυνατότητα να παρεµβαίνει ουσιαστικά, ποιοτικά και αποτελεσµατικά προς όφελος της
επικοινωνίας, της ενηµέρωσης, προς όφελος του ρόλου της ως
δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό µέσο. Και η Κυβέρνηση στηρίζει την
προσπάθεια αυτή, µε τα πολύ θετικά αποτελέσµατα που έχει να
παρουσιάσει η ΕΡΤ τα τελευταία δύο χρόνια.
Επιπλέον απόδειξη του ουσιαστικού µας ενδιαφέροντος και
του σεβασµού µας για τους ανθρώπους της τέχνης -απόδειξη
του ότι εµείς δεν µένουµε µόνο στα λόγια- είναι και η πρόσφατη
KYA που υπογράψαµε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το µισθολόγιο των ειδικοτήτων της ΕΡΤ.
Συγκεκριµένα -γιατί όντως µας παρακολουθούν οι εργαζόµενοι και το ξέρουν και καλό είναι να το ακούν και αυτοί και οι συνάδελφοί τους- είναι αυτή η Κυβέρνηση που ως έµπρακτη
απόδειξη της πολιτικής µας βούλησης υπέγραψε µια KYA τον περασµένο Δεκέµβριο, εγώ µαζί µε τον κ. Σκυλακάκη, για το µισθολόγιο των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ, που περιλαµβάνει
και τους συγκεκριµένους εργαζόµενους και µε το οποίο επιλύεται ένα πάγιο αίτηµά τους. Ποιο πάγιο αίτηµά τους; Ένα αίτηµα
που σερνόταν επί έξι ολόκληρα χρόνια.
Συγκεκριµένα, όταν το 2015 –κύριε Δελή, είµαι σίγουρος ότι
το γνωρίζετε- επαναλειτούργησε η ΕΡΤ, οι τεχνικές και οι διοικητικές ειδικότητες εντάχθηκαν στο τότε ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου. Οι καλλιτεχνικές ειδικότητες εξαιρέθηκαν τότε από αυτό.
Ο τότε νόµος προέβλεπε ρητά ότι θα υπάρξει ξεχωριστή ΚΥΑ για
τους ανθρώπους αυτούς, ΚΥΑ που επί έξι χρόνια σερνόταν και
δεν είχε βγει.
Ήρθε, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση για να αποκαταστήσει την
αδικία αυτή, µια αδικία που αφορούσε πάνω από πεντακόσιους
εργαζόµενους, οι οποίοι δούλευαν µε άλλο καθεστώς που τους
έδινε µισθολογικές αποδοχές έως και 7%-8% λιγότερες από των
άλλων συναδέλφων τους. Σήµερα, σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ,
δηµιουργήθηκε ένα µισθολόγιο που προβλέπει και για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες την ένταξή τους στα µισθολογικά κλιµάκια,
βασισµένη στα ήδη υπάρχοντα του ν.4354/2015. Για τους µουσικούς, για τους χορωδούς το νέο µισθολόγιο προβλέπει την ένταξή τους και σε µέρος των βασικών µισθολογικών κλιµακίων του
ν.4427/2017, ο οποίος ρυθµίζει το µισθολογικό καθεστώς των
µουσικών µονίµων σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, µε τους συναδέλφους τους δηλαδή και σε άλλα οµοειδή σύνολα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με σταθερά βήµατα, µε συγκεκριµένες πρακτικές και µε κινήσεις που ουσιαστικά δείχνουν πως η Κυβέρνηση µε πράξεις, στο
πλαίσιο του εφικτού, αναγνωρίζει τη δουλειά και στέκεται στο
πλευρό των εργαζοµένων είτε αυτοί είναι µουσικοί, είτε είναι δηµοσιογράφοι, είτε είναι στελέχη της δηµόσιας τηλεόρασης και
πάντοτε υπηρετώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της
ΕΡΤ κάνουµε στο πλαίσιο του δυνατού -και θα συνεχίσουµε να
κάνουµε- κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθούµε στο πλευρό
των ανθρώπων αυτών.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρoύµε στην έβδοµη µε αριθµό 500/4-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα στο δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο στην Κοινότητα
Βαρνάβα του Δήµου Μαραθώνα».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η ερώτηση αφορά το ζήτηµα της συγκοινωνιακής σύνδεσης που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Βαρνάβα. Είναι µία κοινότητα περίπου δύο χιλιάδων
κατοίκων στον Νοµό Αττικής, µια κοινότητα που είναι λίγα λεπτά
από την Αθήνα, µια κοινότητα όµως της οποίας οι κάτοικοι στερούνται του δικαιώµατος της µεταφοράς και της σύνδεσης σε
δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και, µάλιστα, είναι η µόνη κοινότητα στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής που
αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα, χωρίς αυτό φυσικά να σηµαίνει
ότι σε άλλες περιοχές γύρω δεν υπάρχουν προβλήµατα. Υπάρχουν και µάλιστα σοβαρά.
Μέχρι το 2008 υπήρχαν πέντε καθηµερινά δροµολόγια του
ΚΤΕΛ Αττικής και έκτοτε ξεκίνησε από όλες τις κυβερνήσεις µια
σταδιακή πορεία απαξίωσης αυτής της συγκοινωνιακής σύνδεσης, µε αποκορύφωµα τα τελευταία χρόνια, και την περίοδο της
πανδηµίας µε πρόσχηµα τον κορωνοϊό σταµάτησε κάθε δροµολόγιο προς τη συγκεκριµένη κοινότητα πλην των σχολικών δροµολογίων και των αντίστοιχων συµβάσεων.
Έχουµε και ως τίτλο στην επίκαιρη ερώτηση «σοβαρά προβλήµατα», αλλά είναι λάθος ο τίτλος µε δική µας ευθύνη. Δεν είναι
σοβαρά προβλήµατα. Είναι ανυπαρξία δηµόσιου συγκοινωνιακού
δικτύου για τη συγκεκριµένη περιοχή.
Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι οι κάτοικοι να µην
µπορούν να µετακινηθούν. Κάτοικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν δικό
τους µεταφορικό µέσο, κάτοικοι οι οποίοι είναι ηλικιωµένοι ή
ακόµη και όσοι διαθέτουν µεταφορικό µέσο στις σηµερινές συνθήκες της ακρίβειας, πρέπει να δαπανούν τεράστια ποσά, γιατί
οι αποστάσεις δεν είναι µικρές στη συγκεκριµένη περιοχή, προκειµένου να µπορούν να µετακινηθούν.
Επανειληµµένες είναι οι διαµαρτυρίες και του κοινοτικού συµβουλίου της περιοχής και του Δήµου Μαραθώνα τόσο προς τη
διοίκηση της εταιρείας του ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής όσο και προς
το Υπουργείο. Φυσικά, όπως αποδεικνύεται, «στου κουφού την
πόρτα» και όχι µόνο αυτό, αλλά πολλές φορές αντιµετωπίζουν
και απαξιωτικές συµπεριφορές ή αντιµετωπίζουν τη δικαιολογία
ότι το να µπει δροµολόγιο για τη συγκεκριµένη περιοχή είναι κάτι
το ασύµφορο, δηλαδή η γνωστή λογική που κρίνει τις λαϊκές
ανάγκες σε όλα τα ζητήµατα -και στο ζήτηµα της µεταφοράς- µε
το κριτήριο αν είναι συµφέρον ή ασύµφορο, δηλαδή µε το κριτήριο του κόστους και οφέλους.
Το ερώτηµα είναι πολύ συγκεκριµένο: Τι µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση, τι µέτρα θα πάρει το αρµόδιο Υπουργείο προκειµένου
να εξασφαλιστεί η συγκοινωνιακή σύνδεση της συγκεκριµένης
κοινότητας; Υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις του κοινοτικού
συµβουλίου που έχουν κατατεθεί. Με βάση αυτές, φωνάξτε αυτούς τους ανθρώπους στο γραφείο σας, προκειµένου να λυθεί
ένα πρόβληµα το οποίο παραπέµπει σε τριτοκοσµικές καταστάσεις.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά από την
εποχή που η Βουλή και οι πολίτες παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Βουλής µέσα από την τηλεόραση δίνεται η ευκαιρία να
ακούγονται και να ξεκαθαρίζονται πράγµατα και να µην υπάρχει
παραπληροφόρηση, να µην υπάρχει λανθασµένη έστω πληροφόρηση.
Φαντάζοµαι ότι ξέρετε ότι µε τις διατάξεις του ν.2963/2001 η
διενέργεια της επιβατικής µεταφοράς υπεραστικού –θα έλεγαέργου έχει ανατεθεί στα ΚΤΕΛ της χώρας. Με τις ίδιες διατάξεις
και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόµου
ο ελάχιστος αριθµός δροµολογίων και η κατανοµή αυτού ανά εικοσιτετράωρο καθορίζεται µε απόφαση του περιφερειάρχη µετά
από την εισήγηση των ΚΤΕΛ και τη γνώµη των οικείων ΟΤΑ, των
οικείων δήµων.
Σήµερα, λοιπόν, τι ισχύει στην πραγµατικότητα; Ίσως να µην
έχετε µια σωστή ενηµέρωση. Από και προς Βαρνάβα εκτελούνται
δύο δροµολόγια ηµερησίως. Ο αρµόδιος περιφερειάρχης είναι
αυτός που ελέγχει τον συγκοινωνιακό φορέα για την εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έργου. Από τα στοιχεία που µας έστειλαν τα
ΚΤΕΛ –γιατί ζήτησα να µάθω ποια είναι η επιβατική κίνηση για να
µπορώ να σας απαντήσω- προς την κοινότητα του Βαρνάβα του
Δήµου Μαραθώνα είναι µηδενική η κίνηση. Θα σας υποβάλω
έναν πίνακα για να το διαπιστώσετε και εσείς.
Αν, όµως, υπάρχει τόσο µεγάλη ανάγκη για αύξηση δροµολογίων, όπως αναφέρετε, θα µπορούσε ο οικείος δήµος να συνάψει
µια σύµβαση µε το οικείο ΚΤΕΛ για την αύξηση των συχνοτήτων
των δροµολογίων µε µια αντισταθµιστική εισφορά. Το λέω αυτό
για να γίνει κατανοητό σε όλους ότι δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών που αποφασίζει ποια και τι δροµολόγια θα γίνουν. Είναι
ξεκάθαρο αυτό.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι τα ΚΤΕΛ είναι ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Το έργο που εκτελούν γίνεται χωρίς την επιδότηση
ή την καταβολή αντισταθµιστικής εισφοράς. Εποµένως, θα πρέπει οι δήµοι να συµβάλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων τους,
εάν θέλουν, σε συνεργασία µε την περιφέρεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε συνάδελφε.
Στην δευτερολογία µου θα σας πω πώς ακριβώς µπορεί να
γίνει αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Υφυπουργέ, σας το είπα και στην
πρωτολογία, γιατί µε κατηγορήσατε για λειψή ενηµέρωση.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν σας κατηγόρησα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Μου είπατε ότι δεν έχω καλή ενηµέρωση.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν είναι κατηγορία αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Σας είπα ότι τα µόνα δροµολόγια που
αυτήν τη στιγµή εκτελούνται από το ΚΤΕΛ είναι τα σχολικά.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν µιλάω για τα σχολικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν υπάρχει κανένα άλλο δροµολόγιο.
Είναι µόνο τα σχολικά.
Εποµένως το αίτηµα είναι συγκεκριµένο: Πότε οι κάτοικοι
αυτής της περιοχής θα συνδεθούν µε δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο προκειµένου να επανέλθει η συγκοινωνία στον Βαρνάβα και
πότε θα σταµατήσει αυτό το καθεστώς; Είναι κάτοικοι µιας περιοχής που είναι δίπλα στην Αθήνα, που είναι µισή ώρα από το
κέντρο της Αθήνας. Το αντιλαµβανόµαστε; Αυτοί οι κάτοικοι που
υπάρχουν και αυτοί που έχουν αυτήν την ανάγκη δεν έχουν πρόσβαση σε δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο, χωρίς φυσικά αυτό να
σηµαίνει ότι µια άλλη περιοχή πιο αποµακρυσµένη δεν έχει αντίστοιχο δικαίωµα. Προφανώς κάθε περιοχή έχει τέτοιο δικαίωµα,
πόσω µάλλον µια περιοχή που απέχει µόλις λίγα λεπτά από την
πρωτεύουσα της χώρας.
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Λέτε για το ΚΤΕΛ. Όντως την αρµοδιότητα την έχει το ΚΤΕΛ.
Η απάντηση που παίρνουν οι κάτοικοι και το κοινοτικό συµβούλιο
στις διαµαρτυρίες που απευθύνουν στο ΚΤΕΛ είναι ότι τα δροµολόγια είναι ασύµφορα. Για ποιον είναι ασύµφορα; Τι πάει να
πει «ασύµφορα»; Ασύµφορα για µια ιδιωτική εταιρεία; Ναι, ας
είναι ασύµφορα. Το δικαίωµα, όµως, πρέπει να εξασφαλίζεται
ακόµη και αν είναι ασύµφορο. Με την ίδια λογική δεν θα πρέπει
να έχουν µέσα µεταφοράς αποµακρυσµένες περιοχές, ακριτικά
νησιά κ.λπ.. Τι πάει να πει «είναι ασύµφορο»;
Αυτό είναι το αποτέλεσµα µιας πολιτικής που το δικαίωµα στη
µεταφορά και την ανάγκη µεταφοράς ανθρώπων που έχουν
ανάγκη, ηλικιωµένων ανθρώπων, το αντιµετωπίζει ως επιχειρηµατική δραστηριότητα και αυτό γίνεται τώρα είτε από τη µεριά
των ΚΤΕΛ, της εταιρείας δηλαδή που έχει την ευθύνη της περιοχής, είτε από τη µεριά άλλων εταιρειών που λειτουργούν µε αντίστοιχα κριτήρια. Αυτό πληρώσαµε και ζήσαµε µέσα στην
πανδηµία, µε τα µέσα µεταφοράς να έχουν γίνει εστίες µετάδοσης.
Είπατε επίσης ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ. Με
συγχωρείτε. Από την Κηφισιά προς τον Άγιο Στέφανο µέχρι τη
λίµνη Μαραθώνα υπάρχει αστική συγκοινωνία και καλώς µπήκε
αστική συγκοινωνία, τα περίφηµα µπλε λεωφορεία. Για ποιον
λόγο δεν µπορεί να µπει ένα αντίστοιχο δροµολόγιο που να εξυπηρετεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών; Δέκα χιλιόµετρα
είναι. Από εκεί που είναι το τέρµα του µπλε λεωφορείου που
κάνει τη διαδροµή Κηφισιά - Καλέτζι - Μαραθώνας –δεν θυµάµαι
να σας πω τον αριθµό, αλλά δεν έχει σηµασία-, ο Βαρνάβας είναι
δέκα χιλιόµετρα. Για ποιον λόγο δεν µπορεί να συνδεθεί µ’ αυτό
το δίκτυο και πρέπει οι κάτοικοι να παρακαλάνε µια ιδιωτική εταιρεία, τα ΚΤΕΛ, αν τη συµφέρει ή δεν τη συµφέρει να βάλει δροµολόγιο στη συγκεκριµένη περιοχή; Και µάλιστα πολύ
περισσότερο που σήµερα είµαστε σε µια περίοδο που περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, γιατί έχει
καταστεί πολυτέλεια το να χρησιµοποιείς το ιδιωτικό σου όχηµα
µε βάση τις τιµές της βενζίνης. Αυτό είναι το ασύµφορο σήµερα
για τα λαϊκά στρώµατα.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή τα πράγµατα είναι πολύ
απλά, καλέστε αυτούς τους ανθρώπους, το κοινοτικό συµβούλιο,
στο γραφείο σας να σας εκθέσουν διά ζώσης το πρόβληµα -αυτό
µεταφέρουµε εµείς τώρα εδώ- προκειµένου να λυθεί. Δεν είναι
δα και κανένα φοβερό κόστος που δεν µπορεί να ικανοποιηθεί
προκειµένου αυτοί οι µόνιµοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες –
η συγκεκριµένη περιοχή έχει και επισκέπτες ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες- να έχουν πρόσβαση σε µια δηµόσια
συγκοινωνία. Αυτό είναι το ερώτηµα και νοµίζω ότι µπορείτε να
δεσµευτείτε ότι µπορεί να λυθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Επειδή νοµίζω ότι δεν έγινα κατανοητός, θα το επαναλάβω: Κατ’ αρχάς δεν είπα ποτέ ότι η ευθύνη
είναι αποκλειστικά των ΚΤΕΛ. Άλλο είπα πριν από µερικά λεπτά.
Απορώ πώς δεν το θυµάστε.
Θα σας πω, όµως, το εξής προς ενηµέρωση: Σύµφωνα µε τον
κανονισµό 1370/2007, τον οποίο είµαστε υποχρεωµένοι να εφαρµόσουµε, το υπεραστικό και αστικό έργο κάθε περιφερειακής
ενότητας εκτός Αθηνών –ΟΑΣΑ- και εκτός Θεσσαλονίκης –ΟΣΕθα επαναπροσδιοριστεί πάλι και θα δοθεί µε διαγωνιστικές διαδικασίες. Μέσα στο επόµενο δίµηνο θα έλθει ο νέος νόµος. Κατά
την προκήρυξη αυτών των διαγωνιστικών διαδικασιών προφανώς
θα ληφθούν υπ’ όψιν τα πληθυσµιακά κριτήρια, τα γεωγραφικά,
όπως και οι ανάγκες που έχουν οι πολίτες και θα αντιµετωπιστούν παρόµοιες περιπτώσεις, όπως είναι της κοινότητας του
Βαρνάβα που αναφέρατε.
Επαναλαµβάνω όµως και πάλι ότι η απόφαση το πόσα δροµολόγια θα γίνονται και πότε θα γίνονται δεν αφορά το Υπουργείο
Μεταφορών. Αφορά την περιφέρεια και τους δήµους σε συνεννόηση µε τα ΚΤΕΛ. Δεν έχω καµµία αντίρρηση να καλέσω την κοινότητα στο γραφείο µου και να είµαι ο άνθρωπος που θα
συνεννοηθώ µε την περιφέρεια, αλλά µην λέτε πράγµατα που
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δεν ισχύουν. Δεν τα κάνει το Υπουργείο Μεταφορών αυτά. Το
Υπουργείο Μεταφορών νοµοθετεί. Τα κάνει η περιφέρεια, ο οικείος δήµος σε συνεννόηση µε τα ΚΤΕΛ. Όλα αυτά, λοιπόν, µε
τον διαγωνισµό που θα γίνει τώρα θα αντιµετωπιστούν και οι αρµόδιοι φορείς, οι τοπικοί φορείς, θα κληθούν να εκφράσουν τις
απόψεις του για τον καινούργιο σχεδιασµό που ετοιµάζουµε.
Μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά, σας είπα κάτι και το επαναλαµβάνω. Το τοπικό διαµέρισµα, ο δήµος, πρέπει και µπορούν
να συνδράµουν σε συνεργασία µε τα ΚΤΕΛ µε µικρότερα λεωφορεία -πολύ πιθανόν και σε άλλες περιπτώσεις, συνηθίζεται αυτό
και στον νοµό µου ακόµη, στον Νοµό Κοζάνης- και αυξάνουν τα
δροµολόγια. Είναι µια απλή διαδικασία. Επειδή βλέπω, όµως, ότι
δεν γίνεται κατανοητό, εγώ δεσµεύοµαι τις επόµενες ηµέρες να
κάνω µια προσπάθεια να συνεννοηθώ και µε το τοπικό διαµέρισµα και µε τον δήµο και µε την περιφέρεια. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει εµάς, όπως και εσάς, είναι η σωστή εξυπηρέτηση των
πολιτών. Εµείς αυτό θέλουµε να κάνουµε και µε αυτόν που έχει
την αρµοδιότητα και την ευθύνη θα προσπαθήσουµε να το υλοποιήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 499/4-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Το «επιτελικό κράτος» της
Κυβέρνησης της ΝΔ δεν εφαρµόζει ούτε τους νόµους που ψηφίζει».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στους σκοπούς που
θεσµοθετήθηκε ο νέος φορέας, ο ΕΦΚΑ, και σήµερα βεβαίως
είναι ο e-ΕΦΚΑ µε την ένταξη αυτών των πολλών προϋπαρχόντων
ασφαλιστικών φορέων, τέθηκε ως προϋπόθεση η υπέρβαση του
κατακερµατισµού που χαρακτήριζε το ασφαλιστικό σύστηµα και
εποµένως θα είχαµε την ισότιµη αντιµετώπιση των Ελλήνων
ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Για την επίτευξη αυτού, λοιπόν, µε τον ν.4387 του 2016 -νόµος
Κατρούγκαλου αναφέρθηκε- προβλέφθηκε η κατάρτιση µέχρι 31
Δεκεµβρίου 2017 ενός κανονισµού ασφάλισης και παροχών του
ΕΦΚΑ, που βεβαίως η προηγούµενη κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε σε αυτήν τη νοµοθεσία που η ίδια ψήφισε και δεν ψήφισε
τον κανονισµό.
Έρχεστε εσείς τώρα, η Νέα Δηµοκρατία. Πέρασε η προθεσµία. Με το άρθρο 49 του ν.4670/2020 βάλατε άλλο χρονικό ορόσηµο, άλλα δύο χρόνια από τότε που ψηφίστηκε ο νόµος, για να
γίνει ο κανονισµός. Καταληκτική ηµεροµηνία 28 Φεβρουαρίου
2022. Κανένας κανονισµός. Έξι χρόνια κανένας κανονισµός από
καµµία κυβέρνηση µέχρι σήµερα. Ποιος; Ασφάλισης και παροχών του ΕΦΚΑ.
Η µη εφαρµογή, όµως, από την Κυβέρνηση των νόµων που η
ίδια ψηφίζει, κύριε Υπουργέ, αλλά και η µη τήρηση των προθεσµιών που η ίδια θέτει, δεν συνιστά σε καµµία περίπτωση λογική
επιτελικού κράτους. Να τα ξεκαθαρίσουµε.
Οι ανισότητες τώρα που προέρχονται από αυτήν τη διαδικασία
και αυτήν την ουσιαστική παράλειψη σε βάρος των ασφαλισµένων του e-ΕΦΚΑ διαιωνίζουν µια κατάσταση. Εφαρµόζεται νόµο
χωρίς όµως να υπάρχει ο ενιαίος κανονισµός έξι χρόνια. Βεβαίως
η µη σύνταξη αυτού του ενιαίου κανονισµού δεν είναι µια απλή
κατάσταση. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Διαιωνίζει ανισότητες υπαρκτές ανισότητες- τις οποίες αποδέχεστε και κινείται σε
βάρος των ασφαλισµένων, σε βάρος των πολιτών και συνεχίζεται
αυτή η πορεία δυστυχώς.
Κύριε Υπουργέ, θέσαµε δύο ερωτήµατα: Ποιοι είναι οι λόγοι
που δεν έχει συνταχθεί αυτός ο κανονισµός, δεν έχει καταρτιστεί,
δεν έχει εκδοθεί, δεν έχει δοθεί στη δηµοσιότητα και δεν ισχύει;
Παράλληλα µε αυτό, έχει συγκροτηθεί µια επιτροπή, η οποία
έπρεπε µέχρι τις 26 Φεβρουαρίου του 2021 -δεν το γράφω στην
ερώτηση- σε εσάς να παραδώσει ένα πόρισµα. Είναι -όπως ανα-
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φέρεται- οµάδα εργασίας ενιαίου κανονισµού παροχών ασθενείας και λοιπών παροχών. Από τότε που συγκροτήθηκε 5 Οκτωβρίου του 2020 έως τώρα δεν ξέρουµε τίποτα. Όφειλε µέχρι 26
Φεβρουαρίου του 2021 να σας παραδώσει ένα πόρισµα. Επί τη
ευκαιρία, υπάρχει αυτό το πόρισµα; Το έχετε λάβει υπ’ όψιν; Δεν
υπάρχει; Έχει αιτία η µη ολοκλήρωση και µη έκδοση του κανονισµού, το ότι δεν υπάρχει αυτό το πόρισµα; Δεν το ξέρουµε. Είµαστε σε άγνοια.
Δεύτερη ερώτηση και καταλήγω, κυρία Πρόεδρε: Γιατί συνεχίζεται η ίδια πρακτική µε τον τρόπο µε τον οποίον αυτήν τη
στιγµή σήµερα το αρµόδιο Υπουργείο -του οποίου εσείς προΐστασθε- συµπεριφέρεται έτσι στους ασφαλισµένους και συνεχίζει τις αδικίες οι οποίες είναι υπαρκτές;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Μουλκιώτη, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για
την ερώτησή σας η οποία αφορά ένα πραγµατικά σηµαντικό ζήτηµα, όπως είναι αυτό της ενοποίησης των κανόνων στο πλαίσιο
ενός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Να επισηµάνω αρχικά ότι αντίθετα µε ό,τι υπονοείται στην
ερώτησή σας, η ενοποίηση των κανόνων έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε κάποιους τοµείς, όπως για παράδειγµα ο υπολογισµός
της σύνταξης. Εντούτοις, όντως εκκρεµεί η προώθηση ενιαίων
κανόνων σε άλλα πεδία, όπως αυτό που αναφέρετε στην ερώτησή σας για τις παροχές.
Πριν προχωρήσω στην ουσία του ερωτήµατος, επιτρέψτε µου
να κάνω ένα γενικό εισαγωγικό σχόλιο και ένα δεύτερο που είναι
περισσότερο στοχευµένο στην ερώτησή σας. Πρώτον, η οργανωτική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε, επιτρέψτε µου να πω, βίαια και απότοµα το 2016,
δεν συνοδεύτηκε ούτε από λειτουργική ενοποίηση ούτε από ενοποίηση κανόνων και παροχών. Αυτή άλλωστε είναι και η δύσκολη
κληρονοµιά που καλούµαστε να διαχειριστούµε, δηλαδή την ουσιαστική ενοποίηση δεκάδων διαφορετικών φορέων σε έναν ενιαίο φορέα ώστε να σταµατήσει το φαινόµενο που θέλει τους
συνταξιούχους και ασφαλισµένους διαφορετικών πρώην ταµείων
να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες.
Δεύτερον, παρ’ ότι σαφώς η ενοποίηση των κανόνων και των
παροχών επικεντρώνεται πρωτίστως στις προϋποθέσεις λήψης
αυτών, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η ενοποίηση και η διευκόλυνση των πολιτών συντελείται και µε την πρόβλεψη ενιαίων ηλεκτρονικών διαδικασιών. Σε αυτό το σηµείο έχουµε ως Κυβέρνηση
κάνει σηµαντικά βήµατα που δεν πρέπει να αγνοούνται ούτε και
να υποτιµούνται.
Πιο συγκεκριµένα, έχει εκδοθεί σειρά υπουργικών αποφάσεων
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 14 και 15 του ν.4670 που καθορίζουν
ενιαίες ηλεκτρονικές διαδικασίες λήψης παροχών, όπως για παράδειγµα η υπ’ αριθµ. 21919 υπουργική απόφαση µε την οποία
καθορίστηκε η ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης των εξόδων
κηδείας στους ασφαλισµένους του e-ΕΦΚΑ, η υπ’ αριθµ. 49876
κοινή υπουργική απόφαση του 2020 µε την οποία καθορίστηκε η
ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης επιδόµατος ασθενείας και
ατυχήµατος και η υπ’ αριθµ. 80000 ΚΥΑ του 2021 µε την οποία
καθορίστηκε η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας από τον ΕΦΚΑ.
Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 77 του ν.4826/2021 καθορίστηκαν
τα υγειονοµικά όργανα για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας –κυοφορίας και λοχείας-, ενώ µε το άρθρο 83 του ίδιου
νόµου θεσπίστηκε διάταξη µε την οποία ορίστηκε ρητά η παροχή
του επιδόµατος µητρότητας, κύησης και λοχείας στις έµµισθες
δικηγόρους κατ’ αναλογίαν των όσων ισχύουν για τις µισθωτές
ασφαλισµένες.
Νοµίζω ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν ενοποίηση κανόνων
και διαδικασιών. Συνεπώς ήδη επιχειρούµε ως Κυβέρνηση στοχευµένες παρεµβάσεις σε αυτό το πεδίο.
Ερχόµενος τώρα στον πυρήνα του ερωτήµατός σας, ως
Υπουργείο εστιάσαµε εξαρχής στην ενοποίηση κανόνων στο
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πεδίο των παροχών σε χρήµα και µε την υπ’ αριθµ. 37117 απόφαση του 2020 συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας µε σκοπό την έκδοση τεκµηριωµένων πορίσµατος για την κατάρτιση του ενιαίου
κανονισµού παροχών σε χρήµα του e-ΕΦΚΑ. Η οµάδα εργασίας
µέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδηµία βρίσκεται σε πολύ προχωρηµένο στάδιο εργασιών, έχει συζητήσει όλα τα θέµατα και στην παρούσα φάση επιχειρεί την
ποσοτικοποίηση των προτάσεων και σεναρίων του πορίσµατος
σε όρους δηµοσιονοµικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας εκκρεµεί ακόµα η συλλογή κάποιων επιµέρους
στοιχείων πρώην ταµείων, αλλά ευελπιστούµε ότι στο αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα θα έχουµε στα χέρια µας το σχετικό
πόρισµα. Σε κάθε περίπτωση και πριν την έκδοση του προβλεπόµενου από τον νόµο προεδρικού διατάγµατος, θα απαιτηθεί
και η γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς,
θέλω να το τονίσω αυτό, βαδίζουµε στη σωστή κατεύθυνση.
Σαφώς υπάρχουν ακόµα κάποια θέµατα που πρέπει να ολοκληρωθούν, αλλά βάσιµα πιστεύω ότι και αυτά θα ολοκληρωθούν
στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι αλλά δεν είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί. Κανονισµός δεν υπάρχει. Δεν έχει εκδοθεί και δεν
υπάρχει και υλοποίηση. Το «φτιασιδώνουµε», που λέµε κατά το
λαϊκότερον, για να πούµε ότι έχει υλοποιηθεί κατά ένα µέρος.
Δεν υπάρχει ενοποίηση, αφού το ξέρετε. Δεν υπάρχει διασυνδεσιµότητα για την παράλληλη ασφάλιση. Τι ενοποίηση λέµε τώρα;
Πρέπει να είµαστε σαφείς κύριε Υπουργέ, και αξιώνουµε να είστε
σαφής εδώ και µε την ιδιότητα σας την πανεπιστηµιακή, αξιώνουµε να είστε σαφής και να πούµε γιατί δεν προχωράει.
Κρύβονται συµφέροντα, κύριε Υπουργέ; Κρύβονται συµφέροντα που δεν υπάρχει ενιαίος κανονισµός; Γιατί αν δεν υπάρχει
ενιαίος κανονισµός, σίγουρα άλλοι θα κερδίσουν και άλλοι θα χάσουν. Μήπως υπολογίζετε λόγω εκλογών, λόγω οτιδήποτε άλλο,
επειδή ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε αυτόν τον κανονισµό; Γιατί δεν το προχωράτε; Γιατί; Δεν υπάρχει ενοποίηση,
µην επιµένετε. Δεν υπάρχει ενοποίηση και το λέµε ξεκάθαρα. Δεν
υπάρχει! Και σας λέω και για την παράλληλη ασφάλιση και το ξέρετε, γιατί πραγµατικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι η υπονόµευση µε κάθε τρόπο του δηµόσιου
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης που επιχειρείται από την
Κυβέρνηση εδώ και τριάντα µήνες. Το είπαµε και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο που φέρατε στη Βουλή και καταψηφίσαµε. Δεν
είναι η άµβλυνση των δικαιωµάτων ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Δεν είναι η πρόληψη των golden boys στα 8 χιλιάδες
ευρώ το µήνα, δεν είναι αυτά. Εκσυγχρονισµός πραγµατικός
είναι η άµεση σύνταξη και έκδοση ενιαίων κανονισµών ασφάλισης.
Γιατί, κυρία Πρόεδρε, τα ζητάµε αυτά; Διότι µόνο έτσι θα επιτευχθεί η λειτουργική ενοποίηση του ΕΦΚΑ, η αντιµετώπιση των
στρεβλώσεων του κατακερµατισµού και κατά συνέπεια των µεγάλων ανισοτήτων που ανακύπτουν, τεράστιες ανισότητες µεταξύ ασφαλισµένων, τις οποίες µόνο µε αυτόν τον τρόπο -εάν θα
υπάρξει ο κανονισµός- θα φτάσουµε σε ένα σύστηµα µε ενιαίους
κανόνες που απαιτεί δικαιοσύνη, απαιτεί ισοπολιτεία, απαιτεί ο
πολιτισµός, εν πάση περιπτώσει, ώστε να τελειώσουµε µε αυτήν
την κατάσταση. Δεν γίνεται να συνεχίσουµε έτσι, δεν γίνεται. Δεν
γίνεται να εµπαίζουµε τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους.
Κύριε Υπουργέ, ενδεικτικά θα σας πω παραδείγµατα για να αντιληφθείτε το µέγεθος του προβλήµατος. Πρώτον, έξοδα κηδείας για συνταξιούχο του ΙΚΑ, 750 ευρώ, συνταξιούχος του
ΤΑΠ-ΟΤΕ, 1.600 ευρώ, συνταξιούχους του δηµοσίου, 1.000
ευρώ. Ακόµα δηλαδή και στον θάνατο δεν υπάρχει ισότητα.
Δεύτερο θέµα, επίδοµα µητρότητας: στον ΟΑΕΕ στις γυναίκες
ελεύθερους επαγγελµατίες, 150 ευρώ, στον ΟΓΑ, 435 ευρώ,
στους αυτοαπασχολούµενους δικηγόρους και γιατρούς, 200
ευρώ και στο Ταµείο Τύπου το 100% του µισθού, όπως και στο
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δηµόσιο. Την ίδια ώρα η χώρα έχει αυτά τα προβλήµατα που
έχει. Η µητρότητα αξιολογείται µε ποιο κριτήριο; Του πρώην
φορέα; Του νυν φορέα; Πώς αξιολογείται;
Τρίτο παράδειγµα, επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού: σε άλλους ασφαλισµένους καταβάλλεται και σε άλλους όχι, αναλόγως
σε ποιο ταµείο είναι. Τώρα σοβαρά µιλάµε; Είµαστε στο 2022,
έξι χρόνια ψηφίστηκε ο νόµος e-ΕΦΚΑ. Ακόµα σοβαρά µιλάµε;
Τέταρτο παράδειγµα, κανονισµός βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων. Αν και έχουµε τον ενιαίο υποτίθεται ΕΦΚΑ, κύριε
Υπουργέ, στον κανονισµό δεν υπάγονται οι γιατροί και νοσηλευτές του δηµοσίου. Πόσες τροπολογίες έχουµε φέρει, προτάσεις
εδώ; Πόσες φορές τις απέρριψε η Κυβέρνηση; Μόνιµα τις απορρίπτει. Τι θέλει η Κυβέρνηση, δηλαδή; Γιατί τα απορρίπτει; Έλεος
γι’ αυτούς τους ανθρώπους! Μιλάµε για γιατρούς, νοσηλευτές,
εν µέσω πανδηµίας, µια συγκυρία την οποία δεν χρειάζεται να
την αµφισβητήσει κανείς. Την ξέρει ο καθένας, είναι πασίγνωστο.
Οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε νοσοκοµεία και έχουν
πρώην φορέα το ΙΚΑ, υπάγονται στα βαρέα, ενώ όσοι έχουν
πρώην φορέα το δηµόσιο δεν υπάγονται. Έχουµε καταθέσει δεκαπέντε φορές την τροπολογία, δεκαπέντε φορές η Κυβέρνηση
την έχει απορρίψει. Δεκαπέντε φορές!
Πέµπτο παράδειγµα, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας. Η µη σύνταξη του κανονισµού ασφάλισης έχει σαν
αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τόσο ανάµεσα σε παλαιούς και νέους ασφαλισµένους
όσο και µεταξύ παλαιών ασφαλισµένων, ανάλογα µε τον πρώην
ασφαλιστικό φορέα, νυν βεβαίως ΕΦΚΑ από τον οποίο προέρχονται. Αυτές οι διαφοροποιήσεις µάλιστα, κύριε Υπουργέ δεν
περιορίζονται σε χρονικές προϋποθέσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας, αλλά και στα απαιτούµενα
ποσοστά αναπηρίας και σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται το 50%,
σε άλλες τουλάχιστον 67%, προϋποθέσεις δηλαδή θεµελίωσης
δικαιώµατος προσαύξηση σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας,
µονιµοποίησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Έκτο και τελευταίο, που έχει µια σηµαντική παρενέργεια δεδοµένου ότι η θεµελίωση συντάξεων λόγω θανάτου συνδέεται
µε απαιτούµενες χρονικές προϋποθέσεις για θεµελίωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, η µη ενοποίηση
των ενιαίων κανόνων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας από κοινή νόσο διατηρεί ανισότητες µεταξύ των
ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ και στις παροχές σύνταξης λόγω θανάτου.
Κυβερνάτε τριάντα έναν µήνες. Δεν µιλάµε για την προηγούµενη κυβέρνηση, δεν µας ενδιαφέρει. Τριάντα ένας µήνες και
ακόµα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, έχουµε έξι χρόνια ολόκληρα
και οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι περιµένουν. Τι είναι αυτή
η συµπεριφορά της Κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους; Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, κύριε Υπουργέ. Και
τώρα που ακούω, υπόσχεση ακούω.
Έχετε πάρει πάλι την ίδια θέση, ότι προχωρά η επιτροπή και
θα τακτοποιηθεί το θέµα των κανονισµών. Δεν υπάρχει µέχρι σήµερα τίποτα. Πείτε πότε θα υπάρξει ο κανονισµός.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Μουλκιώτη, θα αφήσω κατά µέρος τα περί
golden boys, τα περί νοσηλευτών και διάφορα άλλα τέτοια και
θα επικεντρωθώ στην ερώτησή σας. Σε αυτό το ρητορικό ερώτηµα το οποίο κάνατε, αν υπάρχει ενοποίηση, προφανώς δεν
υπάρχει ενοποίηση ακόµη. Αν υπήρχε δεν θα είχε και αντικείµενο
η ερώτησή σας. Δουλεύουµε πάνω σε αυτό; Προφανώς και δουλεύουµε. Νοµίζω ότι στην πρωτολογία µου παρέθεσα τι έχουµε
κάνει µέχρι σήµερα και τι σχεδιάζουµε για το αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα. Από αυτά που ανέφερα γίνεται αντιληπτό ότι
µόνο αδρανείς δεν είµαστε, ειδικά αν λάβουµε υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες που έχουµε βιώσει αυτά τα δύο χρόνια µε την πανδηµία, αλλά και τη διαρκή µας προσπάθεια να επιλύσουµε
πληθώρα προβληµάτων στον ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προέλθει
πρωτίστως από τη βιαστική και άτσαλη διοικητική ενοποίηση που
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επιχειρήθηκε το 2016.
Γενικά, γίνεται -από όλους και από εσάς- συνεχώς λόγος στη
δηµόσια σφαίρα για την ανάγκη ενιαίων κανόνων στον ΕΦΚΑ και
πολύ ορθά το κάνετε. Αυτό πρέπει να γίνει. Σε αυτό δουλεύουµε
και σε αυτό θα φέρουµε πόρισµα. Αλλά, υπάρχει κάτι στο οποίο
χρειάζεται να πάµε και ένα βήµα παραπέρα. Δηλαδή, στους
όρους αυτής της ενιαιοποίησης.
Η ενιαιοποίηση κανόνων και παροχών οφείλει να έχει ως κεντρικό στόχο τόσο την ενδογενεακή όσο και τη διαγενεακή ισότητα
και κυρίως να σέβεται και τους εισοδηµατικούς περιορισµούς, δηλαδή τον προϋπολογισµό, που µπορούµε να πάµε προς τα εκεί.
Συνεπώς, όταν αυτή θα ολοκληρωθεί, το είπατε και εσείς στην
ερώτησή σας µόλις προηγουµένως, αυτή η διαδικασία θα έχει
και κερδισµένους και χαµένους. Όντως, έτσι είναι τα πράγµατα,
σε αυτό νοµίζω ότι όλοι έχουµε χρέος να συµφωνήσουµε. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγµα από τις παροχές σε χρήµα, αν
και αναφέρατε και εσείς κάποιες από αυτές. Αυτό που είπατε για
παράδειγµα για τη διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ των ταµείων σε έξοδα κηδείας. Παίρνω ένα τέτοιο παράδειγµα, εσείς
δώσατε έξι τέτοια παραδείγµατα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι
αυτό το οποίο προσπαθούµε να κάνουµε -και γι’ αυτό θέλουµε
και τα στοιχεία από όλα τα υπόλοιπα ταµεία για να φέρουµε µια
ολοκληρωµένη πρόταση- πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι
δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Πράγµατι, για τη µεγάλη πλειονότητα
των µη ευγενών –ας τα πω έτσι- ταµείων, όπως τα λέγαµε παλιότερα, θα υπάρξει µια µικρή βελτίωση των παροχών που είχαν
προηγουµένως. Υπάρχουν, όµως, και ταµεία, στο πλαίσιο αυτής
της ενιαιοποίησης, στα οποία σίγουρα θα υπάρξει και κάποια µικρότερη παροχή από ότι υπήρχε προηγουµένως. Αυτό να είναι
απολύτως σαφές σε όλους µας, για να µην έχουµε διαµαρτυρίες
αργότερα.
Το δεύτερο είναι το ότι υπάρχουν τοµείς στους οποίους
έχουµε µεγαλύτερες ανάγκες από κάποιους άλλους. Διόλου απίθανο, δηλαδή µέσα στο πλαίσιο αυτής της άσκησης που είπα
προηγουµένως, της ολικής εξισορρόπησης, να έχουµε και µεταφορά από κάποιους τοµείς δαπανών σε κάποιους άλλους όπου
να έχουνε πολύ µεγαλύτερες ανάγκες. Νοµίζω ότι και αυτό είναι
απολύτως κατανοητό.
Νοµίζω ότι τα παραπάνω έχουµε χρέος να τα υπογραµµίζουµε
και στον δηµόσιο διάλογο για να βρισκόµαστε όλοι στο ίδιο
µήκος κύµατος και να είµαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες.
Αλλιώς, αν αγνοούµε σκόπιµα για µικροπολιτικούς λόγους τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και επενδύουµε σε µία ανεδαφική παροχολογία, απλά δεν λέµε όλη την αλήθεια.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι µόλις ολοκληρωθούν
οι εργασίες και προχωρήσει η σύνταξη του ενιαίου κανονισµού
παροχών θα στηρίξετε το εγχείρηµα και θα συνδράµετε µε επιχειρήµατα, όχι µόνο εσείς, όλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Πότε περίπου, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Μόλις έχουµε και αυτά τα στοιχεία,
θα το κάνω. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί θα µε εγκαλέσετε αύριο,
µεθαύριο ότι δεν το έκανα!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 501/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να σεβαστεί το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο των µειωµένων
συντάξεων και να µην το “ερµηνεύσει” σε βάρος των εκπαιδευτικών που ήδη έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης». Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Παναγιώτης Τσακλόγου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι συγκεκριµένη η ερώτηση και ειδική. Έχει
προκληθεί αναστάτωση στους ασφαλισµένους και υποψήφιους
συνταξιούχους από πάρα πολλά δηµοσιεύµατα, σύµφωνα µε τα
οποία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αµφισβητεί τη δυνατό-
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τητα των ασφαλισµένων του δηµοσίου να θεµελιώσουν µετά την
1η Ιανουαρίου του 2022 δικαίωµα µειωµένης συνταξιοδότησης.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζητούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο
Εργασίας για το αν διατηρείται η δυνατότητα αποχώρησης στο
πεντηκοστό πέµπτο ή πεντηκοστό έκτο ή πεντηκοστό όγδοο έτος
της ηλικίας µε καθεστώς µειωµένης σύνταξης για όσους άνδρες
και γυναίκες έχουν είκοσι πέντε έτη ασφάλισης το 2011 ή το
2012. Και αυτό συµβαίνει την ώρα που ήδη χιλιάδες εκπαιδευτικοί -και αναφέροµαι συγκεκριµένα- µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία έχουν υποβάλει µέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 2022 αίτηση
παραίτησης από την υπηρεσία, προγραµµατίζοντας τα επόµενα
χρόνια της ζωής τους, κατά τον τρόπο τον οποίο αυτοί θέλουν,
τις ατοµικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Το νοµοθετικό πλαίσιο της µειωµένης σύνταξης στο δηµόσιο
είναι σαφές και διευκρινισµένο µε εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ήδη από το 2017, µε βάση την οποία τα όρια
ηλικίας µειωµένης σύνταξης στο δηµόσιο παραµένουν στο πεντηκοστό έκτο και πεντηκοστό όγδοο έτος ηλικίας.
Η µη τροποποίηση των ανωτέρω οδηγιών και της εγκυκλίου
έχει δηµιουργήσει την πεποίθηση -εύλογο είναι αυτό και βάσει
των αρχών της εµπιστοσύνης στη διοίκηση- σε όλους τους ασφαλισµένους ότι τα όρια ηλικίας, δηλαδή το πεντηκοστό έκτο και
πεντηκοστό όγδοο έτος µειωµένης σύνταξης, ισχύουν και µετά
από την 1-1-2022 και ήδη έχουν παραιτηθεί οι εκπαιδευτικοί
αυτοί που είπαµε.
Κατ’ επανάληψη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να επέλθει καµµία αλλαγή στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων. Το επαναλαµβάνω: Κατ’
επανάληψη η πολιτική ηγεσία το έχει πει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τα εξής: Θα εφαρµόσετε αυτά που
νοµοθετικά ισχύουν και είναι διευκρινισµένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε τα οποία τα όρια ηλικίας, το
πεντηκοστό έκτο και πεντηκοστό όγδοο, θεµελίωσης µειωµένης
σύνταξης παραµένουν και µετά από την 1η Γενάρη του 2022 για
όσους έχουν συµπληρώσει την εικοσιπενταετία το 2011 ή το
2012, αντίστοιχα ή θα υπάρξει πρόβληµα αιφνιδιασµού, όπως µε
τη νέα εγκύκλιο που υπήρξε τέλος του χρόνου -το θυµάστε- στις
30 Δεκεµβρίου του 2021;
Δεύτερον, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση -δυστυχώς, έχει τέτοια πρακτική, κύριε Υπουργέ- ερµηνεύσει τα ισχύοντα και µε τη
διάταξη που υπάρχει σε βάρος των ασφαλισµένων, ενώ ήδη
έχουν παραιτηθεί δάσκαλοι και καθηγητές, καταργώντας το δικαίωµα της µειωµένης συνταξιοδότησης, πώς θα αντιµετωπίσετε
τις περιπτώσεις αυτών των εργαζόµενων, δεδοµένου ότι η αίτηση ανάκλησης παραίτησης µπορεί να γίνει µόνο εντός µηνός
από την ήδη υπάρχουσα προθεσµία που έχει εκπνεύσει;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Μουλκιώτη, µε την ερώτησή σας ξαναφέρνετε
στο προσκήνιο ένα ζήτηµα το οποίο έχουµε συζητήσει αρκετές
φορές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η συζήτηση για τα όρια ηλικίας έρχεται και επανέρχεται στον δηµόσιο
διάλογο, δυστυχώς αρκετά συχνά µε στρεβλούς όρους.
Η ελληνική πολιτεία είναι ένα ευνοµούµενο κράτος και η παρούσα Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί εν κενώ. Τα ζητήµατα ασφάλισης είναι ζητήµατα δύσκολα και σύνθετα και η αλήθεια είναι πως
το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, µεταξύ πολλών άλλων δεινών, πάσχει και από µια απίστευτη πολυνοµία. Το υπαινιχθήκατε
και εσείς, άλλωστε. Απόρροια αυτού του κατακερµατισµού είναι
συχνά η δηµιουργία ανισοτήτων µεταξύ των ασφαλισµένων.
Σκοπός της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και
δική µου προσωπικά, είναι η ενιαιοποίηση και απλοποίηση των
κανόνων απονοµής σύνταξης και η εµπέδωση αισθήµατος ισονοµίας, ασφάλειας και εµπιστοσύνης τόσο στους ασφαλισµέ-
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νους όσο και στη διοίκηση. Και αυτό µπορούµε να το πετύχουµε
µόνο µε έναν τρόπο, µε διαφάνεια και σταθερούς ενιαίους κανόνες χωρίς διακρίσεις, χωρίς πολλές κατηγοριοποιήσεις, εξαιρέσεις και αστερίσκους.
Στην ουσία της ερώτησής σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4336/2015 επήλθαν αλλαγές
στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των πολιτικών υπαλλήλων,
ασφαλισµένων του δηµοσίου, µε τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι όσοι είχαν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας
το 2010, το 2011 και µέχρι την 31-12-2012, αλλά δεν είχαν συµπληρώσει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου -του
ν.4336, δηλαδή- το όριο ηλικίας για την καταβολή ακέραιας της
σύνταξης, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του δηµοσίου, θα υπάγονται από 1-12022 στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Αυτό πρακτικά σήµαινε ότι από 1-1-2022 και οι συγκεκριµένοι
πολιτικοί υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται στα εξήντα δύο έτη της
ηλικίας τους µε µειωµένη ή µε πλήρη σύνταξη, εφόσον έχουν
συµπληρώσει σαράντα έτη υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση
στα εξήντα επτά χρόνια. Μάλιστα, προβλέφθηκε ότι κατά τη µεταβατική περίοδο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4336
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του 2021, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά, µε βάση τους πίνακες που συνόδευαν τη νοµοθετική διάταξη και κατέληγαν στα παραπάνω όρια.
Στη συνέχεια, όµως -και σε αυτό είναι που αναφερθήκατε και
εσείς προηγουµένως-, µετά από την εκλογική αναµέτρηση του
Σεπτεµβρίου του 2015 και µέσα σε χρονικό διάστηµα µόλις δύο
µηνών, η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στον αµέσως επόµενο
νόµο, τον ν.4337/2015, άλλαξε µέχρι και τις 18-8-2015 τα
ισχύοντα κατά περίπτωση όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης
και όρισε ότι αυξάνονται σταδιακά από την εποµένη της ηµεροµηνίας αυτής έως την 1-1-2022, σύµφωνα µε τους πίνακες που
συνόδευαν τη διάταξη.
Προσδιορίστηκε, λοιπόν, µια µεταβατική περίοδος κατά την
οποία, ανάλογα µε τα έτη βάσης για τη θεµελίωση του δικαιώµατος, τα όρια ηλικίας για την καταβολή µειωµένης σύνταξης του
δηµοσίου διαµορφώνονταν ως εξής: Για όσους θεµελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε είκοσι πενταετία το 2010, το όριο ήταν
εξήντα για τους άνδρες και πενήντα πέντε για τις γυναίκες. Για
όσους θεµελίωναν δικαίωµα για τα έτη 2011 και 2012, η µειωµένη
σύνταξη µπορούσε να καταβληθεί µε τη συµπλήρωση του πεντηκοστού έκτου και πεντηκοστού όγδοου έτους αντίστοιχα, µε
εφαρµογή των προβλεπόµενων ποσοστών µείωσης ως προς την
καταβολή των ποσών στις περιπτώσεις αυτές. Για θεµελίωση από
το έτος 2013 και µετά ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σε συνέχεια του νοµοθετικού πλαισίου που παρατέθηκε αµέσως παραπάνω, εκδόθηκε υπουργική απόφαση στην οποία
ωστόσο δεν περιλαµβανόταν η ρύθµιση της περίπτωσης καταβολής µειωµένης σύνταξης σε όσους θεµελίωναν το σχετικό δικαίωµα για τα έτη 2010, 2011 και 2012. Οµοίως, µε σχετική
εγκύκλιο, διαπιστώθηκε ότι για τις κατηγορίες αυτές τα ηλικιακά
όρια που ισχύουν µεταβατικά δεν θίγονται από το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, καθώς δεν επέρχεται κάποια µεταβολή σε αυτά.
Έχει, όµως και συνέχεια. Έχω περάσει τον χρόνο µου. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει για τη δευτερολογία του ο κ. Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, τι θέλετε
να πείτε στη συνέχεια και δεν ξέρω τι να πω στη δευτερολογία
µου.
Πράγµατι, είχε συζητηθεί το θέµα αυτό κατ’ επανάληψη στη
Βουλή. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Όµως, τέλος του χρόνου εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, σύµφωνα µε τα ισχύοντα και µε
δεδοµένη την εµπιστοσύνη στη διοίκηση, έκαναν συγκεκριµένες
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πράξεις και παραιτήθηκαν. Έτσι κινείται το θέµα, διότι υπήρξε
µια φηµολογία.
Εµείς ζητήσαµε -και άλλος συνάδελφός µου εδώ- τον Γενάρη
του 2021 να ενηµερώσετε τους ασφαλισµένους και υποψήφιους
συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, µέσω κάποιας διευκρινιστικής εγκυκλίου, για τα όρια ηλικίας, για όσους έχουν συµπληρώσει τον
απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης πριν από την 1η Γενάρη του 2022.
Τι είχατε απαντήσει τότε; Θα σας πω ακριβώς τι είχατε απαντήσει
και µάλιστα, στον συνάδελφό µου, τον κ. Κεγκέρογλου.
Διαβάζω: «Δεν σκοπεύουµε να αιφνιδιάσουµε. Θα ήθελα να
σας ενηµερώσω -λέγατε τότε- πως έχουν ήδη δοθεί οδηγίες και
από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Συνεπώς, θεωρώ ότι υπάρχει όλη η διαθέσιµη πληροφόρηση προς
όλους τους εµπλεκόµενους.
Κλείνοντας, θα ήθελα για µια ακόµα φορά να διαβεβαιώσω ότι
η ελληνική πολιτεία παραµένει ένα ευνοµούµενο κράτος και σκοπός του Υπουργείου και εµού προσωπικά, είναι η απλοποίηση
των κανόνων απονοµής και η εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας
και εµπιστοσύνης. Αυτό γίνεται µε σταθερούς κανόνες και διαφάνεια. Αυτό γίνεται µε σταθερούς κανόνες και επαναλαµβάνω
για πολλοστή φορά ότι το νοµοθετικό πλαίσιο για την εξέλιξη των
ορίων ηλικίας δεν έχει διαφοροποιηθεί, αλλά και δεν πρόκειται
να αλλάξει».
Θα καταθέσω τα Πρακτικά της σχετικής συζήτησης στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
Με άλλα λόγια, λέγατε, κύριε Υπουργέ, τότε ότι δεν θα θιγούν
τα κατοχυρωµένα έως την 31-12-2021 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ακόµη και στην περίπτωση που η σχετική ηλικία συµπληρώνεται και µετά από την 1η Γενάρη 2022. Και αυτά που είπατε
βεβαίως σας τιµούν, γιατί είναι σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ως προς το θέµα µας, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 920/2016, την
οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά -όχι όλη, τµήµατα τα οποία
µας αφορούν- διατηρούνται τα όρια ηλικίας για µειωµένη σύνταξη στο δηµόσιο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή
διατηρείται ως όριο ηλικίας για µειωµένη σύνταξη το πεντηκοστό
έκτο έκτος για όσους και όσες έχουν συµπληρώσει είκοσι πενταετία το 2011 και το πεντηκοστό όγδοο έτος για όσους έχουν
συµπληρώσει είκοσι πενταετία το 2012.
Διευκρινίζω ότι η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδόθηκε µετά από τους νόµους 4336 και 4337 του 2015,
που άλλαξαν επί τα χείρω τα όρια ηλικίας, αλλά παράλληλα προέβλεψαν ότι τα κατοχυρωµένα µέχρι την 31-12-2021 µεταβατικά
όρια ηλικίας ισχύουν και µετά από το έτος 2022.
Επιπλέον, στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν αναφέρεται, κύριε Υπουργέ, πουθενά ότι η ισχύς των
ορίων ηλικίας για µειωµένη σύνταξη σταµατούν, παύουν το έτος
2021. Μάλιστα, σας αναφέρω -θα το καταθέσω και στα Πρακτικά
το τµήµα αυτό- το δεύτερο παράδειγµα της εγκυκλίου, στη σελίδα είκοσι τέσσερα, που αναφέρεται σε υπάλληλο που θεµελιώνει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης µετά από το έτος 2022,
αλλά δικαιούται να λάβει µειωµένη σύνταξη.
Υπάρχει µια αντίφαση, που δεν ξέρω αν είναι τιµή για τις αρµόδιες υπηρεσίες. Ποια είναι αυτή η αντίφαση; Ότι οι υπηρεσίες
που εξέδωσαν αυτή την εγκύκλιο, την 920/2016, ζητούν τώρα
οδηγίες. Και µάλιστα, πληροφορούµαστε -δεν ξέρω- ότι έχει αποσταλεί εκ µέρους του τοµέα ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους για να αποφανθεί αυτό περί της εφαρµογής της από το
Υπουργείο.
Αυτό δεν ξέρω πώς να το πω, στέλνει η υπηρεσία που εκδίδει
εγκύκλιο, για να ερµηνεύσει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
τη δική της εγκύκλιο που η υπηρεσία δεν ξέρει να την ερµηνεύσει; Δηλαδή, σε µια στοιχειωδώς λειτουργούσα δηµόσια διοίκηση πώς θα το ερµηνεύσουµε, πώς θα το πούµε αυτό; Ζητούν
ερµηνεία της δικής τους εγκυκλίου από άλλη υπηρεσία;
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, µε δεδοµένο αυτό, θεωρώ ότι έχετε
ευθύνες, ως Υπουργείο. Δεν είναι αποδεκτό σε ένα κράτος δικαίου να µην γνωρίζεις αν µπορείς να αποχωρήσεις µε σύνταξη,
ενώ υποχρεούσαι από τις διατάξεις να αποφασίσεις δεσµευτικά
και µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Δεν πρέπει να το ξέρεις; Δεν
πρέπει να το πεις;
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Για εµάς, στο Κίνηµα Αλλαγής, είναι ξεκάθαρο τι ισχύει και το
λέµε. Τα όρια µειωµένης σύνταξης, το πεντηκοστό έκτο και το
πεντηκοστό όγδοο, ισχύουν και µετά από το έτος 2022, εφόσον
οι ενδιαφερόµενοι είχαν συµπληρώσει είκοσι πέντε έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012.
Και αυτό το τεκµηριώνω νοµικά -και καταλήγω, κύριε Πρόεδρελέγοντας ότι στο δηµόσιο το συνταξιοδοτικό δικαίωµα θεµελιώνεται κατά τις κείµενες διατάξεις και µε τη µέχρι τώρα πάγια
εφαρµογή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από τον
ΕΦΚΑ µόνο µε τη συµπλήρωση είκοσι πενταετίας και όχι µε τη
συµπλήρωση συγκεκριµένης ηλικίας. Η συµπλήρωση ηλικίας στο
δηµόσιο για λήψη µειωµένης σύνταξης, όπως, για παράδειγµα,
ηλικιών πενήντα πέντε, πενήντα έξι, πενήντα οκτώ ετών, αποτελούσε δυνατότητα καταβολής σύνταξης, αλλά όχι θεµελιωτικό
όρο µαζί µε τον χρόνο της ασφάλισης. Θεµελιωτική προϋπόθεση,
εν προκειµένω, αποτελεί µόνο η συµπλήρωση της εικοσιπενταετίας σε συγκεκριµένο χρόνο και ειδικότερα είτε το 2010 είτε το
2011 είτε το 2012.
Είναι, λοιπόν, κατ’ εµάς, ξεκάθαρο το νοµικό πλαίσιο. Όσον
αφορά στο ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, δεν
ξέρω τι κίνηση είναι αυτή. Ειλικρινά, θέλω να µου απαντήσετε.
Εγώ, ο ίδιος, αυτό που έχω βγάλει να µην το ερµηνεύω και να
ζητάω από το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους να ερµηνεύσει τι
έχω πει εγώ. Αν είναι δυνατόν αυτό να το πούµε σήµερα σε αυτή
την Αίθουσα! Δυστυχώς, αυτό συµβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μουλκιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Μουλκιώτη, πρώτον, σε σχέση µε τη δήλωση
την οποία έκανα, εµµένω σε αυτή.. Το δεύτερο ήταν κάτι διευκρινιστικό. Αναφέρατε στην πρωτολογία σας ότι αφορά σε πολλές χιλιάδες συνταξιούχων κ.λπ.. Δεν είναι αλήθεια. Ζήτησα
στοιχεία για το πόσα είναι τα άτοµα που είναι συνταξιούχοι δηµοσίου και τα οποία λαµβάνουν µειωµένη εθνική σύνταξη. Διότι,
µην ξεχνάτε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουµε και µείωση στην
εθνική σύνταξη. Από όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους που
βγαίνουν κάθε χρόνο είναι εκατοντάδες και µάλιστα, λίγες εκατοντάδες και αυτό είναι ένα νούµερο το οποίο φθίνει διαχρονικά.
Όµως ακόµα και για ένα άτοµο να ήταν, έχετε δίκιο. Είναι ζήτηµα
νόµου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Υπάρχουν δηµοσιεύµατα γι’ αυτόν
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω αυτό.
Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία µου, το ασφαλιστικό µας
σύστηµα ήταν γεµάτο από κάθε είδους εξαιρέσεις και ειδικές
διατάξεις για διάφορες οµάδες εργαζοµένων. Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, δηµιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες, γι’ αυτό και η
παρούσα Κυβέρνηση δεν αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό µε αυτόν
τον τρόπο. Έχουµε αποδείξει ότι προσεγγίζουµε την κοινωνική
ασφάλιση µε όρους παρόντος, αλλά και µέλλοντος. Μεριµνούµε
για τη διατήρηση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και αποδεικνύουµε έµπρακτα τη στήριξή µας σε εκείνους που χρήζουν µεγαλύτερης προστασίας.
Θα ήθελα να τονίσω πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σέβεται απολύτως το δικαίωµα των πολιτών στον
προγραµµατισµό της ζωής τους και δεν προτίθεται σε καµµία περίπτωση να ανατρέψει σχέδια ζωής των ανθρώπων χωρίς προηγουµένως να τους έχει προσφέρει τον απαιτούµενο χρόνο
προσαρµογής. Παραµένουµε σταθερά προσηλωµένοι στην τήρηση αυτού του συµβολαίου εµπιστοσύνης που έχουµε µε τους
πολίτες και το οποίο µας υποχρεώνει να εντείνουµε την ταχύτητα
στο µεταρρυθµιστικό µας έργο, σεβόµενοι τους περιορισµούς που
έχουν προκύψει από τις πολιτικές προηγούµενων κυβερνήσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πρακτική του να αλλάζεις το περιεχόµενο των διατάξεων και
ο σκοπός του νοµοθέτη να αλλοιώνεται µέσω εγκυκλίων είναι
άλλης κυβέρνησης. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Δεν το κάνουµε
εµείς και δεν θα το κάνουµε. Ο νόµος, δηλαδή, αλλάζει µόνο µε
νόµο. Τυχόν νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την παρούσα Κυβέρνηση υπηρετούν µόνο αυτό το αξίωµα. Διαφανείς επιλογές που
λύνουν προβλήµατα και δεν γεννούν νέα. Εν προκειµένω, ο
νόµος είναι ο ν.4337 και ο νόµος αυτός δεν έχει αλλάξει.
Αντιλαµβάνοµαι το δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, αλλά νοµίζω
ότι η παρούσα τουλάχιστον Κυβέρνηση δεν αλλάζει τους κανόνες αυθαίρετα και εν θερµώ. Σεβόµαστε γεγενηµένα δικαιώµατα
και ταυτόχρονα εργαζόµαστε για τη σταδιακή ενοποίηση κανόνων και παροχών που θα αποκαταστήσουν ανισότητες και αδικίες.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται σωρεία αιτηµάτων πολιτών,
αλλά και ερωτήµατα από τον e-ΕΦΚΑ, από τα οποία καθίστανται
εµφανή τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πολυνοµία και ο διάσπαρτος και συχνά αποσπασµατικός χαρακτήρας των συνταξιοδοτικών διατάξεων.
Ένα από τα θέµατα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο
της ευρύτερης θεµατικής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
είναι και η διαχείριση από 1-1-2022 των ορίων ηλικίας για µειωµένη συνταξιοδότηση στο δηµόσιο, µε βάση θεµελίωση του δικαιώµατος για τα κρίσιµα έτη: το 2010, το 2011 και το 2012.
Ακόµη, όµως και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αµφισηµίες,
διαφορετικές προσεγγίσεις και ερµηνείες από την πλευρά των
Υπουργείων. Άλλο Υπουργείο ήταν εκείνο που έκανε αυτή την
ερµηνεία τότε. Ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τώρα
είναι στο Υπουργείο Εργασίας.
Ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος και µε γνώµονα την
αρχή που ήδη ανέφερα, της µη ανατροπής δηλαδή, γεγενηµένων
δικαιωµάτων, αλλά και προκειµένου να µην διαταραχθεί άσκοπα
ο προγραµµατισµός εκατοντάδων οικογενειών, η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου -εµείς δηλαδή, όχι αυτό που είπατε εσείς- ετοιµάζει ήδη ερώτηµα προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, δηλαδή στον θεσµό που κάνει την ορθή νοµική ερµηνεία και
αντιµετώπιση των διαφορετικών ταχυτήτων που έχουν προκύψει
µεταξύ των ασφαλισµένων.
Για να απαντήσω ρητά και στο δεύτερο κοµµάτι του ερωτήµατός σας, ανεξάρτητα από τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν πρόκειται να αφήσουµε µετέωρο κανέναν.
Αυτό είναι και προσωπική µου δέσµευση εδώ, στη Βουλή και
αυτό αφορά είτε όσους έχουν ήδη κάνει αίτηση είτε όσους πρόκειται να κάνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Στην επόµενη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς.
Είναι η πέµπτη µε αριθµό 483/2-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25
κ. Μαρίας Απατζίδη προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Θέσπιση αποζηµιώσεων και
επιδοµάτων για τους πυροσβέστες».
Κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ, κατ’ αρχάς, που είστε σήµερα
εδώ για να µου απαντήσετε.
Χρειάζεται να συζητήσουµε ουσιαστικά, µια αδικία που γίνεται
στους πυροσβέστες, σε ανθρώπους που τελούν ένα πολύτιµο
λειτούργηµα για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά
και των ανθρώπινων ζωών και για το οποίο θα έπρεπε να είστε
ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο σύνολο, όχι µόνο εσείς, ως Υπουργός
της Κυβέρνησης, ύστερα από τις µαζικές καταστροφές στην
Ανατολική Αττική, τη βόρεια Εύβοια, αλλά και αλλού.
Οι πυροσβέστες συστηµατικά παρέχουν υπερεργασία µέσω
της επιφυλακής. Φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε. Όµως, δεν αµείβονται όπως πρέπει γι’ αυτή. Το ζήτηµα απαιτεί αφ’ ενός, τήρηση
του νοµικού πλαισίου στην κήρυξη των επιφυλακών και αφ’ ετέρου, την εναρµόνιση του πυροσβεστικού προσωπικού µε τα
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ισχύοντα και στον λοιπό δηµόσιο τοµέα. Δηλαδή, τη θέσπιση
συγκεκριµένης αποζηµίωσης για κάθε ώρα εργασίας επιπλέον
του ωραρίου.
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν καταγραµµένες από συσσωρευµένα
οφειλόµενα ρεπό των πυροσβεστών ενάµισι εκατοµµύριο µέρες
και πεντακόσιες χιλιάδες µέρες οφειλόµενης άδειας. Χρειάζεται
να δοθούν οι επιβαλλόµενες λύσεις στο πρόβληµα, να χορηγηθούν τα ρεπό µε ένα επίσηµο, αλλά εφικτό χρονοδιάγραµµα.
Αυτό πάντως είναι δύσκολο, καθώς οι υπηρεσίες έχουν αποδυναµωθεί µετά από την αποχώρηση των εποχικών λόγω λήξης
της σύµβασής τους και µε τις συνταξιοδοτήσεις -τα επόµενα τρία
έτη- στελεχών του Πυροσβεστικού Σώµατος, που αριθµούν περί
τους τρεις χιλιάδες. Οπότε, χρειάζεται να χορηγηθεί χρηµατική
αποζηµίωση στον κάθε πυροσβέστη αναλογικά µε τα οφειλόµενά
του ρεπό και άδειες. Και οπωσδήποτε χρειάζεται άµεση πρόσληψη προσωπικού, για να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες
του Πυροσβεστικού Σώµατος. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει
δυνατότητα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να δοθούν τα οφειλόµενα και ρεπό και άδειες.
Επίσης, χρειάζεται να καταβληθεί επίδοµα 300 ευρώ στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρεώσεως, οι οποίοι λόγω τραυµατισµού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας έχουν τεθεί σε καθεστώς
υπηρεσίας γραφείου, µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει και στο µόνιµο
προσωπικό.
Σύµφωνα µε τη 297/9-12-2016 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν δηµιουργείται κώλυµα για τη θέση πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης σε υπηρεσία γραφείου και
αν κριθεί αρµοδίως ότι δεν έχει την ικανότητα προς τούτο, τη
θέση του σε πολεµική µόνιµη διαθεσιµότητα.
Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16
του ν.3938/2011, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 300 ευρώ στους
υπαλλήλους των Σωµάτων Ασφαλείας και στους µόνιµους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι οποίοι µετατάσσονται
σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήµατος κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. Το ίδιο επίδοµα χορηγείται στο αναφερόµενο προσωπικό κατά τον χρόνο αποχής από τα καθήκοντά
του λόγω τραυµατισµού και κατά την εκτέλεση διατεταγµένης
υπηρεσίας.
Αυτό το στερούνται οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
Γι’ αυτό, σύµφωνα, µε τα παραπάνω, ζητάµε να λυθεί αυτή η
αδικία, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Απατζίδη.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα τελευταία χρόνια βιώνουµε
την κλιµατική αλλαγή η οποία αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο
που επηρεάζει σηµαντικά τη λεκάνη της Μεσογείου, βεβαίως και
τη χώρα µας, και εκδηλώνεται µε υψηλές θερµοκρασίες, ξηρασία
και καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, καθώς και µε ακραία
καιρικά φαινόµενα το χειµώνα.
Τα φαινόµενα αυτά, χειµώνα - καλοκαίρι, γίνονται ολοένα και
πιο έντονα, ολοένα και πιο συχνά, διαµορφώνοντας µια νέα δυσµενή καθηµερινότητα την οποία καλείται να αντιµετωπίσει το
Πυροσβεστικό Σώµα που αποτελεί τον κατ’ εξοχήν επιχειρησιακό
βραχίονα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Για
να µπορεί, λοιπόν, το Πυροσβεστικό Σώµα να ανταποκρίνεται µε
αµεσότητα, πληρότητα και αποτελεσµατικότητα στα έργα και την
αποστολή του, προχωράµε στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του βασισµένοι στον ν.4662/2020 και στο πρόγραµµα
«ΑΙΓΙΣ».
Συγκεκριµένα, προχωράµε στις εξής δράσεις: Πρώτον, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ανά την επικράτεια και καθορισµό
της απαιτούµενης οργανικής δύναµης του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ήδη δε, ολοκληρώθηκε η σχετική µελέτη η οποία εγκρίθηκε από τα συλλογικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώµατος και
τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και προωθείται ως
προεδρικό διάταγµα για να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης του
Πυροσβεστικού Σώµατος σταδιακά τα επόµενα χρόνια. Δεύτε-
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ρον, εκσυγχρονισµό των επικοινωνιών, του εξοπλισµού των υπηρεσιών και του µηχανολογικού εξοπλισµού µε σύγχρονα συστήµατα και µέσα, µέσω του προγράµµατος «ΑΙΓΙΣ». Και τρίτον,
εκσυγχρονισµό και κατασκευή νέων κτηριακών υποδοµών µέσω
ΣΔΙΤ για την κάλυψη των κατά τόπους στεγαστικών αναγκών του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
Αναφορικά µε τα ερωτήµατα που θέσατε, πρέπει να σηµειώσω
ότι στην επίκαιρη ερώτηση αναφέρετε ως γεγονός ότι υπάρχουν
και αυτή τη στιγµή καταγεγραµµένες οφειλόµενες αναπαύσεις,
ρεπό δηλαδή, πυροσβεστών σε αριθµό εκατοµµυρίων. Όµως,
δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή και σας παρακαλώ να καταθέσετε
τις αποδείξεις των αριθµών που επικαλείστε.
Για να προλάβω τυχόν επίκληση σε αριθµούς που κατά καιρούς αναφέρονται σε αιτήµατα συνδικαλιστικών ενώσεων, θα
πρέπει να τονιστεί ότι ούτε οι φορείς αυτοί έχουν τεκµηρίωση
των αριθµών που επικαλούνται. Αντίθετα, κάθε υπάλληλος του
Πυροσβεστικού Σώµατος έχει αυτοτελώς το δικαίωµα να πληροφορηθεί σχετικά µε τις ηµερήσιες αναπαύσεις που του αναλογούν και η υπηρεσία λαµβάνει διαρκώς µέτρα για χορήγηση των
όποιων οφειλόµενων ηµερήσιων αναπαύσεων-ρεπό κατόπιν σχετικής αίτησής τους, αφού λάβει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του
Πυροσβεστικού Σώµατος. Ας µην λησµονούµε ότι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι δρουν κατ’ εξοχήν σε καταστάσεις επείγοντος
στις οποίες διακυβεύονται ζωτικά έννοµα αγαθά, όπως η ζωή, η
υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.
Ακριβώς επειδή λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες των πυροσβεστικών υπαλλήλων, αλλά και η ιδιαίτερη φύση της υπηρεσίας
τους, µε πρόσφατη διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού
Σώµατος παρατάθηκε ο χρόνος διάνυσης των δικαιούµενων υπολειπόµενων ηµερών κανονικής αδείας του πυροσβεστικού προσωπικού µέχρι το τέλος του 2022 ώστε να µη χαθεί καµµία ηµέρα
αδείας κανενός πυροσβέστη και καµµιάς πυροσβέστριας.
Για την επιπλέον του προβλεπόµενου χρόνου απασχόληση
στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης εκδίδονται παγίως και διαχρονικά
σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Συγκεκριµένα, εγώ ίδιος υπέγραψα για δύο χιλιάδες τετρακόσιους ενενήντα τρεις πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης αποζηµίωση ύψους 5.700.000
ευρώ. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο του 2021 για δύο χιλιάδες
επτακόσιους πυροσβέστες πενταετούς θητείας το ποσό των
3.100.000 ευρώ και για δύο χιλιάδες πεντακόσιους πυροσβέστες
εποχικής απασχόλησης που προσλήφθηκαν το 2021 το ποσό των
2.600.000 ευρώ. Επίσης, το 2021 είχε δηµοσιευτεί υπουργική
απόφαση και καταβλήθηκαν στους δύο χιλιάδες πεντακόσιους
εποχικής απασχόλησης 1.600.000 ευρώ.
Γι’ αυτά καταθέτω τα σχετικά στοιχεία στα Πρακτικά για να
ενηµερωθείτε όσον αφορά στα έκτακτα ποσά που αφορούσαν
σε αυτήν την υπερωριακή απασχόληση την οποία έκαναν οι πυροσβέστες µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχετικά µε το επίδοµα των 300 ευρώ για στελέχη που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια από ατύχηµα εν υπηρεσία και σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία δεν λαµβάνουν οι πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένοι πυροσβέστες αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία πυροσβεστών προσωπικού επί θητεία. Οι προβλέψεις του νόµου είναι ιδιαίτερες γι’
αυτούς και δεν επιτρέπεται να γίνει αυτόµατη εξοµοίωση. Ανήκουν στο ΙΚΑ, εξάλλου.
Τέλος, περιλαµβάνεται στην επίκαιρη ερώτηση το υποερώτηµα τι προτιθέµεθα να πράξουµε για την άµεση πρόσληψη προσωπικού. Το ζήτηµα δεν είναι να προσλάβουµε άκριτα
προσωπικό, αλλά προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώµατος εν όψει των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής. Ανέφερα εισαγωγικά ότι έχουµε ήδη τεκµηριώσει
και καταγράψει τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος και τα
χαρακτηριστικά του νέου προσωπικού πάνω στο οποίο θα πρέπει
να στήσουµε το Πυροσβεστικό Σώµα για να µπορεί να ανταπο-
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κριθεί στις απαιτήσεις της κλιµατικής κρίσης.
Παράλληλα, λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις αυξηµένες ανάγκες σε
εξειδικευµένο προσωπικό και ήδη, όπως γνωρίζετε, κατατέθηκε
στη Βουλή και εγκρίθηκε η πρόσληψη των πεντακοσίων ΕΜΟΔΕ,
τις ειδικές µονάδες που θα στελεχώσουν τις πυροσβεστικές δασικές υπηρεσίες.
Θα σταµατήσω εδώ γιατί θεωρώ ότι απάντησα στα πέντε ερωτήµατά σας και επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου. Θα
ήθελα, όµως, να κλείσω λέγοντας ότι τα παραπάνω δείχνουν ότι
κινούµαστε µε στόχο τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος προκειµένου να
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που φέρνει η κλιµατική αλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Η κ. Απατζίδη έχει τον λόγο για τη δευτερολογία της.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ουσιαστικά µου απαντήσατε γενικόλογα και
µε αοριστίες. Μου είπατε κάποια πράγµατα τα οποία ουσιαστικά
θα νοµοθετηθούν κάποια στιγµή στο µέλλον. Εγώ ρώτησα, όµως,
κάτι συγκεκριµένο. Επειδή άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή την απάντησή σας, είναι εξαιρετικά ελλιπής και ελαττωµατική σε σχέση µε αυτό που σας ρώτησα για τις πραγµατικές
ανάγκες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δίνουν µάχες, είτε είναι
συµβασιούχοι είτε δεν είναι, µε τα σώµατα τους για να σώσουν
τις ανθρώπινες ζωές, τις δικές µας ζωές, στην Εύβοια, στην Ανατολική Αττική και όλο το καλοκαίρι παλεύανε για τη φύση, τις περιουσίες και την ποιότητα ζωής µας.
Οι πυροσβέστες κάθε καλοκαίρι, ξέρετε, στην Ελλάδα δίνουν
µάχες µε κίνδυνο της ζωής τους και πολλές φορές τραυµατίζονται και πάνω στην τέλεση του καθήκοντος. Γι’ αυτούς τους πολύτιµους ανθρώπους της κοινωνίας µας, σήµερα αυτές οι
πολιτικές δεν αποτελούν την ενδεδειγµένη λύση και δεν είναι και
αξιοκρατικό αυτό που λέτε ότι είναι σε άλλο καθεστώς οπότε δεν
το δικαιούνται.
Οι πυροσβέστες παρέχουν έκτακτες υπερεργασίες µέσω της
επιφυλακής οι οποίες είναι δύσκολο να αµειφθούν όσο τους αξίζει. Γι’ αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η θέσπιση συγκεκριµένης αποζηµίωσης για κάθε ώρα εργασίας επιπλέον του ωραρίου
και να δοθεί χρηµατική αποζηµίωση στον κάθε πυροσβέστη αναλογικά µε τα οφειλόµενα ρεπό και άδειες.
Και για το ότι αυτό δεν ισχύει, επιτρέψτε µου να πω πως
θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος εργαζόµενος δεν θα διακινδυνέψει
για κάτι το οποίο του το έχετε δώσει ως πολιτεία να µπει στη λογική να πάει να απαιτήσει κάτι παραπάνω. Οπότε θεωρώ ότι
υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες στο Πυροσβεστικό Σώµα. Πρέπει
να σκύψετε πάνω στα προβλήµατα αυτών των ανθρώπων και να
δοθούν και τα ρεπό και οι άδειες.
Μας προκαλεί τεράστια και δυσάρεστη εντύπωση ότι στο σύνολό της αυτή η Κυβέρνηση και σε άλλα ζητήµατα δεν κάνει αυτό
που πρέπει, αλλά είναι και πολύ απογοητευτική η απάντηση στο
ζήτηµα του να καταβληθεί ένα επίδοµ, σε όποιους λόγω τραυµατισµού -πολλές φορές- κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας έχουν
τεθεί σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου, µε τον ίδιο τρόπο που
ισχύει και στο µόνιµο προσωπικό.
Οι άνθρωποι αυτοί πραγµατικά -και το ξέρετε καλύτερα από
µένα, είµαι σίγουρη γι’ αυτό που λέω- έχουν θυσιαστεί για να σώσουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους µας και τους αξίζει η
συµπαράσταση η δική σας, της πολιτείας και είναι το ελάχιστο
που µπορείτε να κάνετε γι’ αυτούς τώρα που είστε στην Κυβέρνηση. Η απροθυµία σας θα σας βγει σε κακό. Αυτό είναι το µόνο
σίγουρο. Δεν είναι, όµως, αργά ακόµη και τώρα, αυτή τη στιγµή
να αλλάξετε στάση και να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα αυτών των
ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Απατζίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός για την δευτερολογία του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Κάτι δεν έγινε κατανοητό από όσα σας
είπα και τα έχετε µπερδέψει λίγο, γιατί εκτιµώ ότι δεν έχετε σαφή
στοιχεία ή δεν τα έχετε διασταυρώσει. Μπερδέψατε τα επιδό-
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µατα, µπερδέψατε τις αποζηµιώσεις των ρεπό µε τα 300 ευρώ.
Κανείς δεν είπε ότι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Δεν είπα
ποτέ ότι δεν δικαιούνται και δεν πρέπει να πάρουν τα ρεπό και
τις άδειές τους. Το αντίθετο, σας απάντησα και στα πέντε ερωτήµατα, ένα-ένα και αν θέλετε, ανατρέξτε στην απάντησή µου.
Απάντησα, λοιπόν, στα πέντε ερωτήµατα.
Εντούτοις, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής: Υποβάλατε πέντε
ερωτήµατα σε µία επίκαιρη ερώτηση. Όπως γνωρίζετε από τον
Κανονισµό της Βουλής –και θα έπρεπε να γνωρίζετε- στο άρθρο
129 προβλέπεται ρητά ότι µία επίκαιρη ερώτηση πρέπει να
αφορά σε ζητήµατα άµεσης επικαιρότητας και να περιορίζεται
το πολύ σε δύο ερωτήµατα. Σας απάντησα και στα πέντε. Παρ’
όλα αυτά, το παραβλέπω και προχωράω.
Με ποιο ζήτηµα άµεσης επικαιρότητας σχετίζεται η επίκαιρη
ερώτηση που συζητείται σήµερα; Να σας πω; Με κανένα! Αντίθετα, περιλαµβάνει πάγια ερωτήµατα, σχετικά µε τα υπηρεσιακά
ζητήµατα του Πυροσβεστικού Σώµατος που έχουν απασχολήσει
διαχρονικά το Κοινοβούλιο και τα έχουµε απαντήσει επανειληµµένως. Υπάρχει πληθώρα, αν ανατρέξετε στα Πρακτικά, θα δείτε
ότι όλα αυτά τα ερωτήµατα τα οποία µε ρωτάτε ως επίκαιρα
έχουν απαντηθεί µε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για ποιον λόγο, λοιπόν, επιλέχθηκε η οδός της επίκαιρης ερώτησης, χωρίς να συντρέχουν προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής;
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Απαντήστε µου, κύριε Υπουργέ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Θα σας απαντήσω.
Φαντάζοµαι, η εκτίµησή µου από τη δευτερολογία σας είναι
για λόγους εντυπωσιασµού.
Εξάλλου, πέραν όσων προανέφερα στην πρωτολογία µου, θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι προβλέπονται από τον νόµο επιδόµατα,
όπως ενδεικτικά των ειδικών συνθηκών, τα επιδόµατα αναπηρίας,
του κινδύνου και ούτω καθεξής. Για δε την υπερωριακή απασχόληση, ήτοι πέραν του πενθηµέρου, προβλέπονται 46 ευρώ την
ηµέρα και αυτά µαζί µε την κοστολογηµένη ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Καταλαβαίνω ότι δεν σας το έχουν πει και δεν το ψάξατε και δεν το γνωρίζετε, κάθε πυροσβέστης που εργάζεται
υπερωριακά παίρνει µέχρι 350 έως 400 ευρώ τον µήνα. Αυτό
αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, ενώ για τους πενταετείς, για
τους εποχικούς, όπως σας ανέφερα, υπογράφονται ad hoc
υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται περίπου 11 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για να πληρωθούν αυτή την έξτρα απασχόληση, τις έξτρα ηµέρες.
Παρ’ όλα αυτά, εάν υπάρχουν ακόµα απορίες, σας λέω ότι
µπορείτε µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο να έρθετε, να σας τα
δώσουµε, να µάθετε τις λεπτοµέρειες, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε
πληροφορηθεί σωστά.
Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αντιλαµβάνοµαι το ενδιαφέρον σας και χαίροµαι γιατί σας άκουσα
να µιλάτε µε θέρµη για τους πυροσβέστες µας, γιατί πρωτίστως
για τους πυροσβέστες µας ενδιαφερόµαστε εµείς, η φυσική του
ηγεσία που προέρχεται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος, γιατί είναι αίµα του Πυροσβεστικού Σώµατος και έχουν
µεγαλώσει και έχουν ανδρωθεί µέσα από τη φωτιά και µέσα από
την πληµµύρα και έχουν φτάσει επάξια να είναι ηγεσία, προωθούν τα αιτήµατά τους και µαζί τα επεξεργαζόµαστε και προσπαθούµε να βρούµε λύσεις.
Αυτό κάνουµε, κυρία Απατζίδη, προσπαθούµε να βρούµε λύσεις και χαιρόµαστε αυτή τη φορά που ανακαλύπτετε ότι, πράγµατι, αξίζει ένα «µπράβο» στους πυροσβέστες, που δεν το
ακούσαµε σε καµµία περίπτωση ούτε στον χιονιά ούτε τώρα στην
αντιµετώπιση της πυρκαγιάς του πλοίου από κανέναν σας. Τώρα
ευκαιριακά γιατί; Για ποιον; Για την πελατεία; Για τις ψήφους;
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Απαντήστε µου, κύριε Υπουργέ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας απαντούσα έτσι, αν δεν ήσασταν έτσι στη δευτερολογία σας. Όµως,
θα σας παρακαλέσω να ψάξετε, να διασταυρώσετε τα στοιχεία,
να βεβαιωθείτε, για να διαπιστώσετε ότι αποζηµιώνονται, ότι
παίρνουν τα ρεπό τους, ότι φροντίζουµε µε παράταση να πάρουν
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όλοι την άδεια τους, όπως θα πρέπει να πάει κάθε πυροσβέστης
και κάθε πυροσβέστρια.
Ενδιαφερόµαστε να φτιάξουµε ένα Πυροσβεστικό Σώµα µε ανθρώπους οι οποίοι θα µπορούν, θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν
στην αποστολή τους και θα είναι πρωτίστως ικανοποιηµένοι απέναντι στην ηγεσία τους, τη φυσική και την πολιτική.
Να είστε καλά! Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τις
επόµενες δύο ερωτήσεις -και τελευταίες για σήµερα- στις οποίες
θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, η κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 496/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αποκατάσταση διατηρητέων
κτηρίων της Καστοριάς».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, φέρνω στη Βουλή την Καστοριά γιατί είναι εµβληµατική για την παραδοσιακή µας αρχιτεκτονική, και εγώ ως
έφηβος που ενδιαφερόµουν για την αρχιτεκτονική την είχα επισκεφτεί, είχα δει αρχοντικό-αρχοντικό και είχα την ευκαιρία το
2014 να προτείνω στην Ελληνική Εταιρεία και στη συνέχεια να
προτείνει στην Europa Nostra την κήρυξή της στα επτά µνηµεία
πανευρωπαϊκά σε κίνδυνο, και κηρύχθηκε. Δυστυχώς, µια ακόµη
τότε ευκαιρία χάθηκε για την πόλη, γιατί η χρηµατοδότηση που
ήταν διαθέσιµη δεν αξιοποιήθηκε.
Η κατάσταση, όµως, από τότε -ήδη το 2014 ήταν δραµατικήαυτή τη στιγµή είναι κάτι το αδιανόητο. Αυτή είναι η πιο εµβληµατική πόλη για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα,
γιατί έχουµε τέτοιο πλήθος βυζαντινών µνηµείων σε ένα ιστορικό
περιβάλλον του 17ου- 18ου αιώνα αρχιτεκτονικά, ένα περιβάλλονγέφυρα δηλαδή µοναδικό, κάτι που δεν έχουµε άλλου. Να θυµίσω ότι αντίστοιχες πόλεις, η Οχρίδα, η Φιλιππούπολη και ως
έναν βαθµό το Αργυρόκαστρο στις γειτονικές χώρες έχουν προστατευτεί. Στη χώρα µας δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο παράδειγµα
που να έχει προστατευτεί. Και τώρα καταρρέουν τα αρχοντικά
τριακοσίων χρόνων.
Θα σας καταθέσω στα Πρακτικά το αρχοντικό Γκιµουρτζίνα
και Σµόκου, µπορείτε να τα δείτε εδώ, κύριε Υπουργέ. Τα αρχοντικά αυτά δεν υπάρχουν, αυτή είναι η κατάσταση σήµερα, είναι
τριακοσίων χρόνων. Το αρχοντικό Παπάζογλου, διακοσίων χρόνων, το αρχοντικό Παπαντίνα στον χτιστό περίβολο µιας σηµαντικής εκκλησίας και ούτω καθεξής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά όλα έχουν καταρρεύσει και καταρρέουν αυτή τη στιγµή,
σπίτια τριακοσίων χρόνων, τροµερά µνηµεία αυτού του τόπου.
Σας ζητάω, λοιπόν, τι µέτρα θα πάρετε για ειδικό πρόγραµµα
χρηµατοδότησης, πόσω µάλλον για αυτά τα αρχοντικά και οποιοδήποτε διατηρητέο τέτοιας ηλικίας και τέτοιας αρχιτεκτονικής
σηµασίας και αν εξετάζετε το να χρηµατοδοτηθούν οι δήµοι για
τη διενέργεια σωστικών και αναστηλωτικών εργασιών, όπως προβλέπει ο νόµος ότι µπορούν να κάνουν οι δήµοι και µετά να µπορούν να αποπληρωθούν σταδιακά από τους ιδιοκτήτες µέσω των
δηµοτικών τελών και αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι αυτά
τα αρχοντικά, αλλά τα πλείστα όσα, η πλειοψηφία των διατηρητέων, να αναστηλωθούν από το κράτος και να αξιοποιηθούν ως
κοινωνική στέγη για όλους αυτούς τους πολίτες. Δηλαδή ρωτάω
αν έναντι των χρηµάτων που θα λάβει ο ιδιοκτήτης, να µπορεί να
τα χρησιµοποιήσει το κράτος για αυτούς που έχουν ανάγκη κοινωνικής στέγης για µεγάλο χρονικό διάστηµα τώρα, σήµερα, που
έχουµε το διπλό θέµα, να καταρρέει η πολιτιστική µας κληρονοµιά και την ίδια στιγµή να µένουν χωρίς σπίτι άνθρωποι λόγω των
εξώσεων και της φτώχειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Αρσένη.
Τον λόγο έχει τώρα η Υπουργός κ. Μενδώνη.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς, όσον αφορά την πολιτιστική σηµασία και αξία της Καστοριάς, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που
µπορεί να την αµφισβητήσει, αλλά ας πάµε να δούµε τα συγκεκριµένα θέµατα που θίγετε στην ερώτησή σας.
Στην πόλη της Καστοριάς στις προστατευτικές διατάξεις της
αρχαιολογικής νοµοθεσίας εµπίπτουν εξήντα επτά κτήρια µε
φορέα προστασίας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς και την
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου,
Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, ανάλογα µε τη χρονολόγησή τους. Από αυτά τα εξήντα επτά, τα οκτώ είναι αρχοντικά
αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και τα πενήντα εννέα είναι
µεταγενέστερα του 1830. Τα τελευταία βρίσκονται στη βόρεια
συνοικία, στο Απόζαρι και στη νότια συνοικία, στον Ντολτσό.
Επιπλέον, τµήµα της πόλης έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή
που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδοµικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της.
Παράλληλα, η πόλη της Καστοριάς είναι παραδοσιακός οικισµός µε το προεδρικό διάταγµα της 3-10-1983 και φορέας προστασίας της είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την ανωτέρω κήρυξη ελέγχονται από το ΥΠΕΝ όλα τα κτήρια
που βρίσκονται στη συγκεκριµένη χαρακτηρισµένη περιοχή, ενώ
επιπλέον ενενήντα έξι κτήρια είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα από το ΥΠΕΝ.
Επισηµαίνω για να µην µπερδευόµαστε, άλλο µνηµείο και άλλο
διατηρητέο κτήριο. Τα ενενήντα έξι είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα και όχι ως µνηµεία. Από τα εξήντα επτά κοσµικά κτήρια
που προανέφερα, που υπάγονται, δηλαδή, στις διατάξεις του
ν.4858, τα δεκατρία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου, εκ των οποίων επτά στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού. Αν θέλετε, µπορούµε µετά να σας πω και ποια
είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.4858, οι εργασίες συντήρησης,
στερέωσης και αποκατάστασης ιδιόκτητων κτηρίων που έχουν
χαρακτηριστεί ως µνηµεία βάσει των διατάξεων του συγκεκριµένου νόµου, αποτελούν υποχρέωση του κυρίου ή νοµέα αυτών, ο
οποίος οφείλει να τις πραγµατοποιήσει άµεσα και µε δική του
δαπάνη υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού.
Το θέµα της χρηµατοδότησης ή επιδοτήσεις ιδιωτών ή επιχειρήσεων που είναι ιδιοκτήτες ή νοµείς διατηρητέων κτηρίων που
προστατεύονται, είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είτε από
το Υπουργείο Πολιτισµού, αποτελεί ένα αντικείµενο συζήτησης
για το κατά πόσον µπορούν και αν τελικά θα συµπεριληφθούν
στην προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027 στα προγράµµατα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όχι του Πολιτισµού.
Το Υπουργείο Πολιτισµού προφανώς είναι απολύτως θετικό και
συνεργάζεται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος γι’ αυτό.
Για τα µνηµεία που ανήκουν σε φορείς του ελληνικού δηµοσίου είναι προφανώς δυνατή η ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα, κοινοτικά κατά κύριο λόγο, πράγµα το οποίο ήδη
έχει γίνει. Και σας αναφέρω το αρχοντικό Σαπουντζή, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς και
το αρχοντικό Πηχιών που έχει παραχωρηθεί στον Δήµο Καστοριάς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στον Σύλλογο Φίλων Μακεδονικού Αγώνα. Σήµερα λειτουργεί ως µουσείο του
Μακεδονικού Αγώνα. Επίσης, έχουµε το αρχοντικό Εµµανουήλ
και το αρχοντικό Νεράντζη - Αϊβάζη, τα οποία βρίσκονται σε καλή
κατάσταση και έχουν παραχωρηθεί και χρησιµοποιούνται από
τον Δήµο Καστοριάς ως ενδυµατολογικό και ως λαογραφικό
µουσείο.
Για το θέµα των ετοιµορροπιών έχουµε νοµοθετήσει πρόσφατα και πλέον αυτά τα οποία είναι επικινδύνως ετοιµόρροπα
αντιµετωπίζονται µε ταχύρρυθµες διαδικασίες µέσα από µία επιτροπή και όχι µε τη χρονοβόρα διαδικασία της γραφειοκρατίας
που υπήρχε στο παρελθόν.
Επίσης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και ιδιαίτερα
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς διενεργεί ελέγχους και έχει
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απόλυτη επίγνωση της κατάστασης των κτηρίων –επαναλαµβάνω- που είναι στην αρµοδιότητά της, άρα και στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θέλετε να πείτε ότι το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισµού για την πόλη της Καστοριάς, την ακρόπολη,
την κιβωτό της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τουλάχιστον για
τη βόρεια Ελλάδα, είναι τα δεκατρία κτήρια που έχετε; Αυτό µας
λέτε; Μας λέτε ότι εκεί πέρα δεν είναι αρµοδιότητά σας και νίπτετε τας χείρας σας; Αυτό µας λέτε; Έχουµε, δηλαδή, να καταρρέει η πιο σηµαντική πόλη αρχιτεκτονικά και µας λέτε ότι
εσείς έχετε αρµοδιότητα για τα δεκατρία κτήρια; Είναι δυνατόν;
Αυτό σας ενδιαφέρει, µόνο η αρµοδιότητά σας;
Το Υπουργείο Πολιτισµού δεν έχει ευθύνη γιατί χάνεται µία
από τις σηµαντικότερες αρχιτεκτονικά πόλεις της χώρας; Και
πείτε µου αλλιώς, η Σύµβαση της Γρανάδας υπάγεται σε άλλο
Υπουργείο; Δηλαδή, για το γεγονός ότι είναι υποχρεωµένη η ελληνική Κυβέρνηση να έχει επαρκές και εντατικό νοµοθετικό πλαίσιο µε σκοπό τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την
εξασφάλιση προγραµµάτων αναστήλωσης όλων των σηµαντικών
κτηρίων, όλων των παλαιών κτηρίων, αυτό είναι σε άλλο Υπουργείο; Δεν είναι ευθύνη της Υπουργού Πολιτισµού; Ο Υπουργός
Ενέργειας έχει ευθύνη γι’ αυτό; Θα αναλάβετε τις ευθύνες σας;
Ως Υπουργός Πολιτισµού πώς µπορείτε να δέχεστε να καταρρέει
η πόλη της Καστοριάς, να καταρρέει η Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη, για την οποία εγώ προσωπικά έχω δώσει αγώνες και κατάφερα σε ηλικία είκοσι χρόνων µαζί µε δύο άλλους ανθρώπους να
κηρυχθούν διακόσια κτήρια διατηρητέα; Και όλα αυτά τα βλέπουµε να καίγονται και να ισοπεδώνονται! Βλέπουµε να καταρρέει κοντά µας το Λαύριο! Έχετε επισκεφτεί το Λαύριο
τελευταία; Το ένα µετά το άλλο τα νεοκλασικά πέφτουν! Δεν σας
ενδιαφέρει, δηλαδή, αυτό; Αυτό µας λέτε; Αν δεν είναι κηρυγµένα από το Υπουργείο Πολιτισµού, δεν έχετε ευθύνη; Αυτό ήρθατε να µας πείτε; Είναι δυνατόν;
Απαιτούµε, ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικής κατεύθυνσης –ο πολιτισµός δεν πρέπει να έχει κόµµα και χρώµα- να λάβετε δράσεις για να προστατευτούν τα ιστορικά κέντρα που
έχουν αποµείνει σ αυτή την έρηµη χώρα, τα ελάχιστα. Είµαστε
χώρα-παρίας πανευρωπαϊκά στο κοµµάτι της διατήρησης της πολιτικής µας κληρονοµιάς. Λέµε µεγάλα λόγια για την ιστορία και
τους εθνικισµούς. Όταν είναι να σώσουµε τα κτήρια που είναι η
µνήµη και οτιδήποτε άλλο συνιστά τη µνήµη, εκεί πέρα θυσία όλα
στα συµφέροντα.
Σας καλούµε να λάβετε µέτρα για να προστατευτεί ό,τι έχει
αποµείνει από την Καστοριά και ό,τι έχει πέσει να αποκατασταθεί
µε βάση τις φωτογραφίες. Δεν σας αρέσουν τα µέτρα που προτείνω; Πείτε µας τι µέτρα θα πάρετε. Δεν µπορείτε να µας λέτε,
όµως, ότι δεν είναι αρµοδιότητά σας. Διότι αυτό µας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, πραγµατικά, ή δεν καταλαβαίνετε ή δεν θέλετε
να καταλάβετε. Με ρωτάτε ως Υπουργό Πολιτισµού και σας
απαντώ µε την ιδιότητά µου αυτή. Οι Υπουργοί έχουν αρµοδιότητες, κύριε Αρσένη, και προφανώς το Υπουργείο Πολιτισµού
έχει τεράστια ευθύνη για την πολιτιστική κληρονοµιά της Καστοριάς, η οποία είναι η βυζαντινή ή µέχρι το 1830 για τα συγκεκριµένα κτήρια τα οποία σας είπα. Στην ερώτησή σας αναφέρεστε
σε οικίες. Εάν θέλετε να µιλήσουµε για το βυζαντινό πολιτιστικό
απόθεµα της Καστοριάς, θα το κάνω µε πολύ µεγάλη χαρά, διότι
το Υπουργείο Πολιτισµού γι’ αυτό που έχει αρµοδιότητα µεριµνά
συστηµατικά και έχει διαθέσει δεκάδες εκατοµµύρια τόσο από
τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όσο και τώρα από το
Ταµείο Ανάκαµψης. Τα µνηµεία της Καστοριάς έχουν συµπεριληφθεί και στο πρόγραµµα των πολιτιστικών διαδροµών του Τα-
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µείου Ανάκαµψης.
Εποµένως, µη συζητάτε. Αν παρακολουθούσατε λίγο την επικαιρότητα και αν η επίκαιρη ερώτησή σας αφορούσε την επικαιρότητα –διότι φαίνεται ότι συνηθίζετε να µη χρησιµοποιείτε τον
Κανονισµό της Βουλής, όταν κάνετε επίκαιρες ερωτήσεις- τότε
θα ξέρατε πάρα πολύ καλά τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού για
την Καστοριά.
Αυτό, λοιπόν, που έχω να σας πω, είναι ότι επειδή µε ρωτάτε
ως Υπουργό Πολιτισµού, σας λέω ότι η αρµοδιότητα µε βάση την
αρχαιολογική νοµοθεσία αφορά από το σύνολο των κτηρίων των
νεώτερων της Καστοριάς τα εξήντα επτά. Διότι αυτό µε ρωτάτε.
Με αυτή την ιδιότητά µου ερωτώµαι και όχι γιατί δεν µας ενδιαφέρει.
Από κει και πέρα, σας είπα ότι το Υπουργείο Πολιτισµού δρα
µαζί µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι υπάρχει συναρµοδιότητα. Προφανώς δεν περιµένω να καταλαβαίνετε, δεν είναι δουλειά σας να καταλάβετε τη διαφορά των δύο κηρύξεων.
Υπάρχουν αρµοδιότητες στα Υπουργεία. Ακριβώς, λοιπόν, γι’
αυτό, το Υπουργείο Πολιτισµού µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
ασχολείται για να βρει λύση και να χρηµατοδοτήσει ιδιώτες, διότι
η χρηµατοδότηση των ιδιωτών υπάγεται σε πολύ συγκεκριµένες
διαδικασίες, µέσω της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2021
- 2027. Αυτό σας είπα και νοµίζω ότι ήµουν πάρα πολύ σαφής.
Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να µάθετε µε λεπτοµέρειες ποια
µνηµεία, πότε, µέσω ποιων προγραµµάτων και ποια κτήρια έχουν
αποκατασταθεί, αποκαθίστανται ή έχουν εξασφαλιστεί οι χρηµατοδοτήσεις για την αποκατάστασή τους στην Καστοριά, δεν
έχετε παρά να µας τα ζητήσετε και µε πολλή χαρά θα τα υποβάλουµε.
Σας το λέω, λοιπόν, γιατί προφανώς δεν αντιληφθήκατε τη διαφορά που είπα ανάµεσα στα εξήντα επτά και τα δεκατρία. Δεν
αντιληφθήκαµε αυτό που είπα ότι είναι δηµόσια κτήρια, δηµόσια
ακίνητα. Αυτή είναι η µία κατηγορία και µε αυτή ασχολείται το
Υπουργείο Πολιτισµού. Τα ιδιωτικά κτίσµατα προσπαθεί να τα εντάξει µαζί µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρόγραµµα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να χρηµατοδοτηθούν οι ιδιώτες.
Σήµερα η νοµοθεσία είναι δεσµευτική. Και το κάνουµε αυτό γιατί,
ακριβώς, καταλαβαίνουµε ότι τα διατηρητέα κτήρια και τα κηρυγµένα µνηµεία έχουν απαιτήσεις πολύ συγκεκριµένες που σηµαίνουν µεγαλύτερο κόστος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επειδή, λοιπόν, µε την ερώτησή σας ρωτάτε τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού και τι έχει κάνει, εκτός από αυτά που σας είπα,
σας λέω ότι αυτή τη στιγµή έχουµε εκπονήσει πρόγραµµα πολιτιστικών διαδροµών, στο οποίο εντάσσονται εκτός από τα µνηµεία που συγκεκριµένα προανέφερα, τα αρχοντικά Νεράντζη Αϊβάζη, Τσιατσιαπιά, Τζώρτζη, Σαχίνη, Σκούταρη, Νατζίµπ, Μπασάρα, αδελφών Εµµανουήλ και Σαπουντζή.
Επιπλέον, ετοιµάζονται µελέτες ωρίµανσης για το αρχοντικό
Νατζή στην περιοχή του Ντολτσού, για το αρχοντικό Σκούταρη
στην ίδια περιοχή και για µία σειρά άλλων νεότερων χαρακτηρισµένων µνηµείων. Όλα αυτά που σας είπα δεν δείχνουν ούτε ότι
το Υπουργείο Πολιτισµού δεν ενδιαφέρεται για τα συγκεκριµένα
µνηµεία κατά την αρµοδιότητά του ούτε ότι η Κυβέρνηση, δηλαδή, τα δύο συναρµόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, δεν ενδιαφέρονται για το πολιτιστικό απόθεµα της
Καστοριάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Προχωρούµε στην επόµενη και τελευταία ερώτηση για σήµερα, στην έκτη µε αριθµό 488/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
του κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα: «Αποκλεισµός πολιτιστικών
έργων στην Ελλάδα στο πλαίσιο κυρώσεων της Ελλάδος κατά
της Ρωσίας».
Κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ανακοίνωσε πως η
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λίνα Μενδώνη έδωσε οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραµµατισµός ή συζήτηση εκδηλώσεων µε ρωσικούς
πολιτιστικούς οργανισµούς. Με την ανακοίνωση αυτή το Υπουργείο προχωρά σε ακυρώσεις παραστάσεων Ρώσων δηµιουργών,
όπως η µετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της «Λίµνης
των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι. Σε αντίθεση µε την πρακτική που
ακολουθείται σε χώρες του δυτικού κόσµου στις οποίες λαµβάνονται αποφάσεις ακύρωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη
χώρα µας οι ακυρώσεις γίνονται απευθείας από την αρµόδια
Υπουργό. Τονίζουµε ότι, όπως έγινε γνωστό από την ειδησεογραφία, εντός της Ρωσίας υπάρχουν φωνές από ανθρώπους του
πολιτισµού κατά της εισβολής των ρωσικών στρατευµάτων στην
Ουκρανία. Είναι εποµένως ,,τουλάχιστον απαράδεκτη µια πράξη
φίµωσης του πολιτισµού που από τη φύση του είναι ενάντια στον
πόλεµο.
Η συγκεκριµένη απόφαση είναι απαράδεκτη και στρέφεται
ενάντια στον πολιτισµό, που παράγει ειρήνη και φιλία µεταξύ των
λαών. Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία όχι
µόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ας φανταστούµε κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου να είχαν απαγορευτεί
τα έργα του Μπετόβεν. Εποµένως, οι πράξεις απαγόρευσης πολιτιστικών έργων δεν λειτουργούν αποτρεπτικά στον πόλεµο
αλλά τον ενισχύουν.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρµόδια Υπουργός για
ποιον λόγο αποφάσισε τη φίµωση πολιτιστικών έργων Ρώσων
καλλιτεχνών στη χώρα µας, αν έχει µεριµνήσει το αρµόδιο
Υπουργείο για τον τρόπο που θα αποζηµιωθούν οι εγχώριοι οργανισµοί που έχουν προγραµµατίσει συνεργασίες, καθώς και για
το πώς θα αποζηµιωθούν οι Έλληνες καλλιτέχνες που επρόκειτο
να συµµετάσχουν στις ακυρωµένες εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σκουρολιάκο.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί για
άλλη µια φορά αποδεικνύεται η προσφιλής σας τακτική να ερµηνεύετε κατά το δοκούν συγκεκριµένα δεδοµένα.
Η ανακοίνωση την οποία αφορά η ερώτησή σας αναφέρει το
εξής: «Η Υπουργός Πολιτισµού έδωσε οδηγίες να ανασταλεί
οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραµµατισµός ή συζήτηση εκδηλώσεων µε ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισµούς».
Μέσα στο κείµενό σας κάνετε λόγο για ακύρωση. Κατ’ αρχάς
άλλο η αναστολή, άλλο η ακύρωση. Αναφέρετε ότι το Υπουργείο
ακύρωσε παραστάσεις Ρώσων δηµιουργών -κατά λέξη το λέτε
αυτό- όπως η µετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της «Λίµνης των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε
πολιτιστικούς οργανισµούς και όχι σε Ρώσους δηµιουργούς. Ο
Τσαϊκόφσκι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ρωσικός κρατικός οργανισµός. Δεν µπορείτε να διαφωνήσετε σε αυτό.
Σκοπίµως αποσιωπάτε για να εξυπηρετήσετε µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες ότι η παράσταση της «Λίµνης των Κύκνων» του
Τσαϊκόφσκι επρόκειτο να µεταδοθεί στο Μέγαρο την Κυριακή 6
Μαρτίου σε απευθείας µετάδοση από τη Μόσχα στο πλαίσιο του
κύκλου «The Bolshoi Ballet Live from Moscow».
Επιπλέον, αποκρύπτετε ότι η εταιρεία «PATHE LIVE», ο παγκόσµιος δηλαδή διανοµέας των «Bolshoi Ballet Live» ανέβαλε η
ίδια τη µετάδοση της παράστασης ανακοινώνοντας: «Η τέχνη και
ο πολιτισµός είναι παράπλευρες απώλειες του σηµερινού γεωπολιτικού πλαισίου. Παραµένουµε προσκολληµένοι στη συνεργασία µας µε το Θέατρο Μπολσόι. Ωστόσο έπειτα από συζήτηση
ελήφθη η απόφαση να αναβληθεί η προβολή µέχρι νεωτέρας».
Αυτά τα λέει ο παγκόσµιος διανοµέας των Μπολσόι.
Είµαι βέβαιη ότι αντιλαµβάνεστε απολύτως τη διαφορά του δηµιουργού, του Ρώσου δηµιουργού, του Ρώσου καλλιτέχνη από
τον ρωσικό πολιτιστικό κρατικό οργανισµό. Όµως οι εµµονές σας
δεν σας επιτρέπουν να το οµολογήσετε και σας οδηγούν σε µια
παρερµηνεία και σε µια διαστρέβλωση των δεδοµένων. Το
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Εθνικό Θέατρο, εδώ στην Αθήνα, έχει εντάξει στον προγραµµατισµό του τον «Αυτόχειρα» του Ρώσου συγγραφέα Νικολάι Έντµαν. Βλέπετε να έχουµε κανένα πρόβληµα µε τα δηµιουργήµατα
της ρωσικής διανόησης;
Κύριε Βουλευτά, δεν έχω την απαίτηση να γνωρίζετε ότι στο
διοικητικό συµβούλιο των Μπολσόι έχουν διοριστεί πρόσωπα
που στηρίζουν απολύτως την πολιτική Πούτιν και τις επιλογές
του.
Θα περίµενα, όµως, να µπορείτε να αντιληφθείτε τι θα σήµαινε, τι µήνυµα θα έστελνε η Αθήνα, τη στιγµή που η Ρωσία σφυροκοπά ένα ανεξάρτητο κράτος, στην Ελλάδα να χειροκροτούµε
σε live µετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής τα κρατικά µπαλέτα
Mπολσόι. Θα περίµενα, δηλαδή, να αντιληφθείτε αυτό που αντιλαµβάνεται όλος ο δυτικός κόσµος, όταν σε όλη την Ευρώπη και
την Αµερική ανεστάλησαν αντιστοίχως συνεργασίες µε τους ρωσικούς κρατικούς πολιτιστικούς φορείς. Η Βασιλική Όπερα του
Λονδίνου ακύρωσε σειρά ήδη προγραµµατισµένων παραστάσεων των ίδιων µπαλέτων. Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας
Υόρκης ανακοίνωσε ότι κόβει όλους τους δεσµούς της µε Ρώσους καλλιτέχνες και οργανισµούς οι οποίοι συνδέονται µε τον
Ρώσο πρόεδρο. Η Φιλαρµονική Ορχήστρα του Μονάχου απέλυσε
τον Ρώσο διευθυντή ορχήστρας λόγω της υποστήριξής του προς
τις ενέργειες του Προέδρου Πούτιν. Η Σκάλα του Μιλάνου και η
Φιλαρµονική του Αµβούργου έκοψαν τους δεσµούς τους µε τον
ίδιο. Το Carnegie Hall και η Φιλαρµονική της Βιέννης διέκοψαν
τη συνεργασία µε δύο Ρώσους καλλιτέχνες λόγω των σχέσεών
τους µε τον Πούτιν. Η Συµφωνική Ορχήστρα του Παρισίου ακύρωσε για τον ίδιο λόγο συναυλίες.
Η οδηγία, λοιπόν, του Υπουργείου Πολιτισµού εντάσσεται στο
πλαίσιο της παγκόσµιας αντίδρασης για µη συνεργασία µε ρωσικούς κρατικούς φορείς ή φορείς που χρηµατοδοτούνται, είτε
στηρίζουν είτε στηρίζονται από το ρωσικό κράτος.
Μη µιλάτε, λοιπόν, όπως λέτε στην ερώτησή σας, για φίµωση
και λογοκρισία του ρωσικού πολιτισµού ούτε περί πρωτοφανούς
γεγονότος. Το πρωτοφανές γεγονός, κύριε Βουλευτά, είναι το
γενικό καλλιτεχνικό εµπάργκο παγκοσµίως. Εξίσου πρωτοφανής
είναι και η δική σας στείρα ιδεολογική εµµονή. Προφανώς είτε
δεν γνωρίζετε τι συµβαίνει στον κόσµο είτε προσπαθείτε για µια
ακόµη φορά να δηµιουργήσετε εντυπώσεις διαστρεβλώνοντας
πλήρως την πραγµατικότητα.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού επί της δικής µας,
τουλάχιστον, διακυβέρνησης ουδόλως παρεµβαίνει στον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό των εποπτευόµενων φορέων του οι
οποίοι είναι απόλυτα ανεξάρτητοι και αρµόδιοι να λάβουν τις
αποφάσεις τους. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Εάν υπήρχε παρεµβατισµός θα ήσαστε οι πρώτοι που θα το µαθαίνατε.
Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτηµά σας, σύµφωνα
µε τα στοιχεία των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού, επισηµαίνω ότι η αναβολή των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων και των παραστάσεων δεν επηρεάζει καθόλου τον
οικονοµικό προϋπολογισµό τους, καθώς δεν είχαν προχωρήσει
ούτε προτίθενται να προχωρήσουν σε σύναψη συµβάσεων και
την οργάνωση εκδηλώσεων µε ρωσικούς κρατικούς φορείς. Στις
περιπτώσεις αναβολής αντίστοιχων εκδηλώσεων δεν προκύπτουν οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι Ελλήνων καλλιτεχνών
που θα συµµετείχαν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δυστυχώς για την κυρία Υπουργό, δυστυχώς για την Κυβέρνηση, δυστυχώς για όλους εµάς ως λαός που απαγορεύσαµε τη
µετάδοση, τη διακίνηση έργων τέχνης. Δυστυχέστατα!
Συγκεκριµένα, η οδηγία της κυρίας Υπουργού αναφέρει πως
αναστέλλεται οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραµµατισµός ή συζήτηση εκδηλώσεων µε ρωσικούς πολιτιστικούς
οργανισµούς. Αυτή η απαγόρευση συµπεριέλαβε και τη διεθνούς
φήµης υψίφωνο Ντινάρα Αλίεβα, η οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε γκαλά όπερας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
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Και, βεβαίως, ναι είµαι σε θέση µε απόλυτη βεβαιότητα να σας
καθησυχάσω ότι ο Τσαϊκόφσκι ουδέποτε ψήφισε Πούτιν.
Δεν φτάνει όµως αυτό, εδώ έχουµε και καινούργια. Ο πιανίστας κ. Πάνος Γαλανόπουλος καταγγέλλει ότι το ρεσιτάλ του
Γκριγκόρι Σοκόλοφ έχει απενεργοποιηθεί από το σύστηµα µέχρι
νεωτέρας, δηλαδή ύστερα από απόφαση της Υπουργού Πολιτισµού, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της
κατάστασης που επικρατεί.
Κόψατε και τον Σοκόλοφ, τη στιγµή που το προχθεσινό ρεσιτάλ του στη Νυρεµβέργη δεν ακυρώθηκε. Την Κυριακή 13 Μαΐου
εµφανίζεται ο Σοκόλοφ στη Βιέννη κανονικά και την Παρασκευή
18 Μαρτίου στην Οστράβα της Τσεχίας. Ούτε οι Αυστριακοί ούτε
κανένας άλλος από αυτούς που ανέφερα, βεβαίως, είναι υπέρ
του Πούτιν.
Κύριε Πρόεδρε, η παραχάραξη όµως των γεγονότων συνεχίζεται. Η Υπουργός Πολιτισµού και συγκεκριµένα, στο κείµενο της
διακήρυξης των Υπουργών Πολιτισµού, παραποίησε επίσηµο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κείµενο διακήρυξης Υπουργών Πολιτισµού, Οπτικοακουστικών
Μέσων: Προσέθεσε η Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, στη διακήρυξη
ανύπαρκτη απόφαση περί διακοπής των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε πολιτιστικούς οργανισµούς της Ρωσίας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισµού, «στη
διακήρυξή τους οι Υπουργοί Πολιτισµού, Οπτικοακουστικών
Μέσων κ.λπ., τόνισαν ότι πρέπει να διακοπούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε πολιτιστικούς οργανισµούς της Ρωσίας,
καθώς η τέχνη χρησιµοποιείται ως όργανο προπαγάνδας».
Σε κανένα σηµείο όµως της απόφασης των υπουργών αυτών
δεν υπήρχε καµµία τέτοια αναφορά. Είναι δυνατόν η Κυβέρνηση
να παραποιεί ευρωπαϊκή διακήρυξη παραπληροφορώντας τους
Έλληνες, για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων σαν δήθεν ευρωπαϊκές τις αποφάσεις της για τους ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισµούς;
Πρόκειται για µια αήθη επιχείρηση παραπληροφόρησης της
ελληνικής γνώµης, κύριε Πρόεδρε, την ίδια ώρα που όλο και περισσότεροι Ρώσοι καλλιτέχνες -αναλαµβάνοντας το κόστος της
δηµόσιας διαφωνίας τους µε την κυβέρνηση του Πούτιν- τάσσονται αναφανδόν εναντίον της εισβολής της χώρας τους στην Ουκρανία. Καλλιτεχνικοί διευθυντές κρατικών θεάτρων και
καλλιτεχνικές προσωπικότητες κύρους παραιτούνται.
Τι έκανε το Εθνικό Θέατρο της Ρουµανίας, κύριε Πρόεδρε; Μεταφέρει πρόσφυγες από την Ουκρανία και στέλνει φάρµακα,
ρούχα, τρόφιµα, παιχνίδια. Εµείς σπεύσαµε να στείλουµε Καλάσνικοφ, να τσακωθούν µεταξύ τους. Και ξέρετε κάτι; Οι αντίπαλοι
κάποια στιγµή τα βρίσκουν. Αυτοί οι οποίοι χάνουν ,οι εκτεθειµένοι, είναι εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στους αντιπάλους.
Για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι, δυστυχώς,
αυτή η Κυβέρνηση κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά: τη φίµωση. Δεν είναι πρώτη φορά και ελπίζουµε ότι θα είναι η τελευταία, η «παλιά µου τέχνη κόσκινο» της απαγόρευσης του
οτιδήποτε µε το οποίο διαφωνεί.
Ήρθε αυτή η Κυβέρνηση µε σκοπό, όπως διακηρύχθηκε και
από τους Υπουργούς, να τελειώνει µε την ιδεολογική ηγεµονία
της Αριστεράς. Πώς θα τελειώνει µε την ιδεολογική ηγεµονία της
Αριστεράς; Απαγορεύοντας τον Τσαϊκόφσκι; Δυστυχώς, η χώρα
µας έγινε για άλλη µια φορά ρεζίλι διεθνώς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι πάρα πολύ για την απάντηση του κ. Σκουρολιάκου,
γιατί απλώς επιβεβαιώνει αυτά τα οποία είπα. Επιµένει ότι κόψαµε τον Τσαϊκόφσκι, ενώ κόψαµε τα Μπολσόι.
Κι έρχεται να µας πει ότι ήταν µαγνητοσκοπηµένη η παράσταση των Μπολσόι. Λοιπόν δεν ήταν. Ήταν live. Φανταστείτε,
λοιπόν, να χειροκροτεί η Αθήνα τα Μπολσόι και τους Ρώσους
καλλιτέχνες, τη στιγµή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία.
Αυτό το µήνυµα θέλετε να εκπέµψετε εσείς και το κόµµα σας;
Μιλάτε για τον Σοκόλοφ. Λοιπόν, καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής τη σηµερινή ανακοίνωση του Μεγάρου για ποιον λόγο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναβλήθηκε η παράσταση του Σοκόλοφ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι έρχεστε και µου λέτε για παραχάραξη. Προφανώς δεν έχετε
αντιληφθεί τι σηµαίνει παραχαράσσω έγγραφο. Παραχαράσσω
έγγραφο σηµαίνει παρεµβαίνω επί του επίσηµου εγγράφου.
Σας καταθέτω, λοιπόν, τη διακήρυξη των Υπουργών Πολιτισµού, την οποία µε ιδιαίτερη τιµή προσυπέγραψα, έτσι όπως
είναι στο σάιτ του Υπουργείου, για να δείτε αν υπάρχει παραχάραξη ή όχι.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Σκουρολιάκο, λυπάµαι γιατί φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί τι συµβαίνει γύρω µας. Ζούµε την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Ρωσικής Οµοσπονδίας εναντίον της
Ουκρανίας.
Η αναβολή των παραστάσεων σε όλον τον κόσµο έχει τον ίδιο
σκοπό, να αντιταχθεί στη βιαιότητα του πολέµου. Είναι µια θαρραλέα έκφραση έντονης αποδοκιµασίας και αποστροφής κατά
της εισβολής και της καταστροφής µιας δηµοκρατικής χώρας.
Προφανώς γνωρίζουµε -να είστε σίγουρος γι’ αυτό- και αναγνωρίζουµε την καλλιτεχνική αξία των έργων της ρωσικής παράδοσης και κουλτούρας. Οι Ρώσοι καλλιτέχνες και οι δηµιουργίες
τους ανήκουν στον κοινό µας πολιτισµό. Το ξέρουµε πάρα πολύ
καλά, γι’ αυτό και δεν αναφερόµαστε σε Ρώσους καλλιτέχνες και
δηµιουργούς.
Είµαστε όµως αντίθετοι στο οποιοδήποτε µέσον ενίσχυσης της
ρωσικής προπαγάνδας µέσω της τέχνης -και µη µου πείτε ότι
εσείς δεν το ξέρετε αυτό- και του ρωσικού προϋπολογισµού, ο
οποίος χρηµατοδοτεί στρατιωτικές επιχειρήσεις που στρέφονται
κατά αµάχων. Η αντίδραση στην προβολή του ρωσικού πολιτισµού έχει και οικονοµικές επιπτώσεις και εµπίπτει σε ένα γενικότερο εµπάργκο. Δεν γίνεται να είµαστε αµέτοχοι. Δεν γίνεται να
δείχνουµε ότι δεν συµβαίνει τίποτε.
Στο εσωτερικό της Ρωσίας καλλιτέχνες συµµετέχουν στο αντιπολεµικό κίνηµα, διαµαρτύρονται για τον αδελφοκτόνο, όπως
δηλώνουν οι ίδιοι, πόλεµο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας,
Ρώσοι καλλιτεχνικοί διευθυντές σηµαντικότατων κρατικών οργανισµών παραιτούνται διαµαρτυρόµενοι για την εισβολή της
χώρας τους στην Ουκρανία και για τα εγκλήµατα πολέµου που
διαπράττονται εκεί.
Πρώτη παραιτήθηκε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Κρατικού
Θεάτρου Μέγερχολντ. Ακολούθησε η αποχώρηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Μαγιακόφσκι και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Βαχτάγκοφ της Μόσχας, ενώ
εγκατέλειψε τη Μόσχα και ο χορογράφος των Μπολσόι. Όταν
αυτοί οι άνθρωποι συµπεριφέρονται έτσι, εσείς µας λέτε γιατί
δεν αφήσαµε live τα Μπολσόι να χειροκροτηθούν στην Αθήνα.
Αυτό µας λέτε.
Λοιπόν, να είστε σίγουρος ότι αυτή η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισµού και προσωπικά εγώ καταδικάζω την απρόκλητη
επιθετικότητα. Δεν µπορούµε να είµαστε θεατές σε αυτά που
συµβαίνουν.
Κύριε Βουλευτά, το ανάθεµα οφείλατε να το ρίξετε στη βιαιότητα και την απανθρωπιά του πολέµου που κήρυξε το ρωσικό
κράτος κατά του ανεξάρτητου κράτους και της Δηµοκρατίας της
Ουκρανίας, όχι να εκτοξεύετε παραληρηµατικούς µύδρους…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ήµουν ξεκάθαρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Σκουρολιάκο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μην ψαρεύετε σε
θολά νερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε!
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): … και παραπλανητικά ψεύδη για αντιπολιτευτικούς και
µόνο σκοπούς.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Για τη λογοκρισία
µιλήστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε!
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας άκουσα µε πάρα πολλή προσοχή, κύριε Σκουρολιάκο. Δεν σας διέκοψα.
Λέω, λοιπόν, ότι αντί να εκτοξεύετε παραληρηµατικούς µύδρους και παραπλανητικά ψεύδη για αντιπολιτευτικούς και µόνο
σκοπούς, ελάτε στην πραγµατικότητα, αυτή τη ζοφερή πραγµατικότητα του πολέµου.
Προφανώς τα αντιπολεµικά αντανακλαστικά σας βρίσκονται
σε ύπνωση. Οφείλετε να µην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι η Δύση,
η Ελλάδα είναι η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πιστεύει στη δηµοκρατία, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα
των χωρών εντός των διεθνών αναγνωρισµένων τους συνόρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αυτή είναι η Ευρώπη, κύριε Σκουρολιάκο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Πώς; Με λογοκρισίες πορεύεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ την κυρία
Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.49’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 14
Μαρτίου 2022 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
Καλό σας βράδυ. Πάντα µε υγεία!
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

