ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ’
Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8081
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κουτσούκου και
Γ. Παπανδρέου, σελ. 8105
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 1ο ΕΠΑΛ Καµατερού, το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας, το 7ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το 5ο Γυµνάσιο Σερρών, το Γυµνάσιο Αγιάς Λάρισας και
το Γυµνάσιο Μεσοποταµίας Καστοριάς, σελ. 8100, 8107,
8115, 8135, 8138, 8148, 8154, 8163, 8169, 8178, 8182, 8190
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8081, 8110, 8111, 8112,
8113, 8114, 8119, 8124, 8130, 8131, 8141, 8142, 8146, 8150,
8154, 8163, 8173, 8174, 8176, 8177, 8182, 8183, 8184, 8187,
8185, 8189, 8190, 8191, 8192, 8195, 8197, 8198, 8199, 8204,
8207, 8209, 8210
5. Ανακοινώνεται επιστολή, η οποία υπογράφεται από τους
Βουλευτές-µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
«Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές» αναλαµβάνει από 6
Μαρτίου 2014 ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, σελ. 8132 - 8134
6. Αναφορά στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, µε αφορµή
τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό της και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη της µεγάλης Ελληνίδας,
σελ. 8135
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8112, 8197
8. Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί από Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς "ένσταση λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30", σελ. 8215
9. Αναφορά στην επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος, σελ. 8162, 8164
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 2891 έως 2960,
σελ. 8081 - 8085
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8085 - 8096
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7 Μαρτίου 2014, σελ. 8097
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, σελ. 8098
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
i) σχετικά µε τις ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού
αερίου σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη, σελ. 8099
ii) σχετικά µε την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση
απορριµµάτων και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας,
σελ. 8100
γ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της

Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας, σελ. 8101
δ) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη συσσώρευση
δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους παρόχους φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης, σελ. 8103
ε) Προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη:
i) σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παρ. 6 του
νόµου 3938/2011 µε τον οποίο προβλέπεται η απορρόφηση
του 50% από τον πίνακα επιλαχόντων Πυροσβεστών, σελ.
8105
ii) σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε
τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας, σελ. 8106
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη», σελ. 8109
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 8136 - 8150
σελ. 8110 - 8136
σελ. 8081 – 8110
σελ. 8150 - 8174
σελ. 8174 - 8215

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 8197
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8130
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 8141, 8174, 8191
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8141, 8142, 8150
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 8111, 8112, 8113, 8124,
8130, 8131
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 8119
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 8081, 8110
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 8182, 8183, 8184
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 8124
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8176, 8182
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 8154, 8163, 8172, 8173
ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ι. ,
σελ. 8130, 8131
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 8190
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 8110, 8182, 8191
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8187, 8191, 8192, 8197,
8198, 8199, 8204, 8207,
8209, 8210, 8215
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8110, 8112, 8124, 8130,
8141, 8146, 8154, 8176,
8177
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 8176, 8177, 8182,
8182, 8183, 8184, 8185,

ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. ,

8187, 8189, 8190, 8191,
8192, 8195, 8197, 8198,
8199, 8204, 8207, 8209,
8210, 8215
σελ. 8112
σελ. 8187
σελ. 8110, 8197
σελ. 8113, 8185, 8192, 8209

Β. Επί της αναφοράς στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη,
µε αφορµή τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό της:
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 8135
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8135
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 8135
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 8197
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 8112
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 8112
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. ,
σελ. 8112
Δ. Επί της ένστασης λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας
του άρθρου 30:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8215
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8215
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 8215
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8106, 8107
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8098, 8099
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 8102, 8103
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8104, 8105
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 8106, 8107, 8108
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 8101
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 8105, 8106
ΚΟΥΖΗΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8099
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. , σελ. 8100, 8101
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 8098
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 8099, 8100, 8101
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8101, 8102, 8103
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 8103, 8104
ΣΤ. Επί της αναφοράς στην επέτειο της ενσωµάτωσης
της Δωδεκανήσου:
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8162
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 8164
Ζ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 8173
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 8150, 8162, 8195
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 8137
ΒΑΜΒΑΚΑ Ε. ,
σελ. 8152
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 8109, 8145, 8172, 8177,
8193, 8197
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Π. ,
σελ. 8194, 8195
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8111, 8178, 8179
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8162, 8164
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 8165, 8166
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 8124, 8130, 8142, 8145,
8154, 8159, 8160, 8163,
8169, 8174, 8175, 8177,
8178, 8199, 8204, 8207
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 8136

ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ι. ,
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ Α. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,

σελ. 8152, 8196
σελ. 8119
σελ. 8161
σελ. 8158, 8159, 8160, 8167,
8168, 8171
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8135
ΚΑΛΟΓΕΡΗ Α. ,
σελ. 8160, 8161
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 8183, 8184
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 8171, 8172
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 8122, 8123, 8124, 8167,
8194
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 8154, 8155
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8149, 8150, 8163, 8164,
8171, 8176, 8197, 8198
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 8140
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 8188, 8189
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 8115, 8180
ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ι. ,
σελ. 8131
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 8189, 8190
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Τ. ,
σελ. 8138
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 8153, 8195, 8196
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 8146
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 8185, 8191, 8196, 8197
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8109, 8176, 8177, 8178,
8197
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 8142
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8181, 8182, 8199, 8204,
8207
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 8161
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8145, 8207
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8171
ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
σελ. 8155, 8158
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 8110, 8111, 8147, 8148
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8120
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 8117, 8142
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8186, 8187
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8163
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 8148, 8149, 8161, 8162
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 8166, 8167
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 8172, 8198
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 8168
ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. ,
σελ. 8190
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8113, 8114, 8115, 8160,
8169, 8193, 8194, 8197
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 8151
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. ,
σελ. 8110, 8111, 8112, 8185,
8192, 8195
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8185, 8186
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 8164
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 8139
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 8115

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ’
Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 6 Μαρτίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.39’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Να ευχηθούµε ο συνάδελφος κ. Βούτσης να είναι σύντοµα
κοντά µας! (ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 53-2014 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη
του Προεδρείου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τετάρτης
22 Ιανουαρίου 2014 και της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2014)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Τουρισµού
2891) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λαµιέων επισηµαίνει τα προβλήµατα τα οποία θα δηµιουργηθούν από πιθανή κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (ΠΥΤ)
Στερεάς Ελλάδος, µε έδρα στη Λαµία.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2892) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Φθιώτιδας αιτείται την έκδοση πράξης, η οποία θα παρατείνει
την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους
στο ταµείο του ΟΑΕΕ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2893) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτου Θεόδωρος επισηµαίνει την άνιση µεταχείριση συγκεκριµένων κατηγοριών συνταξιούχων του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Εµπορικής (ΤΕΑΠΕΤΕ) και προτείνει µέτρα για τη διόρθωσή της.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2894) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Καστανοπαραγωγών Χανίων αιτείται την άµεση προώθηση των
ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης του
έργου της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς
και επισηµαίνει τις επιπτώσεις από την πιθανότητα µιας ενδεχό-

µενης καθυστέρησής τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2895) Ο Βουλευτής Κερκύρας κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας επισηµαίνει την αδυναµία οµαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης, παραπέµποντας στο πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί από την έλλειψη υπηρεσίας καθαριότητας.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2896) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία φορείς και σύλλογοι των
υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, των Αρχαιολόγων και
των Συντηρητών διαµαρτύρονται για τον νέο νόµο που προωθείται και τις επερχόµενες απολύσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ενδεχοµένως προκύψουν εξαιτίας
αυτού.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2897) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας επισηµαίνει
το πρόβληµα της καθυστέρησης πληρωµής των καθαριστριών
και καθαριστών µε σύµβαση έργου που απασχολούνται στις σχολικές µονάδες του.
Εσωτερικών
2898) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πολίτες και φορείς του πρώην
Δήµου Κρύας Βρύσης αιτούνται την επανίδρυση του εν λόγω
δήµου, ο οποίος καταργήθηκε µε τον νόµο «Καλλικράτη», επισηµαίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2899) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Καστανοπαραγωγών Νοµού Χανίων αιτείται την άµεση εφαρµογή του
έργου βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2900) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σοφία Μουτιάγκα παραθέτει
τα ερωτήµατά της σχετικά µε τη δυνατότητα µετάταξης των καθηγητών που φέρουν δεύτερο πτυχίο, στοχεύοντας στην κάλυψη
των κενών θέσεων στον κλάδο αυτόν.

8082

Πολιτισµού και Αθλητισµού
2901) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Πανελλήνιο Σωµατείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης αιτείται την αναπροσαρµογή του
τρόπου υπολογισµού των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
παραθέτοντας σχετικές προτάσεις.
Εσωτερικών
2902) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα για τη δηµιουργία τοπικής κοινότητας Άρβης, Νέας Άρβης και τη συνένωσή
τους σε τοπική κοινότητα Άρβης εκφράζει το αίτηµά της για τη
συνένωση των τοπικών κοινοτήτων Άρβης και Νέας Άρβης, επισηµαίνοντας τον νοµικό τρόπο εκπλήρωσης του αιτήµατός της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκχώρηση του όρου «φούρνος» στις εγκαταστάσεις περάτωσης
έψησης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2910) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία σύλλογοι, ενώσεις και σύνδεσµοι
του ελληνικού αθλητισµού διαµαρτύρονται για την προοδευτική
υποβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό
πρόγραµµα και αιτούνται την ενίσχυση και υποστήριξή του.
Οικονοµικών
2911) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πορεία και την παράταση της κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας.

Υγείας
2903) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εναλλακτική Κινηµατική Κίνηση Πολιτών Βιάννου αιτείται την άµεση στελέχωση και πλήρη
λειτουργία του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου, εκφράζοντας τα
ιδιαίτερα προβλήµατα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην τοπική κοινωνία που εξυπηρετεί.

Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού
2912) Οι Βουλευτές, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Εθνικός
Γυµναστικός Όµιλος Ηρακλείου αιτείται την αποµάκρυνση της
Χρυσής Αυγής από τον χώρο του γηπέδου της οµάδας στην Αµµουδάρα.

Υγείας
2904) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κιµώλου διαµαρτύρεται
για την έλλειψη ιατρών στο Κέντρο Υγείας Κιµώλου.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2913) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Φωκίδας αιτείται την υπαγωγή των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σε
παρόµοιο µε τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ καθεστώς.

Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2905) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ηρακλείου κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος εκφράζει την ανάγκη τήρησης της νοµιµότητας,
όσον αφορά την ανανέωση των συµβάσεών τους, τονίζει την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των ήδη έµπειρων πυροσβεστών και
αιτείται την εξέταση του ζητήµατος εκείνων των συµβασιούχων
που δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στον θεσµό του πενταετούς πυροσβέστη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2906) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας «Ιωάννης Καραµάνος»
επισηµαίνει το πρόβληµα σίτισης των µαθητών των µουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, το οποίο δηµιουργήθηκε µετά την αφαίρεση της αρµοδιότητας αυτής από τους δήµους και αιτείται τον
επανακαθορισµό άλλου φορέα µε την αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Υγείας
2907) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία αιτείται
την εφαρµογή του µέτρου του ορίου συνταγογράφησης ανά
ιατρό να εφαρµοστεί σταδιακά µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα προσαρµογής, µε στόχο τη µελέτη της δυνατότητας
εφαρµογής του µέτρου ανά ειδικότητα και τύπο παθήσεων.
Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών
2908) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εκπαίδευσης του Δήµου Έδεσσας διαµαρτύρεται για τη µη καταβολή της
πληρωµής των εργολάβων καθαριότητας µε σύµβαση έργου που
απασχολούνται στις σχολικές µονάδες του δήµου, καθώς και των
ασφαλιστικών τους εισφορών.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2909) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Αρτοποιών Βόλου και
Περιφέρειας Νοµού Μαγνησίας «Η Δήµητρα» αναφέρεται στην
αλλαγή της αρτοποιητικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα στην

Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2914) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κιλελέρ επισηµαίνει την
ανάγκη παράτασης της προθεσµίας για την ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων αγροτικής γης στο σύστηµα «TAXISNET»
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
2915) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οκτώ φορείς της Χίου επισηµαίνουν τα προβλήµατα χρηµατοδότησης στη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του
νησιού, το οποίο απειλείται µε διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών του.
Οικονοµικών
2916) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα επενδυτών επιχειρηµατολογεί και διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε τη µη υποβολή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στην παραγόµενη από βιοµάζα
ενέργεια.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2917) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λεφάκης Αλκιβιάδης αιτείται την ένταξη του ιδίου ή της συζύγου του στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά την υπέρβαση του σχετικού ηλικιακού ορίου.
Οικονοµικών
2918) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών διαµαρτύρεται για τα προβλεπόµενα
πρόστιµα της νέας φορολογικής και εργατικής νοµοθεσίας που
αφορούν τις επιχειρήσεις και διατυπώνει προτάσεις για τη µεταρρύθµισή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου (ν. 4174 και
4225/2014).
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δηµόσιας Τάξης και Προ-
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στασίας του Πολίτη
2919) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Κωφών Ηρακλείου
Κρήτης «Κάντια» καταγγέλλει την κατάσταση των οδοστρωµάτων στην Κρήτη η οποία αυξάνει την ανάγκη συντήρησης των
οχηµάτων και αιτείται την αποζηµίωση των πληττοµένων.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2929) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία µε αναφορά του προτείνει τροπολογία µε σχετική αιτιολογική έκθεση επί της νοµοθεσίας για
τη µεταχείριση των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2920) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση
Νέων Αγροτών επισηµαίνει συγκεκριµένα προβλήµατα στη λήψη
δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα και στην έγκριση σχεδίων
βελτίωσης για τους νέους αγρότες.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2930) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
φορείς της µέσης εκπαίδευσης, ενώσεις γονέων και µαθητών,
γυναικών, εργαζοµένων, φοιτητών και σωµατείων της Κεφαλλονιάς αιτούνται τη λήψη σειράς µέτρων για τη διασφάλιση της
ασφαλούς διαβίωσης και συνέχισης των σπουδών των µαθητών
και των φοιτητών της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης.

Πολιτισµού και Αθλητισµού
2921) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία «Ινστιτούτο TERRA OLYMPIA» καταγγέλλει τη φηµολογούµενη πρόθεση της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής να επιτρέψει την τέλεση της αφής της Ολυµπιακής Φλόγας σε περιοχή
εκτός της Αρχαίας Ολυµπίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2922) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην υπολειτουργία των ΤΕΙ της χώρας λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2923) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες της Ιεράπετρας
και στα προτεινόµενα µέτρα αποφυγής τους.

Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2931) Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» αιτείται την παράταση του Προγράµµατος λειτουργίας
ΣΥΔ Ναυπάκτου «Στέγη Υποστηριζόµενης Διαβίωσης» για έναν
χρόνο, το οποίο κινδυνεύει µε αναστολή της λειτουργίας του,
λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών
2932) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευθυµία Μακρή εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για την εξάµηνη καθυστέρηση πληρωµής των οφειλών του
Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) προς αυτήν.

Οικονοµικών
2924) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Λασιθίου
και άλλοι επαγγελµατικοί φορείς της ΠΕ Λασιθίου εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για τα Πρόστιµα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ζητούν την κατάργηση του σχετικού νόµου.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2933) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας ΣΥΝΠΕ (ΕΣΕΚ) παραθέτει τους λόγους εξαίρεσής της από την απαγόρευση χωροθέτησης του εργοστασίου
της, η οποία αφορά την πρώτη φάση της επένδυσης σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας της χαρακτηρισµένο ως γη υψηλής παραγωγικότητας.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2925) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία επισηµαίνει η ίδια, το ζήτηµα των
συνθηκών κράτησης ατόµων µε βαριές ασθένειες στις φυλακές
Κορυδαλλού, τονίζοντας συγκεκριµένες περιπτώσεις κρατουµένων, των οποίων η υγεία επιδεινώθηκε.

Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2934) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας αιτείται την κατάθεση και υπερψήφιση τροπολογίας για την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις έως και 28-5-14.

Οικονοµικών
2926) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος
Πουρίου Μαγνησίας αιτείται παράταση της προθεσµίας για την
ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων αγροτικών συµβολαίων
αγροτικής γης.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2935) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος αιτείται τη δυνατότητα παροχής εξοπλισµού σε κωφούς
και βαρήκοους µαθητές, καθώς και τη συµµετοχή εκπροσώπων
της Οµοσπονδίας στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά
την συζήτηση νοµοσχεδίων για την εκπαίδευση και την ειδική
αγωγή.

Εθνικής Άµυνας
2927) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Ευβοίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ και Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ηλεκτροµηχανικής Κύµης διαµαρτύρεται για τη συνεχιζόµενη µη καταβολή
των οφειλόµενων αποδοχών στα µέλη του και αιτείται την ενηµέρωσή του για τα σχετικά θέµατα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2928) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Σµυριδορυκτών
Όρµου Λυώνα αιτείται τη λήψη µέτρων, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η αύξηση της ποσότητας σµύριδας, η οποία εξορύσσεται, στους οκτώ χιλιάδες εκατό τόνους.

Οικονοµικών
2936) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Επιµελητηρίων
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αιτούνται τη ρύθµιση των
ενήµερων και καταγγελθέντων δανείων, τα οποία δόθηκαν σε
επαγγελµατίες που επλήγησαν από τον σεισµό του 2008.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2937) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων αιτείται την άµεση εφαρµογή του έργου βιολογικής καταπολέµησης
του έλκους της καστανιάς σε έντεκα νοµούς της χώρας.
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Παιδείας και Θρησκευµάτων
2938) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΕΛΜΕ Ικαρίας-Φούρνων διαµαρτύρεται για
την έλλειψη εκπαιδευτικών και αιτείται την υπαγωγή των µαθητών του σχολείου των Φούρνων σε καθεστώς ειδικής ρύθµισης.
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2939) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Παραγωγών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών του Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη διπλή φορολόγηση των παραγωγών των
λαϊκών αγορών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2940) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση της καταβολής των
αποδοχών των εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί µέσω του
ΕΣΠΑ και έχουν τοποθετηθεί σε ολοήµερα τµήµατα δηµοτικών
σχολείων.
Εθνικής Άµυνας
2941) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιτείται την προσαρµογή των εβδοµαδιαίων υπηρεσιών εντός του νοµικά θεσµοθετηµένου πλαισίου
των σαράντα ωρών εργασίας εβδοµαδιαίως, διαφορετικά υποστηρίζει την αναγνώριση της υπερωριακής απασχόλησης των
στελεχών του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2942) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Β’
Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Σµυριδορυχτών Όρµου Λυώνα Νάξου επισηµαίνει την
αυξανόµενη πορεία της ζήτησης του µεταλλεύµατος της σµύριδας και υποστηρίζει τη ανάγκη αύξησης της εξορύξιµης ποσότητας µε στόχο την εξυπηρέτηση της ζήτησης και την εξασφάλιση των εργαζοµένων.
Οικονοµικών
2943) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Φλώρας παραθέτει
την πρόταση νόµου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2944) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην εκµετάλλευση του κρατικού αερολιµένα Χανίων από ιδιωτικές εταιρείες.
Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας
2945) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ραντεβού του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάννου Παπαντωνίου
µε την εισαγγελέα διαφθοράς κ. Ελένη Ράικου.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2946) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ζαχαρίας Κωσταντάκης διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλοµένων
ποσών στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων από
την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ νυν ALPHA BANK, επισηµαίνοντας τον
κίνδυνο κατάρρευσης του ταµείου.
Οικονοµικών
2947) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Φυσικών Προσώπων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταθετών-Αποταµιευτών ΟΕΔ και το Κίνηµα Τραπεζικής Οικονοµικής Δικαιοσύνης, «Κίνηµα Υπέρβαση» αιτούνται την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή του Κινήµατος Υπέρβαση, για τα
φυσικά πρόσωπα-οµολογιούχους.
Υγείας
2948) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε παρέµβαση της Υφυπουργού Υγείας για συγκεκριµένη ουσία φαρµάκου που συνέστησε ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2949) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 αιτείται την επικράτηση του δέκα τοις εκατό για
τους υποψηφίους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για το έτος 2012.
Υγείας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
2950) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία επισηµαίνει την κοινωνική αδικία η οποία εµπεριέχεται στην τροπολογία για το επίδοµα κοινωνικής προστασίας
συνταξιούχων ως προς τα άτοµα µε αναπηρία.
Εσωτερικών
2951) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Επαγγελµατιών Περιπτερούχων
και Καπνοπωλών Μικρής Λιανικής Αττικής παραθέτει ενστάσεις
και προτάσεις για την οργάνωση και εποπτεία της λιανικής αγοράς καπνοβιοµηχανικών προϊόντων µετά τις τροποποιήσεις που
επέφερε ο ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-12-2012).
Προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για την ΔΡΤ
2952) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι-απολυµένοι
της ΕΡΑ Βόλου διαµαρτύρονται για τις δηλώσεις του διευθύνοντα συµβούλου της ΝΕΡΙΤ και επισηµαίνουν την ανάγκη διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του δηµοτικού ραδιοφωνικού
σταθµού Βόλου και των άλλων περιφερειακών ραδιοσταθµών.
Οικονοµικών
2953) Ο Βουλευτής Ρεθύµνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι επαγγελµατικοί φορείς της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου αιτούνται την τροποποίηση
του φορολογικού νόµου και παραθέτουν τις προτάσεις τους για
αυτήν.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2954) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μπελέση-Κακκαβά Κική διαµαρτύρεται για την υποδεικνυόµενη επιβολή από τον ΕΟΠΠΥ
προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας σύναψη σύµβασης µε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
Υγείας
2955) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών αιτείται τον άµεσο διορισµό ολιγάριθµων φαρµακοποιών
στον νέο οργανισµό ΠΕΔΥ λόγω παντελούς έλλειψης φαρµακείων στην πόλη τους.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2956) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος Κυκλάδων εκφράζει το ζήτηµα της υποστελέχωσης των
λιµενικών αρχών στα νησιά των Κυκλάδων και επισηµαίνει την
ανεπαρκή κάλυψή τους από την υπάρχουσα δύναµη ειδικά τη θερινή περίοδο.
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Οικονοµικών, Επικρατείας
2957) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων Ελληνικού Δηµοσίου επισηµαίνει τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί µικροοµολογιούχοι εξαιτίας της συµµετοχής τους στην αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους και αιτείται την αποκατάστασή τους.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2958) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτισµικός Οργανισµός Ολύµπου Καρπάθου προτείνει τη δηµιουργία υδατοδροµίου στην
Κάρπαθο και την οριοθέτηση του αναγκαίου υδατοδιαδρόµου.
Τουρισµού
2959) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
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Φθιώτιδας διαµαρτύρεται για την κατάργηση και τη µεταφορά
της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Στερεάς Ελλάδος από
τη Λαµία στον Βόλο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τουρισµού
2960) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο
Αγίου Νικολάου Κρήτης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το νοµοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Τουρισµού και προβλέπει
τη µετονοµασία και τη µεταφορά της έδρας της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1102/29-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούκουρα Ευσταθίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2153/15-01-2014
έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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«

»
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2. Στην µε αριθµό 1283/03-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2234/15-01-2014
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έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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3. Στην µε αριθµό 4913/16-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κόλλια Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ1007744ΕΞ

«

2014/1791/15-01-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5026/19-12-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Βαµβακά Ευγενίας (Τζένης), Δρίτσα Θεοδώρου, Αµανατίδη
Ιωάννη, Γάκη Δηµητρίου, Ζαχαριά Κωνσταντίνου, Κανελλοπούλου Μαρίας, Καφαντάρη Χαρούλας (Χαράς), Κουρουµπλή Πανα-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιώτη, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μαρίας, Σταθά Ιωάννη,
Στρατούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-2501/2/15-012014 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 5101/23-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2646/15-01-2014

«
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έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 5137/30-12-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1008653

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ 2014 1883/15-01-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7 Μαρτίου του 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 645/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου επέκτασης
του αερολιµένα Χανίων.
2. Η µε αριθµό 651/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην
καταγγελθείσα Σύµβαση Παραχώρησης της «Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης».
3. Η µε αριθµό 640/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη δυσµενή αντιµετώπιση των πτυχιούχων
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).
4. Η µε αριθµό 649/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασιλείου Καπερνάρου
προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών και των σχολικών φυλάκων.
5. Η µε αριθµό 643/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
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Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την πώληση
του 67% των µετοχών του «Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς»
(ΟΛΠ).
6. Η µε αριθµό 655/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 646/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση της διάβρωσης του εδάφους στο Νοµό Ηλείας.
2. Η µε αριθµό 652/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υπερφορολόγηση
και την υποχρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα.
3. Η µε αριθµό 650/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ιωάννη Δηµαρά προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα νέα βιβλία Γλώσσας του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου.
4. Η µε αριθµό 644/4-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

8098

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 633/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Λυκουρέντζος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε απόλυτο σεβασµό στα καθήκοντά σας, σας
υποχρεώνω να έλθετε σήµερα να απαντήσετε σε µία επίκαιρη
ερώτηση, παρά το γεγονός ότι δεν έχετε και Υφυπουργό για να
µπορεί να απαντήσει στην ερώτησή µου. Το ζήτηµα είναι σοβαρό
για την ευρύτερη Περιφέρεια της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα
για την Αρκαδία.
Στο Υπουργείο σας λειτουργεί µία επιτροπή αξιολόγησης των
φακέλων των περιοχών επί των οποίων µπορεί να κατασκευαστεί
το νέο σωφρονιστικό κατάστηµα.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: υπάρχει εισήγηση από την επιτροπή; Με ποια κριτήρια έχει καταλήξει στην εισήγησή της –εάν
υπάρχει- και ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία θα προσδιοριστεί
η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο σωφρονιστικό
κατάστηµα; Γνωρίζετε ότι οι Δήµοι Τριπόλεως και Μεγαλοπόλεως έχουν υποβάλει φακέλους. Ενδιαφέρονται όχι µόνο για µία
αλλά για περισσότερες περιοχές.
Υπάρχουν αντιδράσεις στην εκλογική µου περιφέρεια, στην
Αρκαδία, από πληροφορίες ότι αποκλείεται η Αρκαδία ως τόπος
κατασκευής του νέου σωφρονιστικού καταστήµατος. Θα σας καταθέσω ολοσέλιδο δηµοσίευµα της εφηµερίδος «ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» µετά από τις φήµες, οι οποίες έφτασαν στον τόπο µας,
ότι αποκλείεται η Αρκαδία ως τόπος κατασκευής του νέου σωφρονιστικού καταστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα ίδια έχουµε από την ηλεκτρονική εφηµερίδα «ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ» -και όχι µόνο- αλλά και από πολλά άλλα έντυπα του
νοµού.
Χρειάζεται να µας απαντήσετε για το ποια είναι η εισήγηση της
επιτροπής και αν υπάρχει απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, γιατί
επιτέλους, κύριε Υπουργέ, µε τη δική σας απάντηση θα θέσουµε
τέλος σε αυτήν τη µικροπολιτική, η οποία ασκείται από διάφορα
όργανα και θεσµούς της Αρκαδίας και των άλλων νοµών και θα
δοθεί µία αξιόπιστη απάντηση για την τύχη αυτής της επιλογής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ. Αθανασίου έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κ. Λυκουρέντζο για το ενδιαφέρον του -το οποίο δεν είναι τωρινό,
λόγω της επίκαιρης ερώτησης αλλά γενικότερα- για την αναµόρφωση του σωφρονιστικού συστήµατος και την ίδρυση µιας φυλακής στην περιοχή της Πελοποννήσου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του σωφρονιστικού συστήµατος.
Θα ήθελα να πω, κύριε συνάδελφε, ότι βεβαίως είναι σαφής η
απόφαση της Κυβέρνησης να δηµιουργηθεί µία φυλακή στην Πελοπόννησο. Όσον αφορά τον καθορισµό της γεωγραφικής
θέσης, για την οποία ρωτάτε, υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια, τα
οποία πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Το πρώτο είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται το Εφετείο Καλαµάτας, που είναι η βασική και αυτονόητη προϋπόθεση διότι,
όπως ξέρετε, οι φυλακές δηµιουργούνται στις έδρες των εφετείων, -αυτό βεβαίως δεν έχει την αποκλειστικότητα, αλλά είναι

µία κατεύθυνση- και βεβαίως να µπορεί µε τον καλύτερο τρόπο
να ενσωµατωθεί το ανθρώπινο δυναµικό της φυλακής της Τρίπολης που θα καταργηθεί.
Εποµένως η βέλτιστη τοποθεσία βρίσκεται στην περιοχή που
βρίσκεται ανάµεσα στις πόλεις Τρίπολη και Καλαµάτα. Το γήπεδο που θα επιλεγεί πρέπει τεχνικά να είναι κατάλληλο για τον
σκοπό που επιλέγεται. Αναφέροµαι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για παράδειγµα, αν βρίσκεται δίπλα σε ύψωµα εγείρει
ζητήµατα ασφάλειας. Το ίδιο συµβαίνει και αν το οικόπεδο παρουσιάζει υψηλή κλίση. Υπάρχουν, φυσικά, και άλλα τεχνικά ζητήµατα. Εγώ απλώς ανέφερα τις δύο προϋποθέσεις.
Άλλες επιθυµητές προϋποθέσεις για να γίνει µία φυλακή είναι
να βρίσκεται σχετικά κοντά στον οδικό άξονα και στη συγκεκριµένη περίπτωση της εθνικής οδού Τρίπολης-Καλαµάτας, ώστε
να είναι εύκολη η συγκοινωνία από και προς το κατάστηµα κράτησης, το οικόπεδο το οποίο θα επιλεγεί να αποτελεί δηµόσια
περιουσία και αν είναι δυνατόν να είναι αναξιοποίητη, διότι στη
δεδοµένη οικονοµική συγκυρία δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί
η χρηµατοδότηση για αγορά γης για τον σκοπό αυτόν, ενώ αυτονόητα το κράτος πρέπει να ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση
της υφιστάµενης περιουσίας του.
Υπό το πρίσµα αυτό και σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές,
υποδείχθηκαν στη «Θέµιδα Κατασκευαστική» δεκατέσσερα οικόπεδα που βρίσκονται στους Δήµους Τρίπολης, Μεγαλόπολης,
Καλαµάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας. Αυτά είναι τα τέσσερα γήπεδα, από τα οποία βρέθηκαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µάλλον δεν θα χρειαστώ δευτερολογία, οπότε
δείξτε µία ανοχή στον χρόνο.
Έχει συσταθεί ειδική επιτροπή στη «Θέµιδα», που αξιολογεί
αυτά τα δεκατέσσερα οικόπεδα, στα οποία πραγµατοποίησε και
επιτόπια θεώρηση.
Απόφαση του Υπουργείου δεν έχει ληφθεί και δεν έχει επιλεγεί
κάποιο γήπεδο. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα κριτήρια που σας παρουσίασα είναι σαφές ότι από τα δεκατέσσερα αυτά οικόπεδα
δεν είναι όλα κατάλληλα. Προκειµένου να καταλήξουµε στην τελική κρίση, αναµένουµε την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών µελετών που έχουµε ζητήσει. Θέλουµε µελέτη γεωλογική, περιβαλλοντική και εδαφοτεχνική. Έπειτα θα είµαστε σε θέση να καταλήξουµε στην τελική µας πρόταση, κάτι το οποίο ελπίζουµε να
γίνει πολύ σύντοµα.
Βάζω ως όριο να µην ξεπεράσουµε τον Ιούνιο. Θα έχετε πλήρη
ενηµέρωση για τις επιλογές οι οποίες θα είναι πάντα σύµφωνα
µε κριτήρια που θα εξυπηρετούν τις προϋποθέσεις που σας ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα κριτήρια που έχετε θέσει στην επιτροπή
µάς βρίσκουν σύµφωνους γιατί τα οικόπεδα που προτείνονται
στο νοµό Αρκαδίας διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήµατα για να µπορέσει να κατασκευαστεί εκεί το νέο σωφρονιστικό κατάστηµα.
Ευλόγησε ο θεός η Τρίπολη, η Αρκαδία να είναι το κέντρο του
Μοριά. Με τις υποδοµές που έχουν αναπτυχθεί γνωρίζετε και
εσείς, όπως γνωρίζει και ο εκλεκτός συνάδελφος από την Αργολίδα, ο Υπουργός κ. Μανιάτης, που έχει τη δική του συµβολή
στην ανάπτυξη αυτών των δικτύων, ότι η Τρίπολη απέχει πλέον
και από την Καλαµάτα, από το Ναύπλιο και από τη Σπάρτη και
από την Κόρινθο είκοσι πέντε µε τριάντα λεπτά της ώρας. Εκεί
που παλιά λέγαµε ότι έχει εγκαταλειφθεί ο Μοριάς σήµερα πράγµατι µπορούµε να πούµε ότι τουλάχιστον στο δίκτυο των οδικών
υποδοµών µπορούµε να υπερηφανευόµαστε.
Άρα δεν τίθεται θέµα πώς θα εξυπηρετηθεί το Εφετείο της Καλαµάτας, το Εφετείο του Ναυπλίου και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση της δικαιοσύνης αναδειχθεί σε σχέση µε το σωφρονιστικό κατάστηµα.
Δεύτερον, στην Τρίπολη υπάρχει ήδη σωφρονιστικό κατάστηµα. Θα είναι η µετεξέλιξή του, άρα δεν µπορεί να µεταφερθεί
η έδρα. Υπάρχουν εργαζόµενοι που ζουν µε τις οικογένειές τους
στην Τρίπολη, στην Αρκαδία. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να τους
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εκτοπίσουµε χάριν µιας άλλης επιλογής από την ώρα που –επαναλαµβάνω- τα οικόπεδα που προτείνονται από την Αρκαδία πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέσατε.
Ο Αντιδήµαρχος του Δήµου Τριπόλεως κ. Κατσαφάνας έχει
υποβάλει φάκελο που πιστοποιεί για κάθε περιοχή τις δυνατότητες που έχει και την ευχέρεια που διαθέτει εντός των κριτηρίων
που θέσατε για να κατασκευαστεί εκεί το νέο σωφρονιστικό κατάστηµα.
Επιπροσθέτως έχουµε και µια άλλη ευαισθησία απέναντι στην
ιστορία µας, στον πολιτισµό µας, στη θρησκεία µας. Δεν προσβάλλεται από τις επιλογές που έχουν προταθεί από την Αρκαδία
ούτε η Ιστορία ούτε ο πολιτισµός ούτε η θρησκευτική µας παράδοση. Με απόλυτο σεβασµό στις αξίες της αρκαδικής κοινωνίας,
του ελληνικού λαού έχουν προταθεί αυτές οι περιοχές από τους
αρµόδιους φορείς του τόπου µας. Παρακαλώ πάρα πολύ εσείς
ως πολιτική ηγεσία µε δικαιοσύνη, αυστηρότητα να µην επιτρέψετε να παραβιαστούν αυτά τα κριτήρια που εσείς θέσατε και
εµείς αποδεχόµαστε. Πιστεύουµε ότι η κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήµατος που θα αποσυµφορήσει την κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήµατα άλλων
περιοχών θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις ενός ασφαλούς νέου
σωφρονιστικού καταστήµατος µε συνθήκες αξιοπρεπείς για τους
κρατουµένους και τους εργαζοµένους, αλλά και για την ελληνική
πολιτεία, ούτως ώστε να καταλήξουµε σε µια επιλογή που θα
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ένα λεπτό θα χρειαστώ µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, για µας αυτονόητο είναι ότι η επιλογή δεν
είναι ζήτηµα εξυπηρέτησης των συµφερόντων της Μεσσηνίας ή
της Αρκαδίας. Το κρίσιµο είναι το γήπεδο να είναι κατάλληλο για
τον σκοπό που το χρειαζόµαστε. Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι η Πελοπόννησος να αποκτήσει ένα δικαστικό κατάστηµα που της αξίζει. Αυτή είναι η µελλοντική οπτική πάνω στο ζήτηµα αυτό.
Να είστε σίγουρος, σύµφωνα και µε αυτά που είπατε, ότι µε
βάση αυτή την οπτική θα κάνουµε την επιλογή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε την
πέµπτη µε αριθµό 635/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε τις ενδείξεις για
µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και νότια Κρήτη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της «PGS» σε
δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι «τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει
από τις σύνθετες γεωφυσικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο
Ιόνιο και νότια της Κρήτης είναι πολύ καλά», µετά την επιστροφή
του ερευνητικού σκάφους «NORDIC EXPLORER» στις 27-2-2013.
Συνεχίζει: «Στο τελευταίο τετράµηνο του έτους θα είναι έτοιµα
τα δεδοµένα αυτά για να προωθηθούν στη βιοµηχανία που θα
αναλάβει».
Δηλαδή, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της «PGS» υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις µεγάλων κοιτασµάτων. Η «PGS» έχει δώσει τα σεισµικά αποτελέσµατα στο
ΥΠΕΚΑ, για να προχωρήσει ο µειοδοτικός διαγωνισµός για την
έρευνα φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Συµµετέχει ελληνικό επιστηµονικό προσωπικό; Υπάρχει εκτίµηση της ποσότητας των κοιτασµάτων και οικονοµικό όφελος; Πότε θα χαραχτούν τα οικόπεδα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε συνάδελφε, οι έρευνες τις οποίες έκανε η «PGS»
κάλυπταν τη µισή περίπου θαλάσσια έκταση της χώρας, µια
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έκταση περίπου διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετραγωνικών
χιλιοµέτρων.
Οι έρευνες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την παραγωγή εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υλικού, το οποίο µάλιστα µας βοηθά να
αρχίσουµε να παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων ερευνών εκεί ακριβώς όπου πρέπει να παρουσιάζονται,
δηλαδή σε διεθνή συνέδρια.
Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν από την εταιρεία «PGS» πάντα συµµετείχε εκπρόσωπος του
Υπουργείου, επέβαινε στο συγκεκριµένο πλοίο, σε µόνιµη βάση
ήταν δύο άνθρωποι, οι οποίοι εναλλάσσονταν ανά ένα µήνα. Άρα
η απάντηση στο ερώτηµα εάν η ελληνική πολιτεία είχε συµµετοχή κατά τη συλλογή των στοιχείων είναι σαφής και ξεκάθαρη:
Ναι, εκπρόσωπος του Υπουργείου, υψηλόβαθµο στέλεχος, διδάκτορας, συµµετείχε κατά τη διενέργεια των ερευνών. Επιπλέον,
στελέχη του Υπουργείου συµµετείχαν κατά την επεξεργασία των
δεδοµένων στα κέντρα επεξεργασίας της συγκεκριµένης εταιρείας.
Και για να συνοψίσω, να σας πω ότι ήδη στη διάθεση του ελληνικού δηµοσίου υπάρχει η βάση δεδοµένων από την επεξεργασία των στοιχείων. Στη συνέχεια, τους επόµενους δύο µήνες,
εκτιµούµε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η ερµηνεία των δεδοµένων. Άρα, λογικά, θα είµαστε απόλυτα συνεπείς στο χρονοδιάγραµµά µας, έτσι ώστε στα µέσα στου 2014 η χώρα, αφού θα
έχει παρουσιάσει στα διεθνή fora τις δυνατότητες αξιοποίησης
υδρογονανθράκων που έχει, να µπορέσει να µπει σε έναν µεγάλο
γύρο παραχωρήσεων, ώστε να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος κ. Κούζηλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Σαµαράς έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι σε βάθος
εικοσαετίας-εικοσιπενταετίας θα υπάρχει ένα οικονοµικό όφελος
γύρω στα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, λένε πάρα πολλοί,
κυρίως αµερικανικοί, ενεργειακοί κύκλοι ότι σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουµε δει µέχρι στιγµής, τα συγκεκριµένα κοιτάσµατα µπορούν να φτάσουν µέχρι και το ένα δισεκατοµµύριο για
τα νότια της Κρήτης.
Ακόµη θα ήθελα να ρωτήσω αν θα συνεχιστούν οι έρευνες.
Όπως έχετε δηλώσει ως Υπουργείο, θα συνεχιστούν κάποιες
έρευνες σε άλλα δεκατέσσερα οικόπεδα, σε άλλα δεκατέσσερα
σηµεία της χώρας. Θα έχουν έκταση και στο Αιγαίο και κυρίως
προς το Καστελλόριζο;
Και θα ήθελα να διασαφηνίσουµε λιγάκι τον ρόλο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων, εάν έχει συµµετοχή και εάν, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας
και βάσει του µνηµονίου, τα συγκεκριµένα κοιτάσµατα θα µπορέσουν να είναι κατασχέσιµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε µια εκτίµηση µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, τα οποία έχει το ελληνικό δηµόσιο στη διάθεσή του. Πρέπει
να σας πω ότι υπάρχουν εκτιµήσεις και από άλλες πηγές, που
είναι πολύ πιο αισιόδοξες και υπερβαίνουν τις εκτιµήσεις του ελληνικού δηµοσίου, οι οποίες πάντα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.
Για παράδειγµα, η γεωλογική υπηρεσία των Ηνωµένων Πολιτειών προβλέπει για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου πολύ σηµαντικά κοιτάσµατα. Επίσης, πολύ σηµαντικά
κοιτάσµατα προβλέπουν µελέτες άλλων Ελλήνων επιστηµόνων
όσον αφορά τις περιοχές νότια της Κρήτης και το Ιόνιο.
Θα πρέπει, όµως, να είµαστε σαφείς: Όλα αξιολογούνται µε
βάση το κάθε φορά υφιστάµενο επίπεδο ερευνών και όλα έχουν
την αξιοπιστία τους πάντα µε βάση το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο οποίο γίνονται οι έρευνες.
Για το δεύτερο ερώτηµα που σχετίζεται µε την εταιρεία διαχείρισης υδρογονανθράκων, η απάντηση είναι η εξής: Ναι, από
την αρµόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων έχει περάσει ο
διορισµός της Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ελληνικής
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Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Μάλιστα, οι δύο
συγκεκριµένοι, υψηλότατου επιπέδου επιστήµονες, συµµετέχουν
και στην επιτροπή η οποία εξετάζει τις αναθέσεις για το «open
door», καθώς και στην επιτροπή η οποία θα προετοιµάσει τον
επόµενο γύρο παραχωρήσεων.
Τέλος, σχετικά µε το ερώτηµα «τι θα γίνει µε τα αναµενόµενα
έσοδα», θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι η Βουλή των Ελλήνων
έχει υιοθετήσει από τον Ιούλιο του 2013 συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση που προβλέπει ότι όλα, µα όλα, τα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου από την αξιοποίηση υδρογονανθράκων, θα
κατευθυνθούν στο Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών -άρα
κανείς δεν µπορεί να τα ακουµπήσει- και θα αφιερωθούν αποκλειστικά και µόνο για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 638/28-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση
απορριµµάτων και «εναλλακτικών» καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία «ΤΙΤΑΝ», λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πρέπει να
σας πούµε ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τοµέα της διαχείρισης
των αστικών αποβλήτων, καθώς ο τοµέας αυτός πιστεύουµε ότι
είναι στενά δεµένος µε τους όρους διαβίωσης της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.
Πιστεύουµε ότι η διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει σχεδιασµό και προτεραιότητες που έχουν να κάνουν µε µία σειρά µέτρων τα οποία ξεκινάνε από την πρόληψη της παραγωγής
απορριµµάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης, την επιλογή των
κατάλληλων σύγχρονων µεθόδων και φτάνουν µέχρι το σηµείο της
χωροταξικής και ορθολογικής κατανοµής των µονάδων επεξεργασίας και απόθεσης απορριµµάτων µε κριτήρια που σέβονται
τους όρους διαβίωσης των λαϊκών στρωµάτων και το περιβάλλον.
Στον αντίποδα όλων αυτών που εν συντοµία ανέφερα, παρατηρούµε ότι η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναβαθµίσει την επικίνδυνη για την υγεία καύση των
αποβλήτων, στη λογική, βέβαια, της αναµενόµενης ενεργειακής
αξιοποίησής του.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και της Ένωσης
Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος η λεγόµενη «Εθελοντική Συµφωνία Συνεργασίας».
Η συµφωνία αυτή, πίσω από τα µεγάλα λόγια για τη δήθεν
προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρεί να κρύψει κατά τη
γνώµη µας, κύριε Υπουργέ, την πραγµατικότητα, δηλαδή το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων ως πόρων προσφέρεται
στο κεφάλαιο ως ακόµη µία αποδοτική επένδυση.
Κάτω από αυτήν την οµπρέλα, λοιπόν, η συγκυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, µέσω του ΥΠΕΚΑ, στην ουσία ενέκρινε
την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των
τσιµεντοβιοµηχανιών και στη δική µας περίπτωση έδωσε άδεια
καύσης απορριµµάτων και «εναλλακτικών» καυσίµων στον «Τιτάνα» Θεσσαλονίκης.
Πρέπει να σας πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι η συγκεκριµένη τσιµεντοβιοµηχανία λειτουργεί σε µία από τις πιο επιβαρυµένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης και ότι στο πρόσφατο
παρελθόν αντίστοιχη αδειοδότηση που δόθηκε για καύση αποβλήτων στη συγκεκριµένη µονάδα, πάρθηκε πίσω κάτω από τη
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γενική κατακραυγή των κατοίκων όλης της περιοχής των βορειοδυτικών συνοικιών.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όπως έχουµε διατυπώσει
και στην επίκαιρη ερώτησή µας, εάν έχετε σκοπό να ανακαλέσετε
την αδειοδότηση µε δεδοµένο ότι προς χάριν των κερδών του
«Τιτάνα» τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών της ευρύτερης
περιοχής και συνολικά το περιβάλλον και αν σκέφτεστε να προχωρήσετε στη µετεγκατάσταση της τσιµεντοβιοµηχανίας, µε δεδοµένο ότι πλέον η συγκεκριµένη τσιµεντοβιοµηχανία λειτουργεί
στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µε τη συγκεκριµένη
ερώτηση τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέµα, δηλαδή πώς η χώρα
µας θα αντιµετωπίσει το ζήτηµα της διάθεσης και της διαχείρισης απορριµµάτων.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν συγκεκριµένα ερωτήµατα
που κάθε φορά τίθενται όταν συζητά κανείς αυτά τα θέµατα.
Πρώτον, υπάρχουν βέλτιστες τεχνικές, υπάρχουν οδηγίες ευρωπαϊκές τις οποίες εφαρµόζουν οι προηγµένες χώρες και άρα
θα πρέπει να τις εφαρµόσει και η χώρα µας;
Δεύτερον, αυτό το οποίο συνιστά την κοινή ευρωπαϊκή εµπειρία µπορούµε να ελέγξουµε αν εν τοις πράγµασι εφαρµόζεται
και στη χώρα ή µήπως, ακόµα και όταν υπάρχουν οι καλύτερες
των προθέσεων, τελικά δεν εφαρµόζεται;
Και, τρίτον, όλα αυτά συνιστούν µια αναβάθµιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών ή όχι;
Θα απαντήσω, λοιπόν, και στα τρία αυτά ερωτήµατα.
Πρώτον, µε βάση τη σύγχρονη νοµοθεσία για τη διαχείριση
απορριµµάτων πρέπει να έχουµε πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση
- ανακύκλωση και στη συνέχεια από τα παραγόµενα υπολείµµατα, αξιοποίηση τους για ενεργειακούς σκοπούς και ό,τι αποµένει µετά από όλα αυτά να πηγαίνει στους χώρους υγειονοµικής
ταφής υπολειµµάτων.
Η συναποτέφρωση -διότι περί αυτού µιλάµε- αποτελεί µια πρακτική αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η απάντηση είναι
ευθεία και είναι θετική. Σύµφωνα µε την οδηγία - πλαίσιο 98/2008
η συναποτέφρωση, δηλαδή η εργασία ανάκτησης ενέργειας και
ανόργανων συστατικών των αποβλήτων που αντικαθιστά ορυκτά
καύσιµα και πρώτες ύλες µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τα απόβλητα που πηγαίνουν στους χώρους
ταφής, αποτελεί µια απολύτως αποδεκτή προσέγγιση.
Η συναποτέφρωση βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε διεθνή κλίµακα και εδώ και δώδεκα χρόνια εφαρµόζεται και στη χώρα µας.
Η χρησιµοποίηση εναλλακτικών καυσίµων και πρώτων υλών στη
τσιµεντοβιοµηχανία είναι σηµαντικό στοιχείο ορθής διαχείρισης
αποβλήτων. Η συναποτέφρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει µεγάλο µέρος των ενεργειακών αναγκών των τσιµεντοβιοµηχανιών. Το 2011 έφτασε κατά µέσο όρο το 32%. Σε κάποιες
χώρες, όπως η Ολλανδία, ξεπέρασε το 80%. Η Ελβετία, µια χώρα
που είναι πρότυπο για τη διαχείριση αποβλήτων, είναι η δεύτερη
χώρα µε ποσοστό 50%. Δυστυχώς στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και
την Πορτογαλία τα ποσοστά είναι µόλις 2%.
Ωστόσο, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων έχουν
αδειοδοτηθεί ήδη οι εταιρείες: «ΤΙΤΑΝ» για το Καµάρι της Βοιωτίας από το 2001, η «ΑΓΕΤ» στο Βόλο και το Μηλάκι, στο Αλιβέρι το 2013 και η «ΧΑΛΥΨ» στον Ασπρόπυργο το 2009.
Κι ενώ όλα αυτά είναι προφανή στην επιστηµονική κοινότητα,
τίθενται τα ερωτήµατα: Πρώτον, για ποια υλικά δίνει άδεια το
Υπουργείο; Δεύτερον, επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα ή όχι; Τρίτον,
υπάρχει µηχανισµός ελέγχου αυτών των οποίων λέµε; Και, τέταρτον, οι αρµόδιες οικολογικές ή άλλες οργανώσεις αποδέχονται τη συγκεκριµένη διαδικασία;
Θα απαντήσω στη δευτερολογία µου στα συγκεκριµένα ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ, για την ορθή διαχείριση του χρόνου σας.
Ο αγαπητός κύριος συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης έχει τον
λόγο.
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ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ, ότι ακριβώς αυτή η ευρωπαϊκή νοµοθεσία
καλύπτει όλο αυτό το πλέγµα της διαχείρισης των αποβλήτων,
διότι θεωρείται µια κερδοφόρα επένδυση για το κεφάλαιο.
Πολύ φοβάµαι ότι σήµερα στο καµίνι του «Τιτάνα» χάθηκε η
αντικειµενικότητα και -θα µου επιτρέψετε να πω- συσκοτίστηκε
και η επιστηµονική αλήθεια.
Διότι καλά είναι µεν τα στοιχεία που αναφέρατε, ωστόσο υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν ακριβώς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία λένε ότι το SRF και το RDF που
συναποτεφρώνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
6,75 κιλά κατ’ έτος, ενώ στις τέσσερις µονάδες που προωθούµε
στη χώρα µας ο µέσος όρος είναι 70,3 κιλά κατ’ έτος. Διαψεύστε
τα. Δεν είναι δικά µας στοιχεία. Δεν τα επεξεργαζόµαστε εµείς.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα εναλλακτικά καύσιµα που µνηµονεύονται στη συγκεκριµένη ΑΕΠΟ και ανήκουν στην οµάδα µε τον κωδικό 1912 είναι απόβλητα από µηχανική κατεργασία, µη προδιαγραφόµενα άλλως, όπως αναφέρεται στη σελίδα 8.
Αυτό σηµαίνει ότι σ’ αυτό το καµίνι του «Τιτάνα», που λειτουργεί δίπλα στον αστικό ιστό, σε µια επιβαρυµένη περιοχή -και έχει
συµβολή ο «Τιτάνας» στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος στη
συγκεκριµένη περιοχή από τη µέχρι τώρα λειτουργία του- θα καίγονται πλαστικά, καουτσούκ, υφάσµατα, υπολείµµατα ανακύκλωσης, τα υπολείµµατα, δηλαδή, που µαζεύονται από τους περίφηµους µπλε κάδους.
Τι σηµαίνει αυτό; Σταµατάει η διαδικασία της ανακύκλωσης.
Διότι εµείς καταλαβαίνουµε ότι η ανακύκλωση ολοκληρώνεται µε
την επανεπεξεργασία του προϊόντος που ανακυκλώνουµε και το
οποίο µαζεύουµε από τα αστικά απόβλητα και δεν το οδηγούµε
στο καµίνι.
Υπάρχει, λοιπόν, σαφής διαφορά αντιλήψεων σ’ αυτήν την
προσέγγιση, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό εµάς δεν µας µένει τίποτα
άλλο παρά να καλέσουµε τον λαό της περιοχής να αποκρούσει
αυτό το περιβαλλοντικό έγκληµα, που είσαστε έτοιµοι να διαπράξετε.
Φυσικά, θα πρέπει ο λαός µας να µπορέσει να διακρίνει και
µέσα απ’ αυτήν τη συζήτηση και µέσα από αυτήν την αντιπαράθεση για την καύση ή µη των αστικών αποβλήτων στις τσιµεντοβιοµηχανίες ποια κόµµατα υποστηρίζουν και επί της ουσίας αυτά
τα ζητήµατα και ποια υπερασπίζονται τα κέρδη των επιχειρήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα απαντήσω αρχικά στο πρώτο ερώτηµα, για ποια υλικά δώσαµε άδεια. Είναι ανακριβές ότι ανακυκλώσιµα υλικά αντί να ανακυκλωθούν οδηγούνται στην καύση.
Στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ που υπογράψαµε προβλέπεται
η υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων µε µόνο δύο δευτερογενή καύσιµα από την επεξεργασία αποβλήτων, τα οποία δεν
µπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία θα οδηγούντο έτσι κι
αλλιώς ως απόβλητα για ταφή. Δεν πρόκειται για προϊόντα ή υποπροϊόντα, όπως χαρτί, πλαστικό των ΚΔΑΥ, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα πηγαίνουν σε µονάδες ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού.
Σε καµµιά περίπτωση τα προαναφερόµενα υλικά δεν µπορούν
να προέρχονται από σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων.
Στην απόφαση δεν περιλαµβάνονται τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης σύµµεικτων απορριµµάτων. Αυτή είναι η απάντησή µου
στην πρώτη ερώτηση.
Θα απαντήσω τώρα στη δεύτερη ερώτηση: Πλήττεται η ποιότητα της ατµόσφαιρας, ναι ή όχι; Πρώτον, η αξιοποίηση των
εναλλακτικών καυσίµων περιλαµβάνεται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επιτυγχάνεται η πλήρης καταστροφή όλων των οργανικών συστατικών λόγω των
υψηλών θερµοκρασιών µε τις οποίες λειτουργούν οι τσιµεντοβιοµηχανίες.
Δεύτερον, το 2013 υιοθετήσαµε στο εθνικό µας δίκαιο, µε
κοινή υπουργική απόφαση, την οδηγία 75/2010 για τις βιοµηχανικές εκποµπές, όπου η χρήση εναλλακτικών καυσίµων στις τσιµεντοβιοµηχανίες εµπίπτει στη συγκεκριµένη εξαιρετικά
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αυστηρή καινούργια νοµοθεσία και άρα έχουµε ακόµη πιο αυστηρούς απ’ ό,τι στο παρελθόν όρους.
Τρίτον, υπάρχουν δύο µελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µια από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών και
µία από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Και οι δύο συγκεκριµένες µελέτες λένε ότι η χρήση των καυσίµων που εξετάστηκαν, κρίνεται ως περιβαλλοντικά συµφέρουσα.
Τέταρτον, στους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους για
τη λειτουργία του συγκεκριµένου εργοστασίου προβλέπεται ότι
σε περίπτωση που κάτι εµφανιστεί και έχουµε δυσλειτουργία, θα
έχουµε αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας του.
Τέλος, στο Καµάρι της Θεσσαλονίκης από το 2011 αξιοποιεί η
συγκεκριµένη τσιµεντοβιοµηχανία δευτερογενή καύσιµα και
αγροτική βιοµάζα.
Με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις εκποµπές.
Τρίτον, υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί; Εκτός από το Σώµα
Επιθεωρητών του Υπουργείου, εκτός από τις αδειοδοτούσες
αρχές της Περιφέρειας, εκτός από τους διεθνείς µηχανισµούς
που ελέγχουν την εφαρµογή του ISO, επιπλέον υπάρχει και ένας
νέος µηχανισµός τον οποίο υιοθετήσαµε µε απόφαση της Γενικής Γραµµατέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου συµµετέχουν εξέχοντες επιστήµονες που παρακολουθούν ακριβώς την
εφαρµογή αυτής της εθελοντικής συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου και της τσιµεντοβιοµηχανίας και δηµοσιοποιούν τα στοιχεία
τους, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Τέλος, σε σχέση µε τις θέσεις των περιβαλλοντικών φορέων η
συναποτέφρωση αποβλήτων δεν βρίσκει αντίθετες τις οικολογικές οργανώσεις της χώρας, δηλαδή την Οικολογική Εταιρεία
Ανακύκλωσης, την GREENPEACE, τη WWF και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Το 2011 µάλιστα ανακοίνωσαν την «πράσινη» πρόταση για την Αττική µε έµφαση στην πρόληψη, ανακύκλωση,
κοµποστοποίηση χωρίς τη δηµιουργία µονάδων καύσης και πρόταση για αξιοποίηση του παραγόµενου RDF ως εναλλακτικού
καυσίµου σε υπάρχουσες βιοµηχανίες.
Επίσης, άλλοι επιστηµονικοί φορείς που συµµετέχουν στη δηµόσια διαβούλευση για τον εθνικό σχεδιασµό, όπως η Ελληνική
Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης, λένε ότι η τσιµεντοβιοµηχανία µπορεί να αποτελέσει συµπληρωµατική λύση στη
διαχείριση των αποβλήτων της χώρας.
Τέλος, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που πρόσφατα επισκέφθηκε τη χώρα µας καταγράφει ότι η
εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, η
µείωση της εξάρτησης από τις χωµατερές, η ανάκτηση υλικών
και ενέργειας και οι εναλλακτικές τεχνολογίες επεξεργασίας
συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων
είναι δράσεις τις οποίες πρέπει να υιοθετήσει η χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, και ελπίζω να έχουµε γρήγορα αποτελέσµατα από τα πεδία υδρογονανθράκων σε όλη την Ελλάδα, γιατί
είναι καλό για όλους.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 632/28-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα
µας.
Ο κύριος συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, αυτή είναι η έβδοµη επίκαιρη ερώτηση που συζητείται
µετά από αίτηση δική µας για το σοβαρότατο θέµα των γερµανικών οφειλών. Έχω κάνει, επίσης, και σειρά γραπτών ερωτήσεων
και πάνω από είκοσι παρεµβάσεις στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Έχει, όµως, σηµαντικότατη αξία
αυτή η επίκαιρη ερώτηση, γιατί αφορά την επίσκεψη -που ξεκίνησε ήδη- του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας κ. Γκάουκ και το ζήτηµα της αποζηµίωσης των συγγενών των θυµάτων που σφαγιάστηκαν από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής.
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Σήµερα στην Αθήνα, η οποία είναι αστυνοµοκρατούµενη, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις και έχει
δηµιουργηθεί ένα τεράστιο κυκλοφοριακό κοµφούζιο. Σήµερα,
λοιπόν, στην Αθήνα, όπου βρίσκεται ο κ. Γκάουκ, τα ερωτήµατα
είναι πολύ συγκεκριµένα. Θα θέσει επισήµως το ζήτηµα των γερµανικών οφειλών η ελληνική Κυβέρνηση;
Επίσης, ο Γερµανός Πρόεδρος θα µεταβεί για επίσηµη επίσκεψη και στις Λιγκιάδες, δηλαδή στο µαρτυρικό χωριό της Ηπείρου, όπου σφαγιάστηκαν ενενήντα δύο συµπατριώτες µας και το
ερώτηµα είναι εάν θα συναντήσει, βέβαια, και τον µοναδικό επιζώντα, τον Παναγιώτη Μπαµπούσκα εβδοµήντα δύο ετών, που
τότε ως βρέφος ήταν και ο µοναδικός επιζών αυτής της σφαγής.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι συγκεκριµένα: Θα θέσετε το ζήτηµα της εξόφλησης των γερµανικών οφειλών; Θα δώσετε συνέχεια στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε
σε σχέση µε τη διαφορά Γερµανίας-Ιταλίας και αφορούσε την
εξόφληση των αποζηµιώσεων των συγγενών των θυµάτων που
σφαγιάστηκαν στο Δίστοµο; Θα θέσετε το θέµα της άµεσης εξόφλησης του αναγκαστικού κατοχικού δανείου;
Θα βάλετε το ζήτηµα, γενικότερα, των πολεµικών επανορθώσεων που µαζί µε το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο φτάνει στο
ύψος τουλάχιστον των 162 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πλέον τόκων;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα που πρέπει σήµερα να απαντηθούν.
Σήµερα γίνεται η επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, ο οποίος, δυστυχώς, ξεκίνησε -πριν
καν έλθει- λέγοντας ότι υπάρχει µόνο ηθικό ζήτηµα και τίποτε
άλλο.
Εποµένως εδώ είναι σοβαρότατα τα θέµατα και είναι µια µεγάλη ευκαιρία να µας πείτε ως Κυβέρνηση τι προτίθεστε να κάνετε σήµερα και αύριο, που έρχεται εδώ ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα από
την αρχή. Ως Έλληνες δεν απεµπολούµε τίποτε από όσα δικαιούµαστε και µας ανήκουν. Με οδηγό την ιστορία µας και µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τα διεκδικούµε.
Ως προς το ζήτηµα που θέσατε, κύριε Μαριά, των γερµανικών
πολεµικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, το οποίο
υποχρεώθηκε να συνοµολογήσει η Τράπεζα της Ελλάδος µε τις
γερµανικές και ιταλικές αρχές κατοχής, έχει απασχολήσει το ελληνικό κράτος από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ιδίως
µετά το 1953, έτος σύναψης της διεθνούς Συµφωνίας του Λονδίνου, περί εξωτερικών γερµανικών χρεών. Παραµένει δε ανοικτό
µέχρι σήµερα.
Είναι προφανές ότι τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
τα χρόνια που πέρασαν έκτοτε -η διαίρεση της Γερµανίας, ο ψυχρός πόλεµος και όλα τα υπόλοιπα- στάθηκαν εµπόδιο για τον
οριστικό διακανονισµό των θεµάτων αυτών.
Από τότε το ζήτηµα των γερµανικών επανορθώσεων, αλλά και
του κατοχικού δανείου ηγέρθη πολλές φορές από τις ελληνικές
Κυβερνήσεις. Η Ελλάδα ουδέποτε –το επαναλαµβάνω, ουδέποτε- παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Αυτό που πρέπει να γίνει
σαφώς αντιληπτό είναι ότι το ζήτηµα του χρόνου και του τρόπου
εγέρσεως των ζητηµάτων αυτών, έναντι της Γερµανίας, συναρτάται µε το ευρύτερο εθνικό συµφέρον.
Όπως γνωρίζετε, το πρόβληµα είναι διττό. Αφ’ ενός είναι πολιτικό, αφ’ ετέρου είναι νοµικό. Ως προς την πολιτική διάσταση
του όλου προβλήµατος, η Ελλάδα έχει θέσει κατ’ επανάληψη το
ζήτηµα αυτό. Το έχει θέσει µε διακοίνωση από το 1995, µετά την
επανένωση της Γερµανίας και το θέτουµε σε όλες τις διµερείς
συναντήσεις τις οποίες έχουµε. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών
κ. Βενιζέλος το έχει θέσει σε όλες τις συναντήσεις που είχε και
µε τους οµολόγους του, τους Υπουργούς Εξωτερικών και µε τον
Υπουργό Οικονοµικών της Γερµανικής Οµοσπονδίας.
Ως προς το νοµικό σκέλος, πρέπει να απασχολήσει την ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό
το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε, όταν ήταν Υπουργός ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αβραµόπουλος, στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, την απόρρητη έκθεση της οµάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε την έρευνα των αρχείων που αφορούν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η ενέργεια αυτή
στόχο είχε τη νοµική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του ελληνικού δηµοσίου και την υποβολή στη
συνέχεια σχετικής γνωµοδότησης. Να σηµειώσω ότι στην επιτροπή αυτή µετέχουν όλες οι αρµόδιες αρχές, η Τράπεζα της
Ελλάδος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειµένου να
υπάρξει γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου για τον αρµόζοντα νοµικό χειρισµό της υπόθεσης.
Στις 11-2-2014 το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους απέστειλε
τελικά στο Υπουργείο Εξωτερικών εµπιστευτικό πόρισµα της
οµάδος εργασίας του για τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Την εποµένη, µε επείγον έγγραφό
του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
κ. Βενιζέλος ζήτησε από τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, αφ’ ενός όπως η πρόταση για τον χειρισµό της
υπόθεσης διατυπωθεί µε τη µορφή γνωµοδότησης από την ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε το
άρθρο 100/Α του Συντάγµατος, αφ’ ετέρου δε ζήτησε, πέραν της
γνωµοδότησης, τη συνεργασία των εισηγητών που θα οριστούν
στην ολοµέλεια µε την Τράπεζα της Ελλάδος και µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να προσδιοριστούν οι τυχόν
αξιώσεις.
Αυτά, κύριε συνάδελφε, για τις µέχρι τώρα ενέργειες του
Υπουργείου Εξωτερικών. Στη δευτερολογία θα πω τα υπόλοιπα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να µας πείτε για τον κ.
Γκάουκ. Να µας πείτε τώρα, όχι µετά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε, ζητήστε τον λόγο για να τα πείτε από το µικρόφωνο αυτά. Γιατί φωνάζετε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κατ’ αρχάς, κύριε Μαριά, για να µη µένουν θέµατα, θέλω να σας
πω το εξής: Σας είπα ότι ελληνική Κυβέρνηση σε όλες τις διµερείς συζητήσεις µέχρι τώρα θέτει αυτά τα ζητήµατα. Εποµένως,
δεν υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει διµερής συνάντηση να µην
τα θέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τώρα πλέον είναι πιο
σαφής η απάντηση γιατί υπάρχει µια τακτική από κυβερνητικής
πλευράς, δηλαδή απαντάει στα µισά και λέει «τα υπόλοιπα θα
σας τα πω στη δευτερολογία» οπότε ως Βουλευτής δεν έχεις το
δικαίωµα να τοποθετηθείς.
Τα πράγµατα είναι απλά. Πρώτον, θέλω, καθώς θα µιλήσετε
ξανά, να είναι σαφέστατη η δήλωσή σας ότι σήµερα και αύριο
στις συναντήσεις µε τον κ. Γκάουκ θα τεθεί το θέµα και ποια θέµατα θα τεθούν και σε ποιο επίπεδο.
Δεύτερον, µας διαβάσατε ένα κείµενο. Εάν σας παρουσιάσω
εδώ τα Πρακτικά της Βουλής στις έξι προηγούµενες επίκαιρες
ερωτήσεις που έχω κάνει, είναι ακριβώς αντιγραφή τα όσα έχετε
πει και τις προηγούµενες φορές.
Εδώ τα ζητήµατα είναι πολύ συγκεκριµένα: Πρώτον, δεν έχουν
τεθεί σοβαρά τα ζητήµατα από ελληνικής πλευράς και αυτό προκύπτει, πέραν των άλλων, από απάντηση που δίνουν και οι ίδιοι
στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, στις 30-4-2013,
ότι δεν θέσατε ποτέ αυτό το θέµα επισήµως. Αυτό έδωσαν σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θέλω, λοιπόν, να διαψεύσετε τις όποιες
διαβεβαιώσεις της γερµανικής κυβέρνησης ότι δεν έχετε θέσει
το θέµα αυτό το τελευταίο διάστηµα.
Δεύτερο θέµα: Η καλύτερη τακτική είναι να πετάµε την µπάλα
στην εξέδρα. Δηλαδή, µε ερώτηση δική µου, στις 3 Σεπτεµβρίου
2012, ως καινούργιος Βουλευτής, είχα πει «τι θα γίνει µε αυτό το
ζήτηµα;». Απήντησε, τότε, ο κ. Σταϊκούρας ότι θα συγκροτήσει
επιτροπή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να µαζέψει το
υλικό και θα εκδώσει και πόρισµα. Το έκανε πράγµατι, µόνο που
το πόρισµα ήταν απόρρητο. Βέβαια, το διάβασα σε κάποια εφηµερίδα ως µεγάλη επιτυχία της, αλλά ως µεγάλη αποτυχία του
Υπουργείου να διατηρήσει το ζήτηµα του απορρήτου. Από εκεί
και πέρα ρώτησα, µε γραπτή ερώτηση, τον κ. Αβραµόπουλο τι
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θα κάνει. Είπε ότι θα το παραπέµψει στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. Ήταν Μάρτιος του 2013. Εν συνεχεία έκανα πολλές
ερωτήσεις για το τι γίνεται µε το πόρισµα. Στις 17 Ιανουαρίου,
φέτος, ο κ. Κούρκουλας µου απήντησε ότι δεν έχει ακόµη απάντηση. Τώρα αντί για γνωµοδότηση έχετε πόρισµα του Νοµικού
Συµβουλίου και πάτε τώρα και ζητάτε και νέα γνωµοδότηση, για
να γίνει τι, να πάµε πού;
Εγώ σας λέω το εξής: Στις 2-2-2012 εκδόθηκε η απόφαση του
Διεθνούς Δικαστηρίου, Γερµανία κατά Ιταλία, που αφορούσε και
την εκτέλεση απόφασης της σφαγής του Διστόµου. Τι λέει η απόφαση; Το έχω πει πολλές φορές στην Ολοµέλεια, το είπα και
προχθές όταν ήταν ο κ. Βενιζέλος. Μου απήντησε ότι δεν ισχύουν
αυτά που λέω. Λέει, λοιπόν, η απόφαση ότι υπάρχει θέµα ασυλίας σε σχέση µε την άσκηση ατοµικών προσφυγών και αγωγών
είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. Έχει µια παράγραφο και
λέει στο σηµείο 104 της απόφασης ότι εφόσον είναι έτσι τα
πράγµατα, τα δύο µέρη -εννοεί Γερµανία και Ιταλία, αλλά αφορά
και την Ελλάδα- θα µπορούσαν στα ζητήµατα που αφορούν απαιτήσεις ιδιωτών για τις θηριωδίες της Γερµανίας να προχωρήσουν
σε διαπραγµατεύσεις προκειµένου να επιλύσουν το ζήτηµα. Άρα,
λοιπόν, τι σας λέει η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου; Πρώτον, ότι µπορείτε να ζητήσετε από τη Γερµανία την έναρξη διαπραγµατεύσεων για την εξόφληση και τον προσδιορισµό των
ποσών που πρέπει να καταβληθούν στους συγγενείς των θυµάτων που έχουν σφαγιαστεί από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. Δεύτερον, να επιτρέψετε την εκτέλεση της απόφασης για
τη σφαγή του Διστόµου, διότι είναι αµετάκλητη και απλά δεν δίνει
άδεια ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Τρίτον, σας έχουµε κάνει πρόταση να προχωρήσετε στην τιτλοποίηση του κατοχικού δανείου µε οµόλογο, το οποίο να το εγγράψετε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για να είναι
εισπρακτέο.
Τέταρτον, να κάνετε εγγραφή των γερµανικών οφειλών στον
προϋπολογισµό.
Πέµπτον, να προχωρήσετε στην απαίτηση της επιστροφής των
κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών.
Έκτον και σηµαντικότερο –δεν αφορά την Κυβέρνηση αλλά τη
Νέα Δηµοκρατία- προσδιορίστε ποιοι θα συµµετέχουν στη διακοµµατική επιτροπή που συγκροτήθηκε και που όλοι έχουµε
δώσει ονόµατα και θα συµµετέχω και εγώ εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να υπάρξει συγκρότηση της διακοµµατικής
επιτροπής για το ζήτηµα των γερµανικών οφειλών. Ακόµη να το
κάνετε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, καταλήγοντας, θεωρώ ότι η τακτική τού να πετάµε
την µπάλα στην εξέδρα, να καθυστερούµε διότι είναι µια καυτή
πατάτα, είναι λάθος. Εγώ ο ίδιος σας είχα υποδείξει να το ζητήσετε από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, από την Τράπεζα
της Ελλάδος, αλλά έχουν περάσει δυο χρόνια. Δεν γίνονται έτσι
τα πράγµατα. Αργείτε πάρα πολύ και θεωρούµε ότι υπεκφεύγετε.
Θέλουµε σαφείς απαντήσεις στη δευτερολογία σας και πράξεις
και δράσεις γι’ αυτό το θέµα, όπως απαιτεί ο ελληνικός λαός, για
ηθική δικαίωση, αλλά και για την καταβολή του τεράστιου ποσού
των 162 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πλέον τόκων, τη στιγµή που
είναι φτωχοποιηµένος ο ελληνικός λαός, που έχει χρεωθεί για να
εξοφλήσει δήθεν ποιους; Τους οφειλέτες της χώρας µας, που
παρουσιάζονται ως δήθεν δανειστές, τους Γερµανούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι ήµουν σαφής στην πρωτοµιλία µου,
λέγοντάς σας ότι η Ελλάδα το θέτει πάντοτε αυτό το θέµα σε
όλες τις διµερείς συναντήσεις. Με διακοίνωση ακόµη από το
1995, όταν επανενώθηκαν οι δυο Γερµανίες, το είχαµε θέσει. Άρα
µπορείτε να καταλάβετε εάν η Ελλάδα το θέτει ή όχι το ζήτηµα.
Ο δε κ. Βενιζέλος ως Υπουργός Εξωτερικών, όπως και ο κ.
Αβραµόπουλος, το έθεταν αυτό το ζήτηµα σε όλες τις διµερείς
συναντήσεις και θα εξακολουθούµε να το θέτουµε σε όλες τις
διµερείς συναντήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης µε τη γερµανική Κυβέρνηση. Αυτό ως απάντηση νοµίζω ότι είναι σαφές.
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Όλο αυτό το θέµα το οποίο κουβεντιάζουµε, απασχολεί επί µακρόν την Ελλάδα και αποτελεί ζήτηµα που έχει ιστορικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και νοµικές παραµέτρους.
Ως νοµικό ζήτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Είσαστε νοµικός. Εγώ δεν είµαι νοµικός, δεν ξέρω δικονοµία. Εποµένως, πολλά από αυτά που θα σας πω είναι στοιχεία τα οποία
τα ξέρετε καλύτερα από εµένα και κάποια στοιχεία που θα διαβάσω είναι αυτά που έχει πει και ο κ. Βενιζέλος στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής πριν από µια εβδοµάδα,
όπου παρουσιάστηκε, που εκείνος ως έγκριτος νοµικός ξέρει καλύτερα τη δικονοµία:
«Ως νοµικό ζήτηµα, λοιπόν, παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και συνιστά αντικείµενο προς µελέτη και διευθέτηση σε διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε τους κανόνες της έννοµης τάξης.
Η εν προκειµένω εκκρεµότητα υφίσταται και διατηρούµε
πάντα το δικαίωµα και τις δυνατότητες για τον χειρισµό για την
ικανοποιητική κατάληξή της. Θέλουµε πραγµατικά αυτό το θέµα
να το κερδίσουµε και να πάρουµε αυτά τα οποία µας οφείλουν».
Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Όπως
αναφέρθηκε και στην οµιλία του κ. Βενιζέλου στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 30 Ιουλίου 2013,
η Ελλάδα έχει θέσει εγκαίρως, κατ’ επανάληψη και επισήµως το
ζήτηµα των πολεµικών επανορθώσεων του κατοχικού δανείου µε
ρηµατικές διακοινώσεις µετά την κρίσιµη ηµεροµηνία της επανένωσης των δύο Γερµανιών. Εποµένως, το τι ειπώθηκε σε απάντηση στη γερµανική Βουλή εγώ δεν µπορώ να το πω, εγώ σας
λέω τι έχει γίνει εκ µέρους της Ελλάδος.
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών,
το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων συζητήθηκε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και
Υπουργού Εξωτερικών κ. Βενιζέλου µε τον Γερµανό Υπουργό
Εξωτερικών κ. Βεστερβέλε στις 3 Ιουλίου 2013. Είναι συγκεκριµένες οι ηµεροµηνίες…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μα, εγώ έκανα την ερώτηση, γιατί δεν είχε βγάλει καν ανακοίνωση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, εσείς την κάνατε. Ποιος είπε το αντίθετο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Επίσης, ο κ. Βενιζέλος είχε την ευκαιρία να αναφερθεί εκ νέου
σ’ αυτό το ζήτηµα κατά τη συνάντησή του µε τον Γερµανό
Υπουργό Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στις 18 Ιουλίου 2013, ως προς
τον αποτελεσµατικό τρόπο της διεκδίκησης.
Θα διαβάσω εδώ mot à mot τι είπε ο κ. Βενιζέλος στις 25 Φεβρουαρίου 2014 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής, διότι εκείνος ως νοµικός τα ξέρει καλύτερα τα θέµατα.
«Εάν εµείς θέλουµε όχι απλώς να το θέτουµε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να βρούµε την πρακτική και ασφαλή οδό, που θα
οδηγήσει σε αποτέλεσµα, πρέπει να µας πει το αρµόδιο κρατικό
όργανο, δηλαδή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, εάν έχουµε
αξιώσεις που είναι ενεργές, αν αυτές προσδιορίζονται, αν είναι
δηλαδή ορισµένες και άρα διεκδικήσιµες. Στη συνέχεια, αφού
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα από πλευράς ουσίας θα πρέπει
να δούµε αν έχουµε δικονοµικό πλαίσιο, προκειµένου να προβάλουµε οποιαδήποτε αξίωση, δηλαδή αν υπάρχει αρµόδιο δικαστήριο το οποίο να µπορούσε να επιληφθεί και αυτό ανεξαρτήτως της πολιτικής διάστασης του θέµατος. Διότι πέρα από τα
ηθικά δικαιώµατα -καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απάντηση προς
ορισµένους που λένε πως έχουν µόνο ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στη χώρα µας- και επιχειρήµατα, πρέπει ως Ελληνική Δηµοκρατία να κάνουµε επιλογές διπλωµατικές και νοµικές που να
προστατεύουν τα συµφέροντά µας.»
Επαναλαµβάνω ότι εµείς ως χώρα δεν πρόκειται να απεµπολήσουµε τίποτα από όσα δικαιούµαστε και από όσα µας ανήκουν
και, βεβαίως, πάντοτε θα χρησιµοποιήσουµε κάθε πρόσφορο
µέσο για να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε αυτό το οποίο θέλουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 634/28-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσης της Νέας
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Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς τoν Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων
οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους παρόχους
φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρ’ όλα τα αυξηµένα καθήκοντά σας είστε
σήµερα εδώ και έτσι µπορώ να σας θέσω το τεράστιο πρόβληµα
που έχει δηµιουργηθεί από τη συσσώρευση δεδουλευµένων και
ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς
παρόχους υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόµενο, που το συναντάµε
σε ολόκληρη την επικράτεια. Μάλιστα το πρόβληµα, αντί να συρρικνώνεται, δυστυχώς διογκώνεται σταθερά και οι οφειλές αφορούν εκατοντάδες επιχειρήσεις και ανέρχονται σε πολλά
εκατοµµύρια ευρώ.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πλέον τεράστιο οικονοµικό αδιέξοδο. Πολλές από αυτές κινδυνεύουν άµεσα µε λουκέτο. Μιλάµε για
ελληνικές εταιρείες σοβαρές, µε σοβαρούς παρόχους, που συµβάλλουν καταλυτικά στην εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος
υγείας. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι απασχολούν περισσότερους από εκατό χιλιάδες ανθρώπους.
Μειοδοτούν, λοιπόν, αυτές οι επιχειρήσεις στους δηµόσιους
διαγωνισµούς ανάθεσης των έργων, υπογράφουν τη σύµβαση
και παρέχουν ένα ευρύτατο φάσµα υπηρεσιών, που καλύπτουν
τη φύλαξη των χώρων των δηµόσιων νοσοκοµείων, την καθαριότητά τους αλλά και τη σίτιση των ασθενών. Στο τέλος κάθε µήνα
εκδίδεται από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες του εκάστοτε
νοσοκοµείου, έκθεση ορθής εκτέλεσης του έργου. Μέχρι εδώ
καλά.
Οι εταιρείες, ως οφείλουν, κόβουν τα αντίστοιχα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, πληρώνουν τους εργαζοµένους τους και επίσης πληρώνουν τις εισφορές αυτών στα ταµεία κοινωνικής
ασφάλισης. Αυτό γίνεται κάθε µήνα γιατί έτσι πρέπει και έτσι ορίζουν οι νόµοι και έτσι οφείλουν να κάνουν. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πληρώνουν κάθε µήνα στο κράτος ΦΠΑ από τα τιµολόγια που
κόβουν στα νοσοκοµεία. Και εδώ δηµιουργείται το αδιέξοδο. Ενώ
οι επιχειρήσεις έχουν πληρώσει µισθούς, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι υπηρεσίες του νοσοκοµείου έχουν βεβαιώσει ότι το έργο έχει εκτελεστεί σωστά, για έναν ανεξήγητον
λόγο, τα νοσοκοµεία δεν είναι συνεπή και δεν πληρώνουν τα αντίστοιχα, όπως οφείλουν.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο. Γνωρίζω περιπτώσεις εταιρειών που προσπαθούν να εισπράξουν ληξιπρόθεσµες οφειλές εδώ και χρόνια και αυτό δεν µπορεί φυσικά να
συνεχιστεί. Εσείς ο ίδιος έχετε κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι τα
χρήµατα αυτά υπάρχουν και έχουν διατεθεί στα νοσοκοµεία για
να εξοφλούν αυτές τις οφειλές. Άλλωστε, αυτή είναι και η γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης. Τελικά πού ακριβώς δηµιουργείται το κώλυµα και γιατί;
Είµαστε υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας. Από εκεί περιµένουµε
θέσεις εργασίας και έσοδα για το κράτος.
Όµως, δεν είναι εύλογο να αναρωτηθούµε: Υπάρχει επιχειρηµατίας που µπορεί να πληρώνει µισθούς, φόρους και ΦΠΑ για τιµολόγια που έχει κόψει, να µην εισπράττει τα οφειλόµενα για
µήνες ή χρόνια και να θεωρούµε ότι θα επιζήσει η επιχείρησή
του; Σας ερωτώ, λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό το αδιέξοδο των
οφειλών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ; Στους παρόχους υπηρεσιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όσο
αυξηµένες και να είναι οι υποχρεώσεις, η Βουλή είναι µία σηµαντική υποχρέωση του Υπουργού σε µία ερώτηση που αξίζει πραγµατικά να την ερευνήσουµε.
Κυρία συνάδελφε, δεν θα υποκριθώ ότι το κράτος µας λειτουργεί στην εντέλεια. Είµαι ο ίδιος επιχειρηµατίας πολλά χρόνια
και ξέρω ότι το κράτος την ίδια στιγµή που εµένα προσωπικά µου
χρωστάει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε επιστροφή ΦΠΑ, µε αναγκάζει να πληρώνω κανονικά τις δικές µου υποχρεώσεις και µάλι-
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στα όταν δεν έχω, να τις κάνω και δόσεις και να προσπαθώ να
τα φέρω βόλτα. Άρα αυτά που µου λέτε εσείς είναι γενικά σε σχέσεις κράτους-επιχειρήσεων και ασφαλώς, η Κυβέρνησή µας καταβάλλει πολύ µεγάλη προσπάθεια για να ρυθµιστούν και σε
έναν κάποιο βαθµό, έχουν ρυθµιστεί.
Οφείλω, όµως, για το κοµµάτι του Υπουργείου Υγείας να είµαι
πολύ συγκεκριµένος και θα µοιράσω στη Βουλή τα στοιχεία, ανά
υγειονοµική περιφέρεια, για το τι ακριβώς έχουµε πληρώσει και
το τι ακριβώς χρωστάµε. Γιατί το έτος 2013 τα νοσοκοµεία έλαβαν ως επιχορήγηση 2.768.065.318 ευρώ. Από αυτά τα
2.768.065.318 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
2013, πήγαν µόλις τα 949.350.000 ευρώ. Αντιθέτως, 700.000.000
δόθηκαν για αποπληρωµή υποχρεώσεων του έτους 2012. Δηλαδή, όσα περίπου δώσαµε για τις τρέχουσες ανάγκες του 2013,
περίπου τόσα δώσαµε για την εξόφληση τιµολογίων του 2012 και
επίσης, δώσαµε 1.118.715.000 ευρώ, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών έως τις 31-12-2011. Δηλαδή στο σύνολο
για παρελθούσες χρήσεις -όχι για τη χρήση του 2013- µέσα στο
2013, ξοφλήσαµε 1.818.000.000 ευρώ.
Πρέπει να σας πω ότι το κοµµάτι –θα σας καταθέσω, ανά υγειονοµική περιφέρεια- της πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, δηλαδή, της οµαλής ροής πληρωµών σε παρελθούσες
υποχρεώσεις, αποτελεί βασική παράµετρο της αξιολογήσεώς
µας από την τρόικα, διότι έχει να κάνει µε τη γενική εξόφληση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελληνικού δηµοσίου, πράγµα
το οποίο αποτελεί κοµβικό σηµείο της αξιολογήσεως και πρέπει
να σας πω ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία στo κοµµάτι αυτό πήραν
και στην πρόσφατη αξιολόγηση προχθές, άριστα. Έχουµε εξοφλήσει σχεδόν τα πάντα από όσα µπορούν να εξοφληθούν. Λέω
πάντα µέχρι και το 2013. Υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές του
2013, για τις οποίες έχουµε δώσει 300.000.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2014, ακριβώς για την πληρωµή ληξιπροθέσµων οφειλών
πια του 2013, αλλά µέχρι και το τέλος του 2012, ό,τι δεν έχει εξοφληθεί είναι µόνο ό,τι αφορά σε ζητήµατα στα οποία υπάρχουν
δικαστικές εµπλοκές, είτε από γνωµοδοτήσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είτε επειδή το δηµόσιο αµφισβητεί τη νοµιµότητα κάποιων συµβάσεων και αυτό έχει πάει προς επίλυση στα δικαστήρια. Και εκεί δεν µπορεί το κράτος να παρέµβει και να πληρώσει,
εάν δεν έχουµε αµετάκλητη απόφαση, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι
εκεί θα εγείροντο ζητήµατα απιστίας. Άρα δεν είναι η κατάσταση
πληρωµής των δηµοσίων νοσοκοµείων στον τραγικό βαθµό που
υπάρχει σε άλλα ενδεχοµένως σηµεία του ελληνικού κράτους.
Έχουµε καλύψει ένα πολύ µεγάλο µέρος της διαδροµής.
Περισσότερα θα αναφέρω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κυρία συνάδελφος
έχει τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω την προσπάθεια που καταβάλλετε και ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα
ήθελα, όµως, να επανέλθω στη ρίζα του προβλήµατος που έχει
οδηγήσει αυτές τις επιχειρήσεις στα πρόθυρα της οικονοµικής
εξόντωσης και τους εργαζόµενους ένα βήµα πριν από την απόλυση και την ανεργία, τη στιγµή που οι προσπάθειες όλων µας
είναι να την αναχαιτίσουµε και σαφώς όχι να τη διογκώσουµε.
Οι καθυστερήσεις πληρωµών που παρατηρούνται, δείχνουν
ότι δεν τηρείται από τα νοσοκοµεία χρονολογική σειρά. Αλλιώς,
δεν θα είχαµε δεδουλευµένες οφειλές από τόσο καιρό.
Οπότε να υποθέσω ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται
µάλλον σε κάποιου είδους γραφειοκρατική υστέρηση των υπηρεσιών ή των διοικήσεων των εν λόγω νοσοκοµείων.
Εδώ προκύπτει ένα ακόµα ζήτηµα. Παραβιάζεται ο νόµος που
ορίζει ότι εντός ενενήντα ηµερών πρέπει οι πάροχοι να εξοφλούνται, διαφορετικά οι οφειλές διεκδικούνται δικαστικώς και
φυσικά εντόκως, όπως αναφέρατε και εσείς.
Μάλιστα, αξίζει εδώ να αναφέρουµε την απόφαση του προκατόχου σας, που προέβλεπε άµεση εξόφληση των παρόχων που
θα παραιτηθούν της δικαστικής διεκδίκησης και των τόκων. Είναι
µια σωστή απόφαση, αφού το κράτος θα γλίτωνε πολλά χρήµατα. Δυστυχώς, πολλά ιδρύµατα αγνόησαν την υπουργική αυτή
απόφαση, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πάροχοι που έδειξαν
προθυµία να παραιτηθούν των αξιώσεων.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι είστε άξιος και ικανός να βάλετε
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τάξη σε αυτό το χάος και πρέπει να το κάνετε. Θα ήθελα να σας
κάνω µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση. Από τη στιγµή που οι διαδικασίες που ακολουθούνται δεν µπορούν να ανταποκριθούν στη
σωστή λειτουργία του συστήµατος, πρέπει να υπάρξει µία ριζική
αλλαγή. Αυτή η αλλαγή θεωρώ ότι είναι απλή. Αφαιρέστε από τις
διοικήσεις των νοσοκοµείων τη δικαιοδοσία εξόφλησης των οφειλών. Από τη στιγµή που το έργο εκτελείται ορθά και οι αρµόδιες
υπηρεσίες των νοσοκοµείων πιστοποιούν την σωστή εκτέλεση
του έργου, η εντολή πληρωµής του παρόχου να γίνεται από την
κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή να δηµιουργηθεί η αρµόδια διεύθυνση πληρωµών στο Υπουργείο σας. Η
απλή λογική το επιτάσσει, κύριε Υπουργέ.
Ο πάροχος εκτελεί το έργο. Οι υπηρεσίες του νοσοκοµείου πιστοποιούν τη σωστή εκτέλεσή του. Ο πάροχος εκδίδει το τιµολόγιο. Το τιµολόγιο αυτό εξοφλείται από το Υπουργείο και όχι
από τη διοίκηση του εκάστοτε νοσοκοµείου. Αλλάζετε απλά το
τελευταίο στάδιο της υφιστάµενης διαδικασίας. Αυτό συµβάλλει
στην εξοικονόµηση χρόνου και κόστους. Επίσης, συµβάλλει στη
διαφάνεια της όλης διαδικασίας.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει άµεσα να βρείτε λύση και σε
ένα ακόµα ζήτηµα. Όταν ο πάροχος κόβει το τιµολόγιο χρεώνεται το ΦΠΑ, τις εισφορές των εργαζοµένων και τον φόρο –τα
γνωρίζετε και εσείς ως επιχειρηµατίας - χωρίς να έχει εισπράξει,
όπως προείπαµε, το τίµηµα που του οφείλει το νοσοκοµείο. Με
µία απλή ΚΥΑ, λοιπόν, θα µπορούσατε να απεγκλωβίσετε τις επιχειρήσεις συµψηφίζοντας τις οφειλές τους προς το κράτος και
τα ταµεία µε τα χρεωστούµενα των νοσοκοµείων προς αυτούς.
Έτσι, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα φαίνονταν ανοιχτές απέναντι στο κράτος.
Αφού τα νοσοκοµεία ανήκουν στο δηµόσιο, δεν είναι λογικό
να λέγαµε το εξής; Όταν ένα νοσηλευτικό ίδρυµα χρωστάει στον
πάροχο χρήµατα, όσα τιµολόγια εκδίδονται από αυτόν τον πάροχο για υπηρεσίες προς το ίδιο νοσοκοµείο να συµψηφίζονται
ως προς τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήµατος άµεσα, µηχανογραφικά στις εφορίες και αντίστοιχα στα ταµεία ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων του.
Κύριε Υπουργέ, έχετε την πολιτική βούληση και δείχνετε στην
πράξη ότι δροµολογείτε την αναγκαία µεταρρύθµιση στη δηµόσια υγεία χωρίς καµµία αναβολή και κόντρα στα κατεστηµένα
συµφέροντα. Όπως αντιλαµβάνεστε, το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων και δεδουλευµένων οφειλών χρήζει της άµεσης προσοχής σας, διότι επί της ουσίας αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Επίσης, αφορά βιώσιµες και σοβαρές ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν, αν σκεφθεί κανείς ότι γίνεται
αγώνας για να φέρουµε ξένες επενδύσεις στη χώρα µας που τις
έχουµε ανάγκη.
Είµαι βεβαία ότι θα πράξετε τα δέοντα και θα δροµολογήσετε
τις λύσεις εκείνες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να πάψει οριστικά αυτός ο φαύλος κύκλος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, συµφωνώ στο 99% -για να µην πω στο
100%- όσων είπατε. Κατ’ αρχάς να πω ότι όσον αφορά ζητήµατα
που άπτονται µόνο του Υπουργείου Υγείας, εισηγηθήκαµε στη
Βουλή και η Βουλή ψήφισε πρώτα την τροπολογία περί συµψηφισµού µεταξύ των παρόχων και φορέων του Υπουργείου Υγείας,
πλήρη συµψηφισµό, ακριβώς για να µπορούµε να διασώζουµε
επιχειρήσεις, από τις οποίες από τη µια διεκδικούµε χρήµατα ως
Υπουργείο Υγείας και από την άλλη τους χρωστάµε χρήµατα ως
Υπουργείο Υγείας, για να µπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία
τους.
Πράγµατι, µε την εφαρµογή αυτής της διάταξης ήδη ένα µεγάλο κοµµάτι προβληµάτων λύθηκε ακριβώς πάνω στη λογική
που λέτε. Όµως, όπως αντιλαµβάνεσθε, τα ασφαλιστικά ταµεία
ή ο φόρος προστιθέµενης αξίας δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα
του Υπουργού Υγείας. Ανήκουν στην αρµοδιότητα των Υπουργών
Εργασίας, των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Άρα υπερβαίνει κατά πολύ τις δικές µας δυνατότητες εδώ να νο-
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µοθετήσουµε έναν παρόµοιο συµψηφισµό.
Οφείλω, όµως, να σας πω ότι πολιτικά εγώ προσωπικά υποστηρίζω εντελώς τη λογική την οποία υποστηρίζετε. Η Ενιαία
Αρχή Πληρωµών, την οποία εισηγείστε, βλέπω κι εγώ ότι είναι
σκόπιµη, κυρίως διότι θα έλυνε οριστικά το ζήτηµα και την
υπόνοια της συναλλαγής. Ξέρετε, για ένα πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα υπήρχε η αίσθηση -σε ορισµένες περιπτώσεις προφανώς συνέβαινε κιόλας- ότι κάποιες περιπτώσεις είχαν επίσπευση της πληρωµής έναντι κάποιων άλλων για λόγους προσωπικής γνωριµίας ή άλλων αιτιών.
Αυτό έχουµε προσπαθήσει να το λύσουµε, γιατί τώρα πια,
όπως ξέρετε, υπάρχει πρωτόκολλο και πρέπει να τηρείται η χρονολογική σειρά ως προς την εξόφληση των τιµολογίων. Μάλιστα,
πρόσφατα, µόλις πριν από λίγες µέρες, στο site του Υπουργείου
Υγείας έχουµε ανεβάσει την αξιολόγηση ενός εκάστου νοσοκοµείου. Εκεί µπορεί να µπει ο κάθε πολίτης και να δει την πορεία
και των ληξιπρόθεσµων οφειλών αλλά και των εξοφλήσεών των.
Έτσι, µπορεί να ελέγξει όχι µόνο η Υπηρεσία αλλά ο κάθε
πολίτης εάν έχει τηρηθεί η χρονολογική σειρά ως προς τις
πληρωµές. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο πια στην πράξη µία
διοίκηση νοσοκοµείου να παρακάµψει κάποιον, γιατί αυτό θα
φαινόταν αµέσως και θα προκαλούσε, όπως καταλαβαίνετε,
έρευνα και πολύ µεγάλη σύγκρουση.
Παρά ταύτα, οφείλω να πω ότι θα ήµουν απολύτως σύµφωνος
µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, εάν δεν έθετε ζητήµατα περισσότερης γραφειοκρατίας και δεν έθετε ζητήµατα επιλύσεως
καθηµερινών ζητηµάτων στα νοσοκοµεία. Γιατί καµµιά φορά τα
νοσοκοµεία έχουν και έκτακτα πράγµατα που πρέπει να τα
κάνουν πολύ γρήγορα για να µπορούν να κινηθούν. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα νοσοκοµείο ένα πρόβληµα πρέπει να λύνεται σε
πρώτο χρόνο ενδεχοµένως, διότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια του
χρόνου. Δεν µπορείς να πεις σε κάποιον που είναι ασθενής:
«Περίµενε να υπογράψει η Ενιαία Αρχή Πληρωµών».
Πάντως σε κάποιο βαθµό, σηµαντικό βαθµό, πιστεύω ότι θα
µπορούσαµε να πάµε σε µία τέτοια λύση. Φυσικά αυτό πάλι
εξαρτάται από νοµοθεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και όχι
από νοµοθεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά είναι µία καλή ιδέα
και εγώ προσωπικά την υποστηρίζω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Και βέβαια είστε και από τους Υπουργούς που και πριν και µετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είστε
παρόντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι Γιάννης Κουτσούκος και Γεώργιος Παπανδρέου ζητούν άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 629/28-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του
ν.3938/2011 µε τον οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50%
από τον πίνακα επιλαχόντων πυροσβεστών.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι οι νόµοι που ψηφίζει η Βουλή
των Ελλήνων ψηφίζονται για να εφαρµοστούν. Για τον συγκεκριµένο, λοιπόν, νόµο, το ν.3938 που ψηφίστηκε το 2011, υπάρχει
µία ξεκάθαρη επιλογή που πρέπει να γίνεται.
Συγκεκριµένα, οι κενούµενες θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώµα
προβλέπεται ότι καλύπτονται κατά 50% από τον πίνακα των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και κατά το υπόλοιπο 50% από πολίτες µέσω των προκηρύξεων που θα κάνει το Πυροσβεστικό Σώµα.
Εδώ και δύο χρόνια, όµως, υπάρχει µία παράβλεψη.
Επί δύο χρόνια, πέρα από την κάλυψη των κενών θέσεων που
προέκυψαν στους ήδη διοριζόµενους πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης δεν πραγµατοποιήθηκε η κάλυψη κενών οργανικών
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θέσεων που δηµιουργήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα, παρά
µόνο από διακόσιους είκοσι πέντε µόνιµους πυροσβέστες, οι
οποίοι στην παρούσα φάση εκπαιδεύονται στη Σχολή Βιλίων.
Συνεπώς θα έπρεπε να προσλάβετε και άλλους διακόσιους είκοσι πέντε πυροσβέστες από τον πίνακα συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Ερωτάσθε λοιπόν: Θα τηρηθεί ο ν.3938/2011, ώστε να προβείτε στην απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης; Εάν αποφασίσετε να εφαρµόσετε τον νόµο, και ελπίζω ότι θα το κάνετε, πότε θα γίνει αυτό,
σε πόσο χρονικό διάστηµα;
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι έρχεται µία δύσκολη αντιπυρική περίοδος περιµένουµε να είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας σχετικά
µε το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα εφαρµοστεί -λέω ξανά- ο
νόµος.
Δεν µπορεί να προσλαµβάνετε µόνο το 50% και το άλλο 50%
που ορίζει ρητά ο νόµος ότι πρέπει να προσληφθεί να µένει στον
αέρα. Περιµένουµε µία απάντηση ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτηµα
για να ξέρουν και οι εργαζόµενοι στην Πυροσβεστική εάν ισχύει
ο νόµος για όλους ή αν ισχύει ο νόµος αλά καρτ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο.
Μια ξεκάθαρη απάντηση ζήτησε, µια πολύ ξεκάθαρη απάντηση θα πάρει. Κατά την άποψη του Υπουργείου, από την ερµηνεία, τη σαφέστατη όµως και κατά την άποψή µας µη επιδεχόµενη ανταπάντηση, του γράµµατος του νόµου δεν προκύπτει σε
καµµία περίπτωση ότι το Πυροσβεστικό Σώµα δεσµεύεται για την
πρόσληψη νέων πυροσβεστών από τον κυρωµένο πίνακα πέραν
των ήδη προσληφθέντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καραγιαννίδη,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θα περίµενα λίγο µεγαλύτερη
ανάλυση σε αυτό που είπατε και θα πρέπει να συζητήσετε µε τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, γιατί στις 27 Μαΐου 2013
-και είναι επίσηµο έγγραφο, δεν είναι κάτι µυστικό- λέει επί λέξει:
«Δεν δύναται να προβούµε στην πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης µε νέο διαγωνισµό κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του κυρούµενου πίνακα επιτυχόντων, αλλά υποχρεούµαστε, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης του Πυροσβεστικού Σώµατος µε πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης, αυτή να πραγµατοποιηθεί από τον κυρούµενο πίνακα».
Κύριε Υπουργέ, να συνεννοηθείτε µε τις υπηρεσίες σας γιατί
αυτό είναι µία απάντηση που σας διαψεύδει. Θα πείτε κάτι γι’
αυτό το πράγµα; Συµφωνείτε µε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώµατος; Και ελπίζω η δευτερολογία σας να είναι λίγο µεγαλύτερη, γιατί µην έχετε υποχρέωση να έρθετε να µου απαντήσετε
µε µία πρόταση και να φύγετε.
Υπάρχει ένας κόσµος που λέει ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόµος.
Εάν τον νόµο εσείς τον εξηγείτε κατά το δοκούν, πείτε το στους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν χωρίς αύριο. Πείτε τους ότι δεν αναγνωρίζετε
την προσφορά τους. Πείτε ότι χάθηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι
όλα αυτά τα χρόνια. Πείτε, τέλος πάντων, κάτι που να µην πατάει
σε µια δικιά σας εξήγηση, αλλά σε µία εξήγηση των νόµων. Γιατί
-ξαναλέω- ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος πέρυσι είπε
πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Απαντήστε, λοιπόν, µε συγκεκριµένα πράγµατα. Μην υπεκφεύγετε µε µία πρόταση «Αυτό σας
λέω. Γεια σας», γιατί δεν είναι και σεβασµός προς το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν σας ρώτησα για να µου πείτε τριάντα δευτερόλεπτα µία απάντηση.
Και επιτέλους, ας σταµατήσει αυτή η κοροϊδία µέσα στην ελληνική Βουλή. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε, µην έρχεστε καθόλου. Όµως αυτό που είπατε δεν είναι απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, δεν αντιλαµβάνοµαι την
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οξύτητα στη δευτερολογία του κυρίου συναδέλφου, ιδίως στο
δεύτερο µέρος της. Με εντυπωσιάζει, οφείλω να πω, γιατί είναι
πάντοτε ένας ευγενής και συµπαθής συνάδελφος.
Μου ζήτησε µία σαφή απάντηση. Του έδωσα µία σαφή απάντηση. Του ξαναδίνω την ίδια σαφή απάντηση στη δευτερολογία
µου. Αν θέλει να παραµείνω όρθιος άνω των τριάντα δευτερολέπτων για να ευχαριστήσω για το γεγονός της εδώ παρουσίας
µου, έτσι κι αλλιώς θα είµαι εδώ όλο το πρωί, κύριε συνάδελφε,
οπότε ευχαρίστως να το πράξω. Ξέρετε ότι δεν είµαι εξ αυτών
που υποτιµούν το Κοινοβούλιο, όµως δεν είµαι και εξ αυτών που
είναι διατεθειµένοι να αερολογούν εδώ πέρα µιλώντας επί παντός επιστητού.
Μου ζητήσατε µία απάντηση, σας έδωσα µία απάντηση. Είναι
πιθανό να µη σας ικανοποιεί η απάντησή µου -αυτό είναι προφανές- αλλά συγχωρήστε µε, δεν µπορώ κατ’ ανάγκην να συµφωνήσω µαζί σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Επίσης, θα µου επιτρέψετε να σας πω,
µιας και το λέτε, ότι, πρώτον, καταλαβαίνετε ότι είναι άκοµψο
αυτό που ζητάτε, να σχολιάζει δηλαδή ο Υπουργός. Δεύτερον,
διαστρέφετε το έγγραφο όπως το αναγνώσατε, αν το άκουσα
καλά, αλλά κι αυτό είναι αδιάφορο στην παρούσα φάση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θα σας το δώσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Έχω την εντύπωση ότι προς το παρόν
αυτό το Υπουργείο το εκφράζω εγώ. Εάν αυτό αλλάξει κάποια
στιγµή στον συνταγµατικό χάρτη της χώρας, φαντάζοµαι ότι τότε
θα έρχεται εδώ οποιοσδήποτε Αρχηγός και θα απαντά αυτός
στις ερωτήσεις σας και όχι εγώ.
Αυτή ήταν η απάντηση. Ελπίζω να σας ικανοποίησε. Και σας
ξαναλέω, για να µη νοµίζετε ότι θα φύγω γρήγορα και ότι βιάζοµαι, σας διαβεβαιώ ότι θα είµαι εδώ όλο το πρωί. Το ξέρετε πολύ
καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα ολοκληρώσουµε
τον κύκλο των επίκαιρων ερωτήσεων µε την τρίτη µε αριθµό
631/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ
Αβραµίδη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα «περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε
τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας».
Ο συµπατριώτης µας κ. Αβραµίδης έχει τον λόγο.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, την αποκάλυψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες προωθούνται από οργανωµένο κρατικό
τουρκικό κύκλωµα στην Ελλάδα, αποκαλύπτει δηµοσίευµα της
εβδοµαδιαίας τουρκικής επιθεώρησης «Aksiyon» του περασµένου µήνα, 9 Φεβρουαρίου 2014.
Όπως υποστηρίζεται, µια από τις τουρκικές µυστικές υπηρεσίες, η Jitem –είναι µυστική υπηρεσία της τουρκικής στρατοχωροφυλακής- σχεδιάζει και διενεργεί τη µεταφορά επί καθορισµένων διαδροµών µεταναστών προς τη χώρα µας. Η παράνοµη
αυτή επιχείρηση διεξάγεται υπό το καθεστώς πλήρους ανοχής
της τουρκικής ακτοφυλακής.
Τα στοιχεία που επικαλείται η τουρκική επιθεώρηση µαρτυρούν πως κάθε χρόνο περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες µουσουλµανικές χώρες της Ασίας και της
Βορείου Αφρικής συγκεντρώνονται στην Τουρκία, προκειµένου
να προωθηθούν από τη Jitem προς τις τουρκικές ακτές του Αιγαίου και τον Έβρο µε τελικό προορισµό την Ελλάδα. Το οργανωµένο κύκλωµα λειτουργεί από το 1993, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, όταν τα πρώτα κύµατα µεταναστών έφτασαν στην Τουρκία.
Την ύπαρξη δύο στρατηγικών υποδοµών σε Αϊδίνιο και Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώνει πρώην υψηλόβαθµος αξιωµατικός
της Jitem, που διατέλεσε υπεύθυνος του στρατηγείου του Αϊδινίου και σήµερα δεν ζει στην Τουρκία. Εκεί καταστρώνονται τα
τελικά σχέδια και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, ενώ παράλ-
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ληλα λειτουργεί ολόκληρη γραµµή παραγωγής πλαστών εγγράφων.
Το κύκλωµα από το 2002 αποτελεί έναν από τους πλέον κερδοφόρους µηχανισµούς-τοµείς της τουρκικής οικονοµίας, ενώ
µετέπειτα η όλη επιχείρηση οργανώθηκε αρτιότερα µε τη χάραξη
µυστικών οδικών διαδροµών και, µάλιστα, εν γνώσει του Τούρκου
Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Επισηµαίνω πως στο εν λόγω δηµοσίευµα επαναλαµβάνονται
οι γνωστές ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον της χώρας µας ότι
διατηρεί στρατόπεδα τροµοκρατών, όπου εκπαιδεύονται για να
περάσουν στη συνέχεια στην Τουρκία και εµφανίζοντας µε τον
τρόπο αυτόν µια αντίστροφης κατεύθυνσης ροή από εκείνη των
παράνοµων µεταναστών.
Καταθέτω στην Ολοµέλεια και το σχετικό δηµοσίευµα της
τουρκικής επιθεώρησης «Aksiyon» και το σχετικό άρθρο του δηµοσιογράφου τουρκολόγου κ. Νίκου Χειλαδάκη.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, πώς αξιολογείτε και πώς ελέγχετε τις παραπάνω δηµοσιευµένες πληροφορίες; Αµφιβάλλετε, µήπως, για το ποιοι µεταφέρουν οργανωµένα εκατοντάδες χιλιάδες παράνοµους µετανάστες µουσουλµανικού θρησκεύµατος στη χώρα µας;
Δεύτερον, πώς αξιολογείται από εσάς, αλλά και εν γένει από
την Κυβέρνηση, η τουρκική προπαγάνδα που παρουσιάζει ως άλλοθι της παράνοµης δραστηριότητάς τους τη λειτουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης στη χώρας µας;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω την πρόθεση αλλά ούτε και
τη δυνατότητα –για να είµαστε ειλικρινείς- να απαντήσω σε δηµοσιεύµατα και µάλιστα σε παλαιά δηµοσιεύµατα εάν ορθώς
είναι.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Από τον Φεβρουάριο του 2014.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Το ζήτηµα το οποίο –φαντάζοµαι- υφέρπει
στην ερώτησή σας και το οποίο ευχαρίστως µπορούµε να το συζητήσουµε αφορά το θέµα της παράνοµης µετανάστευσης στα
ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό υποκρύπτει η ερώτησή σας και
νοµίζω ότι επ’ αυτού, πράγµατι, είναι καλό να γίνεται µία συζήτηση στην ελληνική Βουλή. Το θέµα είναι πάντοτε εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Η δική µου αρµοδιότητα, η χωρική αρµοδιότητα του Υπουργείου, του οποίου έχω την τιµή να είµαι πολιτικός προϊστάµενος,
είναι τα χερσαία σύνορα. Τα θαλάσσια σύνορα ανήκουν στο
Υπουργείο Ναυτιλίας.
Όσον αφορά τα χερσαία σύνορα, η χώρα είχε ένα τεράστιο
πρόβληµα. Ήταν γνωστό αυτό. Τον Αύγουστο, πριν ξεκινήσει η
επιχείρηση «Ξένιος Δίας» και η επιχείρηση «Ασπίδα», την τελευταία µέρα που πήραµε στατιστικά στοιχεία, είχαν περάσει περίπου πεντακόσια άτοµα από τον Έβρο. Είναι ένας απίστευτος
αριθµός για τα δικά µας δεδοµένα. Αν αυτό το προβάλετε σε επίπεδο έτους, µιλάµε για άνω των εκατό χιλιάδων παρανόµων µεταναστών. Πρόκειται για µία κατάσταση την οποία η Ελλάδα δεν
µπορεί διαχρονικά να την αντέξει, µε αυτό το επίπεδο ροών, µε
κανέναν τρόπο.
Έγιναν αυτά τα οποία η Εθνική Αντιπροσωπεία καλώς γνωρίζει. Έκλεισε ο Έβρος, υπό την έννοια ότι ελέγχθηκε το φαινόµενο της πλήρους και ακώλυτης εισέλευσης στον εθνικό χώρο
οποιουδήποτε έκρινε ότι θέλει να διαβεί τα σύνορα χωρίς καµµία
κύρωση. Από εκεί και πέρα, δικαίωµα να προστρέξουν προς τις
ελληνικές αρχές έχουν οι δικαιούντες διεθνούς προστασίας, δηλαδή όποιοι είναι πρόσφυγες. Υπάρχει και αυτό το πράγµα. Δεν
είναι όλοι παράνοµοι µετανάστες. Υπάρχουν πρόσφυγες, στους
οποίους η χώρα οφείλει να παράσχει τα συγκεκριµένα δικαιώµατα που το Διεθνές Δίκαιο αναγνωρίζει.
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Εν πάση περιπτώσει, οι εισροές από τον Έβρο αυτήν τη στιγµή
στην πραγµατικότητα έχουν µηδενιστεί. Μιλάµε για δέκα άτοµα
τον µήνα και ίσως σας µιλώ καθ’ υπερβολήν.
Στη δευτερολογία µου, για να µην καταναλώσω τον χρόνο
πέραν του Κανονισµού, αν µου επιτρέψετε θα συνεχίσω επί τη
βάσει όσων κι εσείς θα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το
1ο ΕΠΑΛ Καµατερού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αβραµίδης.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πρόσφατη τραγωδία στο Φαρµακονήσι επανέφερε στη δηµόσια συζήτηση το προσφυγικό και το µεταναστευτικό ζήτηµα, όπως σηµειώσατε. Η χώρα µας, ως σταυροδρόµι ανάµεσα σε ηπείρους αποτελεί ενδιάµεσο κοµβικό σταθµό
µεταναστών, γεγονός που επηρεάζει δραµατικά τη µεταναστευτική ροή. Βεβαίως, η αγροτική µας παράδοση, το µέγεθος της
µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, αλλά και της παραοικονοµίας, ελέω της απουσίας αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών συντελούν στην ήπια απορρόφηση της µεταναστευτικής
εργασίας.
Ο περιβόητος Κανονισµός Δουβλίνο II ή Κανονισµός 343/2002
καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για να παρέχει άσυλο
στον πρόσφυγα που το αιτείται, δηλαδή την ευρωπαϊκή χώρα
στην οποία θα εισέλθει για πρώτη φορά. Η επιστροφή στην Ελλάδα, καθώς η πατρίδα µας αποτελεί την κύρια είσοδο για την
ευρωπαϊκή ήπειρο µετά και τη φραγή των συνόρων τους, που
επέβαλαν η Ιταλία και η Ισπανία, συνιστά προβληµατικό σηµείο
της συµφωνίας, που πρέπει άµεσα να καταργηθεί.
Άλλωστε αυτό ενισχύεται και από την προϋπόθεση επανεξέτασης ή αναστολής του κανονισµού για κάποιο µέλος, όταν συντρέχει καθεστώς αντιµετώπισης ιδιαίτερων επειγουσών καταστάσεων, οι οποίες επιβαρύνουν στο έπακρο τις ικανότητες υποδοχής. Ενισχύεται επίσης και από την οδηγία που ψηφίστηκε από
την ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη µη εφαρµογή της αρχής της επαναπροώθησης των αιτούντων άσυλο
στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρώπη, κατόπιν της σχετικής
έκθεσης της Ευρωβουλευτού Συλβί Γκιγιόµ το 2011.
Υπενθυµίζω, κύριε Υπουργέ, το πρωτόκολλο επανεισδοχής
που υπεγράφη το 2001 ανάµεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, µεταξύ
Γεωργίου Παπανδρέου και Ισµαήλ Τζεµ και το οποίο περιλαµβάνει τρία σηµεία επανεισδοχής: το αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης, τα Ύψαλα, απέναντι από τους Κήπους του Έβρου, και το
λιµάνι της Σµύρνης. Είναι µια συµφωνία που δεν ενεργοποιήθηκε,
εφόσον οι Τούρκοι εµφανίζονται απρόθυµοι να ανοίξουν το λιµάνι της Σµύρνης ως σηµείο επανεισδοχής για τους παράνοµους
µετανάστες, καθώς θεωρούν ότι οποιαδήποτε επανεισδοχή στα
τουρκικά παράλια θίγει ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Εδώ και λίγες ηµέρες, στις 27 Φεβρουαρίου, η ολοµέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξίωσε από την Τουρκία να τηρήσει
τη συµφωνία επανεισδοχής χωρίς καµµία επιπλέον καθυστέρηση.
Συµπερασµατικά, καλούµαστε εµείς ως χώρα να αποδεχθούµε
τον ρόλο της «ευρωπαϊκής αποθήκης ψυχών», όπως µας έχουν
χρίσει οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, ενώ η Τουρκία εµµένει στην τακτική των εντάσεων. Και όλα αυτά, την ίδια στιγµή που ανακύπτουν σοβαρότατες καταγγελίες και µαρτυρίες για την πολυετή
λειτουργία κυκλώµατος που θέτει σε εφαρµογή ένα κακόβουλο
σχέδιο µε πολυεπίπεδες πολιτισµικής φύσεως διαστάσεις εις
βάρος της πατρίδας, µε την προώθηση χιλιάδων µεταναστών
µουσουλµανικού θρησκεύµατος.
Κύριε Υπουργέ, σκοπεύετε αλήθεια να προχωρήσετε ως Κυβέρνηση στην αναγκαία έρευνα µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών,
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το πόρισµα της οποίας θα ήταν χρήσιµο να προωθηθεί υπό τη
µορφή καταγγελίας για την ενηµέρωση διεθνών και ευρωπαϊκών
αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, των οργανισµών ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ.;
Τέλος, θέλω να πιστεύω ότι δεν αγνοείτε πως υπάρχει ένα
προοδευτικά εφαρµοζόµενο σχέδιο, το λεγόµενο «δόγµα Τουρκούτ Οζάλ», ο οποίος είχε υποστηρίξει πως δεν χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο µε τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουµε µερικά
εκατοµµύρια από δω µεριά, για να τελειώνουµε µε αυτούς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλώς να ορίσουν. Αν
είναι να αφήνουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα, είναι καλοδεχούµενοι!
Ο Υπουργός κ. Δένδιας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Το θέµα µε την Τουρκία και τα θέµατα της
παράνοµης µετανάστευσης µέσω της Τουρκίας είναι γνωστά. Τα
γνωρίζει η Εθνική Αντιπροσωπεία, καλώς έχετε την καλοσύνη να
τα επαναλαµβάνετε, γιατί είναι χρήσιµο να λέγονται ορισµένα
πράγµατα εδώ.
Πράγµατι, η Τουρκία, όπως είπατε και στην τοποθέτησή σας,
δεν τηρούσε και δεν τηρεί –κατά τη δική µας κρίση- τη συµφωνία
επανεισδοχής που έχει υπογράψει µε τη χώρα µας. Μάλιστα –
τώρα δεν έχει έννοια να το πω- ο τρόπος µε τον οποίο είχε διατυπωθεί η συµφωνία νοµίζω ότι επιτρέπει στην Τουρκία να
βρίσκει παντελώς αβάσιµες µεν, αλλά πάντως να βρίσκει δικαιολογίες για τον τρόπο µη εφαρµογής της συµφωνίας.
Γι’ αυτό εργαστήκαµε πάρα πολύ σκληρά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το οποίο επετεύχθη είναι να υπογραφεί
συµφωνία επανεισδοχής µεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Τουρκία να πρέπει να λογοδοτήσει για τη µη εφαρµογή, όχι πλέον προς την Ελλάδα, ως διµερές θέµα, αλλά προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κρίνουµε ότι είναι κάτι εξαιρετικά
σηµαντικό.
Δεύτερον, η πλέον ακολουθούµενη πολιτική στα σύνορα στον
Έβρο δεν επιτρέπει στα κυκλώµατα των παράνοµων µεταναστών
να χρησιµοποιούν αυτήν τη διάβαση. Βεβαίως υπάρχει θέµα,
διότι η Τουρκία επιτρέπει την πρόσβαση στο αεροδρόµιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης χωρίς βίζα από οποιαδήποτε
χώρα και πολλές από αυτές της χώρες είναι χώρες προέλευσης
παρανόµων µεταναστευτικών ροών. Είναι, επίσης, τόπος από τον
οποίο τα δίκτυα των διακινητών στέλνουν αυτούς τους δυστυχείς
ανθρώπους προς την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Νοµίζω, όµως, ότι έχουµε κάνει µια πάρα πολύ καλή δουλειά.
Έχει αναστραφεί το ρεύµα. Αυτήν τη στιγµή που συζητάµε για
κάθε έναν που µπαίνει στην Ελλάδα δύο επιστρέφονται. Είµαστε
η πρωταθλήτρια χώρα της Ευρώπης στις επιστροφές.
Είµαι σίγουρος ότι αν συνεχιστεί η υπάρχουσα πολιτική σε συ-
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νεργασία και µε τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης η αναλογία τον χρόνο που έρχεται, το 2015, θα γίνει 1 προς 3, θα
έχουµε επιστρέψει µέχρι τις αρχές του 2015 πάνω από εκατό χιλιάδες παράνοµους µετανάστες στις χώρες προέλευσης.
Επίσης, µε τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Λιµενικό
Σώµα –αυτό, όµως, αφορά άλλο Υπουργείο- ευελπιστώ ότι η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 639/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κασσή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ρύθµιση τελευταίας ευκαιρίας για τους οφειλέτες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του
ΟΓΑ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 636/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαβίβαση στοιχείων των οφειλετών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ) στο Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µε σκοπό την αναγκαστική είσπραξη µέσω κατασχέσεων και πλειστηριασµών, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η όγδοη µε αριθµό 628/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης σε ζητήµατα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος που
επηρεάζουν τις οικονοµίες της Ευρωζώνης, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Οµοίως, η δεύτερη µε αριθµό 630/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου της µαρίνας του Μεσολογγίου, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η τέταρτη µε αριθµό 637/28-2-2014 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση των στοιχείων των
διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη».
Είναι γνωστό ότι στη χθεσινή µας συνεδρίαση συζητήθηκε και
ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου σε µία ενότητα.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και αγαπητός συνάδελφος κ.
Βλαχογιάννης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώθηκε
κατά τη χθεσινή ηµέρα η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
Μετά από µία µακρά περίοδο συζητήσεων και διαβουλεύσεων,
τόσο στην επιτροπή όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων πιστεύω ότι αυτό το οποίο σήµερα έρχεται ενώπιόν σας για ψήφιση είναι πραγµατικά προϊόν συναπόφασης,
προϊόν µακράς διεργασίας και επεξεργασίας όλων των δεδοµένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Προσπαθούµε µέσω αυτού του νοµοσχεδίου να δώσουµε µία
νέα πνοή στο σύστηµα εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, γιατί
το υπάρχον σύστηµα ήδη έχει γεράσει –θα λέγαµε- µετά από µία
τόσο µακρά περίοδο, η οποία ισχύει στην ουσία από το 1984,
όταν επήλθε η µεγάλη τοµή µε την ενοποίηση των τότε Σωµάτων
Ασφαλείας.
Στην ουσία αιτιάσεις από πλευράς Αντιπολίτευσης για να είµαστε ξεκάθαροι δεν ακούσαµε για το νοµοσχέδιο και τις κατευθύνσεις τις οποίες εισάγει. Ακούσαµε γενικούς αφορισµούς, ότι
στρατιωτικοποιείται η Ελληνική Αστυνοµία, ότι µετατρέπεται σε
κατασταλτικό µηχανισµό, ότι ενισχύονται οι κατασταλτικοί µηχανισµοί σε βάρος των δηµοκρατικών δικαιωµάτων του λαού, αλλά
δεν ακούσαµε τίποτα επί της ουσίας, εάν συµφωνείτε µε τους
κλάδους τους οποίους νοµοθετούµε, εάν συµφωνείτε µε την καθετοποίηση των υπηρεσιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε ότι δεν συµφωνούµε;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο εισηγητής σας ευτυχώς τα είπε,
αλλά οι άλλοι οµιλητές σας δυστυχώς µε άλλα ασχολήθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αρνητικά αυτού του νοµοσχεδίου δεν τα ακούσαµε από πλευράς Αντιπολίτευσης. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν αρνητικά. Πάντα σε κάθε νόµο
υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και αρνητικά. Γι’ αυτό είµαστε
εδώ, για να ακούσουµε τις παρατηρήσεις σας.
Συµφωνήσαµε, όµως, όλοι σε αυτήν την Αίθουσα -και εγώ αυτό
εισέπραξα- ότι το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Άρα επί αυτού συµφωνούµε.
Όσον αφορά τώρα τις επιµέρους διατάξεις, είπαµε ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας παραµένει. Ήταν ένα βασικό
αίτηµα όλου του προσωπικού και πιστεύουµε ότι καλώς παραµένει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, γιατί ο Αρχηγός
χωρίς Αρχηγείο δεν θα ήταν κάτι που εύκολα θα γινόταν αποδεκτό από την ευρύτερη αστυνοµική –και όχι µόνο- οικογένεια.
Τώρα, όµως, σχεδιάζουµε δίπλα στον Αρχηγό, κάτω από τον
Υπουργό, τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού. Είναι µία εντελώς καινούργια υπηρεσία,
άκρως όµως απαραίτητη για ένα Υπουργείο τόσο σπουδαίο,
όπως είναι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, το µόνο ίσως Υπουργείο που δεν είχε επιτελείο και αναγκάζονταν ο Υπουργός και οι συνεργάτες του να χρησιµοποιούν

8109

τα επιτελεία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ένα Υπουργείο το οποίο εκπροσωπεί την
Ελλάδα σε όλα τα διεθνή fora, εκπροσωπεί πρωτίστως την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπoυ συµµετέχει ο Υπουργός, δεν
είχε το αρµόδιο επιτελείο να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, δεν
είχε το αρµόδιο επιτελείο να σχεδιάσει και να διεκδικήσει πόρους
από τα ευρωπαϊκά ταµεία, µε αποτέλεσµα, ενώ µπορούσε να τα
διεκδικήσει απευθείας, να προστρέχει στη βοήθεια άλλων
Υπουργείων ή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, που σίγουρα είναι εγκρατείς οι άνθρωποι, αλλά άλλο είναι να ασχολείσαι µόνο µε τα προγράµµατα και άλλο να ασχολείσαι και µε τα
προγράµµατα. Άρα αυτή η υπηρεσία έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό.
Δεν θα γίνουν νέες προσλήψεις. Το εξηγήσαµε αυτό. Το προσωπικό που θα στελεχώσει αυτήν την ειδική υπηρεσία θα είναι
περίπου εκατό περίπου άτοµα και θα προέλθουν από την υπάρχουσα δύναµη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Να επισηµάνουµε ότι αυτή η Διεύθυνση δεν τελεί σε υπηρεσιακή εξάρτηση από τα άλλα επιτελεία του Σώµατος. Είναι παράλληλη υπηρεσία. Είναι µία αναβαθµισµένη υπηρεσία. Αυτό
είναι πολύ σηµαντικό και καταλαβαίνετε όλοι γιατί.
Σηµαντικό είναι το άρθρο 10 του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το οποίο επιχειρείται να λειτουργήσει ένα
Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο είχε
µεν συσταθεί το 2011 αλλά στην ουσία ποτέ δεν λειτούργησε.
Αυτό είναι ένα θετικό βήµα το οποίο όλοι το ζητούσαµε, όλοι οι
πολίτες το ήθελαν, για να υπάρχει µία διαφάνεια στις λειτουργίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Παράλληλα, όµως, νοµοθετούµε και το Συνήγορο του Αστυνοµικού και του Πυροσβέστη, ένα αίτηµα των στελεχών του Σώµατος, ένα αίτηµα όλου του προσωπικού, γιατί ο αστυνοµικός
ήταν ανυπεράσπιστος στη νοµική µάχη που έδινε από τις κακόβουλες εγκλήσεις ή µηνύσεις, σκόπιµες πολλές φορές για να παραβλάψουν το έργο του και τραβιόταν στα δικαστήρια και πλήρωνε από την τσέπη του. Αποκαθιστούµε αυτήν την αδικία και πιστεύω ότι είναι µία µεγάλη τοµή που επιχειρεί το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Όπως είπαµε και χθες, λειτουργούµε τρεις κλάδους, στην
ουσία αυτόνοµους. Ο πρώτος κλάδος είναι ο κλάδος Τάξης. Περιλαµβάνει γενικά τις υπηρεσίες Τάξης, τις δύο Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις δεκατρείς
αστυνοµικές διευθύνσεις των δεκατριών περιφερειών πλέον της
χώρας. Κάθε περιφέρεια θα έχει τη δική της αστυνοµική διεύθυνση και θα υπάγονται σε αυτόν τον κλάδο. Επίσης, σε αυτόν
τον κλάδο θα υπάγονται και οι Διευθύνσεις Τροχαίας Κίνησης.
Θα συσταθεί και µία Διεύθυνση Εξυπηρέτησης των Πολιτών
και δηµοτικής αστυνόµευσης, όπου θα ενταχθεί το προσωπικό
που µετατάσσεται από τη Δηµοτική Αστυνοµία στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης.
Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι ο αστυνοµικός διευθυντής
δεν καταργείται. Παραµένει στον νοµό και θα είναι αρµόδιος για
τα θέµατα του νοµού του. Όσον αφορά το θέµα ασφάλειας δηµιουργούµε χωριστούς κλάδους. Θα δούµε πώς θα µπορεί η δύναµη της Ασφάλειας σε ειδικές περιπτώσεις να υπάγεται υπό τον
αστυνοµικό διευθυντή.
Αναβαθµίζεται το Πυροσβεστικό Σώµα και η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, ενοποιείται το Κέντρο του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
Θα πρέπει να κάνω και µια µικρή αναφορά σε κάποιες τροπολογίες που καταθέτουµε. Μια από αυτές αφορά τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση κάποιων ειδικών φρουρών που µετατέθηκαν
σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει ο αναγκαίος
αριθµός για να συσταθεί και να λειτουργήσει αυτόνοµο σωµατείο. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στα σωµατεία της περιοχής τους και να µπορούν να εκπροσωπηθούν.
Νοµίζω ότι είναι ένα δίκαιο ζήτηµα, γιατί η συνδικαλιστική έκφραση είναι απόλυτα κατοχυρωµένη και το δικαίωµα να συµµετέχει κάποιος στα κοινά είναι κατοχυρωµένο από το Σύνταγµα.
Πρέπει να τους δώσουµε αυτήν τη δυνατότητα.
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Επίσης, θέλω να αναφερθώ στο εξής. Ο αστυνοµικός διευθυντής που µετακινείται κατά κανόνα στο χρόνο ή ο γενικός αστυνοµικός διευθυντής δεν έχει πού να µείνει. Μετακινείται και είναι
σαν «γύφτος». Αφού νοικιάζουµε ένα οίκηµα, αν νοικιάσουµε και
δυο δωµάτια για να µπορεί να µείνει ο αστυνοµικός διευθυντής,
η υπηρεσία θα βγει κερδισµένη, γιατί θα τον έχει στη διάθεσή
της είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Να το δούµε, κύριε
Υπουργέ, γιατί το όφελος είναι τεράστιο µπροστά στο κόστος µε
το οποίο ίσως επιβαρυνθεί η υπηρεσία.
Όσον αφορά τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
πρέπει να εναρµονίσουµε τα καθήκοντά τους. Το καθηκοντολόγιο πρέπει να γίνει ίδιο µε αυτό των υπολοίπων πυροσβεστών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση καταθέσαµε σχετική τροπολογία.
Πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι ένα καθ’ όλα δίκαιο
αίτηµα, άνθρωποι που φορούν την ίδια στολή και έχουν τα ίδια
καθήκοντα δεν είναι δυνατόν να µην έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις
και τα ίδια δικαιώµατα.
Όσον αφορά την οµογενοποίηση, τα είπατε και εσείς πριν. Κινούµαστε προς αυτή την κατεύθυνση µε το άρθρο 99. Υπάρχει
ένα θέµα µε τους εξ ιδιωτών πυροσβέστες που δεν τοποθετήθηκαν στον τόπο που υπηρετούσαν, αλλά διεσπάρησαν σε όλη την
Ελλάδα µε αυθαίρετη απόφαση του τότε Αρχηγού της Πυροσβεστικής, του κ. Μπονάτσου.
Η Πάτρα απέκτησε είκοσι πέντε πυροσβέστες και δεν υπήρχε
κανείς στη Θεσσαλία. Πώς θα αποκαταστήσουµε αυτή την αδικία
µε το νέο κανονισµό; Πρέπει να υπάρξει τέτοια πρόβλεψη, ώστε
να µπορέσουν να πάνε στον τόπο συµφερόντων τους και µετά
να αρχίσει να µετρά αντίστροφα η µοριοδότηση.
Μία άλλη τροπολογία αναφέρεται σε αυτούς που συµµετείχαν
στον διαγωνισµό του 2011 και δεν είχαν τότε τον απαιτούµενο
τίτλο, αλλά τον απέκτησαν µετά από δύο ή τρεις µήνες. Είχαν
όλα τα προσόντα. Είναι κρίµα αυτοί οι άνθρωποι να µην µπορέσουν να πάρουν σειρά µέσα στο Πυροσβεστικό Σώµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, δεν έχω άλλον χρόνο.
Καταθέσαµε και µια άλλη τροπολογία για την ενίσχυση των ταµείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος από βεβαιωµένες παραβάσεις λειτουργιών
των ιδίων. Είναι ένα καθ’ όλα δίκαιο αίτηµα. Όλοι οι φορείς ευνοούνται από τις βεβαιώσεις των αστυνοµικών ή των πυροσβεστών. Καιρός είναι να αποκαταστήσουµε και το αίσθηµα δικαίου
γι’ αυτούς, να δώσουµε ένα µικρό ποσοστό στα ταµεία τους που
δυστυχώς σήµερα είναι σε άθλια κατάσταση.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου, κύριε Υπουργέ,
να πω περισσότερα. Το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Καλώ όλους τους συναδέλφους να το ψηφίσουν και στην
πορεία όλα τα προεδρικά διατάγµατα που θα έλθουν στην αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης θα τα συζητήσουµε και θα
έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε διορθώσεις όπου χρειαστεί.
Πάντως, χαίροµαι ειλικρινά κύριε Υπουργέ, που αυτό το νοµοσχέδιο, όπως κατέληξε, είναι πλέον προϊόν διαβούλευσης. Κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έπρεπε να κάνω δύο κρίσιµες
διαδικαστικές παρατηρήσεις: Πρώτον, ότι για εκατόν είκοσι
άρθρα δεν είναι δυνατόν να δίνεται χρόνος οκτώ λεπτών και όταν
ξέρετε ότι ο Κανονισµός άλλα προβλέπει και είναι αναλυτικός.
Βεβαίως, δείχνουµε µια κατανόηση, αλλά όχι οκτώ λεπτά για εκατόν είκοσι άρθρα.
Δεύτερον, θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό, αν υπάρχουν
βουλευτικές τροπολογίες, τις οποίες κάνει δεκτές, να µας το πει
τώρα, ώστε να εισαχθούν στη συζήτηση για να µπορέσουµε να
τοποθετηθούµε επ’ αυτών και όχι να γίνεται αυτό την τελευταία
στιγµή, όπως συνήθως, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έχουν κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν καταλάβατε τι είπα.
Ξέρω ότι έχουν κατατεθεί. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες, σωρεία τροπολογιών. Αν από αυτές κάνει κάποιες δεκτές ο
κύριος Υπουργός, αν έχει την καλοσύνη -νοµίζω ότι αυτό επιβάλλεται- να µας το ανακοινώσει τώρα, για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε κατά τη συζήτηση επί των τροπολογιών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συµφωνούµε, ωραία. Πιστεύω ότι
θα συµφωνήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν λέω αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε τι διαφωνούµε
τώρα; Δεν υπάρχει λόγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να δούµε αν τις κάνει δεκτές.
Και θα δούµε αν συµφωνήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όπως αντιλαµβάνεστε, υπήρξε και θα υπάρξει ανοχή, για να µπορούν οι συνάδελφοι
να ολοκληρώσουν τη σκέψη τους. Και για το δεύτερο εννοείται…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το δεύτερο περιµένουµε µιαν
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, το
θέσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφορά εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα συνεννοηθούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα ανεχθούµε τροπολογίες
που στο τέλος θα γίνουν δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άµεσα θα γίνει. Το θέσατε. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε, δόξα τω θεώ αντιλαµβανόµαστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Επί της διαδικασίας θα ήθελα να τοποθετηθώ.
Επειδή το νοµοσχέδιο είναι µεγάλο και επειδή η συζήτηση γίνεται σήµερα επί των άρθρων, τα οποία είναι πολλά, πάνω στα
οποία µπορεί να χρειαστεί να γίνει συζήτηση, εάν είναι δυνατόν
οι εισηγητές να έχουν παραπάνω χρόνο από τα οκτώ λεπτά τα
οποία δικαιούµαστε, δηλαδή αν είναι δυνατόν να έχουµε δώδεκα
λεπτά κάτι που υπήρχε και χθες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Χθές ήταν δεκαπέντε
λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρω ότι φτάσαµε πια µετά από
δύο χρόνια στη Βουλή να γίνεται σωστή διαχείριση από όλους
τους συναδέλφους. Εννοείται ότι αν χρειαστεί, όπως έγινε και
στον προηγούµενο εισηγητή, θα έχουν και οι ειδικοί αγορητές
τον αναγκαίο χρόνο που πρέπει για να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.
Ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσουκαλάς
έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Επειδή χθες δεν δευτερολογήσαµε, έχω κάποιες εκκρεµότητες στις οποίες θα πρέπει να αναφερθώ.
Πρώτον, ευτυχώς που υπάρχει και το «Α2» της Ρηγίλλης κι
χθες ενηµερωθήκαµε για το βιβλίο του κ. Κουφοντίνα. Διότι εµείς
ουδεµία σχέση βεβαίως έχουµε. Και γνωρίζετε πολύ καλά -και το
είπαµε σε κάθε τόνο- ότι όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται
από τέτοιου είδους τροµοκρατικά χτυπήµατα, το µόνο που κάνουν είναι να βοηθούν το κράτος καταστολής και να αναχαιτίζουν
το µαζικό λαϊκό κίνηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Έτσι, µη µας µπλέκετε µε αυτά τα πράγµατα. Και ευτυχώς, βέβαια, µέσω των δικών σας «µαγαζιών» µάθαµε ότι υπάρχει βιβλίο
Κουφοντίνα, γιατί εµείς δεν ασχολούµαστε µε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ναι, αλλά τους υπερασπίζεστε.
Πώς γίνεται να τους υπερασπίζεστε και στα δικαστήρια και την
κοινωνία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να ξέρετε πού απευθύνεστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σε εσάς απευθύνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε, κύριε
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συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Και να ξέρετε ότι εσείς προσωπικά
είσαστε η προσωποποίηση της καταστολής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σε εσάς απευθύνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εσείς προσωπικά είστε η προσωποποίηση της καταστολής!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Έχετε θράσος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν θα πείτε σε εµάς τι έχουµε.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Να πείτε την αλήθεια επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εµείς εδώ κάνουµε µία δήλωση.
Το είπαµε σε όλους τους τόνους ότι αυτό είναι «βούτυρο στο
ψωµί» της καταστολής. Αυτό είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Όπως είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο,
δεν έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ξέρετε πολύ καλά τον ρόλο σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τις έχετε τις προσωπικές υποθέσεις
στην «κωλότσεπη».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ.
Το άλλο θέµα είναι της καταστολής…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τον κατηγορεί γιατί είναι αστυνοµικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ζητήσει τον λόγο
επί προσωπικού τότε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι. Με αυτά που λέει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σοβαρευτείτε λίγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς να σοβαρευτείτε. Δεν είµαστε καλά!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν κατηγορούµε κανέναν αστυνοµικό. Τους αστυνοµικούς εσείς τους κατηγορείτε. Εσείς τους
έχετε φθάσει σε επίπεδο εξαθλίωσης. Δεν τους έχουµε φθάσει
εµείς. Άρα εµείς δεν κατηγορούµε κανέναν αστυνοµικό. Κατηγορούµε αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται την καταστολή µ’ αυτόν
τον τρόπο.
Γνωρίζετε ότι σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε ένα τέτοιο παράδειγµα. Η Αθήνα έξω δεν αναπνέει. Όσοι αναπνέουν, τέσσερις
µαζεµένοι, συλλαµβάνονται, γιατί ήρθε ο κ. Γκάουκ. Είναι καθ’
όλα αξιοπρόσεκτος, είναι ο αξιότιµος Πρόεδρος της Γερµανίας.
Όµως, από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν, επειδή έρχεται ο κ.
Γκάουκ, να έχουν απαγορευτεί όλες οι συγκεντρώσεις κι όλες οι
διαδηλώσεις; Κι όλα αυτά απέναντι σ’ ένα λαό που τον έχετε γονατίσει. Το µόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να καταστέλλετε
συγκεντρώσεις των εργαζοµένων και τίποτα άλλο!
Έτσι, εµείς είπαµε και χθες ότι αυτό το νοµοσχέδιο, µε τον
τρόπο που έρχεται και µ’ αυτά τα οποία περιλαµβάνει, δεν είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο προάγει το έργο της Αστυνοµίας. Δεν
είναι η Αστυνοµία που εµείς θέλουµε. Εµείς πιστεύουµε ότι θα
πρέπει να είναι δίπλα στον ελληνικό λαό, να είναι αρωγός του ελληνικού λαού και να παρέχει το αίσθηµα της ασφάλειας, το συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
Ο κ. Κουκουλόπουλος χθες αναφέρθηκε σε πέντε τοµείς –για
τους οποίους νοµίζω ότι κανένας δεν αµφιβάλλει- οι οποίοι είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένοι και πρέπει να δίνονται στον ελληνικό λαό, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση και η ασφάλεια του πολίτη. Τι κάνετε εσείς για το θέµα της ασφάλειας του
πολίτη; Το µόνο που κάνετε είναι να έχετε συρρικνώσει τα αστυνοµικά τµήµατα. Δεν υπάρχουν πλέον ούτε περιπολικά. Αν δεν
υπήρχαν οι αστυνοµικοί και οι πυροσβέστες να έρχονται από
µόνοι τους να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να µπορούν να συντηρούν τα αυτοκίνητα, προκειµένου να παρέχουν µέσα από το
φιλότιµό τους ένα αίσθηµα ασφάλειας στον πολίτη, δεν θα γινόταν τίποτα.
Εσείς το µόνο που κάνετε είναι να στελεχώνετε τις οµάδες των
Σωµάτων που τους βλέπουµε καθηµερινά στην Ακαδηµίας, τα
ΜΑΤ, οι οποίοι είναι ντυµένοι από πάνω µέχρι κάτω ως «Ρόµπο-
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κοπ» και κυκλοφορούν. Εναντίον ποιου; Σας είπαν και από το ΚΚΕ
και άλλοι ότι εδώ αντιµετωπίζετε τον λαό λες και είναι εχθρός.
Δεν είναι δυνατόν να περπατάς στους δρόµους και να βλέπεις
αυτού του είδους την κατάσταση. Δεν µπορεί να βλέπεις κάθε
εκατό µέτρα κλούβες. Οι ίδιοι οι αστυνοµικοί, οι ίδιοι που υπηρετούν σ’ αυτά τα Σώµατα, νοµίζετε ότι περνούν καλά; Περνούν
καλά, όταν κάθονται εκεί πέρα µε τις ώρες, µε τις ηµέρες, µε
τους µήνες, να περιµένουν να έρθει ο εχθρός; Ποιος εχθρός; Ο
αδελφός τους; Ο πατέρας τους, ο οποίος αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση και προσπαθεί µε το
µόνο όπλο που έχει, την απεργία, τη διαδήλωση, τη διαµαρτυρία,
να πει, τέλος πάντων, δύο πράγµατα για να τον ακούσει αυτή η
κοινωνία, αυτή η Κυβέρνηση, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά
ακούει;
Έτσι, εµείς λέµε ότι η Αστυνοµία θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Αυτή είναι η ουσία του πράγµατος. Το είπαµε και το καταθέσαµε στην επιτροπή. Το καταθέτουµε και εδώ. Είπαµε ότι
θα πρέπει να λειτουργήσει και µε ποιον τρόπο. Αυτό δεν φαίνεται
µέσα στο νοµοσχέδιο. Είπαµε ποια θα πρέπει να είναι η δοµή της,
για να µπορεί να λειτουργήσει απέναντι στο έγκληµα. Είπαµε
ποια θα πρέπει να είναι η δοµή της, για να µπορεί να παρέχει το
αίσθηµα ασφάλειας όχι µόνο εδώ µέσα στο κέντρο και στα τετράγωνα γύρω από τη Βουλή, αλλά σε όλη την επικράτεια, όπου
θα πρέπει να δίνει το αίσθηµα της ασφάλειας.
Όταν εσείς κατεβάζετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι καθαρά
δηµοσιονοµικό και το µόνο που κοιτάζει –και θα κοιτάξει- είναι
πώς θα περικόψει τα αστυνοµικά τµήµατα και πώς θα περικόψει
το άλφα, το βήτα, το γάµµα, έχουµε φθάσει στο σηµείο να µην
υπάρχουν ούτε τα µέσα, για παράδειγµα τα αλεξίσφαιρα για
τους αστυνοµικούς, τα περιπολικά ή µία σειρά από άλλα πράγµατα τα οποία σας έχουµε ήδη καταγγείλει πάρα πολλές φορές.
Σας τα καταγγέλλουν και οι ίδιοι οι αστυνοµικοί και εσείς περί
άλλα τυρβάζετε.
Εµείς έχουµε µια ειδοποιό διαφορά. Υπάρχει ένα χάσµα µεταξύ µας.
Εσείς αυτό που φέρνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτά που ουσιαστικά προωθείτε, δεν είναι τίποτα άλλο από καταστολή και
αστυνοµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς λέµε κάτι διαφορετικό. Εµείς µιλάµε για την αστυνόµευση. Είναι διαφορετικό πράγµα η αστυνόµευση. Ο αστυνοµικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, να είναι παντού και να έχει
τη δυνατότητα να µπορεί να αστυνοµεύει και να παρέχει το
αγαθό της ασφάλειας. Είναι δυο διαφορετικοί κόσµοι. Εµείς είµαστε µε τον αστυνοµικό. Εσείς είσαστε εναντίον του αστυνοµικού και εναντίον των πολιτών. Διότι ο αστυνοµικός πάνω απ’ όλα
είναι εργαζόµενος, είναι άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, δουλεύει. Και δεν έχετε κάνει τίποτα ούτε για τα θέµατα τα οποία
τον απασχολούν -τα είπαµε προηγουµένως- δηλαδή, για τις µεταθέσεις, το πώς θα κυκλοφορεί, το τι γίνεται µε τα ρεπό του, το
τι γίνεται µε τις µετακινήσεις του. Τίποτα απ’ αυτά τα πράγµατα
δεν έχουν γίνει µέχρι τώρα παρ’ όλες τις βαρύγδουπες εξαγγελίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Εάν προχωρήσετε -γιατί
εµείς ζητάµε την απόσυρση του νοµοσχεδίου τουλάχιστον όσον
αφορά στο κοµµάτι της Αστυνοµίας- εµείς θα ψηφίσουµε υπέρ
στα παρακάτω άρθρα:
Στο άρθρο 47 που αφορά στη σύσταση φαρµακείων.
Στο άρθρο 52 που αφορά τα θέµατα προσωπικού, µετακίνησης
κ.λπ..
Στο άρθρο 10. Είναι, βέβαια, «ναι» µε µια επιφύλαξη όσον
αφορά την ανεξάρτητη υπηρεσία, διότι εµείς λέµε ότι θα πρέπει
να υπάρχει στο Συνήγορο του Πολίτη ανεξάρτητη υπηρεσία
εκτός Υπουργείου που θα στελεχώνεται κι από την κοινωνία των
πολιτών.
Στο άρθρο 53 Α λέµε «ΝΑΙ» σε αυτό που επιγράφεται «Συνήγορος του Αστυνοµικού». Εµείς όσον αφορά το συγκεκριµένο και νοµίζω ότι υπάρχει και µια τροπολογία, κύριε Τριαντάφυλλε,
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για το θέµα αυτό- δεν θα πούµε «ΟΧΙ», αλλά δεν πιστεύουµε ότι
αυτό µπορεί να εξαντληθεί σε ένα µονοπρόσωπο πράγµα. Εµείς
µιλάµε για µια ανεξάρτητη αρχή, η οποία να έχει πραγµατικά τη
δυνατότητα να συµπαραστέκεται και να είναι αρωγός στον αστυνοµικό σε θέµατα ενάντια στην αυθαιρεσία που µπορεί να έχει
απέναντί του η φυσική του ηγεσία και η πολιτική ηγεσία. Άρα, σε
αυτό λέµε «ΝΑΙ», αλλά πιστεύουµε ότι πρέπει να προχωρήσουµε
παρακάτω.
Στο άρθρο 40. Το θέµα του αµετάθετου νοµίζω ότι µπορούµε
να το δούµε. Όµως, στην παράγραφο 4 υπάρχει η φράση, «κατά
τη δηµοσίευσή του». Όταν λέτε «κατά τη δηµοσίευσή του», σηµαίνει ότι από δω και µπρος δεν θα ισχύει. Δείτε εάν και κατά
πόσο όλο αυτό το πράγµα πρέπει να φύγει ή όχι. Εµείς, λοιπόν,
λέµε ότι θα το ψηφίσουµε, αλλά θα πρέπει κι εσείς να δείτε εάν
και κατά πόσο µπορεί να είναι καλύτερα κατανοητό, ώστε να µην
υπάρχουν τέτοιου είδους διχογνωµίες.
Βέβαια, θα πούµε «ΝΑΙ» και στο άρθρο 56 το οποίο αναφέρεται
στα συνεργεία που πρέπει να υπάρχουν. Είπα, όµως, και προηγουµένως ότι τίποτα απ’ αυτά δεν πρόκειται να γίνει, γιατί
έχουµε δει την κατάντια, την άσχηµη -ας µη χρησιµοποιήσω τέτοιες εκφράσεις, δεν κάνει- κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
στόλος των αυτοκινήτων της Αστυνοµίας και πολλά άλλα πράγµατα τα οποία αφορούν τα δίκυκλα, τις µοτοσυκλέτες κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Η συνάδελφος κ. Καφαντάρη θα
αναφερθεί εν συνέχεια στα άρθρα που αφορούν στην Πυροσβεστική, αλλά και στα υπόλοιπα θέµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ακούσω το προσωπικό σας, κύριε Νταβλούρο.
Καλό θα είναι οι συνάδελφοι που ανεβαίνουν στο Βήµα, να µην
κάνουν προσωπικές αναφορές, διότι µετά δηµιουργούνται θέµατα επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ο συνάδελφος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο υποφαινόµενος, µε την ιδιότητά
του ως πρώην αστυνοµικός, αντιπροσωπεύει την καταστολή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Καµµία ιδιότητα δεν έθιξα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Θέλω να πω στον ίδιο και σε
όσους έχουν ανάλογη λογική, ότι για εµένα προσωπικά είναι τεράστια τιµή να προέρχοµαι από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, την οποία για τριάντα τέσσερα και πλέον έτη είχα την τιµή
και την ευκαιρία να υπηρετήσω.
Θέλω, επίσης, να του πω ότι κατανοώ την ανάγκη που έχει να
απολογηθεί απέναντι στους Έλληνες αστυνοµικούς, αλλά κυρίως στην ελληνική κοινωνία γι’ αυτά το οποία εκφράζει είτε κατά
µόνας είτε ως πολιτικός χώρος στον οποίον έχει ενταχθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε!
Είναι προσωπικό και το να απολογηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Πρέπει να απολογηθείτε και να
εξηγηθείτε -όπως σας επανέλαβα και χθες- για το εάν σας εκφράζουν οι θέσεις και οι απόψεις των στελεχών σας. Από τον κ.
Γιαννόπουλο που προλογεί το βιβλίο του τροµοκράτη, του αρχιφονιά Κουφοντίνα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο,
δεν υπάρχει προσωπικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ:…όπως, επίσης, του υποψήφιου
δηµάρχου σας και άλλων στελεχών σας που δεν παρέλειψαν
ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο,
σας παρακαλώ.!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: …είτε να προασπιστούν ενώπιον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του δικαστηρίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο,
ακούτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: … είτε σε κάθε ευκαιρία, κάθε
µορφής µπαχαλάκηδες,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: …τροµοκράτες και ανθρώπους
που υπηρετούν την ανοµία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τροµοκράτης είσαι εσύ. Εσύ
είσαι τροµοκράτης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Νταβλούρο,
θέλετε να σας διακόψω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Υπό την έννοια αυτή, επίσης
συµµεριζόµαστε την άποψή σας ότι δεν σας αρέσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κλείστε το µικρόφωνο.
Κύριε Νταβλούρο, ακούτε το Προεδρείο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): …ή αγορεύετε µόνος
σας; Πέντε φορές σας είπα ότι τελείωσε ο χρόνος σας κι εσείς
εξακολουθείτε να µιλάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Δεν µου ορίσατε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό σας
έδωσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πέντε λεπτά µίλησε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Σκρέκα.
Σας έδωσα ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Αν, κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν
αποτελεί ύψιστη πρόκληση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα εφαρµόσετε τον
Κανονισµό; Σας έδωσα ένα λεπτό. Πολλές φορές σας εγκάλεσα
να τελειώσετε και εξακολουθήσατε να αγνοείτε το Προεδρείο.
Το καταλαβαίνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Σεβόµαστε απολύτως τον Κανονισµό και το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν τον σέβεστε.
Αυτό σας λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Δώστε µας, όµως, τον χρόνο να
απαντήσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει θέµα επί
προσωπικού.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Τριαντάφυλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω παρακαλέσει επανειληµµένα να αποφεύγετε τις προσωπικές…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρανόησε ο κ. Νταβλούρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσουκαλά,
ακούτε κι εσείς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα κάνω λιγότερο από τριάντα
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτήν τη στιγµή µιλάει ο Πρόεδρος. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πει µια λέξη.
Επιτρέπονται αυτά εδώ από τον κ. Νταβλούρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
εσείς τουλάχιστον µε ξέρετε χρόνια. Έχω τέτοια θέµατα εγώ; Εγκάλεσα τον κ. Νταβλούρο τρεις φορές και του αφαίρεσα τον
λόγο.
Λέω, λοιπόν, στον κ. Τσουκαλά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αποκαταστήσω κάτι που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αφήστε µε να τελειώσω.
Λέω, λοιπόν, ότι καλό θα είναι όλοι οι συνάδελφοι να αποφεύγουµε τις προσωπικές αναφορές, διότι έτσι όπως ξέρετε, ιδιαίτερα εσείς, κύριε Λαφαζάνη, και άλλοι παλαιότεροι, δηµιουρ-
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γούνται θέµατα επί προσωπικού. Και αυτά δεν έχουν τελειωµό.
Κύριε Τσουκαλά, έδωσα τον λόγο στον κ. Τριαντάφυλλο. Είπα
πριν ότι κατ’ εκτίµηση του Προεδρείου -αυτό είναι εκ της ιδιότητάς µου- δεν υπάρχει θέµα επί προσωπικού και εποµένως έχει
λήξει το ζήτηµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσουκαλά, όχι.
Σας παρακαλώ.
Κύριε Τριαντάφυλλε, σας έχω καλέσει στο Βήµα και έπρεπε
να είστε εδώ. Επιτέλους, να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, όταν παραποιούνται αυτά που λέω, είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσουκαλά,
είπα ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν ακούτε. Είπα
ότι δεν υπάρχει θέµα επί προσωπικού.
Κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα επανέλθω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα τα άρθρα ενός νοµοσχεδίου το οποίο νοµίζω ότι σήµερα
φτάνει στο τέλος του.
Προφανώς, θα έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο, όπως διαµορφώνεται σήµερα και µετά από τις τροπολογίες που ενδεχοµένως
θα κάνει δεκτές ο Υπουργός, αλλά και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ευελπιστούµε ότι θα είναι στην ορθή κατεύθυνση, φέρνει και την Ελληνική Αστυνοµία, αλλά και το Πυροσβεστικό Σώµα
σε µια διαφορετική κατάσταση. Τα καθιστά, δηλαδή, σύγχρονα,
λειτουργικά, αποτελεσµατικά και περισσότερο στην υπηρεσία
του πολίτη, µε την έννοια ότι ανταποκρίνονται πλέον ακόµα καλύτερα στις καθηµερινές ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία
και στις απαιτήσεις που έχουν οι Έλληνες πολίτες από αυτά.
Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σηµαντική και η σηµερινή µας συνεδρίαση. Είναι σηµαντική διότι εδώ σήµερα µπορούν να µπουν οι
τελευταίες «πινελιές» πάνω στον «καµβά» του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως γνωρίζετε, η αρχική έκδοση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν έχει ουσιαστικά καµµία σχέση µε την τελική του έκδοση. Δεν αναφέροµαι στα
πέντε-έξι βασικά σηµεία στα οποία διαφέρει η αρχική έκδοση του
νοµοσχεδίου από την τελική, τη σηµερινή, την υπό συζήτηση έκδοση. Δεν αναφέροµαι στο Αρχηγείο, στις αρµοδιότητες του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, στους κλάδους που ουσιαστικά πλέον σε επίπεδο περιφέρειας έχουν τους ίδιους βαθµούς,
τους κλάδους που ουσιαστικά κατοχυρώνουµε στην πράξη, τόσο
στην επικοινωνία όσο και στη συνεργασία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εάν επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αντιλαµβάνοµαι ότι
υπάρχει µία αναστάτωση στην Αίθουσα και αντιλαµβάνοµαι ότι
οι τόνοι ανεβαίνουν σε ένα επίπεδο υψηλό, είτε επί προσωπικού
είτε, αν θέλετε, και µε αναφορές οι οποίες πιστεύω ότι πλέον δεν
έχουν καµµία απολύτως αξία σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτές οι αναφορές µπορεί να είχαν αξία πριν από εξήντα χρόνια, αλλά σήµερα δεν αφορούν κανέναν µα κανέναν, παρά µόνο τους οµιλούντες και «αερολογούντες». Αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό µπορεί να
ανεβάζει τους τόνους.
Θα επιτρέψετε σε εµάς που έχουµε δουλέψει εδώ γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο, να εκφράσουµε τις απόψεις µας και να υποβάλουµε
µ’ έναν πειστικό τρόπο τις προτάσεις µας προς τον Υπουργό. Εάν
έχει ένα νόηµα αυτή η συζήτηση, αυτό είναι να καταθέτουµε προτάσεις. Διότι αν µιλάµε µόνο για να µας ακούνε και να κάνουµε
ένα σόου στην τηλεόραση ή στην κάµερα, προφανώς αυτό έχει
ένα επικοινωνιακό νόηµα, δεν έχει, όµως, νόηµα πολιτικά ουσιαστικό. Το ουσιαστικό γίνεται εδώ µέσα, γιατί αύριο το πρωί κά-
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ποιοι θα κληθούν να εφαρµόσουν αυτές τις διατάξεις οι οποίες,
αν παραµείνουν στο επικοινωνιακό, δεν θα έχουν καµµία διαφορά στο τέλος της ηµέρας. Εµείς ήλθαµε εδώ για να δουλέψουµε, για να πούµε τις απόψεις µας και να τις περάσουµε στο
µέτρο του δυνατού και µε τη συναίνεση του Υπουργού, διότι ο
Υπουργός έχει αποδείξει στην πράξη ότι ακούει, ότι ακολουθεί
τη µέση γραµµή και σε σηµεία που ενδεχοµένως διαφωνεί, κρατάει και µία διαφορετική άποψη απ’ αυτήν που ενδεχοµένως θα
είχε αν ήταν µόνος του.
Εποµένως θεωρώ ότι είναι ουσιαστική η συζήτηση και δεν γίνεται µόνο για τις κάµερες. Δεν γίνεται µόνο για να παίξουν στα
παραπολιτικά οι κόντρες οι οποίες ακούγονται.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, ανεξάρτητα από το αν ενδιαφέρεστε ή όχι, να διατυπώσουµε την άποψή µας και, όπως σας
ακούσαµε, να µας ακούσετε.
Έρχοµαι στο εξής: ναι στους κλάδους σε επίπεδο περιφέρειας. Ναι, υπάρχει στο ίδιο επίπεδο σ’ όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας και Περιφερειάρχης Τάξης και Περιφερειάρχης Ασφάλειας. Ναι, υπάρχει Διευθυντής Νοµού σε επίπεδο τάξης που δεν
υπήρχε στο αρχικό σχέδιο και θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία να καθορίζει ότι τις κοινές δράσεις,
τις διακλαδικές δράσεις οι οποίες θα γίνονται σε επίπεδο νοµού,
θα τις συντονίζει ο Διευθυντής Τάξης του Νοµού. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό για την καθηµερινή λειτουργία της Αστυνοµίας.
Όποιος δεν το καταλαβαίνει, υποθέτω ότι δεν έχει γνώση για το
τι κάνει η Ελληνική Αστυνοµία. Εποµένως το θεωρούµε εκ των
ων ουκ άνευ προκειµένου η Ελληνική Αστυνοµία να έχει µία λειτουργική ευελιξία και να µπορεί µ’ αυτόν τον τρόπο να αντεπεξέρχεται στις καθηµερινές τις ανάγκες.
Ναι, κατοχυρώσαµε ρητώς στον νόµο ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση δεν επηρεάζει τον κώδικα µεταθέσεων. Το κατοχυρώσαµε ρητώς. Δεν επηρεάζει τον τόπο συµφερόντων των αστυνοµικών υπαλλήλων και αυτό έγινε µετά από µεγάλη και ουσιαστική συζήτηση. Ναι, κατοχυρώσαµε ότι δεν επηρεάζεται στην
πράξη, στην ουσία η νοµοθεσία σχετικά µε την εκπροσώπηση
των εργαζοµένων στην Ελληνική Αστυνοµία. Αυτά δεν ήταν δεδοµένα στην αρχή και σήµερα είναι δεδοµένα, είναι κεκτηµένα.
Προφανώς έχουµε ακόµα θέσεις, οι οποίες θεωρούµε ότι µπορούν -µε νοµοθετικές βελτιώσεις και µε την αποδοχή των τροπολογιών που έχουµε ήδη καταθέσει- να γίνουν δεκτές από το
Υπουργείο ώστε να βελτιώσουµε ακόµα περισσότερο την εφαρµογή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου µ’ έναν τρόπο ο οποίος να
είναι συναινετικός.
Εν προκειµένω, στο άρθρο 19, παράγραφος 5, εδάφιο γ’ γίνεται αναφορά για εισαγωγικές εξετάσεις και εισιτήριες διαδικασίες. Εδώ πρέπει να είναι σαφές ότι δεν µιλάµε για άλλου τύπου
εισαγωγή αστυφυλάκων αξιωµατικών πέραν των πανελλαδικών
εξετάσεων. Αυτό είναι ένα κεκτηµένο. Εάν στο µέλλον θεωρήσουµε ότι υπάρχει ένας αδιάβλητος, αντικειµενικός τρόπος ο
οποίος είναι αξιόπιστος όχι µόνο προς τα µέσα, στην Ελληνική
Αστυνοµία, αλλά και προς τα έξω, στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αντίστοιχος µ’ αυτόν των πανελλαδικών εξετάσεων, να
το συζητήσουµε στη Βουλή. Δεν µπορεί, όµως, να µείνει ασαφές
εκείνο το σηµείο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ουσιαστικά αναφερόµαστε στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Στο άρθρο 21 πρέπει να είναι σαφές ποιοι απαρτίζουν το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων,
προκειµένου να µην υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια.
Το άρθρο 35, παράγραφος 1 αναφέρεται σε έκτακτα γεγονότα. Ένα ερώτηµα είναι το πόσο διαρκούν αυτά τα έκτακτα γεγονότα, καθώς και το τι είναι το έκτακτο γεγονός, ούτως ώστε
να υπάρχει ένας ορισµός σαφής προκειµένου να γνωρίζουµε και
σε ποια κατάσταση αναφερόµαστε, αλλά -όπως είπα και προηγουµένως- και τη διάρκειά της.
Στο άρθρο 39, παράγραφος 4 αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ, σε
ανώτερη εκπαίδευση. Είπα και στην επιτροπή ότι εδώ πρέπει να
γίνει άµεση διόρθωση. Όπως γνωρίζετε υπάρχει πλέον αντιστοιχία σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Δεν υπάρχει ανώτερη και ανώτατη.
Εποµένως πρέπει αυτό να διορθωθεί, ενδεχοµένως µε µία νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία να αποσαφηνίζει το καθεστώς και το
επίπεδο των σχολών των αστυνοµικών.
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Στο άρθρο 47 εισάγετε µία ρύθµιση η οποία είναι απόλυτα
ορθή. Είναι το φαρµακείο. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς µέσα
στην Αίθουσα, ο οποίος θα καταψηφίσει το συγκεκριµένο άρθρο.
Στα άρθρα 53 και 54 υπάρχουν αναφορές για θέσεις Ειδικών
Φρουρών. Πρόκειται για νέες προσλήψεις -διότι ήρθε και µία τροπολογία η οποία επίσης το αναφέρει- ή θα υπάρξει απορρόφηση
από το καθεστώς κινητικότητας άλλων κλάδων, προκειµένου να
µην απολυθούν αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι έχουν µπει σε διαθεσιµότητα;
Άρθρο 67, παράγραφος 9. Κάνατε δεκτά αρκετά από αυτά τα
οποία ζητήσαµε. Μπήκαν κριτήρια για τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις υπηρεσιών, τµηµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικής µελέτης-έκθεσης, η οποία να λαµβάνει υπ’ όψιν αυτά τα αντικειµενικά κριτήρια, προκειµένου να υπάρχει τεκµηρίωση σε σχέση µε τις
συγχωνεύσεις, ενδεχοµένως, πυροσβεστικών σταθµών ή τµηµάτων, υπηρεσιών κ.λπ..
Άρθρο 68. Είναι απαραίτητο να υπάρξει Διεύθυνση Υγείας και
Ασφάλειας. Γνωρίζετε ότι θα αναφερθώ σε αυτό και στην τροπολογία µου.
Στο άρθρο 70, παράγραφος 8, είναι ορθή η ρύθµιση που φέρνετε σχετικά µε το βαθµό του Αντιπύραρχου, όπως το ζητήσαµε
και στην αρµόδια επιτροπή.
Στο άρθρο 93, εδάφιο ιβ’, υπήρξε µεν διόρθωση -σύµφωνα µε
τη δική µας, ουσιαστικά, παρατήρηση- εδώ, όµως, πλέον υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά µε το αν αυτή η διάταξη διευρύνει την
αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος, αν, δηλαδή, ανατίθενται
καθήκοντα πέραν της αποστολής. Πρέπει να διασαφηνιστεί αυτό.
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν νέα καθήκοντα. Διαφορετικά, εφόσον πλέον δεν φωτογραφίζονται εδώ οι πενταετείς, όπως θεωρούσαµε ότι έπρεπε να γίνει από την αρχή, ας
αφαιρεθεί τελείως η συγκεκριµένη διάταξη, η ιβ’.
Στο άρθρο 99, υπάρχουν τέσσερα ζητήµατα. Το πρώτο είναι
το πού µετράµε το όριο ηλικίας. Είναι η πρόσληψη, είναι το τέλος
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή είναι η κατάθεση της αίτησης; Η άποψή µας είναι ότι πρέπει να είναι η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών των πενταετών. Είναι σαφές στον
κάθε έναν. Ισχύει για πάρα πολλούς διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. Και
πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καθαρό κριτήριο, ούτως ώστε να µην
υπάρξουν µπερδέµατα.
Αναφέροµαι σε αυτό, διότι όπως γνωρίζετε, η λήξη της προθεσµίας ήταν 12 Φεβρουαρίου του 2012 και οι περισσότεροι από
τους πενταετείς είχαν καταθέσει τους σχετικούς φακέλους το
2011. Εποµένως, υπάρχει ένα θέµα σχετικά µε το όριο ηλικίας
των σαράντα ετών, το οποίο, κατά την άποψή µας, µπορεί να
κλείσει ουσιαστικά µε την κατάθεση του φακέλου της αίτησης
κάθε πενταετούς.
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι το ζήτηµα του λυκείου σε σχέση
και µε αυτούς οι οποίοι το τελειώνουν και µπαίνουν στη λίστα επιτυχόντων -οι οποίοι προστίθενται από κάτω- αλλά και µε αυτούς
οι οποίοι ήδη είναι πενταετείς και µπαίνουν στο µηχανισµό που
δηµιουργείται -και ορθώς δηµιουργείται- για πρώτη φορά, της
µονιµοποίησης των πενταετών µε συγκεκριµένα κριτήρια. Εδώ
στα συγκεκριµένα κριτήρια έχουµε πει ότι η σειρά αποφοίτησης
είναι ένα αντικειµενικό κριτήριο. Ενηµερώθηκα από συνεργάτη
σας ότι η σειρά αποφοίτησης υπάρχει σε κοινή υπουργική απόφαση. Να τη δούµε και να είναι σαφές ότι γίνεται παραποµπή σε
αυτή, αλλιώς έχουµε καταθέσει και σχετική τροπολογία. Θεωρούµε ότι όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια πρέπει, ουσιαστικά, να
µπουν στο µηχανισµό µονιµοποίησης. Εδώ, όµως, υπάρχει µία
σειρά η οποία πρέπει να τηρηθεί.
Τέλος, το καθηκοντολόγιο, εφόσον δεν δηµιουργεί δηµοσιονοµικό κόστος καθώς και αξίωση αγώγιµη, ενδεχοµένως, από κάποιους πενταετείς, πρέπει να γίνει πράξη, προκειµένου οι πενταετείς στην ουσία να αποτελέσουν µέρος του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως γίνεται στην πράξη αλλά να γίνει και νοµοθετικά.
Τέλος, θέλω να θέσω δύο ζητήµατα τα οποία έχουν άµεση και
πρακτική σηµασία καθηµερινή, όχι µόνο για τους αστυνοµικούς
αλλά και για τους πολίτες. Πρώτον, σας το έχω ξαναπεί, το Γραφείο Δηµόσιου Κατηγόρου, που προβλέπεται σε επίπεδο περιφέρειας, ενδεχοµένως πρέπει να γίνει σε επίπεδο νοµού γιατί τα
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ειρηνοδικεία λειτουργούν σε επίπεδο νοµού. Πρέπει εκεί να οριστεί κάτι σχετικά µε αυτό, ούτως ώστε να υπάρχει αναβαθµισµένο αυτό το γραφείο µέσα, προκειµένου να µπορούν να
εξυπηρετούνται οι πολίτες και να µην υπάρχουν καθυστερήσεις
σε σχέση µε αυτές τις υποθέσεις και το Γραφείο Διοικητικών Εξετάσεων που είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Έρχοµαι πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, στις τροπολογίες τις
οποίες έχουµε καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και πάρα πολύ σύντοµα ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Πάρα πολύ σύντοµα, το
είχα πει και στο διαδικαστικό που έθεσα πριν.
Για την πρώτη τροπολογία, θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική η έννοια του λαθροµετανάστη να αντικατασταθεί από την
έννοια του παράτυπου µετανάστη. Είναι πάρα πολύ σηµαντική
για όλες τις εγκυκλίους, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις της
ΕΛΑΣ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η δεύτερη τροπολογία, έχει να κάνει –και νοµίζω την έχετε
κάνει ήδη δεχτή- σχετικά µε την επιτροπή του άρθρου 66 του ν.
4139/2013 σχετικά µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις ανθρώπων που
υφίστανται ρατσιστικές επιθέσεις και συµπεριφορές πολλές
φορές, όχι από αστυνοµικούς αλλά γενικότερα. Βεβαίως, πρέπει
να συµπεριληφθούν και οι συγκεκριµένες κατηγορίες. Πρόκειται
για την ταυτότητα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού.
Έχουµε ψηφίσει νόµο προσφάτως και πάνω σε αυτόν έχω αναφερθεί στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Στο ζήτηµα του Συνηγόρου του Αστυνοµικού και του Πυροσβέστη κάνατε µία πάρα πολύ θετική πρόταση. Κάνατε µία πάρα
πολύ σηµαντική προσθήκη στο συγκεκριµένο άρθρο. Νοµίζω ότι
µε αυτήν την τροπολογία που καταθέτουµε, ολοκληρώνουµε ένα
θεσµό και πραγµατικά δίνουµε τη διάσταση που χρειάζεται στο
εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
Αναφέρθηκα προηγουµένως –δεν θα το αναλύσω- για το συντονισµό σε επίπεδο νοµού των δράσεων ασφαλείας και τάξης
από τον αστυνοµικό διευθυντή του νοµού. Αναφέροµαι τώρα σε
µια τροπολογία, την υπ’ αριθµόν 9226, η οποία είναι πάρα πολύ
σηµαντική.
Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για την καθιέρωση ως πειθαρχικού
παραπτώµατος, της µη τήρησης διατάξεων σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση των αστυνοµικών υπαλλήλων. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό, γιατί προσφάτως εκδώσατε ένα προεδρικό διάταγµα, το οποίο το είχαµε κατ’ επανάληψη και εµείς και άλλοι
Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και από άλλες πτέρυγες, να
εκδίδονται εβδοµαδιαίως οι υπηρεσίες των αστυνοµικών.
Αυτό το προεδρικό διάταγµα, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν
ξέρω αν το έχει εφαρµόσει έστω και µία υπηρεσία στο Υπουργείο
και στην Ελληνική Αστυνοµία. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εξέδωσε
ο Υπουργός προεδρικό διάταγµα για την εβδοµαδιαία, ουσιαστικά, υπηρεσία των αστυνοµικών υπαλλήλων και ενδεχοµένως
δεν έχει εφαρµοστεί πουθενά σε όλη την Ελληνική Αστυνοµία.
Και αναρωτιέµαι. Αν η Ελληνική Αστυνοµία δεν εφαρµόζει το
νόµο στο εσωτερικό της για τους υπαλλήλους και τους υφισταµένους, πώς είναι δυνατόν να εφαρµόσει το νόµο εκτός; Θεωρώ
ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το πειθαρχικό παράπτωµα και πρέπει
να είναι σαφές ότι όποιος δεν τηρεί τους κανονισµούς που υπάρχουν για το προσωπικό, θα υπάρχει η διαδικασία του πειθαρχικού
ελέγχου.
Κλείνω µε το Πυροσβεστικό Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξεπεράσαµε τα δεκαπέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα θέσω και υπ’ όψιν
των υπολοίπων Βουλευτών.
Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο Πυροσβεστικό
Σώµα, είναι κοµβική µεταρρύθµιση αυτή. Προστατεύει τον Έλληνα πυροσβέστη. Το ανέλυσα και στην προηγούµενη οµιλία
µου. Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό να το κάνετε δεκτό µε µία µεταβατική περίοδο, γιατί προφανώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί
αυτό εντός της αντιπυρικής περιόδου. Όµως, µε µία µεταβατική
περίοδο, πρέπει να γίνει δεκτή η συγκεκριµένη τροπολογία. Είναι
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µεγάλη, πρόκειται για κεφάλαιο ουσιαστικά στο νοµοσχέδιο,
ούτως ώστε να µπορέσουν ουσιαστικά να έχουν την ανάλογη
προστασία οι πυροσβέστες οι οποίο επιχειρούν.
Κλείνω µε την τροπολογία που έχετε καταθέσει. Θεωρούµε ότι
στην παράγραφο 3 που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός. Πρόκειται για
µια τροπολογία που εµείς στη φιλοσοφία της δεν συµφωνούµε.
Θεωρούµε ότι πρέπει να εξηγηθεί και πρέπει να προσθέσει ποια
θα είναι η παράταση που θα δοθεί στο καθεστώς διαθεσιµότητας
στους υπαλλήλους αυτούς οι οποίοι έχουν επιτύχει στο διαγωνισµό. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούν στο κενό άνθρωποι οι οποίοι
έχουν εµπιστευτεί την ελληνική πολιτεία, έχουν συµµετάσχει στις
προκηρύξεις οι οποίες εκδόθηκαν για τους διαθέσιµους και ουσιαστικά τώρα εδώ υπάρχει ένα κενό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας και τους Βουλευτές οι οποίοι
µε άκουσαν και τον κύριο Υπουργό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για τι πράγµα; Τι θέλετε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό, επειδή οι εκπρόσωποι θα µιλήσουν
µετά τη δική του τοποθέτηση, να υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση
στις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ,
τον κ. Τριαντάφυλλο, για ένα λόγο που εξέθεσα χθες και επαναλαµβάνω και σήµερα.
Δεν είµαστε µεταφορείς αιτηµάτων ή οτιδήποτε άλλο. Τουναντίον. Πιστεύουµε ότι το κεντρικό ζητούµενο της µεταρρύθµισης
που επιχειρείται µε το νοµοσχέδιο, την οποία και στηρίζουµε,
είναι να κρατήσουµε όρθια και να προάγουµε τη σχέση εµπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας µε την Ελληνική Αστυνοµία. Λυδία
λίθος αυτής της σχέσης, είναι η απόλυτη αποκοπή των πελατειακών λογικών που έχουν σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, γιατί
η Αστυνοµία είναι οι άνθρωποί της.
Πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος
έχουν ακριβώς τέτοιες προτάσεις που καταστρέφουν πλήρως
κάθε γέφυρα, κάθε δρόµο που µας οδηγεί πίσω σε πελατειακές
λογικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας άκουσε ο κύριος
Υπουργός.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι προτάσεις δεν είναι ούτε
αποσπασµατικές ούτε υιοθέτηση κάποιων αιτηµάτων. Ίσα-ίσα
που πολλές απ’ αυτές είναι προτάσεις των Σωµάτων που τιµούν
ακριβώς αυτήν τη σχέση εµπιστοσύνης που εδράζεται στο ότι
έχει πάψει να υπάρχει αυτή η σχέση δυσπιστίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πείτε στην οµιλία σας, κύριε συνάδελφε. Τα άκουσε ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε απαντήσεις, κύριε
Πρόεδρε, στην τοποθέτησή του. Αυτό είναι όλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία.
Η κ. Χρυσοβελώνη, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά µε τη γνωστή ανοχή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε χθες
τον κύριο Υπουργό, ούτε λίγο, ούτε πολύ, να συγχαίρει τον εαυτό
του για το νοµοσχέδιό του αλλά και για τις αλλαγές που του επέβαλε το ΠΑΣΟΚ. Αναφέροµαι στις δεκατέσσερις σελίδες πρωτοφανούς µεγέθους αλλαγών που κατέθεσε ο ίδιος στην επιτροπή
εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα, σύµφωνα πάντοτε µε τον
κύριο Υπουργό, πως τόσο το αρχικό νοµοσχέδιό του, όσο και το
νέο, δηλαδή, το µετά ΠΑΣΟΚ, είναι εξίσου καλά και άξιζαν συγχαρητηρίων. Δυστυχώς, όµως δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Για
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι παραπάνω νοµοθετικές «δηλώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο κ.ς Δένδιας, ό,τι και αν σηµαίνει
αυτό, δεν συνεπάγονται καµµία απολύτως αλλαγή ουσίας στο
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περιεχόµενο του νοµοσχεδίου.
Κατά τη γνώµη µας, αποτελούν απλώς εσωτερικές διευθετήσεις θεµάτων µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ µαζί µε ορισµένες νέες υψηλόβαθµες θέσεις τις οποίες επινοείτε, κατασκευάζετε για παράγοντες του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης.
Άρα, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα επί της ουσίας προς το καλύτερο.
Μάλιστα χθες ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό διάφορες γενικότητες προς υπεράσπιση του νοµοσχεδίου αλλά τίποτα συγκεκριµένο που να απαντά στην κριτική που του ασκήθηκε. Για
παράδειγµα, δεν ακούσαµε απολύτως τίποτα από τον κ. Δένδια
για το µείζον θέµα του δηµοσιονοµικού κόστους του νοµοσχεδίου. Γίνεται διαρκώς επίκληση µειώσεων υπηρεσιακών δοµών
σε ποσοστό άνω του 30%. Όπως όµως αποκαλύπτει η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου, η εξοικονόµηση δαπάνης από τη διοικητική αναδιοργάνωση ανέρχεται σε µόλις 21.500 ευρώ. Και όχι
µόνον αυτό.
Το Υπουργείο, επιβαρύνεται µε σχεδόν 9 εκατοµµύρια ευρώ
κάθε χρόνο για νέα λειτουργικά έξοδα, ειδικά επιδόµατα σε θέσεις ευθύνης και προσλήψεις πρόσθετου προσωπικού που θα
απαιτηθούν για να λειτουργήσουν οι νέες υπηρεσίες και διοικητικές δοµές. Άρα, οι αναφορές σε συρρίκνωση 30%-40% των οργανικών µονάδων είναι το λιγότερο παραπειστικές.
Μάλιστα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σηµειώνει χαρακτηριστικά, όπως λέει, πώς κατά τα λοιπά η εν γένει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου δεν επιφέρει ουσιώδη
εξοικονόµηση στις δαπάνες του προϋπολογισµού του. Μόνο επιπλέον έξοδα.
Για όλα αυτά, όµως, ο κύριος Υπουργός δεν θέλησε να δώσει
εξηγήσεις. Προφανώς θεωρεί ότι λεφτά υπάρχουν για να ανοίγει
νέα µαγαζιά.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω
κάτι ειδικά για το άρθρο 62 και τη σύσταση µiας αόριστης γραφειοκρατικής δοµής και αναφέροµαι στη Συντονιστική Υπηρεσία
Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας, ΣΥΔΚΕΑ, την οποία
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είχαµε επικρίνει ευθύς εξαρχής στην
επιτροπή. Χθες και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν αρνητικά σχόλια για τη διάταξη αυτή, στα οποία απάντησε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, o κ. Βορίδης, υπερασπιζόµενος τη συγκυβέρνηση.
Ακούστηκε, λοιπόν, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας το εξής απίθανο επιχείρηµα: «Επειδή η εν
λόγω υπηρεσία θα ασχολείται µεταξύ άλλων και µε θέµατα τροµοκρατίας, όποιος κάνει κριτική στη σύστασή της, είναι υπέρ της
τροµοκρατίας». Αυτό είναι, δυστυχώς, το επιχείρηµα που προβλήθηκε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα χθες από τη Συµπολίτευση.
Είναι εκείνο που έλεγαν παλαιότεροι κοινοβουλευτικοί «ράβδος
εν γωνία, άρα βρέχει». Καµµία σχέση µε τη λογική, καµµία σχέση
µε την πραγµατικότητα.
Όταν ο κοινοβουλευτικός λόγος, κύριε Πρόεδρε, φτάνει σε τέτοια επίπεδα, τότε και η Βουλή προβάλλει –δικαιολογηµένα
πλέον για τον πολύ κόσµο- µια εικόνα αµετροέπειας και λαϊκισµού που δεν τιµά κανέναν. Όποιος πει, για παράδειγµα, πως η
συγκεκριµένη υπηρεσία συνιστά διοικητικό τραγέλαφο χωρίς
εσωτερική οργάνωση και σαφείς αρµοδιότητες, αυτός είναι –
σύµφωνα πάντοτε µε τη Νέα Δηµοκρατία- φίλος των τροµοκρατών. Αν τέτοια «λογικά» ή πολιτικά επιχειρήµατα χωρούν στη
Βουλή, τότε ο κ. Βορίδης µπορεί δικαίως να συνεχίσει να ισχυρίζεται πως «ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει».
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να οµαδοποιήσω τις κύριες θέσεις
και παρατηρήσεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανά µέρη και κεφάλαια του νοµοσχεδίου, πριν προχωρήσουµε στην ψηφοφορία
επί των άρθρων, όπου θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα για κάθε
άρθρο χωριστά.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, καταψηφίζουµε τις διατάξεις
που περιέχονται στα µέρη Α’ και Β’ στο Κεφάλαιο Ε’, καθώς δεν
συνιστούν αναδιοργάνωση, αλλά απόλυτα αποδιοργάνωση της
ΕΛΑΣ. Παρά ταύτα, υπερψηφίζουµε το άρθρο 39 για την Αστυνοµική Ακαδηµία, γιατί θα µπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθµισή
της, εάν βέβαια εφαρµοστεί κάποτε. Και λέω κάποτε, γιατί πλέον
πολλές λειτουργίες αστυνοµικών σχολών έχουν µετατεθεί στο
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απώτερο µέλλον.
Εδώ αξίζει να πούµε δύο λόγια για τη σηµερινή κατάσταση των
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων της ΕΛΑΣ. Ας µην ξεχνάµε ότι
εσείς, κύριε Υπουργέ, συνεργήσατε όχι µόνο στο κλείσιµο παραγωγικών σχολών αλλά και στη µετατροπή τους σε υπνωτήρια λαθροµεταναστών. Θυµίζω, επίσης, πως επί των ηµερών σας,
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣ στη Θράκη, στην Αµυγδαλέζα και αλλού, όχι µόνο παραµένουν µόνιµα κατειληµµένες
από αλλοδαπούς, που εσείς εγκαταστήσατε εκεί δήθεν προσωρινά αλλά έχουν υποστεί και απίστευτες ζηµίες. Όλοι θυµόµαστε
τις εξεγέρσεις των αλλοδαπών φιλοξενουµένων σας που είτε
πυρπόλησαν τους χιτώνες τους είτε ξήλωσαν οτιδήποτε βρήκαν
µπροστά τους, προκειµένου να τα σπάσουν και να δείξουν πόσο
δυσαρεστηµένοι είναι µε την Ελλάδα.
Συνεχίζοντας µε τα υπόλοιπα άρθρα, θέλω να υπογραµµίσω
την κάθετη διαφωνία των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε το άρθρο 42
και την κατάργηση έξι χιλιάδων επτακοσίων οργανικών θέσεων
αστυφυλάκων.
Δεν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να καταργείτε χιλιάδες θέσεις
αστυνοµικών και να µην καταργείτε ούτε µία θέση µετακλητού
υπαλλήλου στα πολιτικά σας γραφεία. Τόση αγάπη πια τους
έχετε ή µήπως οι δικοί σας σύµβουλοι και γραµµατείς των
Υπουργείων είναι πιο χρήσιµοι από τους µάχιµους αστυφύλακες
στο δρόµο; Προφανώς σε εσάς είναι πιο χρήσιµοι, γι’ αυτό και
τους προστατεύετε µε τόσο µεγάλη φροντίδα.
Μακάρι, κύριε Υπουργέ, να έδειχνε η συγκυβέρνηση τέτοιο ενδιαφέρον και για τους κανονικούς δηµοσίους υπαλλήλους -ένστολους και µη- αλλά πάλι θα µου πείτε ότι δεν γίνεται, γιατί
εκείνους δεν τους γνωρίζετε τόσο καλά, δεν είναι φίλοι όπως οι
συνεργάτες των υπουργικών σας γραφείων. Μάλιστα, όταν σας
ρώτησα γιατί δεν υπάρχει καµµία µείωση µετακλητών στο νέο
οργανόγραµµα του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης, µου απαντήσατε πως τους χρειάζεστε όλους γιατί έχετε πολλές ανάγκες. Ο
ελληνικός λαός, βέβαια, θα σας δώσει πολύ σύντοµα τη δική του
απάντηση, µε βάση όµως τις δικές του ανάγκες.
Θα κλείσω το κεφάλαιο της Αστυνοµίας µε µία αναφορά στα
διάσπαρτα άρθρα του νοµοσχεδίου που περιγράφουν ποιοι θα
διαχειρίζονται κρίσεις και προδίδουν σύγχυση εκ µέρους του
συντάκτη του για το ποιος κάνει τι.
Εδώ αποκαλύπτεται το µείζον πρόβληµα του Υπουργείου, που
είναι η ανυπαρξία ενός ενιαίου δόγµατος εσωτερικής ασφάλειας,
απότοκο της έλλειψης ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε επίπεδο
Υπουργείου. Έτσι, έχουµε διάσπαρτες διατάξεις…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο χρόνο ακόµα, γιατί δεν θα δευτερολογήσω.
…για διαφορετικά όργανα διαχείρισης κρίσεων, χωρίς συνοχή
στη διατύπωσή τους ή κάποια εσωτερική λογική. Όµως η σύγχρονη αντίληψη για την ενιαία αντιµετώπιση µειζόνων συµβάντων
εσωτερικής ασφάλειας, όχι µόνο τροµοκρατικών επιθέσεων αλλά
και ταραχών, φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών απειλών
κ.λπ., απαιτεί σε ανώτατο επίπεδο κοινά συλλογικά όργανα στρατηγικού σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων, τόσο διυπηρεσιακά
και διακλαδικά όσο και διυπουργικά.
Εποµένως, είναι αναγκαία η ενότητα διοίκησης, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο στα χαρτιά αλλά και στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ενοποιηµένη λειτουργία ή οριζόντιος συντονισµός των
αρµοδίων υπηρεσιών µε το παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά δεν
προβλέπεται για θέµατα εσωτερικής ασφάλειας.
Τώρα, εν σχέσει µε το µέρος Γ’ του νοµοσχεδίου που αφορά
το Πυροσβεστικό Σώµα, σε ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των
πυροσβεστικών υπηρεσιών, είµαστε αντίθετοι µε κάθε αλλαγή
που δεν εδράζεται σε επιστηµονικές µελέτες, όπως ανέφερα και
στην περίπτωση της ΕΛΑΣ. Είµαστε υπέρ ενός πραγµατικά ενοποιηµένου κέντρου πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αν σε αυτό
αποσκοπείτε µε το άρθρο 69 και όχι απλά σε κάποια διοικητική
συνένωση υπηρεσιών. Είµαστε επίσης υπέρ των αλλαγών στην
Πυροσβεστική Ακαδηµία, αρκεί αυτές να υλοποιηθούν γρήγορα,
όπως προανέφερα και για την περίπτωση της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο όµως 99, για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν λάβατε υπ’ όψιν τις
προτάσεις του προσωπικού του Σώµατος, οπότε οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, ως έχει, θα πούµε «ΟΧΙ».
Σε αυτό το σηµείο, σηµειώνω πως δεν ρυθµίσατε απολύτως
κανένα από τα σοβαρά θέµατα που σας έχουν θέσει επανειληµµένα και οι συµβασιούχοι εποχικοί δασοπυροσβέστες.
Σε ό,τι αφορά το µέρος Δ’ για το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, δεν θα το καταψηφίσουµε, λόγω της προφανούς χρησιµότητάς του αλλά θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ», καθώς το οργανωτικό σχήµα που προτείνετε, επίσης δεν φαίνεται να προκύπτει
από κάποια µελέτη.
Κλείνω την ανάλυση του νοµοσχεδίου µε το τελευταίο µέρος
που αφορά τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής-ασύλου, καθώς και
την Αρχή Προσφύγων. Πρόκειται για ριζικές παρεµβάσεις, που
γίνονται κατά τρόπο µαζικό στον ιδρυτικό τους ν.3907/2001, οι
οποίες όµως δεν δείχνουν να έγιναν µε κάποια περίσκεψη. Καταλαβαίνω πως υπάρχει πίεση στο Υπουργείο να αλλάξει κάτι
λόγω των τεραστίων δυσλειτουργιών τους, δεν είναι όµως αυτός
ο σωστός τρόπος. Οι εν λόγω διατάξεις, θεωρούµε ότι θα έπρεπε
να έρθουν στη Βουλή σε ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο, για να µπορέσουµε να τις συζητήσουµε σοβαρά και να εξετάσουµε ουσιαστικά τα προβλήµατα που υπάρχουν. Με τον τρόπο που τις
φέρατε εδώ, θεωρούµε ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
οπότε αναγκαστικά τις καταψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, κάνω κάποιες τελικές παρατηρήσεις για τις
υπουργικές τροπολογίες στην παρούσα φάση, αναγνωρίζοντας
πως δεν φέρετε την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτές.
Ξεκινώ µε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας 1228/26,
που είναι εκπρόθεσµη, δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε και γι’
αυτό θα πούµε «ΠΑΡΩΝ». Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά
που έχουµε τέτοια φαινόµενα στην Ολοµέλεια και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες δεν επιθυµούµε να δώσουµε την παραµικρή νοµιµοποίηση σε αυτοσχέδιες νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Υπάρχει επίσης η εκπρόθεσµη τροπολογία του ιδίου του
Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης 1227/25, που µόνο εξ αυτού του
λόγου, δεν έχει καµµία δικαιολογία ύπαρξης. Δεν µπορεί ο ίδιος
ο Υπουργός, που υποτίθεται ότι συντονίζει δική του νοµοθετική
πρωτοβουλία, να καταθέτει εκπρόθεσµα στη Βουλή τέτοιες εµβαλωτικές τροπολογίες. Η παντελής έλλειψη εσωτερικής συνοχής µας αναγκάζει να καταψηφίσουµε την εν λόγω τροπολογία,
καθώς ανακατεύει µέχρι και άσχετα θέµατα διαθεσιµότητας, κινητικότητας δηµοσίων υπαλλήλων, εν όψει βεβαίως των επερχοµένων εκλογών.
Τώρα, την τροπολογία του Υπουργείου Υποδοµών 1213/11 την
καταψηφίζουµε, καθώς στοχεύει στη διαιώνιση µιας άρρωστης
κατάστασης µε τις παράνοµες κεραίες κυρίως τηλεοπτικών καναλιών. Είναι σαφές πως ψάχνετε να βρείτε κάθε δυνατή δικαιολογία, προκειµένου οι ιδιοκτήτες όχι µόνο να τις αποµακρύνουν
αλλά να µπορούν και να τις µεταβιβάζουν.
Τέλος, τη χθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών –
και αναφέροµαι στη 1232/29– που είναι τελείως εκπρόθεσµη, την
καταψηφίζουµε µε την εξής όµως υποσηµείωση.
Προσπαθείτε για ακόµα µια φορά να ρυθµίσετε αποσπασµατικά θέµατα των επερχόµενων δηµοτικών περιφερειακών εκλογών. Πριν λίγες µόλις ηµέρες αλλάξατε τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Σήµερα, έρχεστε να την αλλάξετε εκ νέου
υποσχόµενοι και νέες αλλαγές, όπως είναι για το θέµα των δηµοσκοπήσεων, το θέµα του σταυρού, της προτίµησης στις ευρωεκλογές, κ.λπ. Δύο µόνο µήνες πριν τις εκλογές δεν είστε
ακόµα σε θέση να παρουσιάσετε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο ούτε για
τη διεξαγωγή της προεκλογικής περιόδου, αλλά ούτε και των
ιδίων των εκλογών. Εποµένως, είτε όντως δεν αντιµετωπίζετε τα
σοβαρά αυτά θέµατα µε σοβαρό τρόπο ή τα αφήνετε ηθεληµένα
να πλανώνται και σε εκκρεµότητα για να τα ρυθµίζετε όπως σας
βολεύει την τελευταία κυριολεκτικά στιγµή. Ό,τι από τα δύο και
αν συµβαίνει, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να συνεργήσουµε σε αυτήν την εντελώς ευκαιριακή αντιµετώπισή τους,
γι’ αυτό και παραµένουµε κάθετα αντίθετοι σε οποιεσδήποτε αυτοσχέδιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες όπως είναι και η συγκεκριµένη.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Χρυσοβελώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης,(Α’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Με-
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ταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική
βελτίωση στην τροπολογία την οποία έχουµε.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν.4053/2012, όπως αντικαθίσταται µε την προτεινόµενη τροπολογία µε γενικό αριθµό
1213 και ειδικό αριθµό 11, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα’ του ν.3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν.3592/2007 (Α’161), και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν.3592/
2007, καθώς - και οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του
άρθρου 5 του ν.3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων
των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει»
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να την αναπαράγουµε και να την µοιράσουµε στους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου
Χρυσή Αυγή, κ. Ζησιµόπουλος, για οκτώ λεπτά µε τη γνωστή
ανοχή.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
και το χρόνο της δευτερολογίας µου γιατί δεν θα δευτερολογήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Σας είπα ότι
έχετε οκτώ λεπτά µε την γνωστή ανοχή αν χρειαστείτε παραπάνω.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινάµε κατ’ αρχάς κατ’ άρθρον τώρα να µιλάµε για το παρόν νοµοσχέδιο. Ξεκινάµε από τα άρθρα 1 έως 10.
Όσον αφορά το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου µε το οποίο στην
ουσία αναβαθµίζεται η επιτελική µονάδα σε Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού µε την παράλληλη δηµιουργία δύο νέων διευθύνσεων και έξι νέων τµηµάτων για την
υποστήριξή τους, να παρατηρήσουµε πως οι αλλαγές ονοµάτων
και η αύξηση των αρµοδιοτήτων κάποιων υπηρεσιών δεν φτάνει.
Πέραν της όποιας υποδοµής σε µέσα, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται και η πολιτική βούληση να γνωρίζει ο άντρας και η γυναίκα
της Ελληνικής Αστυνοµίας που βρίσκεται στο δρόµο -και µιλάµε
για µάχιµες υπηρεσίες, γιατί η Χρυσή Αυγή διαχωρίζει µάχιµες
και µη µάχιµες υπηρεσίες και αν κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς
τους αστυνοµικούς υπαλλήλους και παρεξηγιούνται είναι πραγµατικά πρόβληµά τους και δεν µας αφορά καθόλου, εµείς µιλάµε
για αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες της Ελληνικής
Αστυνοµίας- ότι υπάρχει συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο και
ότι αν µέσα σε αυτό το πλαίσιο κινηθεί και δράσει και επιτελέσει
το καθήκον του ή το καθήκον της δεν θα έχει κανένα, µα κανένα
πρόβληµα.
Συνεχίζουµε τώρα. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις για το Γραφείο
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, αυτό εδώ το κοµµάτι
αναφέρεται στο προηγούµενο κοµµάτι που έθεσα. Ας ελπίσουµε
πως αυτό δεν θα οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες.
Και ποιες είναι αυτές; Φανταστείτε, λοιπόν, έναν Έλληνα αστυνοµικό να πράττει το καθήκον του χωρίς να υπάρχει πολιτική βούληση να τον καλύψει, να αναφέρει ή να ελέγχει ένα λαθροµετανάστη ή παράνοµο µετανάστη, όπως θέτουν οι όψιµοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αυτός να του κάνει µια
καταγγελία για ρατσιστική συµπεριφορά. Εκτιµώ ότι όλοι µπορούµε να καταλάβουµε τι πρόκειται να γίνει.
Έχουµε, λοιπόν, τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής
Αστυνοµίας υπό το φόβο µιας καταγγελίας για το οτιδήποτε και
από οποιονδήποτε. Έχουµε δει στο παρελθόν το Συνήγορο του
Πολίτη να κόπτεται µόνο για τα δικαιώµατα των λαθροµεταναστών και να µην ενδιαφέρεται καθόλου για τα δικαιώµατα των
Ελλήνων πολιτών.
Ελπίζουµε, λοιπόν, αυτό το γραφείο, να µην µετατραπεί σε κάποια φάση σε γραφείο δίωξης των αστυνοµικών, ούτως ώστε να
µην κάνουν τη δουλειά τους. Δυστυχώς, πολύ φοβόµαστε ότι
αυτό θα γίνει και ελπίζω πραγµατικά να διαψευστώ πανηγυρικά.
Περνάµε τώρα στο Μέρος Δ’, στα άρθρα 102 έως104. Μετονοµάζεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου
Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου. Η µετονοµασία και µόνο
της υπηρεσίας δεν αρκεί για να επιτευχθεί η προστασία των συνόρων.
Η χώρα µας έχει γίνει ένα καταφύγιο λαθροµεταναστών, «βουλιάζει» στην κυριολεξία και η Κυβέρνηση αντί να λάβει ουσιαστικά µέτρα για να διασφαλίσει τα σύνορά της, θεσπίζει νέες
υπηρεσίες. Η δράση του ΕΣΚΕΣΜΑ -όπως θέλετε τέλος πάντων
τονίστε το- θα κριθεί στην πράξη αναποτελεσµατική, όπως αναποτελεσµατικά λειτουργούσε η Υπηρεσία Ασύλου. Και αυτό θα
συµβεί µε µαθηµατική ακρίβεια, γιατί σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά
µοντέλα που προωθεί η Κυβέρνηση δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η
γεωπολιτική θέση της χώρας.
Μια χώρα µε χερσαία και υδάτινα σύνορα, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τους κινδύνους της λαθραίας και µαζικής εισροής µεταναστών µε τον ίδιο τρόπο που το πράττει η Γερµανία, για πα-
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ράδειγµα. Και αναρωτιέται κανείς. Προφανώς, για την Κυβέρνηση οι µετανάστες Ολλανδοί προς τη Γερµανική Δηµοκρατία,
είναι το ίδιο µε τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς ή οποιονδήποτε άλλο έρχεται στην Ελλάδα. Είναι και αυτό µια άποψη, δεν
µπορώ να πω.
Μέσα σε τρία άρθρα επιχειρείται ο εξορθολογισµός και ο άµεσος συντονισµός διαφορετικών αρµοδίων υπηρεσιών, προκειµένου να διαφυλάσσουν τα σύνορα. Ακόµα κι αν αυτό όµως δεν
επιτευχθεί, έχουν ήδη καθοριστεί σε επιτελικό επίπεδο οι χώροι
υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης των λαθροµεταναστών,
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 103, περίπτωση 2δ.
Αν καταλάβαµε βέβαια καλά, καταδικάζεται ήδη η δράση του
ΕΣΚΕΣΜΑ, επιβεβαιώνοντας τα όσα προανέφερα, δηλαδή ότι το
ΕΣΚΕΣΜΑ θα είναι αναποτελεσµατικό.
Ας κάνουµε, όµως, τώρα µια παρένθεση, γιατί πολύς λόγος
έγινε στην επιτροπή για τους όρους «παράνοµη µετανάστευση»
και «λαθροµετανάστευση». Κάποιοι µας κατηγόρησαν -όχι µόνο
εµάς αλλά γενικότερα όσους χρησιµοποιούν αυτόν τον όρο- ότι
είναι ρατσιστικός όρος, κ.ο.κ..
Η νόµιµη µετανάστευση, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισµένους, προϋποθέτει νόµιµη είσοδο. Από τη στιγµή που οποιοσδήποτε εισέρχεται σε µια χώρα -και δεν µιλάω µόνο για την
Ελλάδα, αλλά για οποιαδήποτε άλλη χώρα- δεν έχει τα νόµιµα
χαρτιά, είναι παράνοµος µετανάστης, δηλαδή λαθραίος, δηλαδή
λαθροµετανάστης. Όποιου του αρέσει, έχει καλώς. Όποιου δεν
του αρέσει, περαστικά του.
Στα άρθρα 105 έως 119 επιδιώκεται η αναδιοργάνωση των διοικητικών δοµών, πρακτική που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν
ανεπιτυχώς. Πώς επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος και η υψηλότερη απόδοση του προσωπικού, όταν
µειώνονται και συγχωνεύονται τα επιχειρησιακά κέντρα;
Το νέο οργανόγραµµα όχι παραγωγικότερο δεν το θεωρούµε
αλλά σχέδιο διάλυσης της Σωµάτων και των δοµών της χώρας.
Το νέο νοµοθέτηµα περιλαµβάνει αξιοποίηση, ενθάρρυνση και
κινητοποίηση όλων των εθελοντών, µε τη δηµιουργία Ενιαίου Μητρώου Εθελοντικής Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού
Σώµατος. Θα πιστοποιούνται όλοι οι εθελοντές µέσω της Εθνικής
Σχολής Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,
όπου θα εκπαιδεύονται, ενώ θα ικανοποιηθούν τα χρόνια αιτήµατά τους, όπως είναι η ασφαλιστική τους κάλυψη και η χορήγηση αδειών τους, για να µπορούν να συµµετέχουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
Περνάµε τώρα στα άρθρα 64 έως 97 «Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισµός Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος». Αυτά
ανήκουν στο Κεφάλαιο Α’ «Αναδιοργάνωση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος». Επίσης, θα
δούµε τις «Τελικές, µεταβατικές και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος», στα άρθρα 98 έως 101.
Ως προς το Κεφάλαιο Α’, διαφωνούµε µε το άρθρο 70 «Αναβάθµιση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας», το οποίο προβλέπει στην παράγραφο 11 όριο ηλικίας τριάντα πέντε ετών στους πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόµους, υποψηφίους της Σχολής Ανθυποπυραγών.
Με βάση ποια κριτήρια εµποδίζονται εν ενεργεία στελέχη του
Πυροσβεστικού Σώµατος να επιµορφωθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών λόγω ηλικίας; Δεν ενδιαφέρεται το Σώµα για τη διαρκή
εκπαίδευση των στελεχών του, ανεξαρτήτως ηλικίας; Σαφέστατα
και ενδιαφέρεται το Σώµα. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει για
να γίνει αυτό.
Επίσης, αντιτιθέµεθα στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 «Υπηρεσιακά θέµατα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού», που δίνει τη δυνατότητα σε Ολυµπιονίκες και διακριθέντες
αθλητές να διατίθενται από το Πυροσβεστικό Σώµα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Από τη στιγµή που οι διακριθέντες αυτοί
αθλητές επέλεξαν το διορισµό τους σε Σώµατα Ασφαλείας, δεν
θα πρέπει να τίθενται σε ευµενέστερη µεταχείριση σε σχέση µε
το υπόλοιπο προσωπικό και µεν να απολαµβάνουν το ειδικό µισθολόγιο του Σώµατος αυτού και δε να έχουν τα όποια προνόµια
των πρωταθλητών, ολυµπιονικών, κοκ. Θα µπορούσαν να απασχοληθούν σε κάποια άλλα Υπουργεία ή τέλος πάντων σε κά-
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ποιον τοµέα που έχει σχέση µε το αντικείµενό τους, δηλαδή τον
αθλητισµό.
Δεν συµφωνούµε και δεν συναινούµε µε το άρθρο 83, «Τοποθέτηση προσωπικού», όπου στην παράγραφο 3, προβλέπει ότι
µόνο βαθµοφόροι ορίζονται επικεφαλής γραφείου. Δεν αντιλαµβανόµαστε ως εύλογο των αποκλεισµό του πολιτικού προσωπικού από τη θέση αυτή, εφόσον τυγχάνει να είναι αρχαιότερος
στο Γραφείο πολιτικός υπάλληλος και όχι βαθµοφόρος.
Συν τοις άλλοις, αντετιθέµεθα στο άρθρο 88, «Διάρθρωση, αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας», το οποίο προβλέπει σύσταση θέσεως δηµοσιογράφου,
υποχρεωτικά µέλους της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. Και αναρωτιόµαστε εµείς: Για ποιο λόγο αποκλείονται οι δηµοσιογράφοι άλλων ενώσεων ή και µη µέλη αυτών;
Η ΕΣΗΕΑ είναι ένα σωµατείο. Δεν αποτελεί έγγραφη προϋπόθεση άσκησης του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος για να
αποκλείονται άλλοι υποψήφιοι. Τώρα, βέβαια, κατά πόσο η τοποθέτηση δηµοσιογράφου σε συγκεκριµένες θέσεις θα ευνοήσει
την καλύτερη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώµατος, ειλικρινά,
δεν µπορούµε να το καταλάβουµε.
Δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 96, «Βαθµοί έως τους οποίους
εξελίσσονται οι αξιωµατικοί», διότι στην παράγραφο 1, εισάγεται
διάκριση σε βάρος των αξιωµατικών διοικητικών, τεχνικών, πλοηγών, πληροφορικής και χειριστών και τεχνικών αεροσκαφών, οι
οποίοι εξελίσσονται µέχρι το βαθµό του Πυράρχου, ενώ αξιωµατικοί του Υγειονοµικού της Πυροσβεστικής µέχρι το βαθµό του
αρχιπυράρχου. Δηλαδή, οι αξιωµατικοί αυτοί που προανέφερα
είναι χειρότεροι από τους αξιωµατικούς του Υγειονοµικού και δεν
εξελίσσονται στον ίδιο βαθµό µε αυτούς; Για όλα τα παραπάνω
καταψηφίζουµε τα σχετικά άρθρα.
Είχα θέσει µία ερώτηση χθες –βέβαια ο κύριος Υπουργός
απουσιάζει- για το εάν θα δοθούν κίνητρα, όπως είπα και στην
αρχή, ώστε να έχουµε περισσότερους αστυνοµικούς στο δρόµο.
Περιµένω µια απάντηση. Βέβαια, η εµπάθεια που χαρακτηρίζει,
προφανώς, τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προς το
Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή θα τον οδηγήσει στο να µην απαντήσει τίποτα.
Περνάµε τώρα στις τροπολογίες. Η τροπολογία 1232 του
Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου για τους υποψηφίους και είναι φανερό ότι
αυτή κατατίθεται για να µπορούν οι αρεστοί στο σύστηµα υποψήφιοι να βγαίνουν στα κανάλια όσο και όποτε θέλουν µέχρι τις
18 Απριλίου, όταν και θα ξεκινήσουν οι περιορισµοί.
Εµείς καταψηφίζουµε την τροπολογία. Είναι ένα θέµα που δεν
µας αφορά. Η Χρυσή Αυγή παραµένει, κατ’ εξακολούθηση, εντελώς αποκλεισµένη από κάθε δηµόσιο διάλογο, χωρίς µάλιστα
να της δίνεται το δικαίωµα να υπερασπιστεί την πολιτική της τιµή
και την αξιοπρέπεια των µελών της, ακόµα κι όταν γίνεται στόχος
παραπληροφόρησης και ανήθικων επιθέσεων.
Αυτό δυστυχώς γίνεται ενάντια σε κάθε πρόβλεψη του νόµου,
ο οποίος απαιτεί τη δίκαιη µεταχείριση και παρουσίαση όλων των
κοµµάτων. Δεν µας εκπλήσσει κάτι τέτοιο, αφού είναι γνωστό
πως τα µεγάλα κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας είναι διαπλεκόµενα και είναι ελεγχόµενα από τη λεγόµενη «εγχώρια οικονοµική
ολιγαρχία», τους «νταβατζήδες». Και για να προλάβω κάποιους
που θα µπορούσαν να αντιδράσουν και να πουν «Μα, τι εκφράσεις είναι αυτές στο Κοινοβούλιο», να τους υπενθυµίσω ότι ο
πρώτος που έκανε αυτό το χαρακτηρισµό, ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κώστας Καραµανλής, ο νεότερος, όχι ο πρεσβύτερος.
Η οικονοµική ολιγαρχία, λοιπόν, πέρα από τα δηµόσια έργα
και τα διόδια, µαίνεται µέχρι τα σκουπίδια και τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Όλοι, βέβαια, αυτοί έχουν ως σκοπό την εξόντωση
οποιασδήποτε φωνής αντιτίθεται στα ανθελληνικά σχέδιά τους.
Όσον αφορά την τροπολογία 1213, ήδη µε το ν. 4053/2012 θέσατε αποκλειστική προθεσµία είκοσι τεσσάρων µηνών, προκειµένου να συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά και να κατατεθούν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
σε ό,τι αφορά τις κεραίες, περί ραδιοερασιτεχνών κ.λπ..
Έρχεστε τώρα οι ίδιοι να ακυρώσετε και να ανατρέψετε την
προθεσµία που θέσατε µε νόµο. Παραδέχεστε, δηλαδή, ότι υ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάρχει ανικανότητα και κρατική αδυναµία να εφαρµοστούν και
να τηρηθούν οι διατάξεις νόµων, που εσείς φέρνετε προς ψήφιση. Εννοείται ότι καταψηφίζουµε τη σχετική τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία 1227, «Σύσταση θέσεων ειδικών
φρουρών για την εταιρεία ΟΑΣΑ και συµπλήρωση διατάξεων
σχετικών µε το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΥΠ κ.ο.κ.» και εδώ,
επειδή δεν πιστεύουµε ότι συνεισφέρει σε οτιδήποτε, την καταψηφίζουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, θα πει
κανείς ότι εδώ µιλάµε για αναδιοργάνωση των Σωµάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικού Σώµατος κοκ και έρχεται µια τροπολογία
του Υπουργείου Υγείας. Είναι κι αυτό ενδεικτικό του πώς λειτουργούµε.
Έρχεται ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως να λύσει ένα ζήτηµα που αφορά
του γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Ζητάτε να ανανεωθεί νοµοθετικά µέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 η θητεία γιατρών του ΕΣΥ που λήγει στις 11 Μαρτίου, για να µη διαταραχθεί
έτσι –και σωστά- η εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ.
Δηλαδή, έρχεται η Κυβέρνηση να δώσει µία προσωρινή λύση
στο ζήτηµα, πέντε µόλις µέρες πριν εκπνεύσει η προθεσµία που
υπάρχει. Και αυτό βέβαια, γίνεται µετά από αίτηµα του ιατρικού
συλλόγου. Δηλαδή, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι πολύ πιθανόν η Κυβέρνηση και ο συγκεκριµένος Υπουργός, να µην είχαν
ιδέα για το πότε ήταν η ηµεροµηνία λήξεως.
Μαζί τώρα µε αυτήν την παράβαση, πετάτε µέσα και δυο-τρείς
άσχετες διατάξεις. Υπάρχουν κάποιες ρυθµίσεις σχετικά µε τα
φάρµακα και ρυθµίσεις σχετικά µε τα επαγγέλµατα υγείας. Δηλαδή, βάζουµε που βάζουµε µια τροπολογία, ας βάλουµε και κάποια άλλα πράγµατα που θέλουµε να περάσουµε και ας
φτιάξουµε µια πολύ όµορφη νοµική σαλάτα.
Αυτό δεν είναι νοµοθετικό έργο και εµείς πιστεύουµε ότι αυτό
δεν τιµά κανέναν µέσα από το Κοινοβούλιο. Αν υπήρχε µια ανάγκη για το Υπουργείο, θα µπορούσε να νοµοθετήσει στην ώρα
του. Δεν µπορούµε να δεχθούµε τροπολογίες άλλων Υπουργείων
σε νοµοσχέδια άλλων Υπουργείων, πόσω µάλλον µια τροπολογία
που θέλει να λύσει µια κατάσταση που θέλει να λύσει, η οποία
εµπεριέχει και ρυθµίσεις και πρέπει να έρθει κανονικά στην επιτροπή ως σχέδιο νόµου.
Συµπερασµατικά, βέβαια, αναγνωρίζουµε ότι η τροπολογία σαφέστατα πάει να δώσει µια λύση και είναι ένα θετικό βήµα. Από
εκεί και έπειτα, όµως, ο χρόνος που εισάγεται και ο τρόπος που
εισάγεται είναι απαράδεκτος. Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους,
δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Πανούσης για οκτώ λεπτά µε τη γνωστή πλέον και καθιερωµένη ανοχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλοί συνάδελφοι απόρησαν,
γιατί η Δηµοκρατική Αριστερά, η Αριστερά της ανανέωσης ψήφισε υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου. Νοµίζω ότι η επιστηµονική και ακαδηµαϊκή ανάλυσή µου εµπεριείχε τα στοιχεία που
προσδιόρισαν αυτή µας τη στάση.
Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να χωρίζεται η Βουλή στα δύο
σε σχέση µε ένα τέτοιο νοµοθέτηµα δίνοντας το κακό παράδειγµα στην κοινωνία ότι οι θεσµοί είναι εξαρχής µετέωροι και
υπονοµευµένοι. Έχω ζήσει στο πανεπιστήµιο των οµάδων οι
οποίες αντί να συνεργάζονται, για να λειτουργήσει ο θεσµός
υπέρ της έρευνας της επιστήµης, της νεολαίας, της κοινωνίας,
δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να αλληλοσπαράσσονται υποβαθµίζοντας έτσι τη δοµολειτουργία του πανεπιστηµίου.
Το ίδιο θέλουµε να κάνουµε µε την Αστυνοµία; Να φέρουµε σε
θέση µάχης τους φορείς, τους ειδικούς φρουρούς, τους συνοριακούς, τους αξιωµατικούς, τους πυροσβέστες, τους εργαζόµενους, την κοινωνία, τα τοπικά συµβούλια; Αυτό θέλουµε να
κάνουµε; Τι επιδιώκουµε, όταν σε ένα νοµοσχέδιο αναδιάρθρωσης οποιουδήποτε δηµόσιου φορέα, ισχυριζόµαστε ότι κάθε τέτοια αναδιάρθρωση αποτελεί εργαλείο της άρχουσας τάξης; Αν
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δυναµιτίζουµε µόνοι µας τα θεµέλια της δικαιοσύνης, της αστυνοµίας, του πανεπιστηµίου, ας µην αναρωτιόµαστε µετά γιατί τα
ανατινάζουν ανοµικά και άναρχα οι πολίτες.
Οι αστυνοµικοί, πράγµατι, προέρχονται κυρίως από τις κατώτερες τάξεις, εµποτίζονται, όµως, από µια ιδεολογία της «µπλε»
κουλτούρας που τους δηµιουργεί ψευδή συνείδηση, τους αποκόπτει από την κοινωνία και τελικά εντάσσονται σε ένα κυρίαρχο
δίκτυο εξουσίας. Η εργαλειοποίηση της Αστυνοµίας είτε για
άµεση πολιτική χρήση είτε για έµµεση επιβολή των απόψεων της
κυρίαρχης τάξης µέσω των κρατικών θεσµών, έχει λειτουργήσει
αρνητικά και έχει παρασύρει τον αστυνοµικό ως φορέα εξουσίας
και ιδεολογίας σε µια αποκοπή από το κοινωνικό σώµα και σε
απαξίωση του ρόλου του.
Πώς θα το πετύχουµε αυτό; Με νόµο δεν επιτυγχάνεται. Πρέπει να το πετύχουµε, δίνοντας µια εικόνα κοινωνικής συναίνεσης
για το πώς θα λειτουργήσει ένας αστυνόµος. Προφανώς, δεν
µπορούµε να συµφωνούµε όλοι µε όλους. Μπορούµε, όµως, να
συγκλίνουµε, να αντιπροτείνουµε οργανωτικά πλαίσια και θεσµικές εγγυήσεις. Όχι να µιλάµε για κάτι άλλο, κάπου αλλού, κάποτε
και κάπως αλλιώς.
Εδώ και τώρα νοµοθετούµε. Δηλαδή, διδάσκουµε και διδασκόµαστε κοινοβουλευτική συναίνεση. Όλα είναι στάθµιση, δεν είναι
άσπρα-µαύρα. Δεν µπορεί οι µισοί Έλληνες να έχουν πάντα δίκιο
και οι µισοί πάντα άδικο. Προφανώς, έχουµε ενστάσεις για το νοµοσχέδιο και θα τις πούµε αλλά δεν κάνουµε πόλεµο προθέσεων
και δεν µπαίνουµε στη λογική «της συνωµοσίας το ανάγνωσµα».
Θα ήθελα να ξέρω όµως –και όχι µόνο εγώ, όλη η ελληνική κοινωνία- τι θα είχαν να µας αφηγηθούν οι διατελέσαντες Υπουργοί
Δηµόσιας Τάξης της Μεταπολίτευσης -είκοσι χρόνια ΠΑΣΟΚ και
είκοσι χρόνια Νέα Δηµοκρατία- τι βρήκαν, τι άλλαξαν, τι δεν µπόρεσαν να αλλάξουν. Εντόπισαν παρακράτος; Το ανέχθηκαν; Το
εκµεταλλεύθηκαν; Το διέλυσαν; Ποιες είναι οι υπόγειες ή οι
υπέργειες διασυνδέσεις υποκόσµου και διεφθαρµένων αστυνοµικών και κρατικών υπηρεσιών; Ίσως να χρειαζόταν µια τέτοια
συζήτηση στη Βουλή εκτός ηµερήσιας διάταξης. Δεν αλλάζουν
τα πράγµατα αν δεν ξεφύγουµε όλοι από τους µύθους της Μεταπολίτευσης, «οι καλοί και οι κακοί», «οι υπερασπιστές των
ελευθεριών και οι άλλοι».
Είχα πει σε επίπεδο τροπολογιών –το ανέφερε και ο κύριος
Υπουργός χθες- ότι είναι ένα βαρύ νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο
που θα µπορούσε να είναι το µισό και όλα τα άλλα να πήγαιναν
σε προεδρικά διατάγµατα ή ΚΥΑ. Παρά ταύτα, η βασική διαφωνία
της Δηµοκρατικής Αριστεράς –θα έρθω και στα επιµέρους
άρθρα- είναι αυτός ο διαχωρισµός της τάξης και της ασφάλειας.
Ενώ µιλάει ο Υπουργός για µια καθετοποίηση και µια συγκεντροποίηση, για να λειτουργεί το σύστηµα, δυστυχώς σε ζητήµατα ασφάλειας και τάξης διαχωρίζεται. Το ίδιο αφορά και τις
σχέσεις µέσα στους µηχανισµούς προµήθειας. Πρέπει να
βρούµε ασφαλιστικές δικλίδες, για να µην έχουµε και στην Αστυνοµία τα παραδείγµατα που µας έδειξε ο Στρατός ή οποιεσδήποτε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες.
Δεν πρέπει η Πυροσβεστική να αποτελέσει ούτε επιχειρησιακό
βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας ούτε έναν ειδικό ανακριτικό
υπάλληλο που ασκεί αστυνοµικά καθήκοντα. Θέλει πολλή προσοχή η διατύπωση. Θα πρέπει να έχουµε και στην Πολιτική Προστασία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Γι’ αυτό η εκπαίδευση
είναι ένας σηµαντικός παράγοντας, διότι εκεί µέσα θα διαµορφωθεί µια άλλη συνείδηση στον αστυνοµικό.
Είχαµε πει για την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, το άρθρο 128 παράγραφος 5, όπου εκεί γίνεται µια διοικητική παρέµβαση χωρίς λόγο σε σχέση µε τη διετία, την
τριετία ή µε τον τρόπο κατάρτισης των καταλόγων.
Το άρθρο 62 παράγραφος 2, θέλει προσοχή. Έχει µία αποαστυνοµικοποίηση της ασφάλειας και πιθανόν µια µετατροπή σε
µια στρατιωτικοποιηµένη υπηρεσία.
Στην παράγραφο 47, κύριε Υπουργέ, των τροπολογιών, είχα
πει ότι δεν µπορεί ο διοικητής να έχει µόνο πτυχίο, ενώ όλοι οι
άλλοι εργαζόµενοι στη σχολή να έχουν µεταπτυχιακά. Ή στο
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 48, θα πρέπει να βάλετε
και τα συγγράµµατα.
Στην παράγραφο 99 των τροπολογιών σας θέλει προσοχή, αν
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έχουµε ένα επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο που δεν αφήνει
καµµία δυνατότητα προσλήψεων. Από την άλλη µεριά έχουµε πει
«οµογενοποίηση», πάει να πει οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας να µπορούν να έχουν το ίδιο καθηκοντολόγιο µε τους άλλους. Βέβαια, συµφωνούµε για το θέµα της ηλικίας. Αν µπορέσουµε να πάνε στα σαράντα πέντε.
Χαίροµαι που είπε ο Υπουργός ότι θα φέρει στην επιτροπή τα
σχέδια προεδρικών διαταγµάτων, διότι πάµε σε µια απονοµοθετικοποίηση της λειτουργίας της Βουλής µέσω πολλών εξουσιοδοτικών διατάξεων.
Θα µου επιτρέψετε, λόγω ειδικότητας, κύριε Υπουργέ, να πω
ορισµένες ιδέες.
Ιδέα πρώτη, που την είπα και χθες, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δηµόσιας Ασφάλειας και Προστασίας των Ελευθεριών.
Ένωση, δηλαδή, του Δικαιοσύνης µε το Προστασίας του Πολίτη.
Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Αστυνοµίας και Αστυνόµευσης.
Ινστιτούτο Αντιεγκληµατικής Πολιτικής. Και µία σηµειολογία που
πιθανόν να σας βρει σύµφωνο, δηλαδή µετατροπή της ΕΥΠ σε
Υπηρεσία Προστασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Μας χρειάζεται και αυτό.
Σε σχέση µε το Σώµα των αστυνοµικών, θα πρότεινα στις
προσλήψεις περισσότερες γυναίκες, καθώς και κίνητρα για είσοδο στο Σώµα Τσιγγάνων, Ποµάκων, διαφόρων µειονοτήτων.
Καταλαβαίνουν καλύτερα αυτοί από οποιονδήποτε άλλο πού
ακριβώς αστυνοµεύουν µειονότητες, µεταναστευτικές οµάδες
κ.λπ..
Μια συζήτηση πρέπει να γίνει µε τις νοµικές σχολές και γι’
αυτό που είπατε, να γίνονται εκεί τα µαθήµατα αλλά και επιτέλους πρέπει ή να υπάρξει κατεύθυνση αστυνοµικών σπουδών
στις νοµικές σχολές ή να γραφτεί από τις νοµικές σπουδές, από
τα νοµικά τµήµατα ένα µάθηµα που να τιτλοφορείται αστυνοµικό
δίκαιο.
Μια προσοχή πρέπει να δοθεί στη συνυπηρέτηση ανθρώπων,
όπως αδελφών κ.λπ., που υπηρετούν σε διαφορετικές αποµακρυσµένες περιοχές.
Δυο-τρεις λεκτικές επισηµάνσεις. Στην κωδικοποίηση λέτε «Με
προεδρικό διάταγµα επιτρέπεται να κωδικοποιούνται». Το «επιτρέπεται» δεν µπαίνει γενικά στους νόµους. Έπρεπε να λέει
«Είναι δυνατή η κωδικοποίηση» ή «κωδικοποιούνται». Προφανώς
επιτρέπεται, τα λέει ο νόµος.
Στα Τµήµατα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων, ενώ
έχετε µέσα στις αρµοδιότητες τον πολιτισµό, δεν το βάζετε στον
τίτλο. Έπρεπε να λέει «Επικοινωνίας, Αθλητισµού, Πολιτισµού και
Εκδόσεων».
Έχω µια διαφωνία, κύριε Υπουργέ, στη χρήση του όρου «υπεύθυνος». «Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος ο Υπαρχηγός». Κατά τη γνώµη µου είναι
υπόλογος, δεν είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος είσαι όταν είσαι εσύ
«από πάνω» κι όχι όταν είσαι εσύ «από κάτω».
Άρα, θα έχει και αυτό ίσως ένα ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν και άλλες λεκτικές επισηµάνσεις. Θα ήθελα όµως
να µείνω στην αποστολή της Αστυνοµίας. Λέει το νοµοσχέδιο «Η
Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια». Προφανώς είναι γεωγραφική η αρµοδιότητα, δεν είναι τοπική. Τοπική σε όλη την επικράτεια δεν
υπάρχει, είναι γεωγραφική.
Ώρες-ώρες η Ελληνική Αστυνοµία έχει καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου. Εκεί υπάρχει άλλο δίκαιο, όπως ξέρετε. Υπάρχει το δίκαιο του πολέµου, δεν υπάρχει το δίκαιο της
Αστυνοµίας.
Σχετικά µε την άσκηση της Αστυνοµίας Δηµόσιας Ασφάλειας
στους νέους, δηλαδή την εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη,
έχει εξαφανιστεί αυτός ο όρος. Δεν υπάρχει πια το δίκαιο των
ηθών, το λέµε αλλιώς.
Κύριε Υπουργέ, είπαµε και χθες ότι εµείς µε αίσθηµα ευθύνης,
µε βεβαιότητα ότι και άλλες τροπολογίες θα φέρετε σε αυτά τα
οποία έχουµε πει, σταθµίζοντας και τις διατάξεις αλλά και την
ευθύνη να µη διχάσουµε το ίδιο το Σώµα και να µη διχάσουµε
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ένα Σώµα µε την κοινωνία και την πολιτική, θα ψηφίσουµε. Όµως,
δεν θα ψηφίσουµε ορισµένα άρθρα. Τα αναφέρω, γιατί για τις
τροπολογίες θα µιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Δεν θα ψηφίσουµε τα άρθρα που αφορούν σε αυτά που σας είπαµε, στα Σώµατα Ασφαλείας, στη διαφωνία µας δηλαδή στο διαχωρισµό, που
είναι τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 62, που θέλει ενισχυµένη
προσοχή και τα άρθρα 99 και 123, που αφορούν τους πυροσβέστες.
Θέλω να ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µέσα από τα προεδρικά
διατάγµατα και ένα µίνιµουµ συναίνεσης, θα καταφέρουµε σε
αυτήν τη χώρα, να έχουµε µία δηµοκρατική Αστυνοµία, στην υπηρεσία του λαού και όχι να λέµε πάντα ότι είναι εχθρός ο λαός.
Καµµιά φορά είναι εχθρός και η Αστυνοµία προς το λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πανούση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κατσώτης για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέλαµε να συνεχίσουµε απ’ αυτό που τελείωσε ο κ. Πανούσης και να καταγγείλουµε το χτύπηµα της συγκέντρωσης των
συνδικάτων που έγινε για τον εφιάλτη της ανεργίας και όπου η
Αστυνοµία µε ΜΑΤ, µε γκλόµπς, µε χηµικά, απάντησε στους
άνεργους που απαιτούσαν µέτρα για την επιβίωσή τους.
Καταγγέλλουµε, επίσης, τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Βρούτση, που ενώ είχε ενηµερωθεί δέκα µέρες τώρα γι’ αυτήν τη συγκέντρωση και ότι θα τον επισκεφθεί αντιπροσωπεία για να συζητήσει το µεγάλο ζήτηµα των ανέργων, εκείνος το έσκασε, την
«κοπάνησε» από το Υπουργείο. Οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι, ο
λαός χρειάζεται να βγάλουν συµπεράσµατα και απ’ αυτήν την
απαξιωτική στάση του Υπουργού Εργασίας απέναντί τους, από
την πολιτική στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων µε υλοποίηση
όλων των αιτηµάτων τους, που αυξάνουν τα κέρδη τους, όπως
και τις οµαδικές απολύσεις που προωθεί, τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% και όλο βέβαια το αντιλαϊκό, αντεργατικό οπλοστάσιο που προωθήθηκε το προηγούµενο διάστηµα.
Η Κυβέρνηση έχει µία καθαρή στρατηγική. Στηρίζει, θωρακίζει
τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
προσαρµόζεται σε όλες τις συνθήκες που έχουν αποφασιστεί,
στις αντιλαϊκές αποφάσεις της.
Αυτή η στρατηγική, υπηρετείται κάθε φορά µε το αντίστοιχο
κράτος και τα διάφορα σώµατα και τους µηχανισµούς που τα
απαρτίζουν. Η ΕΛΑΣ, είναι ένα τέτοιο Σώµα. Διαχρονικά υπηρέτησε τη στρατηγική της αστικής τάξης, όπως αυτή αποτυπωνόταν από τα κόµµατα που κυβέρνησαν. Έχουµε αρκετές φορές
διαχωρίσει το Σώµα από το προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτό,
χωρίς βέβαια αυτό να µη µας επιτρέπει να σηµειώσουµε το ρόλο,
τη στάση των ίδιων των προσώπων στην Ελληνική Αστυνοµία.
Το Σώµα, λοιπόν, της ΕΛΑΣ υπηρετεί το κράτος των εκµεταλλευτών και δεν µπορεί να είναι αλλιώς. Ζητάτε, κύριε Πανούση,
να συµφωνήσουµε µε τη στρατηγική του κεφαλαίου, µε τους µηχανισµούς που διαµορφώνουν για τη θωράκιση της εξουσίας
τους, για την υποταγή του λαού; Ίσως, η έκκλησή σας να αφορά
το ΣΥΡΙΖΑ που δεν αµφισβητεί τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, την κυριαρχία των επιχειρηµατικών οµίλων, την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που κινείται σε ενιαία στρατηγική. Όµως, δεν αφορά εµάς αυτή η έκκλησή σας.
Το σχέδιο νόµου προσαρµόζεται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την πολιτική προστασία.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων, ενισχύει τη σύνδεση των
ελληνικών Σωµάτων Ασφαλείας µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και
διεθνή, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων
της ελληνικής άρχουσας τάξης.
Σε ό,τι αφορά την ΕΛΑΣ, το σχέδιο νόµου επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της, µε ίδρυση νέου κλάδου, νέων
κεντρικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών δοµών, προκειµένου να
γίνει πιο αποτελεσµατική στο βασικό προσανατολισµό της, που
αντικειµενικά είναι η επιβολή του νόµου και των συµφερόντων
της άρχουσας τάξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεσµοθετείται στο άρθρο 13 η κοινή εκ-
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παίδευση αστυνοµικών και στρατιωτικών δυνάµεων. Στην πραγµατικότητα είναι κάτι που συµβαίνει ήδη, όπως και η αντίστοιχη
εκπαίδευση στρατιωτικών δυνάµεων σε ασκήσεις καταστολής
διαδηλωτών. Άρα, αποδεικνύεται ότι γίνεται πιο σαφής ο προσανατολισµός αυτών των Σωµάτων για κοινή δράση ενάντια στον
«εχθρό λαό».
Αυτόν τον προσανατολισµό υπηρετούν και διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 14, όπως η δηµιουργία για πρώτη φορά Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας των
Συνόρων, η δηµιουργία της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, που θα αναβαθµίσει και θα γενικεύσει το φακέλωµα, η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων αλλά και
η σύσταση νέων ειδικών οµάδων ή κλιµακίων, όπως οι κινητές
αστυνοµικές µονάδες, οι οµάδες προληπτικής αστυνόµευσης, οι
οµάδες ειδικών δράσεων, οι ειδικές οµάδες δίωξης της παράνοµης µετανάστευσης, που θα έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση, οπλισµό και αποστολή και θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες που
προβλέπονται στο άρθρο 35. Επίσης, προβλέπεται η δηµιουργία
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, στο άρθρο 21, και η αύξηση της δύναµης των
ΕΚΑΜ κατά εκατό άτοµα, στο άρθρο 43.
Στα άρθρα 11 και 12, µε την παροχή των υπηρεσιών των εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ και σε άλλες αρχές και
τη δηµιουργία αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών διευρύνεται το φακέλωµα.
Για την αναβάθµιση των ήδη θεσµοθετηµένων τοπικών συµβουλίων πρόληψης παραβατικότητας, µε σύναψη µνηµονίων συνεργασίας της ΕΛΑΣ µε τους δήµους σε θέµατα γενικής αστυνόµευσης, επεκτείνεται η ανάθεση καθηκόντων τήρησης της δηµόσιας τάξης στις τοπικές κοινωνίες. Οι επιτροπές περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας, θα συνδέουν τα τοπικά συµβούλια παραβατικότητας των δήµων µε το Κεντρικό Συµβούλιο
Παραβατικότητας που υπάρχει στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε συγκεκριµένες επιτροπές, µεταξύ άλλων, να ασχολούνται για να προλαµβάνονται παραβατικές συµπεριφορές, µεταξύ των οποίων αναφέρονται η σχολική
και η εξωσχολική βία. Γνωρίζουµε ότι πάγια τακτική των κυβερνήσεων είναι ο χαρακτηρισµός µαθητικών κινητοποιήσεων, όπως
οι καταλήψεις, ως βία και η ενεργοποίηση των διωκτικών και κατασταλτικών µηχανισµών σε βάρος των µαθητών. Υπάρχουν
πολλά τέτοια παραδείγµατα τα προηγούµενα χρόνια.
Άλλη παραβατική συµπεριφορά που αναφέρεται, είναι η ένταξη σε αντικοινωνικές οµάδες. Αλήθεια, ποιος θα καθορίζει αν
µια οµάδα είναι αντικοινωνική; Ποια είναι τα κριτήρια αυτά που
παίρνετε υπ’ όψιν; Ποια θα είναι τα όρια από την εγκληµατική
οµάδα;
Στο άρθρο 17, ο Κλάδος Ασφάλειας περιλαµβάνει τη Δίωξη
Οργανωµένου Εγκλήµατος, την Αντιτροµοκρατική, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και τη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών
Ερευνών, ταυτίζοντας σε επίπεδο δίωξης την τροµοκρατία µε το
οργανωµένο έγκληµα. Στο όνοµα της αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, έχει ψηφιστεί ένα νοµικό πλαίσιο που µπορεί να στοχοποιεί και µορφές δράσης του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Στα καθήκοντα της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας εισάγονται,
εκτός από την αντιµετώπιση ειδικών εγκληµάτων βίας, η πρόληψη και καταστολή τροµοκρατικών και εξτρεµιστικών ενεργειών
που στρέφονται κατά του κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Είναι γνωστό ότι µε τον όρο «εξτρεµισµός» µπορούν
να χαρακτηριστούν, εκτός των άλλων, και διάφορες µορφές δράσης, όπως για παράδειγµα η κατάληψη ενός υπουργείου ή δηµόσιου κτηρίου ή ενός δρόµου όπου αγωνίζονται οι εργαζόµενοι.
Με το άρθρο 44, προωθείται η αξιοποίηση από την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ ανώνυµων καταγγελιών για
εγκλήµατα διαφθοράς αστυνοµικού προσωπικού. Κατά τη γνώµη
µας, ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόµος και δεν είναι προς όφελος
του προσωπικού της ΕΛΑΣ αυτή η ρύθµιση.
Είναι επίσης απαράδεκτη ρύθµιση η επέκταση της υποχρέωσης των αστυνοµικών αρχών, όταν διενεργούν προανάκριση
εναντίον υπαλλήλων και λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, να ενηµερώνουν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Εντείνει τον αυταρχισµό µε σκοπό να καλλιεργήσει τον φόβο στους
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εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα.
Με το άρθρο 45, εισάγονται διατάξεις µέσω των οποίων επιχειρείται η υποκατάσταση των φορολογικών και τελωνειακών
αρχών της χώρας από το προσωπικό της Οικονοµικής Αστυνοµίας. Δίνεται η δυνατότητα για τα αδικήµατα φοροδιαφυγής, η
Οικονοµική Αστυνοµία να υποβάλλει απευθείας εκείνη τη µηνυτήρια αναφορά για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Επίσης, η
Οικονοµική Αστυνοµία εξοπλίζεται και µε την αρµοδιότητα φορολογικού και τελωνειακού ελέγχου και µέσα από άρσεις φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τη βεβαίωση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, σε συνδυασµό βέβαια µε τη
φοροεπιδροµή, που θεωρεί ποινικό αδίκηµα τα χρέη πάνω από
5.000 ευρώ.
Είδαµε µάλιστα αυτές τις µέρες µία γριά µε αλτσχάιµερ, ενενήντα χρονών, και άλλη επίσης µε καρδιά, εβδοµήντα πέντε χρονών, την οποία συλλάβανε και την είχαν µε απαράδεκτο τρόπο
στα κρατητήρια για πάνω από είκοσι τέσσερις ώρες.
Με τα άρθρα 53 και 54, διατίθενται θέσεις ειδικών φρουρών
προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τη ΣΤΑΣΥ και τον
ΟΑΣΑ, µε βάση την τροπολογία που φέρνετε.
Οι εδικοί φρουροί διατίθενται για την αστυνόµευση σταθµών
και εγκαταστάσεων απέναντι σε ποιους άραγε; Ασφαλώς θα
αξιοποιηθούν και για την αντιµετώπιση των κινητοποιήσεων των
εργαζοµένων στις πιο πάνω επιχειρήσεις, όπως εξάλλου αξιοποιήθηκαν τα ΜΑΤ εναντίον των απεργών του µετρό.
Με το άρθρο 57, θεσπίζονται αυστηρότατες και αυταρχικές
ποινικές κυρώσεις σε βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων σε αυτές – το είπαµε και χθες, κύριε
Υπουργέ- που αφ’ ενός µεν δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη νοµιµότητα λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, αφ’ ετέρου δε, δουλεύουν για ένα µεροκάµατο και ουδεµία ευθύνη
φέρουν για τα νοµικά ζητήµατα της επιχείρησης.
Με το άρθρο 59, προβλέπεται ποινή για όσους εµπλέκονται σε
προπαρασκευαστικές πράξεις εµπρησµού σε δάση, χωρίς να διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές οι ενέργειες. Η ρύθµιση που προτείνετε είναι εξαιρετικά αόριστη και επικίνδυνη, κατά την
εκτίµησή µας.
Με το άρθρο 62, προτείνεται η σύσταση Συντονιστικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας, υπό την
εποπτεία του Πρωθυπουργού, µε αντικείµενο τον συντονισµό της
αντιµετώπισης σοβαρών τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών και
κάθε είδους κρίσιµων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας.
Με την απόφαση ενεργοποίησης της συγκεκριµένης υπηρεσίας να ανήκει στον εκάστοτε πρωθυπουργό, µπορεί να µεταφραστεί σε κρίσιµο περιστατικό εσωτερικής ασφάλειας ακόµη
και µία δυναµική λαϊκή κινητοποίηση, µια απεργία διαρκείας και
να κληθούν τα ΕΚΑΜ και η ΜΥΑ, που στελεχώνουν την υπηρεσία,
για να την αντιµετωπίσουν.
Με το νοµοσχέδιο επιχειρείται µία σηµαντική αναβάθµιση του
προσανατολισµού και της οργάνωσης της ΕΛΑΣ στα ζητήµατα
της αστυνόµευσης και καταστολής των µεταναστών χωρίς χαρτιά. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 11, παράγραφος 1, το κυνήγι µεταναστών ανάγεται σε έναν από τους τρεις βασικούς σκοπούς
της ΕΛΑΣ, µαζί µε την τάξη και την ασφάλεια. Αντίστοιχα µε το
άρθρο 15 παράγραφος1, αναβαθµίζεται η Διεύθυνση Αλλοδαπών
σε Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας των Συνόρων ισότιµα µε
τους άλλους δύο Κλάδους Τάξης και Ασφάλειας.
Επιπλέον µε το άρθρο 102, αποκτά ευρύτερες αρµοδιότητες
και αναβαθµισµένη οργανωτική διάρθρωση το λεγόµενο Εθνικό
Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων που
µετονοµάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων
Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι αρµοδιότητές του επεκτείνονται
πέρα από το συντονισµό της δράσης των εµπλεκόµενων ελληνικών υπηρεσιών και της συνεργασίας µε τις ευρωενωσιακές
δοµές, όπως η EUROSUR και η FRONTEX που αφορούν την επιτήρηση και φύλαξη των συνόρων σε µία ευρύτερη γκάµα ζητηµάτων που αφορούν το σύνολο της χάραξης και εφαρµογής της
πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου στη χώρα.
Με το άρθρο 124, απαγορεύεται για πρώτη φορά στους µετανάστες χωρίς χαρτιά να στέλνουν εµβάσµατα µε χρήµατα στις
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πατρίδες τους και γενικά έξω από τη χώρα, ενώ καθιερώνεται
έλεγχος και στα εµβάσµατα των νοµίµων, µε απειλή ποινικών κυρώσεων και προστίµων στις τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις µεταφοράς συναλλάγµατος και στους υπαλλήλους τους. Είναι
προφανής η κατασταλτική αντιµετώπιση του ζητήµατος της µετανάστευσης και του ασύλου, που θα σηµάνει µεγαλύτερο κυνήγι των µεταναστών και προσφύγων που διωγµένοι από τη χώρα
τους αναζητούν µία καλύτερη τύχη, µε συλλήψεις, φυλακίσεις
στα κέντρα κράτησης, επαναπροωθήσεις κ.λπ..
Όσον αφορά στο Πυροσβεστικό Σώµα, το σχέδιο νόµου προβλέπει διατάξεις που υποβαθµίζουν την επιχειρησιακή ικανότητά
του. Ανοίγουν το δρόµο στην εµπορευµατοποίηση υπηρεσιών
πυρασφάλειας και πυρόσβεσης µε την ανταποδοτικότητα των
υπηρεσιών του, ενώ το εµπλέκει στη διαχείριση των κρίσεων
εσωτερικής ασφάλειας, ως ιδιαίτερο Σώµα Ασφαλείας, προωθώντας και την παραπέρα στρατιωτικοποίησή του, την αναβάθµιση του αυταρχικού Πειθαρχικού Δικαίου για το προσωπικό του.
Με το άρθρο 64, το Πυροσβεστικό Σώµα χαρακτηρίζεται ως
ιδιαίτερο Σώµα Ασφαλείας, που συµµετέχει στην αντιµετώπιση
κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης και
σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους συναρµόδιους φορείς. Είναι
προφανές ότι αυτή η αποστολή υπερβαίνει την αντιµετώπιση
πυρκαγιών, καταστροφών και διασώσεων και µπορεί να σηµαίνει
και ανάληψη δράσης από το Πυροσβεστικό Σώµα για την αντιµετώπιση του «εχθρού -λαού». Αυτό επιβεβαιώνει και η καθιέρωση διεθνούς συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη
EUROPOL και άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 88.
Με το άρθρο 65, καθιερώνεται η ανταποδοτικότητα και ανοίγει
ο δρόµος για την εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Πυροσβεστικό Σώµα. Δίνεται η δυνατότητα σύναψης
συµβάσεων µε φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα για
την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Εισάγεται ρύθµιση, βάσει της οποίας το Πυροσβεστικό Σώµα θα
επιβάλλει πρόστιµα ή άλλες ποινές σε περίπτωση που κληθεί να
επέµβει σε περιστατικό που οφείλεται σε βαριά αµέλεια ή κακοσυντηρηµένο εξοπλισµό.
Δηλαδή, θα οδηγηθούµε σε καταστάσεις, όπως να υπάρχουν
εγκλωβισµένοι ακόµη και φωτιές σε εξέλιξη και να µην καλείται
η Πυροσβεστική Υπηρεσία, επειδή οι ένοικοι δεν είχαν χρήµατα
να συντηρήσουν το ασανσέρ της πολυκατοικίας ή τους πυροσβεστήρες.
Με το άρθρο 66, διατηρείται σε ισχύ η ρύθµιση για οπλοφορία
των πυροσβεστικών ανακριτικών υπαλλήλων λειτουργώντας εκφοβιστικά για το προσωπικό της Πυροσβεστικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καθιερώνεται η εφαρµογή του ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αφήνοντας ανοικτά ζητήµατα καταστρατήγησης του ωραρίου, πληρωµής υπερωριών κ.λπ..
Με το άρθρο 67, όπου περιγράφεται η αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, ενισχύεται η δυνατότητα µε υπουργικές αποφάσεις να συγχωνεύονται και να καταργούνται πυροσβεστικοί σταθµοί και κλιµάκια, άλλα να
µετατρέπονται σε εποχικά τη στιγµή που είναι διαπιστωµένες οι
µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υπηρεσίες.
Με το άρθρο 70, προβλέπεται η φοίτηση στην Πυροσβεστική
Ακαδηµία ή η παροχή υπηρεσιών από αυτήν ή η πιστοποίηση επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων έναντι αµοιβής.
Τρίτον, ταυτόχρονα µέσω της διοικητικής, οικονοµικής και περιουσιακής αυτοτέλειας, η οποία της παρέχεται και µε δεδοµένες
τις περικοπές στις πιστώσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος, ενδέχεται να αναζητηθούν οικονοµικοί πόροι από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών-ενισχυτών.
Έχουµε να πούµε αρκετά για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Είναι ζητήµατα τα οποία δεν τα αγγίζει το σχέδιο νόµου ή τα αγγίζει από άλλη σκοπιά.
Τέλος, θα θέλαµε να πούµε για τις τροπολογίες τα εξής:
Έχουµε τέσσερις υπουργικές και είκοσι τέσσερις βουλευτικές.
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Από αυτές, παρά τις δεκατέσσερις σελίδες νοµοτεχνικών βελτιώσεων, συµπληρώσεων, έχουµε δέκα τροπολογίες από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
Επιβεβαιώνεται αυτό που σηµειώνουν οι εκπρόσωποι των σωµατείων της ΕΛΑΣ, του προσωπικού και της Πυροσβεστικής ,ότι
δεν προηγήθηκε συζήτηση µε τους ίδιους αλλά –απ’ ό, τι φαίνεται- ούτε και µε το ΠΑΣΟΚ προηγήθηκε συζήτηση. Απλά, ειπώθηκε ένα «ΝΑΙ» στο νοµοσχέδιο από τον επικεφαλής τους και εδώ
µε τροπολογίες που έφερε ο εισηγητής, προσπαθούµε να δούµε
τι θα γίνει. Δεν µας είπατε, κύριε Υπουργέ, ποιες είναι αυτές που
κάνετε δεκτές, για να δούµε τί στάση θα κρατήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κύριος Υπουργός για να µας το πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Μετά από εµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επίσης -και ολοκληρώνω- κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε τις υπουργικές τροπολογίες.
Όσο για τις βουλευτικές δεν έχετε τοποθετηθεί. Ωστόσο µας
κάνει εντύπωση η τροπολογία του κ. Τριαντάφυλλου, που θέλει
συνήγορο, που θα λύνει τις διαφορές διοικούντων και διοικουµένων. Δηλαδή, οι φορείς, τα σωµατεία του προσωπικού της
ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής τι θα κάνουν; Δεν παρεµβαίνουν
όταν υπάρχουν τέτοια προβλήµατα; Θα πρέπει να έχουµε ένα
άλλο συνήγορο, για να ακυρώσει το ρόλο των σωµατείων που
τον κατέκτησαν µέσα από αγώνες όλη αυτήν την περίοδο; Ας µας
πει ο κ. Τριαντάφυλλος τι εννοεί µε αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κατσώτη, µιλήσατε για δεκαεπτά λεπτά. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο δικός σας µίλησε για δεκαοκτώ, δεκαεννέα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θα πει ο δικός µας
και ο δικός σας; Μη διαµαρτύρεστε, πάντα έχετε την ευνοϊκότερη µεταχείριση. Μιλήσατε στην εισήγηση, αφού το λέτε, έχετε
δεκαεννιά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, στην πρώτη τοποθέτησή µας αναφερθήκαµε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ένστολοι της ΕΛΑΣ και της Πυ-
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ροσβεστικής για τα οποία ούτε καν αναφορά δεν γίνεται στο σχέδιο νόµου πόσω µάλλον να δοθεί λύση. Αναφερόµαστε στα ωράρια απασχόλησης, στις απλήρωτες υπερωρίες, στα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά ζητήµατα, στα µέτρα υγιεινής, της ασφάλειας
και σε άλλα ζητήµατα που απασχολούν το προσωπικό της ΕΛΑΣ
και της Πυροσβεστικής.
Καλούµε το προσωπικό της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής σε συντονισµό µε τα άλλα σωµατεία του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα, να αγωνιστούν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
και τη διεκδίκηση των αιτηµάτων τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχουν γραφτεί
τριάντα δυο συνάδελφοι, γι’ αυτό σας παρακαλώ να τηρούµε
τουλάχιστον το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε εκφράσει
ένα αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας προλαβαίνω,
κύριε Λαφαζάνη. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός. Περιµένετε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µακρηγορήσω. Σέβοµαι την τοποθέτηση του κ. Λαφαζάνη και θα το πράξω µόλις
δυνηθώ, διότι γίνεται κάποια συζήτηση επί του θέµατος. Συζητάω
ως προς το λεκτικό ορισµένων τοποθετήσεων. Θα µου επιτρέψετε και επί της αρχής σε κάτι που είπε ο αγαπητός κύριος συνάδελφος να τοποθετηθώ µετά.
Θα ήθελα να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
αφορούν την προσαρµογή του νοµοθετήµατος στην έκθεση την
οποία κατέθεσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Επίσης,
θα ήθελα να δηλώσω ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1.227
και ειδικό αριθµό 25/28-2-2014 δεν θα συζητηθεί, αποσύρεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη): Επί του γενικού θέµατος, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω το εξής: Υπάρχουν δύο
τρόποι νοµοθέτησης. Υπάρχει ο συνήθης τρόπος στον οποίο
έχουµε εθιστεί επί χρόνια, όπου έρχεται ένας Υπουργός, καταθέτει en block ένα νοµοθέτηµα στην επιτροπή, δεν αλλάζει ούτε
ένα «και», το φέρνει en block στη Βουλή, δεν αλλάζει ούτε ένα
«και», το ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία και µετά ο Υπουργός
αποχωρεί.
Εγώ δεν πιστεύω σ’ αυτόν τον τρόπο. Από την πρώτη µέρα,
και όταν ακόµα η Νέα Δηµοκρατία είχε µονοκοµµατική κυβέρνηση το 2009, πίστευα και ακόµα πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία
είναι µία ζωντανή διαδικασία. Έχεις µία βασική θεωρητική
αντίληψη του πού πρέπει να πάει το πράγµα και βεβαίως από
αυτή δεν µπορείς να αποστείς, διότι τότε θα έπρεπε να καταθέσεις κάτι τελείως διαφορετικό, όµως σε κάθε αντίληψη,
υπάρχουν εµφιλοχωρούµενα από την ίδια την ανθρώπινη φύση
σφάλµατα και επίσης κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια.
Η Βουλή και οι επιτροπές έχουν έννοια, µόνο εάν διεξάγεται σε
αυτές ένας ζωντανός κοινοβουλευτικός διάλογος.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
επιτρέπω και να επιβάλλω στον εαυτό µου την πολυτέλεια να
αποδέχοµαι τις απόψεις των συναδέλφων µέχρι και στο έσχατο
σηµείο της διαδικασίας, όταν αυτό αποδεικνύεται χρήσιµο, όσο
εγώ τουλάχιστον το αντιλαµβάνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουράκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω δώσει τον λόγο,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε αλλά πρόκειται
για ένα σοβαρό θέµα. Αφορά και το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα πάρετε τον λόγο
µετά. Να τελειώσουν οι εισηγητές πρώτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε ένα αίτηµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σεβαστείτε τους
εισηγητές τουλάχιστον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα τι να σεβαστώ, κύριε
Πρόεδρε; Με συγχωρείτε. Μίλησε ο κύριος Υπουργός και έθεσε
ένα θέµα. Περνάνε οι εισηγητές και δεν µας λέει ποιες από τις
κατατεθειµένες τροπολογίες από τους Βουλευτές γίνονται δεκτές. Πότε θα µας το πείτε; Όταν θα τελειώσει η συζήτηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Δεν έχει το δικαίωµα να µιλήσει, κύριε
Πρόεδρε. Αφού µε φωνάξατε και είµαι στο Βήµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να µη µου δίνετε τον λόγο για αυτό το απλό πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
έχω δώσει τον λόγο στον κ. Κουράκο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι υποχρέωσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποια είναι υποχρέωσή µου; Έχω µιλήσει επανειληµµένως για την υποχρέωσή µου.
Το τι θα κάνει ο Υπουργός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα τι λέτε κύριε Πρόεδρε; Δεν
µπορεί να παραβιάζετε τον Κανονισµό, το Σύνταγµα, τα πάντα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Είναι υποχρέωσή σας να µου
δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Τελειώσατε,
κύριε Λαφαζάνη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο άρθρο του Κανονισµού παραβιάζεται;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουν κατατεθεί τροπολογίες
Βουλευτών. Οι τροπολογίες αυτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το είπατε πέντε
φορές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε, να
τελειώσω. Πρέπει να ξέρουµε ποιες από αυτές τις τροπολογίες
γίνονται δεκτές. Αν δεν ξέρετε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άµα είναι να παίρνει ο καθένας τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο όποτε θέλει, τότε θέλω κι εγώ να αρχίσω να µιλάω τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, τι
κάνετε τώρα; Καταλαβαίνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι «κύριε Λαφαζάνη»; Είναι
υποχρέωσή σας. Το είπαµε µία, το είπαµε δύο. Πραξικοπήµατα
κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πρώτον…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάθε φορά στο τέλος της
συζήτησης φέρνετε τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, δεν µπορούµε
τώρα να συνεννοηθούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παίρνετε τον λόγο
χωρίς να σας τον έχω δώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα δεν τον δίνετε ποτέ εσείς τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βάζετε ζήτηµα, το
οποίο έχετε ήδη βάλει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς τον λόγο τον δίνετε µε
άλλες προτεραιότητες και άλλες σκοπιµότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σοβαρά µιλάτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Συµφωνώ µε αυτό που λέτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Κουράκο. Και για
εσάς το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
καθίστε κάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Μα συµφωνώ µε αυτό που λέτε, κύριε
Λαφαζάνη. Δεν έπρεπε να δώσει ο Πρόεδρος στον Υπουργό τον
λόγο. Έπρεπε να τον δώσει αφού τελειώσουν οι ειδικοί αγορητές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το νοµοσχέδιο έχει εκατόν είκοσι
επτά άρθρα και φέρνετε τόσες τροπολογίες, που είναι σαν να
φέρνετε άλλο ένα νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Συµφωνώ µε αυτό που λέτε αλλά όχι
να συνεχίζετε εσείς το λάθος του Προέδρου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Περιµένετε, κύριε
Κουράκο.
Σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, να τα αφήσετε αυτά, ότι
δίνουµε µε σκοπιµότητα τον λόγο. Υπάρχει ο Κανονισµός της
Βουλής, τον οποίον εσείς δεν τηρείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος είναι ο Κανονισµός; Μα
είναι πρακτική αυτή; Τι «υπάρχει Κανονισµός»; Πρέπει να
τηρήσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς λέω δεν τον
τηρείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τηρείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τώρα, κύριε Βορίδη.
Εσείς να τα πείτε αλλού αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τηρείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τηρείται; Μπράβο! Με το να
φέρνετε τροπολογία στο τελευταίο λεπτό; Καταθέτετε τροπολογία σε συνεννόηση µε τον Υπουργό και το κάνετε την
τελευταία στιγµή. Ντροπή!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες. Να
τις διαβάσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
κύριε Βορίδη, παρακαλώ!
Να µη γράφονται στα Πρακτικά οι παρεµβάσεις εκτός µικροφώνου.
Κύριε Κουράκο, έχετε τον λόγο, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς κάνατε το
λάθος που δώσατε τον λόγο στον Υπουργό. Έπρεπε να τελειώσουν οι ειδικοί αγορητές και µετά να γίνουν τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουράκο,
είστε καινούργιος Βουλευτής. Ο Υπουργός…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εκείνο που έχω να πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούστε λίγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Είµαι τόση ώρα εδώ και παρακο-
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λουθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όσες ώρες ας είστε..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: …την Κυβέρνηση να κάνει διαβουλεύσεις και να συνεχίζει να καταθέτει τροπολογίες µέχρι και την
τελευταία στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εδώ ο καθένας εφαρµόζει τον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουράκο σας
παρακαλώ!
Ακούστε λοιπόν. Να µάθετε καλά τον Κανονισµό. Εγώ έδωσα
τον λόγο στον Υπουργό. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, ο Υπουργός δικαιούται να πάρει τον λόγο, όποτε τον ζητήσει.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απλά πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν το καταλαβαίνετε; Και λέτε µετά ότι εγώ έκανα το λάθος, χωρίς να ξέρετε
τον Κανονισµό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Δεν διαφωνώ µε αυτό που λέτε, κύριε
Πρόεδρε. Όµως έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης που ζητάει να µάθουµε ποιες τροπολογίες δέχεται ο Υπουργός. Δεν ξέρουµε.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή συζητούµε για τις τροπολογίες θα
σα πω την προσωπική µου άποψη.
Είναι απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, στο δικό σας νοµοσχέδιο
να κατατίθενται τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που χθες-προχθες είχαµε νοµοσχέδιο και την
άλλη βδοµάδα θα υπάρχει νοµοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο να έρχονται από άλλα Υπουργεία, που δεν έχουν καµµία σχέση µε
αυτό το νοµοθέτηµα, και να κατατίθενται τροπολογίες.
Και αυτό έχει συµβεί και στο παρελθόν και ξέρετε πολύ καλά
ότι εσείς, οι Πρόεδροι της Βουλής, είχατε εκφράσει τις διαφωνίες σας, πράγµα που δεν το βλέπω σήµερα.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, στην επί των άρθρων συζήτηση του νοµοσχεδίου για την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Στη χθεσινή συζήτηση επί
της αρχής του νοµοσχεδίου, αναφέρθηκαν µία σειρά από ενστάσεις, διαφωνίες και αντιρρήσεις, είναι, όµως, εξόχως σηµαντικό
να δώσουµε την ανάλογη προσοχή στα άρθρα προκειµένου να
διορθώσουµε ό,τι είναι δυνατόν και να ευθυγραµµιστούµε µε
πολλές από τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι κατ’ εξοχήν ενδιαφερόµενοι, που δεν είναι άλλοι από τους ένστολους υπηρετούντες.
Άλλωστε, είναι προφανές ότι τόσο εξαιτίας του εύρους των
εµπλεκοµένων φορέων, όσο και εξαιτίας της σηµασίας για το σύνολο της κοινωνίας, το νοµοσχέδιο έχει πολυεπίπεδο ενδιαφέρον. Θίγονται θεσµοί και δοµές, όπως είναι η Ελληνική Αστυνοµία, η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία, των οποίων ο
ρόλος καθίσταται συµβολισµός για την κοινωνία, την επιχειρηµατικότητα, ακόµη και τη λειτουργία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος.
Αν ανατρέξουµε στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της αρµόδιας επιτροπής προκύπτει ότι το σύνολο των φορέων έχουν καταγράψει µία σειρά από ενστάσεις. Πρώτα από όλα, συζητάµε
για ένα νοµοσχέδιο στην παραγωγή του οποίου δεν συµµετείχε
κανένας από τους ανώτατους, ανώτερους και κατώτερους αξιωµατικούς της Αστυνοµίας ως γνώστες της καθηµερινότητας και
της ουσίας των προβληµάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η καθολική αποδοκιµασία του νοµοσχεδίου από τις πενήντα εννιά πρωτοβάθµιες οργανώσεις που αποτελούν την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών. Η απαξίωσή τους, αποτελεί δείγµα της απόκλισης που
υπάρχει µεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου και των πενήντα χιλιάδων ενστόλων περίπου που έρχονται σε καθηµερινή βάση αντιµέτωποι µε το οργανωµένο έγκληµα. Είναι τουλάχιστον άδικο
και µικρόψυχο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας να θέτει
στο περιθώριο τους καθ’ ύλην αρµοδίους, πόσω µάλλον όταν
όλοι γνωρίζουµε το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η σηµερινή
Αστυνοµία µε τεράστιες ελλείψεις τόσο στις υποδοµές, όσο και
σε βασικά είδη αυτοπροστασίας, όπως είναι κράνη, στολές, γιλέκα, αξιόπιστα αυτοκίνητα, κλπ..
Κύριε Υπουργέ, η σκέψη σας µόνο για την κατάργηση του Αρ-
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χηγείου της Αστυνοµίας ήταν εκ του πονηρού. Θέλετε να ελέγχετε την ηγεσία και την Αστυνοµία. Καλώς κάνατε και το πήρατε
πίσω.
Το νοµοσχέδιο περιέχει φιλόδοξες, αλλά ταυτόχρονα γενικόλογες και ανεφάρµοστες ρυθµίσεις. Είναι δυνατόν να αναφερόµαστε σε απλοποίηση των δοµών και µείωση του λειτουργικού
κόστους, όταν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνει λόγο για
επιβάρυνση της τάξης των 18.000.000 ευρώ; Την ίδια ώρα που
το νοµοσχέδιο επικαλείται την αναδιάρθρωση των δοµών, δεν
προβλέπεται η λιµενική αστυνόµευση, παρά τα οµολογουµένως
θετικά αποτελέσµατα που έδειξε το εγχείρηµα.
Παράλληλα, ενώ όλοι συµφωνούµε στην ανάγκη εκσυγχρονισµού της Αστυνοµίας, ελαχιστοποιείται η εισαγωγή µέσα από τη
διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε κάθε ευνοµούµενη
κοινωνία, ο ρόλος της αστυνοµίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
της συνταγµατικής τάξης ως αποκλειστικός φορέας χρήσης έννοµης βίας. Ο περιορισµός των θέσεων καθώς και η εισαγωγή
µε αδιαφανείς τρόπους εγκυµονούν κινδύνους για την αναδιάρθρωση και την αποτελεσµατικότητα του Σώµατος.
Στο άρθρο 42, γίνεται λόγος για κατάργηση έξι χιλιάδων εφτακοσίων περίπου οργανικών θέσεων. Είναι αδιανόητο σ’ αυτήν την
έκτακτη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα να µπαίνουν διλήµΜατα µνηµονιακής πολιτικής στα Σώµατα Ασφαλείας. Είναι γνωστό σε όλους ότι ήδη δύο σχολές έχουν µετατραπεί σε κέντρα
µεταναστών.
Στο άρθρο 123, προβλέπεται ακόµη και η χρήση ενεργών
στρατοπέδων ως κέντρα µεταναστών, γεγονός που µπορεί να
αποτελεί εστία κοινωνικών εντάσεων για τις τοπικές κοινωνίες.
Πρόσθετα το νοµοσχέδιο, κινούµενο σε µία λογική περικοπών
δαπανών, εισάγει τη λογική «πολτοποίησης» των δοµών. Συνθλίβονται διαφορετικές ειδικότητες και αρµοδιότητες, δηλαδή άλλο
Αστυνοµία, άλλο ειδικοί φρουροί, πολλώ δε µάλλον άλλη η λειτουργία της Δηµοτικής Αστυνοµίας των ΟΤΑ, όπου και καταργήσατε.
Αξίζει να επισηµάνουµε στο άρθρο 125, το οποίο αναφέρεται
στον τρόπο ανάθεσης εκτάκτων εργασιών επισκευής, πρόσθεσης υποδοµών, ότι προβλέπονται οι διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης χωρίς να καθορίζεται η ακριβής έννοια των εκτάκτων
συνθηκών.
Θα µπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα σηµεία. Καθήκον και
υποχρέωση, όµως, θεωρώ ότι είναι να συµβάλλω θετικά στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο µε την κατάθεση προτάσεων.
Πρώτα απ’ όλα, οφείλουµε να διατηρήσουµε ακέραιο το αστυνοµικό έργο. Η θέσπιση και η εκχώρηση αρµοδιοτήτων στον Συνήγορο του Πολίτη περιπλέκει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
σ’ έναν τοµέα υψίστης ασφαλείας. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η διά
βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση του δυναµικού της Αστυνοµίας
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εκσυγχρονισµού της ΕΛΑΣ
προσαρµοσµένης στα διεθνή πρότυπα. Ταυτόχρονα, η αναµόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου προς την κατεύθυνση διασφάλισης των καλουµένων σε απολογία από µονοµελές όργανο, θα
ενισχύσει την έξωθεν καλή µαρτυρία του Σώµατος. Είναι απαραίτητη η αναβάθµιση αστυνοµικών εγκαταστάσεων µε κυρίαρχη
αυτήν των αστυνοµικών τµηµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία εποχή όπου η κοµµατοκρατία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σηµερινής αξιακής
κρίσης, το κοµµατοκεντρικό µοντέλο εξουσίας, που αντιµετώπιζε
τον κρατικό µηχανισµό ως λάφυρο, πνέει τα λοίσθια. Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η απαγκίστρωση της φυσικής ηγεσίας του Σώµατος από την πολιτική στα επιχειρησιακά, τουλάχιστον, θέµατα, η σύνθετη εκλογή του αρχηγού και της λοιπής
ηγεσίας, υπαρχηγού και επιτελάρχη του Σώµατος.
Τέλος, σ’ ένα πνεύµα σύνθεσης είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν καινοτόµες συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς, όπως
Ένοπλες Δυνάµεις, ΟΤΑ, σε βαθµό που θα αξιοποιείται κατάλληλα η εξειδικευµένη γνώση και η εµπειρία, συµβάλλοντας στην
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της σύγχρονης µορφής εγκληµατικότητας.
Δυστυχώς, το παρόν σχέδιο νόµου τα περισσότερα απ’ αυτά
δεν τα θίγει καθόλου. Η επίκληση δε από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι θα επακολουθήσουν προεδρικά διατάγµατα που θα
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καθορίζουν διάφορα θέµατα δηµιουργεί περισσότερο προβληµατισµό παρά βεβαιότητα ότι θα συµβάλλουν σε κάτι θετικό.
Επειδή, λοιπόν, είναι πεποίθησή µας ότι η αναδιοργάνωση της
Αστυνοµίας δεν µπορεί να αποµονωθεί και να αποτελέσει εντέλει
προϊόν εργασίας µόνο ενός Υπουργού ή µιας επιτροπής Υπουργείου, του Υπουργείου του Προστασίας του Πολίτη αλλά απαιτείται διακοµµατική προσπάθεια και εθνική συνεννόηση, πρέπει
να συσταθεί µία µόνιµη οµάδα εργασίας που θα εργαστεί για τον
σκοπό αυτό µε τη συµµετοχή και των συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και των ειδικών επιστηµόνων, οι οποίοι θα συνεισφέρουν µε τις γνώσεις τους για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Συµπερασµατικά, καταλήγω, ότι το παρόν σχέδιο νόµου επιδέχεται βελτιώσεις στη βάση της αµοιβαίας συνεννόησης, προκειµένου να εγσκύψουµε στα κρίσιµα ζητήµατα που άπτονται της
ασφάλειας του πολίτη ως συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα
του πολίτη και αντιστοίχως πολιτειακή υποχρέωση.
Όσον αφορά τα προεδρικά διατάγµατα, κύριε Υπουργέ, που
αφορούν το νοµοσχέδιο, πριν τα εκδώσετε, πρέπει να ενηµερώσετε, τουλάχιστον, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και πριν τα
υπογράψετε, να συνεννοηθείτε, γιατί µονοµερώς όταν το κάνετε,
είµαι βέβαιος ότι θα κάνετε πολλά λάθη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις:
Στους νοµούς στους οποίους υπάρχουν ειδικοί φρουροί και
δεν συµπληρώνουν τον αριθµό είκοσι ένα, δεν έχουν σωµατείο.
Κανονίστε να τους εντάξετε τουλάχιστον στο σωµατείο των
αστυνοµικών του νοµού.
Δεύτερον, πρέπει να εφαρµόζεται το προεδρικό διάταγµα της
εργασίας των αστυνοµικών υπαλλήλων, που αφορά µεταθέσεις,
ωράρια κ.λπ. και όπου οι διοικητές ή οι προϊστάµενοι δεν τα
εφαρµόζουν, να υπάρχουν επιτέλους διοικητικές κυρώσεις! Δεν
µπορεί να έχουν «του κλώτσου και του µπάτσου» τον αστυφύλακα.
Τρίτον, όσον αφορά στην Πυροσβεστική. Είναι ένα τριχοτοµηµένο σώµα, µε µονίµους υπαλλήλους, µε πενταετούς υποχρέω-
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σης και εποχικούς. Επιτέλους, αποφασίστε να οµογενοποιήσετε
το Σώµα, για να υπάρχει εύρυθµη λειτουργία, γιατί µε αυτόν τον
τρόπο υπάρχουν πολλά προβλήµατα.
Δεν ξέρω εάν το Υπουργείο Εσωτερικών φέρει την τροπολογία
αυτή όπου ο προεκλογικός αγώνας θα διαρκεί τριάντα ηµέρες,
γιατί είχε φέρει στο προηγούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης άλλη τροπολογία.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να σοβαρευτείτε γιατί πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και δεν υπάρχει εκλογικός νόµος για το
πώς θα πάµε σε αυτές! Είναι ντροπή αυτό που κάνετε ως Κυβέρνηση. Και πρέπει επιτέλους να ξέρουµε ποιο θα είναι το πλαίσιο
που θα κατέβουν τα κόµµατα και θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός
σε αυτές τις εκλογές. Πάντως, αιφνιδιασµοί τριάντα ηµερών, είκοσι πέντε ηµερών και τριάντα πέντε ηµερών είναι αστείοι και το
µόνο που κάνετε είναι να εξευτελίζεστε ως Κυβέρνηση. Αυτό δείχνει ένα πράγµα. Διαλύθηκε η «Ελιά» που πήγε να κάνει το
ΠΑΣΟΚ. Σήµερα έχετε πρόβληµα εσείς πώς θα νοµοθετήσετε.
Φτιάξτε την «Αγραπιδιά» µεταξύ εσάς και του ΠΑΣΟΚ, να τελειώνουµε και να ξέρουµε µε ποιον ακριβώς νόµο θα πάµε στις ευρωεκλογές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κύριε
Κουκουλόπουλε, να κάνω δύο ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι έχει έρθει επιστολή, η οποία υπογράφεται από τους
Βουλευτές-µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές αναλαµβάνει από 6 Μαρτίου 2014 ο Βουλευτής
Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επίσης, έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από
τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα
ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους
από το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω
µια σηµαντική υπενθύµιση σε εσάς και να προτείνω κάτι.
Σήµερα είναι 6 Μαρτίου. Σαν σήµερα πριν είκοσι χρόνια έφυγε
από κοντά µας µια µεγάλη Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη. Η Μελίνα δεν χρειάζεται ούτε συστάσεις ούτε έχει ανάγκη σήµερα, είκοσι χρόνια µετά το «φευγιό» της, να επιδαψιλεύσουµε τιµές.
Θέλω απλά να θυµίσω λιτά ότι η Μελίνα τίµησε την τέχνη, τίµησε
την εµπιστοσύνη των πολιτών και του Ανδρέα Παπανδρέου, που
την εµπιστεύτηκε να είναι µέλος των κυβερνήσεών του και στους
δεκαέξι σχηµατισµούς και ανασχηµατισµούς κυβερνήσεων που
έκανε. Ήταν το µοναδικό στέλεχος που άντεξε -όπως και ο ίδιος
ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει- και στους δεκαέξι ανασχηµατισµούς. Πάνω από όλα, όµως, τίµησε την Ελλάδα.
Για εµάς, τα στελέχη, τα µέλη, τους ανθρώπους που πίστεψαν
και πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν η δικιά µας Μελίνα. Ξέρουµε,
όµως, καλά ότι η Μελίνα ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
Ακόµη και η γέννησή της και το «φευγιό» της, κύριε Πρόεδρε,
ας µου επιτραπεί να πω, ήταν λες και ήταν κάπου γραµµένα από
κάποιον. Στις 18 Οκτωβρίου γεννήθηκε η Μελίνα, στις 8 Οκτωβρίου ήταν και η ιστορική ηµέρα της αλλαγής στην Ελλάδα το
1981 και στις 6 Μαρτίου έφυγε, όπου είναι και η επέτειος του Κιλελέρ. Μια γυναίκα που είχε την ανατροπή µέσα της και την
έκανε πράξη σε όλη της τη ζωή, δεν διάλεξε τυχαία ηµέρα για
να φύγει.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι πως η Μελίνα Μερκούρη -και µε
αυτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- κατάφερε -και πιστεύω ότι
σε αυτό συµφωνούν όλοι οι συνάδελφοι- κάτι σπάνιο, ίσως και
µοναδικό. Κατάφερε να γίνει στοιχείο της ταυτότητας του ελληνικού Έθνους, κατάφερε την ταύτισή της µε την έννοια της Ελλάδος και του ελληνισµού, κατάφερε να είναι η Μελίνα στα µάτια
των ξένων η ίδια η Ελλάδα.
Στη νεότερη ιστορία δεν µπορούµε να βρούµε προσωπικότητα
µε τόσο ισχυρή ταύτιση στα µάτια των ξένων σαν αυτή που κατάφερε η Μελίνα Μερκούρη.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι νοµίζω πως δικαιούται τον τίτλο
της απόλυτης Ελληνίδας στη νεότερη ιστορία µας.
Για αυτόν τον λόγο, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µε τη συµφωνία όλων των συναδέλφων, να κρατήσουµε ως ελάχιστο φόρο
τιµής στη µνήµη αυτής της µεγάλης Ελληνίδας ενός λεπτού σιγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε απόλυτο δίκιο,
κύριε Κουκουλόπουλε. Η Μελίνα, βεβαίως, προερχόταν από το
χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά ήταν η πολιτικός, η καλλιτέχνης, η γυναίκα όλων των Ελλήνων. Νοµίζω ότι όσα κι αν πούµε εµείς,
έχουν µικρή σηµασία µπροστά σε αυτό το αποτύπωµα που έχει
αφήσει σε όλο τον ελληνικό λαό.
Εγώ κάνω δεκτό το αίτηµά σας και πιστεύω ότι και όλοι οι συνάδελφοι συµφωνούν, να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή για
αυτήν τη µεγάλη Ελληνίδα.
Είµαι βέβαιος ότι θα γίνει και ειδική αναφορά -για να σας το
πω από τώρα- και τη Δευτέρα, στις 10 Μαρτίου, µε αφορµή την
Ηµέρα της Γυναίκας, οπότε θα γίνουν και οι ανάλογες τοποθετήσεις από πλευράς των κοµµάτων.
Ενός λεπτού σιγή, λοιπόν, προς µνήµη της µεγάλης Ελληνίδας.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή στην Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ας µας εµπνέει η δράση της και η συµπεριφορά της για το
καλό της χώρας.
Ο κ. Κακλαµάνης έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, την προσωπική µου άποψη και τα συναισθήµατά
µου για τη Μελίνα Μερκούρη τα έχω αναρτήσει στο twitter µου
από το πρωί.
Εγώ είχα την τύχη να είµαι ο θεράπων ιατρός της στην Ελλάδα. Ήταν τύχη, γιατί έτσι τη γνώρισα προσωπικά και ατυχία,
γιατί τη γνώρισα σε µία άσχηµη στιγµή της ζωής της.
Επειδή θυµήθηκα λίγο το Νικήτα Κακλαµάνη γιατρό, κύριε
Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι οι αστυνοµικοί και οι γιατροί
έχουµε ένα κοινό γνώρισµα. Ξέρετε ότι όταν βαριά ασθενείς σωθούν µε την επίβλεψη και τη βοήθεια της επιστήµης και των γιατρών, οι συγγενείς λένε, «Ο Θεός τους έσωσε». Εάν τύχει και
πεθάνουν, διότι η επιστήµη δεν µπορούσε να βοηθήσει περαιτέρω, οι συγγενείς λένε, «Ο γιατρός τούς έστειλε». Το ίδιο ισχύει
και µε τους αστυνοµικούς. Θεωρούµε οι πολίτες αυτονόητο ότι
οι αστυνοµικοί πρέπει να κάνουν µόνο καλά πράγµατα, τα οποία
θεωρούµε, επίσης, αυτονόητο ότι δεν πρέπει να τα επικαλούµαστε, να τα θυµίζουµε.
Κι εάν γίνει κάποια στραβή -εκ λάθους τις περισσότερες
φορές- τότε τους κρεµάµε στα µανταλάκια των περιπτέρων και
όλοι µαζί –ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι, όχι όλοι µαζί- επιτιθέµεθα εναντίον των ενστόλων ανδρών και γυναικών της Αστυνοµίας. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγµατικότητα.
Κύριε Υπουργέ, εγώ στην επιτροπή στην αρχή φοβήθηκα όταν
φέρατε το νοµοσχέδιο λόγω των αντιδράσεων των εκπροσώπων.
Διότι ξέρετε ότι κανένας νόµος δεν µπορεί να υλοποιηθεί στην
πράξη, εάν δεν τον αγαπήσουν και δεν πιστέψουν σε αυτόν αυτοί
που καλούνται να τον υλοποιήσουν.
Αντίθετα µε ό,τι ακούστηκε από άλλους συναδέλφους, εγώ
θέλω να σας συγχαρώ. Δείξατε ήθος κοινοβουλευτικού ανδρός,
αποδεχόµενος τόσες αλλαγές τόσο στην επιτροπή όσο και στην
Ολοµέλεια. Χάρηκα πολύ που είπατε ότι και µέχρι την τελευταία
στιγµή αν κάτι µπορεί να βελτιωθεί, θα το πράξετε. Όταν δεν
συµβαίνει αυτό µε άλλους Υπουργούς –δυστυχώς κατά πλειοψηφία- δικαίως –και ένας από αυτούς που διαµαρτύρονται είµαι και
εγώ- τους λέµε το εξής: Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Έρχεστε και
λέτε «ή αυτό ή τίποτα». Και όταν συµβαίνει το ανάποδο, µεµψιµοιρούµε.
Εγώ, λοιπόν, σας συγχαίρω και πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο
έγινε καλύτερο. Και αν µπορεί να βελτιωθεί ακόµη και σε δύο,
τρία σηµεία µέχρι του τέλους, ακόµη καλύτερα.
Βεβαίως, σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα µπορούσε να περιληφθεί και ρύθµιση -αλλά πράγµατι λείπει- για το κενό που υπάρχει
-και το ξέρετε καλύτερα από εµάς- στις υλικοτεχνικές υποδοµές
της Αστυνοµίας. Είναι κοινό µυστικό ότι αλλού δεν υπάρχουν περιπολικά, αλλού είναι ακινητοποιηµένα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά
να πληρωθούν ανταλλακτικά, βενζίνες κ.λπ..
Εγώ εισηγούµαι, κύριε Υπουργέ, να έρθετε µία ηµέρα στην αρµόδια επιτροπή και να µας κάνετε µία ενηµέρωση, πρώτον, για
να ξέρουµε πού είναι η αλήθεια –γιατί πολλές φορές ακούγονται
και υπερβολές- και δεύτερον, να είστε σίγουρος ότι θα πάρετε
την οµόφωνη στήριξη της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, προκειµένου να φτιαχτεί η υλικοτεχνική υποδοµή της Αστυνοµίας.
Και τι εννοώ λέγοντας «οµόφωνη στήριξη»; Θα απευθυνθούµε
εµείς –γιατί εσείς ξέρω ότι το έχετε κάνει- στον κατά τα άλλα σοσιαλδηµοκράτη –όπως ο ίδιος δηλώνει- Υπουργό Οικονοµικών
και θα του πούµε. Εδώ τι γίνεται; Όλοι µιλάµε για την ασφάλεια
στις πόλεις αλλά και για την εθνική ασφάλεια. Το θέµα, όµως,
είναι εάν η Αστυνοµία έχει τα εργαλεία στα χέρια της για να
δώσει αυτήν την ασφάλεια που ζητούν οι πολίτες. Τώρα, δε, ειδικά που βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο, το θέµα της
ασφάλειας από όλους τους υποψηφίους, από όλους µας, είναι
το πρώτο θέµα. Ξεκινάµε από την ασφάλεια και την παράνοµη
µετανάστευση και µετά πάµε σε όλα τα άλλα προβλήµατα. Ασφάλεια, όµως, χωρίς λεφτά και χωρίς υλικοτεχνική υποδοµή δεν γίνεται.
Και επειδή αναφέρθηκα σε λεφτά, επίσης και σε αυτό το σηµείο θέλω να πιστεύω ότι θα έχετε την οµόφωνη στήριξη της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και της Ολοµέλειας.
Και πιστεύω πως όταν θα έρθει η ώρα -γιατί εγώ πιστεύω ότι θα
έρθει- της κατανοµής του όποιου και όσου πρωτογενούς πλεο-
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νάσµατος, δεν θα ξεχαστούν οι ένστολοι της Αστυνοµίας και όχι
µόνο. Το τονίζω και το λέω από τώρα. Δεν ξέρω τι έχει το µυαλό
του ο κ. Στουρνάρας, πώς θα το διανείµει αλλά υπάρχει δηµόσια
δέσµευση του Πρωθυπουργού γι’ αυτούς τους ανθρώπους –
εκτός των άλλων- και αυτό είναι θέµα το οποίο δεν µπορεί να ξεχαστεί.
Και µια και µιλάµε τώρα για την Αστυνοµία –και επειδή έχουν
κατατεθεί και τέτοιες προτάσεις δηµοσίως- παρακαλώ πολύ εγώ
θα σας το θέσω ως ερώτηµα και θέλω να µου απαντήσετε. Με
το ισχύον νοµοθετικό και συνταγµατικό πλαίσιο και µε δεδοµένο
ότι η Ελλάδα δεν είναι, ευτυχώς, οµοσπονδία πολιτειών, είναι ενιαίο κράτος, και µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν µητροπολιτικοί
δήµοι, θέλω να µου πείτε εάν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα -εν πάση περιπτώσει ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης και
της πολιτικής ηγεσίας του αρµόδιου Υπουργείου, υµών δηλαδήδηµιουργίας µητροπολιτικής αστυνοµίας.
Σας παρακαλώ, θα ήθελα ξεκάθαρη απάντηση επ’ αυτού στην
τοποθέτησή σας, για να µην περιφερόµεθα στα κανάλια και στα
ραδιόφωνα και λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, προκειµένου να
δηµιουργεί εντυπώσεις.
Τελειώνοντας, σχετικά µε το νοµοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι,
πράγµατι, έπρεπε να γίνει αναδιοργάνωση. Πράγµατι έγιναν πολλές βελτιώσεις. Εγώ είµαι σίγουρος ότι όταν αυτό αρχίσει να
εφαρµόζεται στην πράξη –τουλάχιστον µε τη δική σας παρουσία
στο Υπουργείο- θα υπάρχει η ευελιξία εάν δούµε ότι κάτι δεν
προχωράει, ότι κάτι µας έχει διαφύγει, ότι κάτι στραβώνει, να
µπορούµε να το διορθώσουµε.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν το φρόνηµα των ανδρών και των γυναικών της ΕΛΑΣ –όλων των κατηγοριών, δεν
θέλω να µιλήσω για επιµέρους κατηγορίες- είναι αυτό που πρέπει
και προσπαθούν να το κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο,
να µη φοβούµεθα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδεχόµενες
ατέλειες ενός σχεδίου νόµου. Είναι σίγουρο ότι αυτά που απαιτούµε από αυτούς τους ανθρώπους οι πολίτες θα τα εισπράξουν.
Από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα έχουµε το δικαίωµα να µιλήσουµε χωριστά για τις τροπολογίες, γι’ αυτό θέλω να αναφερθώ
στα εξής. Χαίροµαι που αποσύρθηκε η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1227 και ειδικό 25. Βέβαια, αποσύρθηκε από ό,τι κατάλαβα για να έρθει σε άλλο νοµοσχέδιο την ερχόµενη εβδοµάδα.
Γι’ αυτό τοποθετούµαι από σήµερα.
Αν η παράγραφος 6, έρθει ως έχει και αν δεν τροποποιηθεί –
το είπε καθαρά και ο κ. Τριαντάφυλλος- µε µια προσθήκη που
έχουµε συµφωνήσει οι Βουλευτές, τότε σε ό,τι µε αφορά, αυτήν
την τροπολογία δεν προτίθεµαι να την ψηφίσω. Το λέω ξεκάθαρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Τελειώνω µε τη δεύτερη τροπολογία στην οποία θέλω να αναφερθώ, µια και είναι εδώ ο κ. Γρηγοράκος, σχετικά µε τις τριάντα
µέρες. Διαβάζω την αιτιολογική σας έκθεση. Αφ’ ενός ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών
εκλογών δεν έγινε πρόσφατα. Ήταν γνωστό πότε θα γινόταν.
Έγινε απλά µια διάταξη για να µην υπάρχει αµφισβήτηση, αν
είναι στις 18 Μαΐου και στις 25 ή στις 25 Μαΐου και την 1η Ιουνίου.
Είναι γνωστό από την εποχή του «Καλλικράτη». Αφ’ ετέρου
υπήρχε η έντονη ανάγκη των υποψηφίων να προβάλουν την προσωπικότητα και το πρόγραµµά τους µέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον.
Όταν γράφετε εισηγητικές εκθέσεις, δεν πρόκειται να βοηθήσετε τους υποψηφίους. Η τροπολογία γίνεται για πολύ συγκεκριµένους υποψηφίους. Να έχετε το θάρρος, λοιπόν να µην τα
γράφετε αυτά στην αιτιολογική έκθεση, γιατί οι παλιοί κοινοβουλευτικοί -και ελπίζω και οι καινούργιοι- έχουµε το ελάττωµα να
διαβάζουµε και τα νοµοσχέδια και τις τροπολογίες από την αρχή
µέχρι το τέλος.
Μη µας λέτε τέτοια πράγµατα. Πριν από µια εβδοµάδα ψηφίσατε κάτι άλλο, να αρχίσουν οι απαγορεύσεις από χθες, από τις
3 του µηνός. Τώρα µας λέτε ότι για το καλό του συνόλου των
υποψηφίων κάνετε τους δυο µήνες τριάντα µέρες.
Εµένα προσωπικά δεν µε ενδιαφέρει. Την ψηφίζω την τροπολογία, δεν µε απασχολεί καθόλου. Όµως επειδή τα γράφετε και
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υπάρχουν και υπογραφές από κάτω, µην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δήµας για οκτώ λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να επιτύχουµε την πολυπόθητη οικονοµική ανάκαµψη
της χώρας, είναι η εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. Εάν δεν διασφαλίσουµε το αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες, τότε πολύ δύσκολα θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε
τις συνθήκες που απαιτούνται για τη λειτουργία µιας δίκαιης και
ευνοµούµενης κοινωνίας που θα έχει και στέρεες οικονοµικές βάσεις.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός όσον αφορά την αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
Θα εστιάσω στα άρθρα 11 έως 63, όπου περιγράφεται η αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων εξορθολογισµό της δοµής και λειτουργίας της Αστυνοµίας, µείωση της γραφειοκρατίας και των επιπέδων διοίκησης,
καθετοποίηση των υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων.
Όµως εκεί που χρειάζονται, δηµιουργούνται νέες διευθύνσεις
και προσαρµόζεται η δοµή και το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΛΑΣ
στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό έγκληµα, το οικονοµικό έγκληµα, το οργανωµένο έγκληµα και οι
τροµοκρατικές ενέργειες.
Συνεπώς συστήνονται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, µε το άρθρου 1, ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο στοχεύει στον
επιχειρησιακό συντονισµό των περιφερειακών υπηρεσιών της
Αστυνοµίας και στην καλύτερη επικοινωνία και διαλειτουργικότητα µεταξύ των κεντρικών περιφερειακών υπηρεσιών, όπως και
η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, µε σκοπό την
πρόληψη και αντιµετώπιση των εγκληµάτων και των συνεπειών
τους, όπως παραδείγµατος χάριν η αποτροπή αυτοκτονιών, η
διακίνηση παράνοµου υλικού, εκφοβισµός εις βάρος ανηλίκων,
παιδική πορνογραφία, ακόµα και η πειρατεία.
Βέβαια σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσω πως η Ελληνική
Αστυνοµία κάνει ήδη αξιοθαύµαστο έργο σε αυτό τον τοµέα και
θα ήταν παράλειψή µου να µην το µνηµονεύσω.
Επίσης, συστήνεται:
Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας, για την πρόληψη, την
έρευνα και την καταπολέµηση οικονοµικών εγκληµάτων σε
βάρος του δηµοσίου, την αντιµετώπιση και την καταστολή της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.
Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας, για την
αντιµετώπιση των ολοένα και περισσότερων τροµοκρατικών
απειλών και ενεργειών.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δηµοτικής Αστυνόµευσης, για την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ πολιτών και αστυνοµίας.
Συνήγορος του Αστυνοµικού και του Πυροσβέστη, ώστε να
τους διασφαλίζει ότι µπορούν να κάνουν σωστά και µέσα στο
πλαίσιο του νόµου το καθήκον τους χωρίς κανένα πρόβληµα.
Το άρθρο 18, µιλάει για τον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων ώστε να υπάρχει ενιαίος έλεγχος στην πολιτική της µετανάστευσης. Κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας τονίσω σε αυτό το
σηµείο -για πολλοστή φορά- πως κέντρα κράτησης ναι µεν πρέπει να λειτουργούν αλλά εκτός από τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν µπορούν να λειτουργούν στα κέντρα των
πόλεων και εις βάρος της κοινωνίας που τα φιλοξενούνε.
Το άρθρο 22, µιλά για τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης
Πληροφοριών. Εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να τονίσω
πως θα ήθελα να έβλεπα πολύ πιο εκτεταµένη χρήση του «Police
Online» ώστε να εκσυγχρονιστεί πρακτικά και λειτουργικά η λειτουργία των αστυνοµικών τµηµάτων και να υπάρχει πολύ πιο
γρήγορη και καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών. Επιτέλους,
πρέπει να ξεφύγουµε από την τεχνολογία των φαξ και να εκσυγχρονιστούµε.
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Η αναβάθµιση του επιπέδου της επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης του προσωπικού της Αστυνοµίας είναι επίσης µέσα στις προτεραιότητες. Κύριε Υπουργέ, ελπίζω πως στο
µέλλον οι προσλήψεις στην Αστυνοµία θα γίνονται αποκλειστικά
από τις πανελλαδικές εξετάσεις και η στελέχωσή της θα γίνεται
ύστερα από την αποφοίτηση από τις σχολές. Αυτό θα είναι πολύ
σηµαντικό και για την οµογενοποίηση της αστυνοµίας, ώστε να
υπάρχει ενιαίος τρόπος εισόδου στο σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από ένα νοµό µε
πολύ αυξηµένη εγκληµατική δραστηριότητα παρά την αξιοθαύµαστη προσπάθεια των αστυνοµικών και την καθηµερινή τους
αυτοθυσία µε τα λίγα µέσα που διαθέτουν.
Το νοµοσχέδιο αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι πιστεύω πως θα είναι ένα ουσιαστικό βήµα για τον εξορθολογισµό
της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας όχι µόνο στο νοµό
µου αλλά σε όλη την επικράτεια. Είναι γεγονός πως οι σύγχρονες
προκλήσεις απαιτούν µία πιο άµεση και ισχυρή παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς οι πολίτες χρειάζονται µεγαλύτερη
ασφάλεια.
Όµως στην εποχή της οικονοµικής κρίσης η πιο άµεση και
ισχυρή παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν µπορεί να είναι
συνώνυµη µόνο µε την παρουσία µεγαλύτερου αριθµού αστυνοµικών αλλά και µε την αξιοποίηση και βελτίωση των δοµών της
ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η συµπληρωµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα.
Κλείνοντας, θέλω να υπογραµµίσω πως το σηµερινό νοµοσχέδιο µαζί µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο Υπουργός και τις τροπολογίες που συζητούνται είναι σε πολύ µεγάλο
βαθµό αποτέλεσµα της διαβούλευσης µε τους φορείς που επηρεάζονται και αποδεικνύει πως οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και
πρέπει και µπορούν να υλοποιούνται µε πολιτική και κοινωνική
συναίνεση.
Γι’ αυτόν τον λόγο, χωρίς να κάνω υποδείξεις, καλώ όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης να το υπερψηφίσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δήµα.
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε
συνέχεια της χθεσινής µου τοποθέτησης, καταθέτω ανακοίνωση
της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων, µε την οποία καλεί τους Βουλευτές, έστω και αυτήν την
τελευταία στιγµή, να απαιτήσουν να ψηφιστεί ένα όλο κι όλο
άρθρο, µε το οποίο θα συγκροτείται διευρυµένη διακοµµατική
επιτροπή µε τη συµµετοχή επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων, που θα αναλάβει το έργο µεταρρύθµισης της Αστυνοµίας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στηρίζοντας αυτό το αίτηµα, που συµπίπτει µε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για απόσυρση του νοµοσχεδίου προκειµένου να δροµολογηθεί µία διαδικασία συλλογικής πολιτικής, κοινωνικής και
επιστηµονικής διαβούλευσης υπό τη σκέπη της Βουλής, επιτρέψτε µου να εξηγήσω, µε βάση δέκα σηµεία, βασικές προσεγγίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου, γιατί αυτό χρειάζεται να
συµβεί.
Πρώτον, επειδή το παρόν νοµοσχέδιο, αντί να οµογενοποιεί
την Αστυνοµία, την τριχοτοµεί, δηµιουργώντας χάρη σε µία πρωτοφανή απόλυτη καθετοποίηση όχι τρεις κλάδους αλλά τρεις
διαφορετικές αστυνοµίες που συναντώνται µόνο στο επίπεδο του
αρχηγού.
Δεύτερον, µε τι κριτήρια θα χωριστούν οι πενήντα πέντε χιλιάδες άνδρες και γυναίκες στις τρεις αστυνοµίες; Διά του τρία; Με
άλλα κριτήρια; Τι θα µείνει τελικά για το βασικό κύτταρο οποιασδήποτε αστυνοµίας ενδιαφέρεται πραγµατικά για την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στην καθηµερινή ζωή των πλατιών
λαϊκών στρωµάτων, που είναι τα ίδια τα αστυνοµικά τµήµατα που
θα ανήκουν πλέον µόνο στην αστυνοµία του κλάδου ασφάλειας,
ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία αστυνοµικών στη γειτονιά;
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Τρίτον, κατ’ αναλογία µε το προηγούµενο, σε ολόκληρη την
προτεινόµενη αναδιάρθρωση δεν υπάρχει λέξη γι’ αυτό που θα
έπρεπε να βρίσκεται στον πυρήνα οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης της Αστυνοµίας, το πώς, δηλαδή, µπορεί να βελτιωθεί η ανταπόκρισή της στους πολίτες που απευθύνονται για βοήθεια.
Τέταρτον, η ανάθεση στην Αστυνοµία του τρίτου και καινούργιου κλάδου που γεννιέται, της «Αστυνοµίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης», όχι της αστυνόµευσης της µετανάστευσης αλλά
όλου του θέµατος της µετανάστευσης, που βέβαια προφανώς
είναι τα πάντα εκτός από αστυνοµικό θέµα, µε την πρωτοφανή
µάλιστα αιτιολόγηση από τη µεριά του Υπουργού στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής ότι αυτό έγινε επειδή «κανείς άλλος δεν
ήθελε να φορτωθεί τη µετανάστευση» –δηλαδή, το Υπουργείο
Εσωτερικών, υποθέτω- αποτελεί πραγµατική τραγωδία και θα
έχει ανάλογα αποτελέσµατα για όλους. Για τους πρόσφυγες από
πολέµους και πολιτικές διώξεις, για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα, για το τριπλό σχήµα της Αστυνοµίας ειδικότερα.
Πέµπτον, τελικά πού θα πέφτει το βάρος σ’ αυτό το τριπλό
σχήµα; Αν και όλα αφήνονται εν λευκώ, για να συγκεκριµενοποιηθούν µετά από πολλούς µήνες, ίσως και χρόνια, µέσα από δεκάδες προεδρικά διατάγµατα, ΚΥΑ, αποφάσεις Υπουργού, κλπ.,
είναι ολοφάνερο ότι γέρνει προς τη µεριά της Αστυνοµίας Τάξης,
δηλαδή της Αστυνοµίας των Ειδικών Δυνάµεων, που ειδικά στην
ασφάλεια της καθηµερινότητας του πολίτη δεν έχει τίποτα να
προσφέρει. Συνολικότερα, ολόκληρο το τριπλό σχήµα κλείνει
προς τον κατασταλτικό ρόλο και των τριών αστυνοµιών.
Τι να πει κανείς για το πρωτοφανές στο άρθρο 31, ότι η διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση, κ.λπ., των ειδικών
δυνάµεων, θα ρυθµίζονται µε απόφαση του αρχηγού, η οποία
δεν θα δηµοσιεύεται –πραγµατικά πρωτοφανές- στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης;
Έκτον, πρόκειται για αναδιάρθρωση, από την οποία απουσιάζουν πλήρως οι αστυφύλακες και οι κατώτεροι βαθµοφόροι ως
προς το ρόλο τους αλλά και ως προς τα εξαιρετικά οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, από τα ρεπό και τις µεταθέσεις
τους, µέχρι την έλλειψη γιατρών εργασίας στις µονάδες µέσα σε
ένα εξαιρετικά στρεσογόνο περιβάλλον.
Αφορά κατ’ αποκλειστικότητα την αναδιοργάνωση «των πάνω»
και δηµιουργεί ένα νέου είδους γραφειοκρατικό υδροκεφαλισµό,
καθώς ο αυξηµένος αριθµός διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων
θα απαιτήσουν επίσης αυξηµένη διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη που θα δεσµεύσει και µε το παραπάνω αστυφύλακες
και κατώτερους βαθµοφόρους, επιπρόσθετα της µεταφοράς
όλων των µέχρι σήµερα πάρεργων –από τα διαβατήρια µέχρι την
επίδοση κλήσεων- στη σφαίρα του κυρίως αστυνοµικού έργου.
Θα έχει, ωστόσο, καταλυτική επίδραση στην εργασιακή ζωή
και στις συνθήκες εργασίας «των κάτω», µεταξύ άλλων και µέσω
της κατάργησης έξι χιλιάδων επτακοσίων κενών οργανικών θέσεων αστυφυλάκων. Αυτό πρακτικά, οδηγεί στο αποτέλεσµα να
µην υπάρχει πλέον η δυνατότητα µοιράσµατος της δουλειάς
ανάµεσα σε περισσότερους, όπου υπάρχουν έντονα κενά, ενώ
ταυτόχρονα καταργεί τη δυνατότητα εθελοντικών µεταθέσεων
και αναστέλλει πέρα από το 2015 την επαναλειτουργία των παραγωγικών σχολών αστυφυλάκων και κατ’ επέκταση το πιο δηµοκρατικό µέτρο µέχρι σήµερα, δηλαδή τις προσλήψεις µέσω
του συστήµατος των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων.
Έβδοµον, δηµιουργείται ένα σχήµα εξαιρετικά αµφιβόλου
αποτελεσµατικότητας και λειτουργικότητας από τη στιγµή που
όχι µόνο τριχοτοµεί, αλλά και επιπρόσθετα διαλύει τις αστυνοµικές διευθύνσεις των νοµών. Επιπλέον, είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η έκδοση των δεκάδων πράξεων που
χρειάζεται, για να µάθουµε ακριβώς µετά από ένα χρόνο, µετά
από δύο χρόνια, σε τι είδους Αστυνοµία οδηγεί η µ’ ένα πολύ µεγάλο ερωτηµατικό, κυοφορούµενη αναδιάρθρωση.
Το πιθανότερο είναι ότι η επόµενη κυβέρνηση θα βρεθεί µάλλον µε µία Αστυνοµία που κανείς ούτε οι ίδιοι οι αστυνοµικοί, δεν
θα µπορεί να βγάλει άκρη µε τη λειτουργία της.
Όγδοον. Είναι σαφές ότι µε το νοµοσχέδιο γίνονται βήµατα
προς τα πίσω, προς τη στρατιωτικοποίηση, παρά προς την παραπέρα πολιτικοποίηση της Αστυνοµίας. Οι δύο από τις τρεις
αστυνοµίες που δηµιουργούνται, η Αστυνοµία του Κλάδου Τάξης
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των Ειδικών Δυνάµεων και η Αστυνοµία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης µε τους συνοριοφύλακες ρέπουν από την ίδια τους τη
φύση προς τα εκεί.
Άρα, το θέµα δεν είναι η καθετοποίηση αλλά αντίθετα η συλλειτουργία όλων των κλάδων, η διασύνδεσή τους σε όλα τα επίπεδα και πριν απ’ όλα του νοµού και η συνύπαρξή τους όσο πιο
κοντά γίνεται στις αγωνίες της κοινωνίας και του πολίτη. Και γι’
αυτό χρειάζεται πραγµατικός Συνήγορος του Αστυνοµικού και
όχι αυτός που εµφανίζεται ψευδώνυµα ως τέτοιος στο νοµοσχέδιο και που συνδέεται αποκλειστικά µε την απαραίτητη χορήγηση
νοµικής βοήθειας.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Ombudsman, ο Συνήγορος του Αστυνοµικού, είναι εκείνος στον οποίο µπορούν να καταφεύγουν οι άντρες και οι γυναίκες της Αστυνοµίας, όταν δεν µπορούν να βρουν
άκρη για τα προσωπικά τους προβλήµατα µέσω του ιεραρχικού
δρόµου. Αυτός αναλαµβάνει να προωθήσει τα αιτήµατά τους,
έτσι ώστε να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους, αντί να αναγκάζονται να καταφεύγουν για ρουσφέτια σε βουλευτικά και άλλα
γραφεία.
Είναι απαράδεκτο, επιπλέον, να ορίζεται εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση των αντρών και γυναικών της Αστυνοµίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή από στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Ο
Στρατός βλέπει προς τον εξωτερικό εχθρό. Η Αστυνοµία βλέπει
προς τα µέσα, προς την ελληνική κοινωνία, που είναι ο φυσικός
χώρος ανάπτυξης της ζωής των αντρών και γυναικών της και όχι
ο οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός ή άλλος αντίπαλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό και είναι απαράδεκτο η Αστυνοµία Φύλαξης των συρµών και των εγκαταστάσεων, είτε στο µετρό είτε στα τρένα, που
θεσµοποιείται µε αυτό το νοµοσχέδιο και προφανώς θα αποτελέσει ή απεργοσπαστικό µηχανισµό ή µηχανισµό που θα παρεµβαίνει άµεσα στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες.
Ένατο, ουσιαστική ανωτατοποίηση της αστυνοµικής εκπαίδευσης, και όχι ανωτατοποίηση στα χαρτιά. Με έξι µήνες θεωρητικά
µαθήµατα για τους αστυφύλακες και ένα χρόνο για τους αξιωµατικούς και ο υπόλοιπος χρόνος, µε το πρόσχηµα της «πρακτικής», ακόµα φθηνότερη εργατική αστυνοµική δύναµη µε το
επίδοµα µόνο του σπουδαστή, δεν δηµιουργούν πραγµατικές
τριτοβάθµιες σπουδές –να µην κοροϊδευόµαστε- στην Αστυνοµία.
Δέκατον, και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Αξιωµατικός της Αστυνοµίας µου έλεγε, πως όταν µία υπηρεσία αναβαθµίζεται κατά
µια βαθµίδα, τότε δικαιολογείται η παραπέρα παραµονή του επικεφαλής της σε περιπτώσεις, που αυτός είχε φτάσει σε «τερµατικό» για το επίπεδο της υπηρεσίας βαθµό και άρα θα έπρεπε να
αποµακρυνθεί προαγόµενος.
Η σπουδή, παρά τις εκκλήσεις των ίδιων των εκπροσώπων της
Αστυνοµίας, να επιµείνετε στην ψήφιση του παρόντος νοµοσχέδιου, που πολλαπλασιάζει τις πάνω βαθµίδες λίγο πριν τις ετήσιες κρίσεις της Αστυνοµίας, οι οποίες και µε αυτό το νοµοσχέδιο
θα εξακολουθήσουν να γίνονται εκτός Βουλής, από το ΚΥΣΕΑ,
προφανώς έχει έναν και µοναδικό στόχο. Πριν απ’ όλα, παραµονές των εκλογών, µαζικές τακτοποιήσεις. Μιας και έχετε πραγµατικά εξαθλιώσει οικονοµικά τη µεγάλη πλειοψηφία της
Αστυνοµίας, θεωρείτε ότι µπορείτε τουλάχιστον να πετάξετε
αυτό το κόκκαλο στους αξιωµατικούς, και µάλιστα στους ανώτερους αξιωµατικούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης 3ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κοψαχείλης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε από τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια,
αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία, την
αποτελεσµατικότητα των Σωµάτων Ασφαλείας και των υπηρεσιών άµεσης ανάγκης της χώρας µας.
Η δηµόσια ασφάλεια είναι ένα από τα σπουδαιότερα δηµόσια
αγαθά, η εξασφάλιση του οποίου είναι καθήκον της κάθε κυβέρνησης που θέλει να παράσχει ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες της. Για εµάς, η ασφάλεια του πολίτη είναι ένα κεντρικό
σηµείο της πολιτικής µας, στενά συνυφασµένο µε την οικονοµική
ανάπτυξη και τη δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά µόνο µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου
τηρείται η νοµιµότητα. Η Κυβέρνηση, προς την κατεύθυνση αυτή
δροµολογεί και άλλες ενέργειες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Ο λαός µας αναµφισβήτητα αγαπά και θέλει
την Αστυνοµία στο πλάι του, ικανή να του παρέχει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου.
Ο νόµος αυτός εισάγει µία πιο αποτελεσµατική οργάνωση των
δοµών της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώµατος και συντονίζει καλύτερα τη δράση της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριµένα, για
την ΕΛΑΣ δηµιουργούνται οριζόντιες επιτελικές υπηρεσίες για
τον καλύτερο στρατηγικό σχεδιασµό και συνεργασία των Σωµάτων Ασφαλείας και µηχανισµοί προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Δηµιουργείται Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων. Αναδιοργανώνεται το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για την περαιτέρω θωράκιση των δικαιωµάτων
των πολιτών, ενώ διευρύνεται η αρµοδιότητά του για έλεγχο συµπεριφορών που έχουν ρατσιστικά κίνητρα. Δηµιουργείται το
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης
και Ασύλου για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου, της λαθροµετανάστευσης και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του.
Από τις αλλαγές που προγραµµατίζονται, αναµένεται να προκύψει οικονοµία σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Συνολικά,
προβλέπεται ότι θα προκύψουν 43% λιγότερες δοµές στην Ελληνική Αστυνοµία, 30% λιγότερες δοµές στο Πυροσβεστικό Σώµα, 34% λιγότερες δοµές στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Από αυτήν την απλοποίηση των δοµών, αναµένεται να
απελευθερωθεί προσωπικό από επιτελικές θέσεις για να διατεθεί
σε επιχειρησιακή δράση, στην υπηρεσία του πολίτη.
Το νοµοσχέδιο αυτό προωθεί σε βάθος την αναδιοργάνωση,
επιφέροντας αλλαγές στη λειτουργία των παραγωγικών σχολών,
για την ενίσχυση του επαγγελµατισµού των στελεχών και την καλύτερη εκπαίδευσή τους, εγκαινιάζοντας συνεργασία µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για την παρακολούθηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων, διενέργεια µελετών, ερευνών, διαλέξεων
κ.λπ. από τους φοιτητές των σχολών της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο νόµου αποτελεί ένα
αποφασιστικό βήµα της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, καθώς και κάθε ανθρώπου που έχει επιλέξει να ζει νόµιµα στη χώρα µας, το αίσθηµα
ασφάλειας έχει εµπεδωθεί, η κοινωνία το αναγνωρίζει, αγαπητέ
συνάδελφε, κύριε Τσουκαλά.
Παρ’ όλη την κρίση που βιώνουµε, ήδη έχουν παραδοθεί σε
πολλές µονάδες της χώρας ολοκαίνουρια αυτοκίνητα, κάτι που
θα έπρεπε να το γνωρίζετε. Είναι κρίµα να εκφέρετε τον πολιτικό
σας λόγο µόνο για την εξυπηρέτηση εντυπώσεων. Έχουν αγοραστεί και έχουν διατεθεί διακόσια έξι περιπολικά αυτοκίνητα,
διακόσια δεκαεπτά δίκυκλα και είκοσι λεωφορεία κρατουµένων,
όλα καινούργια.
Ακολούθως, οφείλω να προβώ σε ορισµένες επισηµάνσεις µε
τις οποίες θεωρώ ότι θα επιληφθούν µερικά δίκαια αιτήµατα και
θα αντιµετωπιστούν ορισµένες αδικίες, ειδικά απέναντι σε άτοµα
µε αναπηρία. Η στάση της κοινωνίας µας απέναντι σε αυτά τα
άτοµα, αποδεικνύει και την ποιότητα του πολιτισµού µας.
Συγκεκριµένα, προτείνω στο παρόν νοµοσχέδιο να συµπεριληφθεί η εξής διάταξη: «Οι εν ενεργεία αστυνοµικοί που έχουν
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τραυµατιστεί ή έχουν µόνιµη ολική αναπηρία, χαρακτηρισµένοι
ως ΑΜΕΑ είτε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας είτε εξαιτίας
αυτής είτε σε κάθε άλλη περίπτωση και υπηρετούν σε θέση γραφείου, να έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται σε ποσοστό 5% επί
του συνολικού αριθµού των εισακτέων σε εκείνες τις σχολές της
ΕΛΑΣ, που έχουν κατά το νόµο τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα».
Παρόµοια διάταξη ισχύει και για την εισαγωγή των φοιτητών
στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
Όσο για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κύριε
Υπουργέ, πρώτον, όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικά όσοι κατέχουν µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο µόνιµο προσωπικό της Πυροσβεστικής και κατόπιν αξιολόγησης να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές του Πυροσβεστικού Σώµατος. Δεύτερον, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα απορρόφησης των επιλαχόντων του διαγωνισµού για την
είσοδο στο Πυροσβεστικό Σώµα µέσω της παράτασης της
ισχύος των σχετικών πινάκων επιτυχόντων µέχρι και το 2016.
Τρίτον, αρκετοί συµπολίτες µας, δεν δήλωσαν τα κυνηγετικά
τους όπλα και λόγω του υψηλού προστίµου αλλά και λόγω των
επαπειλούµενων κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν. Πρέπει
να δοθεί µια εξάµηνη παράταση µε χαµηλό κόστος για να δηλωθούν.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί
ένα εξαιρετικό δείγµα της νέας αντίληψης που κοµίζεται από την
παράταξή µας για ένα πιο αποτελεσµατικό κράτος και για δηµόσιες υπηρεσίες πιο φιλικές και πιο χρήσιµες για την κοινωνία και
την οικονοµία. Συγχαρητήρια στον Υπουργό κ. Νικόλαο Δένδια
και σ’ όλη την ηγεσία, καθώς και στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας συνάδελφο Ηλία Βλαχογιάννη, για την ακούραστη προσπάθεια για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε –και γι’ αυτό
υπερψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο- ότι πρόκειται για ένα πρώτο
βήµα σε µία µακρά διαδικασία -µε πολλά όµως ακόµη κεφάλαιαγια την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και γενικά για την αναδιάρθρωση που πρέπει
να γίνει στο θεσµό της Πολιτικής Προστασίας. Υποστηρίζουµε,
λοιπόν, αυτό το πρώτο βήµα, θέλοντας να αλλάξουµε τη σχέση
των Σωµάτων Ασφαλείας µε τον πολίτη και µε την κοινωνία, προσβλέποντας ουσιαστικά σε µία άλλη Αστυνοµία.
Είπαµε και χθες –και θα το επαναλάβω- ότι η βασική συζήτηση
που εµείς θα θέλαµε να γίνεται για τα Σώµατα Ασφαλείας είναι
το τι Αστυνοµία θέλουµε, τι Πυροσβεστική θέλουµε και ουσιαστικά τι Πολιτική Προστασία οφείλουµε να έχουµε σ’ αυτή τη
χώρα, ένα εγχείρηµα που θα έπρεπε να αναφέρεται τόσο στις
δοµές όσο και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό αλλά και στο
προσωπικό, στους ανθρώπους των Σωµάτων Ασφαλείας, στις
συνθήκες εργασίας τους και φυσικά στην εκπαίδευσή τους. Άρα,
ζητούµενο για µας είναι η λογική που διέπει τη λειτουργία των
Σωµάτων Ασφαλείας.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά, θέτουµε το διακύβευµα που είναι
η δηµοκρατική λειτουργία της Αστυνοµίας και γενικά των Σωµάτων Ασφαλείας µε λογοδοσία και ουσιαστικά µε πειθαρχικά, που
θα δουλεύουν χωρίς συλλήβδην απαξίωση του προσωπικού και
του ανθρώπινου δυναµικού τους.
Αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιχειρεί µία αναγκαία για µας -ύστερα από
πολλά χρόνια- αναδιάρθρωση της Αστυνοµίας, καθώς έχουν διαµορφωθεί νέοι όροι διεθνούς εγκληµατικότητας και έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες αντι-εγκληµατικής πολιτικής που είναι
αναγκαίες για την προσαρµογή της δοµής και της λειτουργίας
της σύγχρονης Αστυνοµίας στα δεδοµένα αυτά. Αναµένουµε όλα
αυτά να έλθουν µε τις απαιτούµενες ΚΥΑ και εγκυκλίους που
προβλέπονται στο νοµοσχέδιο αυτό.
Τα κύρια θετικά χαρακτηριστικά αυτού του νοµοσχεδίου, είναι
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η διαµόρφωση του πολιτικού πλαισίου ως επιτελικό όργανο λειτουργίας του Υπουργείου, µία λειτουργία που πλέον θα είναι ανεξάρτητη από το Αρχηγείο, η «ανωτατικοποίηση» των σπουδών, η
ίδρυση του Συνηγόρου Αστυνοµικού – Πυροσβέστη και η συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη, η περιφερειακή σχεδίαση των
δοµών, τα αστυνοµικά φαρµακεία, η ενεργοποίηση του Κεντρικού Συµβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας. Νοµίζουµε ότι
αυτά είναι πραγµατικά σηµεία-τοµές σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Τα αρνητικά σηµεία για εµάς αυτού του νοµοσχεδίου είναι ο
διαχωρισµός των υπηρεσιών τάξης και ασφάλειας του πολίτη,
όπως είπαµε -ένα σχήµα που θα θέλαµε να είναι πιο αποτελεσµατικό, µοιάζει να είναι πιο λειτουργικό αλλά δεν είµαστε σίγουροι
ότι θα µπορέσει να λειτουργήσει έτσι-, η διαφοροποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης από τους λοιπούς πυροσβέστες, η διαφοροποίηση σε θέµατα επιτροπών προσφύγων
όπου υπάρχει και αντίστοιχη απόφαση της εθνικής επιτροπής για
τα δικαιώµατα του ανθρώπου και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο να δει µε πολύ µεγάλη προσοχή- και η κατάργηση των οργανικών θέσεων. Για εµάς αυτά είναι τα µειονεκτήµατα του νοµοσχεδίου και για αυτό καταψηφίζουµε τα αντίστοιχα άρθρα.
Ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις-διεκδικήσεις από τα ίδια
τα Σώµατα Ασφαλείας, κάτι που πρέπει να ακούσει ο κόσµος για
να πειστεί ότι η ποιότητα των ανθρώπων πλέον που υπάρχει µέσα
σε αυτά τα Σώµατα Ασφαλείας έχει αλλάξει και αυτό κατ’ εµάς
οφείλεται ουσιαστικά στις σπουδές και στις πανελλήνιες εξετάσεις µε τις οποίες γίνεται η εισαγωγή πλέον εκεί.
Θέλω να αναφερθώ στο ότι τα ίδια τα Σώµατα Ασφαλείας ζητούν Πανεπιστήµιο Σωµάτων Ασφαλείας για την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και διά βίου µάθηση των αστυνοµικών ως έναν
ενιαίο τρόπο εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης στα πρότυπα –
όπως είπαµε και εχθές- του ευρωπαίου αστυνοµικού, την αξιοποίηση των προγραµµάτων ΕΣΠΑ που αναφέρονται στην τεχνοοικονοµική υποστήριξη των Σωµάτων Ασφαλείας –σας έκανα αντίστοιχη ερώτηση χθες, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να απαντήσετε
τουλάχιστον σήµερα. Ζητούν την αναδιάρθρωση της Ελληνικής
Αστυνοµίας ως απόρροια επιστηµονικών µελετών, βασισµένων
σε σύγχρονα δεδοµένα και µιλήσαµε και χθες για σχέση πληθυσµού, εγκληµατικότητας, ιδιοµορφίας και ιδιαιτερότητας της
κάθε περιοχής που έχει αναφορά σε γεωγραφικά αλλά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι προερχόµενη από µια περιφέρεια όπως η Αιτωλοακαρνανία που είναι
ένας τεράστιος νοµός, µε ορεινούς όγκους, µε πεδινές εκτάσεις,
µε πολύ φτωχές περιοχές και κατά κεφαλήν εισόδηµα µικρότερο
από πολλά άλλα στην Ελλάδα, το αίσθηµα ασφάλειας έχει να
κάνει πάρα πολύ και µε τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνοµίας.
Ο πολίτης έχει αναφορά στην Αστυνοµία, όταν ουσιαστικά θεωρεί ότι δεν έχει άλλον τρόπο προάσπισης της ασφάλειας και της
καθηµερινότητάς του. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουµε
ιδιαίτερα.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει επιτέλους -για να µπορεί να θεωρεί
και η Αστυνοµία ότι δεν είµαστε απέναντί της- η αναγνώριση του
έργου της, ένα έργο που θα πρέπει να αναγνωριστεί και µέσα
από τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας των Αστυνοµικών. Αυτό
που ζητούµε και εµείς κατά βάση είναι οι προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνοµία µε πανελλήνιες εξετάσεις εκµεταλλευόµενοι
και την εµπειρία των παλαιότερων γενεών φυσικά, οι κρίσεις και
οι προαγωγές να γίνονται µε αξιοκρατικά και αδιάβλητα κριτήρια,
µε αξιολόγηση και των αξιολογητών από τους προϊστάµενούς
τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ειδωθεί µε πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί βλέπουµε να υπάρχουν αποστρατείες µάχιµων αστυνοµικών που έχουν να κάνουν κάποιες φορές µε προαγωγές για
τις οποίες πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει
αυτό το καθεστώς. Έµαθα πρόσφατα ότι όταν προάγεται κάποιος υφιστάµενος ενός ανωτέρου, αναγκαστικά πρέπει να έρθει
σε αποστρατεία ο ανώτερός του, τη στιγµή που θα έπρεπε να
αξιοποιείται κάθε ενεργό µέλος της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Τέλος, οι ίδιοι οι υπάλληλοι στα Σώµατα Ασφαλείας ζητούν µελέτη από ανεξάρτητο φορέα για την εργασιακή ψυχολογική κακοµεταχείριση. Ο ψυχολογικός τοµέας, αν θέλουµε µια Αστυνο-
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µία που να µπορεί να δουλεύει και να λειτουργεί, είναι ένα διακύβευµα για όλους εµάς. Πρέπει να προστατεύουµε τους Έλληνες σστυνοµικούς. Επίσης να υπάρχει ένας κώδικας µεταθέσεως
των αστυνοµικών για τη βέλτιστη θωράκιση της αξιοκρατίας.
Ολοκληρώνω µε τις προθέσεις και τις προτάσεις της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Θα θέλαµε τη δηµιουργία ενός οργάνου δηµοκρατικού ελέγχου της αστυνόµευσης –για εµάς είναι πάρα πολύ
σηµαντικό-, τη δηµιουργία της µητροπολιτικής Αστυνοµίας, την
ίδρυση του Ινστιτούτου Αντεγκληµατικής Πολιτικής, την ανάπτυξη του αστυνοµικού της γειτονιάς –είναι κάτι που θα ανακουφίσει τους πολίτες στη βάση της κοινωνίας-, την ενεργοποίηση
των τοπικών συµβουλίων πρόληψης παραβατικότητας, την απεµπλοκή –εντελώς- του αστυνοµικού έργου από δράσεις που σχετίζονται µε κοινωνικά κινήµατα ή µε πολιτικές παρεµβάσεις υπέρ
κοµµάτων –αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούµε όλοι µαζί-, την
αναβάθµιση του στάτους του αστυνοµικού και την οµογενοποίηση του προσωπικού Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής.
Είµαστε εδώ λοιπόν για να στηρίξουµε µια Αστυνοµία που θα
λειτουργεί µε σεβασµό στον πολίτη, µε σεβασµό στο ανθρώπινο
δυναµικό της, στους ανθρώπους της και την εξυπηρέτηση µιας
δηµοκρατικά ευνοµούµενης κοινωνίας. Ουσιαστικά της έννοµης
τάξης.
Προσωπικά θα ήθελα προτείνω και να καλέσω την Αριστερά
να παλέψει γι’ αυτό. Η Αριστερά θα πρέπει να παλεύει για τους
όρους. Η ιστορία πια δεν µας επιτρέπει άλλες στείρες αρνήσεις.
Μας επιτρέπει -και όλοι αυτό οφείλουµε να κάνουµε- να καταθέτουµε προτάσεις µε υπευθυνότητα σ’ αυτήν την κοινωνία της κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια υπενθύµιση.
Τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μετά τον έκτο οµιλητή θα αναφερθούµε στα περαιτέρω.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία δυο χρόνια είναι κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης παρά τις συγκυρίες να πετύχει µε τρόπο
ουσιαστικό την από δεκαετίες απαραίτητη αναδιοργάνωση του
κρατικού µηχανισµού. Αναβολές, παραλείψεις και προχειρότητα
οδήγησαν στα κακώς κείµενα και τις πρακτικές του παρελθόντος
οι οποίες έφεραν τη χώρα στη δεινή της κατάσταση. Αντί αυτού
σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε µεταρρυθµίσεις βάσει ενός νέου
προτύπου για την οργάνωση και λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Ο κρατικός µηχανισµός µέχρι πρότινος χάρις στη δαιδαλώδη φύση του κόστιζε στους Έλληνες πολίτες πολύ περισσότερα απ’ ό,τι προσέφερε.
Με την ορθολογική αναδιοργάνωση των δοµών η Κυβέρνηση
στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες. Αναµφίβολα θα υπάρξουν προβλήµατα κατά την εφαρµογή
των µεταρρυθµίσεων. Αναµφίβολα θα υπάρξουν αντιδράσεις δοµηµένων συµφερόντων. Το µεταρρυθµιστικό όµως έργο της Κυβέρνησης συνεχίζεται. Συνεχίζεται παρά τις κενές αντιδράσεις
εντυπωσιασµού και αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης.
Συνεχίζεται και δικαιώνεται καθηµερινά από τις εκθέσεις και εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών
όσο και από φορείς εντός της χώρας, όπως η πρόσφατη έκθεση
του ΙΟΒΕ για την επονοµαζόµενη µικρή επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα χέρια µας βρίσκεται στο
σχέδιο νόµου για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και προστασίας του Πολίτη.
Το κείµενο αυτό αποτελεί τη συνέχεια της µεταρρυθµιστικής
προσπάθειας της Κυβέρνησης προκειµένου να προχωρήσουµε
επιτέλους µε τον απαραίτητο εκσυγχρονισµό των ανωτέρω
δοµών στις σύγχρονες προκλήσεις και προβλήµατα της ελληνι-
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κής κοινωνίας.
Μέσα από τα επτά µέρη και τα 127 άρθρα του νοµοσχεδίου
αποσκοπούµε στην ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των
συµπολιτών µας, τη θωράκιση των ατοµικών δικαιωµάτων όλων
των πολιτών και την αποκατάσταση της διαταραγµένης από την
κρίση κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις του πρώτου µέρους ρυθµίζονται µεταξύ άλλων ζητήµατα που αφορούν τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη καθώς και τη διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτήν.
Στο δεύτερο µέρος αναδιοργανώνονται θεσµικά µέσα από
οκτώ κεφάλαια η δοµή και του λειτουργικό πλαίσιο της Ελληνικής
Αστυνοµίας, προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο τις δυνατότητες
όσο και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάµενες αλλά
και τις µελλοντικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Θα ήθελα ωστόσο στο σηµείο αυτό να επισηµάνω και µια αδυναµία της προσπάθειας αυτής στο πλαίσιο των κοινωνικών και
πρακτικών αναγκών αστυνόµευσης εκάστης περιφέρειας της
χώρας. Η ενδεχόµενη κατάργηση της Υποδιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Κρήτης, ΥΠΑΣΕΚ, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας. Κύριε
Υπουργέ, οι ιδιαιτερότητες αστυνόµευσης της κρητικής ενδοχώρας έχουν πολλάκις αναδείξει το ήθος και την αποτελεσµατικότητα των λειτουργών της. Επίσης η λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας συνολικά έχει επιφέρει στην Κρήτη και αίσθηµα
ασφάλειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις του τρίτου µέρους ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος και ορίζεται µεταξύ άλλων
ότι το Πυροσβεστικό Σώµα υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, διευρύνονται οι αρµοδιότητές του και ανακαθορίζεται η σχετική αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµοσίας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Με το άρθρο 99 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και µε τους εθελοντές πυροσβέστες. Είναι µία ευκαιρία για οµογενοποίηση του προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώµατος, κάτι που αναµφίβολα θα βοηθήσει
τη βελτίωση της απόδοσης του Σώµατος.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, κρίνω ότι πρέπει να γίνει
δεκτή η τροπολογία που κατέθεσε ο συνάδελφος και εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βλαχογιάννης, η οποία αναφέρεται
στον εξορθολογισµό και αποσαφήνιση των καθηκόντων των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, χωρίς να γίνονται κάποιες
διακρίσεις, όπως, επίσης, θεωρώ σωστές κι επικροτώ τις παρατηρήσεις του προλαλήσαντα συναδέλφου του κ. Κοψαχείλη επί
των συναφών θεµάτων.
Τα άρθρα 102-104, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελούν
το µέρος Δ’ του νοµοσχεδίου κι εστιάζουν στην αποσαφήνιση
των αρµοδιοτήτων, στη διοικητική διάρθρωση και τη στελέχωση
του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιτήρησης κι Ελέγχου των
Συνόρων, το οποίο πλέον µετονοµάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.
Παράλληλα, οι διατάξεις του µέρους Ε’, άρθρα 105-120, διευθετούν ζητήµατα σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Ανακαθορίζεται µεταξύ
άλλων ρυθµιζοµένων θεµάτων η αποστολή και οι αρµοδιότητές
της καθώς και η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της.
Με τις διατάξεις του µέρους ΣΤ’, άρθρα 121-125, ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων ζητήµατα σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, την Υπηρεσία Ασύλου
και την Αρχή Προσφυγών καθώς και µε την αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων σε χώρες του εξωτερικού από υπηκόους τρίτων
χωρών.
Τέλος, µε το µέρος Ζ’ περιλαµβάνονται καταργούµενες διατάξεις και ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
ένα ακόµα βήµα προς της ευρύτερη ορθολογική αναδιάρθρωση
του κρατικού µας µηχανισµού. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε
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πάντα ότι οι υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναµικό που την απαρτίζουν, ήδη δοκιµάζονται σκληρά από τις δυσµενείς οικονοµικές
συνθήκες.
Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικό να θυµόµαστε ότι δεν υπάρχουν
πια περιθώρια για αναβολές, παραλείψεις και προχειρότητα που
οδήγησαν τη χώρα µας στη δεινή της θέση.
Το παρόν σχέδιο νόµου αναφέρεται στις πρωτίστης σηµασίας
για την κοινωνική συνοχή και ειρήνη υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και
η ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, γίνεται επιτέλους µε
τρόπο συνεκτικό αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής προσπάθειας για τον απαραίτητο εκσυγχρονισµό των ανωτέρω δοµών στις σύγχρονες προκλήσεις και στα προβλήµατα
της ελληνικής κοινωνίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλώ τους συναδέλφους
να ψηφίσουν το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη εξάδα των οµιλητών.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα διακοµµατικό αίτηµα στο Προεδρείο, σχετικά µε το αν είστε σε θέση να πείτε ποιες από τις
τροπολογίες των Βουλευτών δέχεστε ή όχι, γιατί αυτό χρειάζεται
για να προετοιµαστούν οι Βουλευτές να τοποθετηθούν σε όποιες
από αυτές πρέπει να γίνουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πρόθεση ακόµη,
διότι δεν έχω βεβαιότητα ακόµη του τι θα δεχτώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Λαφαζάνη, για το Θεό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Λαφαζάνη, να ακούσουµε τον Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Έλεος από χθες. Τι σας έχουµε κάνει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μήπως να σας κερνάω κάποιο τσαγάκι το
πρωί να ησυχάζετε λίγο; Μην κάνετε έτσι συνέχεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε βεβαιότητα; Δηλαδή,
αεροπλανικά θα τα περάσετε όλα; Ακόµα και το πόθεν έσχες;
Έλεος! Τι βεβαιότητα θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη,
µισό λεπτό να ακούσουµε τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ο κ. Λαφαζάνης εκλιπαρεί για έλεος, αλλά
δεν το δείχνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
δίκιο, αλλά πρέπει να το διαφυλάξει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να διαφυλάξω, κύριε Πρόεδρε; Να γίνει συζήτηση θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να διαφυλάξετε το
δίκαιο και να ακούσουµε πρώτα τον κύριο Υπουργό. Αυτό εννοώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, εξήγησα και προηγουµένως, αλλά χρειάζεται να το επαναλάβω προφανώς, διότι ίσως ο
αγαπητός κύριος συνάδελφος δεν το δέχεται έτσι, ότι επιφυλάσσω στον εαυτό µου το δικαίωµα να ακούω τις τοποθετήσεις
των συναδέλφων.
Επί δε των τροπολογιών γίνονται ορισµένες συζητήσεις οι
οποίες εάν καταλήξουν, θα τις καταστήσουν αποδεκτές, εάν
όµως δεν καταλήξουν, δεν θα τις καταστήσουν αποδεκτές. Αυτό,
όµως, δεν σας εµποδίζει να τοποθετηθείτε επί οποιουδήποτε θέλετε. Εάν θέλετε δε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι είκοσι πέντε τροπολογίες,
κύριε Υπουργέ, και έχουν εκατόν είκοσι επτά άρθρα. Πού θα τοποθετηθούµε; Δεν µπορείτε να µας πείτε ποιες θα κάνετε δεκτές
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για να τοποθετηθούµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Λαφαζάνη, δεν πρόκειται να µε πείσετε να γίνω επιθετικός. Δεν είναι στο χαρακτήρα µου και δεν θα
το κάνω.
Σας λέω απλώς ότι όταν καταλήγουµε σε κάτι, έστω και αν
είναι αρνητικό, το λέµε. Είδατε προηγουµένως ότι σηκώθηκα και
σας είπα ότι την τάδε τροπολογία δεν πρόκειται να τη δεχτώ. Δεν
είµαι έτοιµος όµως να απορρίψω ή να δεχτώ επί του προχείρου
τις σκέψεις των συναδέλφων, εκφραζόµενες ως τροπολογίες,
απλώς και µόνο επειδή µου λέτε ότι «εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ τότε, θέλω να τοποθετηθώ τώρα».
Νοµίζω ότι το Προεδρείο έχει επιδείξει εξαιρετικά καλή διάθεση, έχει αφήσει εύρος χρόνου, θα καθίσουµε να συζητήσουµε
όσο χρειάζεται. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό νοµοθέτηµα και οι συνάδελφοι καταθέτουν ένα κάρο σκέψεις. Τι θέλετε να κάνω; Να
τις απορρίψω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Λαφαζάνη.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας επισηµάνω ότι κατανοώ αυτά
που λέτε, αλλά πρέπει να συµφωνήσετε ότι όσο πιο νωρίς ανακοινώνεται στο Σώµα η πρόθεση του όποιου Υπουργού τόσο επιτρέπεται στους Βουλευτές να λειτουργήσουν ως Βουλευτές.
Δηλαδή, µην πάµε στο άλλο άκρο. Υπάρχει πρόβληµα, εµφανίστηκε προχθές πρόβληµα. Και εκφράζω το Προεδρείο συνολικά.
Δεν έχει να κάνει µε το συγκεκριµένο περιστατικό. Υπάρχει θέµα.
Ο Βουλευτής θέλει να οργανώσει τη µελέτη του, τη δουλειά του,
την τοποθέτησή του. Δεν µπορεί την τελευταία στιγµή να ανακοινώνεται αν γίνονται δεκτές ή όχι τροπολογίες.
Άρα, υπάρχει θέµα, κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητα από τώρα, γενικότερα για τη λειτουργία της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Δεν είµαι έτοιµος να διαφωνήσω µαζί σας.
Οµιλούµε όµως όχι περί κυβερνητικών τροπολογιών. Οµιλούµε
περί τροπολογιών των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακριβώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Εµένα η γενική µου αρχή στη νοµοθέτηση
–το είπα και προηγουµένως- είναι να δέχοµαι και να συζητώ αλλαγές στο νοµοθέτηµα µέχρι τελευταίας στιγµής. Αυτό και θα
συνεχίσω να τηρώ. Αν κάποια στιγµή βρεθώ εκτός Κανονισµού,
είµαι σίγουρος ότι και εσείς και οι αγαπητοί συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, µιλούµε τώρα
εδώ όλοι επί της ουσίας, όχι επί του τύπου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μα, γι’ αυτό το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εν πάση περιπτώσει, µιλούµε και για περιπτώσεις όπου µπορεί να υπάρξει µια
εξαίρεση, αλλά όχι για τον κανόνα. Εγώ θέλω να µεταφέρω σε
σας, στην Κυβέρνηση, το διακοµµατικό αίτηµα των Βουλευτών
να γνωρίζουν όσο γίνεται πιο νωρίς ποιες τροπολογίες θα εγκριθούν, για να τις λάβουν υπ’ όψιν τους.
Κύριε Λαφαζάνη, αυτή είναι η κατάσταση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ ο κύριος Υπουργός µάς
κάνει µια παράσταση δηµοκρατικής ευαισθησίας. Δεν είµαστε
παιδάκια, κύριε Υπουργέ, και ξέρουµε τι γίνεται σε αυτήν την Αίθουσα και ξέρουµε τις πρακτικές νοµοθέτησης, οι οποίες εφαρµόζονται ιδιαίτερα στα µνηµονιακά χρόνια.
Έρχεται ο κύριος Υπουργός ή κάποιοι άλλοι Υπουργοί και το
«µαγειρείο» πίσω από την Κυβέρνηση. Κάποιοι από τους Βουλευτές σε συνεννόηση καταθέτουν κάποιες τροπολογίες, οι οποίες
στην ουσία είναι άκρως κυβερνητικές, πιο κυβερνητικές από τις
κυβερνητικές και οι οποίες κατατίθενται για λόγους µεθόδευσης.
Δεν µιλάει κανείς. Εσείς σιωπάτε, δήθεν τις µελετάτε. Αφού
έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα, τι µελετάτε; Πόσο θα µελετήσετε;
Στο τελευταίο λεπτό, όταν θα έχει τερµατιστεί η συζήτηση, θα
µας ανακοινώσετε τις σκανδαλώδεις τροπολογίες –άλφα, βήτα,
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γάµα- ότι τις κάνετε δεκτές και το µπαλάκι θα παίζεται µεταξύ
«µαγειρείου» και Βουλευτών;
Αυτό, κύριε Υπουργέ, εµείς καταδικάζουµε. Και αυτές οι λογικές το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν αποδοκιµαστεί και έχουν οδηγήσει σε µεγάλα σκάνδαλα στο παρελθόν. Λοιπόν, έχουµε
εµπρόθεσµες τροπολογίες. Εσείς έπρεπε να τοποθετηθείτε όσο
συζητάµε επί των άρθρων. Στην αρχή της συζήτησης επί των άρθρων έπρεπε να µας κάνετε γνωστό ποιες από τις τροπολογίες
γίνονται αποδεκτές, ώστε να τεθούν στη συζήτηση, να µπορούν
να τοποθετηθούν οι εισηγητές –που πέρασαν χωρίς να µπορούν
να τοποθετηθούν- να µπορούν να τοποθετηθούν οι Βουλευτές.
Μη µου λέτε τώρα ότι θα µπορέσει να τοποθετηθεί ένας Βουλευτής µε εκατόν είκοσι επτά άρθρα στο νοµοσχέδιο, µέσα σε
οκτώ λεπτά, µε είκοσι πέντε βουλευτικές τροπολογίες. Και θα
κάνει τοποθέτηση ένας Βουλευτής ή οποιοσδήποτε θέλει να
κάνει µια συνολική τοποθέτηση; Δεν προλαβαίνουµε ούτε τα
άρθρα να σχολιάσουµε, όχι τις βουλευτικές τροπολογίες.
Οι οποίες τροπολογίες άλλωστε κατά πάγια τακτική δεν γίνονται δεκτές. Συνήθως γίνονται δεκτές αυτές οι οποίες είναι µετά
προσυνεννοήσεως. Έχει γίνει προσυνεννόηση. Δεν θέλω να αποδώσω µοµφή προσωπική σε σας, αλλά γνωρίζουµε τι γίνεται σε
αυτήν την Αίθουσα.
Αεροπλανικά, λοιπόν, το τελευταίο λεπτό, που θα έχει τελειώσει η συζήτηση, θα µας πείτε «αλά Πάχτα», ότι κάνετε δεκτές
αυτές τις τροπολογίες. Ποιος θα τοποθετηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, προτείνω, αν
δεν υπάρχει λύση, να κλείσουµε εδώ µε δύο παραινέσεις του
Προεδρείου. Η πρώτη είναι να δει ο Υπουργός αν, έστω για κάποιες, είναι έτοιµος και αργότερα στην πορεία της συζήτησης,
όσο γίνεται πιο νωρίς, να ανακοινώσει στο Σώµα ποιες δέχεται.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι βεβαίως δεν µπορούµε να θεωρήσουµε a priori κάθε τροπολογία πηγή σκανδάλου αλλά έχει
δίκιο ο κ. Λαφαζάνης ότι το Σώµα αυτό έχει τις εµπειρίες του και
όλοι τις γνωρίζουµε.
Και τρίτον, εν πάση περιπτώσει, το Προεδρείο να φροντίσει –
εάν υπάρξει στο τέλος ανακοίνωση τροπολογιών- τουλάχιστον
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή οι εισηγητές των κοµµάτων
να έχουν άνεση χρόνου να τοποθετηθούν στις όποιες τροπολογίες εγκριθούν.
Τον λόγο έχουν ζητήσει οι Υπουργοί που έχουν ευθύνη επί των
τροπολογιών για να εξηγήσουν για τις τροπολογίες τους.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με την τροπολογία που προτείνεται, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, στις οποίες προβλέπεται
αποκλειστική προθεσµία εικοσιτεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του παραπάνω νόµου, δηλαδή µέχρι τις 7-3-2014, για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.
Η παραπάνω προθεσµία, πραγµατικά, αποδείχθηκε ανεφάρµοστη λόγω των µεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται
στις συναρµόδιες υπηρεσίες –και θα πω συγκεκριµένα- όπως
είναι αυτές οι δασικές υπηρεσίες, οι αρχαιολογίες, οι περιφέρειες κ.λπ..
Παραδείγµατος χάριν, στα στοιχεία που κοινοποίησε στο
Υπουργείο η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, περίπου τετρακόσιες αιτήσεις εκκρεµούν ακόµη σε αρχαιολογίες, εξακόσιες αιτήσεις σε δασαρχεία και µερικές εκατοντάδες αιτήσεις
εκκρεµούν στις περιφέρειες για τα θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το λέω αυτό για να γίνει αντιληπτό ότι η καθυστέρηση
αυτή δεν οφείλεται στο Υπουργείο ή στην ανεξάρτητη αρχή.
Επίσης από τους τρεις χιλιάδες, περίπου, σηµειωµένους φακέλους που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ έχουν διεκπεραιωθεί περίπου οι χίλιοι, υπό την έννοια ότι έχουν εκδοθεί οι προβλεπόµενες άδειες και οι φάκελοί τους έχουν επιστραφεί στους κατόχους για συµπλήρωση ή κάποιες άλλες έχουν απορριφθεί.
Επειδή αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των κατασκευών των
κεραιών, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη αυτή η τροπολογία και
λύνει σηµαντικά θέµατα.
Επίσης, είναι µια τροπολογία, η οποία είναι χρήσιµη για να µην
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βρεθεί η χώρα και πολλές περιοχές της χωρίς σήµα κινητής τηλεφωνίας. Με την τροπολογία αυτή λύνονται χρόνιες εκκρεµότητες και θέµατα νοµιµότητας των υφιστάµενων κυρίως
συστηµάτων, τα οποία δεν οφείλονται, όπως είπα πριν, σε νοµοθετικά κενά αλλά κυρίως σε αγκυλώσεις δηµοσίων υπηρεσιών.
Μιλάµε και για την κινητή τηλεφωνία και για τη δηµόσια και
ιδιωτική τηλεόραση και για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Για
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς ήταν η τροπολογία που καταθέσαµε πριν από λίγο, δηλαδή το σηµείωµα για την νοµοτεχνική
τροποποίηση. Είναι, λοιπόν, ένα µέρος συνολικού σχεδίου, το
οποίο υπάρχει, επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης, το
οποίο µαζί µε το σύστηµα SERIAL τακτοποιούν πλήρως το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας και αυτό γίνεται µόνο προς
όφελος των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, όταν στην πρωτοµιλία µου ανέφερα ότι η µεταρρύθµιση
είναι άτολµη, δεν το έκανα για να αδικήσω την προσπάθεια, την
οποία κάνει ο κύριος Υπουργός, για την αναγκαία οργανωτική
και διοικητική ανασυγκρότηση της Αστυνοµίας και τον προσανατολισµό της σε νέους στόχους, όπως αυτός της τάξης και της
ασφάλειας. Το έκανα γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να είµαστε περισσότερο τολµηροί στις αποφάσεις µας για να µπορούµε
να ανταποκριθούµε στους καιρούς. Παρακολουθώντας τη συζήτηση και τις εισηγήσεις συναδέλφων της Αντιπολίτευσης επείσθην περισσότερο ότι είχα δίκιο για αυτήν την αξιολόγηση την
οποία έκανα.
Θα αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην άποψη, η
οποία διατυπώθηκε από την Αντιπολίτευση, ότι πρέπει να συστήσουµε µια διακοµµατική επιτροπή –είπε µια κυρία συνάδελφος
άρθρο ένα και µόνο πρέπει να ψηφίσουµε σήµερα- για να συζητήσουµε δηµοκρατικά για την Αστυνοµία, να πάρουµε υπ’όψιν
και τις θέσεις των συνδικαλιστών και τότε να καταλήξουµε τι πρέπει να κάνουµε.
Θυµίζω ότι αρµοδιότητα της Κυβέρνησης είναι η εκτελεστική
λειτουργία του πολιτεύµατος. Βεβαίως, πρέπει να ασκεί ο Υπουργός αυτήν την αρµοδιότητα στο πλαίσιο διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους, µε τους συνδικαλιστές, µε τους υπηρεσιακούς, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ποτέ ο Υπουργός δεν θα αποφασίζει.
Έχω δε προσωπικά την εµπειρία της διακοµµατικής επιτροπής, την οποία συνέστησε ο κ. Πολύδωρας και στην οποία εκπροσώπησα τότε τη Νέα Δηµοκρατία.
Η συζήτηση, λοιπόν, µετά από αρκετές συνεδριάσεις, εξελίχθηκε σε µια στείρα αντιπαράθεση θέσεων από κάθε πλευρά,
χωρίς κανένα γόνιµο και δηµιουργικό αποτέλεσµα και στο τέλος
ούτε πόρισµα δεν υπήρξε. Αν νοµίζουµε ότι έτσι µπορεί να ασκηθεί η διακυβέρνηση της χώρας, λυπούµαι, αλλά κάνουµε λάθος
ή, καλύτερα, κάνετε λάθος.
Είναι χρήσιµο να καταγράφονται οι απόψεις όλων των κοµµάτων, των φορέων αλλά είναι στην αρµοδιότητα της Κυβέρνησης
να κυβερνήσει και να πάρει αποφάσεις. Στις δηµοκρατίες αυτή
είναι η λειτουργία των θεσµών. Δεν µπορεί στη χώρα αυτή η συζήτηση να είναι ατέρµων, ατελέσφορη και πάντοτε στο όνοµα
µιας δηµοκρατικής λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και της
κοινωνίας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν σας στενοχώρησε η χθεσινή µου αξιολόγηση, αλλά θα επιµείνω σήµερα στο
ότι χρειάζεται τόλµη και αποφασιστικότητα στις µεταρρυθµίσεις.
Χρειάζεται να λαµβάνονται αποφάσεις οι οποίες υπερβαίνουν και
τη λογική της γραφειοκρατίας –το επισήµανα χθες- και τη λογική
της όποιας ιεραρχίας, αλλά κυρίως τις άγονες εµµονές διαφόρων συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Διαφορετικά, δεν θα πάρετε
πολλές αποφάσεις.
Ένα δεύτερο σηµείο στο οποίο διαφωνώ µε το νοµοσχέδιο
είναι η έκφραση «τόπος συµφερόντων των αστυνοµικών». Πρώτα
απ’ όλα, θεωρώ ότι αυτή η διατύπωση υποβαθµίζει τους ίδιους
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τους αστυνοµικούς. Αισθάνονται οι ίδιοι ότι είναι κρατικοί υπάλληλοι, κρατικοί λειτουργοί και άρα εκπληρώνουν τα καθήκοντά
τους όπου η υπηρεσία και η πατρίδα τους διατάξει. Δεν είναι ταυτισµένη η υπηρεσία µε τα συµφέροντα του κάθε αξιωµατικού και
του κάθε αστυνοµικού.
Πρέπει να τη διορθώσετε αυτή τη φράση και να πείτε «τόπος
πρώτης επιλογής» ή «τόπος δεύτερης επιλογής», που είναι περισσότερο αξιοπρεπής και ανταποκρίνεται στις ίδιες ανάγκες και
τις ίδιες προτεραιότητες. Όταν, όµως, ανώτεροι και κατώτεροι
αξιωµατικοί της Αστυνοµίας λένε «τόπος συµφερόντων», τι σηµαίνει αυτό; Ότι προτάσσω το προσωπικό, το ατοµικό συµφέρον
µου έναντι του συλλογικού συµφέροντος; Και το νοµοθετούµε;
Είναι λάθος διατύπωση. Είναι προσβλητική και για τους αστυνοµικούς και δεν περιποιεί τιµή και στην πολιτεία όταν νοµοθετούµε
τέτοιες διατάξεις.
Τρίτον, η αναδιοργάνωση η οποία γίνεται πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και στη διοίκηση και στη λειτουργία και στην
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας. Ποια είναι η αποτελεσµατικότητα της Αστυνοµίας; Δεν είναι οι καλοί διοικητικοί µηχανισµοί.
Είναι η δράση, είναι η µάχη, αυτήν την οποία δίνει κάθε µέρα, την
οποία τιµούµε και αναγνωρίζουµε. Χάριν αυτής αξίζει ο έπαινος
σε όλους τους αστυνοµικούς.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να προσέξουµε τα αιτήµατα, τα οποία υποβάλλονται και είναι αιτήµατα από τις Ενώσεις, τα οποία έχουν θέση. Δεν εννοώ εκείνα που χαρακτήρισα
προηγουµένως ως «άγονη αντιπαράθεση». Εννοώ αυτά µε τα
οποία χρειάζεται να ενισχυθεί η Αστυνοµία για να λειτουργήσει.
Χρειάζεται ο µηχανοκίνητος εξοπλισµός, η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδοµών, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, όλα αυτά
για τα οποία το νοµοσχέδιό σας διαλαµβάνει µεν µέριµνα ως
προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να υποστηριχτεί
η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας από τις υπηρεσίες και του
Υπουργείου και των θεσµών και των οργάνων της Αστυνοµίας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε σηµειώσει σηµαντικές επιτυχίες. Σας το
αναγνώρισα και χθες. Είστε µπροστά σε καινούργιες προκλήσεις. Η τροµοκρατία εκδηλώνεται µε νέες µορφές. Ασύµµετρες
απειλές απειλούν την κοινωνική οµαλότητα, απειλούν το φυσικό
περιβάλλον.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της Πυροσβεστικής. Χρειάζεται, λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά να επαυξηθεί η ετοιµότητα, να προσπαθήσετε σε αυτούς τους καιρούς να δώσετε εκείνες τις
κατευθύνσεις ώστε να φτάσουµε στην απόλυτη ετοιµότητα, για
να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τις προκλήσεις, τις οποίες
έχουµε µπροστά µας και σε ό,τι αφορά την πάταξη του φαινοµένου της τροµοκρατίας και την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Θα µείνω στο θέµα της τροµοκρατίας. Συζητάµε για το πλέον
αποκρουστικό φαινόµενο µε επιείκεια στη χώρα µας. Έχουµε νοµοθετήσει διατάξεις τις οποίες αξιοποιούν και εκµεταλλεύονται
οι τροµοκράτες, για να εκδηλώνουν τη συµπεριφορά τους καθ’
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ον τρόπο την εκδηλώνουν. Και δυστυχώς, δεν ευθυνόµαστε µόνο
για τις διατάξεις, οι οποίες ισχύουν. Εκδηλώνεται και πολιτική νοµιµοποίηση της τροµοκρατίας από συγκεκριµένους χώρους,
πότε µε ευθεία στήριξη, πότε µε έµµεσο τρόπο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η πολιτική ηγεσία κάµπτεται και ότι µπορεί να συγχωρεί ή
να επιδεικνύει ανοχή απέναντι σε αυτού του είδους τις πολιτικές
συµπεριφορές.
Τέλος, µεταξύ των τροπολογιών, πληροφορούµαι ότι υπάρχει
και µία η οποία µεταβάλλει τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν είµαι σίγουρος αν όντως έχει κατατεθεί αλλά έτσι
έχω πληροφορηθεί, γιατί η πληθώρα των κατατεθειµένων διατάξεων δυσχεραίνει τον εντοπισµό τους.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, θέλω να µεταφέρετε
στον συνάδελφό σας ότι, όταν τίθενται στο καθεστώς της κινητικότητας και της διαθεσιµότητας υπάλληλοι -µεταξύ των οποίων
οι σχολικοί φύλακες, οι εκπαιδευτικοί από τα ΕΠΑΛ- οι οποίοι
πρέπει µε τη συνεργασία των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Υγείας και Οικονοµικών να µεταφερθούν στα νοσοκοµεία, δεν ισχύει το καθεστώς αυτό, για να επιδεινώσουµε τη θέση
µας και να οδηγηθούν τελικώς στην απόλυση. Πρέπει να είναι και
οι υπάλληλοι αυτοί δική µας έγνοια. Γι’ αυτό θα ήθελα να µεταφέρετε στον συνάδελφό σας, τον κύριο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ότι θα πρέπει να εξαιρέσει τους σχολικούς
φύλακες από τη διάταξη αυτή, µε την οποία θα καταδικαστούν
αµέσως σε απόλυση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε τον λόγο για
οµιλία, κύριε Υπουργέ ή για παρέµβαση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Απλώς, να ανακοινώσω ότι θα αποδεχθώ
την υπ’ αριθµόν 1207/7/27-2-2014 τροπολογία, η οποία κατετέθη
ως τροπολογία. Μου επιτρέπετε, όµως, να την µετατρέψω σε νοµοτεχνική προσαρµογή, διότι στην πραγµατικότητα µπορεί µε
την απλή προσθήκη µίας λέξης µέσα στο κείµενο, να µην χρειαστεί να υπάρξει ολόκληρη η τροπολογία.
Επίσης, θα δεχτώ και την υπ’ αριθµόν 1208 τροπολογία των
κυρίων Κυριαζίδη, Βλαχογιάννη και Νταβλούρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Η πρώτη, αν καταλαβαίνω καλά, µετεξελίσσεται
σε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Την καταθέτω, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιδράσατε στις εύλογες αιτιάσεις του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου, ωσάν να είχατε δίκιο. Του είπατε «δεν ήταν υπουργικές τροπολογίες». Σας θυµίζω –και είστε
επιφανής νοµικός- ότι, όταν ήρθαν ως εκπρόθεσµες οι τέσσερις
υπουργικές τροπολογίες στη Διαρκή Επιτροπή, καλέσαµε τον
κύριο Πρόεδρο να τις συζητήσουµε και λέει «είναι εκπρόθεσµες,
δεν τις συζητάµε».
Ήρθαν, λοιπόν, στην Ολοµέλεια. Δεν συνεζητήθησαν. Μιλώ για
τις υπουργικές τροπολογίες. Αυτό είπα και στον κ. Λαφαζάνη.
Δεν τις επεξεργάστηκε η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και
τώρα πρέπει να τοποθετηθούµε. Και όταν σας αιτιάται ο κ. Λαφαζάνης, γιατί γίνεται και για τις βουλευτικές, εσείς λέτε «µα, δεν
ήταν υπουργικές». Σας είπα τι έγινε µε τις υπουργικές.
Πώς εσείς, επιφανής νοµικός, δέχεστε ανεπεξέργαστες ρυθµίσεις κυρίως νόµων να έχουν αυτήν την µεταχείριση; Μη συµβάλουµε κι εµείς στην περαιτέρω απαξίωση του Κοινοβουλίου.
Αποσύρατε την υπ’ αριθµόν 1227 τροπολογία. Καλώς πράξατε.
Ικανοποιήθηκαν οι απεργούντες έξω. Σας ρωτώ, όµως. Ο νόµος
σας λέει –και παρακαλώ την προσοχή των αξιοτίµων συναδέλφων- ότι µε τη λήξη του οκταµήνου της διαθεσιµότητας ο υπάλληλος απολύεται. Στις 22 Μαρτίου απολύεται. Είναι ο νόµος
4172. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Αποσύρατε τη διάταξη για τη διαθεσιµότητα. Σας θυµίζω …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μου επιτρέπετε να σας διακόψω;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, σας επιτρέπω κι εγώ και
ο Πρόεδρος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, αυτό αφορά το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Θα µε θεωρήσετε ως «άγγελο» των
εισηγούµενων Υπουργών.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω, όµως, να του πείτε ότι
µέχρι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): «Άγγελο» όχι µε την κυριολεκτική έννοια.
Να µην παρεξηγηθούµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγγελιαφόρο.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε µια στιγµή. Έχετε άποψη σε αυτό.
Τη συνυπογράφετε, και καλώς.
Σας ρωτώ: Το προεκλογικό δίµηνο, κατά την ισχύουσα ρύθµιση -είναι ο ν. 3870, άρθρο 17- αρχίζει στις 18 Μαρτίου. Οι σχολικοί φύλακες, οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών, οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών ταµείων, που είναι σε διαθεσιµότητα,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Απεσύρθη αυτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, θα απαντήσετε. Μπορεί να
µην έρθει ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μα, αυτή απεσύρθη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι! Διότι ο νόµος σας λέει –
προσέξτε τι σας ζητώ- ότι αυτοδικαίως λήγει το οκτάµηνο. Θέλουµε θετική ρύθµιση που να λέει ότι επειδή η λήξη του οκταµήνου, όλων των κατηγοριών των διαθεσίµων, λήγει εντός του
προεκλογικού διµήνου, ότι δεν θα λειτουργήσει αυτοδίκαια λήξη
και ότι δεν θα απολυθούν.
Διότι η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα έχει καταθέσει ερώτηση
για να γίνει χρονική αντιµετάθεση. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί ο
χρόνος της διαθεσιµότητας και να γίνει –αν γίνει, που εµείς το
απευχόµαστε- µε την ανάληψη της αρχής από τους νέους δηµοτικούς άρχοντες. Διότι καλώς αποσύρθηκε η τροπολογία σας,
αλλά φοβούµαι ότι θα απολυθούν και κακώς επιχαίρουν οι «µελλοθάνατοι» διαθέσιµοι, που θα λήξει η διαθεσιµότητά τους την
περίοδο αυτή.
Καταθέτω και το ν. 4172, που λέει ότι λήγει η διαθεσιµότητα
τότε και βεβαίως να πω και στους συναδέλφους ότι οι ίδιοι που
ψηφίσατε το οκτάµηνο για τους σχολικούς φύλακες και για τις
καθαρίστριες, είχατε ψηφίσει τρεις µήνες νωρίτερα η διαθεσιµό-
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τητα να διαρκεί έναν χρόνο. Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, γιατί σε αυτούς δώσατε κατά τέσσερις µήνες µικρότερη
διαθεσιµότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Τελειώνω µε το νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, το συζητούµενο
σχέδιο νόµου, αντίθετα µε όσα υπεστήριξαν πολλοί οµιλητές από
διάφορες πλευρές εδώ στη Βουλή, έχει συγκροτηµένη δοµή,
στέρεη ιδεολογία και φιλοσοφία. Όλες οι ρυθµίσεις που εισάγει,
κύριες, δευτερεύουσες ή συµπληρωµατικές, αποπνέουν την
κύρια επιδίωξη του νοµοθέτη να στρατιωτικοποιήσει περαιτέρω
τη δοµή της Αστυνοµίας, σύµφωνα µε πρότυπα άλλων χωρών,
κυρίως των ΗΠΑ.
Με το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου επιχειρείται κάτι πρωτοφανές
στα κοινοβουλευτικά µας χρονικά των τελευταίων δεκαετιών.
Συγκεκριµένα διαβάζω το άρθρο 9: «Με προεδρικό διάταγµα, το
οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών» –προσέξτε κύριοι
συνάδελφοι- «µπορεί να συστήνονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τµήµατα ή Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, να µεταβάλλονται αρµοδιότητες, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες του
Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος
νόµου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή Γραφείων, η διάρθρωσή
τους,» –οι συνδικαλιστές απολείπονται, ας το ακούσουν- «οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους,…»
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά τα προεδρικά διατάγµατα θα
έρχονται στην επιτροπή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε παρακαλώ, κύριε Βλαχογιάννη.
«…επίσης, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους...». Οψιγενώς! Με προεδρικό διάταγµα!
Συναινείτε εσείς; Μαζί δεν πολεµούσαµε από το 1988, όταν συστήναµε τα πρώτα σωµατεία; Οψιγενώς να αλλάζει το Πειθαρχικό Δίκαιο µε προεδρικό διάταγµα; Συναινείτε, κύριε Βλαχογιάννη;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, µε προεδρικό διάταγµα είναι το
Πειθαρχικό Δίκαιο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και συνεχίζει το άρθρο 9: «..και
κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία
τους». Είναι επιφύλαξη πέραν του νοµοθετήµατος. Συνεχίζω. Δηλαδή, είναι πλήρης ανατροπή, αφού εξουσιοδοτεί εν λευκώ την
εκτελεστική εξουσία να σκληρύνει θεσµικά το ήδη αυστηρό θεσµικό πλαίσιο.
Στο άρθρο 13 φαίνεται καθαρά η επιλογή της πολιτείας για την
πλήρη στρατιωτικοποίηση της ΕΛΑΣ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ζητώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο χαρακτηρισµός ως «ένοπλο προσωπικό», που είναι η φράση
του νοµοθετήµατος, και η εκπαίδευσή του µε το Στρατό και τους
κανόνες του, σβήνουν παντελώς το όραµα του συνδικαλιστικού
κινήµατος και της ελληνικής κοινωνίας για τα Σώµατα Ασφαλείας
που στηριζόταν πάνω στην ιδέα και το ιδανικό του ένστολου πολίτη, δηλαδή αυτού που µετέχει της δηµοκρατικής ζωής, έχει ως
κεντρικό προορισµό την υπεράσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών και της δηµοκρατικής νοµιµότητας
και αποµακρύνεται διαρκώς από το πρότυπο του αστυνοµικούκαταπιεστή των λαϊκών αγώνων –που δεν θέλουµε- και υπερασπιστή των ταξικών συµφερόντων της κρατούσας τάξης πραγµάτων. Αυτή η συµβολική αλλά και πραγµατική µεταστροφή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι συµβολίζει την ανακοπή της πορείας εκδηµοκρατισµού της ΕΛΑΣ και της αναγόρευσης του ένστολου πολίτη σε ισότιµο µε όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζοµένων.
Ορισµένοι κοινωνικοί θεσµοί όπως ο θεσµός του Συνηγόρου
στα Σώµατα Ασφαλείας δεν αµβλύνουν αυτήν την πορεία της
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προϊούσης στρατιωτικοποίησης και αναγόρευσης των Σωµάτων
Ασφαλείας σε σκληρό πυρήνα και στυλοβάτη του συστήµατος.
Η ανάθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρµοδιοτήτων στη
νέα ΕΛΑΣ επί θεµάτων όπως η ασυλία, οι πρόσφυγες κ.λπ.. προσανατολίζει προς την αντιµετώπιση του µείζονος µεταναστευτικού ζητήµατος µε στρατιωτικά µέτρα και µε υποβάθµιση του
βαθιά κοινωνικού, ευρωπαϊκού, γεωπολιτικού, οικολογικού και οικονοµικού χαρακτήρα του µείζονος αυτού προβλήµατος των
σύγχρονων κοινωνιών, το οποίο συνήθως είναι αποτέλεσµα των
παρενεργειών και των επεµβάσεων του κυρίαρχου παγκοσµίως
κοινωνικοπολιτικού συστήµατος.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο αυτό πρέπει
να καταψηφιστεί και η πολιτεία να επανέλθει µε άλλο, πληρέστερο, δηµοκρατικότερο, κοινωνικότερο, σύµφωνα και µε τις
απόψεις των ενδιαφεροµένων κοινωνικών φορέων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αστυνοµικών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριακάκης και µετά ο κ. Νταβλούρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω µε ένα γενικότερο σχόλιο για τον
τρόπο νοµοθέτησης της Κυβέρνησης συνολικά αλλά και ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας διότι θα αναφερθώ µόνον στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που ρυθµίζει διάφορα ζητήµατα
θητείας των νοσοκοµειακών γιατρών και επαγγελµάτων υγείας
καθώς και ρυθµίσεις σχετικά µε τα φάρµακα.
Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει ακάθεκτο την απαράδεκτη πρακτική των εµβαλωµατικών ρυθµίσεων µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, σε άσχετα νοµοσχέδια. Παρότι µόλις πριν έναν
µήνα είχαµε ένα µεγάλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και
παρότι ετοιµάζεται και άλλο νοµοσχέδιο τις προσεχείς εβδοµάδες, βλέπουµε να συνεχίζει την τακτική των τροπολογιών σε τέτοια, άσχετα νοµοσχέδια και µάλιστα τροπολογιών οι οποίες
έρχονται σε ένα άρθρο ρυθµίζοντας διαφορετικά ζητήµατα στις
παραγράφους, όπου σε άλλα µπορεί κανείς να συµφωνεί και σε
άλλα να διαφωνεί. Είναι µια σκόπιµη τακτική για να καλλιεργεί
µετά τη θέση ότι δήθεν συνολικά είµαστε αντίθετοι σε όλες τις
διατάξεις. Προκύπτουν, λοιπόν, απ’ αυτήν την τροπολογία σοβαρά ζητήµατα.
Το πρώτο ζήτηµα που έρχεται να ρυθµίσει αφορά την παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Αφορά αυτή η διάταξη ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που διορίστηκαν
µετά τις 11-3-2009 και κάποιων απ’ αυτούς η θητεία λήγει στις
11-3-2014, είναι πενταετής η θητεία, ενώ αφορά και γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, βαθµού επιµελητού Β’, που διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύµφωνα µε το
ν.2519/1997, µέχρι τις 31-12-2010, των οποίων επίσης η θητεία
λήγει µετά από πέντε χρόνια.
Πρέπει να πούµε ότι σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους, τόσο
το ν.2519/1997 όσο και µε το ν.3754/2009, µετά την πενταετή θητεία των επιµελητών Β’, ανανεώνεται µε εσωτερικές διαδικασίες
στα νοσοκοµεία η θητεία τους και γίνονται πλέον µόνιµοι. Δηλαδή, µονιµοποιούνται µετά την πενταετή θητεία τους οι επιµελητές Β’ µε εσωτερική διαδικασία που γίνεται στα νοσοκοµεία,
χωρίς να χρειάζεται κανένας διορισµός Συµβουλίου Κρίσης. Γίνεται, δηλαδή, εσωτερική διαδικασία στον τοµέα που ανήκει ο
γιατρός, παθολογικό ή χειρουργικό και χωρίς φυσικά να υπάρχει
κανένα κόστος απ’ αυτήν τη µονιµοποίηση.
Έρχεται, λοιπόν, τώρα το Υπουργείο Υγείας και αντί να δώσει
το πράσινο φως για να συνεχιστεί οµαλά αυτή η διαδικασία που
γίνεται µέχρι σήµερα, της µονιµοποίησης δηλαδή αυτών των γιατρών, µε το αιτιολογικό ότι κάποιες διοικήσεις νοσοκοµείων
έχουν φέρει ερωτήµατα όσον αφορά διάταξη του ν.3754/2009,
που δήθεν, κατά την ερµηνεία τους, δεν αφορούσε τους νέους
διορισµούς µετά το 2009, αντί λοιπόν να στείλει µια εγκύκλιο που
να καλύπτει όλους τους γιατρούς και να συνεχιστεί κανονικά η
διαδικασία µονιµοποίησης, η οποία, όπως είπαµε, δεν απαιτεί τίποτα το ιδιαίτερο, έρχεται και παρατείνει τη θητεία αυτών των
γιατρών, µερικών από τους οποίους η θητεία λήγει στις 11-3-
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2014, δηλαδή σε λίγες ηµέρες, κατά ένα έτος, χωρίς να κάνει
καµµία νοµοθετική ρύθµιση για να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα της
µονιµοποίησης όλων αυτών των γιατρών που περίπου είναι χίλιοι
πεντακόσιοι έως δύο χιλιάδες και θα βρίσκονται σε οµηρία για
ένα έτος, χωρίς να ξέρουν εάν η διαδικασία µονιµοποίησης, που
µέχρι σήµερα γινόταν αυτόµατα, θα συνεχιστεί κανονικά.
Πρόκειται, λοιπόν, περί µιας διάταξης, κατά τη γνώµη µας, πονηρής και θέλουµε διευκρινίσεις από τον Υπουργό Υγείας, διότι
είναι γνωστό ότι η τρόικα δεν έδωσε το πράσινο φως για καµµία
µονιµοποίηση σε δηµοσίους υπαλλήλους και προφανώς το
Υπουργείο Υγείας τρέχει σαν ο καλύτερος µαθητής της τρόικας
να εφαρµόσει αυτές τις εντολές. Πρέπει εδώ να ξεκαθαριστεί ότι
δεν θα απειληθεί η µονιµοποίηση των γιατρών του ΕΣΥ που
έχουν συµπληρώσει την πενταετή τους θητεία.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θίγει η τροπολογία, είναι το ζήτηµα της παράτασης του καθεστώτος χορήγησης βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος και οδοντιατρικού επαγγέλµατος, καθώς και των τίτλων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, καθεστώς το οποίο λέει ότι σύµφωνα µε το ν.4025/2011 θα
χορηγούν πλέον τέτοιες βεβαιώσεις οι ιατρικοί σύλλογοι. Και
επειδή οι ιατρικοί σύλλογοι, σύµφωνα και µε τη δική τους θέση,
δεν είναι έτοιµοι ακόµη να αναλάβουν αυτό το έργο, διότι µέχρι
τώρα οι βεβαιώσεις τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας δίνονταν από τις περιφέρειες, δίδεται παράταση µέχρι τον
Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους.
Το ζήτηµα όµως είναι ότι γίνεται αναφορά στον ν. 4025/2011,
ο οποίος µιλάει απλώς για βεβαίωση χορήγησης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος και τίτλο ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ για την
παρούσα διάταξη της τροπολογίας µάς αναφέρει ο Υπουργός
ότι η παρούσα διάταξη προτείνεται ώστε να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος για τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, στη νέα
τους αρµοδιότητα, να διεξάγουν τις εξετάσεις για τη χορήγηση
βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
και τίτλο ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Πουθενά στον
ν. 4025/2011, παράγραφος 4 άρθρο 35, τον οποίον επικαλείται
αυτή η τροπολογία, δεν αναφέρονται εξετάσεις για χορήγηση
βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος και για τίτλο ιατρικών ειδικοτήτων.
Η τροπολογία είναι λοιπόν τελείως έξω από τις διατάξεις του
νόµου τον οποίον επικαλείται. Να θυµίσω ότι η παράγραφος
αυτή, του 2011, αναφέρει γενικώς περί εξετάσεων, χωρίς να καθορίζει τι εξετάσεις και για ποιον σκοπό, και πρέπει ο Υπουργός
να µας ξεκαθαρίσει αν υπάρχει λάθος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος Υπουργός; Δεν υπάρχει
κανένας Υπουργός!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κανένας Υπουργός αυτήν τη στιγµή δεν είναι στην Αίθουσα.
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται περί λάθους διατύπωσης στην αιτιολογική έκθεση ή αν ο Υπουργός επιχειρεί από
το παράθυρο να εισάγει θεσµό εξετάσεων για την άσκηση επαγγέλµατος και για την ιατρική ειδικότητα. Έχει δηλώσει πρόσφατα
-και έχει διαρρεύσει στον Τύπο- ο ίδιος την πρόθεσή του σε συνεργασία, όπως είπε, µε τον κ. Λοβέρδο, που ήταν ο εµπνευστής
αυτών των διατάξεων, και είπε ότι θέλει να επαναφέρει τη συζήτηση για εξετάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένουµε λοιπόν άµεση απάντηση, διότι ο ιατρικός κόσµος
και οι φοιτητές Ιατρικής έχουν χρόνια δηλώσει την κατηγορηµατική αντίθεσή τους µε τον θεσµό των εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλµατος και για ιατρικές ειδικότητες και θα βρεθούν
σύσσωµοι απέναντι σε τέτοιες µεθοδεύσεις, τις οποίες δεν περιµέναµε από το Υπουργείο να φέρνει µε τέτοια τερτίπια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Νταβλούρος, µετά ο κ. Σηφουνάκης και στη
συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου µε την ιδιότητα
του Βουλευτή.
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Ορίστε, έχετε τον λόγο κύριε Νταβλούρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Όπως διαπιστώνουµε για µια
ακόµη φορά, κύριε Πρόεδρε, η προσφιλής τακτική των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επαναλαµβάνεται µε έναν
τρόπο κινδυνολογίας που, κατά την άποψή τους, µπορεί να αποκοµίσει, προσωρινά βέβαια, κάποια ψηφοθηρικά οφέλη. Όπως
εξακολουθητικά το έχουν πράξει στο παρελθόν για κάθε ζήτηµα
που έχει απασχολήσει την Εθνική Αντιπροσωπεία -και βέβαια εκ
του αποτελέσµατος το πρόσηµο φαίνεται να είναι αρνητικό για
τους διαχειριστές αυτής της τακτικής- το επιχειρούν και σήµερα,
µε το προκείµενο νοµοσχέδιο, απευθυνόµενοι στους άντρες της
δηµόσιας δύναµης και στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών
τους ενώσεων, των οποίων εξάλλου η παρουσία σήµερα εδώ
αποδεικνύει -και δικαιολογηµένα- το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό το
νοµοθέτηµα, µε την πεποίθηση ότι µπορεί να τους µεταδώσουν
το αίσθηµα πως από αυτή εδώ την προσπάθεια αναδιοργάνωσης
και ανασυγκρότησης του Αστυνοµικού και του Πυροσβεστικού
Σώµατος θα προκύψει εκείνο το οποίο οι ίδιοι δεν επιθυµούν.
Γιατί είναι κοινή παραδοχή ότι οι Έλληνες αστυνοµικοί και οι
Έλληνες υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος πρωτίστως οι
ίδιοι ενδιαφέρονται για την αποτελεσµατικότητά τους και για την
προσφορά υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία. Ας πούµε, λοιπόν,
ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Δεν καταργείται το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, κάτι
για το οποίο έγινε ιδιαίτερος λόγος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο
Υπουργός της Δηµόσιας Τάξης να φέρει το πηλίκιο του Αρχηγού
του Αστυνοµικού ή του Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά επιτέλους πραγµατοποιείται το αυτονόητο. Δύο Σώµατα της δηµόσιας
δύναµης σε πολιτικό επίπεδο δεν είχαν ουσιαστικά καµµία υποδοµή λειτουργίας για την εκπροσώπησή τους στο πολιτικό περιβάλλον είτε εντός είτε εκτός των συνόρων. Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης µε τον υπασπιστή του µέχρι χθες αντιπροσώπευαν
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Δεν υπάρχει πράγµατι λόγος, εάν θέλουµε
να έχουµε µια πολιτική ισχυρή εκπροσώπηση αυτού του τοµέα
της δηµόσιας τάξης σε επίπεδο Υπουργείου; Ως εκ τούτου, είναι
κοσµογονία καταστροφική η εγκαθίδρυση πραγµατικά Υπουργείου και τι επιτέλους άλλαξε; Παραµένει ο Αρχηγός της Αστυνοµίας µε την αδιαµφισβήτητη κεντρική εποπτική συντονιστική
αρµοδιότητά του σε όλους τους τοµείς δράσης του Αστυνοµικού
Σώµατος, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος επικουρεί τον Αρχηγό στο έργο αυτό και έχει την άµεση εποπτεία
κάποιων εκ των δώδεκα συνολικά κεντρικών υπηρεσιών, οι
οποίες νοµοθετούνται και καθετοποιείται, κατά τοµέα δράσης,
το αστυνοµικό έργο. Και γίνεται αυτό για έναν και µόνο λόγο.
Γιατί, όπως εξακολουθητικά έχει τονιστεί, υπάρχει πράγµατι σήµερα στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, στην πολυσυνθετικότητα των εγκληµατικών συµπεριφορών, ανάγκη κατανοµής των
δράσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τοµέα.
Υπάρχει αµφισβήτηση ότι ήταν αδήριτη ανάγκη η διαµόρφωση
ενός ξεχωριστού κλάδου, για να αντιµετωπίσει αυτό που την τελευταία δεκαπενταετία αποτελεί το βραχνά της ελληνικής κοινωνίας και λέγεται διαχείριση του µεταναστευτικού ρεύµατος; Είναι
προς την κατεύθυνση αµφισβήτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών η ανάθεση αρµοδιοτήτων διαχείρισης του
ασύλου µε τη συµµετοχή και της Αστυνοµίας; Υπάρχει άραγε
στην Αίθουσα αυτή έστω ένας που να αµφισβητεί ότι πρωτίστως
και κύρια τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, τουλάχιστον,
δεν υπολείπονται ευαισθησιών που αφορούν την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αντιστοίχως και αναλόγως µε εκείνους
που αντιπροσωπεύουν άλλες δοµές, είτε την εθνική επιτροπή για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα είτε εκπροσώπους του Παρατηρητηρίου; Τι εξαιρετικό διαθέτουν οι συγκεκριµένοι λειτουργοί σε αντιστοίχιση µε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή διαπίστωση ότι µια
κοινωνία για να προοδεύσει, για να προαχθεί, για να διεκδικήσει
την πρόοδο και την ανάπτυξή της, πρωτίστως και προηγουµένως
χρειάζεται ένα περιβάλλον κοινωνικής ειρήνης και κοινωνικής συνοχής. Αυτό το περιβάλλον δεν µπορεί άλλος οργανισµός, πλην
των Σωµάτων Ασφαλείας και ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνοµίας να τον εγγυηθεί.
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Αυτός ο Οργανισµός έχει εξασφαλίσει αυτό το αγαθό το οποίο
αποτελεί ζητούµενο από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι η Ελληνική Αστυνοµία, η οποία παρά τις όποιες
αδυναµίες της σε ό,τι έχει να κάνει είτε µε οργανωτικά ζητήµατα
είτε µε ελλείψεις υλικοτεχνικές ή άλλες, έχει πετύχει τους µεγαλύτερους δείκτες εξιχνίασης εγκληµάτων τουλάχιστον σε επίπεδο Europol. Είναι εκείνη η Αστυνοµία που έχει δώσει καίρια
πλήγµατα σε κάθε µορφή εγκληµατικής συµπεριφοράς µεµονωµένης, αλλά κυρίως οργανωµένης. Είναι αυτή η Αστυνοµία την
οποία ακούσαµε µε ιδιαίτερη έκπληξη -όπως σηµείωσε ο Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- ότι δεν τη θέλει έτσι όπως λειτουργεί ή όπως
αντιπροσωπεύεται κατά τη δράση της ως µηχανισµός καταστολής.
Άραγε, ποια Αστυνοµία θα θέλατε, κύριοι συνάδελφοι; Μήπως
εκείνης της χώρας την οποία στην Αίθουσα αυτή, δια στόµατος
του Αρχηγού σας, είχατε προτάξει ως µοντέλο για την προαγωγή
της ελληνικής κοινωνίας; Αναφέροµαι στην Αστυνοµία της Αργεντινής όπου λίγες µέρες πριν και µε τον τρόπο µε τον οποίον
άσκησε τα καθήκοντά της, το αποτέλεσµα ήταν να µεταλλαχθεί
η κοινωνία της χώρας αυτής σε µια απόλυτα οχλοκρατούµενη
κοινωνία. Αυτή θέλετε; Δεν θα σας δώσουµε αυτή τη χαρά.
Εµείς στο µέτρο που αντιπροσωπεύουµε τη βούληση και την
εντολή του ελληνικού λαού, έχουµε χρέος να στηρίξουµε πραγµατικά και όχι στα λόγια τον οργανισµό που λέγεται Ελληνική
Αστυνοµία, Πυροσβεστικό Σώµα και κάθε άλλη δοµή της δηµόσιας δύναµης, η οποία εργάζεται και αγωνιά για τη διασφάλιση
του αγαθού της κοινωνικής ειρήνης του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι κάποια ζητήµατα θα µπορούσαµε να
τα έχουµε προσεγγίσει και µε έναν άλλο τρόπο. Τα έχω αναφέρει
εξακολουθητικά. Δεν θα επανέλθω. Πιστεύω ότι µε τα υπό έκδοση προεδρικά διατάγµατα κάποια ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την αυτοτέλεια του συντονισµού της δράσης των
αστυνοµικών υπηρεσιών σε επίπεδο αστυνοµικής διεύθυνσης και
κάτω, θα αντιµετωπιστούν και θα ρυθµιστούν προς την ορθή κατεύθυνση.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο θεσµός του αστυνοµικού
διευθυντή παραµένει µε την αρµοδιότητά του και µε την ενίσχυσή του µε το απολύτως αναγκαίο επιτελείο. Ήταν απλά µια
επισήµανση. Νοµίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουµε, κύριε
Υπουργέ, στις Περιφερειακές Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
την ίδρυση του Γραφείου Διοικητικών Εξετάσεων για να απαλλαγούν επιτέλους όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες απ’ αυτό το
βραχνά και να ανατεθεί αυτή η διοικητική διαδικασία σε εξειδικευµένα στελέχη. Όπως επίσης, αντίστοιχο Γραφείο Δηµοσίου
Κατηγόρου πρέπει να εγκαθιδρυθεί σε επίπεδο περιφερειακών
ενώσεων στις πρώην Αστυνοµικές Διευθύνσεις.
Πρέπει, επιτέλους, να ξεκαθαρίσουµε προς τους Έλληνες
αστυνοµικούς και πυροσβέστες ότι δεν τίθεται µε κανέναν τρόπο
σε αµφισβήτηση το καθεστώς που αφορά τις µεταθέσεις τους.
Το περιεχόµενο του π.δ. 100 παραµένει ως έχει. Τώρα αν πρέπει
ή όχι να χαρακτηρίζεται ο τόπος συµφερόντων ως τόπος πρώτης
ή δεύτερης επιλογής -όπως επισήµανε ο συνάδελφος ο κ. Λυκουρέντζος- εγώ θα συµφωνούσα εάν αυτό προηγουµένως είχε
κατ’ αντιστοιχία πεδίο εφαρµογής στο σύνολο όσων συγκροτούν
τη δηµόσια δύναµη. Γιατί εξαιρετικά στους ένστολους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ,
θέλω να πω ότι είναι υπερβολική η ρύθµιση της επιβολής πολλαπλάσιου τέλους στους κατόχους κυνηγετικών όπλων, οι οποίοι
από αβλεψία ή από οικονοµική αδυναµία δεν έχουν τακτοποιήσει
αυτήν την εκκρεµότητα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να τους δοθεί ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να
προσέλθουν και να νοµιµοποιήσουν και αυτήν την εκκρεµότητά
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
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ολοκληρώστε παρακαλώ. Βοηθείστε το Προεδρείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ολοκληρώνοντας, θέλω να επανέλθω στο ζήτηµα που αφορά την οµογενοποίηση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τα Σώµατα Ειδικών Φρουρών
και Συνοριοφυλάκων. Δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάµε αυτή την
ώρα τη δυνατότητα πρόσληψης ειδικών φρουρών, όταν έχουµε
αναστείλει την πρόσληψη αστυνοµικών, οι οποίοι, µάλιστα, είναι
και επιτυχόντες.
Επίσης, πρέπει να τελειώνουµε επιτέλους µε αυτό το ζήτηµα
που έχει ταλανίσει ιδιαιτέρως το Πυροσβεστικό Σώµα και έχει να
κάνει µε τη µονιµοποίηση των πενταετούς θητείας πυροσβεστών.
Πρέπει να κινηθούµε προς την εξής κατεύθυνση: Να
εξαντληθούν στο σύνολό τους αυτοί οι άνθρωποι και πολύ
περισσότερο εκείνοι οι οποίοι µετά την ένταξή τους στο Σώµα,
κατόρθωσαν -και πρέπει να τους επιβραβεύσουµε προς τούτονα εξασφαλίσουν τίτλο σπουδών, τον οποίον δεν είχαν κατά την
κατάταξή τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ζήτησα να πάρω τον λόγο τη
δεύτερη µέρα, η οποία είναι αφιερωµένη στην κατ’ άρθρο
συζήτηση και στις τροπολογίες, προκειµένου να µιλήσω για µία
τροπολογία που έχει κατατεθεί και φέρει την υπογραφή µου.
Η τροπολογία αφορά την αναδιάρθρωση ή την ισότιµη µεταχείριση των µεγάλων νησιών που από το νόµο του «Καλλικράτη»
-κακώς µεν, αλλά έγινε δυστυχώς- είχαν µία διαφορετική
µεταχείριση σε σχέση µε όµοιες περιοχές, µε όµοιους νοµούς,
παραδείγµατος χάριν, της Ηπειρωτικής Ελλάδος.
Οι αναλυτές καταλήγουν ότι σε ένα µεγάλο ποσοστό η
οικονοµική κρίση οφείλεται και στη δυσλειτουργία του κράτους,
δηλαδή στην διοικητική κρίση που έχει το κράτος µας τα
τελευταία τριάντα ή σαράντα χρόνια. Μέσα σε αυτό συµπεριλαµβάνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, η βασική της µορφή, το
κύτταρο που είναι οι δήµοι, αλλά κυρίως όπως αυτό µεταµορφώθηκε τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Από το 1994
έως το 2014 έχουµε περίπου οκτώ νόµους που επιφέρουν
αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Το 1994 καθιερώθηκε η αιρετή νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και
µέσα στο σχετικό νόµο υπήρξε µία µεγάλη τοµή. Ήµουν τότε
εισηγητής στον Τοµέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν
αυτή η µεγάλη τοµή; Επειδή πράγµατι εξίµισι χιλιάδες κοινότητες
δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν, δεν µπορούσαν να έχουν
επάρκεια, δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτα, συστάθηκαν τα
Συµβούλια Περιοχής µε πρόεδρο και διοικητικό συµβούλιο που
όριζαν οι µεγάλες επαρχίες. Τα Συµβούλια αυτά έπαιρναν την
ευθύνη της σύνταξης των προγραµµάτων, της υλοποίησης των
έργων και της ανάπτυξης. Δηλαδή, ερχόντουσαν για να καταργηθούν στην ουσία. Και αυτά τα Συµβούλια Περιοχής, τα οποία
συστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, ήταν τετρακόσια ενενήντα δύο.
Δύο χρόνια µετά έρχεται η κατάργηση του κυβερνητικού
περιφερειάρχη, αυτού που διόριζε το κράτος και µάλωναν µε τον
αιρετό.
Και λίγο αργότερα, το 1998, έρχεται η µεγάλη τοµή από τον
Αλέκο τον Παπαδόπουλο, ο νόµος «Καποδίστρια». Με µία διαφορά, ότι ο νόµος «Καποδίστρια» τους εξίµισι χιλιάδες δή- µους
και κοινότητες τους έκανε χίλιους διακόσιους, χίλιους τριακόσιους. Τα Συµβούλια Περιοχής από το νόµο του 1994 ήταν
τετρακόσια ενενήντα δύο.
Υπήρξε ένας δογµατισµός και εκεί, αλλά ήταν ένα πρώτο
βήµα. Παραδείγµατος χάριν στην Λέσβο από τις εκατόν είκοσι
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πέντε, εκατόν τριάντα κοινότητες -δήµους και κοινότητεςπήγαµε στους δεκατρείς δήµους.
Και εκεί που άρχισαν να λειτουργούν, ήρθε ο νόµος «Καλλικράτη». Ο νόµος «Καλλικράτη», λοιπόν, τους δεκατρείς δήµους
-πριν καλά-καλά προλάβουν να λειτουργήσουν µέσα σε τρία,
τέσσερα χρόνια- τους έκανε έναν.
Έχουµε, λοιπόν, τα µεγάλα νησιά που είναι η Λέσβος, η Ρόδος,
η Κέρκυρα. Η Λέσβος είναι δύο φορές σαν το Ρέθυµνο, είναι δύο
φορές σαν το Νοµό Άρτης. Και το Ρέθυµνο έχει πέντε δήµους
και ο Νοµός Άρτης τέσσερις. Τα Γρεβενά είναι το ένα πέµπτο σε
πληθυσµό και σε έκταση και έχει δύο δήµους.
Γιατί, λοιπόν, αυτός ο δογµατισµός; Διότι πράγµατι η Νήσος
Ίος έχει έκταση εκατόν οκτώ τετραγωνικά χιλιόµετρα, αν θυµάµαι καλά. Το νησί Λέσβος έχει έκταση χίλια εξακόσια ογδόντα τετραγωνικά χιλιόµετρα. Μπορεί να έχει αυτός ένα δήµο και ο
άλλος ένα δήµο; Γιατί, δηλαδή, η Πάρος, η Νάξος και η Αντίπαρος πρέπει να είναι ξεχωριστοί δήµοι, όταν δεν µπορούν ποτέ να
έχουν πολεοδοµικό γραφείο, όταν απέχουν τρία λεπτά ο ένας
από τον άλλο και είναι το ένα εκατοστό της έκτασης και το ένα
πεντηκοστό του πληθυσµού;
Η Σέριφος έχει έκταση εβδοµήντα πέντε τετραγωνικά χιλιόµετρα, η Ρόδος χίλια τετρακόσια πενήντα και η Αστυπάλαια
ογδόντα τέσσερα. Τα Γρεβενά έχουν τριάντα µία χιλιάδες πληθυσµό, η Κέρκυρα εκατόν οκτώ, η Ρόδος γύρω στις εκατό χιλιάδες, η Λέσβος ενενήντα κ.ο.κ..
Είναι το παράλογο του πράγµατος. Αυτό το παράλογο του
πράγµατος όλοι δεσµεύτηκαν στη Βουλή τότε ότι θα το δοκιµάσουµε και αν δεν λειτουργεί, θα το αλλάξουµε.
Τριάµισι χρόνια µετά, όταν από τον «Καποδίστρια» δηµιουργήθηκαν δηµοτικά µέγαρα -θα σας πω για την δικιά µας περιοχή
την Αγιάσο- καινούργια, πάρα πολύ ωραία, εκεί υπάρχουν πλέον
χελιδόνια, γιατί δεν υπήρξε η εξειδίκευση, υπήρχε κακή λειτουργία και όλος ο κόσµος, όλοι οι µηχανικοί πήγαν εκεί.
Καινούργια πολεοδοµικά γραφεία δηµιουργήθηκαν στους
τριακόσιους δήµους του «Καλλικράτη»; Καλύφθηκαν; Όχι. Δηλαδή, στο Ρέθυµνο δηµιουργήθηκαν πέντε πολεοδοµικά γραφεία, αγαπητέ συνάδελφε, που έπρεπε να δηµιουργηθούν; Για
λογαριασµό του Δήµου των Ανωγείων ή του Δήµου του Περάµατος εξακολουθεί να βγάζει ο Δήµος Ρεθύµνου κατ’ εξουσιοδότηση τις πολεοδοµικές άδειες, οι κοινωνικές υπηρεσίες κ.ο.κ..
Υπάρχει, δηλαδή, µία κατάσταση η οποία δεν έχει καµµία, µα
καµµία λογική. Δώσαµε τη δυνατότητα της αποκέντρωσης; Όχι.
Δηµιουργήσαµε κάτι καινούργιο; Όχι.
Τι λέει, λοιπόν, η διάταξη την οποία έχουµε καταθέσει, κύριε
Υπουργέ, και υπάρχει διαπαραταξιακή συµφωνία; Ας αφήσουµε
όµως, τις παρατάξεις. Τι λένε όλοι οι κοινωνικοί φορείς, οι οικονοµικοί φορείς, τα επιµελητήρια;
Σας καταθέτω εδώ τις προτάσεις από τον Όµιλο Επιµελητηρίων του Αιγαίου, τις προτάσεις της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων Βορείου Αιγαίου, των επιµελητηρίων, των κοµµάτων από
το ΣΥΡΙΖΑ µέχρι το ΚΚΕ, όλων. Σας καταθέτω, όµως, και αντίγραφο της µελέτης του ΙΤΑ, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του 2007 που λειτούργησε για λογαριασµό του κεντρικού
κράτους που είχε Πρόεδρο τον αείµνηστο Τσάτσο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας αναφέρω τι συνέβη περίπου στο 80% µε 90% της Ελλάδος. Το ΙΤΑ έλεγε, για παράδειγµα, σε πρότασή του ότι χρειάζεται τέσσερις δήµους το Ρέθυµνο και το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε πέντε, γιατί διαµαρτυρόταν ένας δήµος σοβαρός,
ιστορικός και δηµιουργήθηκε ο πέµπτος δήµος των Ανωγείων.
Έτσι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Οι µόνες περιοχές στις οποίες δεν
συνέβη αυτό είναι εδώ.
Γι’ αυτόν τον τραγέλαφο, λοιπόν, πρέπει να αναλάβει δράση
το κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ κι
ενάµιση µε δύο χρόνια υπάρχει αυτή η πρόταση. Οι δικές µας
συζητήσεις είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν έρχεται;
Έχει φτάσει στο Λογιστήριο του Κράτους για να αποτιµηθεί η
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πρόταση, όπως την κατέθεσε όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών
ο κ. Στυλιανίδης και Αναπληρωτής Υπουργός ο σηµερινός
Υπουργός Δικαιοσύνης.
Γιατί, λοιπόν, δεν προχωράει αυτό και ως διά µαγείας ποτέ δεν
φτάνει; Εµείς δεν θα σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε. Και αν κάποιοι µας λένε, «Γιατί το καταθέτετε δυόµισι µήνες πριν;», είναι
γιατί το συζητάτε και το αναβάλετε εσείς τόσους µήνες, η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έχω τις δηλώσεις του κ. Σαµαρά
στην Επιτροπή στη Βουλή, ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είναι παράλογο αυτό το πράγµα που αποφασίστηκε στα µεγάλα νησιά. Έχω τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου και όλων.
Γιατί, λοιπόν, όταν ήµασταν κυβέρνηση δεν το κάναµε πράξη;
Θέλω να καταλάβω ποιος είναι εκείνος ο κοµµατισµός, ο οποίος
υπερισχύει όλων και δεν αφήνει ένα λογικό πράγµα να γίνει
πραγµατικότητα; Κάποια συµφέροντα είναι. Κάποιοι είναι.
Αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε πρέπει να φέρετε πρόταση νόµου
να δηµιουργηθούν τα πολεοδοµικά γραφεία παντού, να δηµιουργηθούν οι υπηρεσίες σε αυτούς τους έρηµους τριακόσιους δήµους και όχι να εξακολουθούν οι πενήντα να είναι κύριοι, όπως
ήταν και πριν είκοσι χρόνια, να έχουν όλες τις υπηρεσίες και οι
άλλοι διακόσιοι πενήντα να µην έχουν τίποτα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, λοιπόν, σήµερα της Ελλάδας και
εγώ θα λυπηθώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εάν
δεν τολµήσετε αυτό. Δεν είναι στο παρά πέντε, γιατί εδώ φέρνετε
διατάξεις και τροπολογίες σε συνεργασία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία, όπως τη διάταξη για τις ευρωεκλογές, της τελευταίας στιγµής. Γιατί όχι και αυτό που είναι ουσιαστικό;
Τι λέει η τροπολογία; Νησιά από τριάντα έως πενήντα χιλιάδες
κατοίκους δύνανται µε απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων να
δηµιουργούν πέραν του ενός και νησιά από πενήντα χιλιάδες κατοίκους και πάνω έως και τέσσερις πάλι µε απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων.
Η δικιά µου η τροπολογία, όπως επίσηµα έχει κατατεθεί, λέει
«µε πρόταση».
Ας το αλλάξουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και να πούµε «µε
απόφαση, µε σύµφωνη γνώµη των δηµοτικών συµβουλίων» να
µπορεί να γίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν θέλω να είµαι µάντης κακών, αλλά θα ξανάρθουµε
µετά από λίγο καιρό, θα έχουν παρέλθει οι εκλογές και τα προβλήµατα αυτά δεν θα έχουν λυθεί. Θα λειτουργούν και οι δήµοι
κατ’ εξουσιοδότηση.
Έχουµε, βεβαίως, τους µεγάλους δήµους στα µεγάλα νησιά
και το εξής παράλογο: Να υπάρχει ο δήµαρχος –µάλιστα, ο δήµαρχος της Λέσβου µε τον αντιδήµαρχο είναι σήµερα παρόντεςνα έχουµε και τον αντιπεριφερειάρχη, ό,τι είχαµε και παλαιότερα.
Να τα λύσουµε αυτά τα θέµατα, να τα κάνουµε πιο απλά, από
τη στιγµή, λοιπόν, κατά την οποία υπάρχει µία συµφωνία, γιατί
υπάρχει µία κοινωνική συµφωνία. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι
το ότι δεν µπορούν να κατανοήσουν οι «βολεµένοι» αυτούς οι
οποίοι δεν έχουν «βολευτεί».
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Κεγκέρογλου θα µιλήσει για τέσσερα λεπτά µε την άδεια
του Σώµατος, διότι θα µιλήσει µε την ιδιότητα του Βουλευτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε,
ότι ο Βουλευτής χάνει την ιδιότητά του, επειδή ορίζεται για ένα
διάστηµα Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απλώς έχουµε ένα
κενό στον Κανονισµό, γι’ αυτό ζήτησα την άδεια του Σώµατος.
Ευχαρίστως να µιλήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ σας ευχαριστώ που µου
δίνετε τον λόγο, αλλά αν χρειαστεί, υποβάλλουµε και την παραίτηση, προκειµένου να έχουµε το δικαίωµα που µας δίνει η ψήφος
των πολιτών να µιλάµε. Τουλάχιστον, πρέπει να έχουµε αυτό.
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Θέλω, κατ’ αρχάς, να αναφερθώ στη µεγάλη προσπάθεια που
κάνει η Κυβέρνηση για τη χώρα, προκειµένου να βγούµε από την
κρίση που µαστίζει την οικονοµία µας, µαστίζει την κοινωνία και
ιδιαίτερα τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. Αυτή η προσπάθεια
περνά και µέσα από τις διαπραγµατεύσεις που αυτήν την περίοδο διεξάγονται και βεβαίως από τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες, στο εσωτερικό που έχουν να κάνουν κυρίως µε τις
µεταρρυθµίσεις και µάλιστα τις µεταρρυθµίσεις που δεν στοχεύουν απλά και δεν έχουν αντικείµενο τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά το νοικοκύρεµα, τον εξορθολογισµό και βεβαίως
µια νέα λειτουργία του δηµοσίου, µια νέα λειτουργία των θεσµών.
Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται –πιστεύω- και το νοµοσχέδιο, το οποίο έχει φέρει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το οποίο επιχειρεί να αντιµετωπίσει
υπαρκτά θέµατα. Υπάρχουν θέµατα που µέσα από τη νοµοθετική
πρωτοβουλία αντιµετωπίζονται προκειµένου να έχουµε βελτίωση
των αστυνοµικών υπηρεσιών, βελτίωση της ασφάλειας του πολίτη, βελτίωση της ασφάλειας που αφορά την κοινωνία.
Την ίδια ώρα όµως που γίνεται αυτή η µεγάλη προσπάθεια για
τη χώρα σε πολλούς τοµείς –και θα επανέλθω στο νοµοσχέδιο –
πολλά Υπουργεία συνεχίζουν να λειτουργούν µε βάση την πελατειακή αντίληψη, µε βάση τον παραγοντισµό και το «ρουσφέτι».
Αυτό γίνεται την ώρα που δίνει αυτή τη µάχη η Ελλάδα, που
είναι καθηµερινή και θα διαρκέσει µεγάλο διάστηµα ακόµα, για
να µην έχει κανείς ψευδαισθήσεις. Κανείς δεν δικαιούται να το
κάνει αυτό και είναι το πλέον ανήθικο έναντι της κοινωνίας.
Για παράδειγµα, ένας κ. Μαλλίδης στον Οργανισµό «ΕΛΓΟ Δήµητρα» και ο Υπουργός που τον εποπτεύει, ο κ. Τσαυτάρης,
επειδή έχουν –λέει- καλές σχέσεις µε κάποιους στα Χανιά- αποφάσισαν να µεταφέρουν το ΕΘΙΑΓΕ στα Χανιά. Αυτό έγινε χωρίς
καµµία επιστηµονική τεκµηρίωση. Δεν αναφέροµαι στα Χανιά. Θα
µπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε άλλο νοµό ή να είναι στα
Χανιά και να το πάνε στο Ηράκλειο. Αναφέροµαι στη λογική που
υπάρχει και η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δηµιουργεί
τοπικές αντιθέσεις, να αναθερµαίνει παλιές δευτερεύουσες ενδοπεριφερειακές αντιθέσεις και βεβαίως να αποπροσανατολίζει.
Τι συµβαίνει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, στο οποίο αναφερόµαστε; Ενώ, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 30, όπως εισήχθη
αρχικά το νοµοσχέδιο, προβλεπόταν ότι οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες διοικητικές περιφέρειες της χώρας, αυτό διεγράφη. Και διεγράφη, διότι
ευλόγως διαπίστωσε –εκτιµώ- ο αξιότιµος κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι υπάρχει µία εξαίρεση από παλαιά -όχι επί
ηµερών του βεβαίως- στη χώρα ότι παντού εδρεύει στις διοικητικές περιφέρειες ή Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση πλην
της Κρήτης, που εδρεύει εκεί όπου ένας στρατηγός µία νύχτα
µε ένα τηλεφώνηµα, χωρίς υπουργική απόφαση, χωρίς κανονιστική πράξη, χωρίς προεδρικό διάταγµα, χωρίς νόµο φόρτωσε
σε ένα φορτηγό, του οποίου είχαν κρύψει και τις πινακίδες, τα
αρχεία της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης και τα µετέφερε
νύχτα, στις τρεισήµισι η ώρα, από το Ηράκλειο σε µια άλλη πόλη
που λέγεται Χανιά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσον- άκουσον!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα µπορούσε το τηλεφώνηµα
να ήταν να το µεταφέρει στη Σητεία ή στην Ντία, χωρίς καµµιά
απόφαση. Ζητώ έστω και σήµερα, τόσα χρόνια µετά, να µου δείξουν αυτήν την απόφαση!
Τι συµβαίνει, λοιπόν; Πολύ καλά είδαν ότι αυτό θα έφερνε νέες
αντιθέσεις και έτσι είναι. Και καλά έκαναν και το έβγαλαν αυτό.
Εδώ βγάλαµε νόµο και αναγνωρίσαµε όλα τα αυθαίρετα. Αναγνωρίζουµε και αυτή την αυθαιρεσία που έγινε τότε. Συµφωνώ
ότι δεν πρέπει, από τη στιγµή που υπήρξε µια οµαλοποίηση, να
αναµοχλεύουµε αυτό το θέµα. Συµφωνώ, όχι γιατί είναι δίκαιο,
αλλά γιατί αποτελεί κάτι που έγινε, ναι µεν µέσω αυθαιρεσίας,
αλλά µονιµοποιήθηκε.
Τι συµβαίνει όµως µε την αφαίρεση αυτής της διάταξης στη
συνέχεια; Ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφαλείας και συγκεκριµένα αυτές της Κρήτης και νοτίου Αιγαίου, όπως προβλεπόταν στο αρχικό νοµοσχέδιο, είχαν έδρα τον Πειραιά, µετά από
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πιο ώριµη σκέψη αποφασίστηκε να µην είναι σε υπερπεριφερειακό επίπεδο, για παράδειγµα σε επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων αλλά να είναι σε περιφερειακό. Εγώ το βρίσκω σωστό
αυτό, να είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί να είναι σε υπερπεριφερειακό; Όµως, η εισήγηση που έφερε εδώ το νοµοσχέδιο
–το τονίζω- ήταν η µια έδρα να είναι στα Χανιά και η άλλη -προσέξτε- να είναι στον Πειραιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ όµως
να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Καταργείται, κύριε Πρόεδρε, η διάταξη αυτή που λέει περί Κρήτης και νοτίου Αιγαίου
και έρχεται σε περιφερειακό επίπεδο, πολύ σωστά. Θα πρέπει η
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας, η νέα που δηµιουργείται
και θα συνεργάζεται µε την άλλη που είναι Τάξης, να έχει έδρα
το Ηράκλειο, δηλαδή την έδρα και της περιφέρειας και της αποκεντρωµένης διοίκησης. Επιπλέον, θα πρέπει η Περιφερειακή
Αστυνοµική Διεύθυνση να έχει έδρα στα Χανιά.
Αυτή η πρόταση είναι η πρόταση της ισορροπίας, δεν είναι
πρόταση συµβιβασµού. Είναι πρόταση λογική, η οποία αναγνωρίζει µεν την αυθαιρεσία που έγινε πριν από χρόνια να µένει εκεί
η Περιφερειακή Διεύθυνση, πλην όµως είναι ένα δεδοµένο. Κανείς δεν θέλει να δηµιουργεί εκ νέου ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, όµως,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτή, λοιπόν, η πρόταση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Στη Ρόδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βεβαίως. Η άλλη δεν µπορεί
να είναι στο Ηράκλειο, γιατί θα αφορά µόνο την Κρήτη. Δεν θα
αφορά και το νότιο Αιγαίο. Σας διαχώρισαν, είστε Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου. Θα είστε όπου είστε, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω και ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ζητάµε από τον Υπουργό, ο οποίος δεν έχει ευθύνη για τα
κακώς κείµενα του παρελθόντος -και πρέπει να το τονίσουµε
αυτό- να δώσει την ευκαιρία να υπάρξει η ισορροπία και η επιχειρησιακή δυνατότητα που χρειάζεται για να αντιµετωπιστούν
τα θέµατα που υπάρχουν στο νησί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν συνεργάζεστε
όµως µε το Προεδρείο, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Προσέξτε, ο πληθυσµός Ηρακλείου και Λασιθίου υπερβαίνει όπως ξέρετε -και εσείς από το
Λασίθι- όχι απλώς το 5%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Λασίθι δεν είναι,
όµως, αποικία του Ηρακλείου, κύριε Κεγκέρογλου. Μας ακούει
κόσµος τώρα. Το Λασίθι δεν είναι αποικία του Ηρακλείου, απ’
όσο γνωρίζω. Δεν µπαίνω στην ουσία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βεβαίως και δεν είναι και γι’
αυτό εµείς δεν λέµε το Ηράκλειο να πάρει κάποιο τµήµα υποδιεύθυνσης. Λέµε ότι ο κάθε νοµός πρέπει να έχει την Αστυνοµική
του Διεύθυνση. Κάθε νοµός πρέπει να έχει τον αξιωµατικό του
επικεφαλής, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βεβαίως, καλά το επισηµάνατε, γιατί είχα ξεχάσει να το πω αυτό και η πρόταση είναι να
δηµιουργηθεί σε κάθε νοµό η θέση του επικεφαλής αστυνοµικού
διευθυντή, η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα δώσω τον λόγο
στον κ. Αυγενάκη που είναι επίσης από το Ηράκλειο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που µου δίνουν τη δυνα-
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τότητα να µιλήσω εκτός σειράς.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα αναφερθώ διεξοδικά παρά µόνο στο
τέλος, όταν έρθει η σειρά µου να πάρω τον λόγο, αφού τελειώσει
ο κατάλογος, σε µία παρέµβαση δεκαπέντε και πλέον Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες. Την έχετε λάβει ήδη από τις 18 Φεβρουαρίου
του 2014. Θα αναφερθώ σε αυτή αργότερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θα αναφερθώ, όµως, σε αυτά που είπε ο κ. Κεγκέρογλου, συνάδελφος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Ηράκλειο, αλλά και
µέλος της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά –είµαι βέβαιος ότι
θα γνωρίζετε, γιατί είστε ένας από τους επιµελείς Υπουργούς
Προστασίας του Πολίτη- ότι η Κρήτη έχει τέσσερις νοµούς.
Όλως τυχαίως ο Νοµός Ηρακλείου έχει το 48% του πληθυσµού
της Κρήτης.
Αυτήν τη στιγµή λειτουργεί µε µια εξαιρετική αποτελεσµατικότητα εξαιτίας των αξιωµατικών που υπηρετούν στην Ελληνική
Αστυνοµία της Κρήτης. Τα αποτελέσµατα είναι άριστα και έχουν
βάλει βεβαίως ψηλά και στα ανοιχτά την Ελληνική Αστυνοµία.
Είστε υπερήφανος και εσείς και όλοι µας και εµείς ως Κρήτες
ένα παραπάνω για τα αποτελέσµατα που έχει η Ελληνική Αστυνοµία τα τελευταία ένα, δύο και τρία χρόνια.
Η πάταξη της εγκληµατικότητας –µιας νέας µορφής εγκληµατικότητας- γίνεται µε νέες τεχνολογίες, µε µεγάλη ταχύτητα, µε
γρήγορα αντανακλαστικά. Ξέρετε γιατί ανταποκρίνονται οι αξιωµατικοί; Διότι υπάρχει τσαγανό, θέληση και ξεπερνούν τους εαυτούς τους.
Σήµερα, όµως, συµβαίνει το εξής φοβερό, το οποίο µε έχει
κλονίσει και πραγµατικά µε έχει στενοχωρήσει και αρχίζει να
διαρρηγνύει την εµπιστοσύνη, κύριε Υπουργέ, που είχα στο πρόσωπό σας. Διότι χθες αργά το βράδυ που µιλήσαµε τηλεφωνικά,
διαβάζοντας το αρχικό σχέδιο νόµου που έφτασε στη Βουλή και
συζητήθηκε στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, έλεγε ρητά και
κατηγορηµατικά –και συµφώνησαν όλοι οι παρευρισκόµενοι Βουλευτές- ότι οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις εδρεύουν
όπου και οι αντίστοιχες Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και
συγκροτούνται από την επιτελική τους υπηρεσία και τις αστυνοµικές υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Μια χαρά! Ξέρετε τι
σήµαινε αυτό; Σήµαινε ότι οι νέες Αστυνοµικές Διευθύνσεις Κλάδου, Τάξης και Ασφαλείας αυτοµάτως έπρεπε να µεταφερθούν
στο Ηράκλειο, που όλως τυχαίως –µην το αγνοούµε κιόλας- είναι
η πρωτεύουσα της Κρήτης.
Όµως, αντί αυτού, πέρασε και έφθασε στην Ολοµέλεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προαλείφεται
πόλεµος, δηλαδή, έτσι;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι θέµα πολέµου,
είναι θέµα λογικής.
Πέρασε, λοιπόν, το εξής: «Οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από την επιτελική τους υπηρεσία και
τις αστυνοµικές υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές και εδρεύουν όπου και οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Περιφέρειας που λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου». Διεγράφη το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο. Και αυτό
τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι και η νεοϊδρυθείσα Αστυνοµική Διεύθυνση Κλάδου, Τάξης πάει στα Χανιά, αλλά και η νεοϊδρυθείσα
Αστυνοµική Διεύθυνση Ασφαλείας πάει στα Χανιά.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά, για να καταλάβουµε όλοι εδώ µέσα;
Θα πρέπει να αναζητήσουµε και κτηριακή εγκατάσταση για να
φιλοξενήσει τα δύο διοικητήρια και προσωπικό, να πάρουµε δηλαδή από το µεγαλύτερο Νοµό της Κρήτης, γιατί δεν έχουµε
αλλού αστυνοµικούς διαθέσιµους, να τους πάµε στο διοικητήριο
το δεύτερο και υλικοτεχνική υποδοµή.
Χθες και προχθές, όλως τυχαίως, η Ασφάλεια, τα στελέχη της
Ασφάλειας ξεδίπλωσαν µία υπόθεση –και µπράβο τους!- που
πάλι είχε έδρα το Ηράκλειο. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι
κάνετε; Άλλα φέρνετε στην επιτροπή και άλλα φέρνετε στην Ολοµέλεια και το επιχείρηµα που άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον από
κάποιον αξιωµατικό της Αστυνοµίας ήταν ότι για να λειτουργήσουν σωστά οι δύο αυτές δοµές πρέπει να είναι µαζί, δίπλα. Εγώ
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το δέχοµαι.
Ωστόσο, ξέρετε τι συµβαίνει; Στο µεν πρώτο σχέδιο νόµου που
έχω στα χέρια µου πρότειναν η Αστυνοµική Διεύθυνση Ασφαλείας Κρήτης και Νήσων να είναι στον Πειραιά και η Αστυνοµική
Διεύθυνση Κλάδου Τάξης στα Χανιά.
Και διερωτώµαι: Τότε δεν έπρεπε να είναι δίπλα-δίπλα; Τότε
δεν έπρεπε να είναι δίπλα-δίπλα οι δύο διοικητές; Τώρα και µετά
από την επί της αρχής ψήφιση, το αντιλήφθηκαν αυτό;
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πάρα πολύ να επαναλάβετε, εάν
µπορείτε, µε ποιο τρόπο εσείς αντιληφθήκατε την κουβέντα που
είχαµε χθες το βράδυ αργά, µετά την επιστολή που σας απέστειλα, και να καταλάβουµε και εµείς ως Ηρακλειώτες Βουλευτές, αλλά και όσοι µας παρακολουθούν ή όσοι θα µας παρακολουθήσουν από εδώ και µετά, πώς εσείς αντιλαµβάνεστε –και
κλείνω µε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- την ισόρροπη, σωστά κατανεµηµένη δύναµη της Ελληνικής Αστυνοµίας, την αποτελεσµατικότητα, την καλύτερη
αξιοποίηση και του ανθρώπινου δυναµικού και της υλικοτεχνικής
υποδοµής, αλλά φυσικά και του πλούτου των κτηριακών υποδοµών που υπάρχουν. Και βέβαια παρακαλώ πολύ, αν δεν το έχετε
λάβει υπ’ όψιν σας –γιατί φαίνεται πως δεν το έχετε λάβει υπ’
όψιν σας- φέρτε στο µυαλό σας το χάρτη της Κρήτης, δείτε πληθυσµιακά στοιχεία, δείτε εγκληµατικότητα, δείτε στοιχεία γενικότερα και περιµένω µε µεγάλη ανυποµονησία να ακούσω την
τοποθέτησή σας.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Αυγενάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ξεκίνησε την οµιλία του
για το νοµοσχέδιο ονοµάζοντάς το «προϊόν συναπόφασης». Διαβάζοντας κανείς τα Πρακτικά από τις συζητήσεις που έγιναν στην
αρµόδια επιτροπή, θα ψάξει πολύ και τελικά δεν θα βρει ούτε
ένα ψήγµα συναπόφασης, όσον αφορά τουλάχιστον στους φορείς –περίπου δεκαεπτά νοµίζω- που πήραν µέρος.
Τόσο η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η
ΠΟΑΣΥ αλλά και ψηφίσµατα και ανακοινώσεις από πενήντα οκτώ
πρωτοβάθµιες οργανώσεις αστυνοµικών δήλωσαν σε όλους
τους τόνους την άγνοιά τους για το νοµοσχέδιο, την ανυπαρξία
διαλόγου και συµµετοχής στην όλη διαδικασία. Είπαν ότι η συµµετοχή τους ήταν διά αλληλογραφίας και χωρίς τελικά να ληφθεί
υπ’ όψιν η γνώµη τους και ζήτησαν εν τέλει την απόσυρση του
νοµοσχεδίου. Το ίδιο και οι άλλοι φορείς, από το Πυροσβεστικό
Σώµα ως την Πολιτική Προστασία.
Πολύ µεγάλο µέρος της κριτικής και της αντίθεσής µας συµπίπτει µε αυτή των προαναφερθέντων φορέων και αυτό νοµίζω
ότι θα έπρεπε να σας προβληµατίζει. Διά στόµατος εκπροσώπων
της ΠΟΑΣΥ έγινε λόγος για στεγανοποίηση και στρατιωτικοποίηση της ΕΛΑΣ, για την ενίσχυση της φθηνής και ανεκπαίδευτης
Αστυνοµίας και την αντίστοιχη εξασθένηση της δυνατότητας εισαγωγής σε σχολές µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, για νοµοσχέδιο που τελικά ικανοποιεί τις επιταγές της τρόικας.
Εγώ θα µιλήσω κυρίως για το Πυροσβεστικό Σώµα και την Πολιτική Προστασία.
Πρώτον, ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώµατος αλλάζει ουσιαστικά και εντάσσεται και η Πυροσβεστική στους µηχανισµούς
ασφάλειας ως ένα ιδιαίτερο Σώµα Ασφάλειας. Ρωτήσαµε και στις
επιτροπές γιατί εντάσσεται σε αυτούς τους µηχανισµούς ασφάλειας, εφόσον το αντικείµενό της δεν αλλάζει, αντιµετωπίζει
πλέον όπως και πριν πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµούς κ.λπ..
Εσείς µιλήσατε για ενοποίηση κρατικών µηχανισµών, για ειδικές
συνθήκες κατάστασης κρίσης και σας ζητάµε να γίνετε πιο σαφείς.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιο συστήνει την Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας χωρίς να προβλέπει την αναγκαία υποδοµή.
Τρίτον, δεν αλλάζει τον τρόπο επιλογής του Αρχηγού και αναπαράγει το καθεστώς επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ.
Τέταρτον, επαναφέρει ένα δοκιµασµένο και αποτυχηµένο σύστηµα στην κορυφή της ηγεσίας, αυτό των δύο Υπαρχηγών, και
εξαφανίζεται η οργανωτική δοµή του Αρχηγείου του Σώµατος.
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Πέµπτον, δηµιουργούνται επίσης έξι υποδιευθύνσεις, οι
οποίες δηµιουργούν µια στρατιά τµηµάτων, αυξάνοντας τον συγκεντρωτισµό και τη γραφειοκρατία. Δεν µεταφέρονται αρµοδιότητες από την κεντρική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος
στις περιφερειακές πυροσβεστικές υπηρεσίες.
Εισάγεται ο παγκοσµίως άγνωστος θεσµός του συντονιστή
υποστρατήγου, µε άγνωστες διοικητικές και εδαφικές αρµοδιότητες, οι οποίες θα οριστούν µε προεδρικό διάταγµα.
Άλλοι συνάδελφοι µίλησαν για την τριχοτόµηση του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία παραµένει και δυσκολεύει το έργο του
και διαιωνίζει αδικίες µέσα στο Σώµα, γιατί στην πράξη οι πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες εκπληρώνουν καθήκοντα µόνιµου πυροσβέστη, την ίδια ώρα όµως που αυτά τα καθήκοντα
δεν αναγνωρίζονται από το νόµο, µε συνέπεια ουσιαστικά να µην
απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους µόνιµους. Εποµένως,
είναι µεγάλο ζητούµενο η οµογενοποίηση του Σώµατος που δεν
µπορεί να επιλυθεί κάτω από τέτοιες ρυθµίσεις.
Πολλοί συνάδελφοι µίλησαν για τα θέµατα των πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτηµα των χιλίων πεντακοσίων περίπου συµβασιούχων εποχικών
πυροσβεστών που δεν εντάχθηκαν στο θεσµό του πενταετούς
πυροσβέστη. Και αυτό το κάνω πιο πολύ για να παρουσιάσω ένα
ακόµα παράδειγµα οµηρίας εργαζοµένων, από τα πολλά βέβαια
παραδείγµατα που υπάρχουν.
Με τις ρυθµίσεις του ν.3938/2011 περίπου χίλιοι µε χίλιοι πεντακόσιοι συµβασιούχοι πυροσβέστες δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στο θεσµό του πενταετούς πυροσβέστη. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να εργάζονται σήµερα µε πεντάµηνες συµβάσεις,
να είναι στο Ταµείο Ανεργίας για άλλους τρεις µήνες και τον υπόλοιπο χρόνο να παραµένουν χωρίς δουλειά.
Σε όσους είναι γεννηµένοι πριν το 1980 δεν τους είχαν ζητηθεί
πτυχία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε όσους γεννήθηκαν µετά
το 1980 τους ζητήθηκαν τέτοια πτυχία και αποκτήθηκαν απ’
όλους αυτούς ύστερα από φοίτηση κυρίως σε νυχτερινά σχολεία. Εποµένως, είναι ζήτηµα ηθικής τάξης να σταµατήσει η οµηρία τους. Αυτό που ζητάνε είναι µια ξεκάθαρη απάντηση, είτε
θετική είτε αρνητική.
Τέλος, ήθελα να µιλήσω λίγο για την ουσία του νοµοσχεδίου.
Από τη σηµερινή Κυβέρνηση, που έχει συνδέσει το όνοµά της και
τη δράση της µε το ξεπούληµα της χώρας, µε την αποσάθρωση
των κοινωνικών δοµών, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής
ασφάλισης, µε το χτύπηµα των εργασιακών δικαιωµάτων, δεν
µπορούµε να περιµένουµε µια µεταρρύθµιση για την Ελληνική
Αστυνοµία που να είναι προς όφελος των εργαζοµένων και του
λαού.
Για εσάς η Αστυνοµία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σκληρός
πυρήνας του κράτους, ο µηχανισµός καταστολής. Για εσάς -και
όχι για εµάς- στόχος είναι να στοχοποιεί και να καταστέλλει κοινωνικούς αγώνες. Για εσάς -και όχι για εµάς- και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας εν γένει πρέπει να µην έχουν
εργασιακά δικαιώµατα, να µην διεκδικούν, να µην έχουν στοιχειώδη ασφάλεια ούτε µόρφωση, να γίνονται εν τέλει βούτυρο στο
ψωµί του πελατειακού σας συστήµατος.
Εσείς τους κόβετε µισθούς και συντάξεις, εµείς τους λέµε ότι
έχουν κάθε δικαίωµα, αλλά κυρίως υποχρέωση, όπως όλοι οι εργαζόµενοι, όπως όλος ο λαός να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες. Έχουν καθήκον να αγωνίζονται και γνωρίζουν πολύ καλά
πόσο αλληλέγγυοι ήµασταν και θα είµαστε στις διεκδικήσεις
τους.
Τέλος, θέλω να µιλήσω για µια προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό πολύ πιο έντονα –αν και πάντοτε γινόταν- για ένα,
θα µου επιτρέψετε να πω, «στρίµωγµα» του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν δύο σχέδια, ένα σχέδιο Α’ και ένα σχέδιο Β’. Το σχέδιο Α’ γίνεται δηµιουργώντας µικρά και παράπλευρα σχήµατα για
τις επερχόµενες εκλογές, σχέδιο που δεν θα σας βγει, όπως δεν
θα βγει ούτε το σχέδιο Β’ µε όλα αυτά τα κεντρικά χτυπήµατα
για ψαλίδισµα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ας πούµε αυτό που είδαµε χθες
από τον αρχιερέα της σπέκουλας, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, από αυτά που λέγονται ότι «δεν
µπορείτε να κυβερνήσετε και δεν έχετε προτάσεις» µέχρι όλα
αυτά περί συστοίχισης του ΣΥΡΙΖΑ µε την τροµοκρατία.
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Στην πραγµατικότητα τίποτα απ’ αυτά δεν µπορεί να βρει ευήκοα ώτα στον ελληνικό λαό, όχι γιατί το λέµε εµείς, αλλά γιατί ο
ίδιος ο λαός κατευθύνεται στο να σας ανατρέψει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε εντός ολίγου ο αρµόδιος Υπουργός, του
οποίου το νοµοσχέδιο συζητάµε τώρα, να λάβει τον λόγο και να
πει ότι την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1217 και ειδικό 15 την
κάνει δεκτή ή την απορρίπτει.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν όλους εσάς που παρακολουθείτε
ποιος γνωρίζει το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας και θέλω
να εκφράσω και τη διαµαρτυρία µου διότι έχω λάβει τον λόγο να
τοποθετηθώ στη συγκεκριµένη τροπολογία χωρίς να γνωρίζω αν
αυτή έχει γίνει δεκτή ή όχι. Έτσι, πιθανόν να προσθέσω άλλα
οκτώ λεπτά άχρηστης οµιλίας σε περίπτωση που αυτή η τροπολογία δεν γίνει δεκτή.
Παρ’ όλα αυτά, ως τοπικός Βουλευτής της Νήσου Λέσβου,
στην οποία εκλέγοµαι και έχω υποχρέωση κατά τη δική µου αντίληψη, θα πρέπει να τοποθετηθώ στη τροπολογία αυτή του συναδέλφου κ. Σηφουνάκη.
Θα πρέπει, όµως, να κάνω και µία αναδροµή στο παρελθόν και
να πω ότι υπήρξε µία εµµονή, µία αγκύλωση σε µία δογµατική
άποψη για το πώς θα διαµορφωθεί ο αυτοδιοικητικός χάρτης της
χώρας όταν σχεδιάστηκε ο «Καλλικράτης» και αφορούσε τις νησιωτικές δηµοτικές οντότητες.
Αυτή η εµµονή στο ένα νησί-ένας δήµος δηµιούργησε ακραία
παραδείγµατα, όπως έναν δήµο στη Γαύδο µε σαράντα κατοίκους και έναν δήµο στη Λέσβο µε ενενήντα κατοίκους.
Πρέπει να σας πω ότι πέρα από το πληθυσµιακό αυτό κριτήριο
το οποίο σας έθεσα, θα πρέπει να πούµε ότι είναι ο µεγαλύτερος
σε έκταση δήµος της χώρας µε περίγραµµα ακτών περίπου τετρακοσίων χιλιοµέτρων και µε υποδοµή δυστυχώς, όσον αφορά
τη δυνατότητα του δήµου να παράγει έργο και να το παρακολουθεί, η οποία έχει εµφανή τα σηµάδια της φθοράς του χρόνου
πάνω της.
Θα ήθελα λοιπόν, να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής µία
επιστολή του αξιότιµου δηµάρχου και φίλου που παρακολουθεί
τη συνεδρίαση, στην οποία πιο διεξοδικά και πολύ ωραία αναφέρονται αυτά τα οποία σας ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ζερδελής καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σύµφωνα µε αυτήν τη διαπίστωση που τώρα σας ανέφερα,
όπως ακριβώς λειτούργησε ο δήµος, δηµιούργησε έναν δήµο
δυσλειτουργικό και δυσδιοίκητο που δεν κατάφερε να επιτελέσει
τον σκοπό του, ο οποίος ήταν να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες
στους πολίτες που τον κατοικούν.
Πέρα όµως από αυτό που µέχρι τώρα ανέφερα, πρέπει να σας
πω ότι η δική µας θέση ήταν ότι ο «Καλλικράτης», έτσι όπως σχεδιάστηκε έχει προβλήµατα όχι µόνο στη χωροταξία του αλλά έχει
και θεσµικά προβλήµατα γιατί, κατά τη δική µας αντίληψη, ουσιαστικά µετέβαλε τον πολίτη σε ψηφοφόρο ανά τετραετία, ενώ
η άποψή µας είναι ότι ο πολίτης πρέπει να είναι µετέχων κρίσεως
και αρχής, να µετέχει δηλαδή στα κοινά και να δοκιµάζει και τον
εαυτό του σε θέσεις εξουσίας. Άρα χρειάζεται έλεγχος από την
τοπική κοινωνία και να δώσουµε τη δυνατότητα στους πολίτες
να µετέχουν στα του δήµου. Ένα λοιπόν κριτήριο είναι αυτό.
Δεύτερο κριτήριο ήταν η αποκέντρωση και αρµοδιοτήτων και
πόρων. Αυτά ο «Καλλικράτης» δεν τα πέτυχε.
Συνεχίζοντας, πρέπει να σας πω ότι παρ’ όλα αυτά εγώ ως τοπικός Βουλευτής ρώτησα τον αρµόδιο Υπουργό ποια είναι η διάθεση της Κυβέρνησης απέναντι τουλάχιστον στον Δήµο Λέσβου.
Έλαβα µία απάντηση την οποία υπέγραφε ο κ. Μιχελάκης, που
έλεγε ότι αν κριθεί αναγκαιότητα στο µέλλον για διαίρεσή του
Δήµου Λέσβου, θα ληφθούν υπ’ όψιν οι τοπικές κοινωνίες και οι
τοπικές συλλογικότητες. Θέλω να τον ρωτήσω λοιπόν, αν είναι
εδώ, αν αυτό το πράγµα έγινε, πότε έγινε και γιατί φτάσαµε στο
παρά πέντε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρ’ όλο που επί της αρχής συµφωνώ µε αυτά τα οποία ανέφερε ο φίλος Βουλευτής κ. Σηφουνάκης δεν θα ήταν σωστό εκ
µέρους µου να µην επισηµάνω µερικά πράγµατα τα οποία πρέπει
να τα αναφέρω στη Βουλή τουλάχιστον ώστε να γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος.
Οι δήµοι δεν είναι µόνο χωροταξία. Οι δήµοι έχουν προσωπικό,
έχουν δηµοτικές υπηρεσίες, έχουν χρέη, έχουν έσοδα, έχουν
διάφορες αρµοδιότητες, έχουν δικαστικές εκκρεµότητες και
έχουν περιουσία κινητή και ακίνητη.
Στο παρά πέντε αυτά τα πράγµατα δεν χωρίζονται. Θέλω να
πω ότι αν ο Υπουργός έχει αυτήν τη στιγµή τη διάθεση για µία
πραγµατική διευθέτηση του προβλήµατος του Δήµου Λέσβου,
να βγει πρώτα να µας πει αν εκείνη την τροπολογία την κάνει
δεκτή και µε ποιο τρόπο θα λύσει αυτά τα προβλήµατα τα οποία
έχουµε επισηµάνει. Αυτά πρέπει να λυθούν πριν τις εκλογές της
18ης Μαΐου, διότι διαφορετικά οι δήµαρχοι, οι οποίοι πιθανώς να
κατέβουν υποψήφιοι, θα είναι ουσιαστικά σαν να παίρνουν γουρούνι στο σακί, όπως λέει και ο λαός µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η κ. Ευγενία Βαµβακά έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι είµαι λίγο πιο τυχερή
που είστε εδώ αυτή τη στιγµή.
Η Κυβέρνησή σας που στην κορυφή της προεκλογικής της
ατζέντας είχε την εγκληµατικότητα για να καλλιεργήσει την ανασφάλεια του κόσµου και να εκβιάσει την ψήφο του, έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στη λειτουργία της ΕΛΑΣ, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και γενικά σε όλες τις δοµές ασφάλειας της χώρας. Με την κατάθεση του σχεδίου νόµου για την
αναδιοργάνωση, όπως τη λέτε, της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού
Σώµατος, ουσιαστικά ολοκληρώνει αυτήν την καταστροφική διαδικασία. Καταργεί τις Αστυνοµικές Διευθύνσεις καταργώντας
έτσι το ενιαίο της διοίκησης µε κάθε νοµό και διαιρεί την Αστυνοµία σε τρεις Αστυνοµίες χωρίς καµµία συνοχή µεταξύ τους και
µε πολύπλοκο τρόπο διοίκησης, προκαλώντας αλληλοεπικαλύψεις, δυσκολίες στο συντονισµό και τη λήψη αποφάσεων. Μ’
αυτόν τον τρόπο ενέχει ο κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ των
υπηρεσιών.
Επίσης, δεν εξοικονοµεί προσωπικό, αφού από τη µία µειώνει
τις οργανικές θέσεις των αστυφυλάκων κατά έξι χιλιάδες επτακόσιους και από την άλλη δηµιουργεί επιτελικές υπηρεσίες και
νέες υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο, για τις οποίες θα χρειαστεί µεγάλος αριθµός αστυνοµικών για γραφειοκρατικές και
υποστηρικτικές εργασίες. Αυξάνει τις µετακινήσεις του προσωπικού και υπονοµεύει το θεσµό της πρόσληψης µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.
Δεν αναφέρει τίποτα για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών
στον πολίτη και την καλύτερη ανταπόκριση στις κλήσεις του,
όπως και τη βελτίωση της καθηµερινής αστυνόµευσης. Δεν αναφέρει τίποτα σε σχέση µε την αστυνόµευση της γειτονιάς και τη
φροντίδα της Αστυνοµίας προς τη γειτονιά.
Προσδιορίζει την Αστυνοµική Ακαδηµία ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, χωρίς να αναβαθµίζει και να εκσυγχρονίζει την
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση και παραπέµπει το σύνολο της
λειτουργίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην έκδοση ενός
προεδρικού διατάγµατος.
Αντί να αναβαθµίσει τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγκαιότητα που φάνηκε και από τους τωρινούς σεισµούς στην Κεφαλλονιά, την
υποβαθµίζει και καταργεί ουσιαστικά το συντονιστικό της βραχίονα, το ΚΕΠ. Υπάρχει υποβάθµιση και συρρίκνωση του υπάρχοντος υποτυπώδους συστήµατος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας και τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων.
Η νέα προχειρότητα της Κυβέρνησης είναι συνέχεια και επέκταση των διαχρονικών πολιτικών επιλογών στο συγκεκριµένο
νευραλγικό και ευαίσθητο τοµέα της πολιτικής προστασίας,
όπως αυτές υλοποιούνται χρόνια τώρα από τις κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που αδιαφορούν για την προ-
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στασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του
φυσικού περιβάλλοντος.
Στοχεύει αποκλειστικά στην περαιτέρω απαλλαγή του κράτους
από βασικές υποχρεώσεις του µε τη µείωση των κοινωνικών δαπανών και την επιβολή της ανταποδοτικότητας, µε εµπορευµατοποίηση των υφιστάµενων υπηρεσιών και επιβάρυνση φυσικά
του εισοδήµατος των εργαζοµένων.
Μαζί µε τη διάλυση της υγείας, της παιδείας και των κοινωνικών υποδοµών που υπήρχαν, υλοποιείται απροκάλυπτα και η διάλυση των δοµών της ασφάλειας της χώρας.
Δηµιουργούνται έξι υπερδιευθύνσεις, οι οποίες δηµιουργούν
µια στρατιά τµηµάτων, αυξάνοντας το συγκεντρωτισµό και τη
γραφειοκρατία. Δεν µεταφέρονται αρµοδιότητες από την κεντρική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος στις περιφερειακές
πυροσβεστικές υπηρεσίες.
Ας πάµε σε τρία άρθρα. Στο άρθρο 71 η αναφορά ότι πυροσβεστικά πλοιάρια εµπλέκονται στην εθνική άµυνα της χώρας
µας προβληµατίζει. Θα ήθελα πάρα πολύ µία απάντηση πάνω σε
αυτό, αν µε ακούγατε φυσικά και δεν µιλούσατε!
Στο άρθρο 72 παραµένει το αντιδηµοκρατικό, αναξιοκρατικό
καθεστώς επιλογής του Αρχηγού από το ΚΥΣΕΑ. Η επιλογή πρέπει να γίνεται από διακοµµατική επιτροπή, µε τα ίδια πρότυπα
επιλογής όπως και των υπολοίπων διοικητικών αρχών.
Στο άρθρο 83 δεν αναφέρεται η υποχρεωτική ετήσια ιατρική
εξέταση όλου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος σε
έναν επαγγελµατικό χώρο µε αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει.
Αντ’ αυτού, εξαιρεί τους πυροσβέστες από τη δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά φαρµακεία που υπάρχουν και στα αστυνοµικά που συστήνει ο νόµος.
Απαραίτητη για µας είναι η αποδέσµευση του Πυροσβεστικού
Σώµατος από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, δηλαδή από το χώρο της αστυνόµευσης και η ενσωµάτωσή του στο φυσικό του χώρο, αυτόν της πολιτικής προστασίας, µέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της
χώρας.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, η
Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα χρειάζεται µεταρρύθµιση, όχι αναδιοργάνωση. Η µεταρρύθµιση της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετιών και δεν µπορεί να γίνεται µε την αλλαγή της εκάστοτε κυβέρνησης και του κάθε Υπουργού. Αυτό το εγχείρηµα
απαιτεί τη στοιχειώδη συναίνεση των κοµµάτων, της κοινωνίας,
των ανθρώπων που θα το εφαρµόσουν και εκείνων που θα είναι
αποδέκτες των υπηρεσιών.
Ο κύριος Υπουργός χάθηκε, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Υπουργός
της Δηµόσιας Τάξης απέφυγε επιδεικτικά την ουσιαστική διαβούλευση µε την κοινωνία και τους εµπλεκόµενους φορείς. Η µόνη
θετική υπηρεσία που µπορεί να προσφέρει στην παρούσα φάση,
είναι η απόσυρση του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το ζητούµενο µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -που
αρκετή βάσανο διήλθε στη Διαρκή Επιτροπή- µε µία αναµονή και
προσµονή από την κοινωνία ειδικότερα, θα έλεγα, είναι να υπάρξει ένα νοµοθέτηµα το οποίο να καλύπτει την ασφάλειά της. Αυτό
είναι το ζητούµενο. Η ελληνική κοινωνία περίµενε και περιµένει
να υπάρξει ένα νοµοθέτηµα που να τη διασφαλίζει σε ό,τι αφορά
τη ζωή, την περιουσία, την τιµή.
Και βεβαίως µέσα από την όλη συζήτηση, προέκυψε κάτι τέτοιο; Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, προσωπικά τουλάχιστον
ανέµενα να υπάρξουν εκείνες οι θέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει
ένα νοµοθέτηµα ικανό να καλύψει το ζητούµενο από την ελληνική
κοινωνία.
Αναφέρθηκε προηγουµένως από τη συνάδελφο που µόλις κατήλθε του Βήµατος, ότι γίνονται µεταρρυθµίσεις και ότι κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της µεταρρύθµιση σε ό,τι αφορά και το
ζήτηµα της Αστυνοµίας. Μα ένα τέτοιο εγχείρηµα έχει να έρθει
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προς νοµοθέτηση και στη συνέχεια προς εφαρµογή από το 1984.
Και τότε υπήρξε µία ενοποίηση. Στην ουσία δεν υπήρξε κάτι βαθύτερο.
Άρα, ήταν ζητούµενο από τον αστυνοµικό κόσµο, αλλά ιδιαίτερα από την κοινωνία να υπάρξει µία Αστυνοµία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της. Δεν άκουσα, λοιπόν, κάτι
συγκεκριµένο όλες αυτές τις µέρες, αλλά γενικές και αόριστες
αναφορές και ένα διαρκές «κατηγορώ» κατά της Αστυνοµίας. Και
βεβαίως άκουσα επιµέρους φωνές «ναι, αποδεχόµαστε το ρόλο
της», αλλά στη συνέχεια ερχόταν η κατ’ ιδίαν αναφορά ή αποσπασµατική αναφορά σε συγκεκριµένες υπηρεσίες –µε ιδιαίτερη
καταφορά, βεβαίως- ότι πρέπει να καταργήσουµε τα ΜΑΤ, να δηµιουργήσουµε άλλες υπηρεσίες αλλοδαπών, να αναλάβουν οι
δήµοι όλες αυτές τις υπηρεσίες µε ανοιχτά κέντρα υποδοχής µεταναστών.
Επιπλέον, ακούµε να κατηγορούν τις Αρχές Ασφάλειας, διότι
ενεργούν ελέγχους στα σχολεία λόγω του ότι υπάρχουν ζητήµατα ενδοσχολικής βίας και επιµόνως ζητείται από τη σχολική
κοινότητα να υπάρξει µία παρουσία της Αστυνοµίας για να διασφαλιστεί ειδικότερα η σχολική κοινότητα.
Βεβαίως, όλα αυτά πάρα πολλές φορές ακούγονται µε ένα –
ας µου επιτραπεί ο όρος- «µετεµφυλιακό σύνδροµο», µε αγκυλώσεις που, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έπρεπε να τις
ξεπεράσουµε. Πλέον οι αστυνοµικοί εισέρχονται στην Ελληνική
Αστυνοµία µε ένα αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστηµα, προερχόµενοι –αν θέλετε να το τοποθετήσουµε έτσι- από κάθε ιδεολογικό χώρο.
Άρα, στρεφόµαστε κατά εκείνων των ανθρώπων που φέρουν
µια νέα νοοτροπία και προσπαθούµε να τους βάλουµε πάλι στη
γωνία, έτσι ώστε να δρέπουν άλλοι όλη αυτήν την καταφορά µας.
Όταν λέω «άλλοι», εννοώ παρουσίες εδώ που πάρα πολλές
φορές έχουν χαρακτηριστεί –και από εµένα ιδιαίτερα- ως µία εγκληµατική οργάνωση και ως ένα κόµµα µε διαδικασίες και παρουσία µη δηµοκρατική.
Ας προχωρήσουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Σε ό,τι
αφορά την είσοδο στην Αστυνοµία, παραµένει το ίδιο και ενισχύεται. Ενισχύεται γιατί πλέον η Σχολή Αστυφυλάκων θεωρείται
µία ανώτερη σχολή, η Σχολή Αξιωµατικών θεωρείται µία ανώτατη
σχολή µε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη εν συνεχεία λήψης µεταπτυχιακών σπουδών, έτσι ώστε να έχουµε µία διοίκηση άρτια
εναρµονισµένη µε τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά ειδικότερα στάνταρντς, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτό που περιµένει ο
Έλληνας πολίτης.
Ας έλθουµε, όµως, τώρα στη δοµή και εδώ θα πρέπει ιδιαίτερα
να επιµείνουµε και να καταλάβουµε τι ακριβώς συµβαίνει. Ήταν
ζητούµενο από τον αστυνοµικό κόσµο να υπάρξει µία εξειδίκευση-ειδίκευση στο αστυνοµικό προσωπικό. Δεν µπορεί τη µία
µέρα κάποιος να υπηρετεί στην Ασφάλεια, την άλλη µέρα να υπηρετεί στην Τάξη και την άλλη µέρα στην Τροχαία, κάτι που πολλές συµβαίνει κάτω από τις όποιες παρεµβάσεις ή από τα θέλω
του αστυνοµικού κόσµου. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Όσον αφορά στον τρόπο επιλογής, αναφέρθηκε πάρα πολλές
φορές από τους συναδέλφους, ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν προεδρικά διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις. Ανέφερε η κ. Καφαντάρη για την Πυροσβεστική –µια και έχει αναλάβει εκεί την ευθύνη- είκοσι επτά προεδρικά διατάγµατα, είκοσι υπουργικές αποφάσεις. Θα έλεγα πως
θα έπρεπε να συµβεί το αντίστοιχο και για την Αστυνοµία, την
Πολιτική Προστασία και άρα θα έπρεπε να έχουµε εδώ, όπως τόνισα και χτες, εκατόν είκοσι επτά τόµους για τα εκατόν είκοσι
επτά άρθρα, ώστε να αναλύονται όλα αυτά. Δεν µπορεί να γίνει
αυτό!
Καταλήγω στη θέση του κ. Πανούση, ότι πράγµατι θα έπρεπε
να είναι ένα νοµοσχέδιο-πλαίσιο, ένα περίγραµµα θα έλεγα, ένας
σκελετός που θα επενδυθεί στη συνέχεια –και εκεί είναι η δική
µας ευθύνη-, έτσι ώστε αυτό που θα υπάρξει να είναι και λειτουργικό από την πλευρά του αστυνοµικού κόσµου αλλά και αποδοτικό, δηλαδή, να είναι αυτό που περιµένει η ελληνική κοινωνία.
Βεβαίως, αυτό που περιµένουµε –και έκανα και την έκκληση
προς τον Υπουργό- είναι όλα αυτά να έρθουν προς συζήτηση,
ώστε να υπάρξει απάντηση στο ερώτηµα που ετίθετο πάντα και
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από την πλευρά των εκπροσώπων των εργαζοµένων στην Ελληνική Αστυνοµία, δηλαδή τι Αστυνοµία θέλουµε. Διότι καταλήγουµε πάρα πολλές φορές να επιθυµούµε να έχουµε ένα εξιλαστήριο θύµα, το οποίο όταν παρεµβαίνει να ευθύνεται, όταν δεν
παρεµβαίνει πάλι να ευθύνεται.
Εν πάση περιπτώσει, αναζητάµε πάντα έναν βάρβαρο για να
επιρρίπτουµε πάντα τις δικές µας πολιτικές ευθύνες. Κάποτε
πρέπει να τελειώνει αυτό το ζήτηµα.
Έρχοµαι σ’ ένα πολύ σηµαντικό θέµα, στο πώς θα γίνει αυτή
η δοµή, πώς θα γίνει αυτή η κατανοµή, διότι έγιναν εγχειρήµατα
στο παρελθόν µε την έννοια των πολυδύναµων αστυνοµικών τµηµάτων για την καλύτερη αστυνοµική παρουσία και προσφορά
έργου, αλλά είδατε στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη στην πράξη.
Έχουµε, παραδείγµατος χάρη, το Τµήµα Κυψέλης και το Τµήµα
Αγίου Παντελεήµονα, το ένα να βρίσκεται στις παρυφές της ευθύνης του, το ίδιο και το έτερο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µία
δυσλειτουργία. Άρα, πληθυσµιακά, χωροταξικά, εγκληµατολογικά δεδοµένα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν έτσι ώστε να υπάρχει
µία ανταπόκριση.
Έρχοµαι τώρα σε ζητήµατα της Πυροσβεστικής που θα έλεγα
ότι είναι πιο απλά. Βεβαίως ζητείται από πλευράς µας µία οµογενοποίηση. Κύριε Υπουργέ, από πλευράς µας έχει κατατεθεί
σχετική τροπολογία, όπως και για το καθηκοντολόγιο. Πιστεύω
ότι αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να γίνουν δεκτές.
Αναφέροµαι τώρα στο θέµα των κενών οργανικών θέσεων,
όπως προκύπτουν µέσα από το νοµοθέτηµα. Μιλάω για τα έξι χιλιάδες επτακόσια κενά. Εκεί υπάρχει µία αναφορά ότι πρέπει να
κινηθούµε στον αστυνοµικό κόσµο γενικότερα και όχι ακριβώς
για τους αστυφύλακες. Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε τη δηµιουργία γραφείου δηµοσίου κατηγόρου, αλλά και την
ανάληψη των διοικητικών εξετάσεων. Αυτό θα βοηθούσε πάρα
πολύ την καλή λειτουργία της Αστυνοµίας.
Είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ και στην αναγκαιότητα παρουσίας στα περιφερειακά συµβούλια και στις επιτροπές των
αστυνοµικών εκπροσώπων που θα πρέπει να µετέχουν.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη οικονοµικής ενίσχυσης των συγκεκριµένων εργαζοµένων. Δεν κάναµε καµµία
αναφορά σ’ αυτό. Βεβαίως υπάρχουν προτάσεις συναδέλφων
και τροπολογίες και παρακαλώ για µία σύµπνοια στο ζήτηµα
αυτό, όπως υπήρξε και για το Λιµενικό όπου οµόφωνα καταλήξαµε στο να ενισχύσουµε τους ανθρώπους αυτούς µέσω των
ασφαλιστικών τους ταµείων. Πρέπει να το πράξουµε και σ’ αυτήν
την περίπτωση για τους αστυνοµικούς αλλά και για τους πυροσβέστες.
Το νοµοσχέδιο περιέχει θετικά στοιχεία ως ένα περίγραµµα.
Σε µας εναπόκειται να το «κλείσουµε» κατά τον καλύτερο τρόπο
έτσι ώστε αυτό που περιµένει και προσµένει η ελληνική κοινωνία
να το δει να υλοποιείται στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Θα ήθελα για τη διευκόλυνση των συναδέλφων να πω ότι θα δεχθώ και την 1216/14/28-2-2014 τροπολογία του συναδέλφου Βουλευτή κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πείτε µας σε τι
αφορά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Θα σας την αναπτύξει ο κ. Πλακιωτάκης
όταν θα είναι εδώ. Αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης των Ειδικών Δυνάµεων του Λιµενικού Σώµατος σε συνεργασία µε τις
Ειδικές Δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αυτό θα είναι εξαιρετικά χρήσιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Πλακιωτάκης είναι εγγεγραµµένος και θα µιλήσει µετά.
Σας ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνει δεκτή τροπολογία ο κύριος
Υπουργός και δεν µπορεί να την εξηγήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την εξήγησε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν την εξήγησε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, θα έλθει ο κ. Πλακιωτάκης µετά και θα µας τα πει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, εξήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δέκα εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εδώ και δύο µέρες συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Εδώ και δύο µέρες, από την πλευρά της συµπολίτευσης και των
κοµµάτων που τη στηρίζουν ακούµε τοποθετήσεις ενάντια στην
Αριστερά, ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήσεις που προσπαθούν
να στρέψουν τους εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό γίνεται γιατί δεν «περπατάει» το εν λόγω σχέδιο νόµου σε αυτούς
τους οποίους απευθύνεται. Περίτρανο δείγµα είναι και η ανακοίνωση που έχει βγάλει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων, η οποία ζητάει ουσιαστικά να γίνει µία διακοινοβουλευτική επιτροπή που θα εξετάσει και θα συζητήσει τα θέµατα.
Καταθέτω στο Σώµα την εν λόγω ανακοίνωση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα Καφαντάρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν «περπατάει» γιατί οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας
έχουν νιώσει στο πετσί τους τις πολιτικές τις οποίες εφαρµόζετε
και δεν «περπατάει» γιατί µια σειρά ζητήµατά τους δεν λύνονται.
Χθες αναφερθήκαµε επί της αρχής και εγώ προσωπικά, όσον
αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα και την πολιτική προστασία. Συνοπτικά, όµως, θα αναφέρω τέσσερα πράγµατα για να µην αναφέρω τα ίδια.
Πρώτον, το κοµµάτι που αφορά την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία δεν λύνει τα προβλήµατα του Πυροσβεστικού
Σώµατος και της Πολιτικής Προστασίας. Υποβαθµίζει ουσιαστικά
την Πολιτική Προστασία, δεν λύνει το θέµα των πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης, δεν λύνει τα ζητήµατα της οµογενοποίησης αυτού του χώρου.
Εσείς οι ίδιοι, κύριε Υπουργέ και τα κόµµατα τα οποία δηµιουργήσατε αυτόν το θεσµό των πενταετών πυροσβεστών, πρέπει
να το λύσετε. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί το θέµα,
να λυθεί αυτήν τη στιγµή. Εµείς λέµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου
βασίζεται κυρίως σε προεδρικά διατάγµατα του µέλλοντος. Αν
υπήρχε η πολιτική βούληση, να προχωρήσετε σε προεδρικό διάταγµα, τώρα άµεσα να λυθεί αυτό το θέµα.
Από εκεί και πέρα, εκτιµάµε ότι παίζεται ένα παιχνίδι και ένας
εµπαιγµός σε αυτούς τους εργαζόµενους, οι οποίοι ισότιµα µε
τους µόνιµους πυροσβέστες αγωνίζονται και σώζουν την πατρίδα µας κάθε χρόνο από τις φωτιές, τις πυρκαγιές και όλα
αυτά. Μην τους εµπαίζετε επιτέλους! Εδώ και τώρα λύση, αν θέλετε, αν έχετε πολιτική βούληση!
Από την άλλη µεριά, το εν λόγω σχέδιο νόµου µειώνει τις
δοµές του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως είπαµε χθες. Θεωρούµε θετικό το άρθρο 70, το οποίο αφορά την Πυροσβεστική
Ακαδηµία και την εισαγωγή στο Σώµα µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά επειδή δεν λύνονται µια σειρά ζητήµατα για την
ουσιαστική ανωτατικοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ισότιµα µε τις άλλες στρατιωτικές σχολές, γι’ αυτό και στο εν λόγω
άρθρο 70 εµείς θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι,
το Πυροσβεστικό Σώµα δεν πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερο Σώµα
Ασφάλειας. Εµείς λέµε ιδιαίτερο Σώµα Πολιτικής Προστασίας.
Θα πρέπει να υπάρχει µεταβίβαση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων
στις περιφερειακές διοικήσεις, ταυτόχρονη µεταφορά ανάλογων
οικονοµικών πόρων και αύξηση οργανικής τους δύναµης, να δι-
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ευκολύνεται η αρχή της αποκεντρωµένης εκτέλεσης.
Γενική αρχή πρέπει να είναι ότι για την αντιµετώπιση των καταστροφών η ευθύνη παραµένει σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει
να υπάρξει σταδιακή µετεξέλιξη περιφερειακών διοικήσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών σε µείζονες επιχειρησιακούς σχηµατισµούς µε βάση τη νέα αποκεντρωµένη διοίκηση της χώρας και
τις ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του ελλαδικού χώρου. Ουσιαστικά, να υπάρξει παροχή
κινήτρων για δηµιουργία εθελοντικών πυροσβεστικών σταθµών.
Στο άρθρο 70, όπως είπα πριν, ζητάµε την ουσιαστική ανωτατικοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε νόµο –κατ’ αναλογία του ν.3187/2003 που αφορά τα ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα- καθιέρωση θεσµού διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού ΔΕΠ, το οποίο θα ασκεί το διδακτικό έργο των ακαδηµαϊκών-µη επιχειρησιακών µαθηµάτων, καθιέρωση του θεσµού
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού, το οποίο θα
ασκεί το διδακτικό έργο των πυροσβεστικών µαθηµάτων και των
µαθηµάτων εφαρµογής.
Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών µονάδων –πυροσβεστικά κλιµάκια, πυροσβεστικές
υπηρεσίες- και των ειδικών υπηρεσιών, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που θα καθοριστούν από το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Στη νέα δοµή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος µεταξύ άλλων θα πρέπει να δηµιουργηθούν τµήµατα έρευνας, τεχνολογίας, γεωπληροφορικής, ώστε να αξιοποιηθούν στο
έπακρο οι πρωτόγνωρες δυνατότητες που δίνει η εφαρµογή των
νέων τεχνολογιών στην πυρόσβεση και διάσωση.
Εδώ είµαστε θετικοί σε µια τροπολογία, η οποία έρχεται και
αφορά την άµεση ψήφιση και εφαρµογή αναγκαίων προεδρικών
διαταγµάτων, σε εκτέλεση διατάξεων των ν.3144/2003 και
ν.3850/2010 περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, για το
Πυροσβεστικό Σώµα ώστε να σταµατήσει το διαρκές έγκληµα
της πελατειακής αδιαφορίας για την υγεία και την ασφάλεια του
Έλληνα πυροσβέστη.
Επίσης, να αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας πέραν του πενθηµέρου που προσφέρει το ένστολο µόνιµο προσωπικό σαν
πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας. Σηµαντικό όµως για τη σωστή
εφαρµογή του θα είναι ο έλεγχος και αυτό αφορά τυχόν πλασµατικές µέρες εργασίας.
Στο τέλος θα έλεγα ότι στο Πυροσβεστικό Σώµα υπάρχουν και
επιστηµονικές ειδικότητες, οικονοµολόγοι, γεωλόγοι, νοµικοί, δασολόγοι, µηχανικοί κ.λπ.. Όλοι αυτοί είναι αξιωµατικοί και πρέπει
να αξιοποιηθούν στο Αρχηγείο, στην Πολιτική Προστασία, στο
Κέντρο Επιχειρήσεων, την Ακαδηµία και το στρατηγικό σχεδιασµό και όχι µόνο να προΐστανται µονάδων, κλιµακίων και σταθµών.
Σχετικά µε την Πολιτική Προστασία και την παγκόσµια πρωτοτυπία να είναι στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης τοποθετηθήκαµε
και χθες. Η δική µας άποψη είναι ότι πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη αρχή ή απευθείας στον Πρωθυπουργό ή στην κεντρική Κυβέρνηση ή και σε µεταβατικό στάδιο να επανέλθει στην τοπική
αυτοδιοίκηση.
Επίσης, θα θέλαµε να πούµε ότι µε το εν λόγω σχέδιο νόµου
δεν αναβαθµίζεται ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασµού στη νέα
συντονιστική αρχή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αποτελεί µια
σηµαντική λειτουργία του συστήµατος. Η έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού συνδέεται µε τη βελτίωση της ικανότητας του
συστήµατος πολιτικής προστασίας της χώρας και την αναγκαία
προτεραιοποίηση της κατανοµής των εθνικών πόρων, ενώ είναι
σαφές ότι από τη φύση του απαιτείται η συνεργασία της πλειάδας φορέων και υπηρεσιών που εµπλέκονται σε όλα τα στάδια
του κύκλου διαχείρισης κινδύνου καταστροφής.
Διαφαίνεται επίσης ότι αφαιρούνται αρµοδιότητες από τα αποκεντρωµένα όργανα Πολιτικής Προστασίας στην αντιµετώπιση
καταστροφών, τις οποίες µέχρι σήµερα ασκούν βάσει ρυθµίσεων
του ν. 3013/2002 και του ν. 3852/2010 που είναι ο «Καλλικράτης».
Ένα άλλο σοβαρό θέµα είναι ο διαχωρισµός της πρόληψης και
της αποκατάστασης από την αντιµετώπιση των καταστροφών και
η δηµιουργία των αντίστοιχων τµηµάτων που συνιστά σχεδιαστική σχιζοφρένεια, δεδοµένου ότι ο κύκλος πρόληψη-αντιµετώ-
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πιση-αποκατάσταση αντιµετωπίζεται σε παγκόσµιο επίπεδο από
ενιαίους φορείς ενιαία και από φορείς πολιτικής προστασίας.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση µε το θέµα των εθελοντών ότι προσεγγίζει όπως είπαµε πριν –µιλάµε για το άρθρο
100, το οποίο θα ψηφίσουµε- θετικά τον εθελοντισµό. Δεν κάνει
όµως βήµα να τον αναβαθµίσει ουσιαστικά.
Επίσης, δεν αναφέρει µέσα για τα ζητήµατα διαγραφής εθελοντικών οµάδων. Δεν αναφέρει για την χρηµατοδότηση που
είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Δεν αναφέρει το πλαίσιο στο
οποίο θα λειτουργούν που ουσιαστικά είναι επικουρικό της πολιτικής προστασίας. Δεν αναφέρει τίποτα για τα οχήµατα εθελοντικών οµάδων, όσον αφορά στα διόδια, όσον αφορά στα τέλη
κυκλοφορίας, όσον αφορά στην ασφάλειά τους και όλα αυτά που
είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Επίσης, σοβαρό είναι και το θέµα της χρηµατοδότησης.
Ακόµη, περιορίζει τα όρια ηλικίας των εθελοντών και αποκλείει
οµάδες που θέλουν να γίνουν εθελοντές. Μιλάω για τα ΑΜΕΑ και
γι’ αυτούς θα πρέπει να δηµιουργηθεί ειδική συγκεκριµένη κατηγορία εθελοντών µε υποστηρικτικά διοικητικά επιστηµονικά καθήκοντα κι αυτό γιατί όλοι οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας περνούν συγκεκριµένη εκπαίδευση.
Θα αναφερθώ τώρα σε τροπολογίες. Ένα λεπτό θέλω, κυρία
Πρόεδρε.
Όσον αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και το να δώσουµε µια παράταση λειτουργίας, θα πω τι λέµε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το
σύστηµα αυτό σήµερα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί µέσα από αυθαιρεσία εταιρειών και µε το µεταξύ τους ανταγωνισµό. Θέση µας είναι ότι πρέπει στους ορεινούς όγκους να
υπάρχει περιοχή µε µια κεραία και για τις τρεις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας που υπάρχουν σήµερα, καθώς και ένα συνολικό χωροταξικό σχεδιασµό των κεραιών σε κάθε περιοχή που θα λαµβάνει υπ’ όψιν την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των
κατοίκων. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να σταµατήσει αυτή η αυθαιρεσία.
Αναφέρθηκα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1218 και ειδικό αριθµό 16 για την υγιεινή και ασφάλεια στην οποία είµαστε
θετικοί, όπως επίσης αναφέρθηκα και στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1222 και ειδικό αριθµό 20.
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1219 ειδικό 17 είµαστε διατεθειµένοι να την ψηφίσουµε, αν στο τέλος στην προσθήκη αφαιρεθεί η φράση «τους περιορισµούς που ορίζει το εθνικό δίκαιο»
και αντικατασταθεί µε τη φράση «πλήρη υπηρεσιακά καθήκοντα
σύµφωνα µε ΚΕΥΠΣ», µόνο αν απαλειφθεί αυτό.
Την τροπολογία 1221 που αφορά πάλι στους πενταετείς, όπως
και η προηγούµενη, θα την ψηφίσουµε αν φύγει η φράση «τους
περιορισµούς που ορίζει το εργατικό δίκαιο και η σχέση εργασίας κ.λπ.» και αντικατασταθεί µε τη φράση «σύµφωνα µε
ΚΕΥΠΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Όσον αφορά τα άρθρα, είµαστε
«κατά» στο κοµµάτι που αναφέρεται στην Πολιτική Προστασία
και στο Πυροσβεστικό Σώµα. Λέµε όµως «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο
70 που αφορά την Πυροσβεστική Ακαδηµία. Στα άρθρα 75 και
76 είµαστε θετικοί, στο άρθρο 85 ψηφίζουµε «ΝΑΙ», όπως επίσης
στα άρθρα 94 και 100 που αφορούν τους εθελοντές πυροσβέστες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μπέζας έχει τον λόγο για τρία λεπτά,
για να αναλύσει µία τροπολογία και αµέσως µετά εσείς, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα είµαι πολύ
σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε γενικό αριθµό 1228 και ειδικό αριθµό 26.
Στην πρώτη παράγραφο αυτής της τροπολογίας, η πενταετής
θητεία των ιατρών οι οποίοι διορίστηκαν µετά τις 11-3-2009 σε
θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ και στο βαθµό του διευθυντή, του επι-
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µελητή Α, Β και Γ και δεν έχουν µονιµοποιηθεί, παρατείνεται για
ένα ακόµη έτος.
Αναφέρθηκε προηγουµένως συνάδελφος -νοµίζω του ΣΥΡΙΖΑστο ότι θα µπορούσε αυτή η διαδικασία να γίνει εσωτερικά, µέσα
από τα νοσοκοµεία. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι
δεν µπορεί να γίνει η διαδικασία της µονιµοποίησης εσωτερικά
µέσα από τα νοσοκοµεία, διότι απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση κι
επιπλέον απαιτείται αξιολόγηση-κρίση των συγκεκριµένων ιατρών, από συµβούλια κρίσης, προκειµένου να µονιµοποιηθούν.
Επειδή αυτό δεν έχει γίνει, διευκολύνουµε την κατάσταση δίνοντας µία παράταση ενός έτους ακόµη στην πενταετή θητεία που
έχουν, προκειµένου να υπάρξει στο επόµενο διάστηµα η σχετική
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νοµοθετική ρύθµιση.
Με τη νοµοθετική βελτίωση την οποία καταθέτουµε στη συγκεκριµένη τροπολογία, η ισχύς αυτής της συγκεκριµένης διάταξης άρχεται από 10-3-2014 και όχι από τη δηµοσίευση του νόµου,
διότι υπάρχει περίπτωση η δηµοσίευση του νόµου να αργήσει
και να ξεπεράσουµε τη προθεσµία της 11ης Μαρτίου του 2014
που λήγουν οι πρώτες θητείες αυτών των ιατρών.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνιος Μπέζας
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Έρχοµαι τώρα
στη δεύτερη παράγραφο, όπου νοµίζω ότι έχει υπάρξει µία παρεξήγηση σε σχέση µε µία –θα έλεγα- άστοχη διατύπωση που
υπάρχει στην εισηγητική έκθεση της συγκεκριµένης τροπολογίας. Το άρθρο 35 του ν. 4025/2011 προβλέπει ότι αρµόδια αρχή
για τη χορήγηση, την αναστολή και την ανάκληση της άδειας
άσκησης επαγγέλµατος ιατρών, καθώς επίσης και για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση
του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας, για τη διενέργεια εξετάσεων, και οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις.
Επειδή, λοιπόν, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι
έτοιµος για να αναλάβει αυτήν τη διαδικασία, δίνεται µία παράταση στο ισχύον µέχρι σήµερα καθεστώς µέχρι τις 31-8-2014.
Ανάλογη παράταση είχε δοθεί και µε το ν. 4025/2011 και µε το ν.
4118/2013.
Να διευκρινίσω, όµως, εδώ ότι εξετάσεις απαιτούνται µόνο για
τη χορήγηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας, όχι για την
άδεια ασκήσεως ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος. Η
άδεια ασκήσεως ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος δίνεται σήµερα από τις περιφέρειες, θα συνεχίσει να δίνεται από τις
περιφέρειες και στη συνέχεια θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Η διενέργεια των εξετάσεων για
την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας είναι µία ευθύνη
που την έχουν σήµερα οι περιφέρειες, θα συνεχίσουν αυτήν την
ευθύνη να την έχουν οι περιφέρειες και µετά τις 31-8-2014 αυτήν
την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων –επαναλαµβάνωµόνο για τον τίτλο ειδικότητας θα την έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Επίσης, στην ίδια παράγραφο, παρατείνεται κατόπιν αιτήµατος
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου η ηµεροµηνία για τη διενέργεια των εκλογών στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, από
τον Απρίλιο του 2014 στον Οκτώβριο του 2014 και επίσης αποσαφηνίζεται η διαδικασία απόδοσης της δαπάνης που αφορά τις
αποδοχές του αποσπασµένου προσωπικού της ΔΕΗ στις ΔΥΠΕ.
Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι στις µονάδες υγείας του
ΕΟΠΥΥ υπήρχε αποσπασµένο προσωπικό από τη ΔΕΗ, αποσπασµένο προσωπικό το οποίο είχε έρθει από το ΤΑΥΤΕΚΩ, το συγκεκριµένο ασφαλιστικό ταµείο. Αυτό το προσωπικό τώρα θα
συνεχίζει να υπηρετεί στις µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ που έχουν
µεταφερθεί στις ΔΥΠΕ, θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει απόσπαση, και η συγκεκριµένη διατύπωση διευκολύνει τη µισθοδοσία αυτού του προσωπικού, η οποία θα συνεχίσει να γίνεται από
τη ΔΕΗ.
Τέλος, στην παράγραφο 3 της συγκεκριµένης τροπολογίας
που αναφέρεται σε ρυθµίσεις για τα φάρµακα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα µε τη συγκεκριµένη διατύπωση ούτε στη διαδικασία ένταξης νέων φαρµάκων στο θετικό
κατάλογο ούτε στη διαδικασία τιµολόγησης των φαρµάκων.
Εκείνο το οποίο αλλάζει τι είναι; Όπου υπάρχει «κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας» αυτό µετατρέπεται σε «απόφαση του Υπουργού Υγείας», διότι δεν είναι
αρµόδιος πλέον ο Υπουργός Εργασίας για την τιµολόγηση των
φαρµάκων και για την ένταξη στη θετική λίστα. Η διατύπωση
αυτή υπήρχε στον ν.3816/2010.
Επίσης, όπου υπάρχει η έκφραση «Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη σωστή έκφραση
«Υπουργός Υγείας», διότι πλέον το Υπουργείο Υγείας δεν έχει
την Κοινωνική Αλληλεγγύη, δεν έχει την Πρόνοια και η Πρόνοια
έχει µεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι συµπαθέστατος ο κ. Μπέζας.
Γι’ αυτό σας έστειλε ο κ. Γεωργιάδης, κύριε Υπουργέ;
Θα µου πείτε, όµως: Αφού δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν, κύριε Κακλαµάνη, αυτά που λέτε ούτε από την Κυβέρνηση, ούτε από την
Αντιπολίτευση, γιατί επιµένετε στις διαδικασίες, στο σεβασµό
του Κανονισµού, στο έργο των Διαρκών Επιτροπών, στον απο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κλειστικώς πολιτικό χαρακτήρα της συζήτησης στην Ολοµέλεια
και όχι νοµοτεχνικό;
Γι’ αυτό και ο απλός πολίτης ακούει αυτές τις ηµέρες από το
Βήµα της Βουλής πολλά και διάφορα και δεν µπορεί να καταλάβει τελικά, είναι καλό αυτό το νοµοσχέδιο, είναι κακό, πού είναι
καλό, πού είναι κακό; Δεν µπορεί να καταλάβει, διότι ό,τι συζήτηση γίνεται στη Διαρκή Επιτροπή ακριβώς η ίδια γίνεται και εδώ.
Δεν τοποθετούµεθα πολιτικά, δεν επισηµαίνουµε βασικά σηµεία,
είτε θετικά είτε αρνητικά, του νοµοσχεδίου, παρά επαναλαµβάνουµε αυτό που οφείλαµε να κάνουµε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς
στη Διαρκή Επιτροπή στις κλειστές συνεδριάσεις επί των άρθρων.
Εδώ, λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για την τροπολογία αυτή
που χαρακτηρίζεται εκπρόθεσµη. Εγώ κοίταξα, όµως, κύριε
Υπουργέ, για να µην σας αδικήσω και βλέπω ότι κατατέθηκε εµπροθέσµως.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Λίγες ώρες ήταν
η διαφορά µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχει σφραγιστεί, όµως, ως εκπρόθεσµη. Δεν ξέρω, ας το δει η υπηρεσία αυτό. Δεν σας αδικώ
όµως πάλι αν σας πω ότι είναι άσχετη µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Πριν από µια εβδοµάδα πέρασε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, το περίφηµο περί της µεταρρύθµισης, -για να θυµηθώ
ένα βιβλίο ενός παλιού µου φίλου, που δεν ζει τώρα, του Άγγελου
Ελεφάντη, «Η αδύνατη επανάσταση» το νοµοσχέδιο σας για την
αδύνατη µεταρρύθµιση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Πέρασαν εικοσιπέντε µέρες. Μετράω κάθε µέρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Αυτές τις διατάξεις δεν
είναι κανείς σε θέση τώρα να τις αναλύσει. Δεν ξέρω, έχει περισσότερη σοφία ο κ. Λαφαζάνης, µπορεί να είναι σε θέση να τις
αναλύσει. Εγώ δεν µπορώ. Αν µεν πρόκειται περί κατεπείγοντος
και υπάρχει ανάγκη να συµφωνήσουµε, ας το δούµε, αλλά εγώ
δεν το ξέρω πράγµατι.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να µιλήσω τώρα για το νοµοσχέδιο αυτό
καθ’ αυτό που συζητούµε. Από το 1984, εν µέσω και έναντι τραµπουκισµών -κυριολεκτικώς- ο τότε Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, ο
αείµνηστος Ιωάννης Σκουλαρίκης, εξήγγειλε -και στη συνέχεια η
Βουλή εψήφισε- την ενοποίηση της Αστυνοµίας Πόλεων και της
Χωροφυλακής. Έχουν περάσει τριάντα χρόνια και πρέπει να πω,
χωρίς να µειώσω την προσπάθεια όσων ως πολιτικοί προϊστάµενοι -όλων των κυβερνήσεων- πέρασαν από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, ότι άλλοι κατάφεραν περισσότερα, άλλοι δεν
κατάφεραν και άλλοι δυστυχώς φορτώθηκαν και ευθύνες, που
δεν θα έπρεπε να φορτωθούν αίφνης, για να θυµηθώ τον προ
του Γιάννη Σκουλαρίκη, Υπουργό, τον µακαρίτη επίσης Αναστάσιο Μπάλκο.
Εγώ ως Βουλευτής, κύριε Υπουργέ, το 1979, του ΠΑΣΟΚ, µιλώντας στην Τοπική Οργάνωση της Θήβας παρηκολουθούµην
από το Παράρτηµα Ασφαλείας, το οποίο απέστειλε και τα σχετικά «τσιγαρόχαρτα», τα non paper, τα οποία βρήκα αργότερα,
όταν πια εζήτησα το φάκελό µου, µε την οµόθυµη αποδοχή της
τότε Αριστεράς και της Δεξιάς. Γιατί µετά το κάψιµο το 1989 ενός
µεγάλου, µεγάλου πραγµατικά, κοµµατιού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στην υψικάµινο της Χαλυβουργικής – των φακέλων – ορισµένοι, µε το µακαρίτη τον Μαγκάκη µαζί, είχαµε κάνει
προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας και διασώσαµε τους
φακέλους µας. Και έτσι έµαθα ότι εν καιρώ Δηµοκρατίας, το
1979, οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου παρηκολουθούντο, καταγράφοντο όσα έλεγαν και διαβιβάζονταν αρµοδίως.
Επειδή άλλοι αναµοχλεύουν το παρελθόν, δεν θέλω να ανήκω
σε αυτούς. Θέλω όµως να θυµάµαι. Να θυµάµαι όχι για να αναµοχλεύω, αλλά για να έχω στο µυαλό µου τι µπορεί να συµβεί,
εάν υπάρχουν λογικές αυταρχισµού, αντίληψης ιδιοκτησιακής
για το κράτος, που µπορεί κανείς να τις συναντήσει παντού, υπό
ορισµένες συνθήκες είτε δεδοµένων ή φανταστικών κινδύνων,
έσωθεν ή έξωθεν, και πού µπορεί να οδηγήσουν.
Αυτά όµως είναι για να προφυλασσόµαστε να µην επαναληφθούν και όχι για να αναµασούµε πράγµατα και να συνθηµατολογούµε, χωρίς το σύνθηµα να αφορά κάτι συγκεκριµένο. Αυτή
είναι η έννοια του συνθήµατος, αλλιώτικα γίνεται ιδεοληψία, γί-
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νεται φαντασία.
Να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, κάποια πράγµατα σε ό,τι αφορά
στα Σώµατα Ασφαλείας. Και δικαιούµαστε όποιοι το έχουµε ζήσει
στο πετσί µας. Θα έπρεπε να το κάνει αυτό η σηµερινή Ριζοσπαστική Αριστερά. Εµείς το κάνουµε. Γιατί ζήσαµε στο πετσί µας
αυθαιρεσίες, αυταρχισµούς, κακοποιήσεις. Και όταν µας συµβαίνουν σήµερα, από άλλες πλευρές, που δεν θα το φανταζόµαστε
ποτέ, ούτε στα νιάτα µας ούτε στην ωριµότητά µας, τότε δεν καταλαβαίνουµε πραγµατικά ποιος είναι τελικά ο κίνδυνος και ο αυταρχισµός.
Να µιλήσουµε, λοιπόν, ξεκάθαρα, διότι όλα τα άλλα όσα λέγονται, ρίχνουν νερό στο µύλο όσων καλλιεργούν τις πιο ακροδεξιές επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν αναφέροµαι στην όποια
ακροδεξιά ή ακροαριστερά ιδεολογία. Εγώ σέβοµαι τις ιδεολογίες, γιατί είµαι πολιτικός µαθητής του Γεωργίου Παπανδρέου,
που έλεγε ότι το φρόνηµα είναι ελεύθερο, αλλά διώκεται η παράνοµη πράξη.
Εάν όµως µε τη στάση µας, τη συνεχή, πολεµική και άδικη γενικώς και αορίστως, συλλήβδην και αθρόως εναντίον των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας ενισχύουµε ανάλογα φρονήµατα, είναι βέβαιο ότι οδηγούµε από το φρόνηµα και στην πράξη.
Την οποία πράξη προφανώς, είµαι βέβαιος, απευχόµεθα. Αυτή
θέλουµε να ξορκίσουµε. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι ο τρόπος µε
τον οποίο προσπαθεί κανείς να εξορκίσει ενδεχοµένως δεν βοηθάει, αν θέλετε, ως επιβεβαιούµενη προφητεία, ώστε να συµβεί
αυτό που εξορκίζει.
Κυρία Πρόεδρε, εδώ στη Βουλή των Ελλήνων σωστά επισηµαίνουµε περιπτώσεις συµπεριφοράς οργάνων της δηµόσιας
τάξης, σωστά επισηµαίνουµε γεγονότα των οποίων είναι θύµατα
άνθρωποι για τις ιδέες τους και µόνον, όπως είναι η περίπτωση
του αείµνηστου Παύλου Φύσσα.
Ταυτόχρονα, όµως, αν θέλουµε να µην εξωθούµε παιδιά των
είκοσι, των είκοσι δύο, των είκοσι πέντε ετών να νοµίζουν ότι θα
βρουν δικαίωση µε την εµπλοκή τους στην παρανοµία, µε το να
γίνουν όργανα εναντίον της δηµοκρατίας και όχι υπεράσπισης
της δηµοκρατίας, οφείλουµε εδώ, κυρία Πρόεδρε, να αναφέρουµε -ίσως και ο κύριος Υπουργός θα έπρεπε να το κάνει- τον
αριθµό και τα ονόµατα όσων αστυνοµικών έπεσαν κάνοντας το
καθήκον τους όχι στις εποχές των εµφύλιων αλληλοσπαραγµών,
που δεν θέλουµε να τις ζήσουµε, αλλά στις µέρες µας.
Γι’ αυτό, εµείς εδώ στο ΠΑΣΟΚ αυτό υπηρετούµε. Είµεθα απέναντι σε οποιαδήποτε λογική διχασµού. Διότι ξέρουµε πού θα
οδηγήσει ο διχασµός. Ξέρουµε πού οδήγησε στο παρελθόν ο διχασµός. Γι’ αυτό µας ακούτε µερικές φορές να απευθυνόµεθα
και στη φερόµενη ως δεξιά παράταξη και στη φερόµενη ως αριστερά παράταξη και να λέµε «χαµηλώστε τους τόνους». Αναφέροµαι κυρίως στη φρασεολογία, σε αυτές τις καταγγελίες, που
ήρθε η Χρυσή Αυγή βέβαια, υπερβάλλοντας και κακοποιώντας
και την ελληνική γλώσσα και την ιστορία, να µας θυµίσει ότι από
το τόσο προχωράµε στο παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω.
Δεν πρέπει να αρχίζουµε, λοιπόν, εδώ αίφνης να λέµε ότι τα
Σώµατα Ασφαλείας είναι τα όργανα καταστολής για τους κοινωνικούς αγώνες. Εγώ θα έλεγα ότι στο παρελθόν υπήρξαν όργανα
καταστολής και των δηµοκρατικών αγώνων, αλλά να το λέµε γενικώς και αορίστως; Ξέρουµε και την ειδική κάθε φορά συγκρότηση τέτοιων µηχανισµών είτε ένστολων είτε εν πολιτική
περιβολή. Αυτά τα γνωρίζουµε και οφείλουµε όλοι να επαγρυπνούµε, ώστε να µην υπάρξουν τέτοια κρούσµατα στο µέλλον.
Κύριε Υπουργέ, θα θυµάστε ίσως -και θα θυµούνται και άλλοιότι εδώ είχαµε πολιτικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Έτσι
δεν είναι; Εγώ σας λέω να µην είναι αυτό το µόνο νοµοσχέδιο.
Κάπου έγραψαν ότι µπορεί να είναι και το τελευταίο. Λένε ότι θέλετε να «αποδράσετε». Δεν νοµίζω ότι είστε άνθρωπος που θα
«αποδράσει».
Εγώ ξέρω Υπουργούς που -λυπάµαι που θα το πω- δεν κάνουν
τίποτα ουσιαστικά, που µας παίρνουν από το αεροδρόµιο λέγοντας ότι δεν µπορούν να έρθουν να απαντήσουν στη Βουλή. Δεν
βλέπω γι’ αυτούς να γίνεται καµµιά κριτική. Δεν βλέπω καµµιά
αντιπολίτευση να επισηµαίνει τι κάνει ο Α ή ο Β Υπουργός ή τι
κάνει όποιος Υπουργός βλέπουµε ότι επωφελούµενος του ρόλου
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της τρόικας, περνάει από εδώ νοµοσχέδια που δεν έχουν καµµιά
σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον. Εκεί, λοιπόν, δεν βλέπω αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ σας συµπαρίσταµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να καταλήξετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Αφαιρέστε το χρόνο που αφιέρωσα στον κ. Μπέζα.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήµα.
Στην πρώτη του µορφή πράγµατι δέχθηκε και από εµάς οξύτατη
κριτική, καλόπιστη όµως. Στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός δέχτηκε κριτική από πολλές πλευρές. Είναι πολύ σηµαντικό να µην
έχουµε την Κυβέρνηση και τον όποιο Υπουργό, που να µην θέλει
να περάσει νοµοσχέδιο, χωρίς να αλλάξει ούτε ένα «ν», ούτε ένα
«σ».
Έχετε και εσείς µακρά πείρα εδώ, όχι σαν τη δική µου, γιατί
είστε ακόµα πολύ νέα.
Το ξέρετε, όµως, αυτό το σύµπτωµα ανασφαλούς Υπουργού
που έχει καµµιά δεκαπενταριά συµβουλάτορες -διότι καλά-καλά
δεν το έχει «φάει» το νοµοσχέδιό του, δεν έχει κάνει δέκα σχέδια
επί σχεδίων- και ο οποίος φοβάται να αλλάξει και το ελάχιστο.
Εδώ, λοιπόν, έγιναν αλλαγές. Άκουσα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς να επιβεβαιώνει το γεγονός. Θα ήθελα και από άλλες πλευρές, µαζί µε την
κριτική, να βεβαιωθεί και το γεγονός ότι εδώ άλλαξαν πάρα
πολλά.
Δείτε, κύριε Υπουργέ, το θέµα των πυροσβεστών πενταετούς
θητείας. Όλοι οι Βουλευτές που τοποθετηθήκαν εδώ, σας ζητούµε να το αντιµετωπίσετε.
Επίσης, δείτε τη διάταξη που αφορά τη Βουλή. Επιτρέψτε µου
να σας πω ότι πάσχει και νοµοτεχνικώς και θεσµικώς. Θα έλεγα
ότι µπορείτε να βάλετε µία και µόνο φράση, πως οι υπηρετούντες
στην αρµόδια υπηρεσία της Βουλής εκτελούν τα οριζόµενα και
κατά τις εντολές του Προέδρου της Βουλής από τον Κανονισµό
της.
Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, κύριε Υπουργέ, διότι το Σύνταγµα
δίνει στη Βουλή το δικαίωµα να ρυθµίζει τα πάντα µε τον Κανονισµό της. Δεν µπορεί να ισχύσει οποιοσδήποτε νόµος, εάν δεν
τροποποιηθεί ο Κανονισµός της, και δεν θέλουµε να τον τροποποιήσουµε, διότι η διάταξη που έχουµε είναι πλήρης. Ο Πρόεδρος µπορεί να διατάξει τη σύλληψη οποιουδήποτε που µπορεί
να παρεµποδίζει το έργο µας. Μπορεί να καλέσει τον Φρούραρχο
να αποβάλει από την Αίθουσα όποιον Βουλευτή καλείται να φύγει
από την Αίθουσα, διότι παραβιάζει τον Κανονισµό και εκείνος το
αρνείται. Απλώς, θα πρέπει στο νόµο σας, αυτό να καλύπτεται
σε ό,τι αφορά την εσωτερική σας λειτουργία. Θα σας παρακαλέσω µέχρι τελικής διατυπώσεως να δείτε αυτό το πράγµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό, αυτήν
τη διάταξη έτυχε να την έχω κοιτάξει λόγω της ειδικής της φύσεως. Η διάταξη αυτή, όπως είναι στο νοµοθέτηµα, αποτελεί αντιγραφή του άρθρου 31Β του προεδρικού διατάγµατος του 2001
-έτυχε να είναι επί της Προεδρίας σας στη Βουλή- του τότε αρµόδιου Υπουργού και προφανώς έτυχε νοµοτεχνικής επεξεργασίας για τη συνταγµατικότητά της. Είναι βέβαιο ότι εδώ οποιαδήποτε διαδικασία τελεί υπό την απόλυτη εντολή του Προέδρου
της Βουλής. Επ’ αυτού δεν υπάρχει καµµία αµφισβήτηση, πουθενά. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αλλαγή επιθυµεί ο Πρόεδρος
ή το Προεδρείο της Βουλής επί της διατυπώσεως, εγώ είµαι στην
απόλυτη διάθεσή τους να την αντιγράψω verbatim.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχουµε και τα κανάλια και τις
εφηµερίδες, που αφορµή θέλουν. Έγραφαν σήµερα ότι η Αστυνοµία θα µπαίνει µέσα στην Ολοµέλεια κ.λπ..
Κατά τη γνώµη µου, δείτε και το σχετικό σηµείωµα της εκθέσεως της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Θα συνεννοηθώ εγώ µε τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊµαράκη, ώστε να κάνουµε ό,τι είναι
καλύτερο και ευχαριστώ, γιατί αυτή είναι η διάθεσή σας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε, να
δηλώσω όσον αφορά τα καθήκοντα των πενταετών πυροσβεστών, για τους οποίους τοποθετήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, ότι
θα αποδεχθώ την τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι συνάδελφοι κ.κ. Βλαχογιάννης, Κυριαζίδης, Νταβλούρος, Πασχαλίδης,
Στύλιος, Κοψαχείλης, Ορφανός, Υψηλάντης, Δερµεντζόπουλος,
Δήµας, η κυρία Παπακώστα, ο κ. Τζαµτζής, ο κ. Τασούλας και ο
κ. Τσιάρας. Αφορά την εναρµόνιση των καθηκόντων των πενταετών πυροσβεστών µε αυτά του υπόλοιπου πυροσβεστικού προσωπικού. Είναι η υπ’ αριθµόν 1237 τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα-ένα µας τα λέτε εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Επειδή τα συµφωνούµε ένα-ένα. Δεν σας
αρέσει έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ε, να έχουµε
και ενδιαφέρον, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πελατειακές σχέσεις κάνετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλό είναι. Μας τα λέει, αφού
ακούσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να έχουµε να
λέµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν µας
είπατε για τις τροπολογίες υπ’ αριθµόν 1221 και 1219.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): H κ. Καλογερή
έχει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μήπως πρέπει να δει ο Υπουργός και τις δικές µας µαζί; Τους πυροσβέστες αφορούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξεκινήστε,
κυρία Καλογερή.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζοντας µετά την πραγµατικά πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κ. Κακλαµάνη, θα ήθελα να ασχοληθώ µε ένα δευτερεύον, ένα περιφερειακό θέµα που υπάρχει
µέσα στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Θέλω να µιλήσω για ένα ζήτηµα που αφορά τα άρθρα 118 και
119 και να µεταφέρω την εµπειρία ενός εθελοντικού κινήµατος
δασοπυρόσβεσης το οποίο έχει αναπτυχθεί στο νησί µου, τη
Σάµο, του οποίου είµαι και µέλος και είµαι και πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό. Θα µιλήσω, λοιπόν, σαν εθελοντής δασοπυροσβέστης. Θέλω να µεταφέρω, λοιπόν, την εµπειρία από ένα διαφορετικό µοντέλο, το οποίο µέχρι τώρα τελεσφορεί αναπάντεχα,
που θα πρέπει να προβληµατίσει και το Σώµα και το Υπουργείο.
Η ιστορία µας λέει, λοιπόν, ότι στη δεκαετία του ‘90 υπήρχαν
πυρήνες εθελοντών στο νησί που µπόλιασαν σιγά-σιγά τον κόσµο
και σαν σύλλογοι είχαν µια πολύ µεγάλη δραστηριότητα. Σταθµός σε αυτό το κίνηµα των εθελοντών στη Σάµο υπήρξε η µεγάλη
φωτιά του 2000. Ήταν τότε που το νησί καιγόταν από άκρη ως
άκρη επί επτά συνεχόµενες µέρες, ήταν τότε που η ισχυρή Ελλάδα του κ. Σηµίτη περίµενε να σταµατήσει η φωτιά στη θάλασσα.
Ήταν τότε, λοιπόν, που γεννήθηκε ένα κίνηµα που µας έκανε
όλους περήφανους, όταν πήραµε οι πολίτες την υπόθεση στα
χέρια µας. Βοηθήσαµε τότε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η
οποία δεν είχε εµπειρία από δασικές πυρκαγιές µιας και ενάµισι
µόλις χρόνο πριν της είχε ανατεθεί η δασοπυρόσβεση.
Έτσι ιδρύθηκαν σιγά-σιγά παντού στα χωριά µας σύλλογοι,
κλιµάκια εθελοντικών οργανώσεων, χωρίς καµµία υποδοµή,
χωρίς υλικά, χωρίς εκπαίδευση. Επιστρατεύσαµε γνωριµίες στο
εξωτερικό, χορηγούς, µα πάνω απ’ όλα το φιλότιµο. Και σε λίγο
χρόνο βρήκαµε και πυροσβεστικά αυτοκίνητα και εξοπλισµό.
Συλλογικές προσπάθειες µε εκδηλώσεις, µε πανηγύρια µας βοήθησαν να εξοπλιστούµε.
Με την πάροδο του χρόνου και µε εθελοντικές προσπάθειες
σε υλικά κουβαληµένα στις πλάτες πολλές φορές, φτιάξαµε στις
κορυφές των βουνών ένα δίκτυο αναµεταδοτών που σήµερα, σε
ό,τι αφορά την ασύρµατη επικοινωνία, καλύπτει το 95% της έκτασης του νησιού.
Τα πρώτα χρόνια η σχέση µας µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία
δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Θα µπορούσα να πω ότι στην αρχή
ήταν ανταγωνιστική. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σώµατος φοβήθηκαν ότι κάποιοι από εµάς θα πάρουµε κοµµάτι
της εργασίας τους και της δουλειάς τους. Η κοινή µας δράση,
όµως -και, δυστυχώς, ήταν πολλές οι φορές που αντιµετωπίσαµε
µαζί πολυήµερες πυρκαγιές- ήταν αυτή που µετέτρεψε τη σχέση
µας σε φιλική και συναγωνιστική.
Σε αυτό βοήθησε και η συµβατοποίηση των µέσων κατάσβεσης µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, µιας και ό,τι είχαµε στην
αρχή, ήταν πράγµατα που τίποτα δεν ταίριαζε µε τίποτα. Παραχωρήσαµε τα οχήµατα και τον εξοπλισµό στους δήµους, γιατί
δεν υπήρχε δυνατότητα να τα κατέχουν οι σύλλογοι και αυτοί µε
τη σειρά τους µας έχουν παραχωρήσει τη χρήση αυτών των εργαλείων, τους οποίους, όµως, θα πρέπει, ειρήσθω εν παρόδω,
να πούµε ότι οφείλει η πολιτεία να συνδράµει και να βοηθήσει σε
αυτή την προσπάθεια.
Σταθµός στην ιστορία µας υπήρξε και η βοήθεια των εθελοντών µε οχήµατα και προσωπικό στη µεγάλη φωτιά πρόπερσι στη
Χίο. Χαρά µας είναι ότι στα σπλάχνα µας γεννήθηκε η Ελληνική
Οµάδα Διάσωσης της περιοχής µας.
Σήµερα, λοιπόν, µετά από δεκατέσσερα χρόνια προσπάθειας,
έχουµε να υπερηφανευτούµε για µια εθελοντική δύναµη στο νησί
της Σάµου τριπλάσια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ό,τι
αφορά τα οχήµατα και οκταπλάσια σε ό,τι αφορά το προσωπικό.
Έχουµε πια κατανοήσει κάποιους βασικούς άξονες δράσης και
λειτουργίας, οι οποίοι νοµίζω ότι είναι χρήσιµοι για όλους.
Ο πρώτος άξονας είναι ότι υπάρχουµε και αγωνιζόµαστε, όχι
για να υποκαταστήσουµε τις κρατικές δοµές ή για να πάρουµε
το µεροκάµατο και τη δουλειά κάποιου άλλου. Είµαστε εκεί για
να προστατεύσουµε το περιβάλλον, να προστατεύσουµε το
δάσος, να προστατεύσουµε αυτό που δανειζόµαστε από τα παιδιά µας, που αν χαθεί θα χρειαστούν εβδοµήντα και ογδόντα
χρόνια για να το ξαναφτιάξουν.
Δεύτερον, αρνούµαστε να ενταχθούµε στο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σαν µόνιµη δύναµη. Επικουρικά και στο µέτρο των δυνάµεών µας αγωνιζόµαστε, αφήνοντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κάνει το δικό
της σχέδιο και να διεκδικήσει το δικό της προσωπικό, καθώς και
την υλικοτεχνική υποδοµή που χρειάζεται. Είµαστε µαζί στην
όποια διεκδίκησή της σε αυτά τα ζητήµατα.
Τρίτον, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εντασσόµαστε στο
σχέδιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σαφώς ακολουθούµε
τις εντολές της, εξασφαλίζοντας συνδέσµους ανάµεσα στους
εθελοντές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τέταρτον, συναγωνιστικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες βοηθάµε
σε πληµµύρες, χιονοπτώσεις, εκπαιδευόµαστε για διασώσεις και
για περιπτώσεις σεισµών.
Πέµπτον, εξασφαλίζουµε τη δική µας διοικητική µέριµνα. Δίνουµε µεγάλη σηµασία στη µεγάλη δύναµη και στη µεγαλύτερη
δυνατή διασπορά των δυνάµεών µας, πράγµα εύκολο λόγω της
πληθώρας των κλιµακίων. Διότι ξέρουµε τώρα πια ότι ο χρόνος
που µετράει στρατηγικά για την πυροπροστασία είναι αυτό που
µας κάνει να έχουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Είναι πολλές οι
φορές που οι εθελοντές πυροσβέστες ανέλαβαν το απόγευµα,
το βράδυ φωτιές ανεξέλεγκτες και τις παρέδωσαν το πρωί υπό
πλήρη έλεγχο.
Είναι, λοιπόν, άξιος προβληµατισµού ο νόµος που σήµερα συζητάµε και το µοντέλο επικοινωνίας και συνεργασίας αυτών των
δύο διαφορετικών δυνάµεων, µε διαφορετική οργάνωση και διαφορετική δοµή.
Στη Σάµο, λοιπόν, κληθήκαµε να συνδέσουµε έναν οργανισµό
πυραµιδωτό, όπως είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, µε ένα οριζόντιο σύστηµα εθελοντών, ένα σύστηµα matrix και όλο αυτό να
µπορεί να δουλέψει συλλογικά και αποτελεσµατικά, ένα σύστηµα
matrix οριζόντιο, το οποίο σαφώς έχει –και δεν θα µπορούσε να
είναι διαφορετικά- διοικητικά συµβούλια, εκλογές, δηµοκρατικές
διαδικασίες. Αυτή η κοινή συνεργασία είναι αυτή που µπορεί να
δώσει καρπούς.
Ξεχωρίσαµε στην πράξη τον πολιτικό υπεύθυνο του κάθε κλιµακίου, ο οποίος προκύπτει από τις εκλογές και τον επιχειρησιακό υπεύθυνο, ο οποίος προκύπτει από την εµπειρία που
κατακτιέται στη µάχη ενάντια στη φωτιά. Βάλαµε τον κατάλληλο
άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
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Στη Σάµο, λοιπόν, αυτή η συσσωρευµένη εµπειρία είναι ένα
πολύτιµο εργαλείο. Η αγάπη µας για το περιβάλλον, το φιλότιµο,
η αγάπη για τον τόπο µας είναι αυτή που µας έχει κάνει µέχρι
τώρα να νικήσουµε.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό το µοντέλο θα πρέπει να µελετηθεί,
να προσαρµοστεί κατά τόπους και να γίνει πρότυπο για όλη την
Ελλάδα.
Στο χρόνο που έχω στη διάθεση µου θέλω να πω κάτι ακόµα,
σε σχέση µε µια τροπολογία, την 1217, την οποία έχει καταθέσει
ο κ. Σηφουνάκης, και την οποία µέχρι αυτήν τη στιγµή που συζητάµε ο Υπουργός δεν την έχει κάνει αποδεκτή.
Έχω την αίσθηση, κύριε Σηφουνάκη, ότι είναι µια τροπολογία
πυροτέχνηµα, ότι είναι µια τροπολογία που γίνεται λίγο πριν τις
εκλογές, όχι για να λύσει τα πραγµατικά και µεγάλα προβλήµατα,
που έχει δηµιουργήσει ο «Καλλικράτης» και οι εφαρµοζόµενες
πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για να λύσει άλλου είδους επικοινωνιακά ή µικροπολιτικά προβλήµατα, τα οποία έχετε
εσείς τοποθετήσει σαν προτεραιότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Είναι επί της ουσίας.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Τα προβλήµατα των δήµων, λοιπόν, επί
της ουσίας, είναι η υπερσυγκέντρωση των εξουσιών που έχει
κάνει ο «Καλλικράτης», η πολύ µεγάλη εξουσία που δίνει στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο, η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των δήµων, χωρίς τους ανάλογους πόρους, η διάλυση των
τοπικών κοινοτήτων και ο µαρασµός των χωριών. Μεταφέρονται
υπηρεσίες και φεύγουν, µε βάση τις µνηµονιακές πολιτικές, από
τους δήµους, από τις κοινότητες και από όλα τα χωριά στην κεντρική Ελλάδα. Φεύγει η ΔΟΥ, φεύγουν τα σχολεία, φεύγει το ΙΚΑ,
φεύγουν όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Όλα αυτά τα προβλήµατα δεν λύνονται µε
µια τροπολογία που αναφέρεται µόνο στο χωροταξικό των
δήµων. Λύνονται µε µία γενικότερη µεταρρύθµιση, µε µια κατάργηση του «Καλλικράτη» και µία πολύ µεγαλύτερη αλλαγή και µεταρρύθµιση, αν θέλουµε να µιλάµε σοβαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ από την
πλευρά µου να αναφερθώ στην κατατεθείσα τροπολογία του κ.
Σηφουνάκη, γιατί αφορά άµεσα και το δικό µας νησί και στην τοποθέτησή του δεν άκουσα να αναφέρεται σε αυτό.
Κύριε Σηφουνάκη, ενώ αναφερθήκατε στα µεγάλα νησιά µε
πάνω από πενήντα χιλιάδες, που είναι τρία νησιά, δεν αναφερθήκατε στα νησιά που έχουν τριάντα έως πενήντα χιλιάδες πληθυσµό και είναι πάρα πολύ λίγα και αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Αυτό λέει η τροπολογία, από
τριάντα σε πενήντα χιλιάδες και από πενήντα χιλιάδες και πάνω
…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ναι, εσείς δεν αναφερθήκατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δεν διαβάσατε την τροπολογία
µου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Την διάβασα πολύ καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Τότε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Θα πω την άποψή µου για την
οµιλία σας.
Ενώ, λοιπόν, κάνετε µία εξαιρετική ανάλυση των προβληµάτων
που επέφερε ο «Καλλικράτης» -και θα συµφωνήσω στα περισσότερα σηµεία- τα κριτήρια δεν µπορεί να είναι µόνο πληθυσµιακά.
Εµάς µας τοποθετείτε στους τριάντα έως πενήντα χιλιάδες και
υποχρεωτικά στους δύο δήµους, αλλά η Κεφαλλονιά έχει το εξής
χαρακτηριστικό: Είναι µεγάλο, εκτεταµένο νησί, µε ακανόνιστο
σχήµα και έχει για νησιωτική περιοχή ένα µεγάλο βουνό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Σε τρεις δήµους.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Έχουµε ένα µεγάλο βουνό στη µέση, που αυτό δηµιουργεί εκ
των πραγµάτων δυσπρόσιτες περιοχές και επ’ ευκαιρία των τελευταίων σεισµών και αποκοµµένες περιοχές.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Στον Αθέρα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Και Έρισος και Παλική.
Ενώ, λοιπόν, πραγµατικά αυτά τα προβλήµατα τα αναγνωρίζετε, αναφέρεσθε σε πολύ λίγους νοµούς, που µετριούνται στα
δάκτυλα των δύο χεριών και λέτε στην αιτιολογική έκθεση ότι τα
κριτήρια, εκτός από πληθυσµιακά, πρέπει να είναι και άλλα, όπως
βάζουµε εµείς και γεωµορφολογικά. Στην αιτιολογική έκθεση
λέτε ότι δύναται να είναι πάνω από ένας δήµος, αλλά στην ουσία
της τροποποιούµενης διάταξης λέτε υποχρεωτικά σε νησιά µε
τριάντα έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους να πάνε δύο δήµοι.
Ενώ αναφέρεστε στα προβλήµατα που δηµιούργησε ο «Καλλικράτης», δεν αναφέρεστε στα προβλήµατα που δηµιούργησαν
οι πολιτικές λιτότητας των τελευταίων τριών χρόνων. Δηλαδή,
εµείς, κάθε µέρα που ξηµερώνει, περιµένουµε να δούµε τι υπηρεσίες θα καταργηθούν και τι προβλήµατα θα επιφέρουν αυτές
οι πολιτικές στις τοπικές µας κοινωνίες, τα οποία µε τους τελευταίους σεισµούς έχουν γίνει εκρηκτικά. Δηλαδή, έχουν καταργηθεί όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες και έχουν µαζευτεί στο
Αργοστόλι, ενώ για κάποιο απλό πιστοποιητικό πρέπει να πάει ο
κάτοικος στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή στην Κέρκυρα.
Ακόµα δεν έχουν στελεχωθεί οι υπηρεσίες, που προβλέπονται
από τον «Καλλικράτη» ούτε στις υπηρεσίες του δήµου ούτε της
περιφέρειας. Για παράδειγµα, η περιφέρεια από εκατόν ογδόντα
υπαλλήλους που είχε, µε τη µεθόδευση της απογύµνωσης των
υπηρεσιών µέσω της εφεδρείας, της κινητικότητας, της διαθεσιµότητας, έχει ακριβώς στους µισούς.
Επίσης, εάν συνυπολογίσουµε και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο,
καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σηµαίνει για τις τοπικές κοινωνίες
να έχουν µαζευτεί όλα αυτά στο κέντρο. Υπάρχουν περιοχές που
δεν έχουν ούτε µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης. Δηλαδή, δεν
µπορεί να έχει ο άλλος λίγα µετρητά από τα µηχανήµατα των
τραπεζών.
Θέλουµε, λοιπόν, να πούµε ότι ενώ η αιτιολογική σας έκθεση
πραγµατικά είναι αξιόλογη, έρχεστε και δεν αναγνωρίζετε τις
αποφάσεις και των δηµοτικών συµβουλίων που έχουν ήδη εκδοθεί και των τοπικών κοινωνιών, που έχουν βγει αποφάσεις στους
επιµέρους δήµους, που θέλουµε να σπάσει ο Δήµος της Κεφαλλονιάς.
Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέµα. Ενώ την Τρίτη είχαµε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σε λίγες ηµέρες
έχουµε και άλλο νοµοσχέδιο του Εσωτερικών, συζητούµε τώρα
σε ένα νοµοσχέδιο που δεν έχει σχέση µε τα θέµατα της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η γνώµη µας είναι ότι δεν µπορεί µε δύο γραµµές
να άρουµε όλες αυτές τις δυσκολίες, που έχουν επιφέρει στις
κοινωνίες οι διατάξεις του «Καλλικράτη» και θα πρέπει πραγµατικά να δούµε µε µεγαλύτερη σοβαρότητα τα προβλήµατα που
έχουν τα νησιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Για ένα λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υποστηρίξω τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1233 και ειδικό αριθµό 30
των συναδέλφων κ.κ. Μαρκογιαννάκη, Χριστογιάννη και Στύλιου,
οι οποίοι βοηθάνε σε ένα θέµα ερµηνείας του αναπτυξιακού
νόµου, που έχει απασχολήσει συστηµατικά τη γνωµοδοτική επιτροπή και αφορά την ίδια συµµετοχή. Η ίδια συµµετοχή είναι
προαπαιτούµενο, για να ενταχθεί κάποιο έργο στον αναπτυξιακό
νόµο και είναι και προαπαιτούµενο για να ολοκληρωθεί.
Υπήρχε ένα θέµα ερµηνείας, τι συµβαίνει αν έχει βρεθεί κατά
τη διάρκεια της πολυετούς υλοποίησης προσωρινά ένα µικρό
ποσό, είχε βγει. Ο νόµος µε τη σκληρή ερµηνεία του απεντάσσει
όλο το έργο, κλείνει την επένδυση και εδώ µε την τροπολογία
µπαίνει ένα εύλογο πρόστιµο, το οποίο έχει να κάνει και µε το µέγεθος της παρατυπίας που έχει γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει κατατεθεί
στα Πρακτικά και έχει διανεµηθεί.
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Ορίστε, κύριε Σηφουνάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Θέλω να αναφερθώ στην παρέµβαση της κ. Θεοπεφτάτου και επιπλέον συναδέλφου και ως προς
το επάγγελµα, γιατί είναι και πολιτικός µηχανικός και ξέρω ότι
έχει κάνει εκπληκτική δουλειά και ως δηµόσιος λειτουργός και
υπηρέτησε πραγµατικά πολύ καλά, το γνωρίζω.
Θέλω να σας πω ότι έχω υπηρετήσει φαντάρος στην Κεφαλλονιά, πριν πάρα πολλά χρόνια, και την ξέρω κάπως. Εγώ γνωρίζω ότι η προτεινόµενη διάταξη, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε,
λέει «βασιζόµενη στην πρόταση του ΙΤΑ», του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εάν υπάρχει όµως ο διαχωρισµός 30 έως 50 χιλιάδες και από
50 και πάνω, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν δίνει τη δυνατότητα
στον Υπουργό -γι’ αυτό είµαστε στη Βουλή- αυτό να το διορθώσει και να το αλλάξει. Εγώ µια πρόταση έκανα και την έκανα, όχι
βασιζόµενος σε όσα γνωρίζω από την Κεφαλλονιά -που ξέρω ότι
είναι οι δύο πόλεις, το Αργοστόλι και το Ληξούρι- επειδή υπηρέτησα και στον Αθέρα και χειµώνα µάλιστα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Η ουσία είναι όµως ότι είναι µία διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει επιτέλους και στα µεγάλα νησιά ή να υπάρξει µια ισονοµία.
Μη µου πείτε: Και γιατί δεν έγινε το 2010; Γιατί το 2010 επικράτησαν άλλες αντιλήψεις, υπήρχε δηλαδή η άποψη ότι στην
ουσία έπρεπε κάθε δήµος και νησί, αυτό το δόγµα, αλλά εκείνοι
που τον έφτιαχναν είχαν στο µυαλό τους για παράδειγµα µόνο
τα Κυκλαδονήσια.
Η δική µου πρόταση ήταν να γίνει, όπως είναι και του ΙΤΑ, του
αείµνηστου Τσάτσου που ήταν Πρόεδρος, ανά επαρχία και
δήµος. Γι’ αυτό εγώ είχα προτείνει τρεις επαρχίες, τρεις δήµους.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, δεν θα
µπούµε σε λεπτοµέρειες, κύριε συνάδελφε, αφού δεν είναι
παρών και ο αρµόδιος Υπουργός. Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Δηµήτριος Γάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αν και ως νησιώτης θα έπρεπε κι εγώ να σταθώ στη συζήτηση
για την τροπολογία που αφορά και τη Ρόδο, σε πολύ µεγάλο
βαθµό, κι έχω µία διαφορετική άποψη από αυτό που προτείνει ο
κ. Σηφουνάκης, όπως επίσης θα έπρεπε να σταθώ και στο νοµοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος, η συζήτηση του οποίου φαίνεται
να εξελίσσεται σε µία αντιπαράθεση µεταξύ Χανίων και Ηρακλείου, αδιαφορώντας για τα προβλήµατα που υπάρχουν στις
άλλες νησιωτικές περιοχές, χωρίς να αφήνετε…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Δεν
ντρέπεστε να λέτε τέτοια πράγµατα; Τα διαβάσατε αυτά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ναι, ναι, το είδαµε πριν. Σας ενοχλεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αυγενάκη, έχετε ζητήσει τον λόγο και διακόπτετε τον συνάδελφο;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τα διαβάσατε αυτά που λέτε; Σας
παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εντάξει, θέλετε να κατέβω, κύριε Αυγενάκη;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ναι, εάν δεν τα ξέρετε, να κατέβετε κάτω!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Σοβαρά µιλάτε; Να τη η δηµοκρατία,
κύριε Δένδια! Τη φέρατε κι εδώ! Θα µας κατεβάσει κι απ’ το Βήµα
ο κ. Αυγενάκης!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έλα τώρα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τι λέτε, κύριε Αυγενάκη; Απ’ το σπίτι
σας; «Έλα τώρα»; Τα «έλα τώρα» αλλού!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ!
Κύριε Γάκη, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ναι, καταργείτε την πρώτη Αστυνοµική
Διεύθυνση Δωδεκανήσου, χωρίς να λαµβάνετε υπόψη την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και όλα αυτά µεταφέρονται σε ένα
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περιφερειακό επίπεδο. Δεν το ξέρετε αυτό; Και παίζεται εδώ αν
η Περιφέρεια είναι στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, αυτή είναι η αντιπαράθεση που κάνετε!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Δεν καταλάβατε καν ποιο είναι το
θέµα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ναι, ναι, έτσι είναι.
Κύριε Υπουργέ, η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου σας κατέθεσαν κατ’ επανάληψη προτάσεις, τις οποίες παρακαλώ να λάβετε υπ’ όψιν και τις οποίες θα αναλύσουν βέβαια
και οι άλλοι συνάδελφοί µου από τα Δωδεκάνησα.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ
σε ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα που θα απασχολήσει την περιοχή
µας αύριο. Είναι ευχάριστη συγκυρία το γεγονός ότι η σηµερινή
συνεδρίαση συµπίπτει µε την παραµονή µιας ιστορικής µέρας
για τους Δωδεκανήσιους και για όλους τους Έλληνες, την επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στον κορµό του ελληνικού κράτους την 7η Μαρτίου του 1948 που τιµούµε φέτος για
εξηκοστή έκτη χρονιά.
Θα ήθελα να αναφερθώ σήµερα µε συγκίνηση, αλλά και ενθουσιασµό, στην επέτειο µιας µοναδικής διαδροµής ενός δηµιουργικού και αποτελεσµατικού αγώνα για την ενσωµάτωση. Για
να έχει όµως συνέχεια, χρειάζεται έµπρακτος σεβασµός στους
θεσµούς, που στηρίζουν τη νησιωτικότητα και συνεχής υπεράσπιση της πολύχρωµης πολιτισµικής υπόστασης των αξιών της
αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας, της συµµετοχής και της δηµοκρατίας, που διατηρούµε µέχρι σήµερα.
Η 7η Μαρτίου για τα Δωδεκάνησα δεν είναι µόνο επέτειος µνήµης, αλλά και ένα σηµείο αναφοράς για το µέλλον. Και για να
σχεδιάσουµε το µέλλον, θα πρέπει να ρίξουµε µια µατιά στο παρελθόν. Να ξαναθυµηθούµε µε ποια λαχτάρα περίµεναν να δουν
να γίνεται πράξη το όνειρο τόσων γενεών της Δωδεκανήσου. Να
σκεφθούµε τις προσδοκίες τους.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να αναφερθώ σε µερικούς ιστορικούς
σταθµούς, µέχρι την επίσηµη ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου
στο ελληνικό κράτος.
Εξακόσια χρόνια σκλαβιάς, διακόσια χρόνια οι δυτικοί, διπλά
οι ανατολίτες. Η 8η Μαΐου του 1945 υπήρξε ο προάγγελος της
επίσηµης πλέον απελευθέρωσης και ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορµό που πραγµατοποιήθηκε µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 518 της 9ης Ιανουαρίου 1948 περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, µε τον οποίο ορίζεται ότι: «Αι νήσοι της Δωδεκανήσου
Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυµνος, Λέρος, Πάτµος, Λειψοί, Σύµη, Κως και Καστελόριζο, ως και αι παρακείµενοι νησίδαι είναι προσαρτηµέναι εις το
ελληνικόν κράτος», µε συµβολική ηµεροµηνία έναρξης την 28η
Οκτωβρίου του 1947.
Ο νόµος αυτός θεωρείται ως ληξιαρχική πράξη της ένωσης
της Δωδεκανήσου µε την Ελλάδα. Η επίσηµη ενσωµάτωση όµως,
όπως όλοι γνωρίζουµε, έγινε την 7η Μαρτίου του 1948, µε την παρουσία των τότε πολιτειακών κυβερνητικών και τοπικών αρχών
και των πρωτεργατών του δωδεκανησιακού αγώνα Σκεύου Ζερβού και Μιχαήλ Βολωνάκη.
Αντιπροσωπείες των νησιών και των χωριών µε τοπικές ενδυµασίες και πλήθος αµέτρητο από άντρες, γυναίκες, µαθητές, µαθήτριες και µικρά παιδιά κατέκλυσαν το Μαντράκι και τις γύρω
στέγες. Όλοι ήθελαν να είναι εκεί, παρόντες στην πιο µεγάλη
στιγµή της Δωδεκανησιακής Ιστορίας.
Αυτή την πρώτη ελληνική µέρα της Δωδεκανήσου περιγράφει
µε το κείµενό του ο πρώην Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Μιχαήλ
Στασινόπουλος το 1948, που αναφέρει για τους Δωδεκανήσιους:
«Ο Δωδεκανησιακός λαός είναι βαθύτατα ριζωµένος στην έννοια
του έθνους και στάθηκε µέσα σε έξι αιώνες δουλείας ακλόνητος
και σταθερός και διατήρησε µία ελληνικότητα καθαρή σαν κρύσταλλο. Να γιατί εµείς οι άλλοι Έλληνες πρέπει να είµαστε βαθύτατα υπερήφανοι για τους καινούριους ελεύθερους αδελφούς
µας».
Σαν σηµείο αναφοράς, αλλά και ως συνδετικό κρίκο της εξηκοστής έκτης ιστορικής διαδροµής µε το σήµερα, ίσως ο πιο κατάλληλος -και του αποτίουµε φόρο τιµής- να µας διηγηθεί και να
µας διδάξει, είναι ο Ρόδιος ποιητής και συγγραφέας Φώτης Βα-
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ρέλης. Ο Φώτης Βαρέλης υπήρξε για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα ο εθνικός εµβληµατικός δάσκαλος. Έζησε όλα τα ιστορικά
γεγονότα του 20ου αιώνα, αφού απεβίωσε το 2012 υπερπλήρης
ηµερών και προσφοράς σε ηλικία εκατόν ενός χρονών.
Δικό του το επίγραµµα χαραγµένο στο βράχο της Σύµης, έξω
από το σπίτι όπου υπογράφθηκε την 8η Μαΐου του 1945, το Πρωτόκολλό της χωρίς όρους παράδοσης της Δωδεκανήσου από τον
αρχηγό των γερµανικών δυνάµεων κατοχής στον βρετανό αρχιστράτηγο των συµµαχικών δυνάµεων της Μέσης Ανατολής και
στον ιερό λόχο του Χριστόδουλου Τσιγάντε.
Με το επίγραµµα αυτό η Σύµη αναγγέλλει στα άλλα νησιά:
«Απόψε κρυφοµίλησε η Λευτεριά µε µένα, πάψετε Δωδεκάνησα
νάστε συλλογισµένα».
Ο ίδιος ο Φώτης Βαρέλης είναι και ο δηµιουργός του άκρως
συµβολικού ποιήµατος µε τίτλο «Γιαλό-Γιαλό».
«Γιαλό γιαλόν Ανατολή στης θάλασσας την άκρη
αράδα δώδεκα νησιά λαµπρά µαργαριτάρια
ηλιοφεγγίζουν στο λαιµό της µάνας τους στολίδι
κι απλώνουν µέσ’ στη θάλασσα δαντέλες τα ακρογιάλια.
Ήταν Ελλάδα µια φορά και τώρα πάλι Ελλάδα.
Μ’ ανάµεσα στο πέρασµα του χρόνου, στους αιώνες
που λύσσαγε η Ανατολή και ντράνιζεν η Δύση
κοπήκαν απ’ τη µάνα τους κι αρφάνεψαν µιαν ώρα.
Οι ξένοι τα κουρσέψανε και τάκαναν δικά τους,
διακόσια χρόνια οι Δυτικοί, διπλά οι Ανατολίτες.
Κείνοι την πίστη θόλωναν αυτοί έκλεβαν το χώµα
κι επλήθαινε πάνω στη γη και στο χορτάρι η πίκρα.
Ως διώχνει ο νότος το βοριά, µαΐστρος το σορόκο
έτσι έδιωχναν οι δεύτεροι τους πρώτους κι αυτούς πάλι
πίσω τους διώχνουν κι έρχονται καινούργιοι αφεντάδες
ίδιοι σαν πρώτα ακάλεστοι, που στέκουν κι απορούνε
πώς µένει Ελληνική ψυχή στην άκρη ετούτη ακόµα.
- «Να αλλάξουν σ’ όλα τα σκολειά τα γράµµατα!» προστάζουν.
«Πρέπει τα δάση, οι λαγκαδιές να πατηθούν, ν’ ανοίξουν
κι οι ποταµοί απ’ τις µάνες τους να πάρουν άλλο δρόµο
να ξεραθεί το ελληνικό το δέντρο, να πεθάνει!»
Αλλάζουν γλώσσα τα σκολειά, γυρνούνε τα ποτάµια
ποτίζουν πλάνη τις ψυχές και τις καρδιές φοβέρα
µα το ΔΕΝΤΡΙ ΒΥΘΥΡΡΙΖΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!
Και φέρνουν και φυτεύουνε καινούργιο δέντρο, ξένο.
πυκνό, για να το πνίξουνε ό,τι έµεινε από κείνο.
Το µπόλιαζαν, η Άνοιξη να το ‘βρει ηµεροδέντρι
Άλλου καρπού, άλλης χαράς, άλλης φυλής και γλώσσας
ΜΑ ΤΟ ΔΕΝΤΡΙ ΒΑΘΥΡΡΙΖΟ ΚΙ ΟΛΟ ΒΑΘΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ.
Κι ως διώχνει ο µπάτης το νοτιά και το βοριά ο σορόκος
κι ως βρόντησε µια χαραυγή ο πόλεµος στην Πίνδο
κι εφύσηξε άγριος σίφουνας στεριάς και του πελάουτα δέντρα ξερριζώνοντας τα µπόλια ξεκολλώντας
κι ήρτες η Ελλάδα ελευτεριά, εθάµαξαν σαν είδαν
όλα, όπως ήταν µια φορά κι έναν καιρό πριν χρόνια!
Πέρα ως πέρα ελληνικό δάσος δίχως αχνάρια
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΑΓΑΝ ΤΟ ΧΩΜΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Γιαλό γιαλόν Ανατολή στην άκρη του Αιγαίου
Αράδα δώδεκα νησιά λαµπρά µαργαριτάρια
ηλιοφεγγίζουν στο λαιµό της µάνας τους στολίδι
κι απλώνουν µεσ’ στη θάλασσα δαντέλες τ’ ακρογιάλια.
ΗΤΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!».
Αυτή είναι η ιστορία, αυτό είναι µήνυµα από την ενσωµάτωση
της Δωδεκανήσου στη µητέρα Ελλάδα.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το κείµενο του πρώην Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Στασινόπουλου, αλλά και πρωτοσέλιδο των αθηναϊκών εφηµερίδων της εποχής, που δείχνουν
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παραστατικά τον ενθουσιασµό µε τον οποίο οι πολίτες σε όλη τη
χώρα υποδέχθηκαν τη Δωδεκάνησο στον κορµό της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Οµολογουµένως, δεν ήσασταν εντός του θέµατος του νοµοσχεδίου. Όµως,
προφανώς δεν πειράζει.
Ήταν µία ευτυχής παρένθεση, για να θυµηθούµε και ηρωικές
στιγµές, γιατί µέσα στην καθηµερινότητά µας και στη µιζέρια µας
έχουµε ξεχάσει ή ξεχνάµε ηρωικές στιγµές της ιστορίας µας.
Εύχοµαι, κύριε Γάκη, και εσείς ως φυσικοί κάτοικοι, αλλά και
εµείς, οι υπόλοιποι Έλληνες άλλων περιοχών, καταγόµενοι από
άλλες περιοχές, να είµαστε άξιοι απόγονοι ηρώων προγόνων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ίσως θα έπρεπε να οργανώνουµε τέτοιες συζητήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι θα
κάνω δεκτή την τροπολογία την οποία ανέπτυξε ο συνάδελφος,
κ. Μηταράκης προηγουµένως ενώπιόν σας µε αριθµό 1233/30.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και µετά ακολουθεί ο
κ. Κεγκέρογλου.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για
την αποδοχή της συγκεκριµένης τροπολογίας, η οποία αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας,
αλλά και δραστηριότητας της Μονάδος Υποβρυχίων Αποστολών.
Ως γνωστόν, η µία αποτελείται από έµπειρα και εξειδικευµένα
στελέχη, τα οποία συχνά επιτελούν ένα πολύ δύσκολο, αλλά και
επικίνδυνο έργο. Άρα, διαθέτουν τεράστια εµπειρία.
Η συγκεκριµένη τροπολογία απλά βελτιώνει, αλλά και συγκεκριµενοποιεί, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της
συγκεκριµένης µονάδας, πέρα των στενών φυσικών ορίων του
Λιµενικού Σώµατος.
Στο πλαίσιο της διακλαδικότητας έχει συµµετάσχει σε παρόµοιες επιχειρήσεις και δραστηριότητες, όπως έγινε για παράδειγµα στο περιστατικό της απόδρασης των κρατουµένων από
τις φυλακές Τρικάλων, όπου τα έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της ΜΥΑ συνέδραµαν αποφασιστικά στο έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Εποµένως, κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία είναι σαφής και
ξεκάθαρη. Αναφέρεται στη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου.
Ευχαριστώ, βεβαίως, εκ των προτέρων -µε πρόλαβε ο κύριος
Υπουργός- για την αποδοχή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν προσπαθήσατε και πολύ πάντως!
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το είχαν συζητήσει προφανώς
από πριν, κυρία Πρόεδρε. Είναι καλό που υπάρχει διάλογος και
αποδοχή προτάσεων.
Εγώ δεν παίρνω τον λόγο για να απαντήσω ασφαλώς σε όσα
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άδικα είπε ο κ. Γάκης για τις προτάσεις των συναδέλφων, παρ’
ότι η τοποθέτησή του εµπεριέχει το προσωπικό στοιχείο. Κρίνει,
χωρίς να γνωρίζει. Ας ρωτήσει να µάθει. Ακριβώς για τον αντίθετον λόγο, ακριβώς για να µην δηµιουργούνται τοπικές αντιθέσεις, υπήρξε αυτή η πρόταση.
Να µας πείτε αν θέλετε να κάνετε τον συνήγορο άλλων ή αν
εκφράζετε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Την άποψη του Σώµατος λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επί τη ευκαιρία, θα
παρακαλούσα τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση στο συγκεκριµένο θέµα
και ειδικότερα τον κ. Κριτσωτάκη, που είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης. Πρέπει να πάρει θέση στο συγκεκριµένο θέµα.
Τώρα, προχωρούµε στο θέµα για το οποίο πήρα τον λόγο.
Είναι η τροπολογία που αναφέρεται στην υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων και έχει να κάνει µε το Πυροσβεστικό Σώµα.
Να ξεκαθαρίσω κατ’ αρχήν ότι µε βάση την ελληνική νοµοθεσία, στην οποία είναι ενσωµατωµένες όλες οι οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και βάσει της ευρωπαϊκής και της
εθνικής στρατηγικής, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία, στο δηµόσιο εφαρµόζεται το ίδιο θεσµικό πλαίσιο
που ισχύει και στον ιδιωτικό τοµέα.
Προχωρά σταδιακά η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου. Το
επόµενο διάστηµα θα κληθούν όλοι οι φορείς του δηµοσίου και
τα ίδια τα Υπουργεία να συµµορφωθούν στη νοµοθεσία. Ξεκινάµε από τους δήµους, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν
ακόµα ορίσει τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας.
Έτσι, αυτή η τροπολογία δεν εισάγει κάτι καινούργιο για το
Πυροσβεστικό Σώµα. Βεβαίως, είναι καλά επεξεργασµένη. Έχει
πάρα πολλά στοιχεία και µέτρα και αποτελεί ουσιαστικά έναν
Κανονισµό. Δεν ξέρω αν θα µπορούσε να µπει ένας Κανονισµός,
έτσι όπως είναι διατυπωµένη η τροπολογία, µε τη µορφή άρθρων
σε ένα νοµοσχέδιο. Εξάλλου, η αποδοχή ή µη της τροπολογίας
είναι ευθύνη του Υπουργού.
Εµείς το µόνο που µπορούµε να πούµε επί του περιεχοµένου
της τροπολογίας είναι ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σε
αυτήν εντάσσονται στο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει βάσει των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχουµε ενσωµατώσει.Όµως, το αν
µπορεί να µπει ένας Κανονισµός και ένα-ένα τα µέτρα για την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία µε τη µορφή άρθρων µέσα
σε ένα νοµοσχέδιο είναι θέµα νοµοτεχνικό και του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης.
Επί της ουσίας, όµως, συµφωνούµε µε αυτήν την τροπολογία.
Είναι πάρα πολύ καλά επεξεργασµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τέλος, επειδή ξέχασα
να σας το πω πριν, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω ότι
στο νοµοσχέδιο, ενώ κάνετε αναφορά στους ειδικούς φρουρούς
και σε όλα τα άλλα, δεν κάνετε καµία αναφορά στα ΤΑΕ, τα οποία
είναι, νοµίζω, µόνο στην Κρήτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Υψηλάντης.
Θα αναφερθείτε κι εσείς στα Δωδεκάνησα, αλλά να πείτε πιο
λίγα. Εντάξει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι
το υπό εξέταση νοµοσχέδιο βάζει σε µία σύγχρονη, αποδοτική
και αποτελεσµατική διάσταση την Ελληνική Αστυνοµία, την
Πυροσβεστική και το σπουδαίο κεφάλαιο για τη χώρα µας, την
πολιτική προστασία.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο, επιδιώκεται η ορθολογιστική πολιτική διοίκηση του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης, απαλλαγµένη
από τη µέχρι σήµερα προσέγγιση διαχείρισής του σχεδόν αποκλειστικά από το ένστολο δυναµικό, το οποίο µε το νοµοσχέδιο
αυτό θα αφιερωθεί αποκλειστικά και µόνο στα επιτελικά και
επιχειρησιακά του καθήκοντα προς όφελος της ελληνικής
κοινωνίας.
Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά το υπό εξέταση νοµοσχέδιο είναι
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σηµαντικό και για τους λόγους αυτούς θα το υπερψηφίσω.
Ωστόσο, ορισµένα θέµατα που κατά την άποψή µου είναι πολύ
ουσιώδη, µέχρι τώρα δεν γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να τα βελτιώσετε, έστω νοµοτεχνικά. Διεξοδικά τα είχα επισηµάνει στις συζητήσεις στην αρµόδια επιτροπή, τόσο επί της
αρχής, όσο και επί των άρθρων. Οφείλω, όµως, ορισµένα από
αυτά να τα επαναλάβω και σήµερα ενώπιων της Ολοµέλειας της
Βουλής των Ελλήνων.
Αύριο, όπως προανέφερε τόσο γλαφυρά στο ιστορικό της ηµέρας ο συνάδελφος κ. Γάκης, η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορµό, ένα από τα
τελευταία αλύτρωτα κοµµάτια του ελληνισµού, που χάρη στους
αγώνες των Δωδεκανησίων κατάφεραν να εκπληρώσουν το ιστορικό τους χρέος.
Το δωδεκανησιακό νησιωτικό σύµπλεγµα, αν και προσφέρει τα
µέγιστα στην ανάπτυξη του κράτους, λόγω της ιδιοµορφίας του,
της λεγόµενης νησιωτικότητας, απαιτεί σε πολλά µία διαφορετική µεταχείριση. Παρ’ όλα αυτά και παρά το γεγονός της ισχύος
του άρθρου 101 του Συντάγµατος και του ν. 4150/2013, η εφαρµογή της νησιωτικότητας στο παρόν νοµοσχέδιο αναφορικά µε
τα Δωδεκάνησα, κύριε Υπουργέ, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Είναι πασίδηλο ότι η Ρόδος και η Κως αποτελούν το µεγαλύτερο πληθυσµιακό τµήµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το
ίδιο ισχύει και από πλευράς όγκου αστυνοµικής εργασίας, κυρίως στη Ρόδο και Κω σε σχέση µε όλα τα άλλα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναλογιστείτε ότι η Ρόδος µε τη Σύρο,
την πρωτεύουσα δηλαδή της Περιφέρειας, συνδέεται µόνο µία
φορά την εβδοµάδα ακτοπλοϊκώς, αεροπορικώς νοµίζω καθόλου.
Τίθεται, συνεπώς, πιεστικά το ερώτηµα της αποτελεσµατικής
λειτουργίας της Αστυνοµίας στη βιτρίνα της χώρας, που είναι η
Ρόδος. Είτε το θέλουµε είτε όχι, δεύτερη είναι η Κέρκυρα, κύριε
Υπουργέ. Μετά έρχεται η Κέρκυρα ως βιτρίνα της χώρας. Δίνω
κι ένα παράδειγµα: Σε περιστατικό οποιουδήποτε σοβαρού εγκκλήµατος ή συµβάντος, πχ. θεοµηνία, ή απρόβλεπτου γεγονότος, πχ. αποκλεισµού οδού, δηµοσίου χώρου κλπ., πού και πότε
θα συναντηθούν ο Περιφερειακός Διευθυντής Τάξης Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και Ασφάλειας Αιγαίου και οι βοηθοί τους για
το συντονισµό των αστυνοµικών δυνάµεων και την αντιµετώπιση
των παραπάνω θεµάτων στην περιοχή µας;
Παρά την έγκαιρη παρατήρησή µου, το διοικητικό εξάµβλωµα,
εννοώ της συνένωσης δύο µεγάλων νησιωτικών νοµών, της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, σε µία περιφέρεια, αυτή του Νοτίου Αιγαίου, που το κράτος οφείλει να διορθώσει κάποτε,
µεταφέρεται και στην τόσο ευαίσθητη λειτουργία του κράτους,
όπως είναι η Αστυνοµία.
Οι ιδιοµορφίες των συγκεκριµένων νησιών απαιτούν, αν όχι τη
δηµιουργία µίας αυτοτελούς περιφέρειας για τα Δωδεκάνησα,
την αυτοτελή λειτουργία όλων των κλάδων της Αστυνοµίας για
το Νότιο Αιγαίο, µε έδρα το µεγαλύτερο νησί, όπως ήδη προσδιόρισα τη Ρόδο.
Επιπρόσθετα, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η σχετική
τροπολογία στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15, ώστε
στις κοινές δράσεις του κλάδου ασφαλείας και του κλάδου τάξης
σε επίπεδο νοµού, αρµόδιος για το συντονισµό να είναι ο αστυνοµικός διευθυντής του κλάδου τάξης του νοµού.
Οι αστυνοµικές υπηρεσίες του Νοµού Δωδεκανήσου είναι
διαρκώς αναλογικά υποστελεχωµένες. Αν, κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρξει στο άρθρο 42 παράγραφος 1 εκ µέρους σας νοµοτεχνική βελτίωση µε την πρόβλεψη της αναλογικής κατά νοµό κατάργησης των έξι χιλιάδων επτακοσίων οργανικών θέσεων,
υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω υποβάθµισής τους. Μία λεξούλα,
λοιπόν, λείπει από εκεί, το «αναλογική», και τίποτα άλλο. Αυτό
διορθώνεται.
Αυτή η κριτική γίνεται από µένα στα πλαίσια της πεποίθησής
µου για µια ορθολογιστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµάτων στη χώρα µας, βάσει των πραγµατικών αναγκών,
εν προκειµένω βάσει των αναγκών των νησιών µας. Για τον λόγο
αυτό είµαι πεπεισµένος ότι και αυτή τη στιγµή µπορούµε να κάνουµε αυτές τις απαραίτητες διορθώσεις.
Στα πλαίσια αυτά δεν µπορώ να µην αναφερθώ και να µην απο-
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δώσω τα εύσηµα σε ένα σηµαντικό άρθρο, το άρθρο 56, αυτού
του νοµοσχεδίου.
Ήµουν µάρτυρας, και από τη θέση µου στην τοπική αυτοδιοίκηση παλιότερα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ακόµα και
σε περίοδο κρίσης, όπου δεν µπορούσαµε να εκµεταλλευθούµε
την υλικοτεχνική υποδοµή που είχε η Αστυνοµία, που είχε η Πυροσβεστική µας, λόγω ελλείψεων οικονοµικών και πραγµατικών.
Σήµερα, µε το άρθρο 56 δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες - πολλές εξ αυτών, όπως και η δικιά µας που είναι µία από
αυτές, έχουν αρκετό υπόλοιπο στα ταµεία τους –να συνεισφέρουν γι’ αυτόν τον σκοπό στις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής. Άλλωστε, ανταποδοτικά αυτά
επανέρχονται στους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Ζήσαµε και µέσα στην κρίση έκτακτες καταστάσεις. Αναφέρθηκα σε αυτά. Συνεπώς, τώρα τέτοιο πρόβληµα δεν πρόκειται να
αντιµετωπίσουµε ξανά.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να ζητήσω να γίνουν
δεκτές οι σχετικές βουλευτικές τροπολογίες επί του καθηκοντολογίου και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, όπως το
έχουµε επισηµάνει.
Με τις σκέψεις αυτές και µε την υποσηµείωση ότι θα παρακολουθήσω από κοντά τη διαδικασία έκδοσης των εκτελεστικών
του νόµου διαταγµάτων και καταθέτοντας για τα Πρακτικά τα
σχετικά υποµνήµατα που µας έχουν κοινοποιηθεί από την Ένωση
Αστυνοµικών του Νοµού Δωδεκανήσου, δηλώνω ότι θα υπερψηφίσω το παρόν νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Υψηλάντης 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 της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υψηλάντη.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μιλήσαµε και µιλάµε συνεχώς µε αστυνοµικούς και µε πυροσβέστες, µετά φόβου Θεού, βέβαια, γιατί φοβούνται κι αυτοί να
έλθουν σε επικοινωνία µαζί µας λόγω των παρακολουθήσεων των
τηλεφώνων των µελών της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, είναι στο
πλευρό µας. Είµαστε κι εµείς στο πλευρό τους. Μεταφέρουµε
µέσα στη Βουλή τα δίκαια αιτήµατά τους και αγωνιζόµαστε γι’
αυτούς.
Με την τροποποίηση επιχειρείται σε άσχετο νοµοσχέδιο η ενιαία αντιµετώπιση του προβλήµατος στη διαχείριση της λαθροµετανάστευσης , τη στιγµή, µάλιστα, που ήδη βρίσκεται στην
αρµόδια επιτροπή σχετικό σχέδιο που τροποποιεί τους όρους
του προηγούµενου νόµου περί αλλοδαπών.
Γιατί δεν µπορούσαν να περιληφθούν οι διατάξεις του κεφαλαίου 6 του παρόντος νοµοσχεδίου σ’ εκείνη την τροποποίηση
και στριµώχνονται εδώ; Αποτελεί αποτέλεσµα της γνωστής προχειρότητας, που διέπει την παρούσα Κυβέρνηση ή µήπως θέλετε
να διασπείρετε τις διατάξεις που αφορούν στους αλλοδαπούς
σε διάφορα νοµοσχέδια, ώστε να είναι πιο εύκολο το αποτέλεσµα;
Εξάλλου, οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου είναι ένα θεσµικό σύνολο, που αποτελεί δεδοµένο για τις χώρες που ονοµάζουµε εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες το
οποίο έρχεται σήµερα να µας επιβληθεί ως υποχρεωτικός κανόνας της Ένωσης, ενώ ήδη θα έπρεπε να προϋπήρχε από τη δεκαετία του 1990, όταν παρουσιάστηκαν οι πρώτες µεταναστευτικές ροές.
Τώρα, όµως, όποια οργανωτική δοµή και να µεταφυτευθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον αργά. Ήδη η διαχείριση του
µεταναστευτικού αποτελεί άχθος για την ελληνική κοινωνία, την
οικονοµία, τα ασφαλιστικά ταµεία, το σωφρονιστικό σύστηµα.
Χαρακτηριστικό της έσχατης ανυποληψίας και ανοργανωσιάς
της ελληνικής πολιτείας, σε σχέση µε το εν λόγω θέµα, είναι ότι
ακόµη και σήµερα οι διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες δίνουν εντελώς διαφορετικούς αριθµούς για την παρουσία των λαθροµεταναστών στη χώρα µας και δεν ξέρουµε πόσοι είναι, επιτέλους.
Είναι δύο εκατοµµύρια; Είναι τρία εκατοµµύρια; Είναι τέσσερα
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εκατοµµύρια; Πόσοι είναι τελικά και ποιος είναι αρµόδιος να µας
ενηµερώσει γι’ αυτό; Γιατί να έχουµε ανάγκη από την Υπηρεσία
Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών να µας
ενηµερώσει για κάτι, που έπρεπε εµείς να το γνωρίζουµε, όπως,
επίσης, και να µας οργανώσει τις δοµές που απαιτούνται για να
αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο, πριν αυτό πάρει τις εκρηκτικές
διαστάσεις που έχει σήµερα;
Από την ίδια την Αιτιολογική Έκθεση στη σελίδα 59, οµολογείται η ανικανότητα της Κυβέρνησης να διεξαγάγει µία απλή καταµέτρηση όσων εισέρχονται παράνοµα στη χώρα. Πόσο δύσκολο
είναι να γίνει δακτυλοσκόπηση και φωτογράφηση, ώστε ό,τι
όνοµα και να δηλώνει ο λαθροµετανάστης να ταυτοποιείται µε
αυτά τα στοιχεία; Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεστε να σας το
πει αυτό και γιατί δεν εφαρµόσατε τόσα χρόνια µε επιτυχία ό,τι
έπρεπε να γίνει; Μήπως δεν θέλατε; Μήπως δεν σας βόλευε;
Είναι εποµένως η ανικανότητα και η απαράδεκτη αντίληψη των
κυβερνήσεων που είχαν τα ηνία της χώρας από το 1990 µέχρι και
σήµερα η αιτία για την κατάσταση µε τους λαθραίους µετανάστες, τους λαθροµετανάστες στην Ελλάδα και όχι ασφαλώς οι
εµφύλιοι πόλεµοι, η παγκοσµιοποίηση ή η εκµετάλλευση της εργατικής τάξης, όπως λέει η Αριστερά. Είναι παράγοντες δηλαδή,
που πάντα υπήρχαν στις κοινωνίες των ανθρώπων.
Αν και θα µπορούσε, λοιπόν, κάποιος να συµφωνήσει µε την
οµαδοποίηση των προβληµάτων και την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, που αφορά στη διαχείριση των µεταναστών, εµείς διαφωνούµε, τόσο µε την ουσία της διαχείρισης που επιχειρείτε µε
το νοµοθέτηµα που εισάγετε, όσο και µε τα µέσα που αυτό χρησιµοποιεί.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, διαφωνούµε µε τη δυνατότητα
δωρεάν παραχώρησης κτηρίων του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως και στρατοπέδων για την δηµιουργία καταυλισµών και την εγκατάσταση δοµών φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο. Διαφωνούµε, επίσης, µε την αυθαίρετη και χωρίς προϋποθέσεις αλλαγή χρήσης ήδη υπαρχόντων κτηρίων κατά πολεοδοµική παρέκκλιση για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών
πρώτης υποδοχής.
Οι λόγοι διαφωνίας είναι αυτονόητοι. Καµµία φιλοξενία λαθραίων δεν νοµιµοποιεί την ελληνική πολιτεία να παραχωρεί δωρεάν υποδοµές ή να καταργεί νόµους και πολεοδοµικές διατάξεις, προκειµένου να προλάβει να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα
που θα µπορούσε αναίµακτα να το λύσει πριν από δυο και πλέον
δεκαετίες. Κανένα στρατόπεδο ή άλλο κτήριο δεν είναι κατάλληλο για στέγαση, φύλαξη και σίτιση µέσα στα όρια των πόλεων
αφού για το σκοπό αυτό απαιτούνται νέες δοµές και επαρκής
χρηµατοδότηση, που όµως δεν διατίθεται από τους φιλάνθρωπους εταίρους µας. Τα στρατόπεδα ή τα κτήρια κατασκευάστηκαν και χωροθετήθηκαν για διαφορετικές λειτουργίες από τη
φύλαξη των ανθρώπων. Έχουν διαφορετικές δοµές και δεν µπορούν να λειτουργήσουν, έτσι όπως θέλετε εσείς και όπως προτείνετε.
Άλλωστε, η µέχρι τώρα εµπειρία απέδειξε, όπως και µε αντίστοιχο στρατόπεδο στα όρια της πόλης της Κορίνθου, ότι µια τέτοια πρόνοια ούτε µπορεί να λειτουργήσει οµαλά ούτε µπορεί να
γίνει δεκτή από την τοπική κοινωνία, για λόγους που όλοι αντιλαµβανόµαστε. Σήµερα γινόµαστε διεθνώς περίγελος -και γίνονται και πολλές καταγγελίες- για τις φυλακές Κορυδαλλού, για τα
κολαστήρια του Κορυδαλλού και τον απάνθρωπο τρόπο που
στοιβάζονται κρατούµενοι και ασθενείς στο νοσοκοµείο «Άγιος
Παύλος». Οι κρατούµενοι όταν φτάνουν εκεί το ονοµάζουν
«Άγιος Πέτρος». Δεν µπορεί να έρχεστε και να χωροθετείτε καταυλισµούς και κτήρια, χωρίς καµµία ουσιαστική πρόνοια για να
στοιβάζετε νέους, ανεπιθύµητους.
Ακόµα και η ορολογία «καταυλισµός» που χρησιµοποιείτε σε
επεξήγηση του επίσηµου όρου «υποδοµή πρόχειρων υπαίθριων
εγκαταστάσεων», αποδεικνύει ότι η πρόθεσή σας είναι να στοιβάζετε, χωρίς καµµία πρόνοια, ανεπιθύµητους σε βάρος των
ίδιων και της τοπικής κοινωνίας που θα αναγκαστεί να τους δεχθεί.
Μιλάτε για εθελοντές που συµµετέχουν στην διανοµή φαγητού
και άλλες εργασίες λες και πρόκειται για παιδική κατασκήνωση
στο βουνό ή για κάποιες αθλοπαιδιές στην εξοχή. Αυτό που προ-
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σπαθείτε να πετύχετε είναι να εισπράξετε το αντίτιµο της αποθήκευσης των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα, χωρίς να δίνετε
καµµία προοπτική ούτε για την έξοδό τους από αυτή ούτε για
την διαχείριση των προβληµάτων που αυτοί κουβαλούν µαζί
τους, µόνο και µόνο επειδή σας το επιβάλλουν οι εταίροι.
Οι εταίροι όµως έχουν ένα όραµα για την Ελλάδα. Να µετατραπεί σε έναν απέραντο καταυλισµό από ντόπιους και λαθροµετανάστες που θα φυτοζωούν αφηµένοι στη µοίρα τους είτε ως
θύµατα των δουλεµπόρων, οι αλλοδαποί, είτε ως θύµατα των
µνηµονίων οι ηµεδαποί. Γιατί για εσάς, όπως έχετε πολλές φορές
αποδείξει, ανεπιθύµητοι είναι εκείνοι που εκτίουν νόµιµα τις ποινές τους, καθώς και όσοι απ’ αυτούς ασθενούν κατά τη διάρκεια
έκτισης των ποινών τους.
Αν δεν ήταν ανεπιθύµητοι, όπως ακριβώς συµβαίνει σε κάθε
τριτοκοσµική χώρα, θα είχατε φροντίσει να τους εξασφαλίσετε
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και νοσηλείας. Θα είχατε µεριµνήσει να τους δώσετε όλα όσα απαιτούν οι διεθνείς συνθήκες,
τις οποίες έχει συνυπογράψει η Ελλάδα και οι οποίες δεν τηρούνται.
Διαφωνούµε και για λόγους ηθικούς. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται δωρεάν από το δηµόσιο κτήρια και εγκαταστάσεις
στη διαχείριση της κρίσης των αλλοδαπών τρίτων χωρών, τη
στιγµή που Έλληνες συµπολίτες µας δυσπραγούν, πένονται ή
µένουν άστεγοι και τρέφονται από τα συσσίτια της εκκλησίας και
τα συσσίτια της Χρυσής Αυγής.
Πότε το ελληνικό κράτος έδωσε προτεραιότητα στις συνθήκες
σεβασµού της αξιοπρέπειας αυτών των πολιτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6; Πότε έδειξε αξιοπρέπεια στους κρατούµενους
για ελαφρές ποινικές υποθέσεις -όπως για παράδειγµα για λίγα
χρέη στο δηµόσιο ή για ασφαλιστικά ταµεία- όταν οι πολίτες δένονται µε χειροπέδες και στοιβάζονται κατά δεκάδες σε κολαστήρια που ονοµάζονται φυλακές;
Mόλις πριν λίγες µέρες –και το βλέπουµε καθηµερινά- είδαµε
στις ειδήσεις να σέρνονται ηλικιωµένοι άνθρωποι για λίγα χρέη
στην εφορία. Και είναι τραγικό πραγµατικά, ακόµα και οι ίδιοι οι
αστυνοµικοί να εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.
Είναι, λοιπόν, υποκριτικό και απαράδεκτο να µιλάτε εσείς για
οργάνωση και διευθέτηση, τη στιγµή που δεν µπορείτε να οργανώσετε, παρά τις αµέτρητες τροποποιήσεις, τη διοίκηση στις φυλακές, καθώς και να εφαρµόσετε κατά γράµµα όσα προβλέπει ο
Σωφρονιστικός Κώδικας, που εσείς έχετε ψηφίσει.
Διαφωνούµε, λοιπόν, για λόγους ηθικούς, επειδή δεν δεχόµαστε να εµπαίζεται ο ελληνικός λαός, µε την περισσή υποκρισία
που το πράττει η Κυβέρνηση, η οποία µονίµως εφαρµόζει δύο
µέτρα και δύο σταθµά κατά των Ελλήνων πολιτών.
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορούµε να µην συµφωνήσουµε σε
µια διάταξη που αποτελεί υιοθέτηση δικής µας πρότασης, όπως
είναι η καταγραφή εµβασµάτων των αλλοδαπών τρίτων χωρών.
Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας να καταδιώκεται για κάποιο έµβασµα, να παρακολουθείται ο λογαριασµός του και να δεσµεύεται
ή να δηµεύεται η περιουσία του και οι αλλοδαποί µε αυτά τα µαγαζάκια συναλλάγµατος που έχουν στήσει, να στέλνουν εµβάσµατα στο εξωτερικό µε απώλειες δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Παράλληλα όµως, διαφωνούµε µε τον τρόπο που αυτό νοµοθετείται. Πρέπει να ελέγξετε αυτά τα ιδιωτικά καταστήµατα αποστολής συναλλάγµατος και να κλείσουν άµεσα, γιατί, όπως
ξέρετε, όλα αυτά είναι παράνοµα.
Θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, όµως ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για
να ακουστούν. Επιµένουµε στον όρο «λαθροµετανάστης», όπως
αναφέρεται στο λεξικό, όπως λέµε «λαθρεπιβάτης», «λαθροθήρας», «λαθραναγνώστης». Μόνο που αυτοί δεν είναι τόσο επικίνδυνοι όσο οι λαθροµετανάστες. Λαθραία ήρθαν στην Ελλάδα,
λαθραία πέρασαν τα σύνορα. Δεν έχουν καµµία σχέση µε τους
Έλληνες µετανάστες που πήγαν νόµιµα στο εξωτερικό και τους
εξέταζαν ακόµα και στα δόντια, δήλωναν διεύθυνση και εργασία
και µε το παραµικρό παράπτωµα –που δεν έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο, όπως κάνουν αυτοί- τους έστελναν πίσω στη χώρα τους.
Πολλοί έγιναν νόµιµοι, προκειµένου να υποστηρίξουν το
ΠΑΣΟΚ µε την ψήφο τους. Το ξέρουµε πολύ καλά αυτό. Πρέπει
να εφαρµοστούν οι νόµοι και να φύγουν άµεσα. Εµείς, εδώ και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρόνια, είχαµε επισηµάνει αυτόν τον κίνδυνο και δυστυχώς επαληθευτήκαµε και σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό.
Κάποιοι εδώ µέσα µε πάρα πολλά ακίνητα, όπως είδαµε στο
«πόθεν έσχες», µπορούν να κάνουν την αρχή, να δώσουν το καλό
παράδειγµα και να επιλέξουν τυχαία από την Οµόνοια κάποιους
λαθροµετανάστες, να τους πάρουν στο σπίτι τους. Δεν θα λυθεί
το πρόβληµα, αλλά σας λέω και πάλι, είναι ένα καλό παράδειγµα.
Σχετικά µε τους αστυνοµικούς, είδαµε ευτυχώς την επιχείρηση
της ΕΛΑΣ που έλαβε χώρα στα σύνορα και επιτέλους είδαµε νεκρούς εγκληµατίες και όχι νεκρούς αστυνοµικούς. Έτσι πρέπει
να αντιµετωπίζεται ο Έλληνας αστυνοµικός: να θωρακίζεται και
να εξοπλίζεται και όταν ο άλλος έχει καλάσνικοφ, να απαντάει
και αυτός µε καλάσνικοφ «στο ψαχνό». Έτσι θα φοβηθούν και
αυτοί και δεν θα τολµάν να κυκλοφορούν µε αυτόν τον οπλισµό.
Θέλω να κάνω µια τελευταία καταγγελία και να κλείσω, αν και
ήθελα να πω και άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι µέσα
στην Αστυνοµία υπάρχουν θύλακες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ. Μας έχει καταγγελθεί αυτό. Η Ελληνική Αστυνοµία
πρέπει να είναι ακοµµάτιστη, να µην έχει καµµία σχέση µε τα κόµµατα, να είναι µακριά από αυτά.
Μπορεί να θεωρούν κάποιοι τη Χρυσή Αυγή εγκληµατική οργάνωση, όµως ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού θεωρεί το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία εγκληµατική οργάνωση. Οπότε,
τέτοιοι θύλακες δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ελληνική Αστυνοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σκρέκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει τίτλο: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ίσως είναι
ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια, τα οποία έχουν έλθει
προς ψήφιση τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Αναφέρω –και θα εξηγήσω τι εννοώ- ότι είναι ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια για τον εξής λόγο.
Γνωρίζετε ότι η ευηµερία οποιασδήποτε κοινωνίας, η πρόοδος
οποιασδήποτε κοινωνίας, η µακροβιότητα, η επιβίωση οποιουδήποτε έθνους, από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα, διασφαλίζεται µόνο µε την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία αυτής της κοινωνίας.
Τη διασφάλιση, την τήρηση των κανόνων λειτουργίας οποιασδήποτε κοινωνίας –ξαναλέω από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι
τώρα- την εξασφαλίζει η Αστυνοµία και τα Σώµατα των Ενστόλων. Η πρόοδος της κοινωνίας µας, η διασφάλιση του έθνους
µας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους ενστόλους και στα Σώµατα Ασφαλείας.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ –και πολύ σωστά έχει πολλές φορές
ειπωθεί και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά πρέπει να
το τονίζουµε κάθε φορά και να το κάνουµε πράξη πολύ σύντοµαθα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουµε ότι θα αποκαταστήσουµε κατά πρώτον λόγο, πρώτα από όλα, τις όποιες αδικίες
έχουν συµβεί και έχουν επηρεάσει τα Σώµατα Ασφαλείας, τις
όποιες αδικίες έχουν υποστεί εξαιτίας της κρίσης, η οποία κυρίευσε τη χώρα µας, δυστυχώς.
Η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για ανάπτυξη,
κατάλληλου για επενδύσεις εξασφαλίζεται µε τα Σώµατα Ασφαλείας και µε τους αστυνοµικούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Χωρίς αυτούς τι θα γινόµασταν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Η ισονοµία, η διασφάλιση των
αδυνάµων στηρίζεται στην τήρηση των κανόνων και των νόµων,
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που σε µεγάλο βαθµό εξασφαλίζεται από τους αστυνοµικούς. Η
ασφάλεια των πολιτών, των οικογενειών µας, των παιδιών µας
στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι φεύγουν το
πρωί από το σπίτι και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το βράδυ ή
φεύγουν το βράδυ από το σπίτι τους και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν το πρωί. Έχουµε θρηνήσει και νεκρούς αστυνοµικούς
την ώρα του καθήκοντος και από τα Τρίκαλα, από το Νοµό που
εκλέγοµαι.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω ότι πρωτίστως από
αυτό το περίσσευµα, το οποίο έχουµε επιτύχει µε θυσίες, µε το
αίµα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, θα πρέπει να αποκαταστήσουµε τις αδικίες τις οποίες έχουν δεχθεί οι αστυνοµικοί εξαιτίας της κρίσης.
Όλοι, λοιπόν, συµφωνούµε σε αυτήν την Αίθουσα για την
ύπαρξη της Αστυνοµίας, όλα τα κόµµατα και της Κυβέρνησης και
της Αντιπολίτευσης.
Όµως, βλέπω ότι υπάρχει πολύ σηµαντική διαφωνία για το
ποιος είναι ο ρόλος της Αστυνοµίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αλίµονο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Άκουσα δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και
τον αξιότιµο κατά τα άλλα εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αναφέρει ότι θέλουν την Αστυνοµία, ότι είναι µαζί µε
τους αστυνοµικούς, αλλά δεν κατάλαβα ποιο ρόλο θέλουν να
έχει η Αστυνοµία στη χώρα µας.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκτός υπηρεσίας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είπε, για παράδειγµα, ότι η Αστυνοµία –και το άκουσα και από πολλούς προλαλήσαντες, κυρίως
από τα κόµµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- είναι όργανο
καταστολής δηµοκρατικών διαµαρτυριών και κοινωνικών αγώνων. Είπαν ότι η Αστυνοµία δεν ασχολείται µε τους εµπόρους των
ναρκωτικών, η Αστυνοµία δεν ασχολείται µε τους εγκληµατίες
και τους δολοφόνους, η Αστυνοµία δεν ασχολείται µε το γείτονα
που µας έβρισε, η Αστυνοµία δεν ασχολείται µε το διπλανό που
κάνει φασαρία, αλλά –από ό,τι κατάλαβα από αυτά τα οποία
είπαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά έχω ριζική διαφωνία,
διαφωνώ εις βάθος σε σχέση µε αυτά που είπαν- είναι µόνο όργανο καταστολής δηµοκρατικών διαµαρτυριών.
Θα σας πω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ είµαι υπέρ
της φιλήσυχης, της δηµοκρατικής διαµαρτυρίας των πολιτών,
όταν και εφ’ όσον έχουν δίκιο, είµαι υπέρ του να διαδηλώνουν
δηµοκρατικά, ήσυχα, χωρίς να παρενοχλούν το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Όµως, για πείτε µου, όταν σε αυτές τις διαδηλώσεις, για παράδειγµα –και θα αναφερθώ σε συγκεκριµένο παράδειγµα που
επανειληµµένως αναφέρατε- έχουν παρεισφρήσει άλλα στοιχεία,
τα οποία θέλουν να εκτρέψουν τις δηµοκρατικές διαµαρτυρίες,
τα οποία θέλουν να δηµιουργήσουν γεγονότα εκτροπής, τα
οποία πάνε και καίνε, σπάνε µαγαζιά, σπάνε µάρµαρα και τα πετούν σε συµπολίτες, εσείς τι θέλετε να κάνει η Αστυνοµία; Να κάθεται και να τους κοιτάει;
Δεν θέλετε η Αστυνοµία να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο
και τους ίδιους που διαµαρτύρονται;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σήµερα αυτό έκανε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θέλετε να κάθεται αµέτοχη και
να µην κάνει τίποτα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σήµερα αυτό έκανε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Συνάδελφε, µην εξάπτεσθε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σήµερα αυτό έκανε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφε, σας παρακαλώ, µην διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μην εξάπτεσθε. Θα έρθει η ώρα
να µιλήσετε και εσείς. Όταν λέγεται η αλήθεια, δεν σας αρέσει.
Επί τριάντα χρόνια σε αυτήν τη χώρα ακούµε αριστερίστικης
ιδεολογίας επιχειρήµατα και ποτέ δεν τολµούσαµε να πούµε το
αυτονόητο, ότι αυτό το έθνος δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς
Αστυνοµία.
Αλλά, βέβαια, έρχεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και υπόσχεται τα
πάντα σε όλους, κατά την προσφιλή µέθοδο. Και µε τους αστυνοµικούς είναι, αλλά και µε αυτούς οι οποίοι εκτρέπονται. Με
όλους είναι. Είναι και µε τους ανέργους και θέλει µείωση της
ανεργίας, αλλά είναι και ενάντια σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να
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επενδύσουν και οι οποίοι θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Είναι και κατά των φόρων, αλλά και υπέρ της αύξησης των µισθών. Με λίγα λόγια, υπόσχονται τα πάντα σε όλους, κατά την
προσφιλή τους µέθοδο, για τον πιο «πατροπαράδοτο» και παλαιοκοµµατικό λόγο της υφαρπαγής της ψήφου για την ανέλιξή
τους στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπόσχεσθε δυστυχώς, τα πάντα σε όλους και λέτε πράγµατα που δεν στέκουν και
δεν µιλάτε ξεκάθαρα. Θα πρέπει επιτέλους να µιλήσετε ξεκάθαρα για το τι θέλετε, για να σας καταλάβει ο κόσµος, να καταλάβει τι θέλετε να του πείτε.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να πω το εξής:
Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό, προσπαθούµε πραγµατικά να
γίνει δραστικότερη η καταπολέµηση του εγκλήµατος, να βελτιωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης των Σωµάτων Ασφαλείας σε αυτούς
οι οποίοι τους καλούν προς ενέργεια, να γίνει αναδιοργάνωση
των Σωµάτων, ώστε να περισσέψει ανθρώπινο δυναµικό και να
καλυφθούν οι ανάγκες. Αλλά, βέβαια –και απευθύνοµαι στους
ανθρώπους που µας παρακολουθούν- οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει και το ρίσκο κάτι να µην πάει καλά. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνουµε ενέχει και το στοιχείο της αβεβαιότητος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω, όµως, κάτι: Το µεγαλύτερο ρίσκο, τη µεγαλύτερη αβεβαιότητα την ενέχει το να
µην λαµβάνουµε καµµία απόφαση, το να µην κάνουµε τίποτα. Αν
δεν κάνουµε τίποτα και αν κάνουµε αυτό που κάναµε επί τριάντα
χρόνια, να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει και θα
έχουµε τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα, που µπορεί να έχουµε
και σήµερα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να τολµήσουµε τις αλλαγές, να ενστερνιστούµε αυτά τα οποία λέει αυτό το νοµοσχέδιο, να προσπαθήσουµε να το εφαρµόσουµε όσο καλύτερα µπορούµε, γιατί ο
καλύτερος νόµος εάν δεν εφαρµοστεί και δεν γίνει κτήµα αυτών
που θα τον εφαρµόσουν, θα αποτύχει. Ο χειρότερος νόµος, εάν
γίνει καλή πράξη από τους ενεχόµενους στη λειτουργία και στην
εφαρµογή του, µπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Προτείνω, λοιπόν, και σε εσάς να προσπαθήσουµε να τον εφαρµόσουµε σωστά, µε αγάπη, να τον ενστερνιστούµε και τα
οποιαδήποτε λάθη να τα διορθώσουµε.
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να απευθυνθώ στο
Προεδρείο και στο Σώµα και πρωτίστως στον κύριο Υπουργό.
Μόλις προ ολίγου έλαβα γνώση ότι στο πλήθος των άσχετων
τροπολογιών υπάρχει µία κατ’ εξοχήν άσχετη µε γενικό αριθµό
1215 και ειδικό αριθµό 13 που υπογράφουν δύο νέοι συνάδελφοι
οι οποίοι είµαι βέβαιος, βεβαιότατος, επειδή εκτιµώ και τους δύο
ότι όπως και οι άλλοι τρεις νέοι συνάδελφοι πέρσι είχαν καταθέσει µία τροπολογία για την περίφηµη απιστία των τραπεζών, έτσι
και εδώ καταθέτουν µία τροπολογία της οποίας ο εµπνευστής
ενδεχοµένως και συντάκτης -και οµιλώ µετά λόγου γνώσεως- δεν
είναι απλώς φαύλος, είναι φαυλεπίφαυλος.
Κυρία Πρόεδρε, υπήρξατε µέλος της προηγούµενης περιόδου
της Βουλής και ψηφίσατε και εσείς, όπως και όλοι µας οµοφώνως τον ν.4065 για τον αναδροµικό έλεγχο του «πόθεν έσχες»
όσων διετέλεσαν από το 1974 µέχρι και τις εκλογές του 2012
Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί Κοµµάτων, Υπουργοί κ.λπ..
Έχω διατυπώσει την άποψή µου στους ενδιαφεροµένους, που
είναι αρνητικότατη, διότι είχα την ευθύνη να εισηγηθώ κείµενο
του οποίου είχα επίσης, µαζί µε άλλους επιστήµονες, την ευθύνη
συγγραφής. Η Βουλή το ψήφισε οµοφώνως και διαθέσαµε ειδικό
κονδύλι στον προϋπολογισµό της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα έρχεται αυτή η τροπολογία. Με ικανοποίηση άκουσα
από τον κ. Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι εάν προχωρήσει η Κυβέρνηση στην
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αποδοχή αυτής της τροπολογίας, θα κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Φυσικά, θα µιλήσει τότε και για όσους εµπνέονται τέτοιες τροπολογίες, οι οποίοι δεν αντιλαµβάνονται ότι
η χώρα βρίσκεται επί ξυρού ακµής.
Μία ελπίδα υπάρχει µόνο, όταν καταλάβει ο λαός, έστω και
αργά, ότι αυτή η Εθνική Αντιπροσωπεία –η απαξιωµένη ως τώρα
στη συνείδησή του Βουλή, που συστηµατικά κάποιοι, που έχουν
συµφέρον, προσπαθούν να ευτελίζεται- είναι η ελπίδα του. Έτσι
µπορεί να στηρίξει και κυρίως να βοηθήσει όσους θέλουµε να
µην ντροπιάσουµε το όνοµά µας και τη διαδροµή µας στην πολιτική και τη θητεία µας εδώ.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η τροπολογία είναι άσχετη µε το νοµοσχέδιό σας. Έχω την αίσθηση –και πιστεύω ότι δεν θα µε διαψεύσετε- ότι δεν ταιριάζει καν ούτε µε τη νοµική σας ιδιότητα
ούτε µε την πολιτική σας ευπρέπεια και δεν πρόκειται να την αποδεχθείτε, γιατί αυτό θα είναι ένα σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούµε πολύ. Έχετε γίνει αντιληπτός και κατανοητός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ είµαι από το πρωί εδώ, θα
µείνω µέχρι το βράδυ. Θα ήθελα να µας πει ο κύριος Υπουργός
γι’ αυτή τη τροπολογία. Αυτή η βουλευτική τροπολογία µού θυµίζει µια άλλη τροπολογία που κάποιοι που την υπέγραφαν, είναι
τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Λαφαζάνη, στο κόµµα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Υπουργός πρέπει να µας ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καµµία σχέση µε την αποδοχή της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Στύλιος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναδιάρθρωση του ελληνικού κράτους και η προώθηση της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι ζητούµενα της
εποχής µας, όχι γιατί το επιβάλλει κάποιο µνηµόνιο, αλλά γιατί
το απαιτεί ο Έλληνας πολίτης.
Σήµερα χαίροµαι γιατί συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται
να απαντήσει στις απαιτήσεις του πολίτη για χρηστή δηµόσια διοίκηση, για ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό κράτος µε χαµηλό
κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η αποστολή του κράτους; Σύµφωνα µε την επιστηµονική ορολογία του Καθηγητή Μανιτάκη, η αποστολή του κράτους είναι η προάσπιση του γενικού
συµφέροντος και η προστασία της ζωής, της ασφάλειας, της
ευηµερίας και της ελευθερίας των πολιτών του.
Η αναδιοργάνωση κρίσιµων υπηρεσιών, που υπάγονται στο
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριµένα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
υπηρετεί την αποστολή του κράτους.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουµε στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισµό των παραπάνω δοµών, µε αποκλειστικό σκοπό την
τόνωση της αποτελεσµατικότητάς τους. Αποτελεί κοινό στόχο
να πετύχουµε την ενίσχυση του αισθήµατος εσωτερικής ασφάλειας, της προστασίας του πολίτη, της θωράκισης των ατοµικών
δικαιωµάτων και τέλος την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται η ορθολογική αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού Σώµατος, ενδυναµώνεται η επιχειρησιακή τους αποτελεσµατικότητα, ενισχύονται οι µηχανισµοί ελέγχου και λογοδοσίας, απλουστεύονται οι δοµές µε τη µείωση
ενδιάµεσων και µη αναγκαίων ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης,
τα οποία κατά κανόνα επιφέρουν καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές εµπλοκές. Αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία µετασχηµατίζεται σε σύγχρονη και ευέλικτη δοµή και πραγµατοποιείται
η ολοκλήρωση της συναρµογής του Πυροσβεστικού Σώµατος,
το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό της βραχίονα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, ένα ρητό αναφέρει «ο µη ελεγχόµενος αυθαι-
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ρετεί». Πιστεύω ότι χρειάζεται διαρκής έλεγχος και εποπτεία
δοµών, διαδικασιών και προσώπων και πιο συγκεκριµένα ο έλεγχος να αφορά την απόδοση όλων, αν εκτελούν τα καθήκοντά
τους σύµφωνα µε το νόµο, αν τηρούν τις κατευθύνσεις που έχει
δώσει η διοίκηση και αν συµπεριφέρονται ορθά στους πολίτες.
Πιστεύω στη διαρκή αξιολόγηση των δοµών και των προσώπων, αλλά και στην εφαρµογή σύγχρονων µορφών µάνατζµεντ
που στηρίζονται στις τελευταίες επιστηµονικές πρακτικές. Η
αξιολόγηση τόσο των δοµών όσο και των προσώπων πρέπει να
έχει ως σκοπό τη διάγνωση των προβληµάτων και την αποφυγή
της επανάληψής τους και τελικά τη διόρθωσή τους. Όµως, ο
έλεγχος και η αξιολόγηση προϋποθέτουν τη διαρκή εκπαίδευση
και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα. Δεν µπορεί το Αστυνοµικό Τµήµα Εξαρχείων να έχει
Διοικητή µε βαθµό Υπαστυνόµου και το Αστυνοµικό Τµήµα Αναβύσσου ή Βουλιαγµένης να έχει Διοικητή µε τον βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή. Θα έπρεπε να συµβαίνει το αντίθετο. Ένα
βασικό κριτήριο ορθολογικής κατανοµής είναι ο φόρτος εργασίας και το αντικείµενο ευθύνης.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω από προσωπικές επισκέψεις στην
Αστυνοµική Διεύθυνση Άρτας την ποιότητα του εξοπλισµού και
τα διαθέσιµα µέσα. Η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι καλή. Γνωρίζω τα οικονοµικά της χώρας µας, όµως τα παιδιά µας, οι αστυνοµικοί, χρειάζονται υλικοτεχνική υποδοµή για να εκτελέσουν τα
καθήκοντά τους. Απαιτείται να έχουν την τεχνολογική υπεροχή
έναντι του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο έχει αποκτήσει
νέες µορφές.
Είναι θετικό ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα
να αναπτυχθούν πρακτικές και διαδικασίες άντλησης πόρων
µέσω νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων και ιδίως µέσω αξιοποίησης πόρων από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αντίληψη ότι το έργο
της Αστυνοµίας πρέπει να είναι προληπτικό, να µην είναι κατασταλτικό, να αποφύγουµε χρονοβόρες διαδικασίες έρευνας και
εξιχνίασης.
Προς αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει η αναδιάρθρωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, που επιχειρείται και µε τον παρόν νοµοσχέδιο µε τη διαλειτουργική και αλληλοσυµπληρωµατική διακλαδική υπηρεσιακή δράση, αλλά και µε τη δηµιουργία νέων κλάδων,
όπως αυτού των Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων που προβλέπεται στο άρθρο 18 και σκοπό έχει την ενιαία, πληρέστερη,
αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση και διαχείριση
των αλλοδαπών, της παράνοµης εισόδου και παραµονής αλλοδαπών στη χώρα και γενικά του µεταναστευτικού φαινοµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση και µέριµνα για την αστυνόµευση στην ελληνική περιφέρεια και µεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει στην ύπαιθρο. Τα περιστατικά είναι λιγότερα, όµως έχουν διαφορετική µορφή από αυτά
των αστικών περιοχών. Η Αστυνοµία οφείλει να τα αντιµετωπίσει
κι αυτά µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.
Χρειαζόµαστε ισχυρά πολυδύναµα τµήµατα µε αρµοδιότητες
και ο αστυνοµικός να γνωρίζει και να µπορεί να επιληφθεί οποιουδήποτε περιστατικού και συµβάντος. Προς αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει η αναδιάρθρωση των περιφερειακών αστυνοµικών διευθύνσεων που επιχειρείται µε το παρόν νοµοσχέδιο που
συζητούµε.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο αναδεικνύεται πλέον στον επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής
προστασίας της χώρας και αποκτά τις προϋποθέσεις, ώστε να
ανταποκρίνεται µε αµεσότητα και επιχειρησιακή επάρκεια στις
σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, να διαθέτει τους κατάλληλους
µηχανισµούς για την εξέλιξή του.
Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων µετά από συγχώνευση τριών δοµών: του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώµατος, του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και
του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης.
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Μαζί και µε τις υπόλοιπες αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο στη δοµή του Πυροσβεστικού Σώµατος, αυτό αναδεικνύεται
σε έναν πραγµατικά δυναµικό και αποτελεσµατικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την καλύτερη διαφύλαξη
και προστασία του φυσικού πλούτου και περιβάλλοντος της πατρίδας µας.
Κύριε Υπουργέ, έχει θετικό πρόσηµο η ενέργειά σας να αποδεχθείτε την τροπολογία που αφορά το καθηκοντολόγιο των πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Ελπίζω στο µέλλον να προχωρήσετε πιο γρήγορα σε ενέργειες και κινήσεις µε τις οποίες θα
οµογενοποιηθεί το Πυροσβεστικό Σώµα, ώστε να µην έχουµε ξεχωριστές κατηγορίες.
Επίσης, πιστεύω ότι στο µέλλον θα δείτε µε θετικό µάτι το βαθµολόγιο του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο οφείλουµε να το δούµε δίχως κοµµατικές παρωπίδες, δίχως µικροκοµµατικά και µικροπολιτικά συµφέροντα, για τον απλούστατον
λόγο ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που στόχο έχει τη δραστικότερη καταπολέµηση του εγκλήµατος, την εµπιστοσύνη του
πολίτη στο κράτος και τα όργανά του και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφαλείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά και την τιµή να σας αναγγείλω επιτέλους και ένα σχολείο από τας Σέρρας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Σερρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Δεν θα βραδύνω, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα
ήθελα να πω κάτι, για να µην ταλαιπωρήσω τον κύριο Πρόεδρο
και παραµένει εδώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαι από το πρωί εδώ, κύριε
Υπουργέ. Νοµίζω ότι το δικαιούµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να σας πω
ότι δεν θα γίνει δεκτή η συγκεκριµένη τροπολογία. Με ενηµέρωσε η Κυβέρνηση ότι έχει εκκινήσει ούτως ή άλλως η κανονική
διαδικασία µέσω της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής για ορισµένα θέµατα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί στη συγκεκριµένη
διάταξη. Θα ενηµερωθείτε αναλόγως. Αυτό δεν αφορά την παρούσα συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Επίσης, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε,
ότι κάνω δεκτή την µε αριθµό 1221/19 τροπολογία του συναδέλφου κ. Κώστα Τριαντάφυλλου, την οποία αναδιατυπώνω ως νοµοτεχνική βελτίωση.
Η αρχική διατύπωση της τροπολογίας αφορά τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και νοµίζω ότι είναι ορθότερο να
την αναγνώσει ο συνάδελφος κ. Τριαντάφυλλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος, προκειµένου να µας αναγνώσει και αναλύσει την προαναφερθείσα τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Η τροπολογία αφορά το χρόνο εργασίας και τις άδειες των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Μέσα στη διάταξη, όπως
την προτείνω, αναφέρεται ότι εφαρµόζονται κατ’ αντιστοιχία οι
διατάξεις που ισχύουν για τους πυροσβέστες, σύµφωνα µε τους
περιορισµούς που ορίζει το Εργατικό Δίκαιο και η σχέση εργασίας τους µε το Πυροσβεστικό Σώµα.
Με την παρατήρηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες πλευρές και φορείς, νοµίζω ότι µπορεί να γίνει σωστή νοµοτεχνική
βελτίωση, έτσι όπως την επιφέρει ο κύριος Υπουργός, που αφαιρεί ουσιαστικά το Εργατικό Δίκαιο µέσα από τη συγκεκριµένη
διάταξη και την αποδέχεται στο σύνολό της, όπως τουλάχιστον
έχει βελτιωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα να καταθέσετε την τροπολογία που κάνατε αποδεκτή, ώστε αυτή να διανεµηθεί στους
Βουλευτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Την καταθέτω τώρα, κυρία Πρόεδρε, ως
νοµοτεχνική βελτίωση επί τη βάσει του συγκεκριµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εποµένως, την
καταθέτετε ως νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν
είναι; Καταθέτετε νοµοτεχνική βελτίωση επί της τροπολογίας
1221/19.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Το κείµενο είναι ακριβώς όπως το ανέγνωσε ο κ. Τριαντάφυλλος, κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Είναι βελτίωση επί της
υπ’ αριθµόν 1221/19 τροπολογίας αυτό που ανέφερε ο κύριος
Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Εποµένως, κυρία Πρόεδρε, την καταθέτω
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση επί της υπ’ αριθµόν
1221/19/28-2-2014 τροπολογίας, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους Βουλευτές.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1232 και ειδικό 29. Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών
που ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα, ορίστηκε ως προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3870/2010: «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές»
το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται της ηµεροµηνίας
διεξαγωγής των εκλογών».
Όµως, επειδή πολλοί υποψήφιοι είχαν ήδη ξεκινήσει τον προεκλογικό τους αγώνα και καταβάλλονταν δαπάνες για δηµοσκοπήσεις, εκδηλώσεις, εκλογικά κέντρα κ.λπ., θεωρήσαµε σκόπιµο
και µετά µάλιστα και από τη συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή
και µε συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ -τον κ. Παπαδηµούλη συγκεκριµένα- να επεκτείνουµε τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την εφαρµογή του ν. 3870/2010 από τις 18 Μαρτίου στην
εποµένη της δηµοσίευσης της παραπάνω διάταξης στο ΦΕΚ, δηλαδή 1η Μαρτίου. Αποκλειστικός γνώµονας για την επιλογή αυτή
υπήρξε η ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και αποτελεσµατικότερου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
Όµως, ενώ η επιµήκυνση της προεκλογικής περιόδου σε ό,τι
αφορά σε ζητήµατα εκλογικών δαπανών ήταν ενδεδειγµένη, δεν
ισχύει το ίδιο για τις διατάξεις που σχετίζονται µε την προβολή
των υποψηφίων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Η εύλογη
ανάγκη κάθε υποψηφίου να προβάλει και να αναδείξει την προσωπικότητα, το έργο και το πρόγραµµα µέσα σε ένα διαρκώς
εξελισσόµενο περιβάλλον, από άποψη ειδήσεων και νέων, στο
οποίο κυριαρχούν νέα και σύνθετα προβλήµατα, καθιστά αναγκαία την παροχή µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας παρουσίας
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, κατά µείζονα λόγο, όταν πολλοί
εξ αυτών θέτουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά και ενδεχοµένως να µην είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό.
Με το σκεπτικό αυτό, αποσυνδέουµε, µε την προτεινόµενη
ρύθµιση, τη διάταξη που προβλέπει περιορισµούς στις εµφανίσεις των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο µε τις λοιπές
διατάξεις του ν. 3870/2010, οι οποίες αναφέρονται µεταξύ άλλων
στα όρια και στις απαγορεύσεις χρηµατοδότησης, στο ανώτατο
όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων,
στη διαχείριση των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων, στο άνοιγµα βιβλίων εσόδων-εξόδων και τραπεζικών λογαριασµών και στη δηµοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην
Κεντρική Βάση Δεδοµένων του Υπουργείου των Εσωτερικών.
Ενώ, λοιπόν, για όλα τα παραπάνω η προεκλογική περίοδος
άρχισε ήδη από την 1η Μαρτίου, για την προβολή των υποψηφίων θα αρχίσει τριάντα µέρες πριν από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε την απαιτούµενη διαφάνεια, χωρίς να στερούµε από µεν τους υποψηφίους τη δυνατότητα επαρκούς προβολής τους, από δε τους πολίτες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα αυτούς που θα κληθούν να επιλέξουν ως εκπροσώπους τους κατά τις προσεχείς δηµοτικές και
ευκαιριακές εκλογές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ανάµεσα στις δύο Κυριακές τι
ισχύει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Περίπου τριάντα ηµέρες πριν
και µέχρι του πέρατος της εκλογικής διαδικασίας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι
τριάντα µέρες πριν. Αυτό ισχύει γιατί στη δεύτερη σας θυµίζω
ότι έχουµε πια µόνο δύο υποψηφίους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρέπει να πείτε «και µέχρι πέρατος», γιατί είναι κενό µεταξύ των δύο εβδοµάδων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι. Θα το
δούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
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κι εµείς.
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Την ανοχή σας ζητάω από πριν για
ένα, δύο λεπτά, παρακαλώ.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε επιγράφεται: «Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της
Πολιτικής Προστασίας» και νοµίζω ότι δεν θα αρνηθεί κανείς πως
και η Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα και η Πολιτική Προστασία χρειάζονται αναδιάρθρωση. Το ερώτηµα είναι: προς ποια
κατεύθυνση, µε τι περιεχόµενο και τι τύπου αναδιάρθρωση.
Από το παρόν νοµοσχέδιο καταλαβαίνουµε ότι είναι πολλά τα
ζητήµατα που απουσιάζουν. Απουσιάζει η προστασία του πολίτη,
απουσιάζει η µέριµνα για τον αστυνοµικό, για τον πυροσβέστη,
απουσιάζει η µέριµνα και οι εγγυήσεις για µία δηµοκρατική λειτουργία της Αστυνοµίας σε ένα κράτος δικαίου.
Αντιθέτως, βλέπουµε µέριµνα για τον υπερσυγκεντρωτισµό,
που εξασφαλίζει τον έλεγχο της Αστυνοµίας από τον Υπουργό
και την Κυβέρνηση, και αναθέτει στον αστυνοµικό το ρόλο του
οργάνου καταστολής κι όχι του οργάνου νοµιµότητας.
Θα σας πω µόνο ότι την Παρασκευή η τελευταία εµπειρία που
είχα σε σχέση µε καταστολή ήταν όταν στην κινητοποίηση ΠΟΕΟΤΑ, ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ και µέλος του Συµβουλίου καταλήγουν να έχουν χτυπηθεί βάναυσα και να µεταφέρονται στο
νοσοκοµείο για να νοσηλευτούν. Αναρωτιέµαι, όπως αναρωτιέται
και κάθε πολίτης: Είναι αυτό κάτι που δίνει αίσθηση ασφάλειας;
Μπορούν αυτή η καταστολή και αυτή η βία να ιδωθούν κάτω από
την ετικέτα «ασφάλεια»;
Δεύτερο περιστατικό. Πάω να περάσω το πεζοδρόµιο. Βλέπω
να γίνεται προσαγωγή µιας γυναίκας, που κρατά µόνη της ένα
µικρό ταµπελάκι.
Αυτή η γυναίκα σαφώς έχει ψυχολογικές δυσκολίες. Φαίνεται.
Την έχουµε δει σε διάφορες κινητοποιήσεις. Είναι µία δυναµική
γυναίκα και την προσάγουν. Πηγαίνω και ρωτώ: «Γιατί προσάγετε
αυτήν τη γυναίκα; Δεν υπάρχει κανένας λόγος». Και η απάντηση:
«Η διαταγή είναι στο τέλος της κινητοποίησης απλά να γίνουν
προσαγωγές και ό,τι βρίσκουµε µαζεύουµε. Όποιον κακοµοίρη
βρίσκουµε τον µαζεύουµε». Η καταστολή, δηλαδή, εξαθλιώνει,
όχι µόνο τους πολίτες, αλλά και τους αστυνοµικούς, διότι συζητώντας µαζί τους και οι ίδιοι οι αστυνοµικοί είπαν ότι: «αυτό είναι
εντολή, αλλά δεν συνάδει µε την αξιοπρέπειά µας». Δεν συνάδει
µε την ασφάλεια του πολίτη, δεν συνάδει µε µία κοινωνία που
έχει ασφάλεια, δεν συνάδει µε την αξιοπρέπεια του αστυνοµικού,
που δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό, το οποίο όµως είναι εντολή.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ασφάλεια που πουλιέται.
Εγώ, δεν θα πάω παρακάτω σε αυτό. Θέλω να εστιάσω περισσότερο σε ένα θέµα που είναι και σοβαρό και ευαίσθητο και είναι
το άσυλο, γιατί µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε και το θέµα
του ασύλου. Όµως, πιο πριν, θα ήθελα να θυµίσω την πρόταση
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου που
συνδυάζεται µε αυτό που είπα προηγουµένως, να εκπαιδευτούν
οι αστυνοµικοί στα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Το νοµοσχέδιο µιλάει για εκπαίδευση. Όµως, τα ειδικά µαθήµατα και σεµινάρια µε ευαισθητοποίηση στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου -όπως αναφέρουν και οι φορείς- λείπουν.
Και βέβαια, αυτά δεν γίνονται µόνο µε σεµινάρια, αλλά γίνονται
µε µία βούληση της Κυβέρνησης να καλλιεργηθεί συστηµατικά
ένα κλίµα προάσπισης και σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα αποτελέσµατα που έχουµε δει είναι ακριβώς του αντίθετου κλίµατος που καλλιεργεί και η Κυβέρνηση και εσείς κύριε
Υπουργέ και το διαπιστώνουµε καθηµερινά.
Θα ήθελα να προχωρήσω, όµως, στο άσυλο. Ξεκινάω µε µία
συνολική παρατήρηση. Το νοµοσχέδιο θέτει επισήµως την πολιτική ασύλου και µετανάστευσης υπό τον έλεγχο και τον συντονισµό της Αστυνοµίας. Στην Αστυνοµία, λοιπόν, ανατίθενται ευρύτατες αρµοδιότητες για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής ασύλου και µετανάστευσης, µε χάραξη κι εδώ την αποτροπή
και την καταστολή. Η υπαγωγή αυτή του ασύλου στην Αστυνοµία
παραβιάζει, όχι µόνο διεθνείς δεσµεύσεις, δεσµεύσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υποσχέσεις της Κυβέρνησης ότι θα θεσµοθετούσε µία δίκαιη
διαδικασία ασύλου και µία ανθρώπινη υποδοχή προσφύγων

8172

εκτός των δοµών της Αστυνοµίας.
Η χώρα µας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις του ασύλου και των
συνθηκών υποδοχής. Πολλούς δεν τους αφορά ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ούτε τα δικαιώµατα ούτε ακόµα και άνθρωποι συγκεκριµένων κατηγοριών.
Θα αναφέρω µία άλλη πηγή, τα στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου και θα πω δύο λέξεις: Σύροι πρόσφυγες. Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο βλέπουµε τους Σύρους πρόσφυγες να καταγράφονται στα στατιστικά του Υπουργείου ως παράνοµοι
αλλοδαποί, να συλλαµβάνονται και να κρατούνται σε άθλιες συνθήκες. Οι πρόσφυγες πολέµου από τη Συρία, αντί να έχουν προστασία, συλλαµβάνονται και κρατούνται σε άθλιες συνθήκες.
Έχουµε συναντήσει µεγάλο αριθµό σε κέντρα κράτησης που πηγαίνουµε και έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα τέτοιου τύπου.
Το άσυλο πρέπει να ενταχθεί όχι στο Υπουργείο σας, αλλά στο
Υπουργείο Εσωτερικών και δεν το λέµε µόνο εµείς. Αυτό το λένε
οι φορείς, το λέει η ευρωπαϊκή εµπειρία, το λέει η λογική. Η πολιτική για τη µετανάστευση και το άσυλο σηµαίνει κατ’ αρχήν
υποδοχή, προστασία και ένταξη των προσφύγων και των µεταναστών. Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, που
αποτελεί τον µοναδικό ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, παρέχει υποστήριξη για δοµές φιλοξενίας, υλική, ιατρική, νοµική και κοινωνική στήριξη, ένταξη,
εκπαίδευση, γλωσσική κατάρτιση, εργασία, εξεύρεση στέγης,
δηλαδή δράσεις µε σαφώς υποστηρικτικό και προνοιακό χαρακτήρα. Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, στο
οποίο υπάγεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο, και µόνο από τη φύση και
το αντικείµενό του, είναι ακατάλληλο γι’ αυτόν το σκοπό.
Με το νοµοσχέδιο, η πολυαναµενόµενη µετάβαση σε ένα νέο
σύστηµα ασύλου και εξέτασης των χιλιάδων εκκρεµών προσφυγών από πολιτικό προσωπικό, δείχνει να ακυρώνεται.
Η Αρχή Προσφυγών δεν αποκτά εγγυήσεις ενός ανεξάρτητου
οργάνου.
Με τις προβλέψεις του άρθρου 123, παράγραφοι 4 και 5, καταστρατηγούνται ουσιαστικά οι εγγυήσεις για διαφανή και ανεξάρτητη στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών. Έχει φύγει ο
Υπουργός, αλλά θα πω ότι αυτό σας το είπαν όλοι όσοι είχαν
έλθει από την ΕΕΔΑ και απ’ όλους τους συγγενείς φορείς.
Τελειώνω µ’ ένα επιµέρους πάρα πολύ σοβαρό θέµα, το άρθρο
124 που απαιτεί εν ισχύι διαβατήριο ή άδεια διαµονής για την
αποστολή εµβασµάτων στο εξωτερικό από πολίτες τρίτων
χωρών.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί; Καλό είναι.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Η απαίτηση αυτή αποκλείει από τις
συναλλαγές άτοµα που νοµίµως διαµένουν εδώ…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά παράνοµα εργαζόµενους.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Νόµιµα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ:…αλλά εξ ορισµού αδυνατούν να
έχουν διαβατήριο και βίζα, δηλαδή τους αιτούντες άσυλο, τους
δικαιούχους επικουρικής προστασίας, αλλά και τους πρόσφυγες
οι οποίοι περιµένουν να πάρουν ταξιδιωτικό έγγραφο ένα χρόνο
µετά την αναγνώρισή τους. Σ’ αυτό τον κενό χρόνο δεν έχουν
ούτε διαβατήριο ούτε αναγνωρισµένη βίζα και δεν µπορούν να
στείλουν έµβασµα, ενώ όµως έχουν τίτλο διαµονής και δικαίωµα
εργασίας στην Ελλάδα.
Επιπλέον, η διάταξη αποκλείει από τις συναλλαγές ανθρώπους
που δεν µπορούν να ανανεώσουν το διαβατήριό τους για λόγους
ανωτέρας βίας, παραδείγµατος χάριν λόγω δυσλειτουργίας των
προξενικών αρχών, όπως στην Ουκρανία αυτή τη στιγµή. Έχουµε
και ανθρώπους που δεν διαθέτουν άδεια διαµονής ή διαβατήριο,
όµως διαµένουν νόµιµα στη χώρα µας, πρώτον γιατί η απέλασή
τους έχει ανασταλεί επειδή είναι ανέφικτη και δεύτερον, γιατί η
απέλασή τους αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και στο Σύνταγµά
µας, όπως Σύροι πρόσφυγες. Γιατί να µην µπορούν να δεχτούν
ή να στείλουν εµβάσµατα αυτοί οι άνθρωποι; Οι άνθρωποι αυτοί
θα στραφούν αναγκαστικά σε λύσεις παρανοµίας και θα πέφτουν
θύµατα εκµετάλλευσης. Αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό και για
τους ίδιους, αλλά και για όλους µας και δεν είναι δυνατόν ο
νόµος που ψηφίζουµε αυτή τη στιγµή για ανθρώπους που δικαιούνται ίση µεταχείριση, να τους ωθεί στην παρανοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, συνιστά απαράδεκτη και ρατσιστική διάκριση το ανώτατο όριο εµβάσµατος, που τίθεται µε µόνο κριτήριο την «αλλοδαπότητα», δηλαδή σαράντα φορές µεγαλύτερο του ηµεροµισθίου. Η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί και να µην επικαλεστούµε εδώ την ανάγκη ελέγχου σε περιπτώσεις ξεπλύµατος
χρήµατος, γιατί γι’ αυτά υπάρχει ειδική νοµοθεσία, που θα
έπρεπε να εφαρµοστεί και για Έλληνες και για µετανάστες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ολοκληρώνοντας, λέω ότι θεωρούµε θετικές τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο συνάδελφος
κ. Τριαντάφυλλος και που έκανε δεκτές ο κύριος Υπουργός, για
την ταυτότητα φύλου στο θέµα ρατσιστικού κινήτρου.
Θέλουµε να πούµε ότι για µας είναι σηµαντικό να αφαιρεθούν
οι όροι «λαθροµετανάστευση» και «λαθροµετανάστες» απ’ αυτό
το νοµοσχέδιο. Είναι θέµα αρχής, είναι θέµα αξιοπρέπειας. Δεν
υπάρχουν «λαθραίοι» άνθρωποι. Οι όροι «λαθροµετανάστες» και
«λαθραίος άνθρωπος» δεν υπάρχουν σε καµµία χώρα, δεν µεταφράζονται. Είναι απαράδεκτο η Ελληνική Βουλή το 2014 στα
πλαίσια της Προεδρίας να χρησιµοποιεί τους όρους «λαθροµετανάστευση» και «λαθροµετανάστες». Είναι αίσχος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πώς θα ονοµάσουµε, λοιπόν, κάποιον που µπαίνει παράνοµα στη χώρα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παράνοµα και παράτυπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παράτυπο; Εντάξει.
Τον λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια και της χθεσινής µου τοποθέτησης, αλλά και της τοποθέτησης της προηγούµενης οµιλήτριας,
θα αναφερθώ στα τελευταία άρθρα του σηµερινού νοµοσχεδίου,
στα άρθρα που αφορούν όσους και όσες επιζήσουν από την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνοµης εισόδου, την
οποία θα τούς επιφυλάσσει η Αστυνοµία Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, όσες και όσους
κατορθώσουν να µπουν µε άγνωστο τρόπο και µε κίνδυνο της
ζωής τους, αφού κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων της
χώρας δεν εξασφαλίζετε ασφαλή δίοδο για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, να βρεθούν σε ελληνικό έδαφος και να συλληφθούν και να µην επαναπροωθηθούν παράνοµα, ξυλοδαρµένοι
και καταληστευµένοι, όπως ο Σύρος πρόσφυγας στη συνέντευξη, την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά, ή όπως οι ποικίλης
προέλευσης πρόσφυγες και µετανάστες που αναφέρονται σε
σχετικό δηµοσίευµα του περιοδικού «Ηοt Doc» πριν από µερικές
εβδοµάδες και να οδηγηθούν στο µοναδικό µέχρι στιγµής κέντρο
πρώτης υποδοχής, κατά το άρθρο 122.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν αιτηθούν άσυλο, κρατούνται εκεί µέχρι την εξέταση του αιτήµατός τους παρά το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Αυτό, βέβαια,
αντιφάσκει µε τις αναφερόµενες σε άλλο σηµείο δοµές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων, καθώς και µε τη
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, 85/ΕΚ/2005. Εσείς, όµως, το καθιερώνετε και µε αυτό το νοµοσχέδιο ως πάγια πρακτική.
Αλλά και αίτηµα ασύλου να µην κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, παραµένουν ούτως ή άλλως σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους, µε απόφαση την οποία εκδίδει ο επικεφαλής του
κέντρου πρώτης υποδοχής όπου µπορούν να παραµείνουν µέχρι
την επανεισδοχή τους ή την έκδοση απόφασης επιστροφής ή
απέλαση. Το να είναι η απόφαση κάτι άλλο από αυτά, δεν το εξετάζετε καν.
Το γεγονός ότι η συνταγµατικότητα αυτής της καινοφανούς
«απόφασης περιορισµού της ελευθερίας» αµφισβητείται από τη
Νοµική Υπηρεσία του Εθνικού Συµβουλίου για τους πρόσφυγες
-το κείµενο της οποίας επίσης καταθέτω στα Πρακτικά- δεν δείχνει να σας πτοεί, κύριε Υπουργέ. Εξάλλου δεν µε ακούτε καν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταµπουλή Αφροδίτη κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Το άρθρο 123 ασχολείται µε την Υπηρεσία Ασύλου και την
Αρχή Προσφυγών, όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εµµονή σας να µην παρέχετε την προθεσµία εξήντα ηµερών, που
σας ζητά η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου,
ώστε να υποδείξει τα πρόσωπα που κρίνει κατάλληλα για τις Επιτροπές Προσφυγών. Πρόκειται για την Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, το θεσµοθετηµένο συµβουλευτικό
όργανο της πολιτείας, του οποίου, βέβαια, τον λόγο ύπαρξης αµφισβητεί ο ίδιος ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης. Ίσως
γι’ αυτό έχει εγκαταλειφθεί υποστελεχωµένη µε δύο µόνο επιστηµονικούς συνεργάτες.
Περιορίζετε, λοιπόν, την προθεσµία στις τριάντα µέρες και ζητάτε αριθµό διπλάσιο για τις θέσεις που θα πληρωθούν. Γιατί,
κύριε Υπουργέ; Δεν σας φτάνει 10%, 20%, 30% αναπληρωµατικοί; Μετά, δίνετε και άλλες δέκα ηµέρες προθεσµία στην ίδια την
Αρχή Προσφυγών και στη συνέχεια αναλαµβάνετε εσείς προσωπικά, χωρίς προθεσµία.
Είναι υπερβολική καχυποψία της Αντιπολίτευσης να σκεφτούµε ότι δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις είτε να διορίζετε δικά
σας παιδιά είτε να αφήνετε κενές τις θέσεις απ’ αόριστο, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν στην πραγµατικότητα λιγότερες Επιτροπές Προσφυγών από τις προβλεπόµενες;
Όσον αφορά τη µετατροπή σε µονοετή, της θητείας των δύο
µελών της κάθε Επιτροπής Προσφυγών που ορίζονται µε αυτήν
τη διαδικασία, δεν σχετίζεται µε το χρόνο θητείας του µέλους
που ορίζεται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όπως επικαλεστήκατε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή.
Είναι δική σας επιλογή και εξαρτάται από εσάς το να επανέλθει
η διετής διάρκεια της θητείας τους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να σας µιµηθεί και η Ύπατη Αρµοστεία.
Το άρθρο 124 περί εµβασµάτων, όπως σωστά ανέπτυξε η προλαλήσασα, περιλαµβάνει τον εκτός πάσης λογικής όρο του εν
ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου και θεώρησης εισόδου ή άδειας παραµονής, που αποκλείει από τις οποιεσδήποτε συναλλαγές νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, όπως αιτούντες άσυλο,
κατόχους δελτίου προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους ή επικουρικής προστασίας και αναγνωρισµένους πρόσφυγες και επιβάλλει επίσης ένα εντελώς αυθαίρετο όριο αποστελλόµενου
ποσού ανά µήνα, το τεσσαρακονταπλάσιο του ηµεροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η χώρα έχει νοµοθεσία για τον έλεγχο
ύποπτων συναλλαγών και δεν έχετε παρά να την εφαρµόσετε σε
ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Δεν περιµένετε, βέβαια, να ψηφίσουµε κάποια από αυτές τις διατάξεις στέρησης δικαιωµάτων
αθώων ανθρώπων που αναγκάζονται να καταφύγουν στη χώρα
µας.
Αντίθετα, θεωρούµε θετικό το ότι αποδεχθήκατε την τροπολογία 1224 του συναδέλφου κ. Τριαντάφυλλου που θεραπεύει εν
µέρει το προαναφερόµενο απαράδεκτο αποκλεισµό νόµιµων κατοίκων της χώρας από τις αναγκαίες συναλλαγές, αλλά όχι συνολικά όσον αφορά το όριο συναλλαγών.
Επίσης, θεωρούµε θετικό ότι αποδεχθήκατε την υπ’ αριθµό
1223 τροπολογία του ίδιου συναδέλφου για τη συµπερίληψη της
ταυτότητας φύλου στα ρατσιστικά κίνητρα παράνοµης συµπεριφοράς στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, του άρθρου 10
του νοµοσχεδίου.
Ακόµη, σας καλούµε, έστω και την ύστατη στιγµή να αλλάξετε
άποψη και να αποδεχθείτε -και εµείς θα την ψηφίσουµε- την τροπολογία 1225 του ίδιου συναδέλφου, που ζητά την απάλειψη των
όρων «λαθροµετανάστης» και «λαθροµετανάστευση» και την αντικατάστασή τους µε τους όρους «παράτυπος µετανάστης» και
«παράτυπη µετανάστευση», που αποτελούν ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Βέβαια, φαίνεται κάπως υποκριτικό να ασχολείται κανείς µε τη
βελτίωση της ορολογίας, όταν αποδέχεται την απαράδεκτη µεταχείριση που εξασφαλίζει στους αλλοδαπούς, χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, η Κυβέρνησή σας.
Επειδή, όµως, τα όρια της σκέψης µας είναι τα όρια της γλώσ-
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σας µας, θεωρούµε την τροπολογία θετική, κατά την προσωπική
µου άποψη πολύ σηµαντικότερη από διάφορα dress code που
ετοιµάζονται και γι’ αυτό σας καλούµε να την αποδεχτείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί, αναµφισβήτητα, ένα καινοτόµο και ρεαλιστικό νοµοθέτηµα, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει ολιστικές αλλαγές στους νευραλγικούς τοµείς της αστυνόµευσης και της προστασίας του πολίτη, οι οποίοι σήµερα, περισσότερο από ποτέ,
απαιτούν ευελιξία, συντονισµό, αποτελεσµατικότητα, ώστε να
εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον εσωτερικής σταθερότητας, ασφάλειας και ευνοµίας. Ασφάλεια κι ευνοµία που είναι sine qua non
όρος της σκοπούµενης ανάκαµψης και ανάπτυξης της χώρας
µας.
Με το προωθούµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται, λοιπόν, ο εξορθολογισµός των δοµών και η βελτίωση της επιχειρησιακής, αλλά
και της επιτελικής αποτελεσµατικότητας των Σωµάτων Ασφαλείας και των υπηρεσιών τους, ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται διαρκώς στα νέα και ταχέως εξελισσόµενα κοινωνικά
δεδοµένα.
Ειδικά στις µέρες µας, όπου στην έξαρση της εγκληµατικότητας προστίθενται, δυστυχώς, νέα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας λόγω της παγκοσµιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων -όπως είναι τα οικονοµικά και διαδικτυακά εγκλήµατα, οι παράνοµες µεταναστευτικές ροές- είναι αδύνατο να
αντιµετωπιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες κατακερµατισµού,
επικάλυψης αρµοδιοτήτων, αρτηριοσκληρωτικής γραφειοκρατίας, περιττών κι αλληλοεπικαλυπτόµενων επιπέδων διοίκησης,
δαπανών και παρωχηµένων τεχνολογικών µέσων.
Εδώ πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το παρόν νοµοθέτηµα, που
έχει δεχθεί πολλή κριτική, δεν αντικατοπτρίζει µία στείρα και γραφειοκρατική αλλαγή στο οργανόγραµµα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των Σωµάτων Ασφαλείας, αλλά πρόκειται
για ουσιαστική και βαθιά διοικητική αναδιάρθρωση.
Περνάω τώρα στις παρατηρήσεις επί των άρθρων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, όλοι έχουµε κουραστεί, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι λέτε; Για
ποιο θέµα;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λέω ότι οι συνάδελφοι µιλούν µεταξύ
τους. Είµαστε λίγοι, είµαστε οι τελευταίοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό γίνεται
συνεχώς, κυρία συνάδελφε. Δυστυχώς!
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ξεκινώ, υπογραµµίζοντας την ικανοποίησή µας για την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 40 της παραγράφου 4, σχετικά µε το φλέγον θέµα της διασφάλισης του
αµετάθετου των αστυνοµικών σε ό,τι αφορά τη διάδοση των
νέων περιφερειακών αστυνοµικών διευθύνσεων.
Είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι ο Υπουργός εισάκουσε την αγωνία
των αστυνοµικών, που µετέφεραν και οι λοιποί συνάδελφοι κατά
την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή και προχώρησε
σε µία σαφή διατύπωση ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου δεν θα
γίνει καµµία αλλαγή στον κώδικα µεταθέσεων. Και λέω «αγωνία
των αστυνοµικών», γιατί, κύριε Υπουργέ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι γενναίες µειώσεις που έχουν υποστεί όλες οι κατηγορίες των ενστόλων, σηκώνοντας και αυτοί µε τη σειρά τους το
βάρος της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας µας, δεν θα
τους επέτρεπαν να αντέξουν την περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση µιας µετάθεσης µακριά από τον τόπο διαµονής και συµφερόντων τους.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 36 του Κεφαλαίου Ε’ του νοµοθετήµατος, που αφορά διατάξεις σχετικά µε τον κρισιµότατο συντονισµό και τη διοίκηση των υπηρεσιών, εκφράζονται φόβοι και
επιφυλάξεις ως προς την πρακτική αποτελεσµατικότητά τους.
Και αυτό, γιατί βάσει του νέου οργανογράµµατος, οι νέοι διευθυντές τάξης, πρώην αστυνοµικοί των νοµών, έχουν στην εποπτεία τους µόνο τα ζητήµατα τάξης του νοµού τους. Ζητήµατα
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ασφάλειας, όπως για παράδειγµα κλοπές, ληστείες, και ποινικά
κολάσιµες παραβατικές συµπεριφορές εκφεύγουν, σύµφωνα µε
το νέο οργανόγραµµα, από την εποπτεία τους και υπάγονται
στον κεντρικό έλεγχο του περιφερειακού διευθυντή ασφάλειας
ή όπως, για παράδειγµα, στην περίπτωση των Σερρών στην ευθύνη ενός περιφερειακού διευθυντή έξι νοµών όλης της Κεντρικής Μακεδονίας.
Εδώ θα πρέπει να επιδείξουµε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το νέο
διοικητικό µοντέλο να είναι επιχειρησιακά άρτιο και αποτελεσµατικό, γιατί η νέα διοικητική έκταση της εποπτείας του νέου περιφερειακού διευθυντή µπορεί στην πράξη να σηµαίνει χαλαρότερο έλεγχο και ελλιπή ασφάλεια, ιδιαίτερα στις κρίσιµες παρούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 52, που ρυθµίζει -και ορθώς το πράττει- εκκρεµούντα ζητήµατα µετακινήσεων προσωπικού και εκκαθαρίσεων δαπανών, οφείλω να µεταφέρω το δίκαιο αίτηµα της
Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Σερρών, οι οποίοι ζητούν να
γίνουν οι αναγκαίες προσθήκες και βελτιώσεις, ώστε στις πληρωµές των εκτός έδρας που ρυθµίζονται, να συµπεριληφθούν
και οι δαπάνες όσων αστυνοµικών µετακινήθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για τις ανάγκες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2010.
Συγκεκριµένα, ζητούν στην παράγραφο 2 του άρθρου η ηµεροµηνία 1-6-2012 να αντικατασταθεί από την ηµεροµηνία 1-82010. Πρόκειται για βελτίωση που αποκαθιστά αδικίες σε βάρος
αστυνοµικών, οι οποίοι µετακινήθηκαν και διέµειναν, ως όφειλαν,
στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες φρούρησης της διεξαγωγής
της Διεθνούς Εκθέσεως και κινδυνεύουν τώρα, όχι µόνο να µην
πληρωθούν τα εκτός έδρας, αλλά και να πληρώσουν τη διαµονή
τους από την τσέπη τους.
Κλείνοντας – δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, αλλά ελπίζω
να διαβάσει τα Πρακτικά – θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σηµαντικά ζητήµατα ασφάλειας του Νοµού Σερρών, τα οποία δυστυχώς παραµένουν ακόµη εκκρεµή και δεν διευθετούνται µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Πρόκειται για το πολυθρύλητο Τµήµα Μεταγωγών στη Νιγρίτα Σερρών, που προβλέπει την ασφαλή µεταγωγή των κρατουµένων από τις φυλακές της Νιγρίτας, το οποίο
ακόµη δεν έχει ιδρυθεί, παρά το γεγονός ότι έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγµα για την ίδρυσή του από το 2012, το υπ’ αριθ.
14/2012.
Παρακαλούµε, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό να δει µε τη δέουσα
σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που απαιτείται το συγκεκριµένο θέµα, αφού η ασφάλεια και η προστασία των αστυνοµικών
και των πολιτών δεν χωρά περαιτέρω καθυστερήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη η επάνδρωση, η στελέχωση και η λειτουργία του
Τµήµατος Μεταγωγών µε τριάντα οργανικές θέσεις αστυνοµικού
προσωπικού, όπως προβλέπει το σχετικό προεδρικό διάταγµα.
Αρκεί να υπενθυµίσω ότι στο Σωφρονιστικό Κατάστηµα της Νιγρίτας οι τριακόσιοι εβδοµήντα κρατούµενοι, πολλοί εξ αυτών
βαρυποινίτες, µετακινούνται συχνά από και προς τα δικαστήρια
άλλων νοµών και το νοσοκοµείο. Είκοσι οκτώ κρατούµενοι πρέπει
να υποβληθούν σε εξετάσεις αυτή την εβδοµάδα, άρα και στις
αναγκαίες µεταγωγές, κύριε Υπουργέ, µε αποτέλεσµα να απασχολούν σηµαντική αστυνοµική δύναµη από την ήδη ελλιπή
αστυνοµική δύναµη της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών.
Και λέω «ελλιπή», κύριε Υπουργέ, γιατί η αναλογία αντιστοίχισης αστυνοµικού προς πολίτη είναι ένας προς τριακόσιους
ογδόντα οκτώ στον δεύτερο µεγαλύτερο τόσο σε έκταση όσο
και σε πληθυσµό νοµό της Κεντρικής Μακεδονίας, µε ιδιαίτερα
αυξηµένες ανάγκες αστυνόµευσης, που υπαγορεύονται, συν τοις
άλλοις, και από τις ανάγκες φύλαξης εβδοµήντα πέντε χιλιοµέτρων συνοριακής γραµµής µε τη Βουλγαρία.
Πότε, λοιπόν, θα τρέξει η όλη διαδικασία στελέχωσης του Τµήµατος Μεταγωγών Νιγρίτας;
Δεύτερον, θα υπάρξουν κίνητρα εντοπιότητας, προκειµένου
να προτιµηθούν οι επιθυµούντες αστυνοµικοί σερραϊκής καταγωγής; Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι στην παρούσα οικονοµική
συγκυρία και µε δεδοµένες τις περικοπές που έχουν υποστεί οι
ένστολοι, το κριτήριο της εντοπιότητας είναι µείζον για τον οικογενειακό και οικονοµικό προγραµµατισµό τους και ως εκ τούτου,
για την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το θέµα της εντοπιότητας, αλλά και της θωράκισης και µη επιβάρυνσης της ίδιας Αστυνοµικής Διεύθυνσης σχετίζεται και µε
την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κράτησης Ανοιχτού
Τύπου της Ροδόπολης Σερρών. Είναι προφανές ότι η στελέχωσή
του για τη φύλαξη, τόσο των εγκαταστάσεων, όσο και των ατόµων που θα φιλοξενηθούν εκεί, δεν πρέπει να επιβαρύνει την
αστυνοµική δύναµη του υπόλοιπου νοµού, αλλά να γίνει µε τις
προβλεπόµενες αποσπάσεις αστυνοµικών και µε κριτήρια εντοπιότητας. Μόνο έτσι η λειτουργία του δεν θα αντιστρατεύεται τα
επιβαλλόµενα επίπεδα ασφάλειας και αστυνόµευσης ενός νοµού
και θα συντείνει στη διασφάλιση των όρων κοινωνικής ειρήνης,
που είναι ζητούµενο για περιοχές µε κέντρα κράτησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξεως και Προστασίας
του Πολίτη κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είχα αντιληφθεί ότι τελείωσε ο µακρύτατος κατάλογος των
οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχουµε τρεις
που δεν ήρθαν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μάλιστα. Διότι έχω πάντα την άποψη ότι ο
Υπουργός πρέπει να ακούει τις απόψεις όλων των συναδέλφων,
πριν διατυπώσει την ολοκλήρωση της σκέψης του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Θα ήθελα και πάλι να ξεκινήσω την καταληκτική τοποθέτησή
µου ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τη συµµετοχή τους στη συζήτηση και µάλιστα για το
γεγονός ότι διεξήχθη ένας εκτεταµένος διάλογος σε ένα απολύτως ήρεµο κλίµα, για ένα θέµα το οποίο πολλάκις στο παρελθόν
έχει δηµιουργήσει σε αυτή την Αίθουσα και εντάσεις και αντεγκλήσεις και έχει δηµιουργήσει την ανάγκη τοποθετήσεων σε
υψηλούς τόνους. Είναι ευχής έργον ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε και
δεν χρειάστηκε να γίνει. Μπορέσαµε να συζητήσουµε ήρεµα µεταξύ µας.
Έχουν µιλήσει οι συνάδελφοι για τα άρθρα του νοµοθετήµατος και ιδίως ο επιµελής εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος εκτενώς τοποθετήθηκε. Δεν έχω κανέναν
λόγο να σας ταλαιπωρήσω, επαναλαµβάνοντας αυτά που µε
ακρίβεια και σοβαρότητα ο ίδιος διατύπωσε.
Θα ήθελα απλώς να σας πω δύο πράγµατα σαν συνέχεια της
χθεσινής µου τοποθέτησης επί της αρχής.
Κυρίες και κύριοι, η απόδοση των Ελλήνων αστυνοµικών προς
την ελληνική κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες που έχω την εξαιρετική τιµή να είµαι
πολιτικός προϊστάµενος, υπήρξε εντυπωσιακή όσον αφορά τα
αποτελέσµατά της και τους αξίζει η ευγνωµοσύνη του κοινωνικού
συνόλου. Οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να παρέχουν αυτές τις
υπηρεσίες σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές κλίµα, ιδιαίτερα δυσµενές
οικονοµικά γι’ αυτούς, αλλά ιδιαίτερα δυσµενές λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία, συνθήκες που
ευνοούσαν την αύξηση, την ανάπτυξη, όχι τη µείωση της εγκληµατικότητας.
Σας είπα και την άλλη φορά ότι από το 2011 µέχρι σήµερα
υπάρχει µείωση του µέσου δείκτη εγκληµατικότητας άνω του
30% και 17,6% από το 2012 στο 2013. Αυτό δεν έγινε παρά µε
τον ιδρώτα, αν θέλετε και µε το αίµα -διότι θρηνήσαµε και νεκρούς- του Έλληνα και της Ελληνίδας αστυνοµικού.
Πράγµατι -µου το είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, προηγουµένως, θα το επαναλάβω- δεν υπάρχει κλάδος Έλληνα εργαζόµενου, ο οποίος να έχει θρηνήσει περισσότερα θύµατα τα
τελευταία χρόνια. Από το 1984 µέχρι σήµερα, αν δεν µε απατάει
η µνήµη µου, η Ελληνική Αστυνοµία έχει θρηνήσει πάνω από εκατόν είκοσι νεκρούς σε ώρα καθήκοντος. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Κατά συνέπεια, τους ανήκει ο σεβασµός της κοινωνίας.
Μπορεί να έχουµε ιδεολογικές διαφορές µε το σύστηµα, µε οτι-
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δήποτε. Το σέβοµαι απολύτως. Όµως, είναι διαφορετικό και πρέπει να το διαχωρίσουµε.
Από εκεί και πέρα, δε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέχθηκαν και για την Πυροσβεστική και για την Πολιτική Προστασία.
Θέλω κι εδώ να θυµίσω ότι και ο Έλληνας πυροσβέστης τη σεζόν
που πέρασε υπό δυσχερείς συνθήκες πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Είχαµε µείωση, κυρίες και κύριοι, κατά 50% των καµένων εκτάσεων. Αυτά δεν είναι αυτονόητα πράγµατα.
Σας είπα, όµως, και σας ξαναλέω -και νοµίζω ότι αναγνωρίστηκε περίπου από όλους όσους µίλησαν- ότι το υπάρχον µοντέλο και στην Αστυνοµία και στην Πυροσβεστική και στην
Πολιτική Προστασία -δεν λέω το µοντέλο στο Υπουργείο, διότι
το Υπουργείο δεν είχε µοντέλο, διότι δεν υπήρχε Υπουργείο- έχει
εκµετρήσει το ζην. Εάν δεν πάµε σε βαθιά µεταρρύθµιση, δεν
υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να αλλάξει το µοντέλο. Δεν µπορούµε
να ζούµε όπως υπήρχε η Αστυνοµία το 1960, το 1950, διότι γι’
αυτό το οργανωτικό µοντέλο συζητάµε σήµερα. Δεν συζητάµε
για το 1984. Το 1984 είναι η συγχώνευση.
Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Να σας πω
έναν άλλο αριθµό που δεν σας είπα στην πρωτολογία µου. Υπάρχει ένας τρόπος µέτρησης των ανθρωποωρών που διατίθενται
πίσω στον πολίτη σε σχέση µε ό,τι παίρνει από τα στελέχη της
κάθε Αστυνοµίας στον κόσµο. Ένα αποδεκτό ποσοστό είναι της
τάξης του 20% περίπου. Δηλαδή, από κάθε εκατό ανθρωποώρες,
τις οποίες παίρνει η Ελληνική Αστυνοµία από τα στελέχη της, το
20% να αποδίδεται σε ορατές υπηρεσίες ασφάλειας στους πολίτες. Θα µου πείτε ότι είναι λίγο. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό
στην Ελληνική Αστυνοµία; Είναι 9,2%. Γιατί είναι 9,2%; Διότι το
όλο σύστηµα είναι γραφειοκρατικό, υδροκέφαλο και αντιπαραγωγικό. Έχουµε τέσσερις χιλιάδες άτοµα -σας το ξαναείπα- σε
επιτελεία, σε επιτελικές θέσεις. Όχι σε θέσεις γραφειοκρατίας,
σε επιτελικές θέσεις. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Επίσης, ο κλάδος Ασφάλειας αυτή τη στιγµή -που δεν είναι
κλάδος, θα γίνει κλάδος- έχει εννιά χιλιάδες εξακόσια άτοµα. Ο
αριθµός είναι εκπληκτικός! Είναι περίπου µιάµιση φορά πάνω
από ό,τι χρειάζεται σε ένα τέτοιο µοντέλο πληθυσµιακό για να
υπηρετήσει την κοινωνία.
Ποιοι είναι οι µέσοι όροι µας; Είναι 1 προς 195. Δεν έχουµε λίγους αστυνοµικούς. Έχουµε αστυνοµικούς κακά τοποθετηµένους. Βεβαίως, ακούστηκε το εξής: Γιατί είναι αυτό; Αλήθεια είναι
αυτό, αλλά τι φταίει; Φταίει το ότι υπηρετούν στα ΜΑΤ. Δεν πρόκειται να σας πω πόσοι ακριβώς υπηρετούν στα ΜΑΤ. Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι ο αριθµός είναι πολύ µικρός και δεν έχει
καµµία σχέση µε τη διαστροφή αυτού του µοντέλου.
Το πρόβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως και της Πυροσβεστικής, είναι τα επάλληλα επίπεδα διοίκησης, τα οποία δεν
αντέχουν σε καµµιά λογική. Το υπάρχον νοµοθέτηµα σε ένα σηµαντικό βαθµό αυτό το εξυγιαίνει και κυρίως δηµιουργεί αυτή
την κατάσταση που µπορεί αύριο να οδηγήσει και σε µετατροπή
του βαθµολογίου και σε µια άλλη µορφή προσοντολογίου.
Έρχοµαι σε αυτό το οποίο επίσης είναι σηµαντικό και πρέπει
να σας το πω. Αυτό το νοµοθέτηµα µόνο του δεν στέκει και εγώ
είµαι της άποψης ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο περιληπτικό,
κατ’ αρχήν. Σέβοµαι απόλυτα την κριτική που ασκήθηκε από την
ΔΗΜΑΡ σε αυτό το σηµείο.
Πρέπει να υπάρξει µια σειρά από προεδρικά διατάγµατα. Γιατί
προεδρικά διατάγµατα; Για να µπαίνουν στον έλεγχο συνταγµατικότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας, γι’ αυτό προεδρικά
διατάγµατα και όχι υπουργικές αποφάσεις. Και γι’ αυτά επίσης
κανένα πρόβληµα δεν έχω να καθίσουµε να τα συζητήσουµε.
Σας θυµίζω ότι πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πήγα στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και κάναµε µια συζήτηση για όλα
αυτά, όπως κάναµε και µια συζήτηση για τη µετανάστευση. Σας
θυµίζω επίσης πως, παρ’ ότι ελέχθη ότι δεν υπήρχε διάλογος,
επ’ αυτού του νοµοθετήµατος στις διαφορετικές εκδοχές του,
δηλαδή στο κοµµάτι για την Αστυνοµία, στο κοµµάτι για την Πυροσβεστική, στο κοµµάτι για την Πολιτική Προστασία, γίνεται
διάλογος άνω των δώδεκα µηνών. Απλώς, στην Ελλάδα έχουµε
την αντίληψη ότι ο διάλογος είναι κάτι το οποίο δεν αρχίζει ποτέ,
δεν τελειώνει ποτέ, δεν γίνεται µε έγγραφα, γίνεται µόνο µε συναντήσεις.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι του χρόνου λήξεως του
κύριου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω δύο-τρία λεπτά ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ κουρασµένοι οι συνάδελφοι. Είναι από το πρωί εδώ. Δεν θέλω να
καταχραστώ της καλοσύνης τους και της ευγένειάς τους.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει προσοντολόγιο, καθηκοντολόγιο.
Σας το ξαναείπα ότι δεν µπορεί ο τροχαίος να µετατρέπεται σε
στέλεχος της Ασφάλειας από τη µια µέρα στην άλλη. Θα πρέπει
να γίνει ριζική αλλαγή στις ακαδηµίες, και στην Πυροσβεστική
και στην Αστυνοµία. Πρέπει να µπούµε σε νέα µοντέλα, σε µια
νέα πραγµατικότητα.
Εδώ, σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ.
Λαφαζάνη να µετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ µε πιο συγκεκριµένες προτάσεις. Εγώ, ειλικρινά, σας λέω ότι είµαι ευτυχής που ο ΣΥΡΙΖΑ
έστω πέντε, έξι, επτά άρθρα τα ψηφίζει. Είµαι ευτυχής γι’ αυτό.
Θεωρώ ότι είναι µια αρχή.
Ειλικρινά, θέλω να σας πω ευχαριστώ πολύ που ψηφίζετε το
άρθρο για το Συνήγορο του Αστυνοµικού. Μου έκανε εξαιρετική
εντύπωση που το κάνετε αυτό. Διότι ήταν άδικο. Υποχρεώναµε
τον Έλληνα αστυνοµικό από την τσέπη του, από τον γλίσχρο
µισθό των 800 ευρώ που του δίνουµε, όταν αδίκως µηνύεται όταν
δικαίως µηνύεται δεν υπάρχει θέµα να πρέπει επί χρόνια να προκαταβάλλει τις δικηγορικές αµοιβές του, που δεν είναι καθόλου
λίγα χρήµατα και στο τέλος, αν δικαιωθεί, να ζητήσει πίσω τα
χρήµατα από το ελληνικό δηµόσιο, που γνωρίζουµε όλοι πόσο
«καλοπληρωτής» είναι.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι καλώς ψηφίστηκε η διάταξη και µάλιστα µε την ευρύτατη αυτή πλειοψηφία. Αυτή µπορεί να είναι µια
αρχή, αλλά πρέπει η αρχή αυτή να συνεχιστεί. Διότι πρέπει και ο
ΣΥΡΙΖΑ, παίζοντας το ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να
µας παρουσιάσει συνολικά τις προτάσεις του.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα το καταλαβαίνω. Ειλικρινά, το καταλαβαίνω. Έχει µια λογική. Δεν συµφωνώ καθόλου µαζί σας, το
ξέρετε. Καταλαβαίνω, όµως, τη λογική σας. Είναι άλλη από τη
δική µου, όµως την καταλαβαίνω, τη σέβοµαι.
Πρέπει, όµως, και µε το ΣΥΡΙΖΑ να βρούµε ένα modus vivendi.
Πρέπει να συζητάµε για τα θέµατα. Τι θέλει; Το φαινόµενο του
βίαιου αναρχισµού πρέπει να το καταδικάζει εκτός πάσης συζήτησης. Αντιλαµβάνοµαι το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόµµα, το οποίο έχει
µαρξιστικές καταβολές. Αυτό είναι γνωστό.
Ξέρετε ίσως ότι ο αδελφός του Λένιν, ο Αλέξανδρος, ήταν
αναρχικός. Μετείχε σε αναρχική οργάνωση, τη Ναρόντναγια
Βόλια, στη Ρωσία. Εκτελέστηκε από τον Τσάρο. Ο ίδιος ο Λένιν,
όµως, ξεκαθάρισε τη σχέση του µε τους αναρχικούς ευθύς εξαρχής. Υπήρξε ιδεολογικός τους αντίπαλος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από πού αντλεί τα νάµατα της ιδεολογικής του σκέψης; Πρέπει αυτά όλα να µας τα ξεκαθαρίσετε κάποτε. Είστε ένα
κόµµα το οποίο διεκδικεί την εξουσία. Πρέπει να µας πείτε ιδεολογικά πώς το σκέφτεστε. Πώς το σκέφτεστε; Δεν µπορεί «και
µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ» και µε τον έναν και µε
τον άλλο και µε τη θολούρα και µε το ένα και µε το άλλο.
Κατηγορηθήκαµε επειδή υπάρχει αυτοκίνητο της Αστυνοµίας
µε ΜΑΤ στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας. Παρακαλώ, µου δίνετε την
εξουσιοδότηση να το βγάλω από εκεί; Να παρακαλέσω τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη, να το βγάλει; Μου εγγυάστε ότι στο κέντρο της Αθήνας
δεν θα συµβούν ξανά αυτά που συνέβησαν το Φλεβάρη του 2011
ή το Δεκέµβρη του 2008; Πρέπει να θυµίσω τι λεγόταν σε αυτή
την Αίθουσα το Δεκέµβρη του 2008, όταν καιγόταν η Αθήνα;
Το γεγονός ότι επί δεκαοκτώ µήνες δεν έχει πέσει ούτε µια
βόµβα µολότοφ στο κέντρο της Αθήνας σε ποιον οφείλεται;
Ήταν άχρηστη η παρουσία των αστυνοµικών δυνάµεων στο κέντρο; Για να ξέρω, δηλαδή. Εδώ, πρέπει τα πράγµατα να τα λέµε
µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και πρέπει να καταλήξουµε κάπου.
Διότι το δικαίωµα στη διαµαρτυρία είναι απολύτως σεβαστό,
αλλά σεβαστό είναι και το δικαίωµα του καταστηµατάρχη του
κέντρου της Αθήνας να ζήσει την οικογένειά του και του υπαλλήλου του µαγαζιού αυτού που χάνει τη δουλειά του, επειδή το
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µαγαζί αυτό καίγεται, για να µην πάω και στις ζωές των θυµάτων
που χάσαµε.
Κυρίες και κύριοι, είναι ευαίσθητα αυτά τα πράγµατα και πρέπει η Εθνική Αντιπροσωπεία να τα συζητάει µεν, αλλά να καταλήγει και σε κοινούς τόπους.
Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ήταν εδώ και ο συνάδελφος, ο
κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, που µόλις βγήκε έξω. Εγώ είµαι
ευθέως υπέρ της άποψης την οποία υποστηρίζει και ο καθηγητής
κ. Πανούσης. Πρέπει να υπάρχει κάποια στιγµή συγχώνευση των
δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το όνοµα
ίσως «Υπουργείο Ανθρωπίνων Ελευθεριών» µπορεί να συζητηθεί
και είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν συνέργειες, χωρίς τις οποίες και
χωρίς την εκµετάλλευση των οποίων δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία της δηµόσιας ασφάλειας.
Επίσης, υπάρχει ένα πολύ µεγάλο θέµα που αφορά το σωφρονιστικό σύστηµα. Ο συνάδελφος Υπουργός –και γι’ αυτό ήθελα
την παρουσία του- κάνει τεράστιες προσπάθειες απέναντι σε µια
δυσχερέστατη πραγµατικότητα. Ήµουν κι εγώ για λίγους µήνες
Υπουργός Δικαιοσύνης. Χωρίς τη συνένωση αυτών των δύο
Υπουργείων είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιµετωπισθεί αυτή η
πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζω τη συζήτηση αυτή
όχι σαν µία καταληκτική συζήτηση, αλλά σαν ένα σηµαντικό βήµα
-µε την ψήφιση αυτού του νοµοθετήµατος- ενός διαρκούς διαλόγου στην υπηρεσία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, της
ζωής του Έλληνα πολίτη και σας ευχαριστώ θερµά για τη συµµετοχή σας σ’ αυτήν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνετε φιλότιµες προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν µπορείτε να αποφύγετε τις κακές συνήθειές σας. Κάνατε και εσείς
ένα µικρό παραλήρηµα, για άλλη µια φορά, κατά του ΣΥΡΙΖΑ και
προσπαθείτε να µας κάνετε και µαθήµατα λενινισµού. Χθες είχαµε τον κ. Βορίδη και σήµερα πήρατε τη σκυτάλη εσείς.
Δεν µας είπατε όµως: Γιατί απαγορεύσατε σήµερα ό,τι κινείται
στο κέντρο της Αθήνας; Γιατί αυτή η απαγόρευση; Επειδή ήρθε
ο Γερµανός Πρόεδρος; Τι είναι ο Πρόεδρος της Γερµανίας; Ο
ύπατος αρµοστής; Αν πήγαινε σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα
έκαναν τα ίδια ή είστε αποικία και προτεκτοράτο και τα κάνετε;
Θα πήγαινε στη Γαλλία και θα έκλειναν τους δρόµους του Παρισιού και θα έλεγαν ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις, οι συγκεντρώσεις, οι πορείες; Θα γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα;
Και ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις;
‘Οχι µόνο πήρατε αυτήν την απόφαση, αλλά και αυτούς που
επιχείρησαν ειρηνικά να κάνουν µια πορεία, χρησιµοποιήσατε τα
ΜΑΤ για να τους αντιµετωπίσετε και χρησιµοποιήσατε και χηµικά
σ’ αυτό που σας είπα «χηµικό πόλεµο». Αντιδράτε, αλλά αυτό
είναι. Διεξάγετε έναν χηµικό πόλεµο ως Κυβέρνηση εναντίον του
εχθρού λαού.
Δεν υπάρχει κλάδος, δεν υπάρχουν εργαζόµενοι σε οποιονδήποτε τοµέα που να µην έχουν υποστεί τον χηµικό σας πόλεµο.
Το λέω αυτό όχι µόνο για κλάδους οι οποίοι θα µπορούσατε να
πείτε ότι είναι «σεσηµασµένοι». Οι ίδιοι οι αστυνοµικοί σε πορείες
τους έχουν αντιµετωπιστεί από τα ΜΑΤ µε τον πιο βίαιο και αποτρόπαιο τρόπο. Έχουν χρησιµοποιηθεί τα χηµικά και εναντίον
των αστυνοµικών. Οι πρώτοι που υφίστανται τις συνέπειες των
χηµικών είναι οι ίδιοι που τα χρησιµοποιούν. Διότι αυτά τα χηµικά
αποτελούν κίνδυνο-θάνατο γι’ αυτούς που τα υφίστανται. Αυτά
είναι.
‘Οταν σας λέµε αυτά τα πράγµατα, µας λέτε τροµοκράτες;
Αυτή είναι η απάντησή σας; Το ποιος ασκεί τροµοκρατία σε
αυτήν τη χώρα είναι πασίγνωστο και στον τελευταίο πολίτη. Εδώ
και τέσσερα χρόνια ασκείτε στον ελληνικό λαό, σε αυτήν τη
χώρα, στον απλό πολίτη µία απίστευτη τροϊκανή, µνηµονιακή
τροµοκρατία.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία βιώνουν οι πάντες,
πέρα από ιδεολογικά και πολιτικά σύνορα. Γι’ αυτό και έχουν
γίνει οι µεγάλες αυτές πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις
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στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό γίνονται. Γιατί βιώνει µία τραγωδία, κυριολεκτικά, έναν εφιάλτη, από τις πολιτικές που ασκείτε.
Και µας λέτε εµάς τώρα για την τροµοκρατία. Δεν δεχόµαστε
µαθήµατα αντιτροµοκρατικής δράσης. Πρέπει να συµπεριφέρεστε µε έναν διαφορετικό τρόπο, διότι ο καθένας έχει την ιστορία
του σε αυτήν τη χώρα. Είναι πασίγνωστη αυτή η ιστορία. Ξέρουν
τι έχουµε κάνει στη διαδροµή µας. Όλοι ξέρουµε. Δεν πέσαµε
από τον ουρανό. Και έχουµε περάσει και δύσκολους καιρούς. Κι
εµείς δεν σηκώσαµε ποτέ το χέρι. Δεν απλώσαµε ποτέ το χέρι
σε συµπολίτη µας. Ποτέ! Πάντοτε µε άµυνα και η άµυνα πάντοτε
µε απόλυτα ειρηνικό τρόπο. Αυτή είναι η δική µας ιστορία. Εσείς,
όµως, µε το παραµικρό…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου. Μη διακόπτετε τον κ. Λαφαζάνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στις εθνικές παρελάσεις της
28ης Οκτωβρίου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να ελέγξετε τα στελέχη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν έχετε να πείτε κάτι, να το
πείτε στο Βήµα.
Μη φωνασκείτε από κάτω, γιατί δεν σας ακούω κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι τώρα
καλά δεν πηγαίναµε; Υπάρχει λόγος να γίνεται καβγάς; Σας παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν µπορούµε άλλο να ακούµε
ψέµατα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κρατήστε το από τον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, έχετε
ένα λεπτό παραπάνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ενοχλείστε! Γιατί οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι κυβερνήσεις των ΜΑΤ.
Κυβερνούν µε τα ΜΑΤ. Δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν µπορούν να εµφανιστούν πουθενά. Δεν µπορούν να κάνουν µία εκδήλωση. Δεν µπορούν να κάνουν µία κίνηση, µία πρωτοβουλία…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τις συγκεντρώσεις εγώ τις
κάνω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Κεγκέρογλου. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Οργανωτής των αντισυγκεντρώσεων είστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέµε αλήθειες. Αλήθειες σάς
λέµε.
Και για του λόγου το αληθές, τι κυβερνήσεις έχουµε και τι
ρόλο παίζουν, σας είπα για τη διάταξη αυτή του άρθρου 31, που
αφορά τα ΜΑΤ, τις Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Σας έθεσα ένα θέµα. Δεν απαντήσατε καθόλου. Ούτε καν το
σχολιάσατε. Το επαναλαµβάνω…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να τα καταργήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορίστε; Γιατί δεν ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν επιτρέπεται
ο διάλογος, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε και ένα ελάττωµα. Εδώ
αυτά τα οποία λέµε είναι πολύ συγκεκριµένα, πάρα πολύ σαφή
και νοµίζω αρκετά τεκµηριωµένα. Δεν λέω ότι θα συµφωνήσετε
κατ’ ανάγκην, αλλά στο επιχείρηµα θα απαντάτε µε επιχείρηµα
και όχι να πετάτε την µπάλα στην εξέδρα και να ανακαλύπτετε
φαντάσµατα. Δεν υπάρχουν φαντάσµατα. Εδώ είµαστε όλοι, ενώπιος ενωπίω.
Σας λέω, λοιπόν, για τις Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αυτές που διευθύνουν τα ΜΑΤ.
Τι λέει η διάταξη; «Οι Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από επιτελείο και από
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υποδιευθύνσεις. Η επιµέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση των
Διευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς το λέτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ποιο είναι το πρόβληµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό σε
µια δηµοκρατία; Γιατί αυτά τα στεγανά; Πού ακούστηκε να µη
γνωρίζουµε εµείς και να µη γνωρίζει ο ελληνικός λαός -ο απλός
πολίτης, ο οποίος υφίσταται αυτόν τον χηµικό πόλεµο- τη διάρθρωση, την επιχειρησιακή τακτική, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια;
Κοιτάξτε αοριστία. Υπάρχουν, δηλαδή, αναγκαίες λεπτοµέρειες, τις οποίες τις περνάµε έτσι στο νοµοσχέδιο. Πώς είναι δυνατόν; Εδώ θα µας απαντήσετε γιατί το κάνετε αυτό και γιατί δεν
θέλετε αυτήν τη δηµοσιότητα και όλα στο φως.
Σας είπα και το άλλο. Ούτε και αυτό το σχολιάσατε. Τα θεωρείτε όλα ότι τα λέµε έτσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στο άρθρο 62 και στη Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας. Συνιστάται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και βρίσκεται υπό την εποπτεία του
Πρωθυπουργού. Τι κάνει αυτή η ΣΥΔΚΕΑ; «Συνιστά την εθνική
αρχή της χώρας µας σε θέµατα συντονισµού και αντιµετώπισης
σοβαρών τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών και γενικότερα»,
ακούστε τώρα σαφήνεια στη διατύπωση, «κάθε είδους κρίσιµων
περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται
από τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο να επιληφθεί αυτή.
Διασφαλίζει δε, τη συνεργασία ως και την άµεση και αποτελεσµατική κοινή και διαλειτουργική δράση όλων των εµπλεκοµένων», χωρίς να αναφέρεται ποιοι είναι και οι εµπλεκόµενοι,
«ανάλογα µε τη φύση του περιστατικού, δυνάµεων, φορέων και
υπηρεσιών, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο». Τι εξουσιοδότηση είναι αυτή; Γι’ αυτό έπρεπε να έχει γίνει
µια ολόκληρη συζήτηση εδώ. Διότι ο Πρωθυπουργός αναλαµβάνει έκτακτες εξουσίες και οποιαδήποτε στιγµή ο ίδιος κρίνει και
θεωρεί ότι κάθε είδους περιστατικά είναι κρίσιµα για την εσωτερική ασφάλεια κάνει αυτήν τη γενική κινητοποίηση, τον συντονισµό, χωρίς να µας λέει και ποιες ακριβώς δυνάµεις περιλαµβάνονται.
Αυτό είναι το κράτος της έκτακτης ανάγκης, το κράτος που
επιβάλλει την τροµοκρατία στους πολίτες του, το κράτος που
είναι έτοιµο να περάσει σε νέα φάση, αυταρχικής διεύθυνσης, η
οποία γίνεται µόνιµο χαρακτηριστικό του. Υπερεξουσίες αυταρχικού, αντιλαϊκού τύπου, άκρως αντιδηµοκρατικού τύπου. Εδώ
θα ορίζεται ποιες είναι οι καταστάσεις που µπορούν να αντιµετωπιστούν, ποιες δυνάµεις θα χρησιµοποιούνται, για ποιον λόγο,
πού θα λογοδοτούν όταν γίνεται τέτοια κινητοποίηση δυνάµεων.
Σε µια δηµοκρατία δεν µπορεί να φέρνετε άρθρα τύπου 62.
Είπε ο κύριος συνάδελφος ότι εµείς κάνουµε «κατηγορώ» κατά
της Αστυνοµίας, ότι θέλουµε να βάλουµε την Αστυνοµία στη
γωνία, ότι χρησιµοποιούµε την Αστυνοµία ως εξιλαστήριο θύµα.
`Ακουσον-άκουσον!
Εµείς κατηγορούµε την Αστυνοµία ή αυτοί, που βάζουν την
Αστυνοµία να παίζει έναν ρόλο ο οποίος, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, είναι αυταρχικός, είναι ρόλος κατασταλτικός, χωρίς να
υπάρχει ουσιώδης αιτία, είναι ρόλος ο οποίος στρέφεται ενάντια
στην πολιτική και κοινωνική διαµαρτυρία των πολιτών και άρα
στα δηµοκρατικά δικαιώµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς κατηγορούµε, λοιπόν, την
Αστυνοµία; Εµείς θέλουµε να τη βάλουµε στη γωνία; Αυτοί, που
τη χρησιµοποιούν έτσι.
Εµείς είµαστε υπέρ των αστυνοµικών, είναι εργαζόµενοι. Το
είπα και χθες µε όλη τη σηµασία της λέξης και το υπογραµµίζω,
το επαναλαµβάνω µε κάθε κατηγορηµατικότητα.

8177

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είστε µε αυτούς που σας ψηφίζουν.
Να αγαπάµε όλους τους εργαζόµενους, όχι µόνο αυτούς που
µας ψηφίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω τον θόρυβό σας. Ίσως
δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Θέλετε άλλα πράγµατα να ακούτε
από εµένα, όµως δεν θα ακούτε άλλα πράγµατα. Αυτά πιστεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θεωρούµε τον ένστολο ως εργαζόµενο που προσφέρει
υπηρεσία και θέλουµε να ενισχύσουµε τον ρόλο του, για να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, τον τόπο, την Ελλάδα, τον ελληνικό
λαό, την προοπτική της. Θέλουµε να υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δηµοκρατία, την ασφάλεια, που σηµαίνει πρώτα απ’
όλα δηµοκρατικά δικαιώµατα για τον πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε υπερβεί
το χρόνο ήδη κατά 60%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός είναι ο ρόλος τους και αυτόν τον ρόλο παίζουµε.
Όσον αφορά τη συγκρότηση, είπα χθες –και τελειώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε- σειρά από πράγµατα. Σας είπα ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτική προστασία να είναι υπόθεση του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης. Εσείς το λέτε Προστασίας του Πολίτη, παραδοσιακά το ξέρουµε ως Δηµόσιας Τάξης.
Δεν είναι δυνατόν η µεταναστευτική πολιτική, η οποία είναι ευρύτερη και λαµβάνει ανθρώπους, να είναι υπόθεση αστυνοµική.
Μπορεί να έχει αστυνοµικές πλευρές, βεβαίως, αλλά δεν είναι
υπόθεση της Αστυνοµίας. Δεν µπορεί να µιλάτε για κλάδο αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Αυτή η ορολογία δεν µπορεί να
χρησιµοποιείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, γιατί αγνοείτε το Προεδρείο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς τελειώνετε; Μια ώρα τώρα µου λέτε ότι τελειώνετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα είχα τελειώσει.
Φτιάχνετε ένα γραφειοκρατικό τέρας, το οποίο έχει αρχή,
τέλος δεν θα έχει. Δεν θα τελειώσετε µετά από δυο χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έχουµε τη διάρθρωσή της και
µετά από χρόνια για το πού θα καταλήξει, αποτέλεσµα όµως δεν
θα έχει.
Βεβαίως, έχει δίκιο στην επιστολή που µας έστειλε η ΠΟΑΣΥ,
που ζητά να αποσυρθεί αυτό το νοµοσχέδιο, να γίνει διακοµµατική επιτροπή µε τη συµµετοχή ευρύτερων φορέων, προκειµένου
να έχουµε κάτι καλύτερο, κάτι δηµοκρατικότερο, κάτι αποτελεσµατικότερο για την ίδια την Αστυνοµία και τον ρόλο της. Δεν
ξέρω, γιατί απορρίπτετε µε τόση ευκολία αυτήν την πρόταση, η
οποία είναι πρόταση διαλόγου και ουσίας και εµείς θέλουµε να
συµβάλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, βλέπετε απέναντι το ρολόι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός για λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, αποφεύγω να παίρνω
πολύ τον λόγο, αλλά µερικά πράγµατα δεν πρέπει να µένουν ως
εντυπώσεις.
Ο κ. Λαφαζάνης κατανάλωσε τέσσερα λεπτά και τριάντα τέσσερα δευτερόλεπτα από τον χρόνο που είχε, για να αναλύσει τη
συνωµοσία που υποκρύπτει το άρθρο 62 του υπάρχοντος νοµοθετήµατος, για το οποίο απεφάνθη ότι πρόκειται περί µιας δοµής
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καταστολής εν δυνάµει των λαϊκών ελευθεριών, συνεργασίας
σκοτεινών δυνάµεων εναντίον του µέλλοντος της χώρας, εναντίον του λαϊκού κινήµατος, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και, µε συγχωρείτε, αλλά δεν θα πω τη συνήθη έκφραση που καταλήγει κανείς,
όταν λέει τέτοια.
Θα σας πω εγώ τι είναι, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουµε µε αυτήν την ιστορία. Το άρθρο 62 αφορά δοµή της
χώρας για την περίπτωση µεγάλου τροµοκρατικού κτυπήµατος,
κύριε Λαφαζάνη. Σας προκαλώ και σας παρακαλώ, ελέγξτε µια
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να µην έχει ανάλογο µηχανισµό.
Θα µου πείτε: Θα µπορούσε να διατυπωθεί πράγµατι καθαρότερα. Είναι ωφέλιµο στην Ελλάδα να διαφηµίζουµε τον φόβο κινδύνου µεγάλου τροµοκρατικού κτυπήµατος; Τι γίνεται στην
ευρύτερη περιοχή µας; Το αγνοούµε όλοι εδώ µέσα;
Εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή υπάρχει ευαισθησία,
ακριβώς επειδή καταλαβαίνουµε τα όποια η Αριστερά έχει στις
φλέβες της ως µνήµη παλαιοτάτων ετών, από τα οποία ελπίζουµε
να αποστεί κάποια στιγµή, βάζουµε τον Πρωθυπουργό της
χώρας να διαπιστώνει την ανάγκη, όπως δεν υπάρχει σε καµµία
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συνωµότης και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας; Όλοι µαζί εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ; Αµάν πια, κύριε
Λαφαζάνη, λίγη καλή πίστη δεν βλάπτει!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνατε χρήση
του δικαιώµατος που έχετε, της δευτερολογίας σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να του δοθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς δεν ανακαλύπτουµε συνωµοσίες, απλώς διαβάζουµε τις νοµοθετικές σας ρυθµίσεις. Εσείς
λέτε ότι το άρθρο 62 και τη Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης
Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας τα κάνετε, γιατί θέλετε να αντιµετωπίσετε ενδεχόµενο –απευκτέο, βεβαίως- µεγάλο τροµοκρατικό κτύπηµα.
Τι λέει, όµως, το άρθρο; Κοιτάξτε τη διατύπωση. Η διατύπωση
έχει σηµασία. Λέει: «Η ΣΥΔΚΕΑ συνιστά εθνική αρχή της χώρας
σε θέµατα συντονισµού και αντιµετώπισης σοβαρών τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών». Μάλιστα. Λέει «γενικότερα τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών». Γενικότερα, πέρα, δηλαδή, από
τροµοκρατικές ενέργειες και απειλές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Περιµένετε, κύριε Υπουργέ. Η
έκφραση είναι «γενικότερα κάθε είδους κρίσιµων περιστατικών
εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Από τον Πρωθυπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποια είναι αυτά τα γενικότερα,
κάθε είδους, κρίσιµα περιστατικά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Εσείς ποια λέτε; Πού πάει το µυαλό σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
να ζητήσετε τον λόγο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ θα πω; Εσείς κάνετε το νοµοσχέδιο, εσείς πρέπει να µας εξηγήσετε αυτά τα πράγµατα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Το έκανα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …και να µην κάνετε γενικόλογες
αοριστολογίες, οι οποίες µπορεί να εµπερικλείουν το οτιδήποτε.
Εγώ δεν θέλω σώνει και καλά να αποδώσω προσωπικά σε εσάς
προθέσεις, αλλά θέλω διευκρινίσεις και σας ζητώ διευκρινίσεις,
όταν βάζετε µια τέτοια δυνατότητα σε ένα πρόσωπο. Μη µου
λέτε «είναι Πρωθυπουργός». Πρωθυπουργός είναι, αλλά µνηµόνια ξέρει να εφαρµόζει, ξέρει να λεηλατεί τον ελληνικό λαό.
Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν σηµαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτος,
ότι του εκχωρούµε αρµοδιότητες να κάνει περίπου ό,τι θέλει και
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ο νόµος να τον εξουσιοδοτεί µε γενικά κι αόριστα εφευρήµατα
να µπορεί να πράττει και να δρα σε συντονισµό όλων των δυνάµεων, όλων των ενστόλων και δεν ξέρω πόσων κατηγοριών, προκειµένου να αντιµετωπίζει το οτιδήποτε. Εδώ πρέπει να είστε
σαφείς και συγκεκριµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί τους από το Β’ τµήµα του 5ου Γυµνασίου Σερρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αν ερχόσασταν πριν από πέντε λεπτά, θα ήταν εδώ και Προεδρεύουσα και οµιλήτρια από τις Σέρρες.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να πω την αλήθεια, όταν διάβαζα το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και το περιεχόµενό του δεν
περίµενα ότι θα προκαλείτο στην Αίθουσα µία συζήτηση για τη
φύση και τον ρόλο της Αστυνοµίας. Δεν το περίµενα αυτό. Νόµιζα ότι τα έχουµε λύσει αυτά τα θέµατα, γιατί υποθέτω ότι σε
µία δηµοκρατικά συγκροτηµένη πολιτεία τέτοια ερωτήµατα δεν
εγείρονται, για το τι κάνει η Αστυνοµία.
Η Αστυνοµία ενεργεί µέσα στο πλαίσιο του νόµου και του Συντάγµατος. Από τα βασικά της καθήκοντα είναι βεβαίως η τήρηση
της δηµόσιας τάξης, η εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας
αλλά ταυτόχρονα και η προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Το δηµοκρατικό πολίτευµα έχει ειδικές προβλέψεις, που
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το Σύνταγµά µας τις
έχει αυτές τις προβλέψεις. Έχει προβλέψεις που προστατεύουν
τα κοινωνικά δικαιώµατα. Έχουµε δικαστήρια, έχουµε έναν εξαιρετικά πολύπλοκο τρόπο επίλυσης των διαφορών, ακριβώς για
να πετυχαίνουµε τις σωστές ισορροπίες και να εµπεδώνεται το
κράτος δικαίου.
Ξαφνικά όµως ερχόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα και αρχίζουµε
και ξανασυζητάµε από το µηδέν για τον ρόλο της Αστυνοµίας,
την οποία ακούσαµε να βαφτίζεται εδώ ως «το εργαλείο της καταστολής του εχθρού λαού». Το ακούµε αυτό σε µία ώριµη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, το ακούµε αυτό σε µία χώρα που έχει
εµπεδωµένες ελευθερίες και που δεν εγκαλείται από κανέναν.
Ακούστε και κάτι ακόµα: Δεν το ακούµε καν στο πλαίσιο, σε τελευταία ανάλυση, διεύρυνσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, διεύρυνσης του δηµοκρατικού της ελέγχου. Διότι τέτοια πρόταση δεν ακούσαµε.
Εγώ θα σας πω, για παράδειγµα, ότι το διεθνές Κέντρο Πρόληψης Συγκρούσεων, που υπάγεται στον διεθνή οργανισµό, τον
ΟΑΣΕ, στο οποίο η Ελληνική Αστυνοµία υποβάλλει κατ’ έτος αναφορές σχετικά µε τον Κώδικα Συµπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί
διεθνές παραδεδεγµένο πρότυπο για τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, δεν µας έχει κάνει καµµία παρατήρηση για ελλείµµατα
στην Ελληνική Αστυνοµία.
Δικαίωµά σας να έχετε διαφορετική άποψη. Αλλά να φτάσουµε
να συζητάµε αυτήν τη στιγµή και να απευθύνεστε στον συγκεκριµένο Υπουργό λέγοντάς του ότι είναι Υπουργός των χηµικών,
να απευθύνεστε στο σύνολο της Αστυνοµίας και να την ενοχοποιείτε, ότι αυτή η Αστυνοµία στην πραγµατικότητα είναι το εργαλείο καταπίεσης του εχθρού λαού, µε συγχωρείτε, αλλά αυτή
η συζήτηση εµένα µου φαίνεται αδιανόητη. Θεωρώ απίστευτο
ότι το ακούµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Εχθές βελτιώθηκε από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος µία γενική τοποθέτηση, στην οποία ήταν ταυτόσηµη η
θέση εδώ των διαφόρων πτερύγων της Αριστεράς, που ήταν
αυτή η βασική θέση, δηλαδή ότι η Αστυνοµία είναι ένας κατασταλτικός µηχανισµός εναντίον των λαϊκών δικαιωµάτων. Αυτό
κάνει η Αστυνοµία από το πρωί ως το βράδυ, δέρνει τον κόσµο ο
οποίος διαµαρτύρεται για τα δικαιώµατά του, αυτή είναι η δου-
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λειά της, πάει και τους ψεκάζει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σήµερα το ίδιο έγινε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλω να συνεννοηθούµε για µερικά
βασικά πράγµατα, τα οποία θεωρώ ότι είναι εύκολο και δεν µπορεί να µην µπορούµε να συνεννοηθούµε γι’ αυτά, γιατί αυτά κατ’
αρχάς είναι απλά. Εγώ δεν λέω για τις διαφορετικές πολιτικές
οπτικές. Καταλαβαίνω τις διαφορές. Αλλά εάν δεν µπορούµε να
συνεννοηθούµε σε ορισµένα βασικά πράγµατα, υπάρχει πολύ
βασικό πρόβληµα. Δηλαδή, ξαναρωτώ, παρ’ ότι δεν κατανοώ
αυτήν τη συζήτηση, έτσι όπως συµπυκνώσατε -γιατί αυτό κάνετε,
εχθές το βελτίωσε λίγο το Κοµµουνιστικό Κόµµα, µε την τοποθέτησή του ο Θανάσης ο Παφίλης, αλλά δεν αναιρεί το βασικό
πλαίσιο της συζήτησης- τη δράση της Αστυνοµίας σ’ αυτό που
εσείς λέτε καταστολή του λαϊκού κινήµατος: Αυτό κάνει η Αστυνοµία ως βασικό της έργο; Οι αστυνοµικοί µε αυτό περνάνε τον
χρόνο τους; Δεν είναι εκείνοι που αντιµετωπίζουν το έγκληµα στο
99% της δράσης τους; Γιατί η αστυνοµική δοµή αυτό κάνει. Προστατεύει τον πολίτη από το έγκληµα. Κι αυτή είναι η βασική συζήτηση εδώ. Η βασική συζήτηση είναι η αναδιοργάνωση, είναι η
διοικητική δοµή, για να καταστεί αποτελεσµατικότερη η Αστυνοµία. Εσείς για όλο αυτό δεν έχετε να πείτε τίποτα ή ελάχιστα, για
να µη σας αδικώ. Δεν το θεωρείτε σηµαντική συζήτηση. Αυτό,
που είναι το 99%. Το συµπυκνώνετε, λοιπόν, σε τι; Στο να συζητήσουµε, αν την ώρα που γίνεται µια διαδήλωση η οποία εκτρέπεται και πρέπει να χρησιµοποιηθεί βία για να διασφαλιστούν
άλλα έννοµα αγαθά, εσείς σε εκείνο το συγκεκριµένο σηµείο -το
οποίο, ξαναλέω, ήδη έχουµε µηχανισµούς ελέγχου του συγκεκριµένου θέµατος, εάν είναι υπερβολική η χρήση της βίας, αν
είναι κατάλληλη η χρήση της βίας για τον συγκεκριµένο σκοπό,
αυτό ελέγχεται σε πολιτικό επίπεδο, ελέγχεται µέσα στο Κοινοβούλιο, ελέγχεται δικαστικά, ελέγχεται από εισαγγελικούς λειτουργούς, ελέγχεται µε εσωτερικές διαδικασίες της Αστυνοµίαςόλον αυτόν τον έλεγχο τον ξεχνάτε. Δεν υπάρχει τίποτε απ’ αυτά.
Παρουσιάζετε µια καρικατούρα, η οποία είναι ο αστυνοµικός που
δέρνει τον κόσµο. Αυτό είναι. Και αυτό πρέπει να συζητήσουµε.
Με συγχωρείτε, πιο κατάφωρη αδικία για την Ελληνική Αστυνοµία και το έργο το οποίο επιτελεί, µεγαλύτερη αυθαιρεσία δεν
υπάρχει. Δεν ξέρω για ποιον λόγο το κάνετε αυτό. Διερωτώµαι,
αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ τι άποψη θα έχει για τα ζητήµατα αυτά;
Θα διαλύσει τα ΜΑΤ; Ξαναρωτώ, θα διαλύσει τα ΜΑΤ, όπως λέει
στο πρόγραµµά του; Αυτό θα κάνετε; Δηλαδή, διαδήλωση η
οποία εκτρέπεται πώς ακριβώς θα αντιµετωπίζεται; Σας έθεσα
το ερώτηµα, αλλά δεν µου απαντάτε.
Εγώ να πω, λοιπόν, ότι οι διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι πιο
ευγενείς κύριοι στον κόσµο και ποτέ δεν έχουν πετάξει πετραδάκι. Άλλους διαδηλωτές, που κάτι πετάνε, έχετε ακούσει να
υπάρχουν; Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλους, έχετε ακούσει; Αυτούς εσείς
αύριο τι θα τους κάνετε, αν κάθεστε στη θέση στην οποία κάθεται ο κύριος Υπουργός; Θα τους δίνετε συγχαρητήρια την ώρα
που θα σπάνε και θα καίνε τα µαγαζιά του κόσµου; Τι θα κάνετε
ακριβώς; Πώς θα αντιµετωπίσετε αυτό που εσείς οι ίδιοι το ονοµάζετε ότι είναι εναντίον των συµφερόντων του λαϊκού κινήµατος, ότι είναι προβοκάτορες, ότι είναι απαράδεκτοι κ.λπ.; Εσείς
τα λέτε αυτά για αυτούς. Τα λέτε. Μάλιστα. Τι θα κάνετε; Καίνε
τα µαγαζιά του κόσµου στη διαδήλωση αυτοί οι ευγενείς νέοι.
Σπάνε µαγαζιά, καταστρέφουν περιουσίες, καίνε ανθρώπους.
Πώς θα τους αντιµετωπίσετε, αφού δεν θα έχετε ΜΑΤ και τα ΜΑΤ
θα είναι άοπλα, γιατί τα ΜΑΤ είναι το σιδηρούν χέρι εναντίον του
εχθρού λαού; Τι θα κάνετε µε αυτό; Γιατί βάζετε τέτοια θέµατα;
Τι νόηµα έχει; Τι αντανακλαστικό είναι αυτό;
Εάν έχετε να καταγγείλετε, παραδείγµατος χάριν, αστυνοµικές
υπερβολές, εγώ να σας πω ότι µπορείτε να το κάνετε και να πείτε
ότι εδώ έχουµε υπερβολική χρήση βίας. Δεν έπρεπε. Αυτό είναι
ελεγκτέο. Πάντα αυτό είναι µια συζήτηση. Μα, δεν λέτε αυτό.
Εγώ δεν είπα ότι δεν µπορεί να κάνει κάποιο λάθος η Αστυνοµία κάποια στιγµή. Λέω ότι το να ενοχοποιείτε συνολικά την Αστυνοµία και να συνοψίζετε τη συζήτηση στον κίνδυνο της υπερβολικής χρήσης βίας, αντί να έρθετε να πείτε «όχι, θέλουµε και
άλλους µηχανισµούς ελέγχου, για να αποφύγουµε και αυτό το
τυχόν κακό που µπορεί να συµβεί», είναι τροµερό, όπως και το
να ενοχοποιείτε κάτι το οποίο θα έπρεπε να επαινέσετε. Δηλαδή,
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δεν πρέπει να υπάρξει Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας; Είναι άχρηστη αυτή;
Αν αύριο το πρωί –εγώ σας λέω απευκταίο- γινόταν ένα µεγάλο
τροµακτικό χτύπηµα και είχαµε θύµατα –να χτυπήσω ξύλο-, ξέρετε εσείς οι ίδιοι σε αυτήν την Αίθουσα τι θα λέγατε ως Αντιπολίτευση –και καλά θα κάνατε τότε. Θα εγκαλούσατε την Κυβέρνηση, γιατί δεν έχει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για να αποφύγει ένα τέτοιο χτύπηµα, για να το προλάβει, για να προστατεύσει τους πολίτες. Εσείς αυτό θα κάνατε και καλά θα κάνατε
τότε, γιατί αυτός θα ήταν ο ρόλος σας, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να υποδείξετε αυτές τις αβλεψίες.
Ερχόµαστε και φτιάχνουµε έναν µηχανισµό και ακούω τον
φόβο τώρα που εξέφρασε ο κ. Λαφαζάνης. Λέει: «Τι κάνει αυτή
η Υπηρεσία;». Συντονίζει και αντιµετωπίζει σοβαρές τροµοκρατικές ενέργειες ή απειλές. Επ’ αυτού, έχετε αντίρρηση ή όχι; Δεν
πρέπει να το κάνει; Δεν µας χρειάζεται κάποιος που θα συντονίζει, θα προλαµβάνει, θα σκέφτεται και θα λαµβάνει µέτρα γι’
αυτόν τον κίνδυνο; Δεν πρέπει; Αλλά ακούω και τη δεύτερη αντίρρηση για τη φράση «και γενικότερα κάθε είδους κρίσιµων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας».
Γιατί σας ενοχλεί το πιο ανοικτό της διατυπώσεως; Γιατί θα
πρέπει να περιοριστεί; Τι ανησυχούµε ότι θα γίνει; Γιατί δεν λέτε
ευθέως τον φόβο σας; Ο φόβος ποιος είναι; Ότι θα υπαχθεί, παραδείγµατος χάριν, η Αριστερά στον κίνδυνο της εσωτερικής
ασφάλειας; Αυτό ανησυχείτε ότι θα γίνει; Αυτή είναι η καχυποψία
σας απέναντι στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση;
Άρα εδώ –και µε συγχωρείτε- δεν έχετε καταθέσει την παραµικρή πρόταση. Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας, την αναδιοργάνωσή
της και εποµένως την αντιεγκληµατική πολιτική και την εµπέδωση του αιτήµατος της ασφάλειας του ελληνικού λαού, δεν
έχετε πει τίποτε. Όµως, έρχεστε και θέτετε το ζήτηµα του ρόλου
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αυτό το κάνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Αν σας το καταλογίσουµε αυτό, είµαστε σε ακροδεξιό κατήφορο και σε παραλήρηµα, ο Υπουργός των χηµικών και οι λοιποί
φίλοι του της Νέας Δηµοκρατίας. Είµαστε σε ακροδεξιό παραλήρηµα, όταν το καταλογίζουµε αυτό. Αντί να έρθετε εδώ και να
πείτε αυτά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να ακούσει κανείς από
την Αντιπολίτευση, όπως καλύτερες διαρθρώσεις, καλύτερες λειτουργίες, το τι δεν πρέπει να γίνει, το πώς πρέπει να κατευθυνθούν, το πώς πρέπει να ενισχυθεί η Αστυνοµία, αν αυτό είναι
αποτελεσµατικό, αν είναι πολύ ή λίγο γραφειοκρατικό, δεν το κάνατε αυτό. Αυτά θα τα ακούσουµε. Αυτά είναι κριτική που ακούγεται.
Με συγχωρείτε πολύ, νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση µας πήγε
πάρα-πάρα πολύ πίσω. Επίσης, θεωρώ ότι αδίκησε και αυτό το
νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ξαναλέω αυτό: Υπάρχουν ζητήµατα στα οποία η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση θα µπορούσε να παίρνει καθαρή, τετράγωνη και
απλή θέση, τέτοια που να µην αφήνει οποιαδήποτε σκιά για τις
θέσεις της και για τη στάση της απέναντι σε όλο αυτό. Παραδείγµατος χάριν, χθες άκουσα µια διάκριση και µία ξεκάθαρη καταδίκη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος απέναντι σ’ αυτό που λέει
«ατοµική τροµοκρατία». Υπάρχει µία διάκριση ανάµεσα στην ατοµική τροµοκρατία και µία άλλη τροµοκρατία; Υπάρχει µία άλλη
τροµοκρατία που δεν την καταδικάζετε, πλην της ατοµικής; Την
ατοµική την καταδικάσατε, το άκουσα. Υπάρχει µία άλλη, η οποία
δεν είναι καταδικαστέα; Ανοίγει µία συζήτηση εδώ.
Κύριε Υπουργέ, τελειώνω µε µία παρέµβαση. Έχω καταθέσει
µία τροπολογία. Εξ όσων αντιλαµβάνοµαι αυτή δεν γίνεται δεκτή,
αλλά θα ήθελα µία εξήγηση, παρ’ ό,τι δεν αφορά κατ’ εξοχήν το
δικό σας Υπουργείο. Αφορά κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εζήτησα µε την τροπολογία αυτή να µπορούν να είναι εκλογικοί
αντιπρόσωποι και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων.
Υπάρχει µία διάκριση την οποία δεν καταλαβαίνω γιατί την κάνουµε. Είναι δικαστικοί λειτουργοί, µόνο που είναι δικαστικοί λει-
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τουργοί στις Ένοπλες Δυνάµεις. Προτρέπουµε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς –και σωστά- να είναι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κατά τις εκλογές και εξαιρούµε µόνο τους
δικαστικούς λειτουργούς των Ενόπλων Δυνάµεων.
Εγώ θα ήθελα µία εξήγηση γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν
ενοποιούµε αυτήν τη ρύθµιση. Ποιος έχει αντίρρηση σε αυτό;
Υπάρχει κάποια πτέρυγα του Κοινοβουλίου που πιστεύει ότι
ειδικώς οι δικαστικοί λειτουργοί των Ενόπλων Δυνάµεων δεν
µπορούν να είναι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας στις
εκλογές;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι, αλλά θα ξεκινήσω
επαναλαµβάνοντας αυτά που είπα και χθες, µιλώντας επί της
αρχής του νοµοσχεδίου.
Χθες έδωσα µεγάλο βάρος στην τοποθέτησή µου, αναδεικνύοντας το παρωχηµένο των αντιλήψεων περί ασφάλειας και
Αστυνοµίας που χαρακτηρίζει και διακρίνει τις τοποθετήσεις της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σήµερα είµαι υποχρεωµένος να πω µία κουβέντα παραπάνω
για τις επίσης παρωχηµένες αντιλήψεις που απορρέουν από την
επί µακρόν επιµονή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της
Νέας Δηµοκρατίας στα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, την τροµοκρατία και όλα τα υπόλοιπα.
Φτάνει πια! Δεν έχει κανένα νόηµα να συνεχίζεται αυτή η
κουβέντα. Έχουµε και άλλα θέµατα να συζητήσουµε. Έχουµε
ένα µείζον θέµα, το οποίο είναι η ασφάλεια της πολιτείας και των
πολιτών της. Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορούµε να ποινικοποιούµε έτσι πολιτικές δυνάµεις.
Είναι άλλο το θέµα που συζητάµε. Συζητάµε µία µεγάλη τοµή,
µία µεγάλη µεταρρύθµιση και καλό είναι να διασταυρώσουµε τα
ξίφη µας επ’ αυτής, εάν έχουµε διαφορετικές απόψεις. Εν πάση
περιπτώσει, όλη αυτή η πόλωση, τα ποσοστά της οποίας
κινούνται µάλιστα σε ένα κατώφλι που ολοένα και χαµηλώνει και
µάλλον έχει κατέβει κάτω από το 20%, στερείται νοήµατος
κυριολεκτικά και δεν αποδίδει κιόλας πολιτικά. Απευθύνοµαι και
στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ιδιαίτερα σε ζητήµατα όπως είναι αυτά που αγγίζουν τον
πυρήνα του νοµοσχεδίου σχετικά µε την ασφάλεια, που όπως
είπα και χθες είναι στον σκληρό πυρήνα των κρατικών υποθέσεων, από όποια οπτική και αν βλέπει κανείς τα θέµατα του
κράτους, απαιτείται µία συναίνεση, τέτοια που δεν συνηθίζεται
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης.
Με αυτήν τη µατιά θέλω να προσθέσω, κύριε Υπουργέ, ένα
επιχείρηµα ακόµη, για να ζητήσω να ξαναδούµε το σύνολο
σχεδόν των τροπολογιών τις οποίες σάς έχουµε καταθέσει. Σας
ευχαριστώ που τοποθετηθήκατε σε όλες ανεξαιρέτως, όπως σας
ζητήσαµε το πρωί και εγώ και ο κ. Τριαντάφυλλος, αλλά δεν µας
ικανοποίησαν όλες οι απαντήσεις.
Θέλω σήµερα να ξαναδείτε τις τροπολογίες και τις προτάσεις
που έχουµε καταθέσει από την πλευρά µας για έναν λόγο
παραπάνω. Γιατί συγκεντρώνουν τη συναίνεση και άλλων
κοµµάτων, όπως έγινε καθαρό από τις τοποθετήσεις Βουλευτών
όλων των κοµµάτων, πέραν της Συµπολίτευσης. Είναι ένας
επιπρόσθετος λόγος αυτός.
Επαναλαµβάνω δε αυτό που είπα και χθες και σήµερα το πρωί.
Δεν είµαστε ιµάντας µεταφοράς συνδικαλιστικών αιτηµάτων.
Υπάρχει ένα κεντρικό ζήτηµα µε την αλλαγή προσανατολισµού
της ΕΛΑΣ. Με τις µεγάλες της επιτυχίες, κορυφαία εκ των οποίων
ήταν η εξάρθρωση της «17 Νοέµβρη», και µε την αξιοκρατία στην
πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού, ενισχύθηκε το
αξιόµαχο των Σωµάτων Ασφαλείας, αλλά κυρίως έγινε µία τοµή
στην Ελλάδα. Υπήρξε κυριολεκτικά µία συµφιλίωση της
ελληνικής κοινωνίας µε τα Σώµατα Ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι
που πρέπει να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού και το επόµενο
διάστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με αυτήν την οπτική και όχι µε µία συντεχνιακή, συνδικαλιστική
ή οποιαδήποτε άλλη οπτική, καταθέσαµε µία σειρά προτάσεων,
που έχουν σχέση µε πειθαρχικά ζητήµατα, µε την εξέλιξη του
προσωπικού, µε τις µεταθέσεις.
Γι’ αυτό και παρακαλούµε µέχρι και την Τρίτη, όταν θα γίνει
και τυπικά η ψήφιση του νοµοσχεδίου, παρ’ ότι δεν προβλέπεται,
όπως θα µου πει ο κ. Μαριάς που ακολουθεί και έχει δίκιο, αλλά
τουλάχιστον εκεί όπου υπήρξε συναίνεση, κύριε Υπουργέ –είναι
παράκληση, δεν θέλω να πω απαίτηση, είναι πρόταση, όπως θέλετε ακούστε το-, να βρούµε µία σειρά βελτιώσεις.
Από εκεί και πέρα, παρακαλούµε πάρα πολύ να προσεχθεί ιδιαίτερα το άρθρο 30. Πρέπει να γίνει δεκτή η βουλευτική τροπολογία που έχει κατατεθεί, η οποία το βελτιώνει και συµπληρώνει,
διότι κινδυνεύουµε συζητώντας για νοµοσχέδιο για ασφάλεια να
προκαλέσουµε ανάφλεξη στη Μεγαλόνησο. Δεν υπάρχει λόγος.
Συζητάµε για ασφάλεια και πώς θα τη βελτιώσουµε και λέµε όλοι
εδώ πέρα ότι βελτιώνουµε πάρα πολλές πλευρές.
Το επόµενο ζήτηµα είναι το ζήτηµα του συντονισµού, στο
οποίο αναφέρθηκα και εχθές και αναφέρθηκε επί µακρόν ο εισηγητής µας κ. Τριαντάφυλλος. Σας είπα και εχθές ότι η στεγανοποίηση των κλάδων ασφαλείας και τάξης, ιδιαίτερα στην
ελληνική περιφέρεια –και όχι µόνο, βέβαια-, θα οδηγήσει σε µείωση της αποτελεσµατικότητας και της λειτουργικότητας των Σωµάτων Ασφαλείας.
Πρέπει να βελτιωθούν οι διατάξεις που έχουν σχέση µε τη λειτουργικότητα και τον συντονισµό. Επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά ότι είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα η άποψή µας. Δεν
µεταφέρουµε άποψη κάποιων στελεχών ή κάποιων ενώσεων γιατί
µας το είπαν. Το είδαµε µε επιµέλεια, πραγµατικά µε αγάπη –µια
λέξη που σπανίζει εδώ, στο Βήµα της Βουλής- το συγκεκριµένο
αντικείµενο και το λέµε γιατί το πιστεύουµε.
Το επόµενο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, έχει καθαρά –επιτρέψτε
µου να πω- πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα και έρχοµαι σε
δύο κρίσιµα θέµατα, γιατί είµαστε συγκυβέρνηση, είµαστε Κυβέρνηση δύο κοµµάτων. Θέλουµε µία καθαρή απάντηση για
ποιον λόγο δεν γίνεται δεκτή η πρότασή µας για την πλήρη απαλοιφή του όρου «λαθροµετανάστες». Δεν µπορώ να το καταλάβω. Είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων και λέξεων;
Αυτός που λαθραία, αν θέλετε, µπαίνει στη χώρα είναι παράνοµος µετανάστης. Το «λαθραία» παραπέµπει αλλού, κύριε
Υπουργέ. Ξέρετε πολύ καλά. Εξισώνει και αυτόν που διώκεται
για πολιτικούς λόγους από την πατρίδα του και αυτόν που φεύγει
γιατί έχει υπάρξει φυσική ή οικονοµική καταστροφή ή οτιδήποτε
άλλο. Δεν είναι, λοιπόν, λάθρα εισερχόµενος, είναι παράνοµα εισερχόµενος, πολλάκις και συχνάκις, για να µην πω πάντα, εξ
ανάγκης. Αυτό είναι όλο το θέµα. Προφανώς παράνοµος είναι.
Δηλαδή, πρέπει να κάνω ετυµολογική ή επιστηµονική ανάλυση
για να γίνει κατανοητό; Νοµίζω ότι προς τα εµπρός πρέπει να πηγαίνουµε και θέλουµε µία καθαρή απάντηση για ποιον λόγο δεν
γίνεται αυτό δεκτό.
Ολοκληρώνω, κύριε Υπουργέ, µε ένα ζήτηµα για το οποίο θέλουµε µία καθαρή δέσµευση. Ειλικρινά θέλω να µιλήσω πάρα
πολύ καθαρά. Εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται στα χέρια σας η
ολοκληρωµένη πρότασή µας για την υγιεινή και ασφάλεια του
Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία υποστηρίχθηκε από όλες σχεδόν τις πτέρυγες της Βουλής.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, ζήτηµα ότι είναι πολυσέλιδη η τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Θα το δεχόµουν, αν την είχαµε καταθέσει την προηγούµενη εβδοµάδα, η πολιτική ηγεσία, εσείς
προσωπικά να πείτε «δεν είχαµε τον χρόνο να την εξετάσουµε».
Θα µπορούσατε µάλιστα να µας πείτε ότι την καταθέτουµε και
για λόγους εντυπώσεων. Μα, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Είναι
κατατεθειµένη από τον καιρό ακόµη που και η ΔΗΜΑΡ ήταν στην
κυβέρνηση. Τη γνωρίζουν οι πάντες.
Σήµερα µας προτείνετε µία νοµοτεχνική βελτίωση, µε την
οποία αυτό γίνεται προεδρικό διάταγµα εντός έξι µηνών µε δεσµευτικές προθεσµίες κ.λπ.. Μα, κι εµείς δεν θέλουµε να τύχει
άµεσης εφαρµογής. Πείτε ότι θα εφαρµοστεί σε έξι ή οκτώ
µήνες. Προσθέστε αυτό ως νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο
µας.
Εµείς επιµένουµε, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό. Θέλω να σας πω

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να το πω εδώ, στο Βήµα της Βουλής.
Εγώ δεν θέλω να το πω ούτε σε κανάλια ούτε σε παραπολιτικές
στήλες. Είναι ένα ερώτηµα απλό: Επειδή είναι πραγµατικά δουλεµένη η διάταξή µας, εάν τελικά αυτή η πρόταση νόµου που
έχουµε καταθέσει γίνει διάταγµα ίδιο και απαράλλακτο στην
ουσία –µπορεί να έχει κάποιες µικροαλλαγές δευτερεύουσας σηµασίας,- εµείς πρέπει να χαιρετίσουµε ή να το καταγγείλουµε;
Θέλω να το καταλάβω!
Αν η Κυβέρνηση φοβάται το ένα κόµµα το οποίο τη στηρίζει
και βάζει τέτοια ζητήµατα, µάλλον πρέπει να το καταγγείλουµε.
Μιλάω επί της ουσίας, µε απόλυτη ειλικρίνεια, όπως αισθάνοµαι
αυτήν τη στιγµή. Γι’ αυτό και θέλω µία πάρα πολύ καθαρή απάντηση.
Από την πλευρά µας, προφανώς και απαιτούµε να γίνει δεκτή
η τροπολογία, όπως την είχαµε καταθέσει. Εν πάση περιπτώσει,
πείτε µας για ποιον λόγο δεν γίνεται δεκτή και πάµε σε νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι στα χέρια σας εδώ και έναν χρόνο. Δεν έχει
να κάνει ούτε µε εντυπώσεις ούτε µε οτιδήποτε άλλο. Έχει να
κάνει µε ουσία!
Αν έχει να κάνει µε δαπάνη, θα το καταλάβω. Ας µεταθέσουµε
την εφαρµογή της λίγο παρακάτω. Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί
οι τροπολογίες δεν έχουν έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και
όλα τα υπόλοιπα. Τότε θα πω ότι το καταλαβαίνω. Ας πάει, λοιπόν, η εφαρµογή της από 1-1-2015. Παίρνω την ευθύνη –παρ’ ότι
δεν το έχουµε συζητήσει µεταξύ µας στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα- και λέω να ισχύσει από 1-1-2015, έτσι ώστε στο πλαίσιο
του νέου προϋπολογισµού να µπορούµε να το δούµε υπεύθυνα
το θέµα.
Εµείς δεν την κάναµε ως τροπολογία ανεύθυνα. Όπως ξέρετε,
µία βουλευτική τροπολογία δεν µπορεί να περάσει από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Δεν προβλέπεται. Την έχουµε καταθέσει εµπροθέσµως, υπεύθυνα, όχι εκ του πονηρού, όχι για δηµιουργία εντυπώσεων και θέλουµε µία πάρα πολύ καθαρή
απάντηση.
Με αυτές τις σκέψεις είναι προφανές φυσικά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς το στηρίζουµε το νοµοσχέδιο. Παρακαλώ µέχρι τελευταίας στιγµής, µέχρι και την άλλη
Τρίτη, θέλουµε να έχουµε απαντήσεις. Ιδιαίτερα, όµως, για τα
τρία τελευταία θέµατα που σας έθιξα, δηλαδή το άρθρο 30, το
ζήτηµα του όρου «λαθροµετανάστης» και πάνω απ’ όλα, βέβαια,
το ζήτηµα της υγιεινής και ασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώµατος και του προσωπικού του θέλουµε µία καθαρή απάντηση
σήµερα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Νότης Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, νοµίζω ότι κατά τη συζήτηση επί των άρθρων έχουµε
επικεντρωθεί σε σοβαρά θέµατα, όπως είναι ο ρόλος και η φύση
της Αστυνοµίας σε ένα σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος.
Θα µείνω στις παρατηρήσεις και τις σκέψεις που εκφράστηκαν
από διαφόρους συναδέλφους και στο τέλος θα µιλήσω ως Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, γιατί θέλω να υποστηρίξω µία
τροπολογία, την οποία έχω υποβάλει µαζί µε συναδέλφους Βουλευτές από το Ηράκλειο και από τη Χίο.
Το θέµα, λοιπόν, το οποίο συζητούµε αυτήν τη στιγµή –και έτσι
όπως εξελίσσεται η συζήτηση- είναι ποιος είναι ο ρόλος της
Αστυνοµίας. Ακούσαµε πάρα πολύ ωραία λόγια, αλλά πρέπει να
είµαστε σε µία συγκεκριµένη πραγµατικότητα.
Όταν, λοιπόν, έχεις δυνάµεις καταστολής, όταν το κράτος από
το Σύνταγµα αποκτά το µονοπώλιο άσκησης της νόµιµης βίας,
αυτό δεν αναλύεται και προσδιορίζεται αορίστως, αλλά µέσα σε
πολύ στενό συνταγµατικό πλαίσιο και εγγυήσεις, προκειµένου να
µην έχουµε παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Εποµένως από εκεί ξεκινούµε. Η βασική αρχή είναι η αρχή της
νοµιµότητας. Γι’ αυτό και το κράτος και οι υπηρεσίες του και η
Αστυνοµία πράττουν µόνο όσα προβλέπονται και όχι γενικώς και
αορίστως, όπως ισχύει στο Αστικό Δίκαιο.
Εκεί µπορεί να λειτουργήσει κανείς και να έχει την αρχή της
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ελευθερίας των συµβάσεων, να πράττει οτιδήποτε, αρκεί να µην
απαγορεύεται.
Αυτή είναι µια βασική αρχή και υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις
συγκεκριµένα, διότι έχουµε δει και ιστορικά και πολιτικά σε αυτήν
τη χώρα τον ρόλο των δυνάµεων καταστολής που εκφεύγει πολλές φορές και του ελέγχου της πολιτικής, αλλά που πολλές
φορές µε εντολή του Υπουργείου, της κυβέρνησης, ουσιαστικά
παραβιάζει και το Σύνταγµα, καταστέλλει τα κοινωνικά κινήµατα
και διαµορφώνει καταστάσεις, οι οποίες είναι και επικίνδυνες για
τη λειτουργία και του ίδιου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Έτσι έχει συµβεί πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν τη χώρα, αυτή
είναι η εµπειρία που υπάρχει. Γι’ αυτό και υπάρχει –εάν θέλετεσυνεχής έλεγχος και πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος στον
τρόπο της δοµής, της λειτουργίας της ίδιας της Αστυνοµίας.
Εποµένως δεν συζητάµε εν κενώ και µάλιστα η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι σήµερα, φερ’ ειπείν, όπως το παρακολούθησα και το
είπα και χθες, υπήρξε γενική απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης, λόγω της έλευσης του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γκάουκ. Υπήρξε δε και
κοµφούζιο σε κυκλοφοριακό επίπεδο και φυσικά όσοι τόλµησαν
να αντισταθούν, να αµφισβητήσουν, τους αποδείξατε στην
πράξη, κύριε Βορίδη, πώς λειτουργεί η δηµοκρατική σας Αστυνοµία.
Αυτό κάνατε και δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχετε κάνει επανειληµµένα, όχι µόνο εσείς, αλλά συνολικά το µνηµονιακό κράτος
τα τελευταία χρόνια, ραντίζοντας µε χηµικά οποιαδήποτε συγκέντρωση και διαδήλωση εκατοµµυρίων πολιτών που διαµαρτύρονταν στο Σύνταγµα για τις παράνοµες, αντισυνταγµατικές
αποφάσεις που έχετε πάρει, για ένα µνηµόνιο και για µια δανειακή σύµβαση που δεν κυρώσατε καν από την ελληνική Βουλή!
Αυτό, λοιπόν είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η λειτουργία σας,
αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο δράσατε. Εποµένως δεν µπορεί κανείς να τα αποµονώσει αυτά τα στοιχεία και να µην τα λάβει
υπ’ όψιν, όταν κάνει µια κριτική σε ένα νοµοθέτηµα που έρχεται,
διότι πρέπει να δει και µε ποια φιλοσοφία λειτουργεί.
Ο κύριος Υπουργός, όταν του θέσαµε το ζήτηµα, είπε ότι η
Αστυνοµία προφανώς πρέπει να ασχοληθεί µε το χτύπηµα της
εγκληµατικότητας και ότι υπάρχει ανασφάλεια του πολίτη.
`Οντως υπάρχει, όχι επειδή υπάρχει µικρός αριθµός αστυνοµικών
-ίσα ίσα ο ίδιος το δέχθηκε ότι αναλογικά είναι πολύ µεγάλος ο
αριθµός σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης-, αλλά διότι
έχετε στρέψει την επιχειρησιακή λειτουργία των αστυνοµικών δυνάµεων στην καταστολή κοινωνικών κινηµάτων.
Είπε, λοιπόν, ο Υπουργός ότι ο αριθµός των αστυνοµικών που
υπηρετούν στα ΜΑΤ είναι µικρός. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ
καλά, ότι το ερώτηµα πρέπει να το θέσετε αλλιώς: Ποιος είναι ο
αριθµός ο οποίος διατίθεται κάθε φορά για την καταστολή κοινωνικών κινηµάτων; Διότι ξέρουµε πάρα πολλούς αστυνοµικούς,
ιδίως στην επαρχία που υπηρετούν στα τµήµατα και µετά µπαίνουν και δηµιουργούνται οµάδες ΜΑΤ από τους ίδιους, οι οποίοι
έρχονται και επιβάλλουν τη λειτουργία, τις δικές σας εντολές και
την καταστολή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όταν, λοιπόν, έχεις µεγάλο αριθµό αστυνοµικών, µικρή αστυνόµευση και όχι εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας των πολιτών, συνεχή χτυπήµατα και χηµικό πόλεµο, όπως ειπώθηκε,
κάθε κοινωνικού κινήµατος, αυτό σηµαίνει ότι η πολιτική κατεύθυνση που έχει δοθεί στη λειτουργία της Αστυνοµίας αυτήν τη
στιγµή είναι να βρίσκεται στην υπηρεσία του µνηµονιακού κράτους και των µνηµονιακών πολιτικών.
Το δεύτερο θέµα είναι ο εξοπλισµός. Γι’ αυτούς που ασκούν
καθήκοντα αντιµετώπισης της καθηµερινής εγκληµατικότητας
υπάρχει αδιαφορία. Δεν έχουν ούτε αλεξίσφαιρα γιλέκα. Γι’ αυτούς που υπηρετούν στις συγκεκριµένες µονάδες δίνεται πολύ
σηµαντικός εξοπλισµός, ο οποίος στοιχίζει αρκετές χιλιάδες
ευρώ και φυσικά τα ποσά που έχετε δαπανήσει για χηµικά είναι
τεράστια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εποµένως, όταν υπάρχουν ρυθµίσεις όπως το άρθρο 62, προφανώς δηµιουργούν προβλήµατα και υπόνοιες. Δηλαδή, όταν περιγράφεται η δηµιουργία συγκεκριµένης υπηρεσίας, της
ΣΥΔΚΕΑ, η οποία θα έχει τον συντονισµό για την αντιµετώπιση
σοβαρών τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών και γενικότερα –
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εδώ είναι το θέµα- κάθε είδους κρίσεων, περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας, ποιος το αποφασίζει;
Ο Πρωθυπουργός, κατά την ανέλεγκτο κρίση του! Διότι δεν
έχετε βάλει κριτήρια για το τι σηµαίνει, φερ’ ειπείν, «περιστατικά
εσωτερικής ασφάλειας». Ποια είναι αυτά; Όταν επιθυµεί κανείς
να προσδιορίσει εν προκειµένω δράσεις που θα πάρει και πράξεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός µε εξουσιοδοτική διάταξη,
πρέπει να είναι λεπτοµερής. Διαφορετικά, του αφήνετε µεγάλη
διακριτική ευχέρεια.
Εγώ σας προτείνω να δώσετε αυτήν τη διακριτική ευχέρεια
στο Υπουργικό Συµβούλιο, σε ένα συλλογικό όργανο και σε ένα
µονοπρόσωπο όργανο και ταυτόχρονα µε πολύ συγκεκριµένους
όρους και προσδιορισµούς.
Άρα το άρθρο 62 ορθώς εγείρει προβλήµατα και παρατηρήσεις και γι’ αυτό πρέπει και αυτό να αποσυρθεί.
Θα έρθω σε δύο θέµατα τροπολογιών και, αν προλάβω, κύριε
Πρόεδρε, θα θέσω άλλα δύο ζητήµατα.
Πρώτα από όλα, υπάρχει ένα θέµα µε τους πυροσβέστες.
Υπήρξε η πρώτη τροπολογία του κ. Τριαντάφυλλου, η οποία
έγινε δεκτή από τον Υπουργό. Εµείς την υποστηρίζουµε.
Δεύτερον, υπάρχουν προτάσεις, µία άλλη τροπολογία από τον
συνάδελφο κ. Τριαντάφυλλο, αλλά και από τους ίδιους τους πενταετούς υποχρέωσης συµβασιούχους πυροσβέστες. Ζητούν
συγκεκριµένα: «…τη δυνατότητα µονιµοποίησης σε όσους είναι
κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε όσους θα έχουν αποκτήσει µέχρι τη
λήξη της πενταετίας τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των
οποίων η πρόσληψη έγινε αφότου είχαν συµπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους, σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα προϋπηρεσία και τα εναποµείναντα έτη υπηρεσίας τους
στο Πυροσβεστικό Σώµα, θεµελιώνοντας έτσι συνταξιοδοτικά δικαιώµατα», -το διαβάζω όλο, γιατί αυτό πρέπει να το δεχθούµε-,
«εφόσον το όριο συνταξιοδότησης έχει τεθεί στο εξηκοστό
έτος». Αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ή, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν οι ρυθµίσεις, έτσι ώστε να ικανοποιούν τους πενταετούς
υποχρέωσης πυροσβέστες, οι οποίοι πραγµατικά προσφέρουν
σοβαρές υπηρεσίες. Είναι εδώ συνέχεια, µιλούν µαζί µας, φέρνουν προτάσεις.
Επόµενη παρατήρηση είναι ότι πρέπει στους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες να ανατίθενται πλήρη πυροσβεστικά καθήκοντα, σύµφωνα µε τη σχέση εργασίας τους που απορρέει
από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον δεν γεννάται καµµία µισθολογική αξίωση.
Πρέπει να γίνουν δεκτά αυτά, κύριε Υπουργέ, και να τελειώνει
η ιστορία. Πρέπει να ρυθµιστούν αυτά τα ζητήµατα.
Τέλος, έχω καταθέσει –και ήταν πρωτοβουλία του συναδέλφου
κ. Κεγκέρογλου και του κ. Αυγενάκη που µίλησαν πριν από λίγες
ώρες- µία τροπολογία µαζί µε τον συνάδελφο κ. Τριαντάφυλλο
και την κατέθεσα ως Βουλευτής Ηρακλείου. Μιλώ και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε,
επειδή είναι εκπρόθεσµη η τροπολογία, δεν συζητείται. Θα µιλήσετε επί του άρθρου, αν θέλετε, όχι όµως επί της τροπολογίας.
Είναι εκπρόθεσµη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εδώ γελάµε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα µιλήσω, λοιπόν, επί
του άρθρου λέγοντας ότι εµείς ζητήσαµε, όπως και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι του Ηρακλείου, τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις
Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις να ρυθµιστούν µε τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε η Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση
Τάξης να παραµείνει και να λειτουργήσει στα Χανιά. Είναι κάτι
που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νοµίζω ότι πρέπει να
συνεχιστεί αυτή η λειτουργία.
Από εκεί και πέρα, όµως, σε σχέση µε τον Κλάδο Τάξης, θα
πρέπει η Διεύθυνση Ασφαλείας να λειτουργήσει στο Ηράκλειο.
Υπάρχουν οι υποδοµές, υπάρχουν οι δυνατότητες. Ως εκ τούτου,
πρέπει, κατά την άποψή µας, να διορθωθεί στο σηµείο αυτό η
ρύθµιση του νόµου.
Αντιλαµβάνοµαι ότι εµείς τουλάχιστον, έτσι όπως, είναι το
άρθρο 30 δεν θα το ψηφίσουµε. Βλέπω ότι δεν το ψηφίζουν και
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τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Ειπώθηκε ότι δεν το ψηφίζει και το ΠΑΣΟΚ.
Εποµένως, για να περάσει, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δεχθείτε τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει, για να ρυθµιστεί
αυτό το ζήτηµα. Είναι ξεκάθαρο. Επιµένω σε αυτό το θέµα, διότι
είναι κάτι το οποίο µπορεί να λειτουργήσει κυρίως µε κριτήρια
υπέρ της αποκατάστασης της τάξης και της ασφάλειας σε όλο
το νησί, χωρίς επιπλέον κόστος, δεδοµένου ότι έχουµε τις υποδοµές στο Ηράκλειο και κρατώντας τη λειτουργία στα Χανιά, έτσι
όπως είναι επί πολλά χρόνια, για να τελειώσει αυτό το ζήτηµα.
Σε αυτό, λοιπόν, θα επιµείνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε –µισό λεπτό, να συνοψίσωθα ήθελα να πω ότι η συνάδελφος κ. Χρυσοβελώνη τοποθετήθηκε αναλυτικότερα και στα υπόλοιπα άρθρα. Όταν έρθει η
στιγµή της ψήφισης των άρθρων, θα τοποθετηθούµε.
Υπάρχουν άρθρα τα οποία θα τα ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ,
γιατί θεωρούµε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση και φυσικά τα
υπόλοιπα θα τα καταψηφίσουµε.
Το ίδιο θα ισχύσει και µε συγκεκριµένες τροπολογίες, οι
οποίες έχουν έρθει. Να δούµε ποιες θα κάνετε δεκτές, τι θα προχωρήσει και κάθε φορά θα τοποθετηθούµε επί κάθε τροπολογίας.
Εποµένως για εµάς η κατεύθυνση και η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου δεν είναι σωστή. Έχει προκαλέσει αναστάτωση και αντιδράσεις, έχει διαφωνίες από την ΠΟΑΣΥ και δεν περπατά στο
µοντέλο που εµείς επιθυµούµε, δηλαδή της πραγµατικής αποκατάστασης του αισθήµατος ασφάλειας και της λειτουργίας µίας
Αστυνοµίας στην υπηρεσία του ίδιου του πολίτη και όχι του µνηµονιακού κράτους και των µνηµονιακών πολιτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το Γυµνάσιο Αγιάς Λαρίσης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κασιδιάρη, θα πάρετε τον λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αρκεί να µε καλέσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχω πει επανειληµµένως από αυτό εδώ
το Βήµα και έχω καταγγελθεί, έχω καταδικαστεί, µου έχετε κλείσει τα µικρόφωνα, έχετε διαγράψει την άποψή µου από τα Πρακτικά, ότι η παρούσα Κυβέρνηση είναι µία Κυβέρνηση… και …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ! Ξεκινήσατε πάρα πολύ άσχηµα την τοποθέτησή σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τεκµηριώνω την άποψή µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ αυτά
να µη γραφτούν στα Πρακτικά. Κύριε Κασιδιάρη, µη συνεχίζετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να γραφτεί, όµως, η τεκµηρίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη συνεχίσετε
έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πριν από λίγα λεπτά ήρθε σε αυτό το
Βήµα εδώ αυτός που παριστάνει τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι. Λοιπόν…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όχι, δεν ανακαλώ τίποτα. Είστε… και τεκµηριώνω τα λεγόµενά µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να ανακαλέσει. Δεν δέχοµαι να µε
αποκαλεί έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γράφονται
αυτά στα Πρακτικά και ακούστε µε…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να µη φωνασκούν οι Βουλευτές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ! Λοιπόν, ή θα οµιλείτε ευγενικά και µέσα στο πλαίσιο
του Κανονισµού ή διαφορετικά, θα σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Συµφωνώ.
Ξεκινώ. Προηγουµένως ήρθε σε αυτό το Βήµα ο Υπουργός και
είπε ένα τεράστιο… και γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, έχω κάθε
ηθικό δικαίωµα να τον αποκαλώ… Είπε ότι εδώ και δεκαοκτώ
µήνες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κασιδιάρη!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μα, δεν µου επιτρέπετε να ολοκληρώσω,
κύριε Πρόεδρε. Είναι εκτός του Κανονισµού αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίζετε να
ασχηµονείτε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τεκµηριώνω την άποψή µου µε επιχειρήµατα και ντοκουµέντα. Είπε επί λέξει –και αυτό έχει καταγραφεί
στα Πρακτικά και δεν το παρατήρησε κανείς- ότι «επί δεκαοκτώ
µήνες, επί των ηµερών µου, δεν έπεσε ούτε µία βόµβα µολότοφ
στην Αθήνα». Τότε αυτή η φωτογραφία τι είναι; Αυτή εδώ τι είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τον Πατέλη τον ήξερες;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτό εδώ τι είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τον Πατέλη τον ήξερες;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Και αυτό εδώ τι είναι; Πορεία Γρηγορόπουλου. Εδώ πέρα καίγεται όχηµα. Καίγεται όχηµα πολίτη και
προσπαθεί ο πυροσβέστης να το σβήσει. Αυτό εδώ τι είναι;
Βόµβα µολότοφ στις 6-12-2013, πριν από τρεις µήνες. Απόπειρα
αγνώστων να κάψουν διµοιρία των ΜΑΤ. Καµένο από αγνώστους
Αστυνοµικό Τµήµα Εξαρχείων στις 13-12-2013. Δεν συνελήφθη
κανείς.
Υπάρχει και άλλο τέτοιο υλικό από πορεία κατά της Χρυσής
Αυγής στις 25-9-2013. Εµπρηστική εκρηκτική βόµβα κατά διµοιριών των ΜΑΤ.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν θρηνήσαµε θύµατα, διότι ήµασταν τυχεροί. Και εµφανίζεται ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας και ασχηµονεί, όπως είπε
και ο Πρόεδρος προηγουµένως. Ασχηµονεί λέγοντας ψέµατα
στον ελληνικό λαό, ότι, δήθεν, λέει, επί δεκαοκτώ µήνες δεν έχει
πέσει µία βόµβα µολότοφ. Σας παρέθεσα εδώ ντοκουµέντα που
αποδεικνύουν ότι είναι…
Εποµένως τα λεγόµενά µου είναι τεκµηριωµένα, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ πολύ να µη διαγραφούν από τα Πρακτικά
και όποτε Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
ασχηµονούν και φωνασκούν, παρακαλώ να τους κάνετε παρατήρηση, διότι εδώ πέρα πρέπει να αντιπαρατεθούµε µε επιχειρήµατα και όχι µε φωνασκίες και όχι µε ψεύδη, όπως επιχειρούν οι
παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας.
Επειδή µιλάτε για ευνοµία, να πω ότι είδα σήµερα σε όλα τα
κανάλια τραµπούκο του ΚΚΕ, τον οποίο έχετε κάνει προστατευόµενο ψευδοµάρτυρα και συκοφάντη κατά της Χρυσής Αυγής να
γρονθοκοπεί αστυνοµικούς των ΜΑΤ και δεν συνελήφθη. Ο συγκεκριµένος, ονόµατι Πουλικόγιαννης, έχει µία παράνοµη ασυλία
από τη Νέα Δηµοκρατία, επειδή ακριβώς είναι συκοφάντης και
ψευδοµάρτυρας κατά της Χρυσής Αυγής.
Βέβαια θα επαναλάβω -επειδή κάποιοι εδώ πέρα µίλησαν για
ευνοµία- ότι ο Μαζιώτης, ο Ξηρός, ο Σακκάς, οι δολοφόνοι της
Μarfin, οι δολοφόνοι του Νέου Ηρακλείου κυκλοφορούν όλοι
ελεύθεροι ανάµεσά µας. Εποµένως έχει πάει περίπατο η όποια
ευνοµία επικαλούν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Πάµε να µιλήσουµε για το νοµοσχέδιο. Να κάνουµε κριτική, να
κάνουµε εποικοδοµητικές προτάσεις και να αναιρέσουµε αυτό
το ψέµα που λέτε διαρκώς, ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει προτάσεις.
Άρθρο 18. Μιλάτε για προστασία των συνόρων. Την προστασία
των συνόρων, εξ όσων γνωρίζουµε όλοι εµείς που υπηρετήσαµε
τη θητεία µας στον Ελληνικό Στρατό, την αναλαµβάνει ο Ελληνικός Στρατός, ο οποίος διαθέτει και τον εξοπλισµό και την εκπαίδευση για να φυλάξει τα σύνορά µας από οποιαδήποτε απειλή.
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Αν είχε εισακουστεί η Χρυσή Αυγή, ακόµα και στην πρόταση
να υπάρχει ειδικός αµυντικός και επιθετικός εξοπλισµός για τους
συνοριοφύλακες, δεν θα θρηνούσαµε σήµερα θύµατα. Θυµόµαστε όλοι τη θλιβερή υπόθεση του άτυχου συνοριοφύλακα, του
συµπατριώτη µας, που δολοφονήθηκε από Αλβανούς κακοποιούς µε καλάσνικοφ στη Φλώρινα. Δεν είχε εξοπλισµό. Είχε ένα
MP5, ένα απλό εννιάρι υποπολυβόλο. Δεν είχε ούτε καν αλεξίσφαιρο, που θα µπορούσε να τον βοηθήσει, αν όχι να τον σώσει,
στην περίπτωση βολής από πολεµικό τυφέκιο. Δεν είχε τίποτα
από όλα αυτά και γι’ αυτό σήµερα αυτός ο συνάνθρωπός µας
είναι νεκρός. Φαίνεται πως κάποιοι εδώ µέσα, παρ’ όλο που θρηνούµε διαρκώς θύµατα, δεν έχουν βάλει µυαλό.
Όσον αφορά τα ζητήµατα ασύλου, που τίθενται στο άρθρο 18,
θέλω να σας πω πως, όταν µιλάµε για άσυλο, πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί. Η Χρυσή Αυγή λέει πως ναι, πρέπει να εξετάζεται
κάθε περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος ζητά πολιτικό
άσυλο. Κάθε άνθρωπος δικαιούται πολιτικό άσυλο, όταν διώκεται
για τις ιδέες και το φρόνηµά του.
Το αναγνωρίζουµε αυτό, γιατί σήµερα και εµείς βρισκόµαστε
σε αυτήν τη δεινή θέση, να διωκόµαστε για τις ιδέες και το φρόνηµά µας. Μάλιστα, όχι µόνο εµείς, αλλά και όποιος πολίτης –
σύµφωνα µε το πόρισµα που έχει έρθει στη Βουλή και οι Βουλευτές καλούνται να το αναγνωρίσουν και να το προσυπογράψουν- έρχεται να ακούσει οµιλίες ή να παρακολουθήσει εορταστικές εκδηλώσεις στη Χρυσή Αυγή.
Έχουµε οριστική κατάλυση του πολιτεύµατος, οριστική κατάργηση της δηµοκρατίας και κανείς από αυτούς τους υποκριτές
εδώ µέσα, που δήθεν κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
δεν µιλά.
Όσον αφορά το πολιτικό άσυλο λέµε ναι, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδος βλέπετε πως έρχονται εγκληµατίες από το
Μαρόκο, από την Αλγερία, τους οποίους οι Τούρκοι δουλέµποροι
τους έχουν δασκαλέψει να ζητούν πολιτικό άσυλο και να δηλώνουν Παλαιστίνιοι, χωρίς να έχουν καµµία απολύτως σχέση µε
την Παλαιστίνη. Άλλωστε στα κράτη στα οποία οι Αµερικανοί
προξένησαν πολέµους και δεινά, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο
να παρεµβαίνει και περιθάλπει τους ανθρώπους για τα δεινά των
οποίων δεν ευθύνεται.
Όσον αφορά την Οικονοµική Αστυνοµία, εµείς δηλώνουµε ότι
θα την αναδιοργανώσουµε όταν έρθουµε στα πράγµατα, όχι
όµως σε αυτό το πλαίσιο που επικαλείστε εσείς σήµερα. Θα αναδιοργανώσουµε την Οικονοµική Αστυνοµία, ούτως ώστε να έχει
το δικαίωµα να παρεµβαίνει στο πολιτικό-οικονοµικό έγκληµα,
διότι έχουµε τόσα σκάνδαλα, µε κλέφτες πολιτικούς να βρίσκονται πίσω από αυτά και να έχουν βγάλει εκατοµµύρια ευρώ σε offshore εταιρείες, αλλά ακόµα και σε όλον αυτόν τον µίτο των
εξοπλιστικών, που ξετυλίγεται σήµερα, δεν έχει κληθεί από τους
εισαγγελείς και τους ανακριτές διαφθοράς ούτε ένα πολιτικό
πρόσωπο ούτε ένας βουλευτής ούτε ένας υπουργός. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει συγκάλυψη σε όλα αυτά τα σκάνδαλα.
Άρθρο 25, ασφάλεια επισήµων. Κατ’ αρχάς, εντελώς παράνοµα αφαιρέσατε από τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής την
ασφάλεια, καίτοι γνωρίζετε πως είµαστε στόχοι τροµοκρατικών
οργανώσεων. Αυτό το προσπερνάµε.
Όσον αφορά την ασφάλεια επισήµων, βλέπουµε γελοία φαινόµενα µε Υπουργούς, όπως ο Χρυσοχοΐδης, να έχουν εβδοµήντα άτοµα, εβδοµήντα αστυνοµικούς προσωπικό -λες και ο
Χρυσοχοΐδης είναι ο Οµπάµα και χρειάζεται δεκάδες αστυνοµικούς για την ασφάλειά του-, βλέπουµε δηµοσιογράφους, τηλεαστέρες, τηλεπαρουσιάστριες να έχουν αστυνοµική φύλαξη. Αυτά
είναι απαράδεκτα γεγονότα. Είναι φαινόµενα που δεν θα έπρεπε
να συµβαίνουν. Η πρότασή µας είναι να καταργηθεί η ασφάλεια
των επισήµων και όποιος επίσηµος επιθυµεί να έχει ασφάλεια,
να πληρώνει από την τσέπη του.
Άρθρο 38. Αυξάνετε τις θέσεις των ανωτάτων βαθµίδων της
ιεραρχίας, για να τοποθετείτε ανώτατους αξιωµατικούς, δηλαδή
να τοποθετείτε σε θέσεις -κλειδί µε παχυλούς µισθούς παιδιά του
κοµµατικού σας σωλήνα. Στον αντίποδα αυτής της εξέλιξης
έχουµε κατάργηση έξι χιλιάδων εφτακοσίων οργανικών θέσεων
αστυνοµικών. Σίγουρα σε αυτές υπάγονται και άνθρωποι που
είναι µάχιµοι, που θα έπρεπε να είναι στον δρόµο, να είναι στο
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πλευρό του πολίτη και ενάντια στο έγκληµα.
Στο άρθρο 39 κάνετε µία αναφορά στο ζήτηµα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Εγώ έχω να σας πω πως, αν πάτε µία βόλτα στην
Αµυγδαλέζα, θα δείτε µία άθλια εικόνα. Θα δείτε τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς λαθροµετανάστες που βρίσκονται στο
κέντρο κράτησης και δηµιουργούν κατά καιρούς τροµερά επεισόδια, όπως είχαν κάνει το καλοκαίρι, που ξήλωσαν όλα τα κοντέινερ και τα αιρκοντίσιον. Διαφήµιζε εδώ ο Υπουργός της Νέας
Δηµοκρατίας ότι τους έχει ψύξη και θέρµανση και πολυτελές κέτερινγκ, όταν ο ελληνικός λαός πεινάει.
Αυτοί, λοιπόν, λοιδορούν, κοροϊδεύουν και κάνουν πλάκα
στους σπουδαστές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, τους αυριανούς
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αυτή είναι η εικόνα που
έχετε δηµιουργήσει σήµερα για την Ακαδηµία της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Αυτό που λέω είναι αληθές. Όποιος µε αµφισβητεί,
είναι ψεύτης.
Άρθρα 40-42. Ως προς την κατάργηση των έξι χιλιάδων επτακοσίων οργανικών θέσεων αστυνοµικών, επαναλαµβάνω ότι είναι
ένα µέγα λάθος. Είµαστε κάθετα αντίθετοι και θα έπρεπε όλο
αυτό το νοµοσχέδιο να επανεξεταστεί εξαρχής.
Όσον αφορά το άρθρο 45, θα προσθέσω κάτι για την Οικονοµική Αστυνοµία. Δεν µπορεί να είναι οι Έλληνες αστυνοµικοί εφοριακοί, για να συλλαµβάνουν ηλικιωµένους και ηλικιωµένες για
50 ευρώ οφειλή, την ίδια ώρα που οι Βουλευτές εδώ είναι αφορολόγητοι. Εµείς το βγάλαµε αυτό πρώτοι. Μόνο το 20% της
βουλευτικής αποζηµίωσης φορολογείται. Το ίδιο γίνεται και για
τους εργολάβους, το ίδιο γίνεται και για τους καναλάρχες, για
τους οποίους φέρατε τροπολογία -την τελευταία τροπολογία του
έτους 2013- να µην πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί από
τη διαφήµιση, και θεσµοθετείτε τώρα Οικονοµική Αστυνοµία για
να κάνει τους φοροεισπράκτορες για 50 ευρώ που χρωστά ένας
ηλικιωµένος, να του φοράνε χειροπέδες και να τον πηγαίνουν
στη φυλακή!
Όσον αφορά το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων
Μετανάστευσης και Ασύλου, εδώ επαναλαµβάνουµε ότι η διασφάλιση των συνόρων της Ελλάδος είναι αποκλειστικά και µόνο
έργο του Ελληνικού Στρατού και βεβαίως καµµίας FRONTEX.
Διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί κατασκοπεία σε
βάρος της Ελλάδος -και το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως- και
σφραγίζονται όσοι µπαίνουν µέσα στα σύνορα της Ελλάδος, µε
βάση τη συνθήκη Δουβλίνο II, ως προερχόµενοι από την Ελλάδα
και, αν αυτοί καταφέρουν και διαφύγουν µετά από την Πάτρα ή
την Ηγουµενίτσα και πάνε στην Ιταλία και τους συλλάβουν οπουδήποτε, ακόµη και στο Λουξεµβούργο, µας τους φέρνουν πίσω
εδώ, στην Ελλάδα. Έχετε µετατρέψει, δηλαδή, τη χώρα σε «αποθήκη ψυχών» εντελώς παράνοµα. Αυτό είναι κάτι που η Χρυσή
Αυγή θα καταγγείλει.
Θα έρθω λίγο στα σηµερινά γεγονότα. Ήρθε ο Πρόεδρος της
Γερµανίας εδώ στην Ελλάδα και µας είπε ότι αναγνωρίζει την
ενοχή για τα εγκλήµατα που έκαναν οι Γερµανοί στην πατρίδα
µας. Η ενοχή όµως δεν είναι κάτι που τρώγεται κι όταν λέµε πως
θέτουµε το ζήτηµα των αποζηµιώσεων και του κατοχικού δανείου
πρέπει να κάνουµε µία και µόνο πράξη: Επισήµως η ελληνική
Βουλή να ψηφίσει νόµο για συµψηφισµό του κατοχικού δανείου
µε το χρέος της Ελλάδας προς τη Γερµανία.
Όταν µιλάµε για κατοχικό δάνειο, η Χρυσή Αυγή έχει κάνει
πολύ συγκεκριµένη µελέτη. Από όταν έπαψε το άτοκο της οφειλής και µε την προσθήκη ενός συµβολικού επιτοκίου από τα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν αυτό το δάνειο στη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, σήµερα έχει φθάσει στα 510 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γι’ αυτό το ποσό µιλάµε. Σύµφωνα δε µε άλλους
Ευρωπαίους οικονοµολόγους, µιλάµε για 575 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό έπρεπε να πει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στον
εκπρόσωπο της γερµανικής οικονοµικής ολιγαρχίας, στον εκπρόσωπο µίας ξένης δυνάµεως κατοχής.
Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στη δυναµική διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεµικών αποζηµιώσεων από τη γερµανική
κυβέρνηση και θα διεκδικήσει τα δίκαια της Ελλάδος, µε τον
τρόπο που προανέφερα, µε συµψηφισµό του κατοχικού δανείου
µε το χρέος προς τη Γερµανία. Δεν θα πάρουν καµµία δραχµή,
κανένα ευρώ από τους Έλληνες αυτοί οι οποίοι διέλυσαν την οι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κονοµία µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα κλείσω µε την αγωνία του εκπροσώπου του σιωνιστικού λόµπι των Ηνωµένων Πολιτειών, του Δαυίδ Χάρις, τον
οποίο δεξιώθηκε εχθές ο Βενιζέλος, κατά κόσµον Τούρκογλου θα το επαναλαµβάνω συνέχεια και αυτό λένε άλλωστε και τα
«WIKILEAKS»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, ακούστε να δείτε...
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατά κόσµον Τούρκογλου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτέλους, θα
συµµορφωθείτε…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τι επιτέλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης):…µε αυτό που
λέει ο Κανονισµός;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιο είναι το πραγµατικό όνοµα του κ.
Βενιζέλου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχετε πρόβληµα µε την αλήθεια, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µπορείτε να
καταλάβετε ότι ζηµιώνεστε κι εσείς µε αυτά που κάνετε και λέτε;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πολύ ωραία, λοιπόν. Δέχοµαι την παραίνεση αυτή και, αν ζηµιώνοµαι και λέω ψέµατα, µπορεί ο ελληνικός λαός να µη µε ψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ να προσέχετε τι λέτε από τα βουλευτικά έδρανα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, γι’
αυτήν την παραίνεση. Σέβοµαι πάρα πολύ ότι ενδιαφέρεστε για
το πολιτικό µου προφίλ! Σας ευχαριστώ.
Ο Χάρις, λοιπόν, και κλείνω µε αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το τελευταίο
πράγµα για το οποίο ενδιαφέροµαι είναι αυτό, κύριε συνάδελφε.
Εκείνο για το οποίο ενδιαφέροµαι είναι η ευταξία της Αιθούσης.
Εντάξει;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έγινε κατανοητό. Νοµίζω ότι είµαι πάρα
πολύ προσεκτικός σε όλα. Δεν ανεβάζω τους τόνους. Άλλοι ήταν
αυτοί που προηγουµένως µίλησαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είστε υβριστικός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιον εξύβρισα; Εσείς είστε υβριστής
τώρα και λέτε ψέµατα. Ποιον εξύβρισα; Όταν είπα τον
Υπουργό…; Τον είπα…επειδή είπε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπατε … για
την Κυβέρνηση.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μίλησα για Κυβέρνηση…, διότι έχουµε
σκάνδαλα όπως τα υποβρύχια του Βενιζέλου, τα οποία η Κυβέρνηση καλύπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ την φράση αυτή να την ανακαλέσετε αµέσως.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σας ενοχλεί, κύριε Πρόεδρε, ότι τεκµηριώνω τα λεγόµενά µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να την ανακαλέσετε αµέσως!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …Και αντί να µου απαντήσετε µε επιχειρήµατα, µου απαντάτε µε ύβρεις και µε φωνές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, τελειώστε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κλείνω, λέγοντας πως ήρθε εδώ να δει
τον Βενιζέλο ένας εκπρόσωπος µίας ξένης δυνάµεως, ο Δαυίδ
Χάρις, ο οποίος είπε πως αγωνιά για την αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής.
Πώς επιτρέπετε σε αυτήν τη χώρα να έρχονται ξένοι παράγοντες, εκπρόσωποι ξένων λόµπι, εκπρόσωποι ξένων κέντρων εξουσίας και να µιλούν για την απόφαση του ελληνικού λαού να βάλει
σε αυτήν εδώ τη Βουλή ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα; Είναι ντροπή
και αίσχος αυτό για το πολιτικό σύστηµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος λόγω της
συγκυρίας και της επικαιρότητας να ξεκινήσω µε ένα θέµα που
είναι άσχετο µε το νοµοσχέδιο και αφορά, βεβαίως, την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και τη Βουλευτή
κ. Χρυσοβελώνη, η οποία υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών
µία ανεπίτρεπτη, θα έλεγα –ή, αλλιώς, µία περίεργη- ερώτηση,
µε την οποία ζητούσε επιλεκτικά για τρία κόµµατα να κατατεθούν
τα στοιχεία, όσον αφορά την επιχορήγηση για τα Ιδρύµατα Προβληµατισµού και για τέτοιου είδους σκοπούς.
Αναφερόταν, λοιπόν, σε τρία κόµµατα και µιλούσε για την περίοδο από το 2005 µέχρι το 2013. Αυτά τα τρία κόµµατα είναι ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, η Χρυσή Αυγή και η Δηµοκρατική Αριστερά. Αυτή η ερώτηση υπαγορεύτηκε κατόπιν, λέει, δηµοσιευµάτων σε σχέση µε την αποποίηση απ’ αυτά τα κόµµατα
αυτών των επιδοτήσεων.
Δικαίωµα της κ. Χρυσοβελώνη είναι να υποβάλει αυτήν την
ερώτηση, αν και βεβαίως αξιολογείται ο ανεπίτρεπτος συσχετισµός των δύο άλλων κοµµάτων µε τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Θα αναφερθώ στο επόµενο βήµα. Κάπου εδώ νοµίζω ότι παρευρίσκεται ο Υπουργός των Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, λοιπόν, δίνει την απάντηση και αναφέρει ότι ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός από το 2005 έχει εισπράξει 2.295.000
ευρώ, η Χρυσή Αυγή 155.913 ευρώ και η Δηµοκρατική Αριστερά
144.852 ευρώ µόνο για το 2013.
Ξέχασε, όµως, κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο κ. Μιχελάκης –κύριε
Κεγκέρογλου, εσείς θα το ακούσετε- και φαίνεται ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν έχουν συλλογική µνήµη. Θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά. Στις 21 Δεκεµβρίου 2013 δηµοσιεύτηκε
πρωτοσέλιδα στον Τύπο το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά
ένα κόµµα να επιστρέψει, επειδή δεν το χρησιµοποίησε, το σύνολο της επιχορήγησης που είχε πάρει για τον συγκεκριµένο
σκοπό.
Στις 21 Δεκεµβρίου, λοιπόν, ο Φώτης Κουβέλης, µε επιστολή
στον κ. Μιχελάκη τού γνωστοποίησε ότι επιστρέφουµε τα χρήµατα αυτά. Ζήτησε τον λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας και
την επόµενη µέρα καταθέσαµε το ποσό των 145.000 ευρώ.
Καταθέτω, λοιπόν, τα σχετικά δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων,
µε τους αντίστοιχους κολακευτικούς τίτλους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, κύριε Μιχελάκη, σας επιστρέψαµε 48 ευρώ περισσότερα απ’ αυτά τα οποία µάς είχατε δώσει ως επιχορήγηση. Δεν
τα ζητάµε πίσω αυτά. Αυτά τα είπα σε σχέση µε το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Όµως, υπάρχει και µία άλλη παράµετρος, αυτή των Μέσων
Ενηµέρωσης, όπου και εκεί δεν υπάρχει αρχειακή µνήµη, γιατί
τα ίδια Μέσα Ενηµέρωσης τα οποία παρουσίασαν τον απαράδεκτο τίτλο, που συσχέτιζαν τη Δηµοκρατική Αριστερά µε τα άλλα
δύο κόµµατα, στις 21 Δεκεµβρίου είχαν πρωτοσέλιδα κορυφαίους τίτλους µε ένα «µπράβο» στη Δηµοκρατική Αριστερά που
επέστρεψε αυτά τα χρήµατα.
Περιµένουµε, βεβαίως, γιατί ο κ. Μιχελάκης µάς έχει πει ότι θα
το αποκαταστήσει αυτό, επειδή δεν είχε ενηµερωθεί για την επιστροφή αυτών των χρηµάτων.
Θα αναφερθούµε τώρα στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή η Δηµοκρατική Αριστερά
τοποθετήθηκε επί της αρχής θετικά και επειδή είµαστε υπερήφανοι σαν κόµµα, γιατί προσεγγίσαµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως µεταρρυθµιστικό µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
οποιαδήποτε υπεύθυνη πολιτική δύναµη να προσεγγίζει τέτοιου
είδους νοµοσχέδια, δεν µπορώ να αποστώ του πειρασµού και να
µη σχολιάσω κάποιες περίεργες, αδιανόητες και ανεξήγητες τοποθετήσεις που άκουσα και που διαταράσσουν, αν θέλετε, αυτήν
την αντίληψη.
Ως κοµµάτι της Αριστεράς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν
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πρωτοφανές να ακούσω ότι, εάν χρησιµοποιήσει η Αστυνοµία
δακρυγόνα, αυτό έχει σχέση µε τη δοµή της Αστυνοµίας, µε το
εργαλείο.
Ως Αριστερά γνωρίζαµε ότι εάν χρησιµοποιήσει βία ή αυθαιρεσία η Αστυνοµία, οφείλεται στον συσχετισµό πολιτικής δύναµης και στην κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στην εξουσία, στον
χαρακτήρα της και ότι, εάν αλλάξει αυτή η κυβέρνηση και έρθει
µία άλλη προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει άλλη αντίληψη,
αυτό το ίδιο εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλον τρόπο.
Με αυτήν την άποψη και µε αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Μπορεί µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε αυτήν
τη δοµή που προτείνετε για την Αστυνοµία µία άλλη κυβέρνηση
να τη χρησιµοποιήσει µε τον σωστό τρόπο; Εµείς λέµε, ναι, µπορεί.
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η αντίληψη αυτού του
εργαλείου, να λέµε, δηλαδή, ότι το απορρίπτουµε ως εργαλείο
επειδή κάνει κατάχρηση βίας, υπέρβαση καθήκοντος, χρήση χηµικών, χηµικού πολέµου κ.λπ..
Σας ευχόµαστε ως Δηµοκρατική Αριστερά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ποιος το είπε ότι το απορρίπτουµε
ως εργαλείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν πάρετε
τον λόγο, θα απαντήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Τσουκαλά, η τοποθέτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, διάλογο.
Δεν επιτρέπω διάλογο. Να τελειώνουµε κάποια στιγµή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν ακούστηκε πουθενά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Έχω δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το επιτρέπω
εγώ. Δεν έχει σηµασία τι λέτε εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επειδή απευθύνοµαι στον ΣΥΡΙΖΑ,
κύριε Πρόεδρε.
Η τοποθέτηση όλων των οµιλητών σας -και του κ. Λαφαζάνη
και η δική σας- είναι ότι απορρίπτουµε το συγκεκριµένο πλαίσιο,
επειδή δέρνουν λαϊκούς αγωνιστές, στρέφονται κατά κινητοποιήσεων κ.λπ.. Αυτή είναι η τοποθέτησή σας. Εµείς δεν το προσεγγίζουµε έτσι.
Προσέξτε, είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Μεθαύριο, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, έχετε τη δυνατότητα και είστε εν δυνάµει
κυβέρνηση. Το έχουµε συζητήσει ξανά εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε πρώην κυβέρνηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μην ανοίγετε συζήτηση η οποία µεθαύριο µπορεί να σας βγει ανάποδα. Εκτός εάν εγγυηθείτε ότι
ως µελλοντική κυβέρνηση δεν θα χρησιµοποιήσετε ποτέ χηµικά.
Εµείς σας λέµε ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι, εάν κυβερνούσαµε, δεν θα εγγυόµασταν ποτέ ότι δεν θα χρησιµοποιήσουµε
χηµικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυβερνήσατε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εγώ απευθύνοµαι σε εσάς…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και χρησιµοποιήσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν θα χρησιµοποιήσουµε χηµικά ποτέ. Εσείς το λέτε; Πείτε το συγκεκριµένα.
Το λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, το λέµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το λέτε. Επειδή, λοιπόν, το λέτε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης κρίνεται τώρα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το ’89 δεν χρησιµοποίησαν χηµικά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επειδή, λοιπόν, το λέτε, δεν µπορώ
να µην αναφερθώ στις 12 Φεβρουαρίου του 2014 και στα γεγονότα που έγιναν -πρόσφατα δηλαδή, πριν από λίγο- στη Βενεζουέλα, σε ένα καθεστώς το οποίο υποστηρίζετε.
Λοιπόν, στη Βενεζουέλα υπήρξαν τέτοιους είδους κινητοποιήσεις, τέτοια επεισόδια βίαια µε τη συνολική χρήση δακρυγόνων
–συνολική!- µε έξι νεκρούς, µε καταγγελίες από όλους τους διεθνείς οργανισµούς για βία και υπέρβαση αρµοδιοτήτων. Και σας
λέω…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει;
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όχι, δεν λέω ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ λέω ότι εξαρτάται ποιος χρησιµοποιεί ένα εργαλείο. Περί
αυτού πρόκειται.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, έχουµε σταθεί επί της ουσίας του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και επειδή έχετε κάνει, βέβαια, πολλές
από τις προτάσεις που έχουµε καταθέσει δεκτές και συνεχίζετε
να κάνετε αποδεκτές τροπολογίες Βουλευτών -καλά κάνετε-, θα
αναφερθώ σε δύο τροπολογίες τις οποίες έχουµε καταθέσει και
για τις οποίες δεν έχετε τοποθετηθεί.
Η µία αφορά το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας, το λεγόµενο ΤΕΑΠΑΣΑ. Νοµίζω ότι είναι µία προσθήκη-τροπολογία όλης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε αρκετά
καλή νοµοτυπική διατύπωση. Νοµίζουµε ότι είναι έτοιµη να την
κάνετε αποδεκτή. Αν θέλετε, µπορείτε να τη δείτε.
Θα µπορούσατε να κάνετε αποδεκτή και άλλη µία τροπολογία
-επειδή κάνατε δεκτές πολλές τροπολογίες σε σχέση µε τους δόκιµους πυροσβέστες-, στην οποία υπάρχει ένα σοβαρό θέµα
όσον αφορά τον χρόνο που αξιολογείται και λαµβάνεται υπ’ όψιν
η σωµατική ικανότητα των υποψηφίων. Αυτό, λοιπόν, το οποίο
λέµε στη συγκεκριµένη τροπολογία είναι ότι οι άντρες πρέπει να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων και όχι τότε που πέρασαν περιοδεύοντες. Είναι απολύτως
λογική η συγκεκριµένη τροπολογία και νοµίζω ότι πρέπει να την
κάνετε δεκτή.
Βεβαίως, στηρίζουµε και την τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σχετικά
µε την ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώµα, η οποία επίσης πρέπει
κάποια στιγµή να αξιολογηθεί.
Έχουµε καταθέσει έγγραφο µε τα άρθρα τα οποία ψηφίζουµε
και αυτά που καταψηφίζουµε, Θα επαναλάβουµε για άλλη µία
φορά την ευχή -και θα το επιδιώξουµε- όλες τις συνοδευτικές
διατάξεις, τα προεδρικά διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις να τις επεξεργαζόµαστε στην αρµόδια επιτροπή µε όσο το
δυνατόν ευρύτερη κοινοβουλευτική συναίνεση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, επειδή κάναµε συνολική τοποθέτηση χθες. Επειδή, όµως, προέκυψαν ορισµένα θέµατα -και δεν ήµουν στην Αίθουσα, διότι παράλληλα
είχαµε µία εκδήλωση που αφορά συνολικά τις σχεδιαζόµενες µαζικές απολύσεις στον δηµόσιο τοµέα-, θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα.
Κατ’ αρχάς ο κ. Βορίδης, ο οποίος απουσιάζει, χρησιµοποιώντας λογικές αµφιθεάτρων του πανεπιστηµίου -έχει και κάποια εµπειρία, φαντάζοµαι- προσπάθησε να βάλει σε αντιπαράθεση τι
είπε ο εισηγητής µας και τι είπα εγώ. Μάλλον δεν άκουσε ή δεν
διάβασε τα Πρακτικά. Τα ίδια είπαµε.
Ας ξεκαθαρίσουµε, όµως, ορισµένα πράγµατα. Ποια είναι η
δική µας θέση για την Αστυνοµία; Εµείς λέµε ότι αποκλειστικός
σκοπός της Αστυνοµίας είναι η αντιµετώπιση του εγκλήµατος.
Αυτό δεν το λέµε γενικά, αλλά το διακηρύσσουµε επανειληµµένα. Έχουµε συµπαρασταθεί στα προβλήµατα των αστυνοµικών -παρ’ ότι το τοµάρι µας είχε αργάσει από το ξύλο, για να
χρησιµοποιήσω και τέτοια έκφραση- διότι θεωρούµε ότι κι αυτοί
είναι εργαζόµενοι κι έχουν το δικαίωµα και να αγωνίζονται για τα
δικά τους προβλήµατα, αλλά και να συµπαρατάσσονται µε το
λαϊκό κίνηµα και να ακολουθήσουν τον λαό στον δρόµο που θα
διαλέξει κι όχι να υπηρετήσουν αυτούς που κατέχουν τον
πλούτο. Όχι µόνο έχουµε συµπαρασταθεί, αλλά επανειληµµένα,
διαχρονικά, έχουµε κάνει παρεµβάσεις για την εκπαίδευση της
Αστυνοµίας στις σύγχρονες συνθήκες, ακόµα και για ειδικούς τοµείς, όπως για την παιδεία την οποία πρέπει να έχουν, αλλά και
για τον εξοπλισµό τους, για να µπορούν να αντιµετωπίσουν το
κοινό έγκληµα, το οποίο εκσυγχρονίζεται όλο και περισσότερο
και από το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους πάρα πολλοί αστυνοµικοί, εξαιτίας της έλλειψης της εκπαίδευσης και αυτών των µέ-
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τρων και πολλών άλλων. Αυτά είναι γνωστά. Έτσι δεν είναι, κύριε
Κυριαζίδη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δυστυχώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διαχρονικά το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδα έχει σταθεί σε όλα αυτά. Άλλο αυτό, όµως, και άλλο τι
ρόλο παίζει η Αστυνοµία στο ίδιο το σύστηµα, σε ποια αποστολή
καλείται. Εµείς λέµε ότι, ναι, καλείται να καταστείλει τους αγώνες
του λαού και να προστατεύσει στην πραγµατικότητα αυτό το σύστηµα και αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, ανεξάρτητα αν το
θέλουν ή όχι. Δεν είναι της ώρας να κάνουµε τέτοια συζήτηση.
Είµαστε υπερβολικοί σε αυτό το πράγµα; Ας δούµε διαχρονικά
όλη την πορεία. Γιατί ο κ. Κουκουλόπουλος χθες είπε ότι το
ΠΑΣΟΚ αποκατέστησε τη σχέση Αστυνοµίας µε τον πολίτη.
Δηλαδή, τα ΜΑΤ δεν χτυπούσαν διαχρονικά διαδηλώσεις και
απεργίες, όλα τα προηγούµενα χρόνια; Πότε σταµάτησαν; Έχουµε και καινούργια φαινόµενα. Δεν βοµβάρδιζαν µε χηµικά όλα τα
χρόνια, από το ’74 και µετά, µε «πράσινες» ή «µπλε» κυβερνήσεις
ή «µείγµατα»; Φυσικά και βοµβάρδιζαν. Δεν αντιµετωπίζουν ή και
δεν διαπαιδαγωγούνται συνολικά, παρά τις εξαιρέσεις που µπορεί να υπάρχουν, στη λογική του «εχθρός λαός»;
Υπήρχε σήµερα ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να πλακώσουν στο
ξύλο κάποιους άνεργους οι οποίοι διαµαρτύρονταν και οι οποίοι
αναγκάστηκαν να έλθουν στο Υπουργείο Οικονοµικών, επειδή
την κοπάνησε ο κ. Βρούτσης που τους είχε πει ότι θα είναι εκεί
για να συζητήσουν, ή έκαναν κινητοποίηση και τσαλάκωσαν το
προφίλ της χώρας, επειδή ήταν εδώ ο Γερµανός Πρόεδρος; Δεν
είχε σχέση µε τον Γερµανό. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το ξέρουν.
Αυτή είναι, όµως, η συνολική διαπαιδαγώγηση που δίνετε.
Υπάρχουν φυσικά και ορισµένοι που την ακούνε και την εφαρµόζουν υπέρ το δέον. Και αυτή η διαπαιδαγώγηση δηµιουργεί
αυτές τις καταστάσεις.
Λέµε, λοιπόν, ότι είναι κατασταλτικός µηχανισµός. Μάλιστα,
σας είπα και χθες -και το επαναλαµβάνω- ότι σ’ αυτούς τους µηχανισµούς -και ας µε διαψεύσετε εδώ όσοι γνωρίζετε- υπάρχουν
αστυνοµικοί που έχουν υπηρετήσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, στο
χτύπηµα των διαδηλώσεων υπάρχει πλήρης εξοπλισµός όλων
των αστυνοµικών. Εκεί δεν υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις στον βοµβαρδισµό, στα χηµικά -µόνο που είναι ληγµένα
πολλές φορές- στις κρότου-λάµψης, στις ασπίδες και σε ό,τι
άλλο χρησιµοποιούν; Τους βλέπεις και είναι σαν τον Ρόµποκοπ.
Εκεί τα έχουν όλα, όµως στο κοινό έγκληµα γίνεται το ίδιο; Όχι.
Αυτό κάτι δείχνει.
Θα χρησιµοποιήσω απλοϊκά και απλά επιχειρήµατα, όχι βαθύτερα. Η Αστυνοµία -και ειδικά τέτοιες δυνάµεις- στέλνεται στην
υπηρεσία του κάθε εργοδότη; Με ποιο δικαίωµα, σε τελευταία
ανάλυση; Από πού κι ως πού αυτά που πληρώνει ο ελληνικός
λαός µε τη φορολογία για τις αστυνοµικές δυνάµεις θα τα διαθέτει στον κάθε επιχειρηµατία για να λύσει τα προβλήµατα µε
τους απεργούς; Να ζήσουν ζητάνε όλοι. Σήµερα ζητάνε να ζήσουν, δεν ζητάνε τίποτε παραπάνω. Στέλνετε διµοιρίες για να
προστατέψουν τι; Το δικαίωµα του εργοδότη να τους στέλνει
στην πείνα και στην εξαθλίωση. Έχει γίνει επανειληµµένα αυτό
το πράγµα.
Εδώ δεν είναι ανεύθυνες και οι εισαγγελικές αρχές. Δεν είπαµε
να τα φορτώσουµε όλα µόνο στη γενική κατεύθυνση του Υπουργείου. Είναι και εισαγγελείς οι οποίοι ξέρουν να βγάζουν όλες τις
απεργίες παράνοµες µέσα σ’ ένα τέτοιο γενικό κλίµα, µε φωτεινές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται. Ξέρουν να διατάσσουν άµεσα συλλήψεις απεργών, αλλά δεν
ξέρουν πόσους εργοδότες έχουν συλλάβει. Δεν µιλάω για µικρούς. Μιλάω για µεγάλους, που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία. Πόσες φορές έχουν δώσει εντολή να κρατηθούν; Αυτά
δεν αποδεικνύουν τίποτα; Τυφλοί είµαστε; Δεν αποδεικνύουν τι
ρόλο επιφυλάσσουν και µάλιστα –το ξαναλέω- σε αστυνοµικούς,
που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα στη συντριπτική
τους πλειοψηφία; Τους καλούν να κάνουν τι; Να χτυπήσουν τους
δικούς τους, τους πατεράδες τους, τους µπαρµπάδες τους, τα
ξαδέλφια τους, για να υπερασπιστούν ποιους; Και αυτούς ακόµα
τους αστυνοµικούς τούς έχουν καταδικάσει να ζουν µε πεντακόσια και εξακόσια ευρώ. Είναι ψέµατα αυτά; Είναι υπερβολικά;
Δεύτερο θέµα. Εµείς αποδείξαµε µε στοιχεία τι κάνει το νοµο-
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σχέδιο. Δεν είµαστε µόνο εδώ, δεν ζούµε µόνο εδώ, ούτε παρακολουθούµε µόνο τι γίνεται στην Ελλάδα. Βλέπουµε τη γενική
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήµατος στο
πλαίσιο του δόγµατος «εσωτερική ασφάλεια». Εσείς µπορεί να
τα λέτε κοµψά εδώ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που µιλάει ωµά,
διαβάστε τι λέει στα κείµενά της: «Όποιος αµφισβητεί το υπάρχον σύστηµα.». Δηλαδή, θα προσκυνήσουµε τον καπιταλισµό
όλοι και η ανθρωπότητα θα προσκυνήσει τη βαρβαρότητα ή θα
παλέψει για να την αλλάξει και να την ανατρέψει; Εκείνοι που
ωθούν σε συγκρούσεις είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία και
δεν την παραδίνουν εύκολα, ακόµα κι αν υπάρχει λαϊκή συντριπτική πλειοψηφία. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαµορφώσει τέτοιους µηχανισµούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το άκουσα το κουδούνι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λειτουργεί αυτόµατα και ξεφεύγει καµµιά φορά. Σ’ όλους έδειξα µία ανοχή της
τάξεως των τεσσάρων-πέντε λεπτών. Δεν θα αποτελέσετε εξαίρεση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Η γραµµή συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξής:
Αυτά που ψηφίζουµε σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -αν
δεν τα ξέρετε, πηγαίνετε να τα διαβάσετε- έχουν αποφασιστεί
από το 2001 και µετά και ιδιαίτερα –σας το λέω από την εµπειρία
την προσωπική αλλά και του κόµµατός µας- από το 2004 και από
το 2009. Πάρτε όλες τις κατευθύνσεις. Τι λένε; Ενοποίηση των
υπηρεσιών ασφάλειας συνολικά, στο πλαίσιο της προστασίας
της εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχουν και πιο αναλυτικά, υποδοµών, Υπουργείων, δηµόσιων υπηρεσιών, κ.λπ.. Ποιος θα τα καταλάβει αυτά; Οι «Πυρήνες της Φωτιάς» ή οι διάφοροι οι οποίοι
είναι «βούτυρο στο ψωµί» του συστήµατος; Μην τρελαθούµε.
Θέλουν να βγάλουν στο περιθώριο το οργανωµένο µαζικό
λαϊκό κίνηµα. Αν είναι δυνατόν, να γίνουν σαν τους Ιάπωνες, που
κάποτε διαµαρτύρονταν δουλεύοντας και έβαζαν περιβραχιόνια
«απεργώ». Αυτή είναι η συνολική γραµµή.
Και αυτό αποδείξαµε εµείς. Με τον χαρακτηρισµό της Πυροσβεστικής σαν ένα ιδιαίτερο Σώµα ασφάλειας και µε την επιτροπή που φτιάχνεται για τη διαχείριση των κρίσεων και την
ένταξη της πολιτικής προστασίας σε αυτήν την επιτροπή, γίνεται
ενοποίηση των κατασταλτικών µηχανισµών για τη διαχείριση
ποιων κρίσεων; Των σεισµών; Των πυρκαγιών; Όχι. «Κοινωνικών
κρίσεων», λέει. Τι κοινωνικές κρίσεις είναι αυτές; Τι θα είναι και
από ποιους προκαλούνται; Από έναν λαό ο οποίος δεν ανέχεται
άλλο τον ζυγό και κάποτε θα ξεσηκωθεί. Είναι δεδοµένο. Και µιλάµε για το οργανωµένο µαζικό λαϊκό κίνηµα. Εµείς αυτό αποδείξαµε και αυτή είναι η ουσία των µεταρρυθµίσεων.
Η δεύτερη πλευρά, βεβαίως, είναι οι εκσυγχρονισµοί. Και αυτό
δεν το παραγνωρίζουµε. Μπορεί να παίρνονται κάποια µέτρα και εµείς δεν θέλουµε να το απαρνηθούµε- στην πλευρά της αντιµετώπισης του εγκλήµατος. Συµφωνούµε.
Τι δεν δεχόµαστε όµως; Κάτω από τον όρο «τροµοκρατία» να
κολλάει ο εξτρεµισµός και ο ριζοσπαστισµός. Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί χωράνε όλα. Τι είναι ριζοσπαστισµός; Όποιος
θέλει να αλλάξει το σύστηµα. Δεν το καταλάβαµε. Απαγορεύεται
να θέλει ο λαός να αλλάξει το σύστηµα; Εκεί φτάνει η δηµοκρατία; Λέµε ότι γίνονται τέτοιοι εκσυγχρονισµοί και προσπάθειες
και µπορεί να υπάρχουν επιτυχίες στην αντιµετώπιση του κοινού
εγκλήµατος, δηλαδή αυτά που συµβαίνουν και που δεν θα µειώνονται. Όσο υπάρχει η κρίση θα µεγαλώνουν και αυτά.
Για να µην καταχρώµαι τον χρόνο, δίνουµε αυτές τις διευκρινίσεις. Αυτή είναι η τοποθέτησή µας. Η ζωή θα δείξει και παράλληλα λέµε ότι δεν αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην Αστυνοµία και στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι οποίοι
υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες του συστήµατος συνολικά και
ιδιαίτερα της καπιταλιστικής κρίσης. Από αυτήν την άποψη αλλά
και γενικότερα η θέση τους είναι πλάι και µαζί µε το λαϊκό κίνηµα.
Βγήκαν και οι φονιάδες να καταγγείλουν τους τραµπούκους.
Δεν µπόρεσαν να σκοτώσουν τον Πουλικόγιαννη, για να µιλήσω
συγκεκριµένα. Δείτε τη φωτογραφία. Υπάρχει αυτή που του έριξαν µε το ρόπαλο στο κεφάλι που έχει καρφιά. Και από το καρφί
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που πήγαινε στην καρδιά, τη γλίτωσε την τελευταία στιγµή.
Έχουν το θράσος οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, οι εγκληµατίες που είναι και πληρωµένοι µπράβοι στη Ζώνη –αν ψαχθούν,
θα βρεθούν και άλλα πράγµατα, ποιοι τούς πλήρωναν και πόσο
για να τσακίσουν τα σωµατεία που τους µπαίνουν στη µύτη-, να
βγουν και να καταγγείλουν τους τραµπούκους. Δεν πρόκειται να
απαντήσω. Ούτε να απαντήσω σε αυτές τις γελοιότητες µε την
Ουκρανία.
Εµείς λέµε ότι υπάρχει ευθύνη στην Κυβέρνηση και στον
Υπουργό Εξωτερικών ως Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την Ουκρανία που αποτελεί µια έµµεση αναγνώριση. Δεν
περιµέναµε και κάτι άλλο να γίνει, όποια Κυβέρνηση και να ήταν,
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως παραπάει. Αυτοί
που έστειλαν ψηφίσµατα, αυτοί οι φασίστες και φονιάδες, θα
αποδειχθεί σύµφωνα µε καταγγελίες –όχι δικές µας ούτε των
Ρώσων, από ό,τι φαίνεται, αλλά των Εσθονών- ότι οι ελεύθεροι
σκοπευτές ήταν δικοί τους.
Γιατί τέτοιοι είναι και οι νεοναζιστές οι Έλληνες, φονιάδες, όχι
στα ίσια, στα κρυφά. Παραπάει, λοιπόν, αυτοί που τους είχαν
στείλει µηνύµατα συµπαράστασης για να βγουν από τις φυλακές,
σήµερα να βγαίνουν και να κάνουν ότι τους απαρνιούνται. Εποµένως δεν χρειάζονται απάντηση, χρειάζονται από τον λαό να
τσακιστούν, να αποµονωθούν, να βγουν έξω τελείως, να µην ξαναπάρουν τέτοιο ποσοστό που πήραν.
Θεωρούµε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να κρίνει και κάτι
ακόµα και να αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αµερικάνοι, που σε άλλες περιπτώσεις καταγγέλλουν τους νεοναζιστές,
δεν έχουν κανένα πρόβληµα να στηρίξουν ακόµη και Πρόεδρο
νεοναζιστή, όταν εξυπηρετούνται τα συµφέροντά τους. Άλλωστε,
ιστορικά το κεφάλαιο ήταν αυτό που παρέδωσε την εξουσία στον
Χίτλερ, παραδείγµατος χάριν, γιατί θεωρούσε ότι αυτός µπορούσε να διεξαγάγει καλύτερα τον πόλεµο για την αναδιανοµή
των αγορών και να υπηρετήσει και τα συµφέροντά τους. Έτσι
δεν είναι; Έτσι ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, πριν πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός και προήδρευε η κ.
Κόλλια-Τσαρουχά, στον κατάλογο ήταν τέσσερις συνάδελφοι, οι
οποίοι όµως δεν ευρίσκοντο στην Αίθουσα. Είναι καταχωρισµένη
στα Πρακτικά η απουσία και η εξάντληση του καταλόγου, κατόπιν τούτου. Μετά ταύτα δόθηκε ο λόγος στον κύριο Υπουργό…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Δεν κάνω κανένα λάθος. Τόση ώρα που µε βλέπετε
και αγωνιώ εδώ ήταν γιατί έψαχνα τα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν εκφωνηθήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι παρόντες τώρα οι οµιλητές, θα έκανα µία
πρόταση.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Θα µας τρελάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας δώσουµε τον
λόγο στους συναδέλφους, αλλά να συντοµεύσουµε λίγο τον
χρόνο. Αντί για οκτώ λεπτά, να είναι έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να είναι έξι λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε τότε δεν θα
δώσω τον λόγο. Είναι απλό το πράγµα. Διότι ήσασταν απόντες,
όταν εκφωνηθήκατε.
Συµφωνεί το Σώµα να γίνουν έξι τα λεπτά οµιλίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Λοιπόν, ορίστε, τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λέει η κ. Κόλλια-Τσαρουχά επί λέξει: «Έχουµε τρεις που δεν ήρθαν.».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα δεν εκφωνηθήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε πώς δεν εκφωνηθήκατε; Αφού δεν ήσασταν παρόντες; Τι να κάνουµε;
Έπρεπε να πει «απών, διαγράφεται», για να ακουστεί και το
όνοµά σας, δηλαδή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα δύο λεπτά τα φάγατε, για να
λέτε πόσο θα κόψετε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, ορίστε,
κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι ήµασταν στην Αίθουσα και µε πολλή προσοχή, µε περίσσεια προσοχή, ακούσαµε όλους τους συναδέλφους. Ακούσαµε τον εισηγητή, ακούσαµε τους εκπροσώπους
των πολιτικών παρατάξεων, των κοµµάτων, ακούσαµε και τον
Υπουργό και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, φάνηκε σαφέστατα ότι αυτή
η ανάγκη της µεταρρύθµισης στην Ελληνική Αστυνοµία είναι ένα
γεγονός που µετά από δεκαετίες έρχεται να συζητηθεί για τη
σκοπιµότητα, για την αλλαγή της οργάνωσης και της δοµής και
της διοίκησής της, σε µία συγκυρία χρονική που υπάρχει µία
έκρηξη κοινωνική, υπάρχουν κοινωνικές µεταβολές, υπάρχει
έκρηξη στην εγκληµατικότητα, πολλαπλές ασύµµετρες απειλές
τροµοκρατίας και, κυρίως σε ό,τι αφορά την περιοχή µας, κύµα
παράνοµης µετανάστευσης.
Όλα αυτά επιβάλλουν την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό των κρατικών µας µηχανισµών και κυρίως της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το νοµοσχέδιο το
οποίο συζητάµε σήµερα έχει θετικά στοιχεία και αναφορές που
συντείνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Βλαχογιάννης πολύ
εύστοχα τα επεσήµανε στην παρουσίαση του νοµοσχεδίου και
θεωρώ επίσης εποικοδοµητικές πολλές από τις τοποθετήσεις
των συναδέλφων από διάφορες παρατάξεις. Ανάλογες προτάσεις επιτρέψτε µου να καταθέσω κι εγώ και πρέπει να έχουµε
όλοι έναν συνθετικό χαρακτήρα, ώστε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου να συµπεριληφθούν σηµαντικές προτεραιότητες και
ιδέες που θα καταθέσουµε και σήµερα εδώ.
Είναι θετικό ότι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης αποκτά ένα από
τα προαπαιτούµενα για να µπορεί να ασκήσει τον επιτελικό ρόλο
που αξίζει στη χώρα. Αποκτά διοικητικό κορµό µε την ίδρυση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, το
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης αποκτά, ταυτόχρονα µε τον διοικητικό κορµό, πολιτική διάσταση και, χαρακτήρα και όπως είπαν
πολλοί συνάδελφοι και αναφέρθηκα και εγώ, υπάρχει ανάγκη
προσαρµογής της Ελληνικής Αστυνοµίας στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Φαντάζοµαι ότι όλοι συµφωνούµε και δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί η Ελληνική Αστυνοµία µε τους όρους και τις συνθήκες
που λειτουργούσε µε το κανονιστικό πλαίσιο του 1984.
Γιατί από τότε χρονολογείται η τελευταία νοµοθετική παρέµβαση για το πλαίσιο διάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας. Καθίσταται, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη η θεσµική αναδιάρθρωση, µε
όρους του µέλλοντος όµως. Πράγµατι είναι στοιχείο εκσυγχρονισµού της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας η δηµιουργία
ελληνικού επιτελείου, που ουσιαστικά αντικαθιστά το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Αυτό προϋποθέτει βέβαια, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ευελιξία στον επιχειρησιακό έλεγχο. Σε αυτήν την
κατεύθυνση µπορώ να επισηµάνω ως θετικά σηµεία τον διαχωρισµό των κλάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε τρεις νέους, αυτόνοµους διοικητικά και επιχειρησιακά κλάδους. Ο ένας είναι ο
κλάδος της τάξης, ο άλλος ο κλάδος της ασφάλειας, ο άλλος ο
κλάδος των αλλοδαπών και της προστασίας των συνόρων.
Παράλληλα µε αυτόν τον τρίτο κλάδο δηµιουργείται και το
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου των Συνόρων, της Μετανάστευσης και του Ασύλου. Είναι πολύ σηµαντικό για τη µεθόριο
και εµείς µπορούµε να το επιβεβαιώσουµε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι αδήριτη η ανάγκη της άµεσης εφαρµογής αυτής της διάστασης του νοµοσχεδίου. Γιατί το
πρόβληµα είναι µεγάλο, είναι σύνθετο. `Οπως έχει πει και ο
Υπουργός προηγουµένως, απαιτεί ολιστική αντιµετώπιση και θεώρηση.
Είναι ένα πρόβληµα που βιώνουν έντονα οι νησιωτικές περιοχές, που βιώνουµε εµείς στα Δωδεκάνησα. Το π.δ. 116/2007 προέβλεπε τη δηµιουργία τµηµάτων παράνοµης µετανάστευσης σε
Ρόδο και Κω, µε συνοριοφύλακες. Ποτέ δεν λειτούργησαν ωστόσο. Δεν λειτούργησαν πού; Στα Δωδεκάνησα, στην περιοχή η
οποία σηκώνει το µεγάλο βάρος της παράνοµης µετανάστευσης.
Γίνεστε όλοι µάρτυρες από τους δέκτες των τηλεοράσεων, από
τις εφηµερίδες, καθηµερινά από τις ειδήσεις, του τι συµβαίνει
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στην περιοχή µας. Υπάρχουν συνοριοφύλακες ακόµα και στην
Αττική, αλλά δεν υπάρχουν στα Δωδεκάνησα.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δείτε το ζήτηµα, θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε όσα προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα και
να προχωρήσετε στην ίδρυση αυτών των τµηµάτων σε Ρόδο, σε
Κω, αλλά και στα άλλα µεγάλα νησιά της µεθορίου.
Είµαι µεταξύ αυτών που έχουν θέσει µετ’ επιτάσεως το ζήτηµα
της οριζόντιας εφαρµογής της ρήτρας νησιωτικότητας σε κάθε
νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, ιδιαίτερα στο
στάδιο της σύνταξής του, σε κάθε διοικητική πράξη. Τη ρήτρα
νησιωτικότητας επικαλούµαι κι εδώ, κύριε Υπουργέ, για να αναφερθώ στην κατάργηση του ενιαίου και της αυτονοµίας διοίκησης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε επίπεδο
νοµού.
Ως µέτρο ενδεχοµένως έχει ορθολογική βάση για την ηπειρωτική χώρα. Είδαµε εδώ τον κ. Μαριά προηγουµένως να εκφράζει
τους υπόλοιπους Βουλευτές του Ηρακλείου, για το πού θα είναι
η έδρα συγκεκριµένων κλάδων. Φανταστείτε τα Δωδεκάνησα. Μιλάµε για τα Δωδεκάνησα, για το Αιγαίο, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από τη
γεωγραφική θέση, την ασυνέχεια και τις δυσκολίες µετακίνησης
και επικοινωνίας µεταξύ των δεκαοκτώ νησιών. Αλλά το ίδιο συµβαίνει και στο βόρειο Αιγαίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορούµε να µιλάµε για την εφαρµογή οριζόντιων κριτηρίων
και ρυθµίσεων σε µια περιοχή όπως τα Δωδεκάνησα; Χρειάζεται
ευελιξία και ένα ιδιαίτερο διοικητικό µοντέλο. Είναι αµφίβολο αν
µπορεί να υπάρχει συντονισµός από την Κρήτη για τις δοµές και
τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας στα Δωδεκάνησα και
το Αιγαίο.
Η προσωπική µου άποψη είναι ότι έπρεπε να υπάρχουν δύο
αυτόνοµες περιφερειακές διευθύνσεις µε έδρα τη Ρόδο και την
Κω για το βόρειο συγκρότηµα, που θα αποτελούν το διάδοχο
σχήµα των δύο αστυνοµικών διευθύνσεων που καταργούνται.
Εκτιµώ επίσης ότι πρέπει να συνυπολογιστούν οι ιδιαιτερότητες
της νησιωτικότητας σε ό,τι αφορά την κατάργηση του αµετάθετου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε ο πρώην Υπουργός και συνάδελφός µας κ. Σηφουνάκης, που αφορά την κατάτµηση των
δήµων. Αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες του Υπουργού Εσωτερικών, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα κυβερνάται από µια Κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία στηρίζεται από δύο κόµµατα. Δεν αντιλαµβάνοµαι όµως την επίκληση βέτο από µερικούς συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κοιτάξτε να δείτε: Η νοµοθετική διαδικασία και ευθύνη ανήκει
στο Κοινοβούλιο, σε εµάς. Και ευθύνη όλων των Βουλευτών είναι
να νοµοθετούν. Και για ένα ζήτηµα που αφορά την κοινή λογική
πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε όλους να συνδράµουν και να
συµβάλλουν σε µια νοµοθετική παρέµβαση που διορθώνει στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Δεν είναι βίτσιο του κ. Σηφουνάκη να καταθέτει την τροπολογία, είναι απαίτηση των καιρών, είναι απαίτηση των νησιωτών. Το
δόγµα «κάθε δήµος και νησί» κανείς δεν µπόρεσε να το υπερασπιστεί για µεγάλους νησιωτικούς δήµους, όπως είναι η Λέσβος,
η Κέρκυρα, η Ρόδος. Φαίνεται όµως ότι µε τον «Καλλικράτη» επικράτησαν άλλου είδους κριτήρια επιβεβαίωσης και ενίσχυσης
κοµµατικών συσχετισµών, κριτήρια που δηµιούργησαν τα προβλήµατα που βίωσαν αυτήν την τετραετία οι µεγάλοι, αλλά και οι
µικροί νησιωτικοί δήµοι, οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι χρειάζονται θεσµικές αλλαγές, που να απαντούν
και να δίνουν λύση στα προβλήµατα των νησιωτικών δήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε,
όµως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Θεωρώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έπρεπε να κινηθεί µε µεγαλύτερη τόλµη και ταχύτητα. Δεν
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το έπραξε, τη στιγµή µάλιστα που ο βασικός κορµός του νοµοσχεδίου ήταν ήδη έτοιµος από τον Οκτώβριο.
Διέρρεε στον Τύπο. Δεν το είχαν οι Βουλευτές στα χέρια.
Υπήρχαν, όµως, οι προτάσεις κατατεθειµένες στο Υπουργείο
από εµάς τους Βουλευτές, από τις περιφερειακές ενώσεις των
δήµων του Αιγαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Αυτές οι προτάσεις θα βελτίωναν
τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στις νησιωτικές περιοχές. Σήµερα, όµως, τι κάνουµε; Εγώ θα συναινέσω στην τροπολογία του
κ. Σηφουνάκη και πολλοί από εµάς συναινούν. Θα διατυπώσω,
όµως, κάποια εύλογα ερωτήµατα: Γιατί φτάσαµε στο παρά πέντε
να συζητάµε ποιο ήταν το αυτονόητο; Ποιοι είναι αυτοί που έθεταν βέτο σε µια πλειάδα επιχειρηµάτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κόνσολα,
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε υπερβεί
κατά πολύ τον χρόνο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Στην τροπολογία αναφέρεται ότι
η κατάτµηση των δήµων µπορεί να γίνει µε πρόταση των δηµοτικών συµβουλίων. Ποια δηµοτικά συµβούλια; Μα, σε έναν µήνα,
αν αλλάξει η σύνθεσή τους, θα ξαναλλάξουµε; Το Υπουργείο δεν
µπορεί να νοµοθετήσει; Αν αύριο υπάρχει µια άλλη πλειοψηφία,
τι θα γίνει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μετά υπάρχει πρόβλεψη για τις ΚΥΑ που θα λύσουν τεχνικά
θέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δηλαδή, η µείωση του χρόνου, κύριε συνάδελφε, που αποφάσισε το Σώµα,
είναι γράµµα κενό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ατολµία σε αυτήν και αυτήν πληρώνουµε σήµερα. Το Υπουργείο έχει
ακούσει τις τοπικές κοινωνίες και γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει
να κάνει. Χρειάζεται µια ολοκληρωµένη πρόταση τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα πραγµατικά να χαιρετίσω την
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και την ολοκλήρωση σύστασης και συγκρότησης διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία αναλαµβάνει το ιστορικό βάρος να χειριστεί το
ζήτηµα των γερµανοκατοχικών εκκρεµοτήτων του δανείου, των
αποζηµιώσεων, των υποδοµών και των κλεµµένων θησαυρών.
Αυτό που δεν έκαναν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια είµαι
βέβαιος ότι η Βουλή των Ελλήνων µε το πνεύµα συνεννόησης,
που πιστεύω θα υπάρξει ανάµεσα σε όλους τους Βουλευτές
όλων των πτερύγων, θα µπορέσει πραγµατικά να προχωρήσει
µια υπόθεση που έχει πολλαπλές σηµασίες και θα έχει και πολλαπλές επιπτώσεις και στη σχέση µας µε τη φίλη Γερµανική Δηµοκρατία, τον γερµανικό λαό, εις τον οποίον ο ελληνικός λαός
δεν τρέφει κανένα πνεύµα εχθρότητας, αντιθέτως τρέφει πνεύµα
φιλίας.
Οφείλουµε, όµως, να εκπέµψουµε όλοι µαζί ένα µήνυµα, ότι
πρέπει να αποκατασταθούν αυτού του είδους οι εκκρεµότητες,
διότι τα δέντρα της φιλίας και της συνύπαρξης στηρίζονται, µπορούν να αναπτυχθούν, όταν πραγµατικά λυθούν τέτοιου είδους
εκκρεµότητες, οι οποίες µέχρι σήµερα για κάποιους λόγους -και
γνωρίζουµε όλοι για ποιους λόγους- δεν έχουν προωθηθεί.
Κύριε Πρόεδρε, όµως, είναι ιστορική ευθύνη και της σηµερινής
Κυβέρνησης, χωρίς να σηµαίνει ότι όλη η ευθύνη όλα αυτά τα
χρόνια βαρύνει τη σηµερινή Κυβέρνηση. Σήµερα, όµως, που
ακόµα αυτό το ζήτηµα είναι ανοικτό, η σηµερινή Κυβέρνηση
οφείλει, επιτέλους, να το θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων.
Είναι και µια πρόταση - πρόκληση της απόφασης της Χάγης, η
οποία λέει στο σκεπτικό της ότι πρέπει το ελληνικό κράτος να
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θέσει επίσηµα σε συζήτηση αυτού του είδους τα ζητήµατα.
Ζητούµε, λοιπόν, από την Κυβέρνηση επιτέλους ό,τι δεν έγινε
αυτά τα εβδοµήντα χρόνια να γίνει τώρα. Κάποιοι, κύριε Πρόεδρε
-υπάρχουν και καλοθελητές και σε αυτόν τον τόπο-, όταν ξεκινήσαµε αυτήν την προσπάθεια να αναλάβει η Βουλή την ευθύνη,
µας έλεγαν ή γραφικούς ή ότι δεν γνωρίζουµε ή ότι παραιτήθηκαν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να κατακρίνει κανείς τις προηγούµενες κυβερνήσεις ότι δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν,
αλλά οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι καµµία ελληνική κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε από αυτά τα δικαιώµατα του ελληνικού
λαού. Ως εκ τούτου, υπάρχει όλη αυτή η συνθήκη να προχωρήσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως σήµερα η Αγγλία µετά από εξήντα χρόνια αποζηµιώνει ευθύνες της στην Κένυα, το ίδιο και η Ολλανδία
στην Τυνησία, µπορούµε, λοιπόν, σήµερα να θέσουµε και πάλι
αυτό το θέµα, για να γίνει µια συζήτηση και να βρεθεί λύση.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση
έφερε ένα νοµοσχέδιο, θεωρώντας ότι θα είναι εσαεί κυβέρνηση.
Όταν κυβερνά κανείς έναν τόπο και µάλιστα στις εποχές που
ζούµε, θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του ότι λειτουργούµε στο
πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπου η εναλλαγή, αν
θέλετε, στην εξουσία είναι και στοιχείο υγείας αυτού του πολιτεύµατος.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό δηµιουργεί µια αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία η Αστυνοµία θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο
στα χέρια της εξουσίας. Εµείς θέλουµε, λοιπόν, η Αστυνοµία να
κινείται στο πλαίσιο θεσµών που θα ορίζουν και θα περιορίζουν
τη διαχείριση της εξουσίας. Όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τι ψυχολογία προσδίδει σε έναν άνθρωπο το όπλο
στα χέρια του και όλα αυτά τα µέσα της καταστολής.
Σε µια δηµοκρατία, αν θέλετε, και σε µια περίοδο όπου ένας
λαός χειµάζεται και δοκιµάζεται και πρέπει να υπερασπιστεί την
κατεστραµµένη του αξιοπρέπεια και το κατεστραµµένο επίπεδο
διαβίωσής του, θα πρέπει αυτοί οι θεσµοί να είναι θεσµοί οι
οποίοι πραγµατικά θα υπηρετούν τη δηµοκρατία και την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην επιχειρείτε και µην υποκύπτετε στον πειρασµό να θεωρείτε ότι η Αστυνοµία είναι ένα
κτήµα συγκεκριµένου κόµµατος και συγκεκριµένων πολιτικών
επιλογών. Η Αστυνοµία πρέπει να είναι ένας θεσµός δηµοκρατίας, που θα εκπέµπει πραγµατικά τον σεβασµό στον πολίτη και
όχι µε την πρώτη ευκαιρία να εκδηλώνεται η πιο αρνητική βία
στους πιο αδύνατους. Δείτε τι εικόνα δόθηκε µε την περίπτωση
της ηλικιωµένης που τη συνέλαβαν και την κράτησαν όλη νύχτα
στο κρατητήριο, µια γυναίκα µεγάλης ηλικίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Αστυνοµία βάζει µέσα και ζητήµατα ισχύος, κύριε Υπουργέ,
όταν γνωρίζετε ότι το 70% των περιστατικών που προσφεύγουν
στα αστυνοµικά τµήµατα είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν είδα
να προσδιορίζετε µέσα στα αστυνοµικά τµήµατα τη λειτουργία
κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Διότι πραγµατικά η Αστυνοµία αναγκάζεται να ασχολείται µε ζητήµατα τα οποία δεν είναι
της αρµοδιότητάς της. Ίσως τα περισσότερα περιστατικά που
αναγκάζονται να προσφύγουν και να ζητήσουν συνδροµή στην
Αστυνοµία δεν έχουν σχέση µε την αστυνοµική δραστηριότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε
την τροπολογία που καταργεί το δίµηνο, την τροπολογία που ψηφίστηκε στον ν. 3870/2010 -τη διάταξη- που απαγόρευε δύο
µήνες προ των εκλογών απολύσεις, διαθεσιµότητες, υπηρεσιακές αλλαγές. Φέρνετε διάταξη για να καταργήσετε αυτό που ψήφισε η Βουλή πριν από δύο χρόνια και προσβάλλετε τους
Βουλευτές που το ψήφισαν. Διότι είναι µια διάταξη η οποία πραγµατικά σέβεται τη διαδικασία των εκλογών. Προκειµένου να απολύσετε ποιους; Ποιους θα απολύσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν κλεί-
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νετε. Ήδη, έχετε παραβιάσει κατά πολύ τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα απολύσετε τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες και τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τις πιο ευπαθείς οµάδες του δηµόσιου τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχουν λεχθεί αυτά τα πράγµατα πολλές φορές εδώ µέσα.
Αν θέλετε να αναδείξετε ένα θέµα, να το προτάξετε. Παρακαλώ
πάρα πολύ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πρόκειται για ανθρώπους
που πραγµατικά τα λίγα λεφτά που εισέπρατταν εις το πολλαπλάσιο, κύριε Πρόεδρε, τα απέδιδαν, διότι προστάτευαν τα παιδιά µας, όσο τα παιδιά πήγαιναν στα δηµόσια σχολεία -και
πηγαίνουν στα δηµόσια σχολεία- από τα ναρκωτικά και τους εµπόρους ναρκωτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε, παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Απολύετε, λοιπόν, αυτούς
τους ανθρώπους, για να σώσουµε την οικονοµία από τους σχολικούς φύλακες και τις καθαρίστριες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, βέβαια, έχω µια συγκεκριµένη νοοτροπία και ίσως να είναι κακή ιδιότητα αυτή, αλλά δεν
µπορούµε, όταν έχουµε ορίσει έναν χρόνο ή προβλέπει ο Κανονισµός έναν συγκεκριµένο χρόνο, να τον παραβιάζουµε και παρά
το γεγονός ότι υπάρχουν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το λέω για
εσάς. Το λέω για όλους τους συναδέλφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είµαστε ένας ζωντανός οργανισµός. Δεν είµαστε ένας µηχανισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Γι’ αυτό υπάρχει και µια ανοχή. Η Βουλή, όµως, συνεδριάζει ήδη
δώδεκα ώρες σχεδόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εµείς από το πρωί είµαστε
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απουσιάζατε
προηγουµένως και όµως σας έδωσα τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό;
Επειδή απουσίαζα προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα έπρεπε να
είχατε διαγραφεί -και έχετε διαγραφεί κανονικά- και όµως σας
δίνω τον λόγο και δεν σέβεστε τον χρόνο!
Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τελευταίοι οµιλητές έχουν
το πλεονέκτηµα ότι παρακολούθησαν όλη την εξέλιξη της συζήτησης του νοµοσχεδίου και έχουν πλήρη εικόνα των απόψεων
των κοµµάτων. Προσωπικά, είµαι πολύ ικανοποιηµένος για την
εξέλιξη του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου για την αναδιοργάνωση
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
γιατί µε την αποδοχή από τον Υπουργό πολλών προτάσεων των
κοµµάτων, των Βουλευτών αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων, το αρχικό νοµοσχέδιο έγινε πολύ καλύτερο και η Εθνική Αντιπροσωπεία σε λίγο θα ψηφίσει ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο
το οποίο έχω την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της εποχής µας.
Κύριοι συνάδελφοι, η εξέλιξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών επιτρέπει την αναδιοργάνωση σε λιγότερες αλλά πιο συµπαγείς µονάδες οι οποίοι σαφώς θα έχουν καλύτερη λειτουργία
και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Ο κύριος Υπουργός ανέλυσε την αναµενόµενη βελτίωση σε ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους µε πειστικό τρόπο και δεν έχω καµµία επιφύλαξη ότι η
µελέτη που έχει γίνει αποδίδει πραγµατικά τους στόχους που
αναµένονται.
Νοµίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί από όλους ότι είναι προφανής η διεύρυνση του δηµοκρατικού ελέγχου στη νέα δοµή των
αστυνοµικών υπηρεσιών. Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί από
όλους ότι η νέα οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας καθίσταται πιο αποτελεσµατική, παρά το γεγονός
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ότι µειώνονται κατά 36% οι υφιστάµενες δοµές. Το ζητούµενο
είναι να βελτιώσουµε την προστασία της χώρας από τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές, µε στόχο τη διαφύλαξη της
φυσικής κληρονοµίας και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.
Αν ήθελα να τονίσω κάποια σηµαντικά ζητήµατα που επιλύει
το παρόν νοµοσχέδιο, θα όφειλα να σταθώ στο άρθρο 53 Α, που
θεσµοθετεί τον Συνήγορο του Αστυνοµικού -όπως αναλύθηκε και
από τον ίδιο τον Υπουργό, είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το
µέτρο σαν θεσµοθέτηση- στο άρθρο 47, όπου προβλέπεται η σύσταση αστυνοµικού φαρµακείου και σε µια σειρά άλλων άρθρων,
τα οποία, λόγω του περιορισµένου χρόνου, δεν µπορώ αυτήν τη
στιγµή να αναφέρω.
Πολλές τροπολογίες που έγιναν δεκτές επιλύουν θέµατα των
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, µε στόχο την οµογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώµατος και την αξιοποίηση όλων
των έµπειρων στελεχών σε όλη την Ελλάδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αποκτά για πρώτη
φορά πλήρη έλεγχο της επιχειρησιακής και οικονοµικής διαχείρισης. Με την κατάρτιση των πενταετών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων θα υπάρχει σαφής κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών ανά τοµέα. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει
ο βαριά φορολογούµενος Έλληνας πολίτης το κόστος που καλείται να πληρώσει κάθε χρόνο και να συνεκτιµά το παραγόµενο
έργο. Είναι στοιχείο ελέγχου και διαρκούς βελτίωσης όλων των
µονάδων, το οποίο πρέπει να χαιρετίσουµε.
Τέλος, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω µερικές αιτιάσεις και
αναφορές Βουλευτών της Αριστεράς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας
καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των µονάδων της
Αστυνοµίας. Η εκάστοτε πλειοψηφία µπορεί να αλλάζει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άρα,
λοιπόν, θεωρώ ότι και µε τη σηµερινή θεσµική αλλαγή βελτιώνεται η παλιά οργάνωση της Αστυνοµίας και το δηµογραφικό πλαίσιο το οποίο δηµιουργείται –και θα το δούµε µετά την ψήφιση
και επιµέρους θεµάτων και τη δηµιουργία κάποιων προεδρικών
διαταγµάτων που θα λύσουν τα επιµέρους θέµατα- θα δούµε ότι
έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το υπάρχον σήµερα πλαίσιο.
Άρα θεωρούµε ότι έχουµε επιτύχει τη δηµοκρατική λειτουργία
των αστυνοµικών µονάδων, αλλά χρειάζεται και αρκετή δουλειά
ακόµη. Η διαπαιδαγώγηση των στελεχών της Αστυνοµίας πρέπει
να είναι συνεχής. Δεν είναι αποδεκτό για κανέναν από εµάς να
επιτρέπουµε φασιστικούς θύλακες µέσα στους χώρους της
Αστυνοµίας. Θέλουµε µια Αστυνοµία κοντά στον απλό πολίτη, µε
δηµοκρατική λειτουργία και µε έλεγχο από όλους τους πολίτες,
κατά τον καλύτερο τρόπο.
Εύχοµαι –και τελειώνω µε αυτήν την ευχή, για να είµαι σύντοµος και να αφήσω και την τελευταία συνάδελφο να µιλήσει- εκτός
από την υλοποίηση του οργανογράµµατος το οποίο σήµερα αποφασίζουµε, να συνεχιστεί η προσπάθεια εκδηµοκρατισµού στο
εσωτερικό των µονάδων, για να γίνει η Αστυνοµία αδιαίρετο
τµήµα της κοινωνίας, όπως µας αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τον Υπουργό και το επιτελείο
γι’ αυτήν την προσπάθεια που κατέβαλε αυτές τις µέρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Μεσοποταµίας Καστοριάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο. Εµείς θεωρούµε τιµή που µας
ήρθατε από τόσο µακριά για να παρακολουθήσετε τη σηµερινή
συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
αλλά ο Υπουργός εδώ και πάρα πολλή ώρα δεν είναι στην Αίθουσα. Η Κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται και από κανέναν άλλον
και δεν αντιλαµβάνοµαι αν έτσι θα κάνουµε διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είναι ο κ. Κεγκέρογλου εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κεγκέρογλου, αν θέλετε, καθίστε στα έδρανα της Κυβέρνησης, για να
µην τίθεται θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα εκπροσωπήσει ο κ. Κεγκέρογλου, δηλαδή, την Κυβέρνηση για το Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Εδώ είναι η Κυβέρνηση, είναι παρούσα. Εκπροσωπείται από τον κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εκτός από το άρθρο 30.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός από το άρθρο 30 είπατε;
Λοιπόν, ο κ. Κεγκέρογλου εκπροσωπεί την Κυβέρνηση εκτός από
το άρθρο 30.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι να φτάσετε σε αυτό, θα έχει έρθει ο Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Πάντως, µέχρι να φτάσω σε αυτό να µη βάλετε και τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Ξεκινήστε τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άµα είναι ωραίο, να ξεκινήσουµε.
Θα έλεγα, λοιπόν, στον κ. Δένδια –αν ήταν εδώ- ότι δεν µπορεί
να κάνουµε αυτήν τη συζήτηση…
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ήρθε ο κ. Δένδιας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήρθε; Πολύ ωραία. Κύριε
Υπουργέ, σας περιµέναµε αρκετή ώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κι εµείς, επίσης, περιµέναµε εσάς, πολύ περισσότερο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν αυτή είναι η επίσηµη θέση της
Κυβέρνησης σήµερα, νοµίζω ότι σας χαρακτηρίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τοποθετηθείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µια αντίληψη, ξέρετε, ότι
µπορεί ο Υπουργός να µπαίνει και να ειρωνεύεται τους Βουλευτές, ενώ ήταν απών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλη η ευθύνη
του προβλήµατος ανήκει σε µένα, που επέτρεψα την παραβίαση
του Κανονισµού και επιτρέπω να οµιλούν συνάδελφοι οι οποίοι
έπρεπε να έχουν διαγραφεί.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλη η ευθύνη του προβλήµατος
ανήκει σε εκείνους που προέβλεψαν να γίνονται Βουλευτές,
µέσω συµβιβασµών, πρόσωπα τα οποία δεν εξελέγησαν µέσω
της εκλογικής διαδικασίας.
Ξεκινώ µε τον νόµο που φέρνετε, κύριε Υπουργέ. Σήµερα
ασκήθηκε ακραία βία κατά πολιτών που διαµαρτυρηθήκαν και
ασκήθηκε ακραία βία και κατά Έλληνα Ευρωβουλευτή, του Ευρωβουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αυτή είναι η Αστυνοµία την οποία επαγγέλλεσθε και ευαγγελίζεσθε;
Σήµερα, επίσης, έχουµε τρεις τραυµατίες «παράνοµους» µετανάστες, λένε τα Μέσα Ενηµέρωσης, από πυρά του Λιµενικού.
Αυτή είναι η αποτροπή των µεταναστευτικών ροών που οραµατίζεστε;
Καταργείτε θέσεις εργασίας και στερείτε το ψωµί από οικογένειες και την ίδια ώρα φτιάχνετε θέσεις ειδικών φρουρών, για να
φυλάνε εταιρείες του ελληνικού δηµοσίου που ξεπουλάει η Κυβέρνησή σας. Αυτή είναι η ανάπτυξη την οποία µας υπόσχεστε;
Φέρνετε ως άρθρο τοn Συνήγορο του Αστυνοµικού, για να
υπερασπίζεται τους αστυνοµικούς έναντι ποινικών διώξεων, και
την ίδια ώρα δεν προβλέπετε τίποτα για τα θύµατα αστυνοµικής
βίας που είναι πάµπολλα διαχρονικά. Δεν µπορώ να µην αναφέρω τον Καλτεζά και δεν µπορώ να µην αναφέρω τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Για τα θύµατα αστυνοµικής βίας θα υπάρχει
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αντίστοιχη πρόβλεψη; Διότι, αν δεν υπάρχει, παραβιάζετε ευθέως και την αρχή της ισότητας των όπλων, κύριε Υπουργέ. Δεν
προβλέπετε συνήγορο υπεράσπισης για κανέναν δηµόσιο υπάλληλο που περιστέλλονται τα δικαιώµατά του, χάνει τη δουλειά
του, περικόπτεται το εισόδηµά του, υφίσταται πολιτικές διώξεις,
οι οποίες βαφτίζονται πειθαρχικές. Θα το κάνετε;
Προφανώς όχι, διότι µέριµνά σας δεν είναι η αναβάθµιση της
Ελληνικής Αστυνοµίας ούτε των υπηρεσιών που καλείται να υπηρετήσει η Ελληνική Αστυνοµία. Διαφορετικά θα φέρνατε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που θα είχε, φερ’ ειπείν, µία πρόβλεψη για
Δικαστική Αστυνοµία, ούτως ώστε να πάψει αυτό το όργιο παραβιάσεων των ανακριτικών διαδικασιών από λεγόµενους ανακριτικούς υπαλλήλους, που πολλές φορές δεν σέβονται τη δικονοµία, ώστε να πάψουν να γίνονται εικονικές επιδόσεις από αστυφύλακες οι οποίοι ουδέποτε τηρούν τις διατάξεις περί επιδόσεων.
Λυπάµαι πάρα πολύ γιατί στη σηµερινή συζήτηση είναι φυσικά
αδύνατον να αναφερθεί κανείς σε έξι λεπτά σε εκατόν είκοσι
άρθρα και θα ήταν κοροϊδία να προσπαθήσω να το κάνω. Θα
αναφερθώ σε λίγα µόνο από αυτά τα οποία προβλέπεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι βάλατε τον Συνήγορο του Αστυνοµικού σαν εµβόλιµη διάταξη, ανάµεσα στη διάταξη των τριάντα
πέντε θέσεων ειδικών φρουρών που θα φυλάνε τους σταθµούς
και τις εγκαταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που ξεπουλάτε και
στους τριάντα ειδικούς φρουρούς που θα φυλάνε τους σταθµούς και τις εγκαταστάσεις της «ΣΤΑΣΥ» της οποίας τους εργαζόµενους έχετε σε επιστράτευση. Είναι πραγµατική ειρωνεία ή
ένδειξη αυτογνωσίας από πλευράς σας.
Έρχοµαι στο άρθρο 57. «Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις
βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες
επιβλήθηκε σφράγιση». Τι εννοείτε µε αυτήν την πρόβλεψη; Τι
ακριβώς είναι αυτό που θέλετε να απαγορεύσετε; Τη διεκδίκηση
από πλευράς εργαζοµένων να λειτουργήσουν επιχειρήσεις; Και
αυτό θέλετε να ποινικοποιήσετε;
Θεωρείτε ότι τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά διατάσσοντας την Αστυνοµία να επιτίθεται σε διαδηλωτές, να επιτίθεται σε
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, να εισβάλλει σε χώρους εργασίας και απεργίας, αλλά και στο Ραδιοµέγαρο; Τα έχετε καταφέρει τόσο καλά, που θέλετε να την επιστρατεύσετε και σε αυτόν
τον τοµέα; Και έχετε το θράσος να προσποιείστε ότι φέρνετε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο για την Αστυνοµία;
Θα ήθελα να ακούσω να έχετε κάνει έστω µία δήλωση για τα
σηµερινά γεγονότα. Αντ’ αυτού, επιλέξατε την παλιά, πραγµατικά
πολύ παλαιάς κοπής, συνταγή της ταύτισης του πολιτικού αντιπάλου µε την τροµοκρατία. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που το κάνετε αυτό. Θα έπρεπε επίσης να ντρέπονται εκείνοι οι οποίοι
συµπράττουν µαζί σας στην Κυβέρνηση. Έχουν µε τον ίδιο
τρόπο, από τη δική σας παράταξη, ταυτιστεί µε την τροµοκρατία
και σήµερα δεν µιλούν. Μόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ άκουσα ότι κάτι είπε.
Νοµίζω ότι δεν είστε σε θέση, δυστυχώς, να φέρετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την αναδιάρθρωση της Αστυνοµίας. Δεν
είναι αληθές αυτό που είπατε, ότι δηλαδή έχει γίνει διάλογος και
µάλιστα πολύµηνος.
Το διέψευσαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και των αστυνοµικών οργανώσεων ακόµη, που ήρθαν στην ακρόαση φορέων.
Επιπλέον, θα σας πω το εξής. Αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε µε διαδικασία συντετµηµένων προθεσµιών, συζητήθηκε σε ώρες κατά
τις οποίες δεν έπρεπε να συνεδριάζει η επιτροπή, για να επιτύχετε να ψηφιστεί αυτήν την εβδοµάδα και έχετε ο ίδιος οµολογήσει ότι χρειάζεται είκοσι µήνες για να δείξει τα ελαττώµατά
του. Αυτή είναι η αντίληψή σας περί νοµοθέτησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχω πει και άλλες φορές –το λέω ξανά, για να λύσω και την
απορία του εκπροσώπου της ΔΗΜΑΡ, που έφυγε- ότι κάποιες
πρακτικές χρήσης βίας και µάλιστα χρήσης ακραίας και παράνοµης βίας, όπως και η χρήση χηµικών και µάλιστα απαγορευµένων χηµικών, δεν είναι ανεκτές σε µία δηµοκρατία υπό
οιεσδήποτε συνθήκες. Αυτό είναι αδιαπραγµάτευτη αρχή για
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εµάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε καταγγελία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αµέσως µετά το
όργιο αστυνοµικής βίας στην ψήφιση του µεσοπροθέσµου τον
Ιούνιο του 2011 και ασκήθηκαν διώξεις για αυτήν τη χρήση βίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
εξαντλήσατε τον χρόνο σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήδη πάµε στα
εννέα λεπτά, από τα έξι που είπαµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο δεύτερο λεπτό µπήκε ο κ.
Δένδιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, σας έβαλα
τον χρόνο από τότε που ήρθε ο κ. Δένδιας. Τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να σας πω το εξής: Όσα
σχέδια νόµων και να φέρετε, όσο και αν µειδιάτε ή καγχάζετε ή
απολαµβάνετε πραγµατικά το να γελάτε την ώρα που γίνεται συζήτηση για τόσο σοβαρά θέµατα, είναι πάρα πολύ µεγάλες οι ευθύνες σας και κάποια στιγµή θα πρέπει να τις αντιµετωπίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, οι πρωτολογίες τελείωσαν και εισερχόµεθα στο στάδιο των
δευτερολογιών.
Θα δώσω πρώτα τον λόγο, εφόσον το ζητήσουν, στους παρόντες εισηγητές.
Κύριε Τσουκαλά, επιθυµείτε να δευτερολογήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο
για τέσσερα λεπτά. Θα µιλήσετε από τη θέση σας, γιατί ο Κανονισµός προβλέπει…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είµαι και εγώ εδώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
δεν σας είδα. Έχω δώσει, όµως, τον λόγο στον συνάδελφο.
Κύριοι συνάδελφοι, ο Κανονισµός λέει ότι για οµιλία κάτω από
επτά λεπτά µιλούµε από τη θέση µας. Στις δευτερολογίες έχουµε
τέσσερα λεπτά. Σε όλους θα ισχύσει αυτό, και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Τσουκαλά, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν είναι το θέµα ο τόπος, αλλά ο
χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο χρόνος είναι
τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για εκατόν είκοσι επτά άρθρα!
Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και θα τηρηθεί
ο χρόνος σε όλους.
Κύριε Τσουκαλά, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μιλώ και από τη θέση µου, δεν
έχω πρόβληµα.
Εγώ ήθελα να κάνω µία αναφορά για χθες, σε σχέση µε αυτά
που διηµείφθησαν µε τον κ. Νταβλούρο, ο οποίος µε διέκοψε.
Ήθελα να πω ότι ασφαλώς και δεν αναφερόµουν στην προηγούµενη ιδιότητά του -τώρα µαθαίνω ότι ήταν αστυνοµικός- αλλά
στα τωρινά λεγόµενά του.
Πρέπει να καταλάβετε και να κατανοήσει ο κόσµος ότι ο πανικός που διακατέχει, όχι τον κ. Νταβλούρο, αλλά και τους περισσότερους οµιλητές είναι εµφανέστατος. Αµέσως αρχίζετε τότε
να µιλάτε για τροµοκρατία, για Κουφοντίνες και άλλα ευτράπελα.
Γελά ο κόσµος, κατά την άποψή µας, µαζί σας.
Με συγχωρείτε που θα σας δυσαρεστήσουµε, αλλά εµείς είµαστε της άποψης ότι η Αστυνοµία υπάρχει και θα υπάρχει εσαεί.
Δεν είµαστε της άποψης, που κάποιοι από εσάς λέτε ότι ξέρετε
πως όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υφίσταται η Αστυνοµία. Θα
υπάρχει η Αστυνοµία, η οποία βέβαια θα είναι προσανατολισµένη
µε έναν διαφορετικό τρόπο και ο αστυνοµικός θα νιώθει αξιοπρεπής, θα νιώθει εργαζόµενος, θα νιώθει φίλος µε τον πολίτη.
Η τροµοκρατία που νιώθει ο λαός σήµερα προέρχεται από
τους δανειστές, από την Κυβέρνησή σας, από τα µνηµόνια, τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέτρα, την ανεργία, το φάσµα της πείνας. Οι άστεγοι έχουν γεµίσει την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδος, οι αυτοκτονίες
πολλαπλασιάζονται, τα συσσίτια που βλέπουµε να εµφανίζονται
µπροστά µας είναι τροµοκρατία, οι πλειστηριασµοί είναι τροµοκρατία και πάει λέγοντας.
Οι αστυνοµικοί και οι πυροσβέστες, κατά την άποψή µας, σας
έχουν πάρει χαµπάρι και σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Έχουν
κατανοήσει ότι τους έχετε φέρει, εσείς και η πολιτική σας, σε
θέση απόγνωσης, και τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους,
τους οποίους ακόµα τους εµπαίζετε µε το ίδιο τους το εφάπαξ.
Οι αστυνοµικοί, οι πυροσβέστες, όλοι οι ένστολοι βράζουν στο
ίδιο καζάνι στο οποίο έχετε ρίξει τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό σταµατήστε πια να εκτίθεστε.
Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδοµένη. Θα προβάλει και θα απαιτήσει λύση για τα µεγάλα και χρονίζοντα προβλήµατα των Σωµάτων Ασφαλείας και του προσωπικού τους, η Κυβέρνηση της
Δεξιάς όµως θα παραµείνει αµετακίνητη στις αναχρονιστικές της
θέσεις. Δεν είναι ότι δεν ξέρει κι ότι δεν µπορεί. Απλώς, δεν θέλει.
Δεν θέλει την Αστυνοµία να λειτουργεί και θέλει µόνο την Αστυνοµία να λειτουργεί καλά και να παίρνει άριστα µόνο στο κοµµάτι
της καταστολής.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ο προσανατολισµός και η λειτουργία της Αστυνοµίας θα αλλάξουν ριζικά. Η δηµοκρατική λειτουργία της, η στήριξη του έργου και ο έλεγχός της από τη
Βουλή, οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για τη διασφάλιση της
αξιοπρέπειας του προσωπικού και της επαγγελµατικής του αναβάθµισης, το σπάσιµο του κοµµατισµού και της εξάρτησης για
µια κυβέρνηση της Αριστεράς είναι δεσµεύσεις αδιαπραγµάτευτες.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ άµεση προτεραιότητα συνιστούν τα παρακάτω:
Η αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ οφείλει να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Κύρια στόχευση συνιστά η µέριµνα για την επιλογή,
την εκπαίδευση, το σύστηµα µεταθέσεων, προαγωγών και κρίσεων καθώς και το µισθολογικό του αστυνοµικού προσωπικού.
Επίσης, η διαρκής κατάρτιση και η διαµόρφωση ενός επαγγελµατικού προτύπου, που θα επικεντρώνεται στην αστυνόµευση,
την εµπέδωση του αισθήµατος της ασφάλειας και την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει
η αναµόρφωση, η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισµός της αστυνοµικής εκπαίδευσης.
Τέλος, και λόγω των ιδιοµορφιών του συγκεκριµένου χώρου,
ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην αλλαγή νοοτροπίας, την κοινωνικοποίηση του προσωπικού, τον ουσιαστικό εκδηµοκρατισµό
της Αστυνοµίας και την επαναθεµελίωση σχέσεων αµοιβαιότητας
και εµπιστοσύνης αστυνοµικού και πολίτη.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ σε δύο ακόµη προτεραιότητες. Η δεύτερη προτεραιότητα της αναδιάρθρωσης πρέπει να
εστιάσει στον εκσυγχρονισµό, τη χωροταξία, τη χαρτογράφηση
της εγκληµατικότητας και τη λειτουργική ολοκλήρωση της οργανικής βάσης της ΕΛΑΣ, που είναι τα αστυνοµικά τµήµατα και
τα τµήµατα ασφαλείας. Η κάθε συνοικία, στο µέτρο του δυνατού,
θα πρέπει να έχει το δικό της αστυνοµικό τµήµα ή αστυνοµικό
σταθµό. Η οργανωτική αναµόρφωση και ο οικονοµικός προγραµµατισµός θα αρχίσουν από την περιφέρεια και θα επεκταθούν
στις κεντρικές υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Η τρίτη προτεραιότητα ανάγεται στην υλικοτεχνική υποδοµή
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. Αφορά τόσο την κτηριακή υποδοµή όσο και τον µηχανοκίνητο και ηλεκτρονικό εξοπλισµό.
Θα θέλαµε να πούµε µερικά ακόµα πράγµατα, αλλά πιστεύουµε ότι η Αστυνοµία θα υπάρχει, αλλά θα είναι µία σύγχρονη Αστυνοµία και όχι η Αστυνοµία που έχετε καταντήσει εσείς
και που ούτε οι ίδιοι οι αστυνοµικοί δεν θέλουν να ζουν µέσα σε
αυτό το περιβάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
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κύριε συνάδελφε.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βλαχογιάννης έχει τον
λόγο για δευτερολογία τεσσάρων λεπτών.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας όλους τους οµιλητές, κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ειλικρινά δεν έχω εντοπίσει µία γκρίζα ζώνη σε
αυτό το νοµοσχέδιο για την οποία να έχουν σοβαρή αντίρρηση.
Όλες οι ενστάσεις τους ήταν για τον προσανατολισµό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Ακούστηκε ότι στρατιωτικοποιούµε την Ελληνική Αστυνοµία.
Και πού το στηρίζουν αυτό; Στο ότι θα εκπαιδεύονται αστυνοµικοί
στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάµεων. Αν αυτό εννοείτε
στρατιωτικοποίηση της Ελληνικής Αστυνοµίας, προφανώς οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους. Αν, από την άλλη, κρίνουν την
ύπαρξη ειδικών δυνάµεων µη απαραίτητη, γιατί –λέει- είναι δυνάµεις καταστολής, να µας πουν ότι θα τις καταργήσουν.
Στο τέλος-τέλος πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα: ποια Αστυνοµία θέλουν; Τι Αστυνοµία θέλουν; Θέλουµε απλώς τους αστυνοµικούς ως ψηφοφόρους και όχι ως αστυνοµικούς λειτουργούς
του πολιτεύµατος; Θέλουµε Αστυνοµία απλώς να µας αρέσει και
όχι Αστυνοµία που να επιτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντα που
της αναθέτουν το Σύνταγµα και οι νόµοι του κράτους;
Ακούσαµε ότι τα σύνορα σχεδόν πρέπει να ανοίξουν, όπως
είπαν κάποιοι οµιλητές και οµιλήτριες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να µην υφίστανται οι έλεγχοι στα σύνορα για το
ποιοι µπαίνουν στη χώρα µας. Παράδοξο για µία χώρα που είναι
στις εσχατιές της Ευρώπης, στα σύνορα µε τη Μέση Ανατολή η
οποία.
Είναι η πύλη εισόδου µεταναστών, λαθροµεταναστών, όπως
θέλει να το πει κανείς, προς την Ευρώπη. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε να ανοίξουµε τα σύνορά µας. Υπάρχουν άνθρωποι
και Βουλευτές και οµιλητές, τους οποίους ακούσαµε σήµερα
εδώ, που ζητούν να αφήσουµε ελεύθερη την εξαγωγή συναλλάγµατος από τους µετανάστες που είναι στη χώρα µας παράνοµοι,
γιατί για τους νόµιµους ελεύθερο είναι εφόσον είναι, προϊόν νόµιµο και έχει αποκτηθεί νόµιµα.
Είναι δυνατόν να γίνει αυτό; Δηλαδή θα έρχεται κάποιος στην
Ελλάδα και θα του επιτρέπεται να βγάζει συνάλλαγµα, χωρίς να
έχει δηλώσει τίποτα και χωρίς να έχει εργαστεί νόµιµα στην Ελλάδα; Αυτό θέλουν; Τη µαύρη εργασία και την εισφοροδιαφυγή;
Ακούσαµε πραγµατικά πολλά παράδοξα που δεν ξέρει κανείς
τι να αντιλέξει. Ένα είναι σίγουρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αν θέλετε να αγαπάτε τους αστυνοµικούς, πρέπει να αγαπάτε
και την Αστυνοµία σαν θεσµό. Αν έχετε να κατακρίνετε για κάτι
τους Έλληνες αστυνοµικούς, θα πρέπει να το κατακρίνετε επώνυµα για κάποιους. Συλλήβδην οι Έλληνες αστυνοµικοί, όταν επιτελούν το καθήκον τους, αξίζουν τον έπαινό µας και όχι τον ψόγο
µας.
Τέλος, θέλω να πω ότι όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά κι άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και από τα δεξιά της Αιθούσης και πίσω
στην Αίθουσα, ζουν χάρη στα µνηµόνια. Χάρη στα µνηµόνια οφείλουν την ύπαρξή τους και τη δηµοσκοπική και την εκλογική. Και
τις όποιες προσδοκίες πάνω στα µνηµόνια τις στήριξαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καταργήστε τα, για να τελειώνουµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα µνηµόνια µε εµάς τελειώνουν. Θα
τελειώσουν µε εµάς, κύριε Λαφαζάνη, τα µνηµόνια. Τότε να
δούµε τι θα κάνετε χωρίς βαρβάρους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάτι θα βρούµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ψάχνετε να βρείτε µνηµόνια που
δεν θα υπάρχουν, γιατί αυτή η Κυβέρνηση µε συνέπεια βγάζει
την Ελλάδα από τα µνηµόνια. Βάζει την Ελλάδα στο δρόµο της
ανάπτυξης και δηµιουργεί µια καινούργια Αστυνοµία που θα ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των καιρών, θα ανταποκρίνεται στις
φιλοδοξίες των πολιτών. Μια Αστυνοµία µε αστυνοµικούς πολίτες, πολίτες υπεύθυνους αλλά και λειτουργούς άξιους. Αυτούς
τους λειτουργούς εµείς τους στηρίζουµε, αυτήν την Αστυνοµία
στηρίζουµε, αυτή θέλει ο ελληνικός λαός και γι’ αυτό µας εµπιστεύεται και θα µας εµπιστεύεται για πολλά χρόνια ακόµα. Θα
µακροηµερεύσετε στην Αντιπολίτευση, γιατί έχετε πολλά να µάθετε µέχρι να γίνετε κυβέρνηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ κ. Τριαντάφυλλος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα αναφερθώ σε
συγκεκριµένα άρθρα και σε συγκεκριµένες τροπολογίες, ούτως
ώστε να είµαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 67, νοµίζω ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί η έννοια της ειδικής έκθεσης, ούτως ώστε
εκτός από τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί, να µπορέσουµε να έχουµε ένα συγκροτηµένο κείµενο, µε βάση το οποίο
θα γίνεται η εισήγηση και εποµένως θα καταργούνται τα τµήµατα
και οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Στο άρθρο 99, πιστεύω ότι έχει γίνει µία εκτενής συζήτηση για
τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες και νοµίζω ότι εκεί
µπορούµε να δούµε δύο σηµεία, τα οποία είναι αρκετά καθαρά.
Το πρώτο είναι ένας αντικειµενικός τρόπος εφαρµογής του µηχανισµού µονιµοποίησης, όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 99 και αυτός δεν µπορεί να είναι άλλος από
τη σειρά αποφοίτησης των πενταετούς υποχρέωσης πυροσβεστών.
Το δεύτερο είναι, επειδή υπάρχει το ηλικιακό όριο των σαράντα ετών, να ληφθεί υπ’ όψιν όχι η ηµεροµηνία πρόσληψης,
αλλά η ηµεροµηνία κατάθεσης τής αίτησης και των δικαιολογητικών των πενταετών πυροσβεστών. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επειδή υπήρξε η αλλαγή της χρονιάς προστίθεται ένας
χρόνος παραπάνω στο ηλικιακό όριο.
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, το
κοµµάτι της υγείας και ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Είναι µια ολοκληρωµένη νοµοτεχνικά και ουσιαστικά και από
κάθε άποψη τροπολογία, την οποία έχουµε καταθέσει και η οποία
έχει µια ευρεία υποστήριξη.
Ήδη έχει υποστηριχθεί και από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ. Πιστεύω ότι και άλλα κόµµατα
θα υποστηρίξουν µία τέτοια τροπολογία. Νοµίζω ότι αν νοµοτεχνικά εσείς προσθέσετε ένα µεγάλο διάστηµα µεταβατικής περιόδου, είναι πάρα πολύ σηµαντικό για ένα θεσµικό πλαίσιο το
οποίο θα µπορούµε να το εφαρµόσουµε προφανώς µετά την
επόµενη αντιπυρική περίοδο.
Το ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει µε το πειθαρχικό παράπτωµα,
το οποίο εισάγω µε την υπ’ αριθµ. 1226 τροπολογία µου, πιστεύω
ότι θα πρέπει να καθιστά σαφές πως, σε σχέση µε τη διοίκηση
στην Ελληνική Αστυνοµία, τα προεδρικά διατάγµατα, οι οδηγίες,
οι εγκύκλιοι, οι αποφάσεις, οι διαταγές του Αρχηγού, που αφορούν υπηρεσιακή κατάσταση των χαµηλόβαθµων αστυνοµικών,
δεν γίνονται απλά για να γίνονται. Αν τελικά δεν µπορούν να
εφαρµοστούν, πρέπει να το δούµε σοβαρά, να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας και να το αλλάξουµε. Όµως, δεν είναι δυνατόν
να µην εφαρµόζονται και όποιος δεν εφαρµόζει αυτές τις διατάξεις και κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις να µην ελέγχεται πειθαρχικά.
Το ζήτηµα για το οποίο που φέραµε την υπ’ αριθµ. 1220 τροπολογία για το συντονισµό των κοινών δράσεων σε επίπεδο
νοµού από τον Διευθυντή Τάξης του νοµού είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την καθηµερινή λειτουργία. Αυτό πιστεύω ότι µε µια
νοµοτεχνική βελτίωση –η οποία θα λέει ότι «εκτός αν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Αρχηγό»- είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ και να διευκολύνει κατά
πάρα πολύ τη ζωή και τη δράση των υπηρεσιών και των τµηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Το ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει µε το Συνήγορο του Αστυνοµικού και του Πυροσβέστη πιστεύω ότι ολοκληρώνει το θεσµό
της νοµικής υποστήριξης που εισαγάγατε µε τη διάταξη, µετά
από πρόταση δική µας και άλλων συναδέλφων. Είναι πολύ σηµαντικός θεσµός αυτός, µία ρύθµιση η οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τη λειτουργία του σώµατος.
Τέλος, το ζήτηµα της αντικατάστασης, της απάλειψης, της κατάργησης του κατάπτυστου όρου της «λαθροµετανάστευσης»
και τους «λαθροµετανάστη» απ’ όλα τα νοµικά κείµενα του
Υπουργείου –όχι το παρόν, το παρόν δεν αναφέρει καµµία τέτοια
έκφραση- Προστασίας του Πολίτη και Δηµόσιας Τάξης αλλά και
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κάθε πράξη κανονιστική ή διοικητική της Ελληνικής Αστυνοµίας,
είναι ζήτηµα νοµικού πολιτισµού, είναι ζήτηµα υπερηφάνειας –
αν θέλετε- και όλων εµάς των Βουλευτών αλλά και καθενός ανθρώπου, ο οποίος εισέρχεται –όντας πρόσφυγας ή καθετί άλλοστην επικράτεια της χώρας µας και πρέπει να τυχαίνει του απολύτου σεβασµού –σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τους ελληνικούς νόµους- της προσωπικότητάς του, της ζωής του και της
ακεραιότητάς του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Υπάρχει ένα ζήτηµα σχετικά µε τη
Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας που ουσιαστικά µεταφέρεται εκτός έδρας της Περιφέρειας Κρήτης. Πιστεύω ότι
πρέπει να το ξαναδούµε, προκειµένου να µην υπάρξουν αναταράξεις, να µην υπάρξουν προβληµατισµοί σχετικά µε το άρθρο
30 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να δευτερολογήσει για τέσσερα
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι, «ο καλός και ο κακός». Έχει όντως
τροπολογίες ο κ. Τριαντάφυλλος που αντιµετωπίζουν κάποια
προβλήµατα των πυροσβεστών και της Αστυνοµίας, αλλά ο
«κακός» Δένδιας δεν τις αποδέχεται. Έτσι η Αστυνοµία θα πρέπει
να δει ποιον θα εµπιστευτεί, τον καλό ή τον κακό.
Όµως, θα µπορούσε ο κ. Τριαντάφυλλος, αφού δεν γίνονται
αποδεκτές οι τροπολογίες του, να πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο για να περάσουν οι τροπολογίες αυτές
που –εν πάση περιπτώσει- θέλουν και οι ίδιοι, το προσωπικό των
Σωµάτων Ασφαλείας.
Πολύς λόγος έγινε αυτές τις µέρες για την ασφάλεια των πολιτών. Αλήθεια, ποιος παρέχει ασφάλεια στον άνεργο που πεινά
που δεν έχει να πάρει τα φάρµακα, που δεν µπορεί να πάει στο
γιατρό, που δεν µπορεί να στείλει το παιδί του να σπουδάσει,
που δεν µπορεί να πληρώσει το ρεύµα του, το νερό, το τηλέφωνο; Με ποια ασφάλεια διαδήλωναν σήµερα διεκδικώντας την
επιβίωσή τους; Σε ποιον διασφάλισαν την ασφάλεια σήµερα οι
Δυνάµεις Καταστολής;
Η ανασφάλεια για το λαό εκπορεύεται από τη φιλοµονοπωλιακή σας πολιτική. Παρέχετε µονόπλευρη ασφάλεια στους επιχειρηµατίες ενάντια στον εχθρό αγωνιζόµενο εργαζόµενο.
Αλήθεια, από ποιον κινδυνεύει ο πολίτης; Υπάρχουν πολίτες που
κινδυνεύουν από την ανεργία, τη φτώχεια την εξαθλίωση και
υπάρχουν πολίτες που κινδυνεύουν τα συµφέροντά τους από τον
αγώνα των ανέργων, των εργαζοµένων, των φτωχών λαϊκών
στρωµάτων.
Υπάρχουν βέβαια και πολίτες που συµµετέχουν στο οργανωµένο έγκληµα και δρουν στο σκοτάδι, δηµιουργώντας και
άλλους µηχανισµούς υπηρέτησης των παράνοµων δραστηριοτήτων τους.
Είναι πολλές οι αναφορές στη νοµιµότητα, την οποία πρέπει
να διασφαλίζει η παρέµβαση της Αστυνοµίας. Αλήθεια, τι
θεωρείται νόµιµο και τι παράνοµο; Είναι ένα από τα ελάχιστα
δικαιώµατα η απεργία; Είναι ένα από τα ελάχιστα δικαιώµατα η
διαµαρτυρία, η διαδήλωση; Αν είναι, τότε πώς µπορεί να χαρακτηριστεί η παρέµβαση της Αστυνοµίας; Οι αστικές κυβερνήσεις την χαρακτηρίζουν «αποκατάσταση της οµαλότητας».
Αλήθεια, ποια θεωρούν ανωµαλία οι αστικές κυβερνήσεις;
Θεωρούν ανωµαλία την κινητοποίηση των εργαζοµένων, τη
διεκδίκηση των αιτηµάτων που δεν είναι αποδεκτά από τους
επιχειρηµατικούς οµίλους; Μιλάτε για αποκατάσταση της τάξης,
δηλαδή για την πειθαρχία, την υπακοή στην καπιταλιστική
ανάπτυξη, στους νόµους που διασφαλίζουν την κερδοφορία των
µονοπωλιακών οµίλων και τη βαθιά εκµετάλλευση των εργαζοµένων και του λαού.
Οµιλητές της συγκυβέρνησης έκαναν αναφορά στη
διασφάλιση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος από µία αποτε-
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λεσµατική Αστυνοµία. Αλήθεια, από ποιον κινδυνεύει η δηµοκρατία; Κινδυνεύει από τους αγώνες του λαού; Έχει δικαίωµα ο
λαός να αγωνίζεται για τη δική του εξουσία; Έχει δικαίωµα ο
λαός να αγωνίζεται για µία άλλη µορφή οργάνωσης της
οικονοµίας που θα υπηρετεί τις δικές του ανάγκες, που θα κάνει
λαϊκή περιουσία όλον τον πλούτο;
Η οµαλότητα, η διασφάλιση της δηµοκρατίας, η πειθαρχία, η
νοµιµότητα και ό,τι άλλο επικαλείται η αστική τάξη έχουν ταξικό
πρόσηµο. Πάντα θα υπηρετείται η τάξη που είναι στην εξουσία.
Πάντα, βεβαίως, η εργατική τάξη και ο λαός θα αντιπαρατίθενται
στο πλαίσιο που έρχεται να επιβάλει η αστική τάξη, πλαίσιο
συµβιβασµού και υποταγής στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος.
Τα Σώµατα Ασφαλείας, µε βάση το πλαίσιό σας, έρχονται να
υπηρετήσουν αυτήν την τάξη. Έρχονται να την υπηρετήσουν
κόντρα και στην ίδια τη ζωή τους, των παιδιών τους, των οικογενειών τους. Τους θέλετε πειθήνια όργανα που θα υλοποιούν
τους σχεδιασµούς του κεφαλαίου. Τους θέλετε αιχµή του
δόρατος ενός κράτους ταξικού, εχθρικού για την πλειοψηφία του
λαού, για την υπηρέτηση της αστικής τάξης και των συµφερόντων της. Αυτό είναι το λεγόµενο δηµόσιο συµφέρον που
επικαλείστε.
Τα συµφέροντα στον καπιταλισµό είναι αντικρουόµενα, είναι
διαµετρικά αντίθετα. Οι λίγοι κυριαρχούν και επιβάλλονται µε
τους µηχανισµούς τους στους πολλούς. Το νοµοσχέδιο έχει
στρατηγική. Υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη. Προσαρµόζεται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδιοργανώνεται µε βάση τις οικονοµικές εξελίξεις, τους ανταγωνισµούς,
τους αντιλαϊκούς σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
βαθιές ανατροπές που γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
µε µνηµόνια ή χωρίς αυτά, προϋποθέτουν ισχυρούς µηχανισµούς
υποταγής των λαών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσουν και την Πυροσβεστική,
καθώς και την Πολιτική Προστασία. Η στρατιωτικοποίηση που
προβλέπεται είναι χαρακτηριστική και καθορίζει τη στρατηγική
του νοµοσχεδίου.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο σύνολο το νοµοσχέδιο και τα άρθρα
του. Θα µπορούσε να κάνει αποδεκτές κάποιες τροπολογίες.
Αυτές, όµως, δυστυχώς, δεν γίνονται αποδεκτές από τον «κακό»
Δένδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Παύλος Βογιατζής για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ µε τη θετική αντιµετώπιση και ψήφο του νοµοσχεδίου, διότι για πρώτη φορά η χώρα
µας αποκτά Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως και όχι Αστυνοµία µε
έναν Υπουργό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Δεύτερον, θέλω να σταθώ στην τροπολογία για τους Πυροσβέστες που έκανε αποδεκτή ο κύριος Υπουργός, η οποία
είναι πάρα πολύ σηµαντική και πάρα πολύ σωστή. Θα ήθελα να
προσθέσω ότι θα ήταν ευχής έργον να µπορούσατε, κύριε
Υπουργέ, να δεχτείτε και αύξηση του ορίου ηλικίας.
Τρίτον, θα σας πω ένα παράδειγµα που αφορά και το
Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, ως Πολιτική Προστασία, αλλά και
το Υπουργείο Εσωτερικών. Στη Λέσβο υπάρχει Αερολέσχη, η
οποία κάθε χρόνο ελάµβανε µέρος στην πυρόσβεση, κάνοντας
ουσιαστικά περιπολίες. Φέτος δεν µπόρεσε να γίνει αυτό και δεν
πληρώθηκε η Αερολέσχη, επειδή δεν πήρε έγκριση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Είπαν ότι πρέπει να κατατεθεί µία τροπολογία από το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως ή από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Απευθυνθήκαµε και στα δύο Υπουργεία. Το ένα µάς παρέπεµπε στο άλλο. Η τροπολογία δεν έχει κατατεθεί και φτάνουµε
τώρα στην αντιπυρική περίοδο. Αυτά είναι όλα τα σχετικά.
Πάµε τώρα στο θέµα του «σπασίµατος» των δήµων. Κοιτάξτε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ πρέπει να αποφασίσουµε
ευθαρσώς και να το πει κάθε κόµµα ξεχωριστά και καθαρά.
Είναι κακή η λειτουργία ενός τέτοιου τεράστιου δήµου, όπως
είναι ο Δήµος Λέσβου; Η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η απάντηση από κανένα κόµµα.
Εδώ ζούµε µία πολύ δύσκολη εποχή και το ξέρετε, κύριε συ-
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νάδελφε. Και αντί να φερθούµε απέναντι στην εποχή τίµια και εντάξει, συµπεριφερόµαστε σαν Μαυρογιαλούροι, τάζοντας, ξανατάζοντας, παίρνοντας πίσω, φέρνοντας, βγάζοντας.
Ο κ. Σηφουνάκης κατέθεσε µία τροπολογία. Είναι στη σωστή
κατεύθυνση η τροπολογία. Το ποσοστό που έβαλε για το δηµοτικό συµβούλιο οµόφωνα θα περνούσε, γιατί στο Δήµο Λέσβου
δεν υπάρχει καµµία αντίδραση από κανέναν, ίσα-ίσα που οι πάντες το θέλουν. Ακόµα και οι υποψήφιοι δήµαρχοι που έχουν εκδηλώσει υποψηφιότητα για τον ένα δήµο είναι υπέρ του
«σπασίµατος» του δήµου. Ο Υπουργός µίλησε για τα τρία πέµπτα. Όµως ποια είναι η αλήθεια; Εδώ και δυόµισι χρόνια έπρεπε
να κατέβει νοµοσχέδιο από το Υπουργείο Εσωτερικών και να ψηφιστεί από τη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήρεµα, κύριε
συνάδελφε, δεν χρειάζεται να χτυπάµε τα χέρια µας στο έδρανο.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι
είµαι ήρεµος άνθρωπος, αλλά η κοροϊδία δεν µπορεί να γίνει ανεκτή από κανέναν και σε κάθε κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά, να κατέβει νοµοσχέδιο που θα τεκµηριώσει γιατί
πρέπει να «σπάσει» ο Δήµος Λέσβου, όπως και το πού θα πάει η
περιουσία του Δήµου Λέσβου, πού θα µοιραστούν τα χρέη, πού
θα µοιραστούν τα έξοδα του δήµου, πού θα πάνε τα πολεοδοµικά γραφεία, και θα είναι ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο. Και
αυτό που λέω ισχύει και για τα άλλα νησιά. Όµως πρέπει να µπει
τέρµα στην πολιτική του Μαυρογιαλούρου, που λέει ότι τη µία
µέρα σπάει ο δήµος και την άλλη µέρα δεν σπάει. Εδώ τέρµα!
Έγινε µία επιτροπή σοβαρή στην οποία µετέχουν αυτοδιοικητικοί. Έχω την τιµή να συµµετέχω και είναι µεγάλη τιµή για µένα
που συµµετέχω, αλλά συµµετέχουν κι άλλα άτοµα που πέρασαν
από την αυτοδιοίκηση. Αν αυτή η επιτροπή είχε χρονικό περιθώριο και ήταν από την αρχή της θητείας µας, σήµερα θα είχαµε
πάει σε πολλές λύσεις που θα διόρθωναν πράγµατα στον «Καλλικράτη». Και δεν είναι µόνο το χωροταξικό στον «Καλλικράτη».
Έχουν γίνει εγκλήµατα µε τις αρµοδιότητες, τα οποία πρέπει να
τα λύσουµε.
Τέρµα, όµως, η πολιτική του Μαυρογιαλούρου! Ή θα έρθει νοµοσχέδιο ή να µην έρθει τίποτα!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου, για τέσσερα λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα για µία πραγµατική µεταρρύθµιση, µία ουσιαστική µεταρρύθµιση που αφορά την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος και µε ειλικρίνεια
άκουσα τον Υπουργό να λέει -και πολύ σωστά- ότι χρειάζεται
χρόνος για να περπατήσει αυτή η µεταρρύθµιση και να εφαρµοστεί σωστά, µία βαθιά τοµή στο χώρο της δηµόσιας τάξης, και
βεβαίως προσδιόρισε περίπου τον χρόνο στους είκοσι µήνες.
Συµφωνώ µε όσα τουλάχιστον έκανε δεκτά µε τη µορφή τροπολογιών και αφορούσαν το Πυροσβεστικό Σώµα και απλώς θα
ήθελα να συµπληρώσω τρία σηµεία που αφορούν τους πυροσβέστες. Δύο χρόνια µετά την πρόσληψη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, δεν έχει γίνει καµµία πρόσληψη από τη λίστα
επιλαχόντων, ώστε να καλυφθούν κενά στο Πυροσβεστικό Σώµα
µέσω της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011.
Ωστόσο, στις αλλαγές που κάνατε στο νοµοσχέδιο, στη συζήτηση που προηγήθηκε στις επιτροπές, ανανεώσατε την εν λόγω
λίστα για άλλα δύο έτη, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα να
καλύπτονται οργανικά κενά που Πυροσβεστικού Σώµατος.
Σήµερα απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση το πρωί, όπως ενηµερώθηκα, και είπατε ότι δεν προτίθεστε να καλύψετε κενά του
Πυροσβεστικού Σώµατος από επιλαχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και το ερώτηµα είναι τι ακριβώς προτίθεστε
να κάνετε µε τους επιλαχόντες ΠΠΥ. Ποιος είναι ο λόγος που δεν
αξιοποιείτε κατά προτεραιότητα το υπάρχον προσωπικό που ήδη
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε κονδύλια;
Χρειάζεται αύξηση του ορίου ηλικίας της παραγράφου 8 άρθρου 15 του ν. 3938/2011, από το τεσσαρακοστό έτος, έτσι ώστε
να µονιµοποιηθούν κατά την εφαρµογή του νόµου όσοι πενταετούς υποχρέωσης µπορούν να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δι-
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καίωµα.
Χρειάζεται αποσαφήνιση, κύριε Υπουργέ, της παραγράφου 8
του άρθρου 15 του ν. 3938, έτσι ώστε το όριο ηλικίας προς µονιµοποίηση να ισχύσει κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και όχι κατά την πρόσληψη.
Μπαίνω τώρα σε µία άλλη υπόθεση που αφορά µία τροπολογία που καταθέσαµε, κύριε Υπουργέ, τέσσερις συνάδελφοι: ο
υποφαινόµενος, ο Υφυπουργός της Κυβέρνησης και Βουλευτής
Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης
Μαριάς αλλά και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τριαντάφυλλος. Αφορά στην ουσία µία διόρθωση µεταξύ του πρώτου κειµένου σχεδίου νόµου που είχαµε στα χέρια µας και συζητήσαµε
στην επιτροπή και του τελευταίου που έχει φτάσει στην Ολοµέλεια.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητούµε να κάνετε το εξής. Παρακαλώ
πολύ να επανεξετάσετε, καθώς έχετε χρόνο, την υπ’ αριθµόν
1239 τροπολογία που κατατέθηκε. Όπως αρχικά είχατε πει, σε
κάθε έδρα-αυτοδιοικητική πρωτεύουσα της περιφέρειας να
εδρεύουν οι αστυνοµικές υποδιευθύνσεις που ιδρύετε, πλην και
µε εξαίρεση αυτή της νεοϊδρυθείσας Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Τάξεως που να εδρεύει στα Χανιά, διότι σήµερα, όπως όλοι
γνωρίζουµε, η ΓΑΔ Κρήτης εδρεύει στα Χανιά.
Εάν κάνετε αυτό, πετυχαίνετε το εξής: Πρώτα απ’ όλα µία
ισορροπία. Πάνω απ’ όλα, όµως, κυρίως πετυχαίνετε µία σωστή
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, της υλικοτεχνικής υποδοµής, αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Δεν σας ζητάµε να λειτουργήσετε µονόφθαλµα. Δεν σας ζητάµε να λειτουργήσετε υπέρ ή εναντίον οποιουδήποτε. Σας ζητάµε να πρυτανεύσει η λογική και είµαι βέβαιος πως και οι άλλοι
συνάδελφοι Βουλευτές της Κρήτης, που στηρίζουν την Κυβέρνηση, καταλαβαίνουν το λογικό αυτής της προτάσεως.
Ωστόσο µου κάνει εντύπωση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είδα
ούτε έναν Κρητικό Βουλευτή συριζαίο, όχι να µιλήσει, όχι να παρευρεθεί στην Αίθουσα, αλλά να κόψει βόλτα έξω από την Αίθουσα. Ποια είναι η θέση σας επ’ αυτού; Ποια είναι η θέση του
κυρίου Κριτσωτάκη, υποψήφιου περιφερειάρχη Κρήτης, παρακαλώ; Ποια είναι η θέση του; Τι λέτε εσείς επ’ αυτού; Ό,τι πάει
και ό,τι έλθει; Ό,τι µας βολεύει; Όταν είναι µάχη κρυβόµαστε και
όταν είναι να κάνουµε τζάµπα επαναστάσεις είµαστε παρόντες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο,
θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι το άρθρο 30 πρέπει να επανεξεταστεί. Έχετε υποχρέωση να το κάνετε. Σας ζητώ και προσωπικά,
αλλά και ως συνάδελφος Βουλευτής µε τον θεσµικό ρόλο που
υπηρετώ και υπηρετείτε, να επανεξεταστεί και να µην είστε εσείς
–ξέρω πως δεν το θέλετε- αυτός που θα προκαλέσει µία ένταση
µεταξύ των νοµών της Κρήτης, που χρόνια πάλευε να βρει µία
ισορροπία, σε µία Κρήτη που πρέπει να κάνει βήµατα προς τα
εµπρός και όχι να στρέψουµε ξανά τα σπαθιά µεταξύ ΧανίωνΗρακλείου, Ανατολής –Δύσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εµείς αυτό το άρθρο δεν το ψηφίζουµε. Τι λέει τώρα ο κ. Αυγενάκης; Φέρτε τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το ψηφίζετε
συνολικά απ’ ό,τι καταλαβαίνω.Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης για
δευτερολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας ένα σοβαρό νοµοσχέδιο που βεβαίως πιστεύω ότι σε λίγο θα είναι νοµοθέτηµα, που έχει να κάνει
µε την προοπτική της Ελληνικής Αστυνοµίας µ’ έναν σύγχρονο
βηµατισµό και έναν εναρµονισµό µε όσα ισχύουν στην Ευρώπη στο πώς λειτουργούν εκεί οι αστυνοµίες- θεωρούµε ότι είναι ένα
θετικό βήµα και δεν διακατέχει την Κυβέρνηση, ούτε τους Βουλευτές αυτής της Κυβέρνησης, κανένας πανικός. Τουναντίον, µε
θέσεις τεκµηριωµένες όλο αυτό το διάστηµα και κατά τη διαδικασία στην επιτροπή, αλλά και από χθες και σήµερα, προσπαθούσαµε µε κάθε τρόπο -και καταφέραµε πιστεύω σ’ έναν καλό
βαθµό- να βελτιώσουµε αυτό το νοµοσχέδιο και να προκύψει ένα
θετικό αποτέλεσµα και για την Ελληνική Αστυνοµία και για το
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προσωπικό της, αλλά ιδιαίτερα για την ελληνική κοινωνία.
Από πλευράς, βεβαίως, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ειδικότερα, δεν υπήρξε ούτε µία θέση. Υπήρξε ένα διαρκές «κατηγορώ» κατά των αστυνοµικών και της Αστυνοµίας. Βεβαίως, αυτό
θα πρέπει να αναφερθεί, να καταγραφεί, διότι είναι συγκεκριµένη
η αποστολή. Ας έλθουµε λίγο πιο εσωτερικά, πιο εξειδικευµένα,
στην έννοια της αποστολής, που είναι η πρόληψη. Δυστυχώς,
έχει και το ζήτηµα της καταστολής, είναι µέσα στα καθήκοντά
της και η καταστολή. Μακάρι να µην υπήρχε ποτέ εκείνη η αιτία
να γίνει χρήση, να υπάρξει καταστολή. Δυστυχώς, αυτός είναι –
αν θέλετε- ο τρόπος λειτουργίας. Πώς έναν κακοποιό, πώς ένα
έγκληµα θα το αντιµετωπίσεις αν δεν κάνεις και χρήση της έµµεσης βίας, που αυτή είναι επιτρεπτή; Δεν γίνεται αλλιώς.
Εάν έχετε έναν άλλο τρόπο σε ό,τι αφορά την καταστολή να
µας το πείτε. Μην έχετε την αίσθηση ότι σηκώθηκε ο αστυνοµικός το πρωί και είχε τη διάθεση να έρθει σε µια ρήξη και σε µια
αντιπαλότητα µε οποιονδήποτε για οτιδήποτε.
Ειλικρινά σας λέω ότι είναι δύσκολη και ψυχοφθόρα υπηρεσία,
ειδικά στα ΜΑΤ, που κατηγορείτε διαρκώς και µονίµως. Αυτοί οι
άνθρωποι ειλικρινά βιώνουν άσχηµες καταστάσεις από τις συνεχείς επιθέσεις. Και σας το λέω ειλικρινά: είχα συνάδελφο, όταν
ήµουν Πρόεδρος στην Οµοσπονδία και ήρθε µια µέρα στο γραφείο και µου λέει, «κύριε Πρόεδρε, σας σέβοµαι –είστε σοβαρόςκαι θέλω να σας πω κάτι. Είµαι αριστερός».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέτοια ντροπή! Σας είπε ότι είναι
αριστερός;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μου είπε: «Όταν πρώτη φορά
πήγα στο σπίτι µου, είχα βάλει τη στολή γιατί το θεωρούσα τιµή.
Φεύγοντας για να επιστρέψω στην υπηρεσία µου, µου λέει η µητέρα µου: «παιδί µου, σε παρακαλώ, µην ξανάρθεις µε τη στολή.
Ο πατέρας σου νιώθει µια αναστάτωση, έχει ένα πρόβληµα»».
Του λέω: «πράγµατι, έχει δίκιο, έχει βιώµατα και αγκυλώσεις και
πρέπει να του το αναγνωρίσεις». Βρεθήκαµε πέρυσι. Κατέληξε
στο πολιτικό «έκτρωµα», δυστυχώς, δεχόµενος αυτήν την επίθεση διαρκώς και µονίµως, θα έλεγα από όλους µας.
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ: Αγαπήστε αυτόν τον κόσµο,
είναι ένας ιδιαίτερος κόσµος και πολύ ευαίσθητος. Τέλος, σχετικά µε τα δεκαεπτά «ΘΑ» που είπε ο κύριος εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αφού έριξε το κατηγόριο του, θα έλεγα
ότι αυτά µπορούν να ειπωθούν σε µια προεκλογική περίοδο, συνάδελφε κύριε Τσουκαλά. Όχι όµως σήµερα, σε ό,τι αφορά το
να κλείσουµε µε έναν καλό λόγο για τον αστυνοµικό. Στην πράξη
περιµένουν οι αστυνοµικοί όλα αυτά.
Επίσης, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής, σε ό,τι αφορά
τις διαδηλώσεις. Ρωτήθηκε ο υποψήφιός σας δήµαρχος στην
Αθήνα «τι θα κάνετε εσείς ως δήµαρχος µε τις διαδηλώσεις;» Και
απαντά: «Μα, δεν θα υπάρχουν διαδηλώσεις». Και του λέει ο
άλλος «γιατί;». Και απαντάει: «Μα γιατί θα γίνει Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ». Αν είναι δυνατόν δηλαδή να το δούµε και αυτό! Αποκλείετε από τώρα την όποια διαµαρτυρία, θέση όποιου τυχόν θα
θέλει να διαµαρτυρηθεί.
Κύριε Πρόεδρε, υπήρξαν νέοι θεσµοί µε το νοµοθέτηµα αυτό,
ειδικότερα για τον αστυνοµικό. Ήταν ζητούµενο και για πρώτη
φορά έρχεται και στη χώρα µας. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
έχουµε έναν επιστήµονα αστυνοµικό -και γι’ αυτό θα πρέπει ειδικότερα να το αναφέρουµε, όπως και για την Αστυνοµική Ακαδηµία- µε ιδιαίτερες σπουδές και µεταπτυχιακά, που εγώ τουλάχιστον ως αστυνοµικός παλιά τα είχα ως όνειρο.
Επίσης, η υγειονοµική και η νοµική κάλυψη και του αστυνοµικού και του πυροσβέστη είναι νέοι θεσµοί που πράγµατι δίνουν
µια ώθηση και µια διασφάλιση σε αυτόν τον καθηµερινά και ειδικά ευρισκόµενο στο πεζοδρόµιο εργαζόµενο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ζερδελής, προκειµένου να δευτερολογήσει, για τέσσερα
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να µιλήσω. Άκουσα όµως µέσα στην Αίθουσα
αυτή του Κοινοβουλίου κάποιες εκτιµήσεις σχετικά µε τον ρόλο
της Αστυνοµίας και θέλω να πω και τη δική µου άποψη.
Ο στρατάρχης Κλαούζεβιτς έχει πει τη γνωστή ρήση ότι «ο πό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λεµος είναι συνέχεια της πολιτικής µε άλλα µέσα», κύριε Πρόεδρε. Όµως, ταυτόχρονα µε αυτήν τη ρήση εννοείται ότι και η
πολιτική είναι συνέχεια του πολέµου µε άλλα µέσα.
Εφόσον λοιπόν η πολιτική εµπεριέχει πόλεµο, ας δούµε ποια
είναι τα αντιµαχόµενα µέρη. Είναι αυτά που λέγεται πάλη των τάξεων, αυτά που κάποιος Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας παλιά
µε µία µονοκονδυλιά τα εξαφάνισε.
Δυστυχώς, όµως, η ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες δεν εξαφανίζονται µε µονοκονδυλιές, κύριοι συνάδελφοι. Όσο υπάρχει κοινωνική και οικονοµική ανισότητα, θα υπάρχει και αυτή η αντίθεση
και ο πόλεµος. Το Ένοπλο Σώµα, το οποίο είναι εκπαιδευµένο σε
αυτήν την ειρηνική πάλη µε πολιτικούς όρους, εµείς δεν θέλουµε
να παίξει το ρόλο του ενόπλου τµήµατος µιας συγκεκριµένης
τάξης που λέγεται πλουτοκρατία. Θέλετε να την κατονοµάσω;
Θέλετε να πω «τραπεζίτες», να πω «µεγάλο κεφάλαιο», «εφοπλιστές»; Όπως θέλετε να το πω.
Από την άλλη µεριά υπάρχει ένας εργαζόµενος λαός, ο οποίος
αυτή τη στιγµή πένεται. Μιλάµε για τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες
χιλιάδες ανθρώπους, Έλληνες πολίτες, κύριοι συνάδελφοι, οι
οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτά θέλω να
σας πω για τον ρόλο της Αστυνοµίας και ότι αν έχουµε ενστάσεις, να σεβαστείτε και την πολιτική µας θέση, για την οποία
έχουµε αγωνιστεί.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο -λείπει ο κ. Τσούκαλης- σχετικά
µε τα χηµικά. Θέλω να σας πω, λοιπόν, σχετικά µε τα χηµικά ότι
εγώ ως γιατρός γνωρίζω την τοξικότητα.
Και θα ήθελα να δεσµευτούµε εδώ µέσα, κύριε Πρόεδρε, για
το εξής. Εσείς είστε Κυβέρνηση. Κατεβάστε ένα νοµοσχέδιο για
να καταργηθεί η χρήση των χηµικών -διότι λέτε ότι δεν οµοφρονεί η Αριστερά, εγώ θα σας βρω ένα σηµείο στο οποίο οµοφρονούµε- και θα το υπογράψω πρώτος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κυρία Κωνσταντοπούλου για να δευτερολογήσει για τέσσερα
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Βεβαίως, επιλέξατε, κύριε Υπουργέ, να µη δευτερολογήσετε
ενδιαµέσως. Θέλετε να µιλήσετε στο τέλος, για να µη µιλήσει κανείς µετά από εσάς. Είναι και αυτό µία πρακτική που την έχουµε
δει από αυτήν την Κυβέρνηση.
Η όλη αντίληψη, η όλη λογική και φιλοσοφία που διαπνέει το
νοµοσχέδιό σας, αλλά και τη διακυβέρνησή σας είναι η περιστολή των ελευθεριών, η περιστολή των δικαιωµάτων χάριν της
ασφάλειας, την οποία εσείς ευαγγελίζεστε.
Όµως, οι γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι εκείνοι που εκχωρούν µέρος της ελευθερίας τους για λίγη ασφάλεια, θα χάσουν
και την ελευθερία τους και την ασφάλειά τους. Δεν υπάρχει
ασφάλεια χωρίς ελευθερία, δεν υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας
χωρίς δικαιώµατα. Δεν υπάρχει δηµοκρατία σε µία χώρα όπου
γίνεται συνολική απαγόρευση των διαδηλώσεων και όπου οι
απειθαρχούντες υφίστανται αστυνοµική βία.
Δεν κατάλαβα τι είπαν κάποιοι συνάδελφοι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν επικίνδυνοι οι απολυµένοι ή ήταν επικίνδυνος ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ; Χάριν της οφειλόµενης
αστυνοµικής νόµιµης βίας έπρεπε να πληγούν, έπρεπε να τραυµατιστούν; Αυτή είναι δηµοκρατική αντίληψη ή αυτή είναι η αντίληψή σας για τον εχθρό; Το δεύτερο ισχύει. Αυτή είναι η
αντίληψή σας για τον εχθρό, εχθρό που βλέπετε στο πρόσωπο
του πολιτικού αντιπάλου, εχθρό τον οποίο βλέπετε και στο πρόσωπο του µετανάστη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ζωή, αυτό κατάλαβες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας διαβάσω µία περικοπή,
µιας και είναι εισηγητής ο κ. Βλαχογιάννης, από τα Πρακτικά της
επιτροπής µας. Όταν διαµαρτυρόµασταν για να µη γίνει η συνεδρίαση της επιτροπής µαζί µε την Ολοµέλεια την προηγούµενη
Πέµπτη που περάσατε την ντροπολογία για τις µισθώσεις σύµβασης έργου στην αυτοδιοίκηση κι εν συνεχεία την πήρατε πίσω
άρον-άρον προχθές, είπε η Αφροδίτη Σταµπουλή: «δεν µπορώ
να σας ευχαριστήσω, διότι δεν µπορούµε να αγνοούµε το γεγονός ότι η κλωνοποίησή µας δεν είναι εφικτή, να βρισκόµαστε την
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ίδια ώρα σε αυτήν την Αίθουσα που έχουµε επιτροπή και την ίδια
ώρα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας όπου υπάρχει συζήτηση νοµοσχεδίου της ίδιας επιτροπής.» Και απάντησε ο κ. Βλαχογιάννης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή της Κυβέρνησης
και πρώην αστυνοµικός: «Βάλτε τους αλλοδαπούς στις επιτροπές».
Τι να ακούµε τώρα τον κ. Τριαντάφυλλο να µας λέει ότι πρέπει
να καταργηθεί η λέξη «λαθροµετανάστευση», που συµπυκνώνει
όλο τον ρατσισµό σας! Τι να λέµε για αυτά, όταν υπάρχει, όταν
εµφορείται η διακυβέρνησή σας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Συµφώνησαν οι εισηγητές…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί µε διακόπτετε, κύριε Τριαντάφυλλε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τριαντάφυλλε, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, µη διακόπτετε, γιατί
δεν θα τελειώσουµε απόψε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι σπεύσατε και για την τροπολογία. Και είµαι σίγουρη ότι το µετανιώσατε που σπεύσατε και
για την τροπολογία να διακόψετε, για να υπερασπιστείτε µία ρύθµιση ντροπής, κύριε Τριαντάφυλλε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Επειδή προσβάλλετε συνάδελφο. Υπερασπίζοµαι την τιµή και την αξιοπρέπεια ανθρώπων, ιδιαίτερα Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Ορίστε, συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Δένδια, είπατε στην πρωτολογία σας ότι η µετανάστευση είναι απειλή. Για τέτοιες παρόµοιες δηλώσεις ξέρετε ότι υπάρχουν διεθνείς εκθέσεις που
στηλιτεύουν τον τρόπο µε τον οποίο δηµόσιοι άνδρες -µεταξύ
των οποίων και εσείς και ο Πρωθυπουργός- τοποθετούνται για
το θέµα της µετανάστευσης. Διότι αυτή είναι µία θεσµοποίηση
του ρατσισµού.
Πάψτε να τοποθετείστε ρατσιστικά από τη θέση του Υπουργού. Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν έχετε αυτό το δικαίωµα πολύ περισσότερο όταν έχουν
καταγραφεί αυτά τα κρούσµατα ρατσιστικής βίας και στην Αστυνοµία. Δική σας αποστολή είναι να στηλιτεύσετε τις ρατσιστικές
εκδηλώσεις και τις ακραίες συµπεριφορές που οδηγούν και σε
θανάτους, και όχι να χαϊδεύετε αυτιά και να µιλάτε για τη µετανάστευση ως απειλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τι
θέλετε;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή αναφέρθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζητάτε τον λόγο
επί προσωπικού;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αναπτύξετε σε
ένα λεπτό ποιο είναι το προσωπικό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το προσωπικό συνίσταται στο ότι
εγώ είχα αντίρρηση να διακοπεί η συνεδρίαση της επιτροπής για
να έρθουµε στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλλον περισσότερο σας έθιξε αυτό που ανέφερε ότι είπατε για τους αλλοδαπούς.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και γι’ αυτό θα πω.
Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι οι αποφάσεις για τις συνεδριάσεις των επιτροπών ελήφθησαν οµόφωνα. Δεν διαφώνησε
κανείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια. Τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα είναι ψέµατα αυτά που λέει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λέµε και ψέµατα καµµία φορά. Τι να κάνουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς µπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είχαν προσδιοριστεί εκ των προτέρων και ξέραµε τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και το αντικείµενο των συνεδριάσεων.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι µακάρι την αγάπη που δείχνουν για τους αλλοδαπούς -που πρέπει να τους αγαπάµε όλοινα τη δείξουµε και για τον Έλληνα αστυνοµικό. Αυτό ήθελα να
πω στην κυρία συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν δεν µας χτυπάνε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κατ’ αρχάς εγώ άκουσα µε
πολλή προσοχή την πρόταση του κ. Τριαντάφυλλου και του κ.
Κουκουλόπουλου, η οποία έλεγε σαφώς ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «λαθροµετανάστης» από τον όρο «παράνοµος µετανάστης», γιατί, πέρα από την παραποίηση την οποία
κάνει -γιατί αυτός ο όρος τον χαρακτηρίζει ως προϊόν και ως οικονοµικό ζήτηµα και άρα δεν δείχνει το συνολικό µέγεθος του
προβλήµατος- δεν δείχνει και σεβασµό απέναντι στον άνθρωπο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Παράτυπος» λέει η τροπολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Παράνοµος. Ξέρω τι λέω. Από
το Βήµα έτσι το ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος. Δεν ξέρω τι λέει
η τροπολογία. Και πιστεύω ότι αυτά δεν είναι ζητήµατα παρατυπιών. Ή είσαι νόµιµος ή δεν είσαι. Αλλά από το να είσαι παράνοµος ή παράτυπος -όπως θέλετε πείτε το- µέχρι να είσαι αντικείµενο, εµπόρευµα δηλαδή, λαθραίο έχει µία τεράστια διαφορά.
Μπορεί οι έµποροι Τούρκοι να τους χρησιµοποιούν ως εµπόρευµα, αλλά εµείς δεν το αποδεχόµαστε έτσι. Εµείς µε βάση τις
συµβατικές αρχές πιστεύω ότι σωστά τοποθετηθήκαµε ως
ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο κ. Τριαντάφυλλος.
Και κάνει η κυρία συνάδελφος µία επίθεση στον κ. Τριαντάφυλλο σαν να µην συµφωνούσε µε αυτά τα οποία λέει. Αν δεν
συµφωνείς πες το, χωρίς να κάνεις την επίθεση. Είναι απλό. Πες,
«συµφωνώ µε την έννοια της λαθροµετανάστευσης».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ποιο προσωπικό; Θέλει εδώ
πέρα πολύ µυαλό για να πούµε ότι συµφωνούµε εν πάση περιπτώσει µε µία πρόταση; Τόσο µεγάλο είναι πια το πρόβληµα του
ποιος κάνει την πρόταση; Διότι περί αυτού πρόκειται στη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
γιατί διαστρεβλώνει αυτά που είπαµε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και εγώ θέλω τον λόγο.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Περί αυτού πρόκειται. Μην διακόπτετε. Θα πάρετε τον λόγο όταν σας τον δώσει ο Πρόεδρος,
φυσικά µε τη σειρά σας. Μην διακόπτετε όµως.
Λοιπόν, σε αυτό νοµίζω ότι υπάρχει ένα θέµα συµπεριφοράς.
Και, βεβαίως, το βλέπουµε όλοι και το εκτιµούµε ανεξάρτητα από
το σε ποια παράταξη ανήκουµε.
Σε σχέση µε το θέµα του άρθρου 30 και των εδρών, θα ήθελα
να πω το εξής: Κοιτάξτε, για όλη την Ελλάδα είπαµε ότι οι έδρες
ταυτίζονται µε τις αυτοδιοικητικές περιφέρειες, οι Ασφάλειες
ταυτίζονταν µε τις αποκεντρωµένες, πλην της Κρήτης πάλι και
στη µία περίπτωση και στην άλλη γιατί ήταν στον Πειραιά.
Και λέµε το εξής: Από τη στιγµή που αλλάζει αυτό και γίνεται
στην Κρήτη η περιφερειακή έδρα της Ασφάλειας, θα πρέπει
πλέον να υπάρξει σε αυτό νοµιµότητα και κανονικότητα, όπως
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ισχύει και στις άλλες περιφέρειες. Για την έδρα που ήδη υπάρχει
στα Χανιά, δεν είπε κανείς να µεταφερθεί παρ’ ό,τι όταν έγινε,
αυτό έγινε µε ένα παράτυπο ή παράνοµο τρόπο -όπως θέλετε
πείτε το- και δεν υπάρχει ακόµα καµµία απόφαση που να το δηλώνει. Αυτή η ιστορία έγινε µε τηλέφωνο.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Τάξης πρέπει να µείνει εκεί που
είναι. Η Νέα Διεύθυνση Ασφάλειας πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο.
Αυτό είναι. Τα πράγµατα είναι απλά. Εγώ δεν οµιλώ ποτέ τοπικιστικά. Έφυγαν τρεις σχολές, κύριε Υπουργέ, και πήγαν σε άλλους νοµούς, µία στα Χανιά, µία στη Σητεία και µία στον Άγιο
Νικόλαο, προκειµένου να είναι το σχέδιο «Αθηνά» πιο υλοποιήσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έφυγαν τµήµατα, έφυγαν υπηρεσίες. Πρόσφατα το ΕΘΙΑΓΕ το ίδιο βιολί- έφυγε για να πάει αλλού.
Προχθές, λοιπόν, η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοινώνει ότι την
ΑΣΤΕΑΝ, την Ανώτατη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Αγίου
Νικολάου, τη µεταφέρει από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στο
Ηράκλειο. Και ενώ οι Βουλευτές του Νοµού Λασιθίου δεν είχαν
βγει ακόµα να ανακοινώσουν τίποτα, έστειλα επιστολή στην
κυρία Κεφαλογιάννη ότι αυτά τα κοµπογιαννίτικα, δηλαδή να «ξεφυτεύουµε» τη σχολή από τον Άγιο Νικόλαο και να την πηγαίνουµε στο Ηράκλειο, γιατί έτσι µας κάπνισε µια στιγµή, γιατί ο
Άγιος Νικόλαος δεν είναι τουριστικός νοµός και είναι µόνο το
Ηράκλειο ή το ανάποδο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει σχέση
µε το νοµοσχέδιο. Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): ...είναι µόνο για να δηµιουργούν τοπικές αντιπαλότητες. Το λέω αυτό για τον κ. Δραγασάκη.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να κάνουµε όλοι σε όποιον νοµό κι εάν
είµαστε και να λέµε τη γνώµη µας και να µην αφήνουµε να «φυτεύονται» και να «ξεφυτεύονται» σαν µανιτάρια οι θεσµοί και οι
σχολές και όλα τα άλλα, απλώς και µόνο για να ικανοποιηθούν
οποιεσδήποτε ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κεγκέρογλου, παρακαλώ, ολοκληρώσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να µου δώσετε για ένα
λεπτό τον λόγο, για να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε υποχρέωση να µου δώσετε τον λόγο, όπως κάνετε µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, αντελήφθητε να υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του κ. Κεγκέρογλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αντελήφθηµεν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η πλειοψηφία
απεφάνθη ότι δεν υπάρχει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γιατί διαστρεβλώνονται
αυτά που λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Σταµπουλή για να δευτερολογήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει,
κυρία συνάδελφε. Εφήρµοσα τον Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν αποφασίζετε εσείς αν υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Κανονισµός
λέει πως όταν επιµένει ο οµιλητής ότι υπάρχει προσωπικό, απο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φαίνεται η Βουλή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν λέει έτσι ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό.
Κυρία Σταµπουλή, θα πάρετε τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Κανονισµός λέει ότι πρέπει να
µου δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µην γράφονται αυτά που λέει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µην γράφεται τίποτα απ’ αυτά που λέει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να ανακαλέσετε αµέσως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ανακαλώ
στην τάξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µην γραφτεί
η φράση την οποία είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.
Κυρία Σταµπουλή, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία Σταµπουλή, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Σταµπουλή, θα µιλήσετε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Μετά την απείρου κάλλους σκηνή
την οποία µας εξασφαλίσατε για άλλη µία φορά, αναγκάζοµαι να
ξαναδιαβάσω αυτά που είπα στην πρωτολογία µου και την οποία,
αφού δεν την ακούν οι συνάδελφοι, δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί τη σχολιάζουν και γιατί αποδίδουν στην κ. Κωνσταντοπούλου πράγµατα που δεν είπε. Είπα, λοιπόν, τα εξής:
Ακούτε, κύριε Κεγκέρογλου; Για εσάς τα λέω. Δεν τα ακούσατε, όταν έπρεπε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στην κ Κωνσταντοπούλου να
τα πείτε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Είπα, λοιπόν, τα εξής: «Θα ψηφίσουµε την υπ’ αριθµόν 1225 τροπολογία του ίδιου συναδέλφου
που ζητά την απάλειψη του όρου «λαθροµετανάστευση» και την
αντικατάστασή του µε τους όρους «παράτυπος µετανάστης» σωστά το λέει ο κ. Τριαντάφυλλος, εσείς το λέτε λάθος, εκτός
και εάν δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε ούτε καν στο κόµµα σας
για τον όρο- και «παράτυπη µετανάστευση» που αποτελούν ευρωπαϊκό κεκτηµένο». Και αυτό αρέσει δεν αρέσει σε οποιονδήποτε εδώ µέσα, συµπεριλαµβανοµένου και του Πρωθυπουργού
σας.
Και συνέχισα: «Βέβαια, φαίνεται κάπως υποκριτικό να ασχολείται µε τη βελτίωση της ορολογίας κάποιος που αποδέχεται
την απαράδεκτη µεταχείριση που εξασφαλίζει σους αλλοδαπούς
χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα η Κυβέρνησή σας, ψηφίζοντας
όλη τη σχετική νοµοθεσία και συµµετέχοντας σε αυτήν την Κυβέρνηση. Όµως, επειδή τα όρια της σκέψης µας είναι τα όρια
της γλώσσας µας, θεωρούµε την τροπολογία θετική, κατά την
άποψή µου σηµαντικότερη από διάφορους dress code που θα
κυκλοφορήσουν και καλούµε τον Υπουργό να την αποδεχθεί».
Πού βλέπετε την αντίφαση και πού βλέπετε τη διαφωνία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στη διπλανή σου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Στην κ. Κωνσταντοπούλου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Πού βλέπετε τη διαφωνία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κεγκέρογλου και κύριε Τριαντάφυλλε, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε προς τα
εδώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι µε αυτές τις παρεµβάσεις…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: …στην κριτική που έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου στην αντίφασή σας από την µια να ασχολείστε µε
την ορολογία θετικά και από την άλλη να υιοθετείτε την αρνητική
πρακτική; Την ίδια κριτική έκανα κι εγώ.
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Επίσης, είµαι υποχρεωµένη να επισηµάνω την αντίφαση αυτών
που κόπτονται για τον Έλληνα αστυνοµικό και δεν φροντίζουν
να του εξασφαλίσουν το στοιχειώδες κάθε εργαζόµενου µε
αυτές τις σκληρές συνθήκες του τρίκυκλου ωραρίου, όπως είναι
οι εργαζόµενοι στα νοσηλευτικά ιδρύµατα από τα οποία έχω
προσωπική εµπειρία.
Δεν φροντίζουν, λοιπόν, να του εξασφαλίσουν το εβδοµαδιαίο
ωράριο, το οποίο να του γνωστοποιείται πριν αρχίσει. Δεν φροντίζουν να του εξασφαλίσουν την Παρασκευή το µεσηµέρι να
ξέρει τι θα κάνει µέχρι την άλλη Δευτέρα το πρωί, αν µπορεί να
πάει το παιδί του στο φροντιστήριο, τη γυναίκα του στον γιατρό
ή οτιδήποτε άλλο αφορά την προσωπική του και την κοινωνική
του ζωή. Τον έχουν συνεχώς στην «τσίτα», βγάζοντάς του το
ωράριο της επόµενης ηµέρας µε το πρόσχηµα ότι µπορούν να
παρουσιαστούν έκτακτα. Ποια είναι αυτά τα έκτακτα που παρουσιάζονται κάθε ηµέρα σε κάθε αστυνοµικό τµήµα κι έχετε αυτήν
την τακτική που σπάει τα νεύρα των ανθρώπων, εσείς που κόπτεστε για τα δίκαιά τους;
Λοιπόν, εµείς υπερασπιζόµαστε τέτοια πράγµατα: Ποιότητα
ζωής, επαγγελµατική αξιοπρέπεια και επαγγελµατική κατάσταση
αυτών των ανθρώπων. Εσείς τους λέτε µεγάλα λόγια και τους
κρατάτε σε αυτή την εξαθλίωση. Έτσι για να καταλαβαίνουµε τι
κάνει ο καθένας και πώς αυτά που κάνει συµφωνούν µε αυτά που
λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μαριάς για τέσσερα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι σύντοµα η Κυβέρνηση θα
τελειώσει το µνηµόνιο. Ήθελα να σας πω ότι θα συµβεί το ανάποδο. Σύντοµα το µνηµόνιο θα τελειώσει την Κυβέρνηση µε αυτά
που έχετε κάνει και µε αυτά που συνεχίζετε να κάνετε και στο
χώρο της Αστυνοµίας και στο χώρο των ένστολων οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν. Και ήµασταν δίπλα τους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στον δικό τους αγώνα να στηρίξουµε τα δίκαια αιτήµατά
τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, να µην απειλείτε τους συναδέλφους ούτε κι εµένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε τα παραποιήσετε τα
Πρακτικά …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απειλές δεν
περνάνε. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …κατά τη γνωστή σας πρακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ρώτησα το
Σώµα όπως επιβάλλεται από τον Κανονισµό αν υπάρχει προσωπικό. Απεφάνθη το Σώµα ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Έληξε η
ιστορία. Αν αποφαινόταν ότι υπάρχει, θα σας έδινα ένα λεπτό για
να…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ρωτήσατε κανένα Σώµα και
αν παραποιηθούν τα Πρακτικά θα υπάρξουν συνέπειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν θέλετε µηδενίστε το
χρόνο για να µπορέσω να συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να µηδενίσω;
Δύο δευτερόλεπτα ήταν η στιχοµυθία. Συνεχίστε και θα σας
δώσω περιθώριο στο τέλος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό το οποίο έχει συµβεί από κυβερνητικής πλευράς απέναντι στα Σώµατα Ασφαλείας,
απέναντι στους ένστολους είναι µία πολιτική παραβίασης στοιχειωδών δικαιωµάτων που έχουν, µε µείωση των αµοιβών τους.
Και, φυσικά, τους έχετε οδηγήσει σε µία άσχηµη οικονοµική κατάσταση.
Κατά την έννοια αυτή, εµπράκτως εσείς αποδεικνύετε ότι δεν
έχετε κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτούς.
Το ίδιο ισχύει και για τους πυροσβέστες που παλεύουν πραγµατικά κι έχουν υποβάλλει σειρά αιτηµάτων, τα οποία αναφέραµε, και νοµίζω ότι ορισµένα από αυτά πρέπει να γίνουν δεκτά
σε επίπεδο τροπολογιών.
Σε σχέση µε το περίφηµο άρθρο 30 να επισηµάνω πάλι ότι οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφαλείας θα πρέπει να εδρεύουν
εκεί που είναι και οι αντίστοιχες αυτοδιοικητικές περιφέρειες. Γι’
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αυτό καταθέσαµε την τροπολογία µε τους συναδέλφους, µε τον
κ. Κεγκέρογλου, τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Τριαντάφυλλο. Και
πιστεύουµε ότι αυτό πρέπει να γίνει δεκτό, διότι απ’ ό,τι είδα το
ΠΑΣΟΚ το άρθρο 30 δεν θα το ψηφίσει στον βαθµό που δεν αλλάξει κι εποµένως θα καταψηφιστεί, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει να πάρετε και την ευθύνη απέναντι στο ζήτηµα αυτό.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα και αναφορικά µε τα θέµατα
του ασύλου, είπα και εχθές ότι η πολιτική που ακολουθείτε είναι
λανθασµένη. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να παλέψετε για την
κατάργηση της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ, για να µπορέσει πραγµατικά να πάψει η Ελλάδα να είναι αποθήκη ψυχών και να πάρουν
ταξιδιωτικά έγγραφα όσοι έχουν πάρει άσυλο εδώ και δεν επιθυµούν να µείνουν εδώ. Το ξέρετε, βέβαια, ότι οι περισσότεροι δεν
επιθυµούν να µείνουν.
Σε σχέση µε τις µεταναστευτικές ροές, σας λέµε ότι η αντίληψη που πρέπει να περάσει σ’ αυτό το ζήτηµα είναι ότι κυρίως
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε λογική και στρατηγική σε κοινωνικό
επίπεδο και όχι µε βάση την αστυνοµική αντίληψη. Η Ελλάδα δεν
αντέχει άλλους µετανάστες, αυτήν τη στιγµή παράνοµους. Γι’
αυτό θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη απάντηση σ’ αυτό το
ζήτηµα, αλλά µε λογική και στρατηγική και όχι µε την αντίληψη
την οποία καλλιεργείτε µέχρι πρόσφατα εσείς.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, είχα θέσει και το πρωί το ζήτηµα των
γερµανικών αποζηµιώσεων. Είχα ζητήσει να υπάρξει από πλευράς Κυβέρνησης σαφέστατη διεκδίκηση σήµερα απέναντι στον
κ. Γκάουκ, ο οποίος προκλητικά ήρθε και είπε ότι υπάρχει µόνο
–δήθεν- ηθική υποχρέωση της Γερµανίας σ’ αυτό το ζήτηµα.
Υπάρχει πολύ συγκεκριµένη υποχρέωση και για την αποκατάσταση των συγγενών των θυµάτων να λάβουν τις αποζηµιώσεις
τους και γι’ αυτούς οι οποίοι σφαγιάστηκαν στο Δίστοµο και στη
Βιάννο και στις άλλες περιοχές και για το αναγκαστικό κατοχικό
δάνειο και συνολικά για τις οφειλές που ανέρχονται σε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ, πλέον τόκων.
Νοµίζω ότι µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα.
Ευτυχώς, η Βουλή πλέον µπορεί και προχωρεί στη συγκρότηση
της διακοµµατικής επιτροπής για τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
Δυστυχώς, µέχρι πριν από λίγο δεν είχατε στείλει τον κατάλογο
στη Νέα Δηµοκρατία για να συγκροτηθεί και τυπικά και να παραστεί αυτή η επιτροπή σήµερα που επισκέφθηκε ο κ. Γκάουκ τον
κ. Μεϊµαράκη και να ξεκινήσει το έργο της.
Θεωρούµε, λοιπόν, σηµαντικό –και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι αυτή η επιτροπή θα δουλέψει σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διπλωµατίας και θα ενηµερώσει όλα τα κοινοβούλια και
φυσικά τους ευρωπαϊκούς λαούς για το δίκιο που έχει ο ελληνικός λαός στο ζήτηµα της αποκατάστασης της πλήρους εξόφλησης των γερµανικών οφειλών.
Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο µήνυµα για όλη την Ελλάδα, διότι
πλέον θα µπορεί το Κοινοβούλιό µας να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, τη στιγµή που η Κυβέρνησή σας κωλυσιεργεί, πετά την
µπάλα στην εξέδρα και δεν κάνει συγκεκριµένες δράσεις γι’ αυτό
το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να σας
διαβάσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να κάνω µία, δύο
αναφορές σχετικά µε τις τοποθετήσεις της ΔΗΜΑΡ σε δύο τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει µία τροπολογία κατατεθειµένη από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Βλαχογιάννη, Κυριαζίδη,
Νταβλούρο, Τζαµτζή, Τασούλα και Τσιάρα, που αφορά πάλι τους
εποχικούς πυροσβέστες του άρθρου 15, παράγραφος 3. Είναι η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1236.
Αν µου επιτρέψετε, θα την καταθέσω ως νοµοτεχνική βελτίωση
µε το εξής κείµενο: «Εποχικοί πυροσβέστες της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και
προσκοµίσει σε προθεσµία τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου απολυτήριο τίτλο Γυµνασίου, που πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα της άνω παραγράφου,
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εντάσσονται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων, σύµφωνα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους».
Σας τις καταθέτω για τα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάντως, δεν υπάρχουν εδώ οι
τροπολογίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Θα ήθελα να διαβάσω και τις υπόλοιπες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που είναι αποτέλεσµα σε µεγάλο βαθµό
των παρατηρήσεων…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούµε, µπορείτε να µας λέτε τον αριθµό των τροπολογιών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): ...που διατυπώθηκαν κυρίως από τον κ.
Τριαντάφυλλο και άλλους οµιλητές κατά τις δευτερολογίες τους.
Σας τις διαβάζω: ««Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60 του σχεδίου νόµου η λέξη «στο δεκαπενταπλάσιο»» …-αυτό αφορά τα
πρόστιµα στη δήλωση όπλων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
επειδή είµαστε στο στάδιο που οι συνάδελφοι θα ψηφίσουν,
πείτε µας ακριβώς για τι πρόκειται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Άρθρο 60, παράγραφος 1. Είναι πρόστιµα
αυτά. «Το δεκαπενταπλάσιο αντικαθίσταται από «το δεκαπλάσιο»
και το «10πλάσιο» από το «πενταπλάσιο».
Στο άρθρο 99 του σχεδίου νόµου, όπως έχει διαµορφωθεί ήδη,
προστίθεται παράγραφος ακολούθως. Επ’ αυτού, κύριε Τριαντάφυλλε, εσείς έχετε τοποθετηθεί. Η φράση «κατά το χρόνο
πρόσληψής τους» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους» ως διευκρίνιση.
Επίσης, στο άρθρο 17…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λίγο πιο αργά, γιατί σε λίγο θα
πρέπει να ψηφίσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προ-
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στασίας του Πολίτη): Πιο αργά.
Στο άρθρο 17 -αυτό αφορά µία παρατήρηση που έκανε ο κ.
Πανούσης-αναφερόταν ως «ηθών». «Επί των ηθών» του Ποινικού
Κώδικα υπήρχε τον καιρό το δικό µας. Τώρα είναι «εγκλήµατα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας» και άρα κάνω τη διόρθωση
αυτή. Είναι σωστό αυτό.
Επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο άρθρο
είναι αυτό, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Είναι το άρθρο 17, παράγραφος 3, περίπτωση θ’.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 –επίσης αυτό αφορά θέµα
που έθεσε ο κ. Τριαντάφυλλος- µετά τη φράση «εισήγηση του
Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού» προστίθενται οι λέξεις «και
Έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)».
Επίσης, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί, στο τέλος του τίτλου του
σχεδίου νόµου προστίθενται οι λέξεις «και άλλες διατάξεις».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να το βάζουµε πάντα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Γιατί κάποιες άλλες διατάξεις θα µπουν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κάθε φορά και νέες …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Έχετε απόλυτο δίκιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Επίσης, είναι δύο θέµατα της ΔΗΜΑΡ που
θα ήθελα να τα δεχθώ. Αναφέροµαι στις τροπολογίες και στις
προσθήκες που δέχοµαι. Προφανώς ισχύει πως εις ό,τι δεν αναφέροµαι, δεν το δέχοµαι.
Όσον αφορά τη µία που αφορά στο ΤΕΑΠΑΣΑ, στο ΤΕΑΠΑΣΑ
µετέχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο, κύριε συνάδελφε. Να το δω. Μετέχουν, όµως απλώς δεν
είµαι απολύτως έτοιµος. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό στο
οποίο αναφέρεται η τροπολογία σας είναι προηγούµενο σύστηµα. Επί της αρχής δεν έχω καµµία αντίρρηση να µετέχουν εργαζόµενοι στο διοικητικό συµβούλιο. Μετέχουν όµως.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στη ΔΗΜΑΡ αναφέρεστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μάλιστα, γιατί είναι τροπολογία της
ΔΗΜΑΡ.
Μετέχουν, όµως, αλλά να το δω.
Το άλλο θέµα στο οποίο επίσης θα είχα όλη την καλή διάθεση
να το δεχθώ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάντως οι τροπολογίες δεν είναι
διαθέσιµες αυτήν τη στιγµή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν την αποδέχεται ο κύριος Υπουργός την προηγούµενη τροπολογία, οπότε
δεν τίθεται θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Αυτή είναι η 1212 πάντως που αναφέρθηκα
προηγουµένως για την ΤΕΑΠΑΣΑ.
Επίσης, στην 1197 υπάρχει το εξής θέµα: Αναφέρεται στα θέµατα σωµατικών προσόντων των δοκίµων πυροσβεστών. Εδώ
πάλι η διατύπωσή σας είναι ορθότατη, µε µία διαφορά. Υπάρχει
εκκρεµής υπόθεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Υπάρχει θέµα συγκεκριµένο εδώ από το παρελθόν. Θα ήθελα να
αποφανθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα ήθελα µε κανέναν τρόπο να παρέµβω νοµοθετικά, διότι εµµέσως θα θεωρηθεί ότι παρεµβαίνουµε στη δικαιοσύνη. Άρα, νοµίζω ότι αυτό το
συµµερίζεστε κι εσείς.
Πάντως το κρατώ, διότι πραγµατικά η νοµοτεχνική διατύπωση,
στο βαθµό που εγώ µπορώ να το κρίνω, είναι άριστη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, τελείωσα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η δικιά µας τροπολογία,
κύριε Υπουργέ, των Βουλευτών των ΑΝΕΛ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σε όσες, επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν συζητείται,
διότι είναι εκπρόθεσµη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Καλύπτεται απολύτως από το άρθρο 36.
Το είδα εγώ ο ίδιος. Καλύπτεται απολύτως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην το ξαναπείτε! Όλες εκπρόθεσµες είναι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Με την αρχαιότητα και τη σειρά…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Όχι, συγχωρήστε µε. Έχω απόλυτη
άποψη. Νοµίζω ότι είναι λάθος από εκεί και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ενώ συµφωνώ µε την ουσία αυτού που
λέτε, εάν το δείτε, θα διαπιστώσετε ότι είναι λάθος.
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε απλώς να κάνω µία παρατήρηση. Μου έδωσε το έναυσµα ο κ. Μαριάς. Δεν σχολιάζω όµως,
προς Θεού, αυτό που είπε ο κ. Μαριάς. Αντιθέτως!
Αυτό που µου έκανε φοβερή εντύπωση -και ειλικρινά το λέω
για να γραφτεί στα Πρακτικά- είναι ότι άκουσα την απίστευτη ειρωνεία απέναντι στην ελληνική ιστορία απόψε σε αυτήν την Αίθουσα κατά το εξής:
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Είναι βεβαιωµένο -και µπορώ να προσκοµίσω έγγραφα απολύτως βεβαιωτικά του γεγονότος- ότι η Χρυσή Αυγή έχει επανειληµµένως διατυπώσει θλίψη, οδύνη για το θάνατο του Χίτλερ,
για το θάνατο του Ρούντολφ Ες και διαφόρων άλλων ηγετών του
ναζισµού. Αποτελεί ιστορική ειρωνεία ότι εγράφη στα Πρακτικά
της Βουλής σήµερα ότι εγκαλεί την ελληνική Κυβέρνηση γιατί
δεν ζητά αποζηµιώσεις από τη σηµερινή Γερµανία για τις ζηµίες
που έκανε στη χώρα το χιτλερικό καθεστώς!
Ειλικρινά σας λέω ή υπάρχει µία πάρα πολύ ιδιότυπη αίσθηση
χιούµορ, τραγικού χιούµορ ή αλλιώς αυτό το πράγµα υπερβαίνει
κάθε φαντασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µε
τον τίτλο: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πώς έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς δεν έγινε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το ΠΑΣΟΚ που είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ΠΑΣΟΚ το
εκφράζει ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ. Ψηφίζετε «ΟΧΙ»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: «ΟΧΙ».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τον ρωτήσετε και αν το εννοεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα. Η
ΔΗΜΑΡ ψήφισε «ΝΑΙ».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η ΔΗΜΑΡ ψήφισε
«ΠΑΡΩΝ».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): «ΠΑΡΩΝ». Εποµένως, τα παρόντα κόµµατα είναι η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΠΑΣΟΚ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Δηµοκρατική Αριστερά. Είναι τα παρόντα κόµµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να περάσετε ένα άρθρο
έτσι;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν περνάει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε!
Εποµένως οι παρόντες Βουλευτές είναι διακόσιοι εξήντα πέντε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι παρόντες Βουλευτές, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εκφράζονται.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Έτσι γίνεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κανάλι της Βουλής να δείξει
πόσοι είναι στην Αίθουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Είναι απούσα η Χρυσή Αυγή, η οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών και τέσσερις Ανεξάρτητοι Βουλευτές, σύνολο
τριάντα πέντε. Άρα διακόσιοι εξήντα πέντε παρόντες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Είστε σοβαρός; Η
εκτροπή έχει και τα όρια της.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ! Θα µε αφήσετε να κάνω τη δουλειά µου; Εικαζόµενη
πλειοψηφία είναι εδώ. Παρούσα η Νέα Δηµοκρατία, εκατόν είκοσι έξι Βουλευτές ψηφίζουν «ΝΑΙ». Παρακαλώ πάρα πολύ!
Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία µε την παρούσα Νέα Δηµοκρατία,
εκατόν είκοσι έξι Βουλευτές. Δήλωσε παρούσα η Δηµοκρατική
Αριστερά. Εσείς που λέτε «ΟΧΙ» είστε πολύ λιγότεροι από το εκατόν είκοσι έξι. Τελειώσαµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε καθόλου µε τα καλά σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό είναι πραξικόπηµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ! Είναι εκατόν είκοσι έξι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Τρείς είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δηλαδή, µε συγχωρείτε, η δεδηλωµένη δεν ισχύει; Δεν ισχύει;
Λοιπόν προχωρούµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το άρθρο 30 δεν έχει γίνει δεκτό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Το 30 δεν έχει γίνει δεκτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε, κύριοι.
Ισχύει η αρχή της δεδηλωµένης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το 30 δεν έχει γίνει δεκτό! Ποια
δεδηλωµένη λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καταθέστε, αν
θέλετε, αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς δεν αντιδράτε, κύριε
Τριαντάφυλλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εκφράσαµε την άποψή
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να τα κάνετε
αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κυρία Κωνσταντοπούλου κραυγάζουσα δεν µπορεί να επιβάλει την άποψή
της εδώ µέσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται
αυτά στη Βουλή!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνετε πραξικόπηµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με χαρακτηρίσατε φασίστα προηγουµένως, µε χαρακτηρίζετε τώρα ως πραξικοπηµατία. Δίνετε χαρακτηρισµούς. Να δούµε πού θα φτάσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού τα κάνετε αυτά εδώ και
χρόνια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, κύριε Κεγκέρογλου, είστε
Υπουργός. Δεν αναρωτηθήκατε; Ποια είναι η πλειοψηφία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Κωνσταντοπούλου,
αφήστε µας να κάνουµε τη δουλειά µας. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι η δουλειά σας; Να καταλύετε τη δηµοκρατία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Δεν έχετε καταλάβει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δουλειά σας να καταλύετε τη δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε από την
υπ’ αριθµόν 1208/8 τροπολογία από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθµόν
1208/8 τροπολογία από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53A ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 53A έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 67 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 69 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
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άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το άρθρο
93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµόν. 1237/34 τροπολογία και την υπ’
αριθµόν 1236/33, όπως αναδιατυπώθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 99 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµόν.
1237/34 τροπολογία και την υπ’ αριθµόν 1236/33 όπως αναδιατυπώθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 100 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101Α ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 101Α έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 119 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 122 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 123 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 124 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1207/7 τροπολογία από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 125 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
1207/7 τροπολογία από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 126 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1213 και ειδικό 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1213 και ειδικό 11 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένσταση για την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1228 και ειδικό 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1228 και ειδικό 26 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1232 και ειδικό 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1232 και ειδικό 29 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1216 και ειδικό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1216 και ειδικό 14 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1233 και ειδικό 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1233 και ειδικό 30 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1221 και ειδικό 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1221 και ειδικό 19 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Υπάρχει ένσταση για το άρθρο…!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Υπάρχει ένσταση! Ο κ.
Αυγενάκης δήλωσε ότι θα ψηφίζει κατά…!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Αυγενάκης
ήταν απών. «Προς τον Πρόεδρο της Βουλής υποβάλλουµε ένσταση λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης
ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30».
Η ένσταση απορρίπτεται για τον εξής λόγο: Παρόντες Βουλευτές ήταν οι ανήκοντες στα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Δηµοκρατικής Αριστεράς και του ΚΚΕ. Συνολικά, αριθµούν διακόσιους
εξήντα πέντε Βουλευτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί των παρόντων.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν πάει έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεκατέσσερις
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»,
εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές ψήφισαν «ΟΧΙ», εκατόν είκοσι έξι
Βουλευτές ψήφισαν «ΝΑΙ».
Ως εκ τούτου απορρίπτεται η ένσταση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.25’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, α) συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν επίκαιρης επερώτησης 18/18/4-2-2014 σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη, που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

