ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4531
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βέλου Κορινθίας και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης, σελ. 4551, 4557
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4550, 4551, 4553, 4555,
4557

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 842 έως 883 ,
σελ. 4531 – 4543
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.
4544 - 4557
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου 2019, σελ. 4548
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε θέµα: «Παράταση µίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων σε
Ναυτικό Όµιλο Καβάλας (ΝΟΚ) και Όµιλο Θαλασσίων Αθληµάτων Καβάλας (ΟΘΑΚ)», σελ. 4549
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Η κατάσταση στον τοµέα της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης µετά την ψήφιση του νόµου 4547/2018 για
τις Νέες Δοµές», σελ. 4550
ii. µε θέµα: ««κλειστές» και αδιαφανείς διεργασίες για το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο», σελ. 4552
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό Χανίων, Ρεθύµνου και περιοχές
του Νοµού Ηρακλείου και στήριξη και αποζηµίωση των πληγέντων», σελ. 4554

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. ,
σελ. 4551, 4552, 4553, 4554
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 4550, 4551, 4552
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 4552, 4553, 4554
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ. ,
σελ. 4549, 4550
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 4549, 4550
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4554, 4555, 4556
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 4555, 4556

σελ. 4531 - 4557

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4550, 4551, 4553, 4555,
4557

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 22 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.09’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΑ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης

21 Φεβρουαρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Για την κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης
που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε.- Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήµατος λιµενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Βουλευτή Κορινθίας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 374/19-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Φηµολογούµενη κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών».
2. Η µε αριθµό 366/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Απογοητευτική η κατάσταση στην οµάδα «ΔΙΑΣ» Πειραιά».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 365/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Αποσπάσεις αστυνοµικών από τα τµήµατα της νοτιοανατολικής Αττικής για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής
(ΜΑΤ)».
2. Η µε αριθµό 367/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Η αύξηση της εγκληµατικότητας των Ροµά στην περιοχή της Μεσσηνίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο».
3. Η µε αριθµό 349/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά µε το ραδιοφάρµακο.
4. Η µε αριθµό 338/7-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Ανεπαρκής αστυνόµευση-υψηλή εγκληµατικότητα στους
δήµους της δυτικής Αθήνας».
5. Η µε αριθµό 355/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «εκχώρηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας σε Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ)-Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)».
6. Η µε αριθµό 350/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)».
7. Η µε αριθµό 339/7-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Οριακή η κατάσταση
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
8. Η µε αριθµό 351/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η σκοπιµότητα και η
µεθόδευση της µεταφοράς στο υπερταµείο κατ’ απαίτηση των
δανειστών πενήντα ενός ακινήτων του δηµοσίου στον Δήµο Πύργου».
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9. Η µε αριθµό 344/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου (Στάθη) Παναγούλη
προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Με χηµικά
και τραµπουκισµούς προσπάθησαν να διαλύσουν το ειρηνικό
παλλαϊκό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στο Σύνταγµα».
10. Η µε αριθµό 328/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Κικίλια προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Κρίσεις της ανώτατης ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάµεις (ΕΔ)».
11. Η µε αριθµό 316/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα
Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε µονάδες εντατικής
θεραπείας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού».
12. Η µε αριθµό 332/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε «τα χρόνια προβλήµατα της Ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)».
13. Η µε αριθµό 329/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία τµήµατος βραχείας νοσηλείας-ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας».
14. Η µε αριθµό 322/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υπερκοστολογήσεις µε τα χηµικοθεραπευτικά σκευάσµατα».
15. Η µε αριθµό 299/28-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Αυξηµένη η παραβατικότητα στον Νοµό Σερρών και υποστελεχωµένη η Διεύθυνση Αστυνοµίας Σερρών».
16. Η µε αριθµό 262/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιτακτική
ανάγκη αυξήσεως της στρατιωτικής θητείας».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1867/25-9-2018 ερώτηση του Βουλευτή Χίου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Προστασία του παραδοσιακού οικισµού-ιστορικού τόπου Κάµπου Χίου και των περιβολιών του από την υπέρµετρη φορολόγηση και την οικοπεδοποίηση».
2. Η µε αριθµό 4065/5-12-2018 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά «µε τη στήριξη του πολυδύναµου ιατρείου Δοξάτου στον Δήµο Δοξάτου στο Νοµό Δράµας από την
πολιτεία».
3. Η µε αριθµό 2932/31-10-2018 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποδέσµευση του Δηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου “Νίκης 2ου Λυκείου’’ Αγίας Βαρβάρας από το υπερταµείο».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Στο σηµερινό δελτίο υπήρχαν προγραµµατισµένες προς συζήτηση τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα συζητηθούν για λόγους που θα αναφέρω ευθύς αµέσως.
Η δεύτερη µε αριθµό 358/15-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του
έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη λίµνη Λάδωνα, ύψους
1.289.618 ευρώ;», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Η τέταρτη µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί η Κρήτη στο µεταφορικό ισοδύναµο», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαντορινιού. Ως αιτία αναφέρεται ότι έχει ξανασυζητηθεί η ιδίου περιεχοµένου ερώτηση του
ίδιου Βουλευτή.
Επίσης η τέταρτη µε αριθµό 357/13-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης
Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Καθυστέρηση αποκατάστασης ανισοτήτων σε επαγγελµατίες αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
σταθµών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη. Ως αιτία αναφέρεται ο φόρτος εργασίας.
Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 369/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να µην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ αιολικό πάρκο πάνω από το Μαρµάρι Εύβοιας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη. Ως αιτία αναφέρεται ο φόρτος εργασίας.
Υπάρχει και η σχετική επιστολή από τον Γραµµατέα της Κυβέρνησης για όλα τα παραπάνω.
Ξεκινούµε λοιπόν τη συζήτηση µε την πρώτη µε αριθµό 363/182-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλο προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Παράταση µίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων σε Ναυτικό Όµιλο
Καβάλας (ΝΟΚ) και Όµιλο Θαλασσίων Αθληµάτων Καβάλας
(ΟΘΑΚ)».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτιος Κουβέλης.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δύο ιστορικά ναυταθλητικά σωµατεία της
πόλης της Καβάλας µε πλούσια ιστορία διακρίσεων σε πανελλήνια εµβέλεια, ισχυρή αθλητική παρουσία στον υγρό στίβο σήµερα που µιλάµε αλλά και τεράστια κοινωνική προσφορά στην
πόλη της Καβάλας, αντιµετωπίζουν το φάσµα αφ’ ενός της οικονοµικής καταστροφής και αφ’ ετέρου και σε πιο ρεαλιστική βάση
της αναστολής -µερικής ή ολικής- τµηµάτων λειτουργίας τους.
Και τούτο συµβαίνει διότι τη Δευτέρα τελειώνει ο χρόνος. Τη
Δευτέρα θα διενεργηθεί δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός σε
δύο ακίνητα που τα σωµατεία εκµεταλλεύονται -αποκοµίζοντας
και το µοναδικό, το βασικό έσοδο που χρειάζονται για τη λειτουργία του-, τα οποία βρίσκονται σε χώρο του Κεντρικού Λιµένα Καβάλας.
Τα δύο αυτά ακίνητα είχαν ανεγερθεί στο παρελθόν µε αποκλειστικές δαπάνες των σωµατείων, που καλύπτουν και τα έξοδα
συντήρησης και λειτουργίας τους, όπως σας είπα, σε χώρο του
λιµανιού, ο οποίος παλαιότερα είχε παραχωρηθεί στα σωµατεία
κατά χρήση από τη λιµενική επιτροπή εκείνα τα χρόνια.
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Αργότερα ο Οργανισµός Λιµένος Καβάλας ως αρµόδιος για
τη διαχείριση από το 2003 της χερσαίας ζώνης του λιµένα Καβάλας εκµίσθωσε τις κτηριακές αυτές εγκαταστάσεις στα δύο σωµατεία µε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης διάρκειας δεκαπέντε
ετών µέχρι τον Δεκέµβριο του 2018. Έχει περάσει αυτό το διάστηµα, και έχει δοθεί µία τρίµηνη παράταση από τον οργανισµό
λιµένα, προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα, η οποία λήγει
εντός των ηµερών. Ο οργανισµός λιµένα έχει απαντήσει αρνητικά
στο αίτηµα των δύο σωµατείων για ανανέωση της µίσθωσης, ενώ
παράλληλα προσφάτως ανακοίνωσε και τη διακήρυξη του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού της 25ης Φεβρουαρίου, για τον
οποίο σας έκανα λόγο.
Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβληµα είναι άµεσο και κατεπείγον. Βρεθήκαµε σε µια συνάντηση εργασίας, την οποία εγώ τουλάχιστον χαρακτήρισα ωφέλιµη και ουσιαστική τον Δεκέµβρη
στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι κατανοήσατε το πρόβληµα. Σας είπα
επιπλέον ότι αυτό το πρόβληµα είναι πολύ πιθανό να το αντιµετωπίσουν πάρα πολλά ναυταθλητικά σωµατεία, των οποίων οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις χερσαίες ζώνες λιµένων ανά την
Ελλάδα και επεξεργαστήκαµε σενάρια λύσεων.
Το ζήτηµα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι µε το δεδοµένο πως
θα γίνει ο διαγωνισµός, κύριος και εκµισθωτής είναι ο οργανισµός λιµένα, και ότι τα σωµατεία κατά κάποιον τρόπο φιλοξενούνται στον χώρο, έχοντας όµως ανεγείρει µε δικές τους δαπάνες τα κτήρια, τα οποία τώρα νοικιάζουν σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που είναι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει κιόλας σε αυτά, προκειµένου να αποκοµίζουν και το µοναδικό έσοδό τους, µε την εξέλιξη της Δευτέρας µπαίνουν πλέον
σε µία φάση θα έλεγα αµφισβήτησης, και ολοκληρωτικά θα έλεγα της επιβίωσής τους.
Προτίθεστε να διευθετήσετε -και αυτό είναι το ερώτηµά µουτο θέµα αυτό επ’ ωφελεία και των δύο σωµατείων, έτσι ώστε να
µη δροµολογηθεί από βδοµάδα η οικονοµική τους καταστροφή
και ενδεχοµένως η διάλυσή τους;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε συνάδελφε, πράγµατι, είχαµε µία εποικοδοµητική συζήτηση για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος στο λιµάνι της Καβάλας.
Πρέπει να επισηµάνω ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις όπου
στεγάζονται ο Ναυτικός Όµιλος Καβάλας και ο Όµιλος Θαλάσσιων Αθληµάτων, βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του λιµένα Καβάλας, και η διαχείρισή τους, όπως ορθά επισηµάνατε,
ανήκει στην αρµοδιότητα του «Οργανισµού Λιµένα Καβάλας
Α.Ε.» δυνάµει σύµβασης από 15 Ιανουαρίου του 2003 µεταξύ του
ελληνικού δηµοσίου και του οργανισµού.
Τα κτήρια στα οποία αναφερθήκατε, είχαν παραχωρηθεί το
2003 µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Λιµένα Καβάλας στον Όµιλο Θαλάσσιων Αθληµάτων και στον
Ναυτικό Όµιλο Καβάλας. Οι παραχωρήσεις αυτές έληξαν την 11η
Δεκεµβρίου του 2018 και την 5η Δεκεµβρίου του 2018 αντιστοίχως. Κατόπιν τούτου ο οργανισµός όπως εκ του νόµου υποχρεούται, προχώρησε στη σύνταξη των σχετικών διακηρύξεων διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση των εν
λόγω κτηρίων.
Ο οργανισµός του λιµένα κατανοώντας το πρόβληµα στέγασης των δύο ναυτικών οµίλων, φρόντισε ώστε µέσα στις διαγωνιστικές διαδικασίες να καλυφθούν οι γραφειακές ανάγκες των
οµίλων και έβαλε διάταξη -σχετικό όρο δηλαδή- στις διακηρύξεις
και συγκεκριµένα στο άρθρο 8 των διακηρύξεων. Εκεί προβλέπεται ρητά ότι θα διατίθεται από τον χρήστη καθορισµένος χώρος για τη στέγαση των γραφείων των ναυτικών οµίλων και του
ΟΘΑΚ στα αντίστοιχα κτήρια. Από το γεγονός αυτό καταδεικνύεται σαφώς ότι όχι µόνο δεν υπάρχει πρόθεση εκ µέρους του οργανισµού να εκδιώξει τους οµίλους από τα κτήρια αλλά αντιθέτως διασφαλίζει την παραµονή τους σε αυτά και µάλιστα χωρίς
καταβολή τιµήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µας είπατε
ότι στον διαγωνισµό θα προστεθεί ειδικός όρος µε µέριµνα του
οργανισµού λιµένα, µε τον οποίο θα διασφαλίζεται η στέγαση
των σωµατείων στα γραφεία στα οποία στεγάζονταν και µέχρι
πρότινος και στα οποία εξακολουθούν να στεγάζονται.
Αυτό, όµως, δεν είναι το βασικό πρόβληµα. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι από τη Δευτέρα και εφόσον εξελιχθεί ο διαγωνισµός, υπάρξει πλειοδότης και αναλάβει αυτός, πλέον τα σωµατεία θα πάψουν οριστικά και αµετάκλητα να αποκοµίζουν το
έσοδο από την εκµετάλλευση µε όρους εκµίσθωσης, κατά κάποιο τρόπο, των δύο αυτών κτηρίων.
Αυτό είναι το βασικό πρόβληµα. Χωρίς αυτό το βασικό για τη
λειτουργία τους έσοδο θα κινδυνεύσουν µε διάλυση. Και το θέµα
που σας έθεσα στη συνάντηση που είχαµε στις 10 Δεκεµβρίου,
είναι πώς θα αποτραπεί αυτή η δυσµενέστατη εξέλιξη. Δεν είναι
τόσο τα γραφεία.
Στο κάτω-κάτω κάποιος θα µπορούσε να πει τι θα γίνει, αν ο
νέος πλειοδότης, ο νέος χρήστης ή οι παρόντες, αυτοί που υπάρχουν τώρα, πλειοδοτήσουν στον διαγωνισµό. Είναι µια άλλη διάσταση αυτή, κάποιου επιχειρηµατία ο οποίος ξαφνικά καλείται
να συµµετάσχει στον διαγωνισµό και αν δεν πλειοδοτήσει, να τα
µαζεύει και να φύγει, ακυρώνοντας την επένδυση που έχει κάνει,
δηµιουργώντας καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
στους χώρους, στα κτήρια εκείνα.
Αν, λοιπόν, χάσουν αυτό το έσοδο, χάνονται κυριολεκτικά. Κανένας νοµίζω, δεν µπορεί να εξασφαλίσει ότι ο νέος χρήστης θα
µπορεί να σεβαστεί αυτή την πρόβλεψη, και να παρέχει τα γραφεία στέγασης της έδρας στην ουσία των δύο σωµατείων. Αυτό
είναι ένα άλλο θέµα όµως. Τα σωµατεία, πραγµατικά, καίγονται
και ανησυχούν πάρα πολύ, διότι θα χάσουν από τη Δευτέρα και
µετά, το βασικό έσοδο που τους επέτρεπε να λειτουργούν.
Είχαµε κάνει λόγο στο Υπουργείο για µια νοµοθετική ρύθµιση,
διά της οποίας θα καταβαλλόταν µια αποζηµίωση χρήσης για τις
δαπάνες ανέγερσης των δύο κτηρίων, δεδοµένου ότι αυτές καλύφθηκαν αποκλειστικά από τα σωµατεία. Δυστυχώς η ρύθµιση
αυτή δεν ήρθε.
Εδώ θα πω ότι χάσαµε µια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, δεδοµένου ότι χθες συζητήθηκε εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής δικό
σας νοµοσχέδιο, του Υπουργείου Ναυτιλίας, σχετικά µε την κύρωση σύµβασης παραχώρησης τµηµάτων των δέκα λιµανιών της
χώρας, µεταξύ των οποίων και του λιµένος Καβάλας, ανάµεσα
στο ελληνικό δηµόσιο και τους οικείους οργανισµούς λιµένος,
έτσι ώστε να εκµεταλλευτεί η χώρα και αυτά τα δέκα λιµάνια, παραχωρώντας τη χρήση τους, έστω και τµηµατικά, σε κάποιον
υποψήφιο επενδυτή που θα προκύψει.
Θα µπορούσε σε αυτό το νοµοσχέδιο να έχει εισχωρήσει αυτή
η ειδική διάταξη, η οποία διασφαλίζει, αν µη τι άλλο, ότι τα σωµατεία θα έχουν κάποια οικονοµική απολαβή για το δεδοµένο ότι
από Δευτέρα χάνουν το µοναδικό έσοδο που τους επέτρεπε να
λειτουργούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας επαναλαµβάνω ότι αυτό ενδεχοµένως θα το βρούµε µπροστά µας και σε πάρα πολλά λιµάνια της Ελλάδος, διότι κατά παράδοση εκεί αναπτύσσουν τις εγκαταστάσεις τους όπως κάποτε
τα προπονητήριά τους, όταν ο ναυταθλητισµός, ο υγρός στίβος
γινόταν στη θάλασσα. Τώρα στις άλλες εγκαταστάσεις ενδεχοµένως είναι και της ΣΕΕΔΔΕ τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, σε
όλα τα λιµάνια αρκετά σωµατεία.
Έτυχε τα δύο σωµατεία της Καβάλας, να είναι τα πρώτα τα
οποία αντιµετωπίζουν αυτή την ιδιάζουσα κατάσταση.
Όµως -και το κλείνω, κύριε Πρόεδρε- το βασικό ζήτηµα εδώ
είναι, µε κάποιον τρόπο να υπάρξει µια οικονοµική κάλυψη στα
σωµατεία, ίσως µε τον τρόπο που συζητήσαµε µαζί, δηλαδή νοµοθετική ρύθµιση για αποζηµίωση ένεκα πραγµατοποιηθεισών
δαπανών για την ανέγερση των δύο κτηρίων. Δεν τα έκτισε ο οργανισµός λιµένα, τα σωµατεία τα έκτισαν στον χώρο του οργανισµού λιµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, αγαπάµε Καβάλα αλλά πρέπει να κλείσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να το εξηγήσω,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ειδικό θέµα και πολύ ειδικό και για
µένα προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε συνάδελφε, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν
δύο ζητήµατα. Το ένα ζήτηµα είναι αυτό που εν αρχή θέσατε και
σας απάντησα ότι δεν θα γίνει η αποµάκρυνση αυτών των αθλητικών σωµατείων από τις ήδη υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις, διότι στη διαγωνιστική διαδικασία υπάρχει ο όρος στη σχετική προκήρυξη, ότι όποιος πάρει αυτά τα κτήρια µε τη σύµβαση
της µίσθωσης, θα πρέπει να κρατήσει µέσα τα γραφεία αυτών
των δύο σωµατείων.
Ως προς το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέσατε, πράγµατι, υπάρχει ένα θέµα ότι αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα κτήρια έγιναν µε δαπάνες των ίδιων των αθλητικών σωµατείων. Κατά συνέπεια προβάλλεται η αξίωση από την πλευρά των σωµατείων ότι θα πρέπει
να υπάρξει µια ρύθµιση, αναφορικά τουλάχιστον µε τις δαπάνες
ανέγερσης των δύο αυτών κτηρίων και αυτό αντιµετωπίζεται.
Δεν µπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο όχι για κανέναν
άλλο λόγο αλλά διότι είναι ένα σύνθετο νοµικό ζήτηµα αναφορικά και σε σχέση µε την κείµενη νοµοθεσία και µε τις αποφάσεις
που µπορεί να παίρνει ο Οργανισµός Λιµένα Καβάλας όπως και
ο κάθε οργανισµός.
Δεν υπάρχει πρόβληµα σε άλλα λιµάνια, τουλάχιστον εξ όσων
είµαι σε θέση να γνωρίζω και γνωρίζω παρόµοιο µε αυτό του λιµένα Καβάλας. Όµως, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στο χθεσινό
νοµοσχέδιο δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει η σχετική ρύθµιση,
διότι ήταν άλλο το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Αφορούσε σε
υποπαραχωρήσεις.
Εκείνο, όµως, το οποίο πρέπει να σας πω ή ακριβέστερα να
επαναλάβω αυτό που είπαµε στην εξαιρετικά γόνιµη συζήτηση
που είχαµε στο Υπουργείο, είναι ότι αναζητούµε συγκεκριµένο
τρόπο, έτσι ώστε τα αθλητικά σωµατεία που δραστηριοποιούνται
στην Καβάλα και έχουν τις εγκαταστάσεις τους στο λιµάνι της
Καβάλας να µην οδηγηθούν, όπως είπατε, στη διάλυσή τους.
Αυτό αποτελεί µία διαβεβαίωση από τη µεριά µας και θέλω να
σας πω ότι προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε σε δύο
επίκαιρες ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.
Η µία είναι η τρίτη µε αριθµό 368/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η κατάσταση
στον τοµέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης µετά την ψήφιση του νόµου 4547/2018 για τις Νέες Δοµές».
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι εξελίξεις µετά την ψήφιση του
ν.4547 τον περασµένο Ιούνιο, για τις λεγόµενες υποστηρικτικές
δοµές της εκπαίδευσης, είναι αποκαλυπτικές και επαληθεύουν
δυστυχώς, όπως λέµε, πολύ γρήγορα τις αρνητικές εκτιµήσεις
του ΚΚΕ γι’ αυτόν τον νόµο.
Η κατάργηση και τυπικά από τον Δεκέµβρη των ΚΕΔΔΥ, που,
αν και µε καθυστέρηση βασικά λόγω της υποστελέχωσής τους,
έκαναν διάγνωση και περιέγραφαν και την ειδική δυσκολία και
βεβαίως σύστηναν και το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για κάθε
παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτή η κατάργηση, λοιπόν, των ΚΕΔΔΥ από τον περασµένο Δεκέµβρη άφησε µετέωρα
χιλιάδες παιδιά.
Αυτήν τη στιγµή, όπως γνωρίζει, βεβαίως, πάρα πολύ καλά και
το Υπουργείο έχουν παγώσει και εκκρεµούν χιλιάδες ραντεβού
µε τα παιδιά που περιµένουν µήνες, προκειµένου να πάρουν µια
γνωµάτευση που θα εντοπίζει, αφού προηγηθεί βεβαίως µια διεπιστηµονική προσέγγιση, το είδος της δυσκολίας και θα συστήνει
εκείνη την αναγκαία ειδική παιδαγωγική παρέµβαση και βεβαίως
και το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, ενώ και οι καινούργιες περιπτώσεις παιδιών που εντοπίζονται και που έχουν ανάγκη βεβαίως
από µια ειδική παιδαγωγική παρέµβαση, πρακτικά αυτήν τη
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στιγµή πουθενά δεν µπορούν να απευθυνθούν, κύριε Υπουργέ,
στο δηµόσιο, αφού τα ΚΕΣΥ, αυτά τα κέντρα τα οποία αντικατέστησαν τα ΚΕΔΔΥ, αυτήν τη στιγµή είναι σε µία κατάσταση ιδιόµορφης αναµονής, προετοιµάζοντας κυρίως τα λεγόµενα «ατοµικά προγράµµατα για την ειδική παρέµβαση των µαθητών µέσα
στο γενικό σχολείο».
Ακούσαµε τις προηγούµενες µέρες τον αρµόδιο διευθυντή του
Υπουργείου να µιλάει για τα εννέα επιπλέον ΚΕΣΥ. Ανακοινώθηκαν, φυσικά, και αφορούν έξι στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη
και ένα στην Πάτρα. Όµως, αυτά είναι ουσιαστικά στα χαρτιά,
αφού αναζητούν κτήρια για να στεγαστούν και η µόνη τους στελέχωση µέχρι στιγµής είναι οι προϊστάµενοί τους και τίποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σύµφωνα δε µε τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας, στόχος είναι αυτά τα κέντρα, δηλαδή τα ΚΕΣΥ, να λειτουργήσουν τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. Και πάλι σύµφωνα µε τον
ίδιο διευθυντή, το µόνο που πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτήν τη στιγµή και µπορεί να ξεκινήσει ενδεχοµένως είναι
το ΚΕΣΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, µικρή σηµασία έχει για µας αν θα
ονοµάζονται ΚΕΣΥ, αν θα ονοµάζονται ΚΕΔΔΥ. Εκείνο που σας
ζητάµε είναι ότι για κάθε παιδί που χρειάζεται µια ειδική παιδαγωγική παρέµβαση, γι’ αυτό το παιδί θα πρέπει να υπάρχουν βεβαίως και τα έγκαιρα προαπαιτούµενά της από τον αρµόδιο,
βεβαίως, κρατικό διεπιστηµονικό φορέα -ασχέτως πώς θα ονοµάζεται αυτός- και αυτά τα προαπαιτούµενα είναι η διεπιστηµονική γνωµάτευση -επιµένουµε γνωµάτευση και όχι αξιολογική
έκθεση- και µετά η υποστήριξή του στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο µε βάση, βεβαίως, τις προσδιορισµένες ειδικές του ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δελή, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάµε να µας πείτε τι θα
κάνετε, ώστε να λάβουν την απαραίτητη γνωµάτευση άµεσα όλα
τα παιδιά και αυτά που είναι σε αναµονή, καθώς και όλες οι νέες
περιπτώσεις που εντοπίζονται, χωρίς βεβαίως να υπάρξει καµµία
επιβάρυνση από τους γονείς τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, το κόµµα σας έχει µια εµµονή µε τη λέξη «άµεσα».
Πριν λίγες εβδοµάδες στη Βουλή λέγατε «άµεσος διορισµός είκοσι πέντε χιλιάδων εκπαιδευτικών». Προσπάθησα να ρωτήσω
µε ποιο σύστηµα, µε ποια διαδικασία, ήρθε και ο Γραµµατέας του
Κόµµατός σας και η µόνη απάντηση που πήρα είναι να µην συνεχίσω να έχω το ύφος που έχω. Καµµία απάντηση, καµµία πρόταση. Το ίδιο κάνετε και τώρα.
Προφανώς, καταψηφίσατε µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία τις νέες
δοµές. Διότι είµαστε πεισµένοι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις
και δυστυχώς το κόµµα σας έχει µία ροπή προς αυτήν την κατεύθυνση, όσο χειρότερα για την κοινωνία τόσο καλύτερα θεωρείται για το κόµµα. Είναι µία πολιτική κουλτούρα, την οποία δεν
έχετε µόνο εσείς, αλλά έχει και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Οι νέοι αυτοί θεσµοί έρχονται να αντικαταστήσουν τον παλιό
και έρχονται να τον αναβαθµίσουν µε µία διεπιστηµονική παρουσία ατόµων µε διαφορετικές ειδικότητες. Όπως καλά γνωρίζετε,
είµαστε η Κυβέρνηση η οποία έκανε τις περισσότερες προσλήψεις για θέµατα ειδικής αγωγής. Οι µισοί αναπληρωτές καθηγητές εκπαιδευτικοί µας είναι στην Ειδική Αγωγή. Προχωράµε στην
προκήρυξη των πρώτων µόνιµων προσλήψεων για την Ειδική
Αγωγή. Και νοµίζουµε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτό το
πλαίσιο µόνο την καταστροφολογία δεν µπορούν να επικαλούνται.
Ως προς το συγκεκριµένο ερώτηµά σας, είπατε και εσείς ότι
υπάρχουν εννέα καινούργια ΚΕΣΥ. Τα εννέα καινούργια ΚΕΣΥ
είναι 30% µία αύξηση από τα υπάρχοντα, όπως ξέρετε. Το ίδιο
και ο αριθµός των ειδικών που θα απασχολείται σε αυτά. Υπάρχει
µια αύξηση στις οργανικές θέσεις, στις προσλήψεις των ψυχο-
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λόγων, τις προσλήψεις όλων των ειδών ειδικευµένου προσωπικού, που είναι µία αύξηση 30%.
Τώρα, είναι όλα ιδανικά; Η απάντηση είναι ότι προφανώς και
δεν είναι ιδανικά. Δεν είναι ιδανικά, διότι ξέρετε ότι βρήκαµε µία
κατάσταση, όχι υποστελέχωσης -κάτι πιο τραγικό από υποστελέχωση- στις νέες δηµοσιονοµικές δυνατότητες και κυρίως, µέσα
στο νέο θεσµικό πλαίσιο προτείνουµε αυτήν την αύξηση πρόσληψης του προσωπικού και δηµιουργίας αυτών των νέων κέντρων. Για δε την πίεση και τον χρόνο παραµονής στον οποίο
αναφερθήκατε, πράγµατι υπήρχε αυτό στα παλιά, αλλά είναι σε
ένα θεσµικό πλαίσιο που το βρήκαµε έτσι και ακριβώς αυτό πάµε
να βελτιώσουµε.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί το πολύ θετικό στοιχείο αυτής της νέας κατάστασης και µε βάση αυτό, να
δούµε κάποιες δυσλειτουργίες που µπορούν να βελτιωθούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 εννέα µαθήτριες και µαθητές και έξι συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Βέλου Κορινθίας.
Προτού σας καλωσορίσω στη Βουλή, θέλω να σας ενηµερώσω
ότι σήµερα παρακολουθείτε ηµέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οι Βουλευτές, κυρίως της Αντιπολίτευσης, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους
Υπουργούς και έτσι µέσα στην Αίθουσα βρίσκεται ο Βουλευτής
που ερωτά και ο αρµόδιος Υπουργός που απαντά. Εξ ου και βλέπετε την εικόνα αυτή στην Αίθουσα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον κύριο Υπουργό Παιδείας,
ο οποίος στο µεγαλύτερο µέρος της απάντησής του ουσιαστικά
δεν απάντησε στα θέµατα που θέσαµε µε την ερώτησή µας και
που είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα. Έχουν να κάνουν µε τις τεράστιες αναµονές χιλιάδων παιδιών, προκειµένου να αποκτήσουν
αυτήν την πολυπόθητη γνωµάτευση, µε αποτέλεσµα αρκετά από
αυτά -όσα µπορούν τουλάχιστον- να καταφεύγουν στον ιδιωτικό
τοµέα όπου βεβαίως, όπως γνωρίζουµε όλοι, αυτά χρυσοπληρώνονται. Μας κατηγόρησε ότι έχουµε µια εµµονή στις άµεσες λύσεις.
Ναι, κύριε Υπουργέ, οι λαϊκές ανάγκες δεν µπορούν να περιµένουν. Αρκετά περίµεναν τόσα χρόνια. Και αρκετά περιµένουν
και τέσσερα χρόνια από την Κυβέρνησή σας. Και δεν µπορείτε
να έρχεστε τέσσερα χρόνια µετά και να µας λέτε «έτσι τα βρήκαµε, τι να κάνουµε». Και τι κάνατε εσείς, δηλαδή, για να στελεχωθούν αυτά τα κέντρα που δίνουν αυτές τις γνωµατεύσεις;
Τίποτα απολύτως. Συνεχίσατε την ίδια πολιτική.
Αυτά τα κέντρα –και µιλάω για τα ΚΕΔΔΥ- ξεκινούσαν τη λειτουργία τους στους πρώτους µήνες όχι του φθινοπώρου, αλλά
του χειµώνα. Τότε στελεχώνονταν επαρκώς, µε αποτέλεσµα βεβαίως να συγκεντρώνονται χιλιάδες παιδιά, τα οποία ζητούσαν
να πάρουν αυτές τις γνωµατεύσεις.
Θα ήθελα, όµως, να πω κάτι για τα ΚΕΣΥ, τα οποία διαδέχονται
τα ΚΕΔΔΥ και, όπως είπα στην αρχή, θα συντάσσουν απλώς αξιολογικές εκθέσεις και όχι γνωµατεύσεις. Οι αρµοδιότητές τους
αυξήθηκαν. Και πρέπει να ενηµερώσουµε εδώ ότι τα ΚΕΣΥ δεν
θα ασχολούνται µονάχα µε την ειδική αγωγή, αλλά θα ασχολούνται και µε τον σχολικό προσανατολισµό, θα ασχολούνται και µε
τη συµβουλευτική υποστήριξη των νέων. Διευρύνεται, δηλαδή,
το πεδίο των ενδιαφερόντων τους.
Παρά ταύτα, το προσωπικό τους παραµένει ίδιο, αν όχι και µειώνεται. Μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις οι µόνιµοι εργαζόµενοι, οι λίγοι, ελάχιστοι µόνιµοι εργαζόµενοι των ΚΕΔΔΥ.
Και «προσωποπαγείς θέσεις» σηµαίνει πως όταν θα πάρουν σύνταξη αυτοί οι εργαζόµενοι, βεβαίως δεν θα αναπληρωθούν και
καταλαβαίνουµε όλοι τι σηµαίνει αυτό.
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Εκείνο που έχει σηµασία, όµως, είναι ότι αλλάζει και η διαδικασία πρόσβασης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε αυτά τα
ΚΕΣΥ, σε αυτά τα κέντρα συµβουλευτικής υποστήριξης, από ό,τι
γινόταν µέχρι πριν στα ΚΕΔΔΥ. Όταν σε ένα γενικό σχολείο εντοπιστούν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες και χρειάζονται
µια ειδική στήριξη, τότε σύµφωνα µε τον νόµο που εσείς ψηφίσατε, η οµάδα εκπαιδευτικής στήριξης αυτού του σχολείου, η
οποία έχει συσταθεί από το υπάρχον προσωπικό του σχολείου
και χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές κάποιος ειδικός
παιδαγωγός, αυτή λοιπόν η οµάδα διαµορφώνει και υλοποιεί ένα
εξατοµικευµένο πρόγραµµα για κάθε παιδί αποκλειστικά µέσα
στο γενικό σχολείο. Το ότι αυτή η οµάδα προβλέπεται, σύµφωνα
µε τον νόµο, να συνεργαστεί µε το ΚΕΣΥ, είναι αµφίβολο αν αυτή
η συνεργασία θα έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και λόγω φόρτου
εργασίας των ΚΕΣΥ και λόγω της υποστελέχωσής τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι έχουµε, όµως, εδώ; Έχουµε, κύριε Υπουργέ, την απαράδεκτη µετακύληση της ευθύνης για τον εντοπισµό και την επιστηµονική κάλυψη των ειδικών αναγκών των µαθητών από έναν
κατάλληλο κρατικό διεπιστηµονικό φορέα στο γενικό σχολείο και
µάλιστα στο όνοµα της ένταξης και της ισότιµης αντιµετώπισης
αυτών των παιδιών.
Ποιων οικογενειών τα παιδιά θα πληρώσουν αυτήν την αλλαγή;
Ποια παιδιά, δηλαδή, θα γίνουν ουσιαστικά πειραµατόζωα; Μα,
φυσικά τα παιδιά των φτωχών, των λαϊκών οικογενειών -και αυτές
δεν είναι λίγες εξαιτίας της πολιτικής σας- που έχουν βεβαίως
τέτοιου είδους µαθησιακές και ειδικές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δελή, παρακαλώ, κλείστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και πού θα τρέχουν αυτοί; Στα νοσοκοµεία ή στους ιδιώτες.
Δηλαδή, έχουµε µια έµµεση παρότρυνση, µια έµµεση µάλλον µεταβολή του χαρακτήρα της ειδικής αγωγής στην ιατρικοποίησή
τους.
Βεβαίως, εδώ όλοι γνωρίζουµε -και δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήµονας- ότι εφόσον θα έχει προηγηθεί αυτή η πρώτη
αντιµετώπιση στο ίδιο το γενικό σχολείο, θα έχει χαθεί πάρα πολλές φορές ένας πολύτιµος χρόνος, ο οποίος µπορεί να αποβεί
και µοιραίος για την παραπέρα εξέλιξη αυτού του παιδιού. Είναι
µια παρέµβαση, η οποία βεβαίως δεν θα βασίζεται σε κανενός
είδους διεπιστηµονική γνωµάτευση.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται αναβάθµιση της ειδικής
αγωγής, κύριε Υπουργέ. Λέγεται υποβάθµιση. Κι έχετε τεράστια
ευθύνη γι’ αυτό.
Θυµίζω τώρα, επειδή πολύ υπερηφανεύεστε για την πολιτική
σας στην ειδική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, ότι είναι η δική
σας Κυβέρνηση που µετέφερε την ιδιωτική παράλληλη όχι µόνο
στα γενικά σχολεία, αλλά τη µετέφερε και στα ειδικά σχολεία.
Είναι στο άρθρο 28 του νόµου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κλείστε τώρα
σας παρακαλώ, κύριε Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχει γίνει κανένας διορισµός και αυτήν τη στιγµή τα περισσότερα ειδικά σχολεία έχουν σοβαρότατα στεγαστικά προβλήµατα συν το ότι µονάχα ένα 3%, το πολύ, των µαθητών που
χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης φοιτά στο δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Πρώτα από όλα, να καλωσορίσω το
σχολείο. Αν µπορείτε να µείνετε µετά, να κάνουµε µία συζήτηση
στη Βουλή, µόλις τελειώσω τις υποχρεώσεις µου, µετά και την
επόµενη ερώτηση, µια που είστε από το λύκειο. Θα είναι µεγάλη
µου χαρά.
Κύριε Δελή, τρόµαξα στην πρώτη σας ερώτηση, γιατί δεν είδα
να µας κατηγορείτε ότι ιδιωτικοποιούµε τα πάντα. Ευτυχώς, το
είπατε στην δευτερολογία σας και καθησύχασα τον εαυτό µου
ότι το ΚΚΕ, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει χάσει τη βασική του κριτική που λέει ότι πρώτον, για όλα φταίµε εµείς και δεύτερον, ό,τι
κάνουµε είναι για να ιδιωτικοποιήσουµε τα πάντα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοιτάξτε, δεν λέµε «έτσι τα βρήκαµε». Λέµε «αυτά που βρήκαµε, θέλουµε να τα αλλάξουµε». Τώρα, µπορεί να έχουµε κάνει
λάθη. Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση, νοµίζουµε ότι κάναµε ένα
βήµα πολύ σύγχρονο και παιδαγωγικά πάρα πολύ σηµαντικό. Κι
αυτό είναι το ότι δώσαµε και τη δυνατότητα -αυτό που είπατε
γνωµάτευση, αξιολόγηση, όλο αυτό το πράγµα- στην εκπαιδευτική κοινότητα να έχει λόγο σε αυτά. Εσείς αµφισβητείτε τη δυνατότητα να µπορεί το πρόβληµα κάποιων παιδιών µε ελαφριές
παθήσεις να αντιµετωπιστεί εντός του σχολείου ή πρέπει να ιατρικοποιήσουµε τα πάντα και µόλις βλέπουµε οτιδήποτε, να το
στέλνουµε;
Νοµίζω είναι µία λάθος αντίληψη και κυρίως, δεν δίνει λόγο
στους εκπαιδευτικούς. Να βρούµε καλούς τρόπους, να βρούµε
αποτελεσµατικούς τρόπους, συµφωνώ µε όλα αυτά. Όµως, πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να έχουν µία δυνατότητα µιας πρώτης
αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων.
Επιµένω ότι είναι µίζερη κριτική ότι δεν κάνουµε πράγµατα για
την ειδική εκπαίδευση. Θα σας παρακαλούσα να δείτε τους αριθµούς. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσες πολλές προσλήψεις, είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν µόνιµοι διορισµοί. Αυτά
είναι καλά για την κοινωνία µας. Ας µην το παραβλέπουµε και ας
µη θεωρούµε ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων.
Εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, µε εµπιστοσύνη πια στους θεσµούς αυτούς που δηµιουργούνται και στις
τάσεις που διαφαίνονται από την Κυβέρνηση, έχει πια θετική αντιµετώπιση στο πώς αυτά τα παιδιά θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν ένα όχι εύκολο µέλλον. Σε αυτό από την πρώτη στιγµή
-δεν είναι θέµα όσο είναι η συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας- δείξαµε όχι µόνο µία ευαισθησία, αλλά και
µία έµπρακτη συµβολή στην επίλυση αυτού του τύπου των προβληµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 364/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «’’κλειστές” και αδιαφανείς διεργασίες για το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο».
Κύριε Κατσανιώτη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καλωσορίσω κι εγώ τους µαθητές.
Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστηµα έχουµε γίνει µάρτυρες
στην Πάτρα µιας σειράς δηµοσιευµάτων, που αφορούν τη συγχώνευση µέρους ή ολόκληρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε το
Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο στην Πάτρα έχει
είκοσι χρόνια λειτουργίας, έχει σαράντα δύο χιλιάδες φοιτητές
εν ενεργεία και ήδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχετε δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα.
Θα αναφέρω µόνο το πού φαίνονται τα προβλήµατα που δηµιουργήσατε: Μείωση ενδιαφεροµένων φοιτητών από το 2015
µέχρι σήµερα, από τριάντα χιλιάδες αιτήσεις στις επτά χιλιάδες
και µείωση των εγγεγραµµένων φοιτητών από το 2015 µέχρι σήµερα, παρά το γεγονός ότι αυξήσετε τα τµήµατα.
To θέµα, όµως, δεν είναι αυτό. Το θέµα είναι ότι χωρίς καµµία
ενηµέρωση του ιδρύµατος, ο διορισµένος Πρόεδρος του Ανοικτού Πανεπιστηµίου από εσάς έρχεται και ανακοινώνει την πρόθεσή του –σίγουρα κατόπιν συνεννόησης µαζί σας και χωρίς να
υπάρχει κανένα ακαδηµαϊκό κριτήριο- για τη συγχώνευση του
Ανοικτού Πανεπιστηµίου µε το ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδας.
Κύριε Υπουργέ, σε κανένα από τα δέκα Ανοικτά Πανεπιστήµια
της Ευρώπης δεν υπάρχει τέτοιου τύπου συγχώνευση, δεν υπάρχει αυτού του τύπου η διπολικότητα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
στην πρόταση του διορισµένου Προέδρου αντιδρούν όλοι οι κοσµήτορες του Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Επειδή µιλάµε για χιλιάδες ανθρώπους, επειδή µιλάµε για εκατοντάδες καθηγητές, επειδή µιλάµε για την Πάτρα, η οποία πρέπει να γίνει πόλος γνώσης, κύριε Υπουργέ, πείτε µας ξεκάθαρα:
Έχετε αποφασίσει τη συγχώνευση του ΤΕΙ µε το Ανοικτό Πανεπιστήµιο; Πείτε µας ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος σας, τι θα
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γίνει το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είκοσι χιλιάδες φοιτητές, έξι πόλεις, πάνω από εκατόν είκοσι µόνιµα µέλη ΔΕΠ περιµένουν και
αυτά τα παιδιά που ήταν εδώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σαράντα, όχι εκατόν είκοσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Μέλη ΔΕΠ στη δυτική Ελλάδα;
Εκατόν δεκαπέντε στο ΤΕΙ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σαράντα στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Για αυτό µε ρωτάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Όχι, όχι. Για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε διάλογο,
παρακαλώ. Θα απαντήσει ο Υπουργός.
Συνεχίστε και κλείστε, κύριε Κατσανιώτη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που σας
είπα είναι σε αναµονή. Το είπα, εκατόν τριάντα πέντε µέλη.
Άρα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν σε τι δηµόσιο πανεπιστήµιο θα µπουν. Οι συγχωνεύσεις χωρίς κανένα ακαδηµαϊκό
κριτήριο δηµιουργούν σύγχυση και καταστρέφουν, αντί να χτίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Κατσανιώτη, ξέρετε, πάρα πολλές φορές η καταστροφολογία είναι αποτέλεσµα άγνοιας. Θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν ήλθατε καλά διαβασµένος.
Σας ευχαριστώ, όµως, για την επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι η
πρώτη φορά σήµερα που το Υπουργείο Παιδείας θα πάρει επίσηµη θέση για όλα αυτά που ρωτάτε.
Πρώτον, ξέρετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κάτι το
οποίο στην Ελλάδα το έχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,
το ΕΑΠ, συµβαδίζει µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εκείνο,
όµως, που έχει σηµασία στις µέρες µας είναι πως οτιδήποτε επιτρέπει η τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικά και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Είναι τα MOOCS, τα
λεγόµενα «Massive Online Open Courses», τα οποία δεν είναι εξ
αποστάσεως.
Το ουσιαστικό εξ αποστάσεως είναι οι δυνατότητες διαδραστικότητας, δηλαδή είτε µέσω της τεχνολογίας -το Skype, παραδείγµατος χάριν, είναι µια απλή, ας πούµε, απάντηση σ’ αυτό- ή
το γεγονός ότι βρίσκεται κανείς µε τους καθηγητές µια φορά τον
µήνα ή τον ενάµιση µήνα.
Εκείνο, όµως, που έχει τεράστια σηµασία είναι να δούµε ποιες
είναι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις σήµερα. Οι διεθνείς και
ευρωπαϊκές τάσεις είναι η σύγκλιση των παραδοσιακών µεθόδων
µε την εξ αποστάσεως διδασκαλία, είναι τα υβριδικά σχήµατα.
Σήµερα η µεγαλύτερη πρωτοβουλία που λαµβάνεται στην Ευρώπη είναι η δηµιουργία νέων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, που
δεν έχουν αποκλειστική αναφορά στη χωρικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει δισεκατοµµύρια γι’ αυτό το εγχείρηµα όπου, παραδείγµατος χάριν, πανεπιστήµιο της Ρώµης,
πανεπιστήµιο του Μονάχου και πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης θα
δίνουν ενιαία πτυχία. Εδώ, λοιπόν, θα υπάρχει ένα αλληλοσυµπληρωνόµενο καθεστώς των παραδοσιακών µεθόδων και των εξ
αποστάσεως. Βέβαια, δεν είναι µόνο θέµα µεθοδολογίας. Είναι
και θέµα περιεχοµένου, αλλά αυτό θα δηµιουργήσει µια νέα
κουλτούρα εκπαίδευσης.
Ξέρετε, αν δείτε τα µεγάλα πανεπιστήµια που κάθε φορά τα
αναφέρουµε εδώ για να τα αντιγράφουµε, όπως, παραδείγµατος
χάριν, είναι το Χάρβαρντ, όπως είναι η Σορβόνη, αυτά έχουν τέτοιου είδους µεθόδους, αλλά έχουµε και στην Ελλάδα.
Το ΙΤΕ µαζί µε τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, που δεν
είναι µία εµπορική εταιρεία, έχουν εξαιρετικές τέτοιες µεθόδους,
όπως επίσης και πολλά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.
Λέµε, λοιπόν, ότι τέτοιου είδους τάσεις πρέπει να µπουν και
στη χώρα µας. Πρέπει η εξ αποστάσεως να µπολιαστεί µε τις παραδοσιακές µεθόδους και αντίστροφα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι σε όλο τον κόσµο κλείνει ένας ιστορικός κύκλος
για εκείνους τους θεσµούς που αποκλειστικά προσφέρουν εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
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Στη χώρα µας το ΕΑΠ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,
είναι από τους πιο πετυχηµένους θεσµούς. Θα ήταν ανόητο για
µία κυβέρνηση να θέλει να τον υπονοµεύσει. Αυτό δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβει κανείς. Το ερώτηµα,
όµως, είναι: Έχουµε δυνατότητες αναβάθµισης; Η σηµερινή κατάσταση είναι µία κατάσταση που οδηγεί σε ένα θετικό, σύγχρονο παιδαγωγικά, αναβαθµισµένο µέλλον; Η απάντηση είναι
ότι, έτσι όπως είναι, όχι.
Εµείς, λοιπόν, τι λέµε; Προτείνουµε την ίδρυση στην Πάτρα
ενός δεύτερου πανεπιστηµίου. Σε αυτό το πανεπιστήµιο θα πάει
η δοµή του ΕΑΠ ως έχει και θα έχει και παραδοσιακά τµήµατα.
Αυτή η δοµή του ΕΑΠ θα µπορέσει να αναβαθµιστεί όχι µόνο
µέσω συνεργειών, αλλά και µέσω των δυνατοτήτων που θα έχει
ένα πολύ µεγαλύτερο πανεπιστήµιο. Αυτή είναι η λογική. Τα µέλη
ΔΕΠ, οι καθηγητές του Ανοικτού Πανεπιστηµίου θα µείνουν σε
αυτή τη δοµή. Δεν θα πάνε πουθενά αλλού. Θα συνεχίσουν να
κάνουν την ίδια δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ωραία. Σταµατάω και συνεχίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εδώ ή θα κάνετε επίκαιρες επερωτήσεις ή επίκαιρη ερώτηση. Σας αφήνω διπλό χρόνο, γιατί είναι µόνο τέσσερις σήµερα. Εάν είχε δεκαπέντε, όπως
χθες, θα είχα διακόψει και Υπουργούς και Βουλευτές πολύ νωρίτερα.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, για ένα λεπτό, για να µην τον
αφήσουµε παραπονούµενο ότι δεν άκουσε την απάντηση.
Συνεχίστε, παρακαλώ, για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μα, έχω την αίσθηση ότι απαντάω συνέχεια σε αυτά που ρώτησε ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε αυτό που ρώτησε
τώρα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν άκουσα τι ρώτησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Όλο το ΤΕΙ ή το µισό ΤΕΙ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτό θα σας το πω στη συνέχεια, γιατί
πρέπει να καταλάβετε τη συνολική µας λογική προσέγγισης στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Για το ΤΕΙ θα σας πω µετά. Για
την ώρα µείναµε στο ότι τα µέλη ΔΕΠ θα µπορούν να συνεχίσουν
να κάνουν αυτό που κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσανιώτης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µια και µιλάµε για
το ποιος είναι διαβασµένος και ποιος είναι αδιάβαστος, έχω εδώ
«αδιάβαστους» -είναι όλοι «αδιάβαστοι»- κοσµήτορες του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και θα το καταθέσω στα Πρακτικά…
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Κατσανιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι η λέξη
«αδιάβαστοι» είναι εντός εισαγωγικών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Έτσι είπε και για εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για τα Πρακτικά το
λέω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Φυσικά.
Οι «αδιάβαστοι» κοσµήτορες αναφέρουν τα δέκα Ανοικτά Πανεπιστήµια της Ευρώπης, τα οποία είναι αντίστοιχα µε το Ανοικτό
Πανεπιστήµιο της Πάτρας. Όλα βασίστηκαν στη λογική του Open
University όταν ξεκίνησαν. Κανένα απ’ αυτά δεν έχει και άλλου
τύπου διδασκαλία πέρα από την εξ αποστάσεως.
Δεύτερον, εσείς που είστε πολύ διαβασµένος, γιατί δεν ήρθατε
από την αρχή, κύριε Υπουργέ, να πείτε ότι το ΕΑΠ θα αναβαθµιστεί, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα πάει εκεί; Έπρεπε να µας το
εξηγήσετε από την αρχή, για να δεχτούµε όλοι ότι έχετε έναν
σχεδιασµό. Τι κάνατε; Προσπαθήσατε να πάτε και να συγχωνεύ-
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σετε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε το Πανεπιστήµιο της Πάτρας.
Όταν σπάσατε τα µούτρα σας, πήγατε στο plan B. Βάλατε τον
διορισµένο απ’ εσάς Πρόεδρο του ΕΑΠ να το προτείνει και στην
ουσία να έχουµε µπροστά µας έναν Φρανκενστάιν.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό να έχει η Πάτρα ένα δεύτερο πανεπιστήµιο. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας –σας το είπα και
πάλι- κάνει σπουδαία δουλειά.
Αντί να το έχετε ως τον φτωχό συγγενή, που µία το πάτε από
εδώ και µία το πάτε από εκεί, είκοσι χιλιάδες φοιτητές όµηροι,
για να µη µετρήσω τις χιλιάδες φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει,
πάρτε µία θαρραλέα θέση. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µπορεί από
µόνο του να αναβαθµιστεί και να γίνει το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Ελλάδας µε τεχνολογική κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, παίζετε µε το µέλλον ανθρώπων. Σταµατήστε
αυτό το παιχνίδι «κόβω κοµµάτια», κοπτοραπτική µε το µέλλον
των νέων παιδιών.
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας, και είναι µεγάλη και ουσιαστική; Εγώ πιστεύω στην αυτοδιοίκητη εκπαίδευση, εγώ πιστεύω
στον δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Εσείς πιστεύετε στην
κρατική εκπαίδευση. Εσείς πιστεύετε στον Υπουργό που δίνει εντολές και, όπως είπε ο κ. Καρδάσης σε συνέντευξή του, ο Υπουργός θα αποφασίσει και δεν µε νοιάζει τι λέτε. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Σας λέω για τελευταία φορά: Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µπορεί
πραγµατικά να γίνει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας µε έδρα
την Πάτρα και να αναπτύξει το κοµµάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σκεφτείτε το, µην το σαλαµοποιείτε, µην το κάνετε φτωχό συγγενή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Κατσανιώτη, αυτό το ακούω,
είναι πρωτοφανές να γίνει Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή να γίνει ένα πανεπιστήµιο αυτού που κατάργησε η δική σας
κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν το θυµάστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Το πανεπιστήµιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το Στερεάς Ελλάδας. Αυτό δεν λέτε
τώρα; Αντί Στερεάς να είναι Δυτικής;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Καταλαβαίνετε τι λέτε τώρα; Αυτό είναι
το πρώτο.
Δεύτερον, ό,τι είπατε θα µπορούσα να το πάρω και να βάλω
αντί Πάτρα, Άρτα, αντί Άρτα, Καβάλα, αντί Καβάλα, Θεσσαλία.
Γιατί ακριβώς τα ίδια λέει το κόµµα σας για οτιδήποτε πάµε να
κάνουµε.
Εδώ έχει υπάρξει µια νέα αρχιτεκτονική στην ανώτατη εκπαίδευση. Μία αρχιτεκτονική µε νέα τµήµατα, µε συνέργειες τµηµάτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ –δεν είναι συγχωνεύσεις
αυτά–, µε νέα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα, µε έναν νέο
θεσµό, που είναι τα διετή προγράµµατα σπουδών, που τα παιδιά
από τα ΕΠΑΛ θα µπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική και µε βάση αυτή, λοιπόν, να συζητήσουµε.
Τώρα, όλη την καταστροφολογία και όλα αυτά ας τα αφήσουµε δίπλα.
Δεν θα σας απαντήσω αν έσπασα τα µούτρα µου ή δεν τα σπάσαµε τα µούτρα µας στην Πάτρα. Νοµίζω δεν είναι επίπεδο συζήτησης στη Βουλή αυτό.
Εκείνο, λοιπόν, που λέγαµε είναι το εξής. Σε αυτή τη δοµή τα
µέλη ΔΕΠ θα συνεχίσουν να κάνουνε αυτά που κάνουν. Προχθές
οι τέσσερις κοσµήτορες µου έστειλαν κάποιες προτάσεις αναβάθµισης του Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Τους το ζήτησα εγώ.
Ενάµιση χρόνο περίµενα για αυτές τις προτάσεις. Μου τις έστειλαν κυριολεκτικά προχθές.
Δηµόσια δηλώνω για πρώτη φορά ότι θα κάνουµε δεκτές όλες
τις προτάσεις στο σύνολό τους για την αναβάθµιση του ΕΑΠ.
Ποιο είναι το πρόβληµα δεν καταλαβαίνω, λοιπόν.
Τρίτον, την ερχόµενη εβδοµάδα θα συζητηθεί ένα σχέδιο για
τη διοίκηση αυτού του νέου πανεπιστηµίου. Γιατί αυτό το νέο πανεπιστήµιο, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει αυτές τις δύο διακρι-
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τές, αλλά αλληλοσυµπληρούµενες, λειτουργίες, γιατί στα υπόλοιπα τµήµατα θα µπαίνουν τα παιδιά µε τις κανονικές διαδικασίες κ.λπ.. Αυτό, όµως, θα χρειαστεί κάποιες σκέψεις για τη διοίκηση, πράγµατα που πάντα κάνουµε σε αυτές τις νέες αρχιτεκτονικές, γιατί πάντα η ιστορία ενός θεσµού χρειάζεται κάποιες
αναπροσαρµογές. Την ερχόµενη εβδοµάδα, λοιπόν, θα υπάρχει
µία τέτοια πρόταση.
Τώρα, τι θα γίνει µε τα τµήµατα των ΤΕΙ κ.λπ.; Θα ακολουθήσουµε αυτό που ακολουθούµε παντού. Προτάσεις από τα κάτω.
Αυτό έχουµε κάνει. Το αντίστροφο, δηλαδή. Το Υπουργείο δεν
έχει πάρει ούτε µία πρόταση η οποία δεν έχει έρθει από κάτω.
Δεν έχει ξαναγίνει από το 1974 και µετά. Προτάσεις που έρχονται
από επιτροπές, που τα ίδια τα ιδρύµατα προτείνουν, µε ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, γίνεται συζήτηση στις συγκλήτους κ.λπ., χωρίς
ούτε ένα προεδρικό διάταγµα, που δεν θα το πάρει είδηση κανένας, στη Βουλή και ανοικτά όλα, όλες αυτές οι εκθέσεις.
Και βεβαίως αυτό δηµιουργεί πολλές φορές και αντιθέσεις,
διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές απόψεις που λύνονται και
διαφορετικές απόψεις που παραµένουν. Τι να κάνουµε, η δηµοκρατία αυτά έχει.
Εµείς είµαστε πολύ χαρούµενοι, διότι ολοκληρώνουµε µέχρι
το τέλος Μαρτίου που θα ψηφίσουµε στη Βουλή για όλα τα ιδρύµατα της χώρας µας αυτή τη νέα αρχιτεκτονική και, όπως είπε –
νοµίζω- κάποιος συνάδελφος από τη δική σας παράταξη, όλο
αυτό έγινε χωρίς να ανοίξει µύτη. Έγινε χωρίς να ανοίξει µύτη,
σε αντίθεση µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», ακριβώς επειδή σεβαστήκαµε τις επί της ουσίας από κάτω και ακαδηµαϊκές διαδικασίες.
Κάναµε λάθη; Είµαι σίγουρος ότι σ’ έναν χρόνο µπορεί να
πούµε ότι εκείνο το πράγµα πρέπει να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση ή την άλλη. Πάντως, τώρα έχει µια υγιή δυναµική. Δώσαµε εκατόν πενήντα θέσεις γι’ αυτό το εγχείρηµα και στη
Σύνοδο των Πρυτάνεων θα ανακοινώσουµε τη δηµιουργία πολλών περισσότερων θέσεων και χρηµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην τελευταία ερώτηση, στην οποία θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης.
Είναι η τρίτη µε αριθµό 372/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, µε θέµα: «Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό Χανίων, Ρεθύµνου και περιοχές του Νοµού Ηρακλείου και στήριξη
και αποζηµίωση των πληγέντων».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έγιναν µεγάλες καταστροφές στο νησί, βγήκε
κυριολεκτικά «λαβωµένο» απ’ αυτή την ιστορία. Δεκάδες αποκλεισµένα χωριά, σπίτια σε κίνδυνο από κατολισθήσεις, κατεστραµµένοι επαρχιακοί οδικοί άξονες και ο βόρειος οδικός
άξονας από την Κίσσαµο µέχρι και τη Χερσόνησο Ηρακλείου, κατεστραµµένο το αγροτικό δίκτυο και άλλες υποδοµές, όπως γέφυρες. Το ίδιο και πολλά σπίτια, που βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύµα και νερό.
Συγκεκριµένα, στις βασικές πληγείσες περιοχές είναι ο Νοµός
Χανίων, που στο σύνολό του, και ιδιαίτερα στους Δήµους Πλατανιά και Κισσάµου, από τα εννιακόσια χιλιόµετρα επαρχιακής
οδού τα πεντακόσια είναι κατεστραµµένα. Στον εθνικό δρόµο,
στο ύψος του Σταλού και στην οδό Μαλινδρέτου, που είναι παράλληλος δρόµος του εθνικού δρόµου, στον οικισµό του Κάτω
Σταλού υπάρχουν κατολισθήσεις από τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις της Πρωτοχρονιάς. Όγκοι χωµάτων, ογκόλιθοι, δένδρα έχουν πέσει, σπίτια αιωρούνται και είναι έτοιµα να καταρρεύσουν και να σκοτωθούν και άνθρωποι. Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται για την αδιαφορία της πολιτείας. Ο ένας ρίχνει στον άλλο
την ευθύνη: Δήµος, Περιφέρεια, Κυβέρνηση.
Μόλις χθες πληροφορήθηκα ότι ο δήµος έκανε στροφή 180
µοιρών στη συµπεριφορά του και στο Δηµοτικό Συµβούλιο χθες
αποφάσισε να πάρει µέτρα επί της οδού Μαλινδρέτου, εκεί που
µέχρι χθες έλεγε «δεν θα πληρώσω εγώ τη νύφη για τις ευθύνες
άλλων». Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Προϋπόθεση είναι, όµως, η
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άµεση χρηµατοδότηση από το Υπουργείο, προκειµένου να προχωρήσουν αυτά τα έργα, για να µη µείνουν ως σχέδιο.
Μόλις πριν από τρεις ηµέρες, µετά από ενάµιση µήνα, το
Υπουργείο σας έστειλε έγγραφο στην αποκεντρωµένη διοίκηση,
στην περιφέρεια, στον Δήµο Χανίων και τους παρακαλεί για τις
ενέργειές τους. Τρεις γραµµές είναι. Ούτε τρεις. Αυτή είναι η
βοήθεια, δυστυχώς, που έχετε προσφέρει µέχρι σήµερα. Η δε
περιφέρεια σφυρίζει αδιάφορα.
Θα καταθέσω τα πρακτικά του ιστορικού εγγράφου σας, αλλά
και εξακόσιες πενήντα υπογραφές των κατοίκων Σταλού Ελληνικού του Δήµου Χανίων και τα κείµενα διαµαρτυρίας τους. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από το 2001 –παρακαλώ!- είναι οι διαµαρτυρίες τους. Προφανώς, δεν είναι µόνο δική σας ευθύνη, είναι και των προηγούµενων
κυβερνήσεων, για να ακριβολογούµε. Μεταφέρουν µε αυτόν τον
τρόπο την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία της πολιτείας.
Νοµός Ρεθύµνου, Δήµος Αµαρίου, έχει πάρα πολλές ζηµιές
στο δηµοτικό δίκτυο αλλά και στην αγροτική οδοποιία.
Νοµός Ηρακλείου µε ελαφρότερες ζηµιές, αλλά καθόλου αµελητέες. Την Πρωτοχρονιά είχαµε πληµµύρες στην περιοχή Παλαιοκάστρου του Δήµου Μαλεβιζίου.
Οι τεράστιες καταστροφές από τις πληµµύρες είχαν αυτή τη
φορά το τραγικό αποτέλεσµα, κύριε Πρόεδρε, τεσσάρων νεκρών
στην περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλείου, που παρασύρθηκαν
από τα ορµητικά νερά του Γεροποτάµου, διασχίζοντας τον
δρόµο.
Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πέντε-έξι τέτοιοι δρόµοι που
διασχίζουν το ποτάµι, δεν υπάρχει σήµανση, δεν υπάρχουν προστατευτικά µέτρα, ούτε υποδοµές ούτε γέφυρες. Το ίδιο και το
οδικό δίκτυο στην Πόµπια προς τους Καλούς Λιµένες, όπου ο
δρόµος σκίστηκε στη µέση µε την Κοινότητα Πηγαϊδακίων να έχει
πνιγεί τουλάχιστον δυο φορές, χωρίς κανείς, στην κυριολεξία, να
αναλαµβάνει την ευθύνη. Φυσικά, οι ζηµιές που υπέστησαν οι
αγροτοκτηνοτρόφοι –δεν είναι δικό σας θέµα, είναι του Υπουργείου Γεωργίας- προφανώς πρέπει να καταγραφούν και να αποζηµιωθούν για τη φυτική και ζωική παραγωγή στο 100% της ζηµιάς.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Τι µέτρα προτίθεται να
πάρει η Κυβέρνηση άµεσα, ώστε, πρώτον, να κηρυχθούν στο σύνολό τους ο Νοµός Χανίων -όχι µερικώς, αλλά στο σύνολό τουκαι ο Δήµος Αµαρίου Ρεθύµνου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης;
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση άµεσα, ώστε να
παρθούν έκτακτα µέτρα για τον δρόµο Πόµπιας- Πηγαϊδάκια,
Καλών Λιµένων και τι µέτρα αντιπληµµυρικής θωράκισης της κοινότητας Πηγαϊδακίων προτίθεται να πάρει σε συνεννόηση µε περιφέρεια και δήµο;
Δεύτερον, τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση άµεσα,
ώστε να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζηµιές στην εθνική
οδό και στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού, να δοθούν άµεσα στην
κυκλοφορία και να γίνουν µελέτες υποστήριξης του εδάφους;
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση άµεσα, ώστε να
αποζηµιωθούν οι πληγέντες, απαλλάσσοντας τους από δηµοτικά
τέλη, ΕΝΦΙΑ, εφορίες, τράπεζες και να αναγνωριστούν οι ζηµιές
των αγροτοκτηνοτρόφων και να αποζηµιωθούν στο 100%;
Τέλος, τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση άµεσα, ώστε
να διασφαλιστούν οι ζωές και οι κάτοικοι της περιοχής και να
υλοποιηθούν χωρίς καµµία καθυστέρηση όλα τα αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα, τα απαραίτητα έργα διάνοιξης εµβάθυνσης
των ποταµών, διευθέτησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
µην κάνουµε γενική ανάπλαση της Κρήτης τώρα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνεστε ότι το θέµα αφορά όλη την Κρήτη. Δεν είναι ένα
επιµέρους µεµονωµένο θέµα.
Είχαµε και τέσσερις νεκρούς. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε,
γιατί επίκεινται άσχηµες καιρικές συνθήκες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, κτυπήστε ξύλο,
κύριε συνάδελφε. Μην το µελετάτε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχει θέµα.
Συζητάµε την τελευταία ερώτηση. Θα υπάρξει ανοχή και σε εσάς
και στον κ. Συντυχάκη.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Συντυχάκη, κατ’ αρχάς, να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία, µιας και έχει
ανακοινωθεί ότι θα είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης στην
Κρήτη.
Κύριε συνάδελφε, στην απάντησή µου θα σας καταθέσω κάποια στοιχεία, τα οποία ελπίζω ότι θα σας είναι χρήσιµα και για
την δουλειά την οποία θα κάνετε εν όψει των περιφερειακών
εκλογών.
Πράγµατι, το τελευταίο διάστηµα είχαµε στις περιοχές, τις περιφερειακές ενότητες που αναφερθήκατε µεγάλες καταστροφές.
Έχω ξαναπεί στη Βουλή, σε απάντησή µου σε αντίστοιχη ερώτηση, ότι αυτό το οποίο πρέπει να συζητάµε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δύο κλίµακες παρέµβασης: Η πρόληψη και η αντιµετώπιση.
Εµείς, όπως αντιλαµβάνεστε, ως Υπουργείο Εσωτερικών, κυρίως, είµαστε επιφορτισµένοι µε το δεύτερο, µε την έγκαιρη, δηλαδή, αντιµετώπιση όταν προκαλείται ένα τέτοιο φαινόµενο. Θα
σας πω, όµως, και κάποια πράγµατα που έχουµε κάνει, σε σχέση
µε την πρόληψη και µε παρεµβάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν
στο να µπορούν οι τοπικές κοινωνίες να είναι πιο καλά προετοιµασµένες να αντιµετωπίζουν τέτοια φαινόµενα.
Μιλήσατε για έγγραφα του Υπουργείου. Μιλήσατε και για την
ανάγκη αποζηµιώσεων. Προφανώς,. πρέπει να δοθούν αποζηµιώσεις. Βεβαίως, το Υπουργείο Εσωτερικών -επιτρέψτε µου να το
πω αυτό- δεν µπορεί να παρέµβει στο ποιος δρόµος θα ανοίξει
και ποιος δρόµος δεν θα ανοίξει. Αυτά είναι ζητήµατα, τα οποία
θα τα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο οικείος δήµος και η περιφέρεια.
Αυτό το οποίο εµείς οφείλουµε να κάνουµε ως προς την αντιµετώπιση τέτοιων φαινόµενων είναι πάρα πολύ γρήγορα να ανταποκριθούµε στα αιτήµατα της αυτοδιοίκησης και στην παροχή
χρηµατοδότησης εκεί που χρειάζεται. Πράγµατι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, κύριε Συντυχάκη, αυτό ακριβώς έγινε. Και θα
µιλήσω µε στοιχεία.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι στα τελευταία φαινόµενα που είχαµε,
σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, προχωρήσαµε στην παροχή έκτακτων οικονοµικών ενισχύσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την
αποκατάσταση βασικών υποδοµών, τις οποίες βεβαίως θα τις
αποκαταστήσει η αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού στις συγκεκριµένες περιοχές.
Πιο συγκεκριµένα, στις 8 Φεβρουαρίου αποδόθηκε στον Δήµο
Αγίου Βασιλείου Ρεθύµνης ποσό ύψους 120.000 ευρώ. Στις 18
Φεβρουαρίου στον Δήµο Πλατανιά Χανίων, που εκεί πράγµατι είχαµε πολύ µεγάλη καταστροφή, όπως πληροφορήθηκα, µιας και
µίλησα και µε τους τοπικούς παράγοντες, αποδόθηκε ποσό
ύψους 600.000 ευρώ. Αυτό έγινε πριν από λίγες µέρες, µέσα στη
βδοµάδα που διανύουµε. Στις 21 Φεβρουαρίου αποδόθηκε στον
Δήµο Κίσσαµου Χανίων ποσό ύψους 500.000 ευρώ. Επίσης, στις
21 Φεβρουαρίου, µόλις χθες δηλαδή, κατατέθηκε σχετικό αίτηµα
και από τον Δήµο Καντάνου Σελίνου Χανίων. Βεβαίως, και αυτό,
όπως και τα προηγούµενα, σας πληροφορώ ότι θα εξεταστεί
πάρα πολύ γρήγορα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου µας.
Συνολικά να σας ενηµερώσω ότι για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύµνης και Ηρακλείου µόνο µέσα στο 2019, δηλαδή σε λιγότερο από δύο µήνες, έχουν δοθεί για την αποκατάσταση υποδοµών από θεοµηνίες ποσά που φτάνουν στα
2.060.000 ευρώ. Για να έχετε και µία αίσθηση των µεγεθών, το
αντίστοιχο ποσό το 2017 για το σύνολο της χρονιάς ήταν
2.460.000 ευρώ για τις συγκεκριµένες περιφερειακές ενότητες.
Και για το 2018 ήταν 3.430.000 ευρώ. Ήδη, δηλαδή σε λιγότερο
από δύο µήνες –γιατί, βεβαίως, δυστυχώς είχαµε και αυτά τα
ακραία φαινόµενα τις τελευταίες ηµέρες- έχουµε προχωρήσει σε
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αυτές τις χρηµατοδοτήσεις.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά και τον σχετικό πίνακα για να δείτε
αναλυτικά και ανά δήµο αλλά και περιφερειακή ενότητα, ποιες
είναι αυτές οι χρηµατοδοτήσεις, οι οποίες έχουν δοθεί και το
2017 και το 2018 και ήδη τους πρώτους µήνες του 2019.
Συνακόλουθα µε αυτό, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
λειψυδρίας που προκλήθηκαν ή και επιδεινώθηκαν από αυτές τις
φυσικές καταστροφές αποδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, πριν
από τρεις µέρες, δηλαδή, στον Δήµο Αµαρίου Ρεθύµνης ποσό
ύψους 200.000 ευρώ και στον Δήµο Αποκορώνου Χανίων ποσό
130.000 ευρώ.
Θα τα δώσουµε αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, και πάλι για να τα
έχετε στη διάθεση σας. Είναι πλήρη στοιχεία για το τι ακριβώς
έχει δοθεί από χρηµατοδοτήσεις για την αντιµετώπιση για την
αποκατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν φύγετε, να τα
καταθέσετε στα Πρακτικά για να µπορέσει να τα πάρει ο κ. Συντυχάκης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Βεβαίως, τα
έχω εδώ για να τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Μιλήσαµε, όµως, για την πρόληψη και εδώ, επιτρέψτε µου να
πω, ότι χθες κάναµε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο
Εσωτερικών για τα προγράµµατα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», τα οποία γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι απευθύνονται στους φορείς
αυτοδιοίκησης και κυρίως τους δήµους. Χθες, λοιπόν, ανακοινώσαµε ότι ξεπεράσαµε σε προϋπολογισµό των προγραµµάτων
αυτών, κυρίως για έργα τοπικών υποδοµών, τα 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Θεωρώ ότι είναι µια πάρα πολύ σηµαντική εξέλιξη, µιας και
µέσα σε επτά µήνες από την έναρξη των προγραµµάτων φτάσαµε σε αυτό το πολύ υψηλό ποσό. Κυρίως αφορά –επαναλαµβάνω- έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και ξεκινήσαµε και τα
αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά για
περιοχές σε όλη τη χώρα, όπως βεβαίως και στην Κρήτη, εκεί
που υπάρχουν πολύ σηµαντικά προβλήµατα, µε έργα τα οποία,
επιτρέψτε µου να το πω, κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να έχουν
υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές περιοχές της
χώρας µας.
Συγκεκριµένα για την περιοχή την οποία συζητάµε, θα το καταθέσω και αυτό σε σχετικό πίνακα, δεν χρειάζεται να το σηµειώνετε, στον άξονα υποδοµών ύδρευσης έχουν ενταχθεί στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» από τους δήµους των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύµνης και Ηρακλείου έργα συνολικού
προϋπολογισµού 45 εκατοµµύρια ευρώ. Στον άξονα υποδοµών
αποχέτευσης έχουν ενταχθεί στις ίδιες περιφερειακές ενότητες
έργα µε προϋπολογισµό 37 εκατοµµύρια ευρώ και στον άξονα
υποδοµών αγροτικής οδοποιίας έργα µε προϋπολογισµό περίπου 8 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ ξεκίνησε και το πρόγραµµα για
την αντιπληµµυρική προστασία και περιµένουµε -και µε την ευκαιρία της σηµερινής σας ερώτησης απευθύνω κάλεσµα και
προς τους δήµους, καθώς ήδη έχουµε στείλει και σχετική εγκύκλιο- να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πρόβληµα της αντιπληµµυρικής προστασίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης
καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι καταστροφές προφανώς δεν ήταν κάτι το αναπάντεχο, ούτε ήταν αποτέλεσµα µόνο των καιρικών φαινοµένων, που βεβαίως ήταν ακραία.
Η ευθύνη της Κυβέρνησης, αλλά και όλων των «ποδαριών» -να
το έλεγα έτσι- του κεντρικού κράτους, όπως είναι οι περιφέρειες
και οι δήµοι, πρέπει ενιαία και σε συνεργασία να αντιµετωπίζουν
το σύνολο των προβληµάτων που προκύπτουν, ακόµα και να σχεδιάζουν. Άρα λοιπόν, έχουν ευθύνη και στα θέµατα της πρόληψης και στα θέµατα της αντιµετώπισης. Και να µην πετάει ο ένας
το µπαλάκι στον άλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας πω γιατί το λέω. Το προηγούµενο διάστηµα υπήρξε
µία απίστευτη κόντρα για το ποιος έχει την ευθύνη για τον βόρειο
οδικό άξονα. Την έχει η Κυβέρνηση; Την έχει η περιφέρεια; Ή
στην περίπτωση του οικισµού Σταλού, την έχει η περιφέρεια, η
Κυβέρνηση ή ο δήµος; Δεν το γνωρίζετε αυτό; Αν δεν το γνωρίζετε πρέπει να το πληροφορηθείτε.
Μάλιστα ο δικός σας χρησµένος υποψήφιος περιφερειάρχης,
ο κύριος Αρναουτάκης, επιρρίπτει σοβαρότατες ευθύνες εσάς,
όπως και στην Κυβέρνηση βεβαίως. Και ο κ. Σπίρτζης του πετάει
το γάντι και του λέει: «Όχι, δεν έχουµε εµείς την ευθύνη ως Κυβέρνηση, την έχετε εσείς».
Και η αλήθεια είναι ότι από το 2006 η Νέα Δηµοκρατία έχει περάσει την ευθύνη κάποιων έργων στην περιφέρεια, όπως για τη
συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, και το επεκτείνει το
ΠΑΣΟΚ στην πορεία. Ενώ, για παράδειγµα, µεγαλύτερες δραστηριότητες και παρεµβάσεις στον βόρειο οδικό άξονα έχει η Κυβέρνηση. Λοιπόν, «άρµεγε και κούρευε» που λέµε στην Κρήτη.
Άντε να βρεις τώρα ποιες είναι οι ελαφρότερες ζηµιές ή οι µεγαλύτερες ζηµιές και ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήµατα.
Το ζήτηµα είναι, όµως, ότι εδώ κινδυνεύει κόσµος. Αυτό είναι
το πρόβληµα. Εγώ δεν σας τα λέω για κανέναν άλλο λόγο, τα
λέω διότι αυτά αποτελούν τροχοπέδη στην άµεση αντιµετώπιση
των προβληµάτων. Και από αυτή την άποψη, έχετε ευθύνη στο
σύνολό σας.
Δεύτερον, πετσοκόψατε, δεν στηρίξατε τα ζητήµατα της υποχρηµατοδότησης που αφορούν την κατασκευή κατάλληλων αντιπληµµυρικών έργων. Υπήρξε αδιαφορία όσον αφορά την
έλλειψη των υποδοµών για την προστασία από τα φυσικά φαινόµενα και γενικώς ακολουθήθηκε µια περιφρονητική στάση.
Μου αναφέρατε εδώ πέρα πριν από λίγο τα ποσά που έχετε
δώσει. Να σας πω κάτι; Δεν θα διαφωνήσω, δεν έχω κανέναν
λόγο να διαφωνήσω για τα ποσά που αναφέρατε. Πόσο εκτείνεται η ζηµιά από τις καταστροφές στον Νοµό Χανίων µόνο; Πέστε
µου. Σε µια πρώτη εκτίµηση είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ και σε
δεύτερη φάση 100 εκατοµµύρια ευρώ. Τι σχέση έχει αυτό το
ποσό τώρα που σας λέω µε τα ποσά που εσείς αναλύσατε προηγουµένως; Στον Δήµο Πλατανιά λέτε ότι είναι 600.000 ευρώ,
στην Κίσσαµο και τα λοιπά. Οι ζηµιές είναι πολλαπλάσιες σε κόστος. Πώς, λοιπόν, θα ανταποκριθούν αυτοί οι δήµοι, όταν συνεχώς τους υποχρηµατοδοτείτε και απλώς στην πορεία τούς
πετάτε κάποια ψίχουλα, αισθανόµενοι κιόλας και την υποχρέωση
ότι πρέπει ο κόσµος -εν πάση περιπτώσει- να σας πει και «µπράβο»;
Για τον Σταλό, όµως, δεν µου είπατε κάτι. Κινδυνεύει ο κόσµος
να σκοτωθεί. Είναι ευθύνη του δήµου -εννοώ για τον οικισµόαλλά –προσέξτε!- πρέπει να επισπεύσετε τις διαδικασίες, πρέπει
να το ελέγξετε, πρέπει να πιέσετε στην κατεύθυνση και τον δήµο
να προχωρήσει στα έργα, να δώσετε τη χρηµατοδότηση στον
Δήµο Χανίων, γιατί δεν αναφέρετε κάτι για τη χρηµατοδότηση
στον Δήµο Χανίων. Πρέπει και εκεί να υπάρξει χρηµατοδότηση.
Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική της Κυβέρνησης κατά την
άποψή µας έχει οδηγήσει στο να κινδυνεύουν ζωές, οικογένειες,
να χάνονται οι κόποι µιας ζωής. Και υπάρχουν οι ανεπάρκειες,
όπως είπαµε, των τεχνικών έργων, οι καταπατήσεις, η ανεξέλεγκτη και άναρχη δόµηση, ο ανύπαρκτος καθαρισµός των ρεµάτων,
η έλλειψη συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου.
Και ξέρετε ότι όλη αυτή η εγκατάλειψη οδηγεί, όταν έρθει η
κρίσιµη στιγµή, στο να εκτιµούµε πολλαπλάσια το κόστος αυτής
της ζηµιάς από ό,τι αν είχαν παρθεί µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων.
Από αυτή την άποψη, το κριτήριο της ανάπτυξης που επιτάσσει το κεφάλαιο, που υπηρετεί το κράτος σε όλη την κλίµακά του
-και όλες οι πολιτικές δυνάµεις- πρέπει να αποτελέσει κριτήριο
για τον κόσµο που θα πάει στις κάλπες σε όλα τα επίπεδα, ο
οποίος πρέπει να πληρώσει µε το αντίστοιχο τίµηµα όλους αυτούς που σήµερα ευθύνονται και δεν του επιλύουν τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Συντυ-
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χάκη, πραγµατικά δεν κατανοώ γιατί ενώ καταθέσατε µια επίκαιρη ερώτηση -και µάλιστα είναι επίκαιρη µε όλη τη σηµασία
της λέξης, γιατί πράγµατι είχαµε τις τελευταίες µέρες σηµαντικές καταστροφές- και ξεκινήσαµε µια συζήτηση για αυτό το ζήτηµα, µπλέκετε άλλα ζητήµατα, βάζετε το θέµα του ΒΟΑΚ.
Αν θέλετε, καταθέστε µια ερώτηση στο αρµόδιο Υπουργείο.
Είµαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν πειστικές απαντήσεις από τον αρµόδιο Υπουργό για το τι συµβαίνει µε το θέµα του ΒΟΑΚ. Να µείνουµε στο θέµα µας. Να µείνουµε στο θέµα των φυσικών καταστροφών.
Εγώ σας µίλησα και για τα δύο επίπεδα της παρέµβασης την
οποία κάνουµε.
Και ως προς την πρόληψη, όσον αφορά αυτά τα προγράµµατα, για τα οποία, µιας και θα είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης, απευθυνθείτε στους δηµάρχους της Κρήτης να σας πουν
κατά πόσον τα αντιµετωπίζουν θετικά και βοηθούν στο να αποκατασταθούν οι τοπικές υποδοµές, οι οποίες πράγµατι όλα τα
προηγούµενα χρόνια είχαν αφεθεί στην τύχη τους. Και αναφέροµαι στα προγράµµατα του Υπουργείου Εσωτερικών, τα προγράµµατα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ως προς την πρόληψη.
Και ως προς την αντιµετώπιση των καταστροφών, αναφέρθηκα
σε συγκεκριµένα ποσά σε συγκεκριµένους δήµους και µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που δόθηκαν το τελευταίο διάστηµα, τις
τελευταίες ηµέρες, µέσα στη βδοµάδα που διανύουµε, ελάχιστες
µέρες µετά την καταστροφή. Πρώτη φορά δίνονται ποσά, χρήµατα για την αποκατάσταση ζηµιών τόσο γρήγορα, µε τόσο µεγάλη ταχύτητα, µετά βεβαίως από τα αιτήµατα. Και αυτό σας το
είπα και στην πρωτολογία µου, δεν δίνουµε λεφτά δεξιά και αριστερά, έτσι απλώς για να κλείσουµε στόµατα. Τα λεφτά δίνονται
µετά από συγκεκριµένα αιτήµατα των δήµων οι οποίοι έχουν πληγεί.
Άρα, αν υπάρχει κάποιος δήµος -επειδή αναφερθήκατε σε
αυτό- ο οποίος δεν έχει λάβει χρηµατοδότηση, προφανώς αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει κατατεθεί ακόµα κάποιο αίτηµα από τη µεριά του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Και επιτέλους, νοµίζω ότι πρέπει να συνεννοηθούµε και µιας
και θα εµπλακείτε και στον χώρο της αυτοδιοίκησης: κεντρικό
κράτος, Α’ βαθµός της αυτοδιοίκησης. Κάθε επίπεδο της διοίκησης πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να αναλάβει λίγο και τις
ευθύνες του. Δεν µπορεί πάντα να κοιτάµε προς το «κακό» κράτος, όταν ζητάµε κάτι, αλλά όταν λαµβάνουµε αυτό το οποίο ζητάµε, µετά να µην αναλαµβάνουµε και τις ευθύνες µας -και ως
αυτοδιοίκηση µιλώ- για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας.
Και στη συγκεκριµένη περίπτωση, βεβαίως, η αυτοδιοίκηση καλείται, πρέπει -και έχετε δίκιο στο σηµείο αυτό, θα παρακολουθούµε και εµείς την εξέλιξη των σχετικών εργασιών- να κάνει τη
δουλειά της και να αποκαταστήσει τις ζηµιές και τις χρηµατοδοτήσεις τις οποίες διασφαλίσαµε τις τελευταίες ηµέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αρκεί και το κεντρικό
κράτος, κύριε Υπουργέ, να δίνει τα χρήµατα που προβλέπει το
Σύνταγµα και οι συµφωνίες προς την αυτοδιοίκηση, γιατί έχει
γίνει ο σάκος του µποξ διαχρονικά. Θυµάµαι όταν ήµουν πρόεδρος στην ΚΕΔΚΕ το πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ» του κ. Ραγκούση,
τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, που έχουν χαθεί κάπου µεταξύ του
Υπουργείου του τότε και της ΚΕΔΕ. Για µην ξεχνιόµαστε.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή
µας δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.25’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

