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Αθήνα, σήµερα στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.33’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-2-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΒ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 18
Φεβρουαρίου 2020 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: 1) Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στην Καταπολέµηση του Εγκλήµατος», 2)
«Κύρωση Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την Εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την
Επανεισδοχή Προσώπων που Διαµένουν χωρίς άδεια»)
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι θα συζητηθούν όλες οι επίκαιρες ερωτήσεις σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο που µας έχει
αποστείλει ο Γενικός Γραµµατέας κ. Κουτνατζής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1278/15-10-2019 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Λακωνίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Συµψηφισµός των εργοσήµων των αγροτών µε τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών ασφαλισµένων µε το άρθρο 40
του ν.4387/2016».
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα αυτό αφορά πάρα πολλούς από τους
ασφαλισµένους του άρθρου 40, του ν.4387 και γι’ αυτό η εν λόγω
ερώτηση έχει κατατεθεί από τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή αρκετό καιρό πριν. Δεν απαντήθηκε γραπτά, γι’ αυτό αναγκαζόµαστε να την κάνουµε επίκαιρη.
Το άρθρο 40 του ν.4387 ορίζει ότι η βάση υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των αγροτών προκύπτει
από το εισόδηµα, από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. Σε αυτό προστίθενται από 1-1-2018 και οι καταβλητέες

ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή αφαιρούνται ως καταβλητέες
ασφαλιστικές εισφορές.
Η υπουργική απόφαση 12061/293 από 1-3-2018 ξεκαθαρίζει ότι
τυχόν διαφορά που προκύπτει µετά από τον υπολογισµό των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών µε βάση το εισόδηµα, πρέπει να αφαιρείται και να κατανέµεται σε µηνιαία βάση. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε τη σχετική εγκύκλιο που υπήρχε, οι υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ πρέπει να υπολογίζουν τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές
µε βάση το εισόδηµα, όπως προβλέπει ο νόµος, αλλά και τα ποσά
που έχουν ήδη καταβληθεί µέσω των εργοσήµων ή µε άλλο τρόπο
µέχρι την ηµεροµηνία εκκαθάρισης. Στη συνέχεια πρέπει να συγκρίνουν τα δύο ποσά κι αν προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο τότε τη
διαφορά πρέπει να την καταβάλει ο ασφαλισµένος, αν προκύπτει
πιστωτικό θα πρέπει αυτή να επιστραφεί και περιγράφεται ο τρόπος ακριβώς ο οποίος πρέπει να επιστραφεί.
Ωστόσο -και εδώ είναι το σηµαντικό- µε την εγκύκλιο 47 από
29-10-2018 -δηλαδή λίγους µήνες µετά- διευκρινίζεται ότι µετά
το πέρας της εκκαθαριστικής διαδικασίας και τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της τελευταίας δόσης οι οφειλές µπορούν
να βεβαιωθούν στο ΚΕΑΟ. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και συµψηφισµού.
Επειδή αυτή η διαδικασία, λοιπόν, κύριε Υπουργέ έχει καθυστερήσει -και δεν λέω ότι είναι µε δική σας ευθύνη, αλλά είναι
µια πολύπλοκη διαδικασία που ενδεχοµένως θα µας πείτε και
εσείς τους λόγους-, έχει φέρει πίσω πολύ τη διαδικασία συµψηφισµού και επειδή είναι πολλοί οι αγρότες οι οποίοι έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και µπορεί να είναι είτε χρεωστικοί
είτε πιστωτικοί και περιµένουν συµψηφισµό και επειδή η εγκύκλιος 47/2018 ορίζει σαφώς ότι δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να βεβαιωθούν οφειλές στο ΚΕΑΟ πριν ολοκληρωθεί η
διαδικασία της εκκαθάρισης, θα ήθελα να µας απαντήσετε αν
υπάρχουν περιπτώσεις αγροτών που έχουν πάει ήδη στο ΚΕΑΟ
και τι προβλέπεται να κάνετε µε αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα σας απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου µια µικρή προσθήκη στην κουβέντα µας. Αυτή
τη στιγµή βρίσκεται σε επίπεδο συζήτησης η νέα ασφαλιστική
µεταρρύθµιση. Συνδέεται µε την ερώτησή σας και θα σας πω
γιατί. Θα περιγράψω κι εγώ το πρόβληµα, όπως οι υπηρεσίες
µού ανέδειξαν δια µέσου της ερώτησής σας.
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Έως τις 31-12-2016 για όσους ασφαλίζονταν αποκλειστικά ως
εργάτες γης για ολόκληρο το έτος, εφόσον οι παρακρατηθείσες
µέσω εργοσήµου ασφαλιστικές εισφορές δεν επαρκούσαν για
την εξόφληση των οφειλών τους, όπως αυτές είχαν υπολογιστεί
µε βάση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που ίσχυε τότε στη
2η ασφαλιστική κλάση -τότε ήταν οι κλάσεις- µετά την εκκαθάριση του έτους, κατέβαλλαν υποχρεωτικά τις υπόλοιπες οφειλόµενες εισφορές τον Ιούνιο του επόµενου έτους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 και 14 του προεδρικού διατάγµατος
78/68 καταστατικού ασφάλισης και συνταξιοδότησης αγροτών.
Για όσους ασφαλίζονταν παράλληλα και ως αυτοτελώς απασχολούµενοι, για παράδειγµα ως αγρότες, οι παρακρατηθείσες
µέσω εργοσήµου εισφορές συµψηφίζονταν µε την ετήσια οφειλή
τους ως µη µισθωτοί, όπως αυτή προέκυπτε µετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτους.
Στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ -το ξέρετε αυτό- έχει ήδη αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστηµα εργοσήµου το οποίο τηρεί τα αρχεία του εργοσήµου. Με το σύστηµα αυτό γίνονται οι επικοινωνίες φορέων
έκδοσης και εξαργύρωσης σε πραγµατικό χρόνο και υπάρχει
ενηµέρωση ανά ΑΜΚΑ απασχολούµενου εργάτη γης, τόσο για
τις παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές, όσο και για τα
ποσά των εργοσήµων που έχουν εκδοθεί για αυτόν ανά εργοδότη. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί µέσω
εργοσήµου από 1-1-2017 και εφεξής για τα πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικά ως εργάτες γης έχουν αποδοθεί στον
ΕΦΚΑ.
Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά είναι εγγεγραµµένα παράλληλα
στα µητρώα ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µε την ιδιότητα του µη µισθωτού. Ορθά ο ΕΦΚΑ έχει αναζητήσει εισφορές από τους απασχολούµενους αυτούς, εφόσον προκύπτει εισόδηµα από την
άσκηση της µη µισθωτής δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο έτος. Στις περιπτώσεις αυτές µη µισθωτής δραστηριότητας ενδεχοµένως να έχουν βεβαιωθεί οφειλές ΚΕΑΟ εφόσον
είναι ανεξόφλητες.
Να σας πω για το πρόβληµα για τον υπολογισµό του εργοσήµου που δηµιουργήθηκε από 1-1-2017 µετά τη θέσπιση του άρθρου 40 -σ’ αυτό αναφερθήκατε κι εσείς- του ν.4387/16 του
νόµου Κατρούγκαλου και τον ορισµό του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος από την άσκηση της δραστηριότητας ως βάση
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισµένων
του πρώην ΟΓΑ. Τότε, λοιπόν, οι προβλεπόµενες από το άρθρο
4, παράγραφος 1, του ν.2458/97 ασφαλιστικές εισφορές, καταργήθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από την ανωτέρω ηµεροµηνία και µετά να µην είναι δυνατή η εφαρµογή του άρθρου 22 του
ν.3863/2010 για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών και
του καθαρού χρόνου ασφάλισης των εργατών γης.
Μένω εδώ και θα σας απαντήσω το υπόλοιπο στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Δεν µιλάµε όµως εδώ µόνο για τους
καθαρά εργάτες της. Όταν δεν υπάρχει γεωργικό εισόδηµα από
άσκηση δραστηριότητας τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα. Μιλάµε µόνο για τις εισφορές που προκύπτουν από το εργόσηµο
του άρθρου 20 του ν.3863 του 2010.
Η ερώτηση αναφέρεται στους ασφαλισµένους του άρθρου 42
οι οποίοι έχουν παράλληλα εισοδήµατα, έχουν αγροτική δραστηριότητα, δηλαδή, έχουν εισόδηµα από άσκηση γεωργικής δραστηριότητας αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι κάνουν ηµεροµίσθια,
αποκτούν εισόδηµα δηλαδή ως εργάτες γης και καταβάλλεται
για αυτούς ασφαλιστική εισφορά µε το άρθρο 20 του ν.3863. Γι’
αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, υπολογίζεται µία ασφαλιστική
εισφορά µε βάση το καθαρό εισόδηµα. Παράλληλα έχουν καταβάλει ένα ποσό µέσω του εργόσηµου του άρθρου 20. Εκεί, όπως
ο νόµος ορίζει, θα πρέπει να γίνει συµψηφισµός. Μάλιστα σας
ανέφερα και την υπουργική απόφαση που το διευκρινίζει, τη
12061/293, αλλά και τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε λίγους µήνες µετά, που λέει ότι για να υπολογιστούν τελικά τι χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι αν είναι χρεωστικοί ή πιστωτικοί, θα
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πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλλει µέσω του εργόσηµου
του άρθρου 20. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει ο συσχετισµός
των δύο και η διαφορά που θα προκύψει να βγάλει το υπόλοιπο
της ασφαλιστικής εισφοράς.
Επειδή αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζουν
να βγαίνουν σ’ αυτούς τους ανθρώπους -και καλώς- οι ασφαλιστικές εισφορές µε βάση το εισόδηµα και να εκκρεµεί ακόµα ο
υπολογισµός των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί
µέσω του εργόσηµου. Άρα, κάποια στιγµή αυτό θα πρέπει να
γίνει. Το ερώτηµα εδώ είναι αφ’ ενός το προφανές, πού βρίσκεται
αυτή η διαδικασία και αφ’ ετέρου αν υπάρχουν περιπτώσεις που
ενώ οι άνθρωποι θα µπορούσαν να είναι χρεωστικοί ή πιστωτικοί
να έχει παραπεµφθεί η υπόθεση τους πριν γίνει εκκαθάριση στο
ΚΕΑΟ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αραχωβίτη, τα ζητήµατα που αφορούν τα θέµατα του
ασφαλιστικού και τις επιµέρους περιπτώσεις είναι πάρα πολλά.
Δεν κάνω τώρα µία κριτική προς το παρελθόν. Θα το αποφύγω.
Όµως θέλω να συνδέσω την ιστορία του εργόσηµου ακριβώς σ’
αυτό το θέµα που θέτετε.
Εξήγησα στην πρωτολογία µου τη χρονική σειρά των γεγονότων. Με τον ν.3863/10 λειτουργούσε το σύστηµα. Από την ώρα
που ήρθε ο νόµος Κατρούγκαλου, ο ν.4387, υπήρξε µπλοκάρισµα και δεν µπορούσε να γίνει εκκαθάριση. Το ζήτηµα αυτό
έφτασε και στις υπηρεσίες µου. Έφτασε από τον κόσµο στις υπηρεσίες, έφτασε στο Υπουργείο. Είδα το ζήτηµα κάποια στιγµή
γιατί είχε φουντώσει. Διαπίστωσα ότι µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και την υπουργική απόφαση την οποία λέτε δεν µπορεί να
εφαρµοστεί ο νόµος. Υπήρχε πρόβληµα. Γι’ αυτό ακριβώς στην
παρούσα νοµοθεσία στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση εισάγεται
το άρθρο 38, το οποίο επιλύει το πρόβληµα. Φτιάξαµε ολόκληρη
διάταξη για να γίνει εκκαθάριση του εργόσηµου, διότι ήταν ένα
πολύπλοκο θέµα το οποίο δεν µπορούσε να λυθεί µε την υπάρχουσα νοµοθεσία.
Άρα, λοιπόν, στο παρόν νοµοσχέδιο το οποίο είναι αυτή τη
στιγµή σε επίπεδο συζήτησης στην επιτροπή, λύνεται το θέµα
οριστικά µε νέα διάταξη νόµου, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέµα
της µηχανογραφικής επεξεργασίας και να γίνουν οι συµψηφισµοί
του εργόσηµου, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό µε τον προηγούµενο νόµο. Άρα, λοιπόν, η λύση είναι αυτή και βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Να µην πάµε ΚΕΑΟ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εντάξει θα βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 527/18-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του ΜέΡΑ25, κ. Αγγελικής
Αδαµοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εργαζόµενοι βιοµηχανίας “ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ”».
Κυρία Αδαµόπουλου έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστή στο πανελλήνιο ήδη η πολύ δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόµενοι στη µοναδική
λιπασµατοβιοµηχανία της χώρας, πρώην «Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε.», η οποία στα πλαίσια αποκρατικοποίησης
εξαγοράστηκε το 2009 από επενδυτικό κεφάλαιο αποκλειστικού
ελέγχου του επιχειρηµατία Λαυρεντιάδη. Μετά την εξαγορά οι
εργασιακές σχέσεις µεταβιβάστηκαν στη διάδοχο εταιρεία ιδίων
συµφερόντων «ELFE Α.Ε.» ενώ µετά τα γεγονότα του 2014 και
την εµπλοκή της αρχής για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, δυο νέες εταιρείες η «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ» και «PFIC LTD» πάλι ιδίων
συµφερόντων ανέλαβαν ως µισθώτριες και δικαιούχοι εκµετάλλευσης της «ELFE» τις δραστηριότητες βιοµηχανίας.
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Οι εργαζόµενοι, µετά από τελεσίγραφα, µετά από εκβιασµούς
και πιέσεις και υπό το φόβο της ανεργίας, το 2015 υπέγραψαν
συµβάσεις δανεισµού ορισµένου χρόνου από την «ELFE» και την
«PFIC», ενώ οι αρχικές συµβάσεις ήταν αορίστου χρόνου λαµβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι τα εργασιακά κεκτηµένα δεν επρόκειτο
να θιγούν.
Τον Απρίλιο του 2016 όµως το προσωπικό κλήθηκε να συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου το οποίο ουσιαστικά ήταν απόλυση, έτσι ώστε µετά την αποχώρηση να
προσληφθεί στην «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ» ή στην «PFIC» και σε µία άλλη
εργολαβική εταιρεία µε πολύ επαχθέστερους όρους εργασίας.
Δεν υπήρχε καµµία πρόθεση επαναπρόσληψης από την αρχική
εταιρεία, όπως τους είχε βεβαιωθεί µετά την οποιαδήποτε εξυγίανση της εταιρείας, αφού η εταιρεία δεν είχε κανένα πλάνο
αναδιάρθρωσης. Σηµειωτέον ότι οι λιπασµατοβιοµηχανίες ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής µιας οδηγίας η οποία απαγορεύει την
εργολαβική εργασία στους χώρους παραγωγής και κρίσιµο ζήτηµα στη συγκεκριµένη υπόθεση είναι η περίφηµη συνυπευθυνότητα «αλληλεγγύως και εις ολόκληρον των εµπλεκοµένων
εταιρειών» την οποία βεβαιώνει η απόφασή του ΚΕΑΟ και του
ΕΦΚΑ, αµφότεροι φορείς υπαγόµενοι στο Υπουργείο σας, µε τη
διαπίστωση ότι αυτές οι εταιρείες υπηρετούν τα ίδια επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ουσιαστικά είναι η µια κι αυτή εταιρεία.
Μετά από ενάµιση χρόνο τεταµένων σχέσεων λόγω αυτών των
καταχρηστικών κι αυθαίρετων πρακτικών της και µετά από νικηφόρο δικαστικό αγώνα των υπαλλήλων υπεγράφησαν την 1η Ιανουαρίου του 2018 ιδιωτικά συµφωνητικά τα οποία προέβλεπαν
τη µεταφορά των εργαζοµένων αλλά µε διατήρηση όλων των δικαιωµάτων τους ακέραιων στη νέα εταιρεία.
Εντούτοις, η νέα εργοδοσία προσπαθεί πάλι καταχρηστικά κάνοντας κατάχρηση του θεσµού της νοµικής προσωπικότητας και
προφασιζόµενοι τη µη αναγνώριση της συµφωνίας από µία
ακόµη νέα εταιρεία, «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», να καταργήσει τη
συµφωνία και να εξαγοράσει τους εργαζόµενους µε το να τους
εξαναγκάσει να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις δανεισµού µε
εντελώς διαφορετικούς όρους προς τα συµφωνηθέντα.
Μάλιστα, απαγορεύουν στους εργαζόµενους να προσέλθουν
στην εργασία τους αν δεν υπογράψουν αυτές τις συµβάσεις.
Με πρωτοβουλία της οµοσπονδίας των εργατοϋπαλλήλων κινήθηκε πρόσφατα η διαδικασία της τριµερούς συµφιλιωτικής
διαδικασίας µεταξύ εργαζοµένων, εργοδοσίας και Υπουργείου.
Δυστυχώς µετά από τρεις συναντήσεις το αδιέξοδο δεν έχει
αρθεί.
Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός πότε και
πώς σχεδιάζει να ενεργήσει, προκειµένου να επιλυθεί αυτό το
οξύτατο πρόβληµα εργασιακής επισφάλειας που ταλανίζει εδώ
και καιρό εκατόν τριάντα τέσσερις οικογένειες σε µία περιοχή µε
µεγάλα ποσοστά ανεργίας και δεύτερον, αν το Υπουργείο εµπιστεύεται -καλούµε να πάρει µία σαφή θέση- την εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων των ελέγχων συνυπευθυνότητας που διενήργησαν στις πέντε προαναφερθείσες εταιρείες ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.
Αν ναι, ασχέτως προς τη δικαστική πορεία της υπόθεσης, τι προτίθεται να πράξει σε επίπεδο διοίκησης και ελέγχου το Υπουργείο
σε σχέση µε αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές της εργοδοσίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν είναι καινούργιο στην Αίθουσα της Βουλής. Και πριν
από ένα διάστηµα κάποιων ηµερών είχα δεχθεί πάλι επίκαιρη
ερώτηση από άλλο συνάδελφο για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί
από εµένα σε προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τη συνάδελφο, πρώτον, να πάρει τα
Πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, διότι δεν µπορεί να γίνεται
επανάληψη µιας διαδικασίας µε το ίδιο ακριβώς ερώτηµα σε επίκαιρες ερωτήσεις. Χωρίς να θέλω να υπεκφύγω, η επίκαιρη ερώ-
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τηση έχει απαντηθεί. Έχει γράφτει στα Πρακτικά όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Θα παρακαλούσα την αξιότιµη κυρία
συνάδελφο να πάρει τα Πρακτικά, για να δει τι είπα πριν µία βδοµάδα, δέκα ηµέρες για το συγκεκριµένο θέµα.
Θέλω, όµως, να προσθέσω δυο, τρία πράγµατα, τα οποία
θεωρώ ότι είναι χρήσιµα στη συζήτησή µας.
Το Υπουργείο Εργασίας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα Υπουργείο που κορυφαία προτεραιότητα έχει την
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, απόλυτα την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας! Και είµαι ένας Υπουργός ο οποίος το έχει
αποδείξει στην πράξη, µέσα από την αυστηροποίηση ποινών,
πλαισίου, πρωτοφανών διαδικασιών, ηλεκτρονικών µητρώων παραβατικότητας, µε νοµοθεσία, µε έργα και όχι µε λόγια. Διότι ξέρετε ότι στην πολιτική υπάρχουν τα λόγια, «είµαστε υπέρ των
εργαζοµένων, υπέρ της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας»,
αλλά είναι κούφιο και άδειο πουκάµισο. Άλλο η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και η περιφρούρηση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στην πράξη, µε έργα, µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, µε ρωτάτε αν έχω εµπιστοσύνη στους ελεγκτικούς
µηχανισµούς του Υπουργείου Εργασίας. Σας απαντώ το εξής:
Είχα ως Υπουργός το 2012-2014, είχα το διάστηµα από το 2015
έως και το 2019 και έχω και σήµερα. Διότι ουαί κι αλίµονο ο
Υπουργός να πει ότι δεν εµπιστεύεται τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Τότε τα πάντα διαλύονται, δεν υπάρχει πλέον έλεγχος,
δεν έχεις εµπιστοσύνη στους ελεγκτικούς σου οργανισµούς και
τα πράγµατα οδηγούνται σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βεβαίως
και έχω εµπιστοσύνη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.
Βεβαίως και εµπιστεύοµαι τα ελεγκτικά όργανα. Και, βεβαίως,
και εµπιστοσύνη τους έχω και λέω ότι κάνουν καλά τη δουλειά
τους, µέσα στο πλαίσιο του εφικτού. Και για τη συγκεκριµένη επιχείρηση ή τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις που µου λέτε, κάνουν
επανειληµµένως ελέγχους. Έχουν κάνει επανειληµµένως ελέγχους και άλλοτε έχουν επιβάλει πρόστιµα και άλλοτε, όταν δεν
υπάρχει παράβαση, δεν έχουν επιβάλει. Αυτή είναι η αλήθεια.
Για το υπόλοιπο θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ήδη ότι έχουν διατυπωθεί τέτοιες
ερωτήσεις -και έχουν συζητηθεί- από άλλους συναδέλφους,
άλλων κοµµάτων. Μάλιστα, κάποιων τις επίκαιρες ερωτήσεις τις
έχω ήδη παρακολουθήσει. Ωστόσο, για το ερώτηµα που σας
έθεσα για το ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, δεν είχε διατυπωθεί ερώτηση.
Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνω εγώ αυτή την ερώτηση.
Όσον αφορά την εµπιστοσύνη σας προς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και ως προς τους επανειληµµένους ελέγχους και την
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, κατ’ αρχάς να σας πω ότι
απέναντι σε αυτούς τους συναδέλφους είχατε δεσµευτεί ότι θα
δώσετε κάποιες σαφείς απαντήσεις και θα πάρετε µία σαφή θέση
σε σχέση µε τη συγκεκριµένη υπόθεση. Δυστυχώς, δεν έχει
υπάρξει τέτοια τοποθέτηση εκ µέρους του Υπουργείου. Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι στην τρίτη από τις τρεις τριµερείς συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου, ήµουν
παρούσα και εγώ. Αυτό το οποίο είδα, αλλά και επιβεβαιώνουν
κάποια έγγραφα τα οποία θα καταθέσω για τα Πρακτικά, όπως
είναι το δελτίο Τύπου της ΟΕΧΒΕ, αλλά και το δηµοσίευµα της
«ΑΥΓΗΣ», ήταν προς έκπληξή µου. Διότι, όπως επιβεβαιώνουν το
δελτίο Τύπου και το δηµοσίευµα που θα καταθέσω για τα Πρακτικά, η γενική γραµµατέας δεν άσκησε τα καθήκοντα της δεόντως, διότι εσείς από τη µία λέτε ότι εµπιστεύεστε τις αποφάσεις
του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Άρα θέλετε να πείτε ότι την απόφαση
αυτή του ΕΦΚΑ που ορίζει ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη αυτών των εταιρειών, δηλαδή
υπάρχει καθεστώς µεταβίβασης και όχι δανεισµού, το αποδέχεστε. Διότι η κυρία γενική γραµµατέας ως προς αυτό το θέµα δεν
πήρε καµµία θέση. Είπε ότι αυτό είναι της αρµοδιότητας των δικαστηρίων.
Από τη µία, λοιπόν, δεν έπαιρνε θέση ως προς τη µεταβίβαση,
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ενώ υπάρχει η απόφαση που σας ανέφερα και υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζοµένους και λένε
ότι υπάρχει καθεστώς µεταβίβασης και ότι κανονικά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µεταβιβάζονται αυτοδίκαια. Υπάρχει αυτόθροη συνέπεια αυτοδίκαιης µεταβίβασης των εργαζοµένων και
των εργασιακών δικαιωµάτων ακέραιο. Η γενική γραµµατέας,
λοιπόν, δεν έπαιρνε θέση ως προς αυτό.
Από την άλλη, όµως -και δυστυχώς στα πρακτικά που πήραµε
δεν υπάρχει αυτό το πράγµα, είναι ελλιπέστατα τα πρακτικά,
υπάρχουν µόνο οι τελικές δηλώσεις των µερών- η γενική γραµµατέας -όπως επιβεβαιώνουν το δελτίο Τύπου και το δηµοσίευµααυτό το οποίο έκανε ήταν να προτρέπει τους εργαζόµενους να
υπογράψουν, ουσιαστικά, αυτές τις συµβάσεις, τον εικονικό δανεισµό. Δηλαδή, τι τους προέτρεπε; Να υποκύψουν στους εργοδοτικούς εκβιασµούς. Μάλιστα, να πούµε ότι αυτό το έκανε στην
τρίτη συνάντηση. Έκανε µία στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών, ενώ
στις δύο πρώτες συναντήσεις είχε πει ότι αποδέχεται τα αιτήµατα
των εργαζοµένων, ότι θα εξετάσει τα έγγραφα.
Να πούµε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό εκατόν τριάντα τέσσερις εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι, διότι ακριβώς δεν δέχονται να
υποκύψουν σε αυτούς τους εκβιασµούς, δεν δέχονται να γίνει
έκπτωση στα εργασιακά τους δικαιώµατα. Και η γενική γραµµατέας αυτό που έλεγε ήταν, «για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις
δουλειές τους, ας υπογράψουν αυτές τις συµβάσεις και θα τα
βρουν µετά στα δικαστήρια».
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι ενώ οι δικαστικές αποφάσεις -και οι
αµετάκλητες αθωωτικές ποινικές και η πρωτοβάθµια του πολιτικού δικαστηρίου- ουσιαστικά έχουν δικαιώσει τους εργαζοµένους, το Υπουργείο θα πρέπει να πάρει µία σαφή θέση. Καλούµε
εσάς σήµερα να δεσµευτείτε ως προς αυτό, να τοποθετηθείτε,
αλλά και σε σχέση µε το τι έγινε σε αυτές τις τριµερείς συναντήσεις.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά και το δηµοσίευµα και το δελτίο
Τύπου. Τα πρακτικά της συµφιλιωτικής διαδικασίας δεν χρειάζεται, διότι µπορείτε να τα βρείτε από τη γενική γραµµατέα, καθώς
και την απόφασή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ.
Ουσιαστικά όλο αυτό είναι µία µεθόδευση της εργοδοτικής
πλευράς, από τη µία να µην αποπληρώσει τα υπέρογκα χρέη που
οφείλει στο δηµόσιο και από την άλλη να αποξενωθεί πλήρως,
µε όλες αυτές τις παρένθετες εταιρείες, από το προσωπικό της,
προβαίνοντας σε εικονικές συµβάσεις δανεισµού, οι οποίες ουσιαστικά συνεπάγονται πολύ επαχθείς εργασιακούς όρους.
Καµµία πρόθεση εξυγίανσης εκ µέρους της εταιρείας δεν
υπήρχε, κανένα πλάνο αναδιάρθρωσης. Αντίθετα, ήθελε, µε τις
παρένθετες αυτές εταιρείες, να συνεχίσει την παραγωγική της
δραστηριότητα, παραβιάζοντας ουσιαστικά την εργατική νοµοθεσία.
Θα θέλαµε, λοιπόν, µία τοποθέτηση επί όλων αυτών από την
πλευρά σας και µία δέσµευση. Την Παρασκευή οι εργαζόµενοι
ήταν εδώ και παρακολουθούσαν τη συζήτηση της ώρας του
Πρωθυπουργού. Οι Αρχηγοί όλων των κοµµάτων που τοποθετήθηκαν έκαναν µία αναφορά σε αυτό το θέµα. Ο Πρωθυπουργός,
όµως, δεν έκανε καµµία αναφορά. Σιγή ιχθύος! Σας καλούµε, λοιπόν, να πάρετε κάποια θέση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αγγελική Αδαµοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και θα πάρουµε θέση, κυρία συνάδελφε. Τα πράγµατα, όµως, είναι λίγο διαφορετικά απ’ ό,τι τα λέτε, διότι εσείς
τοποθετείστε µε πολιτικούς και συνδικαλιστικούς όρους και όχι
µε τους όρους που θα πρέπει να τοποθετηθεί κάποιος µε ψυχραιµία και ωριµότητα πάνω σε ένα ζήτηµα το οποίο αφορά τη
ζωή και την τύχη εκατόν τριάντα τεσσάρων, όπως λέτε, εργαζοµένων, που πράγµατι όλοι δείχνουµε την ίδια ευαισθησία και το
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ίδιο ενδιαφέρον για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Δεν έχει κανένας πλεόνασµα ευαισθησίας. Όλοι, κύριε Πρόεδρε, έχουµε την ίδια ευαισθησία απέναντι στους εργαζόµενους.
Αλλά οι λύσεις δεν είναι µαγικές. Δεν πατάς το κουµπί και εφαρµόζεις αµέσως πράγµατα και λύνεις τα προβλήµατα. Θέλει προσπάθεια. Θέλει επιµονή. Θέλει κατανόηση. Αµφότεροι. Θέλει
προσπάθεια συµφιλιωτική, όπως συνεχίζει να κάνει το Υπουργείο
Εργασίας µέσα στο πλαίσιο του νόµου που έχει.
Και εξηγούµαι: Απαντώ στην κυρία συνάδελφο ότι στην πρωτολογία µου σας απάντησα στον υπαινιγµό που κάνατε για τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Επαναλαµβάνω: Ναι, έχω
εµπιστοσύνη. Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Υπουργείου Εργασίας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και το ΣΕΠΠΕ και το
ΚΕΑΟ. Δεν δέχοµαι καµµία παρατήρηση ή υπονοούµενο για τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς. Εάν υπάρχει κάτι -και αυτή είναι διαχρονική και σταθερή απάντηση- στον εισαγγελέα. Ή γραπτό κείµενο σε µένα, µε αποδείξεις, όµως, για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Όχι µε υπαινιγµούς. Με αποδείξεις στον εισαγγελέα.
Δεύτερον: Κρατάω στα χέρια µου, κυρία συνάδελφε, ένα κείµενο, το οποίο θεωρώ απαράδεκτο και το οποίο υιοθετείτε. Χρησιµοποιεί εκφράσεις για τη Γενική µου Γραµµατέα. Ουσιαστικά
όχι για τη Γενική Γραµµατέα, αλλά για το Υπουργείο, εµµέσως
για εµένα, εµµέσως για την Κυβέρνηση. «Διαπλοκή, διαφθορά,
καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων, απαράδεκτοι, ταυτισµένοι µε τους εργοδότες». Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Πού τα βρήκατε αυτά;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ταυτίστηκα εγώ µε αυτά,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Υιοθετείτε την ανακοίνωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Αδαµοπούλου,
δεν σας διέκοψε. Αφήστε τον.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει παρερµηνεία, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Δεν σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας άκουσα να µιλάτε πέντε λεπτά, περνώντας
κατά δύο λεπτά τον χρόνο σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας σεβαστώ, µην ανησυχείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτά τα κείµενα, τα οποία υιοθετείτε κατά τη
γνώµη µου µε την τοποθέτησή σας, για µας είναι απαράδεκτα.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, για κάτι που ήδη ξέρετε: Ότι το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο και των ορίων των δυνατοτήτων του
και της νοµοθετικής του δυνατότητας, έχει κάνει και κάνει και θα
συνεχίσει να κάνει ό, τι µπορεί. Ήδη έγινε µια δεύτερη συµφιλιωτική προσπάθεια. Το ξέρετε αυτό. Και µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του η Γενική Γραµµατέας, την οποία επίσης
εµπιστεύοµαι και η οποία δεν είναι αυτά που της αποδίδει το κείµενο αυτό, έχει αποδείξει έµπρακτα πολλά χρόνια τώρα και τη
συνείδηση του καθήκοντος ότι θα το κάνει σωστά και σε άλλες
περιπτώσεις. Και υπάρχουν κείµενα άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων που πράγµατι επιβραβεύουν αυτή την προσπάθεια
της Γενικής Γραµµατέως.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι για µας η προσπάθεια δεν τελείωσε. Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει και θα συνεχίσει σε µια
κατεύθυνση της διασφάλισης των εργατικών δικαιωµάτων, της
συνέχισης των δικαιωµάτων και των εργασιακών σχέσεων στους
εργαζόµενους και τη διατήρηση και τήρηση του εργατικού δικαίου. Το ζήτηµα, όµως, που αναφέρετε ξεπερνάει τα όρια των
δικών µας δυνατοτήτων. Και είναι θέµα απόδειξης δικαστηρίου.
Δεν µπορούµε ως Υπουργείο Εργασίας να µπούµε στα θέµατα
τα οποία αναφέρατε , θέµατα που ξεπερνάνε τα όρια δικαιοδοσίας του Υπουργείου Εργασίας.
Πρέπει να ξέρουν, όµως, οι εργαζόµενοι ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι εκεί, θεµατοφύλακας της τήρησης της εργατικής
νοµοθεσίας. Και καλό είναι να κλείνουν τα αυτιά σε σειρήνες, οι
οποίες τους αποπροσανατολίζουν και τους λένε ότι υπάρχει µια
κακή Κυβέρνηση ή ένα κακό Υπουργείο που δεν θέλει το καλό
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τους. Το αντίθετο. Ποιος Υπουργός δεν θα ήθελε να υπάρξουν
εργαζόµενοι -αυτοί οι εκατόν τριάντα τέσσερις εργαζόµενοι- που
να δουλεύουν; Ποιος Υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν
θα ήθελε να έχει λυθεί ένα θέµα; Αλλά δεν λύνονται µε τον τρόπο
τον συγκεκριµένο, καταγγέλλοντας µε απαράδεκτο τρόπο, σε
κείµενα τέτοια, την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το Υπουργείο
Εργασίας είναι εκεί, εγώ προσωπικά, η Γενική Γραµµατέας. Και
θα συνεχίσουµε αυτή τη συµφιλιωτική προσπάθεια για το καλό
των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος
Ρουσόπουλος ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό
για τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επόµενη είναι η τέταρτη επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου µε αριθµό 507/12-2-2020 της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας
Σακοράφα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Σχεδιαζόµενη αποστολή ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων στο εξωτερικό».
Κυρία Σακοράφα, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό. Είναι εξαιρετικό το
γεγονός ότι αποφάσισε προσωπικά να έρθει να απαντήσει στην
ερώτησή µου, από τη στιγµή που γνωρίζω ότι τρέχουν θέµατα
εθνικά και η δουλειά του είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα έπρεπε
να είναι στο Υπουργείο, ίσως, αυτή τη στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, από δηµοσιεύµατα του ελληνικού και του διεθνούς Τύπου βεβαιώνεται η πρόθεση της ελληνικής Κυβέρνησης
για την αποστολή τµηµάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
στο εξωτερικό κατ’ αποδοχή σχετικών αιτηµάτων και κατ’ εφαρµογή ειδικών συµφωνιών. Ειδικότερα, αναφέρονται η αποστολή
µιας πυροβολαρχίας πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία µε
το ανάλογο εκπαιδευµένο προσωπικό, υπολογιζόµενο σε περίπου εκατόν τριάντα άτοµα µόνιµους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς. Υπάρχει, επίσης, πληροφορία ότι, εκτός από το
προσωπικό υποστήριξης της λειτουργίας της συστοιχίας, θα
αποσταλεί και πρόσθετη δύναµη για την ασφάλεια προσωπικού
και εγκαταστάσεων. Η όλη αποστολή αναφέρεται ότι θα χρησιµοποιηθεί για την άµυνα της αραβικής χώρας και την ασφάλεια
των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Η αποστολή ελληνικής δύναµης του Στρατού Ξηράς στο Μάλι της δυτικής Αφρικής, πρώην
γαλλικής αποικίας, για την ενίσχυση της εκεί εγκατεστηµένης
γαλλικής στρατιωτικής δύναµης και η αποστολή φρεγατών του
ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού µε πλήρη στελέχωση για συµµετοχή σε διεθνή, εκτός ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, δύναµη επιτήρησης στα
Στενά του Ορµούζ στον Περσικό Κόλπο.
Οι συγκεκριµένες αποστολές σε περίπτωση υλοποίησής τους
συνιστούν συµµετοχή της χώρας µας, κύριε Υπουργέ, σε σχεδιασµούς ξένων δυνάµεων και άµεση εµπλοκή της σε γεωπολιτικές
αντιθέσεις που είναι ξένες προς τα εθνικά µας συµφέροντα, αλλά
πιθανόν να αποβούν και σε βάρος µας. Σε µια κρίσιµη περίοδο
σηµαντικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή µας, αλλά
και άµεσης απειλής κατά των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας µας, γεννά τουλάχιστον ερωτηµατικά ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση παρόµοιων αποστολών. Όλες αυτές οι αποστολές
δεν σχετίζονται µε τον πραγµατικό εθνικό και συνταγµατικό
σκοπό των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή την εξασφάλιση της άµυνας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της εθνικής
ανεξαρτησίας.
Γι’ αυτό και σας απευθύνουµε αυτή την ερώτηση: Εάν επαληθεύεται η πρόθεση της ελληνικής Κυβέρνησης για τις αποστολές
αυτές στο εξωτερικό και αν υπάρχει πρόθεση άµεσης επανεξέτασης των σχεδιασµών αυτών.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω στην αξιότιµη κυρία Βουλευτή είναι ότι δεν θεωρώ πάρεργο τη συµµετοχή µου στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το θεωρώ υποχρέωσή
µου να έρχοµαι εδώ και να δίνω απαντήσεις στα ερωτήµατα των
συναδέλφων που αφορούν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας. Ο φόρτος εργασίας είναι ασφαλώς πολύ µεγάλος στο Υπουργείο. Αλλά κοµµάτι αυτού του φόρτου είναι και η
υποχρέωσή µου να σας δίνω απαντήσεις.
Μπαίνοντας τώρα στο θέµα: Όπως καταλαβαίνετε, η συµµετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων σε αποστολές στο εξωτερικό έχει να κάνει µε τα ζητήµατα των υποχρεώσεών µας ως
µελών κάποιων συµµαχιών, ασφαλώς και µε γεωπολιτική αναφορά, απέναντι βέβαια στη δυνατότητα να έχουµε και δικαιώµατα ως µέλη αυτών των συµµαχιών. Γιατί οι συµµαχίες και οι
στρατηγικές σχέσεις έχουν και δικαιώµατα, έχουν και υποχρεώσεις. Όποιος τηρεί τις υποχρεώσεις του θα µπορεί να διεκδικεί
και δικαιώµατα. Όποιος δεν είναι τόσο συνεπής στις υποχρεώσεις του, όταν προσπαθεί να διεκδικήσει κάποιο δικαίωµα, θα
βλέπει ότι το κλίµα δεν είναι τόσο θετικό ή, εν πάση περιπτώσει,
η στάση είναι τουλάχιστον όσο ουδέτερη και αδιάφορη ήταν και
η δική του στάση όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων.
Εποµένως οι αποφάσεις αυτές, όπως καταλαβαίνετε, δεν λαµβάνονται µόνο δυνάµει διεργασιών εντός του Υπουργείου Άµυνας. Είναι αποφάσεις που έχουν σαφή αναφορά στην άσκηση
εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Εποµένως ασφαλώς και στην
οριστική λήψη αυτών των αποφάσεων έχουν συµµετοχή και ο
Πρόεδρος της Κυβέρνησης και ο αρµόδιος Υπουργός Εξωτερικών. Εµείς δίνουµε τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα και η απόφαση λαµβάνεται συλλογικά. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις
συµµετέχουν διαχρονικά σε ειρηνευτικές αποστολές, όπως σας
είπα, κατόπιν αποφάσεων αυτών των αρµοδίων κυβερνητικών οργάνων, καθότι αναφέρονται σε άσκηση εξωτερικής πολιτικής.
Αποστολή, λοιπόν, συστοιχίας Patriot. Δεν είναι πυροβολαρχία.
Είναι συστοιχία. Είναι διαφορετικά πράγµατα µεταξύ τους. Το
θέµα το έχει εξαντλήσει εδώ και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
µέσω δηλώσεών του. Έχει απαντηθεί και άλλη ερώτηση Προέδρου κοινοβουλευτικού κόµµατος στη Βουλή. Είναι διαθέσιµη
στην ιστοσελίδα Βουλής. Και εκεί αναπτύσσεται και η κυβερνητική επιχειρηµατολογία. Επιπλέον, µιας και µε ρωτάτε, σας αναφέρω και τα εξής: Το οπλικό σύστηµα Patriot είναι τµήµα ενός
πολυδιάστατου πλέγµατος µέσων που συνθέτουν συνολικά την
αεράµυνα της χώρας.
Τα µέσα αυτά είναι τοποθετηµένα κατάλληλα, ώστε η οποιαδήποτε προσωρινή απουσία ενός από αυτά να µην έχει αρνητική
επίπτωση στην αντιαεροπορική µας κάλυψη. Εδώ, όµως, δεν
συµβαίνει τούτο. Δεν σηµαίνει, δηλαδή, ότι, επειδή αποφασίστηκε να σταλεί µια συστοιχία Patriot, προκειµένου να ενισχύσει
την αεράµυνα της Σαουδικής Αραβίας µετά την πρόσφατη επίθεση µε drone και τις καταστροφές που έγιναν εκεί, ξαφνικά µένουµε ανυπεράσπιστοι ή µε κενά στην αεράµυνά µας. Διότι
προσφάτως µία ακόµα συστοιχία Patriot, που είχε κάποια λειτουργικά προβλήµατα, επιδιορθώθηκε και προστέθηκε στην αντιαεροπορική οµπρέλα της χώρας. Εποµένως δεν υπάρχει
κανένα απολύτως κενό στις δικές µας επιχειρησιακές δυνατότητες, στις διαθεσιµότητες των συστηµάτων αεράµυνας που διαθέτουµε και η χώρα ασφαλώς δεν χάνει όσον αφορά την
αντιαεροπορική της κάλυψη.
Επιπλέον νοµίζουµε ότι η µετάβαση της µοίρας Patriot στη Σαουδική Αραβία µπορεί και να προβάλει διεθνώς την αεροπορική
και στρατιωτική κατ’ επέκταση ισχύ της πατρίδας µας. Είναι η ελληνική σηµαία σε σηµεία εντάσεων στο εξωτερικό, συµµετέχει
σε µία αποστολή προστασίας, αν θέλετε, διασφάλισης της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, όχι σε µια επιθετική αποστολή και προς τούτο νοµίζω ότι η χώρα δεν χάνει, αλλά κερδίζει
από αυτή την ενέργεια.
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Όσον αφορά την αποστολή ελληνικής δύναµης Στρατού
Ξηράς στο Μάλι, στην περιοχή Σαχέλ, που είναι µια περιοχή η
οποία θα έλεγα δυνητικά είναι παρά πολύ επικίνδυνη ως προς
την ανάπτυξη ριζοσπαστικών, φονταµενταλιστικών κινηµάτων, µε
τροµοκρατικά στοιχεία, τα οποία από την περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν ακόµα µεγαλύτερες εντάσεις στην ταραγµένη περιοχή, ακόµα και µέχρι τη
βόρεια Αφρική. Εδώ η εθνική συµµετοχή αφορά δύο στελέχη
Στρατού Ξηράς καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρέωσης αυτής, δηλαδή µέχρι τον Μάιο του 2020, στην εκπαιδευτική αποστολή µε
τίτλο «European Union Training Mission» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είχε εγκριθεί στις 13 Μαρτίου του 2019, εποµένως από την προηγούµενη
κυβέρνηση, και νοµίζω ότι καλό είναι επίσης να αναφερθεί ότι εγκρίθηκε µε έναν περιορισµό, ότι αυτά τα δύο στελέχη Στρατού
Ξηράς δεν θα αναπτυχθούν σε περιοχές µε βαθµό επικινδυνότητας µεγάλο, µε βαθµό επικινδυνότητας critical, δηλαδή υψηλού
ρίσκου, σε περιοχές επικίνδυνες για την εµπλοκή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φυσικά και υπάρχουν
σκέψεις ή προτάσεις να αναπτύξουµε περισσότερες δυνάµεις,
αλλά δεν έχουµε πάρει καµµία θετική απόφαση επ’ αυτού, δεδοµένης της µεγάλης έντασης και της επικινδυνότητας που επικρατεί στην περιοχή αυτή.
Τέλος στα Στενά του Ορµούζ, άλλη µία περιοχή έντασης στο
γεωπολιτικό πεδίο της Μέσης Ανατολής, δεν θα αναπτύξουµε πολύ απλά σάς το λέω- καµµία µονάδα επιφανείας του Πολεµικού Ναυτικού εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανένας προγραµµατισµός,
καµµία σχεδίαση σε διεθνή δύναµη επιτήρησης στα Στενά του
Ορµούζ στον Περσικό Κόλπο. Και να σας πω και κάτι άλλο -το
εξήγησα, νοµίζω, εκτενώς στους οµολόγους µου στο ΝΑΤΟ- τα
ελληνικά πλοία, τα πλοία του Πολεµικού Ναυτικού είναι τόσο υπεραπασχοληµένα, είτε επιτηρώντας τα θαλάσσια βορειοανατολικά
και ανατολικά µας σύνορα στο πλαίσιο της εµπλοκής µας στο µεταναστευτικό, είτε συνοδεύοντας ή µάλλον επιτηρώντας τουρκικά ερευνητικά πλοία που συνοδεύονται και από πολεµικά
τουρκικά πλοία που αναπτύσσονται στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, φρεγάτες που επιτηρούν αυτά τα πλοία όταν βγαίνουν να πλεύσουν, να πραγµατοποιήσουν έρευνες εδώ κι εκεί,
ώστε πραγµατικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουµε και επιπλέον διαθεσιµότητες προκειµένου να αναπτύξουµε εδώ κι εκεί.
Είναι µία φρεγάτα η οποία συµµετέχει στην άσκηση στα ανοιχτά
του Λιβάνου αυτή τη στιγµή, στο πλαίσιο των νατοϊκών υποχρεώσεών µας, αλλά δεν έχουµε τις δυνατότητες να διαθέτουµε
αφειδώς πλοία του Πολεµικού µας Ναυτικού σε τέτοιου είδους
επιχειρήσεις. Αυτό κατέστησα σαφές στους οµολόγους µου στο
ΝΑΤΟ και µπορώ να πω ότι εισακούστηκε, αν θέλετε, αυτό το επιχείρηµα. Και να θέλαµε ακόµα, δεν έχουµε τη δυνατότητα,
επειδή τα πλοία µας είναι απασχοληµένα στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο σε µόνιµη βάση και στο 100% των διαθεσιµοτήτων του Πολεµικού µας Ναυτικού.
Τα υπόλοιπα -αν υπάρξει κάτι- θα τα πω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρία Σακοράφα, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
Βέβαια ο Υπουργός έκανε επτά λεπτά, οπότε µη στενοχωριέστε,
θα υπάρχει ανοχή.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση που
µου δώσατε και φυσικά δεν είµαι ανόητη, παρ’ ότι δεν έχω πάει
στον στρατό, να πιστεύω ότι είναι δική σας απόφαση ή είναι µόνο
απόφαση των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάµεων το να έχουµε
αυτή τη διαδικασία και αυτές τις αποστολές, αφού συµµετέχει
και η Κυβέρνηση στην όλη διαδικασία.
Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, όµως, ότι προσωπικά, παρά
το γεγονός ότι δεν έχω πάει στρατό, δεν µε πείσατε, γιατί αυτό
που µπορώ να γνωρίζω είναι ότι παρεκκλίνουµε µέχρι τώρα από
την πάγια πολιτική που είχαµε µέχρι στιγµής, να στέλνουµε είτε
ναυτικές δυνάµεις που έκαναν νηοψίες σε εµπορικά πλοία στο
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πλαίσιο απόφασης του ΟΗΕ είτε να στέλνουµε ιατρικές µονάδες
και προσωπικό φύλαξής τους και είναι η πρώτη φορά που στέλνουµε µάχιµες δυνάµεις στο εξωτερικό εκτός πλαισίου απόφασης του ΟΗΕ, µάλιστα µε ορατό κίνδυνο εµπλοκής και θα έλεγα
και απωλειών. Φοβάµαι, λοιπόν, ότι οι αρνητικές για τα εθνικά
µας συµφέροντα εξελίξεις µάς οδηγούν σε µία αντανακλαστική
πολιτική αναζήτησης συµµαχιών, στις οποίες αναφερθήκατε
προηγουµένως. Και λέω αντανακλαστική, γιατί είναι προφανές
ότι δεν πρόκειται για σχεδιασµό πραγµατικής εθνικής στρατηγικής. Εµπλεκόµαστε σε ξένες αντιθέσεις και δηµιουργούµε νέους
εχθρούς, µε τους οποίους δεν έχουµε κανέναν λόγο αντίθεσης
και µάλιστα σε κρίσιµες εποχές για µας.
Εν τέλει, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι πραγµατικά ο λόγος εµπλοκής µας στους σχεδιασµούς για τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία; Μια πάµπλουτη χώρα, όλοι το
γνωρίζουµε αυτό, µία χώρα χωρίς ίχνος δηµοκρατίας, που έχουν
εκδοθεί άπειρα ψηφίσµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη χώρα της, που έχει σχέσεις µε τον ISIS
και διεξάγει έναν επιθετικό, πολυετή και αιµατηρό πόλεµο κατά
της Υεµένης, ενώ επίσης εµπλέκεται και στον διεθνή σχεδιασµό
και δράση κατά του Ιράν. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτή τη συζήτηση, όσον αφορά το Ιράν.
Ακόµα, ποιος είναι ο λόγος που συνδράµουµε τη Γαλλία στην
υποσαχάρια Αφρική; Η Γαλλία συντηρεί στρατιωτική δύναµη
στην πρώην αποικία της για την προστασία -είναι γεγονός- των
γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο
Μάλι. Δικαιολογούν την εκεί παρουσία τους µε το επιχείρηµα αντιµετώπισης ισλαµιστών εξτρεµιστών. Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, να εµπλακούν Έλληνες στρατιώτες στη γαλλική αυτή
δραστηριότητα;
Και, τέλος, τι δουλειά έχουν οι ελληνικές φρεγάτες στα Στενά
Ορµούζ, παρά το γεγονός -που µου είπατε προηγουµένως- ότι
δεν θα είναι συνεχής η παρουσία εκεί. Όµως, γιατί να εµπλακούµε εκεί; Εκτός των διεθνών οργανισµών δηµιουργούνται αντιθέσεις µε χώρες µε τις οποίες δεν έχουµε διαφορές. Και
παράλληλα, θα µου επιτρέψετε να πω, µε τα λίγα που µπορώ να
γνωρίζω, ότι από τη στιγµή που στέλνετε φρεγάτες εκεί αδυνατίζετε την επάνδρωση των φρεγατών οι οποίες παραµένουν πίσω
στη χώρα. Στη σηµερινή συγκυρία ο αντικειµενικός στόχος της
εξωτερικής µας πολιτικής -θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ,
να πω ότι- θα έπρεπε να είναι η σταθερή ανάπτυξη µιας φιλειρηνικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και να συµβάλουµε
µε όλες µας τις δυνάµεις, έτσι ώστε µε ειρηνικά µέσα να παύσουν οι εχθροπραξίες στις εστίες έντασης. Αυτό θα µας βοηθήσει από κάθε άποψη και στα θέµατα του προσφυγικού. Η
πολιτική µας, όµως, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κινείται σε
αντίστροφη κατεύθυνση, που έχει αποδειχθεί ότι είναι επιζήµια
για τα εθνικά µας συµφέροντα κι έτσι η θέση µας γίνεται όλο και
πιο δύσκολη, γι’ αυτό και ανησυχούµε.
Και θέτουµε, κύριε Υπουργέ, ένα καίριο ερώτηµα: Αναλαµβάνει µε βεβαιότητα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία την ιστορική
ευθύνη για τη διάθεση ελληνικών δυνάµεων σε παρόµοιες αποστολές; Εγγυάται ότι δεν διακυβεύεται η πλήρης δυνατότητα της
χώρας µας για ανταπόκριση σε κρίσιµες περιστάσεις και δεν
αποδυναµώνεται η άµυνά µας; Όλοι, φαντάζοµαι, σεβόµαστε το
γεγονός ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας εξοπλίζονται και
συντηρούνται από το πραγµατικό υστέρηµα του ελληνικού λαού
αυτή τη στιγµή, εξοπλίζονται, λοιπόν, και συντηρούνται για την
κάλυψη των αναγκών ασφαλείας και άµυνας της χώρας και όχι
για αλλότριους σκοπούς που πιθανόν να αποβούν και σε βάρος
των εθνικών µας συµφερόντων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να µου αναφέρετε ένα, έστω, ιστορικό
παράδειγµα όπου οι «σύµµαχοί» µας να είχαν ουσιαστική παρέµβαση υπέρ µας σε οποιαδήποτε κρίσιµη για µας συγκυρία. Να
µην αναφέρω τα τελευταία. Από τα τελευταία χρόνια, δηλαδή,
ξεκινώντας από τα Ίµια και φτάνοντας στο Κυπριακό ή αν θέλετε
και το χθεσινό επεισόδιο που έγινε µε την αποστολή των Βουλευτών µας στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.
Ιστορικά, κύριε Υπουργέ, η πολιτική του δόγµατος «ακολουθώ
πειθήνια τους συµµάχους και εκλιπαρώ την υποστήριξή τους»
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δεν αποδεικνύεται επωφελής και αποτελεσµατική για τα δικά µας
συµφέροντα -θα έλεγα- και ας µην τρέχουµε λαχανιασµένοι και
πανικόβλητοι πίσω από την ιστορική συγκυρία. Ήρθε η ώρα,
έστω και τώρα, να αναπτύξουµε εθνική στρατηγική, να χαράξουµε πραγµατική εθνική πολιτική µε προοπτική και πιστεύουµε
-όπως πιστεύω ότι πιστεύετε και εσείς- ότι όλοι µας έχουµε
χρέος γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ.
Προσπαθώντας να αποφύγω να εµπλακώ σε θέµατα που
έχουν αµιγώς να κάνουν µε άσκηση εξωτερικής πολιτικής της
χώρας, θα προσπαθήσω να σας πω ότι είναι προφανές ότι
έχουµε ιδεολογικής φύσεως αντιθέσεις όσον αφορά την προσέγγιση του θέµατος της συµµετοχής µας σε συµµαχίες, ιδίως σε
αυτή του ΝΑΤΟ.
Εσείς λέτε ότι είναι κακό πράγµα να εµπλεκόµαστε σε συµµαχίες όπως αυτή του ΝΑΤΟ, που είναι µια στρατιωτική συµµαχία
και δεν υπάρχει αµφιβολία επ’ αυτού. Εµείς λέµε ότι δεν είναι
κακό και ότι η χώρα έχει να κερδίσει και όχι να χάσει, βέβαια, στο
πλαίσιο του πλέγµατος της συνύπαρξης υποχρεώσεων δίπλα σε
δικαιώµατα.
Αυτή τη στιγµή το ΝΑΤΟ, ως συµµαχία, τηρεί πολιτικές ίσων
αποστάσεων σε διαφορές µεταξύ χωρών-µελών της συµµαχίας.
Ασφαλώς οι γνωστές διαφορές µας µε την Τουρκία δεν θα λυθούν στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ γιατί απλά το ΝΑΤΟ δεν έχει προβλέψει δοµικά ως συµµαχία κρατών-µελών ότι θα παρεµβαίνει ή
θα εφαρµόζει έναν µηχανισµό αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων υπέρ ή εναντίον κάποιας χώρας στο πλαίσιο κάποιας διαφοράς ανάµεσα σε δύο χώρες στο εσωτερικό της συµµαχίας.
Αυτό ισχύει.
Όµως, από την άλλη µεριά, δεν σηµαίνει ότι η χώρα δεν έχει
να κερδίσει από την ενεργό παρουσία της σε τέτοιου είδους συµµαχίες. Μια χώρα µε ενεργές Ένοπλες Δυνάµεις, όπως είναι η
Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της µοίρας αλλά και των γεωπολιτικών συγκυριών µε όλες τις προκλήσεις ασφαλείας της
περιοχής -και δεν αναφέροµαι µόνο στις διµερείς διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας-, νοµίζω ότι έχει να κερδίσει από τη συµµετοχή
της στο ΝΑΤΟ.
Από εκεί και πέρα, η άποψη και της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άµυνας είναι ότι η συµµετοχή µας
στις ειρηνευτικές αποστολές των συµµαχιών που µετέχουµε είναι
ωφέλιµη στο επίπεδο της γεωστρατηγικής συνεργασίας, καθώς
σε µια περίοδο που άλλες χώρες-µέλη συµµαχιών αποµακρύνονται από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση, η χώρα µας αναβαθµίζεται.
Και το ΝΑΤΟ και, κατ’ επέκταση, θα έλεγα, το δυτικό στρατόπεδο
αναγνωρίζουν τη γεωπολιτική σηµασία της χώρας µας και το γεγονός ότι είναι µια χώρα-σύνορο η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί
ως σύνορο της Δύσης. Αυτό το αναγνωρίζουµε όλοι και ιδίως οι
ισχυρότεροι σύµµαχοί µας.
Από κει και πέρα και πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά το Ορµούζ
σάς είπα σαφώς ότι δεν συµµετέχουµε. Στη δευτερολογία σας
απαντήσατε ωσάν να συµµετέχουµε. Όµως, δεν συµµετέχουµε
και δεν συµµετέχουµε γιατί -το επαναλαµβάνω- ακόµα και να το
θέλαµε δεν µπορούµε να αναπτύξουµε φρεγάτες εκεί, διότι δεν
έχουµε. Όλες οι διαθέσιµες φρεγάτες µας είναι αναπτυγµένες
στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάλογα µε τις ασκήσεις
που ακολουθούµε. Δεν έχουµε κάτι για το Ορµούζ. Μας έχει ζητηθεί, το έχουµε πει ευθαρσώς και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο διµερών Υπουργών ότι δεν µπορούµε να στείλουµε πλοία
στο Ορµούζ.
Για το Μάλι σάς είπα ότι αυτή τη στιγµή απασχολούνται δύο
στελέχη του Στρατού Ξηράς. Ασφαλώς και µας έχει ζητηθεί να
πάνε περισσότεροι. Είµαστε επιφυλακτικοί, διότι απλά δεν θέλουµε να αναλάβουµε το ρίσκο της εµπλοκής τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε µια περιοχή µε µεγάλες εντάσεις.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, νόµιζα ότι είπατε...
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σαφώς δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγµή. Καταγράψτε το.
Θεωρώ ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγµα
η Δανία ή η Νορβηγία, έχουν αναπτύξει µικρές δυνάµεις εκεί,
βοηθώντας τη Γαλλία η οποία έχει τον κύριο όγκο των δυνάµεων
της. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συµµαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσπαθεί να βρει τα βήµατά της στην ανάπτυξη µιας ενιαίας αµυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Πάντως αυτό που οφείλουµε όλοι να παραδεχτούµε είναι ότι
η συγκεκριµένη περιοχή, η Σαχέλ δηλαδή, είναι µία περιοχή πολύ
προβληµατική και πολύ επικίνδυνη δυνητικά. Θα µπορούσε δηλαδή να µετατραπεί, ήδη µετατρέπεται, σε µία θερµοκοιτίδα εξαγωγής ριζοσπαστικοποιηµένων ισλαµικών στοιχείων ακόµα και
τροµοκρατικών στοιχείων. Δεν είναι τόσο µακριά από εµάς όσο
νοµίζουµε και νοµίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να προβληµατιστούµε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο.
Τέλος, όσον αφορά σε στοιχεία Patriot, όπως σας είπα, αναπτύσσεται στο πλαίσιο της αεράµυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Η Σαουδική Αραβία ζήτησε τη συνδροµή συµµάχων-χωρών. Και
ασφαλώς αποζηµιώνει όσες χώρες αποφασίζουν και στέλνουν
εκεί πέρα κάποια στοιχεία της δικής τους αεράµυνας.
Εποµένως, όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα ανάπτυξης και εγκατάστασης αυτού του συστήµατος ασφαλώς τα
αναλαµβάνει η χώρα που ζητάει τη βοήθεια. Και από τη στιγµή
κατά την οποία δεν προκύπτει κανένα απολύτως κενό στις δυνατότητες της δικής µας εθνικής αεράµυνας, νοµίζω ότι πάλι στο
πλαίσιο των καλών συµµαχικών σχέσεων που έχουµε µε κάποιες
χώρες -και η Σαουδική Αραβία είναι µια χώρα µε την οποία ανακαλύπτουµε αυτή την εποχή κοινά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συµφέροντα στην ευρύτερη περιοχή µας- νοµίζω ότι είναι
καλό πράγµα. Δεν χάνει από αυτό η χώρα.
Και όπως σας είπα, δεν πρόκειται για µια επιθετική ανάπτυξη
επιχείρησης. Είναι µια προστασία των δοµών της συγκεκριµένης
αυτής χώρας η οποία έχει τα µέσα ασφαλώς, και τα οικονοµικά
µέσα πολύ περισσότερο.
Ξέρετε, όταν αναπτύσσονται εκεί κάποιες άλλες χώρες µε τα
συστήµατά τους, όπως η Ελλάδα, θα έλεγα ότι προστίθεται ένας
επιπλέον βαθµός ασφάλειας στην προστασία αυτών των δοµών
και η χώρα νοµίζω µόνο έχει να κερδίσει από αυτό σε επίπεδο
διεθνούς γεωστρατηγικής αναβάθµισης.
Γενικά πάντως όλα τα µελετάµε και όλα τα ζυγίζουµε και µε
πάρα πολλή προσοχή, περίσκεψη και µετριοπάθεια προσπαθούµε να κάνουµε το καλύτερο για τη γεωστρατηγική αναβάθµιση της θέσης της χώρας µας. Η χώρα µας συµµετέχει σε
συµµαχίες, οφείλει να τιµήσει τη συµµετοχή της σε αυτές τις
συµµαχίες, αλλά είναι κάτι το οποίο όλο και περισσότερο της
αναγνωρίζεται διεθνώς. Δεν είναι µόνη.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο και να κλείσω. Δεν µπορεί να
αντεπεξέλθει στις µεγάλες προκλήσεις ασφαλείας της εποχής,
όντας µόνη. Σε τέτοιες εποχές θέλουµε και τους συµµάχους µας.
Όχι, όπως έχουν πει κάποιοι, για να πολεµήσουν µαζί µας -αντιπαρέρχοµαι αυτό το σενάριο- αλλά για να αναπτύξουν αυτές τις
σχέσεις και τις παρεµβάσεις στα διεθνή fora, έτσι ώστε να µη
χρειαστεί να βρεθούµε σε αυτή τη δυσχερή θέση.
Το θέµα δεν είναι ποιοι θα πολεµήσουν µαζί µας, το θέµα είναι
ποιοι θα στοιχηθούν µαζί µας, ώστε να µη φτάσουµε στη θέση
να ρισκάρουµε ακόµα και την εµπλοκή µας στρατιωτικά. Εκεί νοµίζω, δεδοµένης της µεγάλης δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί, τα καταφέρνουµε αρκετά καλά.
Ευχαριστώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μπορώ να σας χαλάσω χατίρι, κυρία Αντιπρόεδρε; Σας ακούµε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα καλυφθούν κάποια έξοδα από
τη χρήση των Patriot που στέλνουµε στη Σαουδική Αραβία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Για εγκατάσταση.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θέλετε
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να µου πείτε περίπου τι εννοείτε πάνω σε αυτό; Είναι οι µισθοί
των υπαλλήλων, των στρατιωτικών που θα πάνε εκεί; Ποιο είναι
το ύψος των µισθών; Είναι ένοικοι όλων αυτών; Τι ακριβώς είναι;
Για να καταλάβω και να µη σας ξανακάνω ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν έχω φέρει τα σχετικά στοιχεία γιατί δεν τα ξέρουµε
ακόµα. Όµως, ό,τι λειτουργικό έξοδο απαιτηθεί για την εγκατάσταση αυτής της συστοιχίας για όσο χρόνο και τα λοιπά, δεν
είναι σίγουρο αυτή τη στιγµή, θα καλυφθεί από τη σαουδαραβική
πλευρά. Δεν θα πληρώσουµε εµείς για να στείλουµε µια συστοιχία στη Σαουδική Αραβία προφανώς. Εποµένως, ό,τι προκύψει
θα αναληφθεί από αυτούς.
Η µισθοδοσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων συνεχίζει
να καλύπτεται προφανώς από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Διότι είτε είναι εδώ είτε είναι οπουδήποτε συνεχίζουν να µισθοδοτούνται. Κάθε άλλο λειτουργικό έξοδο όµως καλύπτεται από
εκείνη την πλευρά. Αυτό είναι το δεδοµένο. Επ’ αυτού, όµως, θα
µου επιτρέψετε στο µέλλον ίσως να σας διαφωτίσω, όταν θα έχω
τα δεδοµένα που µου χρειάζονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση, και για την οικονοµία του χρόνου, θα καταθέσω
στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 2020.
(Το προαναφερθέν δελτίο επικαίρων ερωτήσεων κατατίθεται
στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 511/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Παράνοµη λειτουργία ιδιωτικών
ασθενοφόρων».
2. Η µε αριθµό 508/13-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ιωάννη Ραγκούση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Αναφορικά µε την ενδεχόµενη εµπλοκή ειδικών φρουρών
σε σοβαρό επεισόδιο και την άρνηση της κυβέρνησης να απαντήσει σε σχετικά ερωτήµατα».
3. Η µε αριθµό 513/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Άνευ κριτηρίων
η κατάργηση των αστυνοµικών τµηµάτων Λευκκίµης και Αχιλλείου».
4. Η µε αριθµό 518/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Επίλυση των προβληµάτων που έχουν προκύψει µε τη διαδικασία απόδοσης των αναδροµικών των συντάξεων».
5. Η µε αριθµό 528/18-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Βαρέα µέταλλα στον βυθό του λιµανιού Ερµούπολης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 523/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χάρη
Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Εµπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδροµίου Ηρακλείου “Ν.
Καζαντζάκης”».
2. Η µε αριθµό 514/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης των καρκινοπαθών
και εκπόνηση αντικαρκινικής πολιτικής».
3. Η µε αριθµό 519/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του «Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης», µε έδρα στο Άργος Ορεστικό της Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Καστοριάς».
4. Η µε αριθµό 529/18-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανανέωση
αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών για ψηλά κτήρια νότια
της Ακρόπολης».
5. Η µε αριθµό 524/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ξάνθης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χουσεΐν
Ζεϊµπέκ προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Έργο Δηµοτικής Οδοποιίας του Οικισµού Κενταύρου του
Δήµου Μύκης».
6. Η µε αριθµό 530/18-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αναγκαία η
παραχώρηση σχολικών κτηρίων στο Δήµο Ιλίου».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3115/9-1-2020 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Άµεση ανάγκη για έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος Αξιού».
2. Η µε αριθµό 2586/13-12-2019 ερώτηση της Βουλευτού Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ολυµπίας
Τελιγιορίδου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ανανέωση
συµβάσεων εργαζοµένων απαραίτητων για την εικοσιτετράωρη
λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) του Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Καστοριάς».)
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, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί καθηγητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλωσορίσατε και καλή πρόοδο, παιδιά!
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 517/17-2-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπαναστάση
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους εθελοντές µακράς θητείας».
Κύριε Παπαναστάση, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα της σηµερινής µας ερώτησης σχετίζεται µε ένα πρόβληµα που έρχεται από τα παλιά και αφορά τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που είναι ενταγµένα στον
θεσµό των εθελοντών µακράς θητείας.
Όλοι αυτοί στην επαγγελµατική τους πορεία συνάντησαν πληθώρα προβληµάτων. Για τη δηµιουργία αυτών των προβληµάτων
όσοι προερχόµαστε από τις Ένοπλες Δυνάµεις ή ασχολούµαστε
µε αυτόν τον χώρο γνωρίζουµε πολύ καλά ότι δεν ευθύνονται
αυτά τα στελέχη. Η ευθύνη ανήκει στην πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα.
Η πρακτική κάλυψης των κενών θέσεων σε στελεχικό δυναµικό
στις Ένοπλες Δυνάµεις µέσω µίας ιδιότυπης σύµβασης -γιατί η
πραγµατικότητα είναι ότι ως συµβασιούχοι προσελήφθησαν οι
πρώτοι εθελοντές µακράς θητείας, αρχικώς ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και στη συνέχεια ως εθελοντές πενταετούς
υποχρέωσης το 1985- φαίνεται ότι τελικά δεν απέδωσε. Όµως,
όλες οι κυβερνήσεις τούς χρησιµοποίησαν καθαρά και µόνο σαν
ένα φτηνό εργατικό δυναµικό, εκµεταλλευόµενες την ανάγκη
τους για µία θέση εργασίας.
Στην επαγγελµατική τους πορεία, µέσα από αλλεπάλληλες µετονοµασίες του θεσµού τους και µε νοµιµοφανείς διαδικασίες,
οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να είναι εγκλωβισµένοι στον ίδιο τον
θεσµό που υπηρετούσαν. Κατατάχθηκαν σαν οπλίτες πενταετούς
υποχρέωσης, µετονοµάστηκαν σε εθελοντές πενταετούς υπο-
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χρέωσης, αργότερα σε εθελοντές µακράς θητείας και, τελικά, το
2010 σαν µονιµοποιηθέντες εθελοντές µακράς θητείας.
Κάθε φορά που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τα προνόµια
και τα δικαιώµατά τους σαν συνέχεια του θεσµού που ήταν ενταγµένοι µία κυβερνητική απόφαση για µετονοµασία –επιτρέψτε
µου την έκφραση- «µηδένιζε το κοντέρ» και, δυστυχώς, για όλους
αυτούς ξεκινούσε ξανά από την αρχή.
Όπως αναφέρω και στην ερώτησή µου, από το 1985 για τον
Στρατό Ξηράς, το 1989 για το Πολεµικό Ναυτικό και το 1990 για
την Πολεµική Αεροπορία αυτά τα στελέχη, και για τα πέντε
πρώτα χρόνια, κλήθηκαν να καταβάλουν εισφορές τόσο στο ΙΚΑΕΤΑΜ για την κύρια σύνταξή τους όσο και στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ για
την επικουρική σύνταξή τους. Τους ενέταξαν στο ΙΚΑ, όταν όλοι
οι λοιποί στρατιωτικοί ήταν στο δηµόσιο.
Όταν το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να
τους µονιµοποιήσει όσες κρατήσεις είχαν γίνει στο ΙΚΑ τις µετέφερε στο δηµόσιο. Μετέφερε, δηλαδή, τις κρατήσεις για την
κύρια σύνταξή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για
την επικουρική σύνταξή τους στα µετοχικά ταµεία των Ενόπλων
Δυνάµεων. Και εδώ είναι που αρχίζει ο τραγέλαφος της υπόθεσης και ο εµπαιγµός αυτών των ανθρώπων.
Τα µετοχικά ταµεία τα οποία υπάγονται µέσω των οικείων γενικών επιτελείων σε εσάς, κύριε Υπουργέ, δεν τους αναγνώριζαν
ως µετόχους γι’ αυτά τα πέντε χρόνια. Και ως συνέπεια αυτού,
τους ζήτησαν να επανακαταβάλλουν ακριβώς τις ίδιες εισφορές,
εάν ήθελαν να πάρουν εφάπαξ βοήθηµα και µερίσµατα γι’ αυτά
τα πέντε χρόνια. Όσο για τα λεφτά που κατέβαλαν στο ΙΚΑΕΤΕΑΜ, όσο κι αν ακούγεται παράλογο, κρατήθηκαν από τα µετοχικά ταµεία ως κοινωνικοί πόροι.
Κύριε Υπουργέ, η αδικία είναι πασιφανής, το ίδιο και ο εµπαιγµός που αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί ότι υφίστανται. Το ερώτηµα είναι απλό και αυτή τη στιγµή µας παρακολουθούν µε
αγωνία στα ΚΨΜ των µονάδων τους χιλιάδες συνάδελφοί µου.
Τι µέτρα πρόκειται να πάρετε; Θα τους επιστραφούν τα δικά
τους χρήµατα, οι διπλοπληρωµένες εισφορές τους, ναι ή όχι;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, αν το θέµα θεωρείται ότι είναι επίκαιρο
λόγω της ταυτόχρονης συζήτησης του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, τότε νοµίζω ότι απ’ αυτή την αφετηρία θα µπορούσαµε, για
να λύσουµε συνολικά το θέµα, να ξεκινήσουµε έναν διάλογο µε
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου
να δούµε τι δυνατότητες υπάρχουν. Διότι, προφανώς, το θέµα
έχει και ασφαλιστική παράµετρο και προφανώς η οποιαδήποτε
λύση ή η απουσία εξεύρεσης λύσης µέχρι τώρα λόγω του προφανούς οικονοµικού αντίκτυπου περνάει και µέσα από µία διαδικασία διαλόγου µε το συναρµόδιο Υπουργείο.
Για την ιστορία, θα ήθελα κοντά σε αυτά που είπατε να πω και
τα εξής. Εκτός από το ότι έχει ήδη απαντηθεί η ερώτησή µου τον
Δεκέµβριο του 2019, στην οποία ανέφερα ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας γνωρίζει τα υποβληθέντα αιτήµατα τα οποία αξιολογεί σε συνεργασία µε τα γενικά επιτελεία και ότι αναπόφευκτα
πρέπει να υπάρχει συνεργασία και µε το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λέω ότι η κατάσταση δεν έχει µεταβληθεί µέχρι σήµερα και παραδέχτηκα στην απάντησή µου ότι πρόκειται για ένα ζήτηµα, όπως βλέπουµε, αρκετά περίπλοκο, µε
νοµικές και, κυρίως, οικονοµικές συνιστώσες.
Από τον ν.2085, λοιπόν, οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές
των οπλιτών µε πενταετή υποχρέωση -ΟΠΥ ή ΕΠΥ πριν µεταταχθούν σε εθελοντές µακράς διαρκείας- υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαξιωµατικούς.
Με τις µεταγενέστερες διατάξεις του νόµου του 2001 ρυθµίστηκε για πρώτη φορά το θέµα της µετοχικής σχέσης των εθελοντών µακράς διάρκειας, αφ’ ενός µε τα µετοχικά ταµεία και
αφ’ ετέρου, µε τους ειδικούς λογαριασµούς αλληλοβοηθείας,
ΕΛΟΑ, όπως ξέρετε καλά, των Ενόπλων Δυνάµεων.
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Για τους ΕΛΟΑ ρυθµίστηκε να ενεργείται η αναγνώριση ως µετοχική σχέση του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας από
την κατάταξή τους µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, µέχρι δηλαδή τον Ιούνιο 2001, µε προϋπόθεση την καταβολή πρόσθετης
κράτησης 2% µόνο για τον χρόνο της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, ΕΠΥ.
Οι ειδικοί λογαριασµοί αλληλοβοηθείας στρατού, ναυτικού και
αεροπορίας, ΕΛΟΑ, ρύθµισαν κατόπιν τη σχετική διαδικασία της
αναγνώρισης. Εξετάστηκε η περίπτωση νοµοθέτησης κατάργησης της εν λόγω προσωπικής κράτησης του 2%, αλλά από τα γενικά επιτελεία και τις αποφάσεις των διοικουσών επιτροπών των
οικείων ΕΛΟΑ δηµιουργήθηκαν κάποιες αντιρρήσεις. Προέκυψαν
αποκλίσεις επί του θέµατος κατόπιν συνεκτίµησης και των οικονοµικών επιπτώσεων που θα δηµιουργούσε η εν λόγω κατάργηση ως προς τα οικονοµικά στοιχεία αυτών των φορέων.
Με νόµο του 2010, προβλέφθηκε, µεταξύ άλλων, η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των εθελοντών µακράς διαρκείας ως
χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας στο δηµόσιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, µε ασφαλιστικές εισφορές που
έχουν καταβληθεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποδίδονται στο δηµόσιο.
Θα πω ακόµη τρία στοιχεία, για να κλείσω και θα πω µερικά
επιπλέον στη δευτερολογία µου.
Οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν επί των αποδοχών των ΟΠΥΕΠΥ κατά τον χρόνο εκείνο υπέρ των µετοχικών ταµείων κρίθηκε
ότι δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά αλλά πόρο υπέρ των ταµείων. Δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά, γιατί δεν είχαν µία
µόνιµη σχέση.
Ο εξεταζόµενος χρόνος προσµετράται ως χρόνος µετοχικής
σχέσης, µε την προϋπόθεση της απόδοσης στα µετοχικά ταµεία
των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ.
Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2011, βρίσκεται µέχρι σήµερα
σε εξέλιξη, καθώς εξαρτάται από την υποβολή σχετικών αιτήσεων των ασφαλισµένων αυτής της κατηγορίας προσωπικού.
Είναι όντως περίπλοκο το θέµα και, ασφαλώς, έχει οικονοµικό
αντίκτυπο, εξ ου και η δυσκολία στην εξεύρεση λύσης.
Ενδεχόµενη επιστροφή αυτών των εισφορών σηµαίνει µείωση
του χρόνου µετοχικής σχέσης, άρα και του χορηγούµενου µερίσµατος και δεν θέλαµε να συµβεί και αυτό, βεβαίως. Όµως, ενδεχόµενη νοµοθέτηση θα έχει ως συνέπεια την άµεση επιστροφή
ήδη καταβληθέντων εισφορών και απώλεια εσόδων από απόδοση εισφορών εκκρεµών αναγνωρίσεων. Ούτε αυτό θέλαµε να
συµβεί.
Εποµένως πρέπει να τηρηθούν πάρα πολλές και πολύ λεπτές
ισορροπίες, έτσι ώστε να µη θιγούν και οι ασφαλισµένοι εθελοντές µακράς διαρκείας, αλλά αφ’ ετέρου, να µην υποστούν αυτή
την ξαφνική µεταβολή προς το χειρότερο και τα οικονοµικά των
µετοχικών ταµείων και των ΕΛΟΑ.
Αυτή τη λύση οφείλουµε να τη συνεξετάσουµε µαζί µε το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -χωρίς αυτό,
απαραιτήτως, δεν γίνεται- αφού δούµε ξανά τι δυνατότητες
υπάρχουν από τα επιτελεία και τις διοικήσεις των µετοχικών ταµείων και των ΕΛΟΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Παπαναστάση,
έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, βρισκόµαστε στον ίδιο παρονοµαστή και µετά την απάντησή σας. Μιλήσατε για οικονοµικό κόστος
αυτής της διευθέτησης. Νοµίζω ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει
κανένα κόστος, γιατί η αναφορά γίνεται για διπλοπαρακρατηθέντα χρήµατα. Εδώ χρειάζεται επιστροφή. Τα χρήµατα αυτά τα
έχετε πάρει ήδη, βρίσκονται στα ταµεία και αυτοί οι άνθρωποι
εκφράζουν την αγωνία τους για να πάρουν αυτά τα χρήµατα
πίσω.
Οι αναφορές που υπήρξαν στην απάντησή σας ουσιαστικά δεν
πρόσθεσαν κάποιο στοιχείο επιπλέον, είναι αυτά ακριβώς που
γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι, που γνωρίζουµε και εµείς και που
απλά τα ξανάκουσαν για άλλη µία φορά.
Το θέµα είναι ότι το πρόβληµα δεν λύνεται, δεν αναλαµβάνεται
καµµία ευθύνη από πλευράς Κυβέρνησης ούτε καν να το δει τη
στιγµή που γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά -και εσείς το γνωρί-
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ζετε αυτό- ότι οι συνθήκες που αντιµετωπίζουν σήµερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων στην επαγγελµατική τους ζωή αλλά και στην προσωπική- είναι επιεικώς δύσκολες.
Τα προβλήµατά τους είναι γνωστά. Αν θέλετε, σαν συνισταµένη θα αναφέρω µόνο µία αυτών των προβληµάτων ότι το µηνιάτικο ή ό,τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά δεν επαρκεί
για να τη βγάλουν, αλλά από τα µέσα του µήνα ψάχνουν να
βρουν τρόπο πώς θα επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Κάποιες ευκολίες που παρέχει η υπηρεσία, όπως είναι τα ΣΟΑ
ή τα ΣΟΜΥ, δηλαδή τα στρατιωτικά οικήµατα αξιωµατικών και
αντίστοιχα µονίµων υπαξιωµατικών υπόκεινται σε µια άδικη µοριοδότηση -και το αναφέρω αυτό για να δείξω την κατάσταση
που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι- που µετράει τις ανάγκες
αυτών των ανθρώπων µε τον βαθµό τους και όχι µε τις πραγµατικές τους ανάγκες.
Είναι ευνόητο ότι το µάρµαρο αυτής της κατάστασης το πληρώνουν οι χαµηλόβαθµοι και οι χαµηλόµισθοι, αυτά τα δύο πάνε
µαζί. Είναι ιδιαίτερα άδικο σε αυτούς τους ανθρώπους να τους
παρακρατούνται χρήµατα για µια παράλογη γραφειοκρατική
δυσλειτουργία και αναφέρω αυτόν τον όρο µε πλήρη γνώση της
κάθε λέξης.
Δεν θα µακρηγορήσω, µόνο να συµπληρώσω ότι αυτούς τους
ανθρώπους, οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση σε αυτές τις
συνθήκες τις σηµερινές, τους τιµάει η επιλογή τους συλλογικά
να διεκδικούν και να παλεύουν αντί ατοµικά να τρέχουν στα πολιτικά γραφεία, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Αυτό το σηµερινό status το κατέκτησαν µέσα από τον συνδικαλισµό τους και εµείς τους προτρέπουµε η απάντηση η σηµερινή σε αυτό το σηµαντικό για αυτούς πρόβληµα να µη
σταµατήσει εδώ, να συνεχίσουν τον αγώνα τους όχι µόνο γι’
αυτό, αλλά και για το σύνολο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, πολύ σύντοµα θα σας πω ότι ασφαλώς
και αναγνωρίζουµε µε πλήρη επίγνωση της κατάστασης ότι για
να διαθέτει η χώρα ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις δεν πρέπει να
φροντίζει µόνο για την αναβάθµιση των οπλικών συστηµάτων των
Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά πρέπει να φροντίζει και για την υποστήριξη του προσωπικού. Και νοµίζω ότι µέχρι τώρα στη διάρκεια
της θητείας µας µε δυο-τρεις µικρές, αλλά νοµίζω αρκετά συµβολικές κινήσεις έχουµε δείξει ότι µας απασχολεί και η υποστήριξη σε κάθε επίπεδο του προσωπικού σε όλες τις βαθµίδες. Το
θέµα δεν είναι αν είναι ανώτερου βαθµού ή αν είναι κατώτερου
βαθµού στέλεχος, το θέµα είναι να υποστηρίζεται.
Από εκεί και πέρα αυτό το θέµα έρχεται από το παρελθόν και
είναι περίπλοκο, γιατί όπως σας είπα έχει να κάνει µε όλες αυτές
τις νοµικές και ασφαλιστικές συνιστώσες, αλλά έχει και µια συνιστώσα οικονοµικού αντίκτυπου στην τρέχουσα κατάσταση των
µετοχικών ταµείων και των ΕΛΟΑ και δεν µπορούµε να το παραβλέψουµε αυτό.
Εµείς τι κάναµε; Αναζητήσαµε την άποψη διά γνωµοδοτήσεως
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για το ζήτηµα. Από τη
γνωµοδότηση αυτή προέκυψε ότι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
15 του ν.2001, όπως ισχύει, ο χρόνος µετοχικής σχέσης της εν
λόγω κατηγορίας στελεχών αναγνωρίζεται ως χρόνος µετοχικής
σχέσης µε καταβολή πρώτης κράτησης 2%, σύµφωνα και µε την
ισχύουσα νοµοθεσία του ταµείου για το χρονικό διάστηµα που
διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάµεις µε την ιδιότητα του ΟΠΥ ή του
ΕΠΥ.
Εποµένως οι ενεργηθείσες κρατήσεις του άρθρου που αναφέρονται σε θεσµοθετηµένους πόρους υπέρ των µετοχικών ταµείων και των ΕΛΟΑ δεν φέρουν τον χαρακτήρα πάγιας
ασφαλιστικής εισφοράς υπό την έννοια της οποίας δίναται να θεµελιωθεί χρόνος µετοχικής σχέσης στους εν λόγω φορείς. Τάδε
έφη, µεταξύ άλλων, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Αυτό είναι για µένα το κύριο ζήτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει. Εγώ απλά θέλω να σας διαβεβαιώσω -θέλω να διαβε-
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βαιώσω και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, αντιλαµβάνοµαι
ότι υπάρχει µια σχετική αγωνία και εύλογο είναι αυτό- ότι εδώ
πρέπει να γίνει πολλή δουλειά µε το Οικονοµικό και Νοµικό Επιτελείο του Υπουργείου, µε τα Γενικά Επιτελεία και τις διοικήσεις
των µετοχικών ταµείων. Βάζω στη συζήτηση αυτή αναπόφευκτα
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα µετοχικά ταµεία θα παρουσιάσουν µεγάλες οικονοµικές
απώλειες από νοµοθετική ρύθµιση επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών. Εσείς λέτε -και δεν έχω λόγο να το αµφισβητώότι είναι διπλοπαρακρατηθέντα χρήµατα, αλλά από την άλλη
υπάρχει πραγµατική κατάσταση της άµεσης οικονοµικής απώλειας εξ ου και η απροθυµία, αν θέλετε, των µετοχικών ταµείων
να προβούν σε αυτή την κίνηση. Πρέπει να εξετάσουµε εποµένως πάρα πολύ σοβαρά το θέµα.
Υπάρχει και το ζήτηµα της µετοχικής σχέσης που δεν αναγνωρίζεται ως πάγια γι’ αυτά τα στελέχη, το οποίο επίσης πρέπει να
ξεκαθαρίσει. Νοµίζω ότι η ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί είναι
αφ’ ενός τα µετοχικά ταµεία και η ΕΛΟΑ να έχουν µια προοπτική
κάποιας λειτουργίας, κάποιας βιωσιµότητας παρά τις απώλειες
αυτές. Από την άλλη να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτό το ζήτηµα
και να αναγνωριστούν πλέον και αυτά τα στελέχη ως µέτοχοι δυνάµει της σύµβασης που έχουν µε το ελληνικό δηµόσιο ως εθελοντές µακράς θητείας.
Αυτή θα είναι η πλέον πρόσφορη λύση, αλλά πάντα πρέπει να
ληφθεί εντός των επιταγών του θεσµικού πλαισίου και αναπόφευκτα και για µια ακόµα φορά πρέπει να λέµε, των δηµοσιονοµικών δεδοµένων που υφίστανται.
Ευχαριστώ για την παρέµβαση. Το µόνο που µπορώ να πω
τώρα είναι ότι οφείλουµε να ξεκινήσουµε αυτόν τον διάλογο ανάµεσα στους φορείς που περιέγραψα το συντοµότερο δυνατό,
διότι όπως ξέρετε δροµολογούνται και άλλες προσλήψεις στελεχών στις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν θα είναι εθελοντές µακράς
διαρκείας, θα είναι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ενδεχοµένως στο µέλλον να υπάρξουν και εθελοντές µακράς διάρκειας.
Και αυτά τα θέµατα καλό είναι δεδοµένο ότι υπάρχει ένα περίπλοκο παρελθόν νοµοθετικό να έχουν λυθεί και για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 520/17-2-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Επί έξι µήνες παραµένει κενή η δοµή φιλοξενίας για σαράντα ανήλικα ασυνόδευτα στον Γέρακα όταν περί χίλια εννιακόσια ασυνόδευτα προσφυγόπουλα βρίσκονται εγκλωβισµένα
στα νησιά και τον Έβρο».
Κυρία Φωτίου, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας και δεν θα µε
φέρετε σε δύσκολη θέση, το ξέρω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κυρία Υπουργέ, χαίροµαι που είσαστε εδώ σήµερα
για να απαντήσετε στην ερώτησή µου για τα ασυνόδευτα ανήλικα
προσφυγόπουλα, γιατί έτσι πιστοποιείται µε την παρουσία σας
ότι εσείς είσαστε η αρµόδια Υπουργός γι’ αυτά, διότι όλον αυτόν
τον καιρό νοµοθετούσαν άλλοι στη θέση σας, ο κ. Χρυσοχοΐδης
για τα ασυνόδευτα και σε άλλους είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός την υψηλή προστασία τους, στην κ. Αγαπηδάκη και στον κ.
Δοξιάδη.
Λοιπόν, σας καλωσορίζω, κυρία Υπουργέ, και σας λέω ότι το
καλοκαίρι του 2018 ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης ξεκίνησε τις διαδικασίες για να βρει ένα κτήριο στον Γέρακα, στον
Δήµο Παλλήνης, προκειµένου να στεγάσει σαράντα ασυνόδευτα
ανήλικα προσφυγόπουλα ηλικίας δώδεκα έως δεκαοκτώ χρονών.
Κρατήστε τα νούµερα: σαράντα, δώδεκα έως δεκαοκτώ χρονών.
Μέσα σε έναν χρόνο βρέθηκε το κτήριο, το ανακαίνισε, το εξόπλισε και έφερε και όλη την υποστηρικτική οµάδα, είκοσι τέσσερα συνολικά άτοµα -κρατήστε και αυτό το νούµερο, σαράντα
παιδιά, είκοσι τέσσερα άτοµα- εξειδικευµένα για να τα φροντίζουν, δηλαδή, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί,
νοµικοί σύµβουλοι αλλά και διαµεσολαβητές, φροντιστές, µάγειρες, φύλακες, για να εργάζονται σε εικοσιτετράωρη βάση επί
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επτά µέρες συνεχώς και να προσφέρουν στα παιδιά εκείνες τις
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοµικής υποστήριξης, πρόσβασης στην εκπαίδευση και πολιτισµό µε στόχο την ένταξή τους
στην κοινωνία.
Επί επτά µήνες µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης και των
καθηκόντων σας το κτήριο είναι κενό. Την ίδια ώρα, χίλια εννιακόσια ασυνόδευτα προσφυγόπουλα βρίσκονται στα νησιά και
στο Έβρο εγκλωβισµένα κι εκατόν πενήντα σε κέντρα κράτησης,
σε απάνθρωπες συνθήκες και σε εξαθλίωση.
Να καταλάβω ότι δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε νέες θέσεις
φιλοξενίας πέραν των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα που σας
παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να αφήνετε και άδειες τις ήδη υπάρχουσες, δεν ξέρω τι συµβαίνει από τα τρία. Είναι σχέδιο εγκλωβισµού των παιδιών στα νησιά για να µπορείτε να τα
επιστρέψετε, χαρακτηρίζοντάς τους άνω των δεκαπέντε ετών ως
µη ανήλικα, αυτό που κάνατε για να µπορείτε να τους επιστρέψετε σε δήθεν ασφαλείς χώρες; Είναι αυτό, κυρία Υπουργέ, ο
εγκλωβισµός, είναι ολιγωρία δικιά σας ή είναι αδυναµία, τελικά,
να πείσετε την τοπική κοινωνία να υποδεχτεί τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, µετά από το δηλητήριο που σπείρατε στις τοπικές
κοινωνίες πριν γίνετε Κυβέρνηση; Τι από τα τρία είναι, κυρία Υφυπουργέ;
Κι επειδή δεν µάθαµε αν έκανε κάτι εκτός από δακρύβρεκτες
ανακοινώσεις το συντονιστικό όργανο, υπό τον Πρωθυπουργό
και την κ. Αγαπηδάκη, σας ερωτώ: για ποιον λόγο αφήσατε κενή
τη δοµή, επτά µήνες τώρα, για τα ασυνόδευτα ανήλικα δώδεκα
έως δεκαοκτώ χρονών;
Και, τέλος, ποιες άµεσες ενέργειες θα κάνετε προκειµένου να
µεταφερθούν σε δοµές φιλοξενίας τα χίλια εννιακόσια περίπου
ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα που σήµερα παραµένουν
εγκλωβισµένα στα νησιά και στον Έβρο, συν εκατόν πενήντα
ακόµη παιδιά στα κέντρα κράτησης, δηλαδή συνολικά δύο χιλιάδες πενήντα παιδιά;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου. Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τρία
λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, κατ’ αρχάς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Κυβέρνησή µας δεν χάνει επίκαιρη ερώτηση. Οπότε, είµαστε εδώ λόγω
του ότι κρατάµε µία υπεύθυνη στάση και κάθε φορά που υπάρχει
κάποια επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο αρµόδιο Υπουργείο, είναι
εδώ ο αρµόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός και απαντά στην ερώτηση αυτή.
Βλέπω, όµως, στη συγκεκριµένη ερώτηση ότι σας διακρίνει
πάρα πολύ µεγάλη βεβαιότητα για το έργο που επιτελέσατε κατά
τη διάρκεια της θητείας σας και στον ευαίσθητο τοµέα των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και µεταναστών που έχουµε στη
χώρα µας. Και σε αυτή τη βεβαιότητα, φαντάζοµαι, ότι οφείλεται
το επιθετικό ύφος της ερώτησής σας. Όµως, επειδή είναι πολύ
σηµαντικό και ουσιαστικό το ζήτηµα, δεν θα ήθελα να µετατρέψω
τη συζήτηση αυτή σε προσωπική αντιπαράθεση.
Θα επιχειρήσω να απαντήσω στα ερωτήµατά σας χωρίς, προφανώς, να θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, µιας και θα γίνει ολική συζήτηση επί του θέµατος στην αντίστοιχη επερώτηση της
Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, που όπως καταλαβαίνω θα λάβει
χώρα τέλος Μαρτίου στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οπότε, οι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αλλά και όσοι πολίτες θα παρακολουθήσουν εκείνη τη µέρα τη συζήτηση, θα µπορέσουν να
ενηµερωθούν ακριβώς για το τι έγινε, αλλά και να διαπιστώσουν
την απόσταση ανάµεσα στην επίδειξη ευαισθησίας στα λόγια και
την προχειρότητα και επιπολαιότητα των κυβερνητικών χειρισµών της σηµερινής Μείζονος Αντιπολίτευσης.
Στο ερώτηµά σας, λοιπόν, ως προς το κενό κτήριο του Γέρακα
στον Δήµο Παλλήνης: Το κτήριο ως δοµή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στο οποίο γίνεται αναφορά για αναίτια καθυστέρηση, έχει νοικιάσει και ανακαινίσει, όπως σωστά είπατε, ο
Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, ο ΔΟΜ. Οι εργασίες ανακαίνισης είχαν ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Ο σχε-
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διασµός ήταν η ολοκλήρωση των ενεργειών ανακαίνισης και η
λειτουργία της συγκεκριµένης δοµής φιλοξενίας µε χρηµατοδότηση, όπως πάρα πολλές δοµές όπως αυτή, από το Ταµείο Ασύλου και Μετανάστευσης.
Ο ΔΟΜ µέχρι σήµερα δεν έχει προβεί σε σχετική υποβολή αιτήµατος για χρηµατοδότηση από το ΤΑΜΕ. Όπως γνωρίζετε -και
φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε καλά, δεδοµένου του ότι εσείς κατείχατε τη θέση αυτή πριν από εµένα- στην εν λόγω διαδικασία δεν
εµπλέκεται η υπηρεσία του Υπουργείου µας. Ως εκ τούτου, η
απόφαση υποβολής σχετικής πρόσκλησης για χρηµατοδότηση
από το ΤΑΜΕ ανήκει αποκλειστικά στο ΔΟΜ. Οπότε, αναρωτιέµαι, αυτό είναι κοµµάτι άγνοιάς σας, είναι κοµµάτι παραπλάνησης ή είναι κοµµάτι εργαλειοποίησης; Και για να είµαι απολύτως
σαφής και ειλικρινής, δεν γνωρίζω τι από τα τρία θα ήταν καλύτερο.
Ως προς τις θέσεις φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθ’
όλο το διάστηµα γίνονται προσπάθειες για τη δηµιουργία νέων
θέσεων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ οι ανάγκες,
όπως όλοι γνωρίζουµε, για φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων συνεχώς αυξάνονται, δεδοµένης της αύξησης των προσφυγικών
µεταναστευτικών ροών. Αυτό γίνεται ιδίως µετά το καλοκαίρι του
2019 για λόγους που, τολµώ να πω, ότι δεν είναι διόλου άσχετοι
µε την όλη διακυβέρνηση της προηγούµενης κυβέρνησης.
Ενδεικτικά, ως προς τις θέσεις σε δοµές φιλοξενίας, τον Ιούνιο
του 2019, λίγες µέρες, δηλαδή, πριν παραλάβουµε την εξουσία,
υπήρχαν χίλιες εκατόν εξήντα τρεις θέσεις µακροχρόνιας φιλοξενίας, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 χίλιες πεντακόσιες πενήντα
εννέα. Τι σηµαίνει αυτό; Μέσα σε επτά µήνες, αύξηση 34% των
θέσεων φιλοξενίας στη χώρα µας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις χίλιες πεντακόσιες πενήντα
εννέα αυτές διαθέσιµες θέσεις, εκατόν εξήντα τέσσερις αφορούν σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης,
τα οποία λειτουργούν από τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και από τη UNICEF.
Αυτά λειτουργούν µε έκτακτη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανάπτυξη
περαιτέρω θέσεων σε διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης.
Τον περασµένο Δεκέµβριο, όπως γνωρίζω ότι γνωρίζετε, κατόπιν συστηµατικής προσπάθειας του Υπουργείου µας, εκδώσαµε την υπουργική απόφαση µε την οποία καθορίζουµε τους
εποπτευόµενους φορείς, τις ελάχιστες προδιαγραφές, τους προβλεπόµενους όρους και διαδικασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλήρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας
σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, για
παιδιά, δηλαδή, µεταξύ δεκαέξι και δεκαοκτώ ετών.
Κατά το τελευταίο διάστηµα, οι υπηρεσίες µας συνεργάζονται
µε την υπεύθυνη αρχή του ΤΑΜΕ, του Ταµείου Ασύλου και Μετανάστευσης, ώστε να δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση χρηµατοδότης λειτουργίας εποπτευόµενων διαµερισµάτων στο πλαίσιο
του εθνικού πλαισίου του ΤΑΜΕ. Και µπορώ να σας πω µε µεγάλη
χαρά ότι σήµερα το πρωί έγινε η δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020 του ΤΑΜΕ τα διαθέσιµα κονδύλια για
σχετικές δράσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πλέον εξαντλούνται.
Και εξαντλούνται διότι, απ’ τη µια δεν είχε γίνει εξαρχής σωστός
σχεδιασµός κοστολόγησης της λειτουργίας των θέσεων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά απ’ την άλλη δεν έγινε ουδέποτε σχεδιασµός για τις αυξανόµενες ροές και να γίνει κάποια
προσπάθεια ανασχεδιασµού στο πλαίσιο της εφαρµογής του
ΤΑΜΕ.
Εν τούτοις, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µας, στο
πλαίσιο της εφαρµογής του στρατηγικού πλάνου για τη φιλοξενία και την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και της συνεχούς
επικαιροποίησής τους -γιατί εµείς επικαιροποιούµε τα σχέδιά
µας- καταρτίζει την τρέχουσα περίοδο σχετικό προϋπολογισµό
για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών, µε σκοπό να υποβάλουµε σχετικό αίτηµα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτηµα
δεν αφορά µόνο σε χρηµατοδότηση των δράσεων που εµπίπτουν
σε προσωρινό πλαίσιο, αλλά και στη χρηµατοδότηση των δράσεων που εµπίπτουν σε µακροχρόνιο πλαίσιο.
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Τέλος, σηµειώνω ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου µας και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
µέσω των EEA Grants, για δηµιουργία διακοσίων είκοσι πέντε
νέων θέσεων σε δοµές φιλοξενίας.
Σε κάθε περίπτωση, κι επειδή το ζήτηµα των ασυνόδευτων
ανηλίκων προσφύγων και µεταναστών είναι περίπλοκο και χρήζει
λεπτών χειρισµών λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ευάλωτης αυτής
πληθυσµιακής οµάδας, σας διαβεβαιώνω ότι µε τη δέουσα ευαισθησία και προσοχή, όπως είδατε, το αντιµετωπίζουµε και τα αντανακλαστικά µας είναι οξυµµένα εκ των πραγµάτων επί του
θέµατος αυτού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, έχετε
τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υπουργέ, η υπόθεση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφυγόπουλων είναι υποχρέωση του κράτους,
δεν είναι θέµα ευαισθησίας. Αφήστε τις ευαισθησίες. Κανείς δεν
τις επικαλέστηκε ποτέ. Εσείς και ο Πρωθυπουργός σας τις επικαλεστήκατε όταν κάνατε την Επιτροπή Συντονισµού πάνω από
σας και µε την κ. Αγαπηδάκη, που θα το έλυνε και µε τη φιλανθρωπία το θέµα. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, όλα τα στοιχεία που παραθέσατε είναι ψευδή.
Θα καταθέσω εδώ τα στοιχεία του ΕΚΚΑ. Δεν έχετε άλλα στοιχεία, κυρία Υφυπουργέ. Είναι τα στοιχεία του ΕΚΚΑ και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά για να τα διαβάσετε. Το ξέρω ότι τα
ξέρετε, απλά τα παραποιείτε ή σας συµβουλεύουν να τα παραποιείτε.
Δεύτερον, αν κατάλαβα καλά, επτά µήνες τώρα που είναι
άδεια η δοµή, έφταιγε ο ΔΟΜ που δεν έκανε αίτηση στο ΑΜΙΦ.
Καλά κατάλαβα; Εσείς ως Υφυπουργός απλά βλέπατε, παρακολουθούσατε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει ο ΔΟΜ αίτηση; Αυτός
είναι ο ρόλος σας;
Τον Ιούλιο του 2019, λοιπόν, σας παραδώσαµε, κυρία Υφυπουργέ, δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα θέσεις. Το λέει το έγγραφο από τις 30 Ιουνίου 2019 του ΕΚΚΑ. Θα δείτε πού είναι όλα
τα παιδιά τοποθετηµένα. Είναι σε διάφορες θέσεις προφανώς,
όχι µόνο στη λαθροχειρία που κάνατε να αναφέρετε µόνο τις
δοµές φιλοξενίας, αλλά ήταν σε πάρα πολλές δοµές. Δεν είναι
µόνο οι δοµές φιλοξενίας. Αφήστε τις λαθροχειρίες. Αυτές είναι
του κ. Βρούτση. Μην ακολουθείτε αυτόν τον δρόµο.
Δεν είµαι καθόλου επιθετική. Σας ενηµερώνω για τα εξής: δύο
χιλιάδες διακόσιες πενήντα θέσεις. Είχαµε τακτοποιήσει δύο χιλιάδες παιδιά, όχι όλα σε θέσεις υψηλής ποιότητος. Είχαµε εκκρεµότητες οκτακοσίων είκοσι παιδιών. Εξ αυτών υπήρχαν
διακόσιες εξήντα θέσεις κενές για να αποφορτιστούν τα οκτακόσια είκοσι παιδιά. Τόσο απλό.
Με τα στοιχεία του ΕΚΚΑ του Ιανουαρίου -τα οποία θα καταθέσω προφανώς, στις 15 Ιανουαρίου του 2020, επτά µήνες µετάέχετε τακτοποιήσει δύο χιλιάδες διακόσια παιδιά, δηλαδή τα ίδια
µε εµάς, ενώ έχετε εκκρεµότητες για δύο χιλιάδες πενήντα παιδιά, µε µόλις τριακόσιες θέσεις κενές. Τι κάνατε; Τριπλασιάσατε
τα παιδιά, τα οποία έχετε προς τακτοποίηση, αν αφαιρέσουµε
τις κενές θέσεις. Τα τριπλασιάσατε.
Γιατί συνέβη αυτό, κυρία Υπουργέ; Έχουµε αποδείξεις για το
γιατί συνέβη αυτό. Οι αποδείξεις είναι δυστυχώς τα εξής: Εµείς
σας παραδώσαµε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα θέσεις, όταν
εσείς ως κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -δεν πέσατε τώρα
στη χώρα αυτή- µας είχατε παραδώσει εκατόν πενήντα θέσεις.
Αυτές ήταν.
Τώρα, λοιπόν, τι συµβαίνει; Εγώ πιστεύω -το είπα και πριν- ότι
εφαρµόζετε την πολιτική του εγκλωβισµού των παιδιών, αυτά τα
χίλια εννιακόσια πενήντα παιδιά που είναι εγκλωβισµένα στα
νησιά, γιατί σκοπεύετε να υλοποιήσετε αυτόν τον νόµο τον επαίσχυντο που ψηφίσατε και τον οποίο θα προσβάλουµε σε όλα τα
διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ποιον δηλαδή; Τον νόµο που
χωρίζει τα παιδιά στα άνω των δεκαπέντε ετών και στα κάτω των
δεκαπέντε ετών. Γιατί το κάνετε αυτό; Κυρία Υφυπουργέ, αριθµητική γνωρίζουµε. Ξέρετε πολύ καλά ότι µόλις το 8,8%, δηλαδή
το 9% όλων των ασυνόδευτων είναι κάτω των δεκατεσσάρων
χρονών, τουτέστιν εκατόν εξήντα πέντε παιδιά. Όλα τα άλλα θα
τα κρατάτε εγκλωβισµένα στα νησιά, µέχρι να τα επιστρέψετε σε
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δήθεν ασφαλείς χώρες από τις οποίες ήλθαν, αποποιούµενοι ένα
βασικό δικαίωµα και µια υποχρέωση του κράτους, δηλαδή την
παιδική προστασία για τα ανήλικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ολοκληρώνω. Η Υπουργός µίλησε και αυτή
πεντέµισι λεπτά.
Έχω και µια απόδειξη, κυρία Υπουργέ, λίγο παραπάνω απ’ ό,τι
λέω. Δεν λέω υποθέσεις εργασίας. Αναφέροµαι στη δοµή του Γέρακα. Αυτή η δοµή µού έδωσε αυτή την απόδειξη προχθές. Σε
τηλεφωνική επικοινωνία του µε τις δηµοτικές παρατάξεις ο Δήµαρχος Παλλήνης ζήτησε συνάντηση αύριο Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, για να συζητήσουν το θέµα της έναρξης
λειτουργίας της δοµής για παιδιά -προσέξτε- ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών -άλλαξε το δώδεκα έως δεκαοκτώ και έγινε έξι έως
δώδεκα, αν σας λέει κάτι αυτό- και µε ευθύνη µιας ΜΚΟ της Εκκλησίας. Άρα, δεν φταίει ο ΔΟΜ, γιατί αυτή τη στιγµή δεν θα αναλάβει ο ΔΟΜ τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Παλλήνης,
αλλά δοµή της Εκκλησίας, δηλαδή του Κέντρου Συµπαράστασης
Παλιννοστούντων και Μεταναστών της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρα, αλλάξατε την ηλικία των παιδιών. Πρώτον, παίρνετε τη δοµή
του ΔΟΜ, τα παιδιά από τον ΔΟΜ που είχε δεσµευτεί µ’ όλα αυτά
που είπα και τα πάτε σε ΜΚΟ της Εκκλησίας.
Σας ερωτώ: Το γνωρίζετε ή πάλι είστε απέξω από την ιστορία,
όπως ήσασταν επτά µήνες που περιµένατε τον ΔΟΜ να κάνει την
αίτηση; Το γνωρίζετε; Έχετε ελέγξει αυτή τη ΜΚΟ της Εκκλησίας; Κάνατε µεγάλη φασαρία µε τις ΜΚΟ. Ξέρετε αν θα έχει
τους είκοσι τέσσερις ανθρώπους προσωπικό που είχε δεσµευτεί
ο ΔΟΜ για τα σαράντα ανήλικα; Εδώ θα είµαστε, κυρία Υφυπουργέ, και θα το παρακολουθούµε πολύ στενά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φοβάµαι ότι θα µου χρειάζονταν περισσότερες από τρεις ώρες για
να απαντήσω αλλά θα προσπαθήσω να είµαι σαφής και γρήγορη.
Η ίδια, το Υπουργείο µου, η Κυβέρνηση και η παράταξή µου,
κυρία Φωτίου, δεν γνωρίζουµε ούτε από αναλήθειες ούτε από
παραποιήσεις ούτε από ψέµατα και είµαι απολύτως σαφής και
κάθετη σ’ αυτό. Παρακαλώ πολύ να µην παραποιείτε στοιχεία.
Καταλαβαίνω ότι κι εσείς κι εγώ έχουµε ακριβώς τα ίδια στοιχεία
στα χέρια µας. Μιλάω για την τελευταία έκθεση του ΕΚΚΑ, 30 Ιανουαρίου του 2020. Εδώ πέρα βλέπουµε σαφώς ότι στις 30 Ιουνίου 2019, δηλαδή την ηµεροµηνία πιο κοντά στις εκλογές, η
δυναµικότητα στις δοµές µακροχρόνιας φιλοξενίας ήταν χίλα
εκατόν εξήντα τρία παιδιά. Η ίδια δυναµικότητα σε δοµές µακροχρόνιας φιλοξενίας 31-1-2020- είναι χίλια πεντακόσια πενήντα
εννέα παιδιά. Αν κάνετε τα µαθηµατικά, µιλάµε για 34% αύξηση.
Τι κάνετε, όµως, εσείς; Η επίκαιρη ερώτησή σας αφορά τις
δοµές µόνιµης φιλοξενίας. Τι έρχεστε και κάνετε εσείς; Παραποιείτε τα στοιχεία, αθροίζοντας δοµές µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας φιλοξενίας σε µακροχρόνια φιλοξενία, που είναι η
φιλοξενία που σύµφωνα µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και
όλους τους φορείς παιδικής προστασίας είναι η κατάλληλη για
τη φιλοξενία των παιδιών αυτών. Έχει αυξηθεί µέσα σε επτά
µήνες κατά 34%.
Επειδή µας ζητάτε να κρατάµε και νούµερα και θέσεις φιλοξενίας, η πρώτη πρόσκληση που κάνατε µέσα από το Ταµείο Ασύλου και Μετανάστευσης δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017. Τον
Απρίλιο του 2017, οι θέσεις σε δοµές µακροχρόνιας φιλοξενίας
που είχατε, δηλαδή έναν µήνα πριν βγάλετε την προκήρυξη και
πριν εξασφαλίσετε την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση από το
ΤΑΜΕ, από το εθνικό σκέλος της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης,
δηλαδή έναν µήνα πριν βγάλετε τη χρηµατοδότηση, είχατε χίλια
τριακόσια ογδόντα δύο παιδιά. Με το που βγάλατε τη χρηµατο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

δότηση, τα παιδιά αυτά έπεσαν στα χίλια εκατόν ένα. Μου κάνει
τροµερή εντύπωση, πώς όταν διαθέτετε χρηµατοδότηση για µια
δράση, καταφέρνετε να την υλοποιήσετε χειρότερα από πριν
που δεν είχατε εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση αυτή.
Αυτό επαναλήφθηκε, κυρία Φωτίου. Πότε επαναλήφθηκε; Στη
δεύτερη πρόσκληση. Η δεύτερη πρόσκληση δηµοσιεύτηκε τον
Δεκέµβριο του 2017 και αφορούσε υφιστάµενες κενές δοµές. Για
δεύτερη φορά καταφέρατε να µειώσετε επιπλέον τις θέσεις.
Άρα, κάθε φορά που εκδίδατε µια πρόσκληση για τη δηµιουργία
δοµών, καταφέρνατε παράλληλα και µειώνατε τις θέσεις στις
οποίες µπορούσε και φιλοξενούσε το ελληνικό κράτος παιδιά τα
οποία είχαν απόλυτη ανάγκη φιλοξενίας.
Δεν µίλησε ποτέ κανείς για ευαισθησία. Μιλήσαµε για απόλυτη
ανάγκη και απόλυτο σεβασµό από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων του πλαισίου της παιδικής προστασίας.
Τι κάναµε εµείς µε την αντίστοιχη πρόσκληση; Τον Ιούλιο του
2019, οι µακροχρόνιες θέσεις σε δοµές φιλοξενίας είναι χίλιες
εκατόν εξήντα τρεις. Σήµερα, έχουν αυξηθεί κατά 34% -επαναλαµβάνω- σε χίλες πεντακόσιες πενήντα εννέα.
Τώρα να κάνω µια σύντοµη παρέµβαση για τον θεσµό της επιτροπείας ο οποίος είναι απολύτως σηµαντικός. Στον θεσµό της
επιτροπείας -που ορίζει επιτρόπους σε όλη την επικράτεια για
την προστασία των παιδιών αυτών- ψηφίσατε έναν νόµο το 2018.
Αν δεν κάνω λάθος, το ΦΕΚ βγήκε τον Ιούλιο του 2018. Το ΦΕΚ
αυτό για τη θέσπιση του θεσµού της επιτροπείας µε δηµοσίους
υπαλλήλους επιτρόπους, οι οποίοι θα υπάγονταν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εποπτευόµενος φορέας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- είχε πάρα
πολλές κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έπρεπε να εκδοθούν, έτσι ώστε να λειτουργήσει τον οποίο ψηφίσατε και βγήκε
και εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2018. Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις βγήκαν έναν χρόνο µετά. Δηλαδή, εσείς προβλέπετε την
πολύ µεγάλη -και πολύ σωστά κι εµείς µαζί σας καταλαβαίνουµεανάγκη θεσµοθέτησης του θεσµού της επιτροπείας στη χώρα
µας, αργείτε έναν χρόνο να βγάλετε αυτές τις υπουργικές αποφάσεις και έρχεστε και τις βάζετε στις 19-6-2019, 24-6-2019, 276-2019 και 5-7-2019. Την πιο σηµαντική ΚΥΑ την βγάλατε δύο
µέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Και γιατί είναι σηµαντική η καθυστέρηση αυτή;
Η καθυστέρηση αυτή είναι πολύ σηµαντική, κυρία Φωτίου,
διότι από τον νόµο του 2018 προβλεπόταν ότι θα περάσει…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Σας παρακαλώ πολύ δεν σας διέκοψα.
Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, έχει
δίκιο. Δεν σας διέκοψε καθόλου. Σας άκουσε και όχι µόνο ήσασταν επιθετική αλλά και κάτι παραπάνω και σας άκουσε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχει δίκιο αλλά δεν απαντάει στην ερώτηση.
Απαντάει σε άλλο πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό θέλει να πει. Ο
κόσµος θα κρίνει. Σεβαστείτε αυτά που λέει. Τι να κάνουµε; Πρέπει να απαντήσει όπου θέλετε εσείς;
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Στον νόµο του 2018, κυρία Φωτίου,
προβλέπατε ότι τον Σεπτέµβριο του 2019 ο θεσµός της επιτροπείας θα έχει έρθει στο κρατικό σκέλος µέσω προκήρυξης του
ΑΣΕΠ και ο κ. Λιβάνιος το γνωρίζει πολύ καλά.
Πώς γίνεται να βγάζετε τις υπουργικές έναν χρόνο µετά, τρεις
µήνες πριν την έναρξη; Θα ήθελα πολύ µια απάντηση σε αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα σας κάνω και τέτοια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν είναι η ερώτηση αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ε, τι να κάνουµε; Ο
κόσµος θα την κρίνει εάν απαντάει ή όχι. Σεβαστείτε αυτό που
λέει.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Με το που παραλάβαµε, καταλάβαµε
-και ακόµη καταλαβαίνουµε- ότι στο ΕΚΚΑ -Εθνικό Κέντρο Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης- δεν είχε κινηθεί καµµία διαδικασία, πέραν
µιας µικρής παράτασης για το πώς θα λειτουργήσει ο θεσµός
της επιτροπείας. Οπότε το αν η δική µας η Κυβέρνηση, το αν το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριµένα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αυτό που εσείς ονοµάζετε «ευαισθησία», όχι, δεν
έχει ευαισθησία. Έχει γνώση της ευθύνης της και για τις δοµές
φιλοξενίας και για τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν τριπλό κόστος
από τις βραχυπρόθεσµες δοµές φιλοξενίας αλλά και για τον
θεσµό της επιτροπείας τον οποίο προσπαθούµε να λειτουργήσουµε κατόπιν τροµερής και επιβλαβούς δική σας καθυστέρησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ πολύ να
καταθέσετε τα στοιχεία που έχετε, γιατί ακούστηκε για παραποίηση στοιχείων. Τα άκουσε ο κόσµος και είναι σοβαρό.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 504/11-2-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «’Άλυτο
παραµένει το κτηριακό πρόβληµα των σχολείων που επλήγησαν
από τον σεισµό της 19ης Ιουλίου στον Δήµο Αιγάλεω».
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανερχόµαστε για µια ακόµη φορά στο πρόβληµα των σεισµόπληκτων σχολείων στη δυτική Αθήνα και, κυρίως, και ειδικά στο Αιγάλεω που δυστυχώς από τον Ιούλιο του
2019 παραµένει ανεπίλυτο. Μέχρι στιγµής αναγκαστικά έχει επιλεγεί η λύση των µετεγκαταστάσεων των πληγέντων σχολείων
σε άλλα, κάτι το οποίο όπως αντιλαµβάνεστε έχει δηµιουργήσει
µια µεγάλη αναστάτωση στη ζωή και των µαθητών και των οικογενειών τους.
Σας έχω ενοχλήσει γι’ αυτό το ζήτηµα µε σειρά από αναφορές
µου, τόσο εγώ όσο και άλλοι Βουλευτές από άλλα κόµµατα -και
αυτή είναι η αλήθεια-, γιατί είναι ένα µείζον θέµα, στο οποίο, δυστυχώς, τόσους µήνες µετά, δεν βλέπουµε να υπάρχει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αντιµετώπισής του, µια -αν θέλετεσυνέργεια όλων των αρµόδιων Υπουργείων και όλων των αρµοδίων φορέων. Εκεί πέρα νοµίζω –και θα εστιάσω- ότι υπάρχει το
µεγαλύτερο πρόβληµα. Είναι ζήτηµα δικό σας, του Υπουργείου
Εσωτερικών για τη χρηµατοδότηση, είναι θέµα της ΚΤΥΠ, είναι
θέµα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέµα του ΕΣΠΑ, είναι
θέµα του Υπουργείου Παιδείας, και τελικά δεν είναι θέµα κανενός. Εδώ πέρα αναδεικνύεται -αν θέλετε- το µείζον θέµα της παθογένειας που υπάρχει στην ελληνική δηµόσια διοίκηση και στο
πολιτικό σύστηµα.
Περιµένουµε, λοιπόν, να ακούσουµε από εσάς ποιο είναι το
σχέδιο του Υπουργείου, ποιο είναι το σχέδιο συνολικά της Κυβέρνησης, τι χρονοδιάγραµµα υπάρχει. Γνωρίζετε ποια είναι τα
θέµατα. Δεν θα µπω απλά στο θέµα του πρώτου σχολείου ή στο
θέµα του έβδοµου σχολείου ή του 17ου δηµοτικού ή των νηπιαγωγείων ή ακόµα και του ειδικού σχολείου το οποίο έχει µεταφερθεί στο 15ο δηµοτικό σχολείο το οποίο έχει επίσης σοβαρά
προβλήµατα και αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο
έχει ιδιαίτερη ευαισθησία το θέµα του ειδικού σχολείου.
Άρα, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν είναι λύση η
οποία έχει προταθεί, «λύση κανονικότητας» όπως µας είχε πει ο
κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά, ότι θα µπούµε σε συνθήκες
κανονικότητας. Δεν είναι λύση κανονικότητας τόσους µήνες µετά
να συνεχίζουµε να είµαστε σε προσωρινές λύσεις, µετεγκαταστάσεις, να µην υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα συγκεκριµένο, να
µην υπάρχει ανάληψη ευθύνης, αλλά δυστυχώς οι αρµοδιότητες
να είναι σε πολλά Υπουργεία µαζί και να µη γνωρίζει η µαθητιώσα
κοινότητα, η ένωση γονέων και κηδεµόνων, οι σύλλογοι γονέων
και κηδεµόνων, οι οικογένειες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά
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τα σχολεία, τι µέλλει γενέσθαι συγκεκριµένα από την πολιτεία.
Περιµένουµε, λοιπόν, να ακούσουµε ποια είναι η θέση σας,
ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα και να σας ζητήσουµε να συνδράµετε ουσιαστικά στην επίλυση ενός τόσο σοβαρού ζητήµατος που πλήττει την καθηµερινότητα σε µια δύσκολη γειτονιά της
δυτικής Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Πριν δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο ο οποίος θα απαντήσει, 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 έξι µαθητές και µαθήτριες και
τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λιβάνιε, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε αναφερθεί και σε προηγούµενη επίκαιρη για το συγκεκριµένο θέµα. Να δούµε λιγάκι τα πράγµατα έτσι ακριβώς
όπως είναι. Για την ακρίβεια, η ερώτηση που µνηµονεύετε στην
επίκαιρη ερώτησή σας είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Υποδοµών και στο Παιδείας. Δεν είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών η συγκεκριµένη. Το λέω αυτό για να µην υπάρχει καµµία
σκιά ότι δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο σεισµός του Ιουλίου, πράγµατι, δηµιούργησε πρόβληµα και
µάλιστα σε ευαίσθητες περιοχές, κυρίως, της δυτικής Αθήνας
και της δυτικής Αττικής, µε αποτέλεσµα ένας αριθµός σχολείων
να κριθούν σε πρώτη φάση ακατάλληλα, τα οποία µπόρεσαν να
διορθωθούν µε µερικές απλές -αν θέλετε- εργασίες επισκευών
και υπήρχαν σχόλια, εν προκειµένω τα τέσσερα στον Δήµο Αιγάλεω τα οποία χρειάζονται περισσότερη και µεγαλύτερη προσοχή
για να γίνει σωστή αποκατάσταση και όχι µερεµέτια τα οποία θα
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και των παιδιών, των µαθητών αλλά
και των εκπαιδευτικών.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, σε συνεργασία και µε όλους τους δήµους προσπαθήσαµε, όπου υπήρχε αίτηµα για αποκατάσταση
των ζηµιών από τον σεισµό, να το χρηµατοδοτήσουµε από το
πρόγραµµα που έχουµε για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Όλοι οι άλλοι δήµοι είµαστε δίπλα, προκειµένου να
λυθεί το πρόβληµα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά.
Ειδικά, λοιπόν, στην περίπτωση στο Αιγάλεω έχουµε την εξής
κατάσταση: Πράγµατι δόθηκε µια προσωρινή λύση αναγκαστικά,
προκειµένου να συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολεία, κάτι το
οποίο -όπως είναι λογικό- προφανώς διατάραξε την καθηµερινότητά τους, γιατί έπρεπε να µεταφερθούν σε κάποια άλλα σχολεία. Ευτυχώς το πρόβληµα έχει λυθεί ως ένα σηµείο, όσον
αφορά τις βάρδιες. Είµαστε πλέον σε πρωινή βάρδια το οποίο
είναι σηµαντικό. Το δεύτερο είναι η οριστική αποκατάσταση.
Δυστυχώς, όσον αφορά τα σχολεία δεν µπορούµε σε µια µέρα
να βάλουµε ένα καινούργιο κτήριο, να γίνουν όλες οι αποκαταστάσεις. Απαιτούν κάποια από αυτά τα τέσσερα σχολεία και µελέτες και εξειδικευµένες µελέτες στατικότητας κυρίως. Ο Δήµος
Αιγάλεω µας έχει ενηµερώσει ότι, πράγµατι, έχει προκηρύξει
στην προκήρυξη των µελετών, προκειµένου οι µελετητές να καθορίσουν τα τεύχη προδιαγραφών και αµέσως µετά θα προχωρήσουν στη δηµοπράτηση του έργου.
Εικάζω -και σύµφωνα µε την αναφορά που µας κάνει ο Δήµος
Αιγάλεω- ότι θα απαιτηθούν περίπου δεκαπέντε µήνες για να
ολοκληρωθούν τα έργα στα τέσσερα αυτά σχολεία.
Αυτό εναπόκειται πλέον και στον εργολάβο, αν µπορεί να επισπεύσει όσο το δυνατόν τις εργασίες. Θα επανέλθω και στη δευτερολογία. Δυστυχώς ένα από τα σχολεία είναι αρκετά παλιό.
Είναι πάνω από εξηνταετία πλέον, οπότε πρέπει να δούµε και κάποια άλλη λύση. Πιθανόν να χρειαστεί και µία ριζική ανακατασκευή, ώστε να µην αντιµετωπίσει παρόµοιο πρόβληµα στο
µέλλον.
Δυστυχώς όλα αυτά χρειάζονται ένα χρόνο. Δεν είναι εύκολο
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να λυθούν από τη µία µέρα στην άλλη. Προφανώς κατανοούµε
όλα τα συναρµόδια υπουργεία και το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στις οικογένειες και τους µαθητές τους ίδιους από την
αλλαγή που έχει συµβεί. Είναι προσωρινή. Θα απαιτηθεί όµως
ένας χρόνος για να λυθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ για
την τήρηση του χρόνου. Κύριος µε Κ κεφαλαίο.
Κυρία Γιαννακόπουλου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε
Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι ότι όλα αυτά τα ζητήµατα σίγουρα δεν
µπορούν να λυθούν από τη µία µέρα στην άλλη. Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές. Όµως, πρέπει να σας µεταφέρω την πολύ µεγάλη
αγωνία την οποία έχουν τόσοι οι γονείς όσο και οι µαθητές, ότι
µία προσωρινή λύση οδηγείται σιγά-σιγά στο να γίνει µόνιµη. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µε βάση αυτό το χρονοδιάγραµµα το
οποίο µας λέτε, θα έρθει και η νέα σχολική χρονιά και ακόµη θα
είµαστε σε προσωρινές λύσεις. Όλα αυτά εάν και εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα το οποίο λέει και στο οποίο έχει δεσµευτεί ο εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει τα συγκεκριµένα
ζητήµατα.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αφ’ ενός χρειάζεται να υπάρχει
µεγαλύτερος συντονισµός ανάµεσα σε όλα τα συναρµόδια
υπουργεία. Δυστυχώς και εκεί τρώγεται και έχει φαγωθεί ένα
πολύ σοβαρό χρονικό διάστηµα. Επίσης, αντιλαµβάνεστε ότι
είναι και πολύ µεγάλη η ευθύνη της ελληνικής πολιτείας όσον
αφορά στην πρόληψη συγκεκριµένων καταστάσεων. Δηλαδή, ο
προσεισµικός έλεγχος των σχολείων ή αν θέλετε ο έλεγχος της
στατικότητας, το πόσο σύγχρονα ή όχι είναι, των υποδοµών, είναι
κάτι το οποίο πρέπει να κάνει το αρµόδιο Υπουργείο σε συνέργεια και συντονισµό µε τα υπόλοιπα συναρµόδια Υπουργεία,
όπως επίσης και µε την αυτοδιοίκηση και µε όλες τις αρµόδιες
δοµές. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε, προκειµένου να µην
οδηγούµαστε µε σχετικά µικρούς σεισµούς σε τέτοιου είδους καθυστερήσεις και σε τέτοιου είδους προσωρινές λύσεις οι οποίες
δηµιουργούν πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Υπάρχει, λοιπόν, το θέµα του τι κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο. Υπάρχει και το ζήτηµα του τι κάνουµε
για να προλαµβάνουµε αυτά τα φαινόµενα. Και επειδή η δηµόσια
παιδεία είναι ένα µείζον αγαθό το οποίο πρέπει να το στηρίξουµε
και να το στηρίζουµε µε κάθε τρόπο, θέλω να µου πείτε αν έχετε
στον υπολογισµό για τις ενέργειες ως Υπουργείο, να δείτε το
επόµενο χρονικό διάστηµα έναν προσεισµικό έλεγχο των σχολείων. Να δούµε σε τι κατάσταση είναι, σε τι φάση τέλος πάντων
βρίσκονται οι υποδοµές τους, προκειµένου να µην οδηγηθούµε
σε αντίστοιχες περιπτώσεις ξανά σε τόσο χρονοβόρες διαδικασίες αποκατάστασης που πλήττουν µε πολύ µεγάλο τρόπο την
καθηµερινότητα των παιδιών και, βεβαίως, δηµιουργούν το µείζον θέµα της ασφάλειας των παιδιών µας στα σχολεία τα οποία
φοιτούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ.
Μου δίνετε την ευκαιρία σε συνέχεια και της δευτερολογίας
να σας πω µερικές σκέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή και
από πλευράς Υπουργείου αλλά και των συναρµόδιων Υπουργείων, όσον αφορά γενικότερα το θέµα της σχολικής στέγης.
Όσον αφορά την πρόληψη προφανώς συµφωνούµε ότι πρέπει
να γίνει ένα ειδικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου όλων των
σχολείων. Θα βρούµε έναν τρόπο χρηµατοδότησης, για να µην
επιβαρυνθούν το κόστος οι δήµοι. Αυτό που έχει σηµασία, είναι
ότι και η ΚΤΥΠ µε τις δυνατότητες που έχει προσπαθεί να συµβάλει. Ευτυχώς ο σεισµός έγινε τον Ιούλιο που δεν λειτουργούσαν τα σχολεία. Μας διευκόλυνε άµεσα να γίνουν αυτοψίες να
µην κινδυνεύσουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Προχωρήσαµε
άµεσα σε αυτοψίες. Κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το
κοµµάτι στην ανίχνευση και την καταλληλότητα των σχολείων.
Πρέπει να πάµε ένα βήµα παραπέρα το οποίο έχει κεντρικό ζη-
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τούµενο το ζήτηµα της σχολικής στέγης. Η δηµόσια παιδεία είναι
µία από τις πλέον κεντρικές υποχρεώσεις της πολιτείας. Δεν συζητάται το θέµα και πρέπει να διασφαλίσουµε όσο το δυνατόν
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, ώστε να είναι
αποδοτικότερο και το περιβάλλον στο οποίο διδάσκονται οι µαθητές.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα δούµε έτσι κι αλλιώς το θέµα του προσεισµικού ελέγχου όλων των κτηριακών σχολείων. Θα διαπιστώσουµε πώς µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα µε τα σχολεία
τα οποία είναι πολύ µεγάλης ηλικίας και δεν έχουν τις αντισεισµικές προδιαγραφές που χρειάζονται για το µέλλον. Πρέπει να
γίνει ένας σοβαρός σχεδιασµός ο οποίος θα έχει τουλάχιστον
έναν ορίζοντα δεκαετίας για ανίχνευση των µαθησιακών αναγκών
και των αιθουσών. Τα δεδοµένα υπάρχουν. Ξέρουµε τον πληθυσµό κάθε περιοχής. Μπορούµε να κάνουµε µια προβολή στο µέλλον και να δούµε ότι σε τέσσερα χρόνια το παιδί που γεννιέται
σήµερα θα πάει στην προσχολική αγωγή.
Άρα, λοιπόν, ένα µεγάλο πακέτο αφορά και την προσχολική
εκπαίδευση και τους παιδικούς σταθµούς. Και εκεί πρέπει άµεσα
σε συνεργασία µε τους δήµους να τελειώσει το θέµα οριστικά µε
νοµιµοποίηση άδειας λειτουργίας και διασφάλιση όλων των προδιαγραφών. Θα δώσουµε άλλη µία παράταση. Θα είναι λίγο µεγάλη αυτή η παράταση αλλά θα είναι η τελευταία φορά που,
πραγµατικά, δεν θα δεχθούµε καµµία συµµόρφωση.
Θα βρούµε τρόπο χρηµατοδότησης. Θα µιλήσουµε και µε τη
ΚΤΥΠ προφανώς και µε τους δήµους. Θα υπάρξει στενή συνεργασία και µε την ΚΕΔΕ και µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να
δούµε αν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν σχολεία από το ΕΣΠΑ.
Να εξετάσουµε ακόµα και τη δυνατότητα και των ΣΔΙΤ για την
ανέγερση σχολείων. Αλλά να δούµε τις ανάγκες σε σχολικές µονάδες, να δούµε ποια είναι παλιά, ώστε να προχωρήσουµε άµεσα
σε ένα πρόγραµµα τα επόµενα χρόνια, ώστε να φτιαχτούν οι
απαραίτητες σχολικές υποδοµές για να επιλυθεί αυτό το θέµα
για επόµενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Είστε η χαρά του Προεδρείου.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 515/17-2-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «τις απολύσεις είκοσι τεσσάρων
συµβασιούχων εργαζοµένων στην καθαριότητα του Δήµου Ρεθύµνης»
Κύριε Συντυχάκη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση αφορά τους είκοσι τέσσερις συµβασιούχους εργαζοµένους στην καθαριότητα του
Δήµου Ρεθύµνου, οι οποίοι απολύθηκαν στις 12-2-2020, δηλαδή
πριν από οκτώ ηµέρες, ύστερα από πενήντα και πλέον µήνες συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας στην ίδια υπηρεσία και στην
ίδια ειδικότητα.
Οι εργαζόµενοι αυτοί, όπως και χιλιάδες, βέβαια, συνάδελφοί
τους σε όλη την Ελλάδα, αφού πέρασαν από τον ΑΣΕΠ, εργάστηκαν στον δήµο µε διαδοχικές ανανεούµενες οκτάµηνες συµβάσεις µε αλλεπάλληλες παρατάσεις και προσωρινές διαταγές
των δικαστηρίων. Το ένα τρίτο από αυτούς είναι πολύτεκνοι και
έχουν πολύ σοβαρές ανάγκες. Οικογένειες, παιδιά που σπουδάζουν, χρέη σε τράπεζες, σε εφορίες. Είναι φανερό ότι η απόλυση
τους δηµιουργεί σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα,
αφού µετά την οµηρία χρόνων καταλήγουν στον δρόµο της ανεργίας.
Το δηµοτικό συµβούλιο Ρεθύµνου δύο φορές, µε οµόφωνες
αποφάσεις του είχε διαπιστώσει ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι καλύπτουν πραγµατικές υπαρκτές ανάγκες και ότι µετά τις
προσλήψεις της 3Κ είναι αναγκαίοι, στην υπηρεσία στην οποία
υπάρχουν πολύ µεγάλες ελλείψεις.
Αντί να προσληφθεί το απαιτούµενο προσωπικό, µε µόνιµη
σχέση εργασίας για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόµενων
αναγκών ενός τουριστικού δήµου, όπως είναι αυτός του Ρεθύµνου, η δηµοτική αρχή µε τις ευλογίες των κυβερνήσεων διαχρο-
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νικά και την συνεχή επίκληση νοµικών και συνταγµατικών κολληµάτων και εµποδίων κατέφυγε στην παράδοση της καθαριότητας
σε εργολάβο, δαπανώντας 1.600.000 τον χρόνο, σχεδόν το 30%
των ετήσιων εσόδων καθαριότητας από την τσέπη των δηµοτών.
Απασχολεί περίπου τριάντα πέντε άτοµα προσωπικό.
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι είκοσι τέσσερις απολυµένοι
εργαζόµενοι βρίσκονται και σε κινητοποιήσεις αυτές τις ηµέρες,
διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή, το δικαίωµά τους στη σταθερή εργασία. Φυσικά, σε αυτόν τον αγώνα έχουν τη συµπαράσταση των εργαζοµένων και του λαού της περιοχής.
Οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι στην καθαριότητα του Δήµου
Ρεθύµνου µέχρι σήµερα ζουν σε όλο το µεγαλείο, στο πετσί
τους, την κοροϊδία και τον εµπαιγµό διαχρονικά των κυβερνήσεων -και της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της
δικής σας- στα πλαίσια φυσικά µιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακυκλώνει την εργασία, επεκτείνει ελαστικές
εργασιακές σχέσεις, σε βάρος της µόνιµης εργασίας µε πλήρη
δικαιώµατα. Αρνείστε σκόπιµα, εδώ και πολλά χρόνια, τις προσλήψεις, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία δέκα-δώδεκα χρόνια, παρά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στους
δήµους. Οδηγείτε κρίσιµους τοµείς, όπως είναι η καθαριότητα,
σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αλλά και τον εµπαιγµό των δηµοτικών
αρχών που συναινούν στη διατήρηση της εργασιακής οµηρίας
των συµβασιούχων.
Κύριε Υπουργέ, για όλους τους παραπάνω λόγους, σας ερωτάµε: τι µέτρα θα πάρετε, ώστε να σταµατήσει αυτό το άθλιο καθεστώς της διαρκούς οµηρίας των εργαζοµένων, µετατρέποντας
τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου, εξασφαλίζοντας
αξιοπρεπή µισθό και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Δεύτερον, να σταµατήσει η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και γενικά, φυσικά των υπηρεσιών των δήµων, να γίνουν
όλες οι απαιτούµενες πρόσληψης προσωπικού µε µόνιµη και
σταθερή σχέση εργασίας, µε κρατική χρηµατοδότηση και φυσικά, να τηρούνται και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας µε σύγχρονα µέσα και ανανεωµένο στόλο και να µην επιβαρύνονται οι
δηµότες µε ανταποδοτικά τέλη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε Υφυπουργέ. έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Συντυχάκη, είναι δύο διαφορετικά θέµατα. Να δούµε το συγκεκριµένο και να συζητήσουµε όση ώρα θέλετε και το µείζον.
Στο συγκεκριµένο έχουµε την περίπτωση των υπαλλήλων, των
είκοσι τεσσάρων συµβασιούχων του Δήµου Ρεθύµνης, όπου
πράγµατι πρόσφατα έχασαν την αγωγή που είχαν υποβάλει ζητώντας να µετατραπεί η σχέση τους, από ορισµένου χρόνου, σε
αορίστου. Όπως είναι γνωστό, το Σύνταγµα απαγορεύει οποιαδήποτε άµεση µετατροπή σύµβασης ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Εκεί υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας ήταν ο
δικαστικός τρόπος στον οποίο υπάρχουν περιπτώσεις δικαστηρίων και µονοµελών πρωτοδικείων, που δέχονται και µετατρέπουν συµβάσεις και ο δεύτερος ήταν µια πρωτοβουλία που
ξεκίνησε -βλέπω και τον κ. Σκουρλέτη- η προηγούµενη κυβέρνηση, που αφορά την περιβόητη προκήρυξη 3Κ, η οποία ουσιαστικά έδινε µια αυξηµένη µοριοδότηση σε υπαλλήλους
ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε διαγωνισµό για θέσεις αορίστου χρόνου. Η
3Κ ολοκληρώθηκε, ο Δήµος Ρεθύµνης κάλυψε τις θέσεις που ζητούσε µε εργαζόµενους και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει νοµίζω, αίτηση µόνο στο δήµο Ρεθύµνου, οπότε από τη
µοριοδότηση προηγήθηκαν κάποιοι άλλοι και οι συγκεκριµένοι
δεν ήταν στον πίνακα επιτυχόντων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Όπως είναι γνωστό, το έχουµε εξαγγείλει και πολλές φορές,
µόλις τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, που αφορούν τους οριστικούς πίνακες 3Κ, θα ακολουθήσει ένας συµπληρωµατικός διαγωνισµός, όπου πάλι οι εργαζόµενοι θα έχουν αυξηµένη
µοριοδότηση µε βάση την εµπειρία όπου θα µπορούν αυτοί οι
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υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση. Επισηµαίνω ωστόσο, ότι µέχρι
σήµερα που µιλάµε ο Δήµος Ρεθύµνης δεν έχει υποβάλει αίτηµα
για επιπλέον θέσεις για την 3Κ και έχει λήξει η προθεσµία. Σε περίπτωση που το υποβάλει, θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα
που υπάρχει, προκειµένου να ενταχθεί στις προκηρυσσόµενες
θέσεις. Αυτό, λοιπόν, µπορεί να γίνει αυτήν τη στιγµή.
Ωστόσο, θα επανέλθω και στη δευτερολογία, οφείλω να πω ότι
ιδεολογικά, η Κυβέρνηση, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας
έχει διαφορετική αντίληψη σχετικά µε το αυτοδιοίκητο των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εµείς θεωρούµε ότι οι δήµοι
και οι δηµοτικές αρχές οφείλουν να σταθµίζουν όλα τα γεγονότα
και να αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τους πολίτες, αν επιθυµούν να έχουν την υπηρεσία µε σύµβαση σε εξωτερική εταιρεία είτε τη θέλουν να εκτελείται µέσα από ανθρώπινους και
οικονοµικούς πόρους του δήµου. Αυτό είναι θέµα της αυτοδιοίκησης. Εµείς δίνουµε τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να επιλέξει τι πραγµατικά θέλει, σταθµίζοντας τις ανάγκες της
περιοχής, την εποχικότητα και µια σειρά άλλων παραγόντων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ. Αυτή η αοριστία στις απαντήσεις
σας, δεν χαρακτηρίζει µόνο εσάς, αλλά χαρακτήριζε πάντα τις
κυβερνήσεις όταν δεν είχαν κάτι πολύ συγκεκριµένο. Γι’ αυτό,
εµείς πάντα συνδέουµε το συγκεκριµένο µε το µείζον, δεν το
αποσυνδέουµε, υπάρχει µια διαλεκτική σχέση. Δηλαδή τι; Ότι η
πολιτική την οποία εφαρµόζετε στα πλαίσια των κανόνων, των
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως συνέπεια, χιλιάδες εργαζόµενοι να πετιούνται στον δρόµο, να υπάρχουν συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, να είναι σε µια διαρκή οµηρία. Αυτή είναι ιδεολογία σας. Έτσι δεν είναι; Αυτή είναι η ιδεολογία σας.
Η ουσία, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και η δική σας, συνεχίζετε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς
των ατοµικών συµβάσεων, των εργολαβιών στην καθαριότητα.
Σας είπα πόσα δίνει ο Δήµος Ρεθύµνης για τις εργολαβίες, µε
κόστος τουλάχιστον κατά το 1/3 πιο πάνω από ό,τι αν είχε τη διαχείριση της καθαριότητας ο ίδιος ο δήµος, µε δικό του προσωπικό. Την ίδια στιγµή, φυσικά, προωθείτε µια αντίληψη, µια
λογική, αυτήν την ανταποδοτική λογική: «θέλεις καθαρή πόλη;
Πλήρωνε! Βάλε βαθιά το χέρι στην τσέπη», για να πληρώνουµε
τους εργολάβους και όχι τους εργαζόµενους. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Γι’ αυτό δεν µπορείτε να
δώσετε συγκεκριµένες και πειστικές απαντήσεις.
Θα κάνετε κάποια στιγµή κάτι αντίστοιχο µε την 3Κ. Πότε; Αν
και εφόσον και έχοντας πλέον ως δεδοµένο ότι αυτή η 3Κ δεν
έλυσε ζητήµατα. Απέλυσε, απολύει χιλιάδες εργαζόµενους.
Εσείς λέτε ότι θα συνεχίσετε στον ίδιο καµβά, που ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Να σας πω, ποια είναι η σχέση της εργολαβίας µε το ελάχιστο
προσωπικό, που είναι σε µια διαρκή οµηρία. Για παράδειγµα, µε
µια πρώτη εκτίµηση, που δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα, όταν δαπανούνται ετησίως 1,6 εκατοµµύρια ευρώ για τον
εργολάβο, θα µπορούσε ο δήµος µε 1 εκατοµµύριο ευρώ και µε
πολλαπλάσιο προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας. Όταν ο εργολάβος, ο οποίος είναι ένας για όλη την Κρήτη,
έχει αναλάβει δέκα δήµους ή τµήµατα των βασικών δήµων και
ζητά για πετρέλαιο -αυτό λέει η σύµβαση- 1,7 ευρώ το λίτρο,
όταν στην αγορά σήµερα αυτήν τη στιγµή που µιλάµε είναι 1,40
ευρώ το λίτρο, ποιος επιβαρύνεται το κόστος; Δεν το επιβαρύνεται ο δηµότης; Για ένα σπαστήρα, αυτό που χρησιµοποιούν
στην καθαριότητα, που έχει ο εργολάβος και το χρησιµοποιεί
δύο φορές το χρόνο, µόνο για το δήµο Ρεθύµνης -χώρια τους
άλλους δήµους που ανέφερα- λαµβάνει 108.000 ευρώ, όταν η
αξία του είναι στα 400.000 ευρώ µε το ΦΠΑ. Υπολογίστε, λοιπόν,
πόσα βγάζει ετησίως ο εργολάβος από τους δήµους. Ποιανού
είναι αυτά τα χρήµατα; Δικά σας είναι; Των δηµοτών είναι. Αυτοί
θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, να τα πληρώσουν.
Κύριε Υπουργέ, κινείστε στη λογική εµπορευµατοποίησης των
κοινωνικών αγαθών και των υπηρεσιών. Εσείς µπορεί να το βαφτίζετε αυτό κανονικότητα, βιώσιµη ανάπτυξη, ο ΣΥΡΙΖΑ δίκαιη,
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εµείς είχαµε αντιταχθεί στην 3Κ του ΣΥΡΙΖΑ, µε το σύστηµα δηλαδή αυτό της µοριοδότησης, προβλέποντας ότι θα απολυθούν
χιλιάδες εργαζόµενοι στους δήµους. Τότε βγαίνατε όλοι στα κεραµίδια. Να, που σήµερα, δυστυχώς, όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι
µένουν χωρίς δουλειά.
Στην καθαριότητα του Δήµου Ηρακλείου, για το θέµα που κουβεντιάζουµε δηλαδή, το 2015 είχαν προσληφθεί πενήντα ένας
εργαζόµενοι ΙΔΟΧ. Με την 3Κ έµειναν µόνο οι έντεκα. Κάποιοι
εγκατέλειψαν, βέβαια, στην πορεία, αναζητώντας αλλού εργασία
και οι υπόλοιποι είκοσι τέσσερις, για τους οποίους γίνεται σήµερα λόγος, πετιούνται στον δρόµο. Αυτή ήταν η 3Κ. Δηλαδή,
δουλεύουν σκληρά, µέσα στη βρωµιά, χωρίς µέσα ατοµικής προστασίας, τους χρωστούν ολόκληρο το 2019 και το 2020, µέχρι
αυτήν τη στιγµή που µιλάµε και τρεις-τέσσερις µήνες το γάλα
του 2019. Μιλάµε ότι δεν έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Και εσείς επικαλείστε το Σύνταγµα. Δεν το είπατε στην πρωτολογία σας, βέβαια. Προλαβαίνω, γιατί µπορεί να το πείτε στην
δευτερολογία σας.
Πριν από λίγο καιρό συζητήθηκε η Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Γιατί δεν δεχτήκατε και απορρίψατε ασυζητητί όχι µόνο
εσείς αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα
Αλλαγής και οι υπόλοιποι- την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ για
την αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγµατος για την άρση κάθε
συνταγµατικής απαγόρευσης για τη µετατροπή των συµβάσεων,
των συµβασιούχων, σε αορίστου χρόνου. Γιατί δεν το κάνατε;
Σας εµπόδισε κάποιος; Όχι, είναι µέρος της πολιτικής, της ιδεολογίας σας. Αυτό είναι.
Άρα λοιπόν, είστε όλοι υπόλογοι απέναντι στους εργαζόµενους. Δεν κάνουµε πίσω, κύριε Υπουργέ, από την άποψή µας και
τη θέση µας για µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Είναι δίκαιο και υπερώριµο το αίτηµα. Γι’ αυτό απαιτούµε την άµεση µετατροπή όλων των συµβάσεων από ορισµένου σε αορίστου
χρόνου, καµµία απόλυση των συµβασιούχων. Οι εργαζόµενοι δεν
πρέπει να συµβιβαστούν. Δεν συµβιβάζονται, µάχονται, διεκδικούν αυτό το δικαίωµά τους, όπως επίσης διεκδικούν και τα
βαρέα και ανθυγιεινά.
Είναι δυνατόν ένας εργαζόµενος στην καθαριότητα να µην έχει
βαρέα και ανθυγιεινά; Πού ζούµε; Φυσικά, να ανανεωθεί και ο
µηχανοκίνητος στόλος -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- των υπηρεσιών καθαριότητας.
Άρα, µε νοµικίστικα τερτίπια, κύριε Υπουργέ, δεν λύνονται τα
ζητήµατα. Έχετε σοβαρότατη ευθύνη. Σε αυτές τις πολιτικές δυστυχώς- και δήµοι, δήµαρχοι, συναινούν, ακολουθούν δηλαδή,
την ίδια πολιτική. Σταµατήστε να παίζετε αυτό το µπαλάκι µε
τους συνταξιούχους µεταξύ Κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλούµε, για άλλη µία φορά, να µην απολυθούν αυτοί οι εργαζόµενοι και να µετατρέψετε αυτές τις συµβάσεις, από ορισµένου, σε
αορίστου χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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,
πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 14ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό, µετά το καλωσόρισµα, θα θέλαµε να σας
πούµε, παιδιά να µην σας προξενεί εντύπωση το ότι η Βουλή σήµερα δεν έχει πολλούς Βουλευτές. Είναι µία διαδικασία, που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι µία σπουδαία διαδικασία
της Βουλής όπου έρχονται εδώ Βουλευτές που ασχολούνται είτε
µε θέµατα της επαρχίας από όπου εκλέγονται είτε γενικότερου
ενδιαφέροντος και κάνουν ερωτήσεις στους αρµόδιους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν στα θέµατα αυτά της επικαιρότητας.
Λέγονται επίκαιρες ερωτήσεις αυτές. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι
άλλοι Βουλευτές δεν ενδιαφέρονται. Απλούστατα, δεν έχουµε
ολοµέλεια σήµερα και είναι σε άλλες επιτροπές, όπου και σε
αυτές επιτελούν σπουδαίο έργο, γιατί προετοιµάζουν τα νοµοθετήµατα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είµαστε λίγοι σήµερα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να είµαστε ξεκάθαροι: Μόλις το ΑΣΕΠ βγάλει τους οριστικούς πίνακες, ετοιµάζεται η συµπληρωµατική 3Κ. Νοµίζω ότι είναι
θέµα λίγων εβδοµάδων. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, πρέπει σε αυτή τη χώρα, κάποια στιγµή να αποφασίσουµε ποιοι είναι οι συµβασιούχοι, πού χρειάζονται εποχικές
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και πού χρειάζεται µόνιµο προσωπικό. Το ότι, όποιος µπαίνει µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, αυτοµάτως έχει και αξίωση µετατροπής σε αορίστου χρόνου, είναι
κάτι διαφορετικό. Έχει γίνει κατάχρηση -αν θέλετε- των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, για να καλύψουν µόνιµες, πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και ο τοµέας καθαριότητας, ενδεχοµένως, είναι
ένας από αυτούς. Ωστόσο, η άκριτη µετατροπή όλων των ορισµένου χρόνου σε αορίστου, εµάς δεν µας βρίσκει, έτσι κι αλλιώς, σύµφωνους.
Τρίτον, είπατε για το ποσό που δίνει ο Δήµος Ρεθύµνης σε
ιδιώτες και τι δίνει. Θα κάνετε έλεγχο σκοπιµότητας ή θα κάνουµε εµείς, σε έναν δήµο εάν θέλει να δώσει µε τον «α» ή τον
«β» τρόπο τα χρήµατά του; Θα τοποθετήσουµε κυβερνητικό κοµισάριο, ο οποίος θα τον πιάνει από το αυτί τον δήµαρχο και θα
του λέει «κάνε αυτό» ή «κάνε το άλλο»; Θα θέλατε, για παράδειγµα, να πάµε εµείς στον κ. Πελετίδη, εµείς ως Κυβέρνηση, να
του λέγαµε «όχι, µην κάνεις αυτό, πήγαινε κάνε κάτι άλλο»;
Μιλάω για έναν δήµαρχο, που τον τιµάω και τον σέβοµαι και ο
οποίος προέρχεται από το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας.
Η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση αποφασίζει µε βάση τα γεγονότα της περιοχής και οι δηµοτικές αρχές, οι
οποίες εκλέγονται µάλιστα και µε ευρεία πλειοψηφία από τον
λαό, αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τον τόπο τους. Άλλοτε,
όπως σε όλα τα πράγµατα στη ζωή, κάνουν σωστές επιλογές,
άλλοτε δεν κάνουν σωστές επιλογές. Αλλά το να λέτε «γιατί το
έκανε αυτό ο δήµος» δεν είναι σωστό. Είναι υποχρέωση του
δήµου να προασπίσει αυτό που θεωρεί καλύτερο για το συµφέρον των δηµοτών, που ζουν εκεί.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι σηµαντικό το ζήτηµα της ανανέωσης
του µηχανολογικού εξοπλισµού -επειδή το θέσατε. Υπήρχε πρόσκληση στο προηγούµενο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, που δόθηκε ένα σεβαστό ποσό για ανανέωση και προµήθεια νέου
µηχανολογικού εξοπλισµού. Αυτή η Κυβέρνηση προχώρησε σε
προµήθεια, σε επιχορηγήσεις σε όλους τους δήµους κάτω των
πενήντα χιλιάδων κατοίκων -είναι σε διακόσιους εξήντα έξι δήµους, αν θυµάµαι καλά- για να πάρουν ένα απορριµµατοφόρο,
προκειµένου να το χρησιµοποιήσουν στις υπηρεσίες τους για την
αποκοµιδή. Προφανώς εξετάζουµε και στο νέο επενδυτικό πρόγραµµα για τους δήµους ειδικές δράσεις για την ανανέωση του
µηχανολογικού εξοπλισµού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι κοντά στους δηµάρχους,
ακούει τα προβλήµατά τους και προσπαθεί να βρει λύσεις σε ό,τι
πρόβληµα υπάρχει στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει ο κρατικός προϋπολογισµός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
τώρα στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 522/17-2-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου)
Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αυτοτελείς
Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ)».
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου ένα σχόλιο: Δεν ξέρετε πόσο
χαίροµαι να σας βλέπω να µιλάτε για το έργο της προηγούµενης
κυβέρνησης για τα 3Κ, για τις προµήθειες µηχανηµάτων έργων.
Περιµένουµε να δούµε και το δικό σας, όµως.
Πάνω σε αυτό, έρχοµαι στην ερώτηση, που σας καταθέτω σήµερα. Όπως γνωρίζετε, µε τον νόµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» προβλέφθηκε η δηµιουργία αυτοτελών υπηρεσιών ελέγχου νοµιµότητας
αποκεντρωµένων, πλέον, που δεν θα υπάγονται στις αποκεντρω-
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µένες διοικήσεις, αλλά αποκεντρωµένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο λόγος που είχαµε οδηγηθεί σε αυτή τη νοµοθέτηση ήταν ακριβώς γιατί είχαµε εντοπίσει δυσλειτουργίες
πάνω στο θέµα του ελέγχου νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ
και όχι βεβαίως, προβλήµατα, που πολλές φορές ανέκυπταν όταν
ο έλεγχος της νοµιµότητας ερχόταν στα χωράφια της σκοπιµότητας. Αυτό γινόταν από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις, από ένα
στελεχιακό δυναµικό το οποίο πάντοτε δεν είχε την επάρκεια, µε
αποτέλεσµα έργα να αργούν, αποφάσεις να µην κρίνονται και
ουσιαστικά η λειτουργία του ελέγχου από τις αποκεντρωµένες
διοικήσεις να λειτουργεί ως τροχοπέδη στους σχεδιασµούς των
ΟΤΑ. Έτσι, λοιπόν, προβλέφθηκε η συγκρότηση αυτών των αυτοτελών υπηρεσιών, όπου η στελέχωσή τους, κυρίως ως προς
τον ελεγκτή, ως προς τον επόπτη νοµιµότητας, θα προέκυπτε
µέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να υπάρχουν και τα κατάλληλα προσόντα. Διότι, πολλές φορές κατά το παρελθόν είχαµε δει ανθρώπους που ασκούσαν τον έλεγχο νοµιµότητας, να
µην είναι και κατάλληλοι, να προέρχονται από άλλες υπηρεσίες
του δηµοσίου, µέσα από µετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ., µε αποτέλεσµα πολλά πράγµατα να κολλάνε και να υπάρχει όλο αυτό
το πρόβληµα, που φαντάζοµαι ότι σας είναι γνωστό κι εσάς.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι το εξής: Ενώ απ’ όσο γνωρίζουµε
έχει προχωρήσει η διαδικασία του ΑΣΕΠ, ενώ έχουν προβλεφθεί
τα πάντα, τι γίνεται και δεν προχωράει αυτή υπόθεση; Είναι και
αυτό κάτι το οποίο σκεφτόσαστε να ξηλώσετε όπως µία σειρά
άλλες διατάξεις µέσα από τον νόµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»; Διότι σε
αυτό ειλικρινά είσαστε πρωταθλητές. Ξηλώνετε ένα βήµα µεταρρυθµιστικό το οποίο ξεκίνησε και θα υπήρχε και συνέχεια, αλλά
που απ’ ό,τι φαίνεται εσείς δεν εκτιµάτε και κινείστε στην αντίθετη κατεύθυνση.
Περιµένω τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Σας ευχαριστώ.
Επιτρέψτε µου, επειδή αναφερθήκατε γενικά στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και στην αρχική σας πρόταση ότι η Κυβέρνηση αυτή και
ειδικά το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει ό,τι θετικό έχει
γίνει στην αυτοδιοίκηση και αλλάζει ό,τι κρίνει ότι ήταν προς τη
λάθος κατεύθυνση. Έτσι, λοιπόν, έχω αναφερθεί και εγώ προσωπικά για την συµβολή της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας
και για την εξέλιξη του µητρώου πολιτών, για παράδειγµα, σε θέµατα, τα οποία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Από την άλλη, όµως, υπήρχαν πράγµατα όπως η άκριτη εφαρµογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των δηµοτικών συµβουλίων, η οποία δηµιούργησε τροµερά µεγάλα προβλήµατα
λειτουργίας και τα οποία, παρά τη σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων που έχουµε κάνει, συνεχίζουν και υπάρχουν ακόµα. Και σε
αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θέτετε -και σας ευχαριστώ ειλικρινά για
την ερώτηση- το θέµα της αυτοτελούς υπηρεσίας των ΟΤΑ.
Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε µου να πω για την αποκατάσταση µίας
ιστορικής αλήθειας, η ανεξαρτησία της αυτοτελούς υπηρεσίας
των ΟΤΑ θεσπίστηκε από το 2010, η οποία δεν εφαρµόστηκε και
δεν ολοκληρώθηκε, από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η πολιτική, λοιπόν,
ηγεσία του Υπουργείου συµφωνεί απόλυτα ότι πρέπει ο έλεγχος
της αυτοδιοίκησης να είναι απολύτως ανεξάρτητος και να είναι
αποκλειστικά έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων και να µην εισέρχονται στη σκοπιµότητα. Ως εκ τούτου, το προεδρικό διάταγµα για τη σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας έχει
υπογραφεί και οδεύει προς το Συµβούλιο της Επικρατείας για
επεξεργασία. Η διαδικασία πλήρωσης, µόλις δηµοσιευθεί το
ΦΕΚ, αυτοµάτως θα µεταφερθεί το προσωπικό από τις αποκεντρωµένες στη νέα αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει σαράντα πέντε θέσεις νοµικών οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων και θα απασχολούνται στις αυτοτελείς
υπηρεσίες εποπτείας, πέντε για κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση,
πλην της Αττικής, και δεκαπέντε για την Αττική η οποία έχει τον
µεγαλύτερο φόρτο.
Αυτοί οι σαράντα πέντε νοµικοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι,
µαζί µε το υπάρχον προσωπικό, θα συµβάλλουν στον έλεγχο νο-
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µιµότητας των πράξεων. Είναι σηµαντικό ότι πρόκειται για νοµικούς οι οποίοι θα έχουν και το απαραίτητο υπόβαθρο και την
απαραίτητη διάθεση για να προχωράει το έργο τους.
Επικεφαλής της ανεξάρτητης εποπτείας θα επιλεγεί, όπως
προβλέπεται, µέσω ΑΣΕΠ και µε βάση αντικειµενική διαδικασία.
Διαχωρίζουµε απολύτως οποιαδήποτε πολιτική παρέµβαση στον
έλεγχο νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ από την οποιαδήποτε και
οποιουδήποτε χρώµατος κρατική παρέµβαση.
Ως εκ τούτου, σε λίγο καιρό, µόλις δηµοσιευθεί το προεδρικό
διάταγµα για την αυτοτελή υπηρεσία της εποπτείας, θα προχωρήσουµε στη στελέχωση και ευελπιστούµε σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα να «τρέξουν» και οι προσλήψεις και να στελεχωθούν, ώστε να αρχίσει πλήρως η λειτουργεία και να φύγουµε
από αυτό το ουσιαστικά επί δεκαετίας µεταβατικό διάστηµα
όπου προβλέπεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου των ΟΤΑ, αλλά
δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για
τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είµαι καλοπροαίρετος θα σας έλεγα:
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, κάντε αυτό που
λέτε ότι θέλετε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βοηθήστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διότι τουλάχιστον σε αυτό το
σηµείο φαίνεται ότι υπάρχει µία κοινή οπτική.
Όµως, επιτρέψτε µου, επειδή κάνατε ένα σχόλιο εισαγωγικά,
να πω πως σε όλα τα άλλα τα ζητήµατα, τα οποία άνοιξαν µε τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ I», που αποτελούσε ένα πρώτο αποφασιστικό βήµα
εκδηµοκρατισµού και µιας νέας µεταρρυθµιστικής εποχής, γυρνάτε ολοταχώς προς τα πίσω.
Να σας αναφέρω µερικά; Μερικά τα είπατε. Τολµήσατε µε µια
αποφασιστική κίνηση, η οποία ήθελε να αντιστοιχίσει τους πραγµατικούς κοινωνικούς τοπικούς συσχετισµούς στο επίπεδο της
σύνθεσης των κοινοβουλίων, να διαλύσετε και να νοθεύσετε την
απλή αναλογική. Γιατί; Γιατί υπερασπίζεστε ένα προσωποκεντρικό αδιαφανές σύστηµα διοίκησης των δήµων που έχει καταταλαιπωρήσει τις τοπικές κοινωνίες.
Φτάσατε ακόµα στο σηµείο την ασφαλιστική δικλίδα που έδινε
ο νόµος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τη δυνατότητα συνεργασιών µέσω της
ανάθεσης θέσεων ευθύνης σε ανθρώπους που προέρχονται από
άλλες παρατάξεις έτσι ώστε να δηµιουργούνται πλειοψηφίες διοίκησης, να την καταργήσετε και να πείτε: «Εάν θέλετε νέες πλειοψηφίες εντός των δηµοτικών συµβουλίων, ελάτε και συµπράξτε
υπό τον δήµαρχο». Δηλαδή τι ευλογείτε; Την προσωποκεντρική
αντίληψη διοίκησης των δήµων.
Αλήθεια, τι γίνεται µε αυτά που προέβλεπε ο συγκεκριµένος
ν.4555, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I», για τη νέα λογική κατανοµής των ΚΑΠ
µε βάση σύγχρονα κριτήρια που έχουν να κάνουν µε την ορεινότητα, τη νησιωτικότητα, τις τοπικές ιδιοµορφίες; Όλα αυτά τα
έχετε πάει στην άκρη. Τι γίνονται οι επιτροπές που σχετίζονται
µε τις αρµοδιότητες οι οποίες είναι περιπεπλεγµένες ανάµεσα
στον Α’ και στον Β’ βαθµό, ανάµεσα στον Α’, στον Β’ βαθµό και
την κεντρική διοίκηση; Πού πάνε όλα αυτά;
Αντίθετα, γυρνάτε ολοταχώς πίσω. Και το µόνο που σας νοιάζει ξέρετε ποιο είναι; Αυτό το οποίο περίπου το είπατε πριν,
απαντώντας και σε άλλους συναδέλφους, ότι έχετε µια διαφορετική αντίληψη για τα θέµατα των ΟΤΑ.
Κοιτάξτε να δείτε, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν
είναι ανώνυµες εταιρείες. Δεν µπορεί η αγορά να εισβάλει κι εδώ.
Είναι θεσµοί κοινωνικής µορφής συγκρότησης. Βασίζονται πάνω
στην ανταποδοτικότητα ανάµεσα σε µια σχέση των πολιτών και
της τοπικής κοινωνίας µε τους εκλεγµένους αιρετούς εκπροσώπους της.
Αν θέλετε λοιπόν πραγµατικά να υπηρετήσετε µία τέτοια αντίληψη, πρέπει να κάνετε µία στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών.
Προς το παρόν αυτό που κάνετε είναι να προσπαθείτε άµεσα ή
έµµεσα να εκχωρήσετε πεδία κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής
ανταποδοτικότητας στον ιδιωτικό τοµέα. Ως προς αυτό είστε συνεπείς, αλλά ως προς τα υπόλοιπα ειλικρινά είστε καταστροφι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Σκουρλέτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ.
Λοιπόν, λέτε για απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση την ώρα
που εκλέγεται αιρετό µονοπρόσωπο όργανο. Ο δήµαρχος και ο
περιφερειάρχης εκλέγεται µε το 50% συν 1%, αλλά θα του λέµε
ότι δεν θα έχει το δηµοτικό ή το περιφερειακό συµβούλιο µαζί
του, δεν θα έχει σύµπραξη µαζί του, αλλά θα έχει ένα δηµοτικό
συµβούλιο απέναντι.
Τι είχατε σκοπό να κάνετε; Συνεργασίες υποτίθεται. Συνδιαλλαγές, λέω εγώ. Ο δήµαρχος θα ήταν όµηρος του καθενός δηµοτικού συµβούλου ο οποίος θα ήθελε ένα αξίωµα για να
παρέχει οποιαδήποτε στήριξη. Αυτό είναι µεταρρύθµιση. Θέλατε
απλή αναλογική; Να πηγαίνατε σε έµµεση εκλογή δηµάρχων από
τα δηµοτικά συµβούλια. Αφήσατε το ένα και αφήσατε το άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Και γιατί δεν το φέρατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Γιατί
εµείς έχουµε άλλη αντίληψη. Εµείς πιστεύουµε ότι ο δήµαρχος
και ο περιφερειάρχης εκλέγονται και είναι υπόλογοι έναντι των
πολιτών για να εφαρµόσουν το έργο για το οποίο οι ίδιοι ψηφίστηκαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Είναι εκτελεστικό όργανο ο δήµαρχος, δεν είναι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Σκουρλέτη,
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είναι όργανο το οποίο έχει ευρύτατη λαϊκή νοµιµοποίηση και εκλέγεται
µε πάνω από 50%.
Είπατε για τον τρόπο υπολογισµού των ΚΑΠ. Είπα κι εγώ στη
Βουλή ότι σαν φιλοσοφία ο τρόπος υπολογισµού του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είναι σωστός. Δεν υπάρχουν όµως ακόµα τα στοιχεία.
Πρέπει να φτιάξουµε ένα σύστηµα υπολογισµού των ΚΑΠ το
οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα πραγµατικά κόστη που έχουν µετρήσιµα οι δήµοι, από την αγροτική οδοποιία µέχρι τον πληθυσµό, όχι µόνο τον πληθυσµό. Είναι λάθος να υπάρχει σχεδόν
αποκλειστικά το πληθυσµιακό κριτήριο. Το είπα όταν άλλαξε η
σχετική διάταξη και επανήλθε προσωρινά η διάταξη που υπήρχε
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Ξέρετε, θεωρούµε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει όλα τα
εργαλεία που χρειάζεται για να µπορεί να κάνει τη δουλειά της.
Εµείς, λοιπόν, προχωράµε την εποπτεία. Είµαστε επτά µήνες Κυβέρνηση και φέρνουµε το νοµοσχέδιο, φέρνουµε το προεδρικό
διάταγµα σε εποπτεία.
Υπενθυµίζω ότι εσείς ψηφίσατε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Όταν αποχωρήσατε από το Υπουργείο υπήρχε άλλη πολιτική ηγεσία. Δεν
είδα την ίδια ζέση για να προωθηθούν τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα. Εµείς το κάνουµε κι εµείς θα κάνουµε και το άλλο στην
αυτοδιοίκηση. Όλη αυτή η πανσπερµία ελέγχων που υπάρχει
από όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που είναι πάνω στην
αυτοδιοίκηση -και είναι δεκαπέντε ή δεκαέξι, τόσους τους έχει
µετρήσει η ΚΕΔΕ- θα τους µαζέψουµε και θα τους ενοποιήσουµε.
Θα υπάρχουν ελάχιστες. Θα υπάρχει η Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας των ΟΤΑ και θα υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
η οποία θα ελέγχει τις πράξεις σύµφωνα µε το νοµικό της πλαίσιο.
Έχουµε πραγµατικά άλλη αντίληψη. Εµείς θέλουµε µια σύγχρονη αυτοδιοίκηση µε ανοιχτά τα µάτια προς τον κόσµο, µε καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, µε
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µε καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Αυτό θα κάνουµε κι αυτό προχωράµε. Θα δείτε και
στο νοµοσχέδιο που κατατίθεται και θα συζητηθεί την άλλη εβδοµάδα στη Βουλή σηµαντικά βήµατα για την τοπική ανάπτυξη. Θα
δείτε προβλήµατα τα οποία προσπαθούµε να επιλύσουµε και
αφορούν την απορροφητικότητα των έργων του ΕΣΠΑ από τους
δήµους. Θα δείτε τον τρόπο που έχουµε βρει να επιλύσουµε ένα
θέµα υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών και θα δείτε πράγµατα τα οποία γίνονται σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοί-
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κηση, ώστε να πετύχουµε τον πραγµατικό στόχο που είναι η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο
συνοδοί καθηγητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να πω και σε εσάς, παιδιά, ότι σήµερα είναι ηµέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι µία σπουδαία λειτουργία της Βουλής. Οι
Βουλευτές ελέγχουν τους Υπουργούς. Τους κάνουν επίκαιρες
ερωτήσεις για τα θέµατα που αφορούν γενικά τη χώρα µας ή τις
τοπικές περιφέρειες όπου εκλέγονται. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν
πολλοί Βουλευτές σήµερα, γιατί δεν έχουµε Ολοµέλεια για να
έχουµε νοµοθετικό έργο. Βρίσκονται όµως οι άλλοι Βουλευτές
στις επιµέρους Αίθουσες της Βουλής όπου επεξεργάζονται νοµοθετήµατα. Αυτός είναι ο λόγος, και να µην σας ξενίζει, που δεν
υπάρχει πολύς κόσµος εδώ.
Προχωράµε τώρα στις δύο επόµενες και τελευταίες ερωτήσεις:
Στη δεύτερη µε αριθµό 532/18-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µε θέµα: «Γιατί συνεχίζετε την προσπάθεια της
προηγούµενης κυβέρνησης για ενταφιασµό των παραδοσιακών
προϊόντων τσικουδίας και τσίπουρου;».
Και στην τρίτη µε αριθµό 516/17-2-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε θέµα: «Τις προωθούµενες αλλαγές στο καθεστώς διάθεσης
του χύµα τσίπουρου και τσικουδιάς».
Επειδή και οι δύο ερωτήσεις αναφέρονται στο ίδιο θέµα, θα
συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς, βεβαίως, να παραβιάζεται ο
χρόνος οµιλίας. Δηλαδή, και οι δύο Βουλευτές θα έχουν τον
χρόνο που προβλέπεται και ο Υπουργός θα έχει τον διπλάσιο
χρόνο. Θα απαντήσει και στις δύο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα έχει µία προϊστορία. Η προϊστορία τι
λέει; Ότι αντιτιθέµενα συµφέροντα είναι αυτά των παραγωγών αµπελουργών και παραδοσιακών αποσταγµατοποιών µε αυτά
των βιοµηχάνων.
Οι βιοµήχανοι χρόνια τώρα προσπαθούν να απαξιώσουν, να
δυσφηµήσουν και να σαµποτάρουν τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής µε διάφορες µεθόδους.
Κάνοντας λόµπι ουσιαστικά πέτυχαν τα εξής. Με προσεταιρισµό του αντίστοιχου τµήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών
ετοίµασαν φάκελο ο οποίος λέει ότι ο βιοµηχανικός τρόπος παραγωγής είναι ο παραδοσιακός και αυτός οδηγεί στο προϊόν που
λέγεται «τσικουδιά». Αυτό είναι το ένα. Σας το είπα πολύ συνοπτικά.
Το δεύτερο αποτέλεσµα του λόµπι των βιοµηχάνων ήταν η κ.
Παπανάτσιου να νοµοθετήσει ότι η διαδικασία της παραγωγικής
αποσταγµατοποίησης που γίνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο
δεν οδηγεί σ’ ένα προϊόν που λέγεται «τσικουδιά» ή «τσίπουρο»,
αλλά οδηγεί σε ένα προϊόν που λέγεται «απόσταγµα διήµερων».
Λες και η απόσταξη είναι µία διαδικασία που κρατά δύο ηµέρες.
Αυτή, λοιπόν, η νοµοθέτηση δεν ήρθε εκ του µηδενός, ήρθε
ως αποτέλεσµα του λόµπι των βιοµηχάνων.
Έρχεται ο προκάτοχός σας Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαδηµητρίου το 2017 και βγάζει µία υπουργική απόφαση στην
οποία λέει ότι το προϊόν που λέγεται «τσικουδιά» µπορεί να διατίθεται µόνο εµφιαλωµένο. Μέχρι εκεί καλά. Λέει, όµως, ότι εµφιαλωµένο προϊόν µπορούν να έχουν µόνο οι βιοµήχανοι. Οι
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άλλοι θα έχουν ένα χύµα προϊόν, το οποίο, επίσης, µπορεί να διαθέτουν στον καταναλωτή µέσα σε κέντρα εστίασης, µπαρ κ.λπ.,
αλλά χωρίς όνοµα, «no name», µε τίτλο «προϊόν απόσταξης διήµερων κ.λπ.».
Είναι σαν να λέµε για το ελαιόλαδο ότι δεν θα λέγεται πλέον
«ελαιόλαδο», αλλά θα λέγεται «προϊόν αποχύµωσης ελαιούχων
καρπών». Είναι προϊόν αποχύµωσης ελαιούχων καρπών, αλλά
είναι ελαιόλαδο.
Είναι σαν να µην σας λέµε εσάς µε το ονοµατεπώνυµό σας, µε
το οποίο είστε βαπτισµένος, όπως είναι η τσικουδιά βαπτισµένη
από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά κυρίως από
την παράδοση, η οποία έχει µεγαλύτερη ισχύ από τον νόµο. Μεγαλύτερη ισχύ από τον νόµο έχει η παράδοση! Και έχει µία ιστορία αυτός ο λαός και αυτός ο τόπος και δεν µπορούν µε
υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους να την καταργούν.
Είναι, λοιπόν, σαν να µην σας λένε εσάς µε το όνοµά σας, αλλά
να σας λένε «τέκνο της Ευάνδρου γης της Αιτωλοακαρνανίας».
Πώς θα νιώθατε; Ότι σας αφαιρούν αυτό το οποίο είστε ως
µέλος της κοινωνίας, ως µέλος της δηµόσιας ζωής αυτού του
τόπου.
Το ίδιο συµβαίνει και µε αυτό το προϊόν. Και δήθεν η εγκύκλιος
αυτή που έβγαλε ο Γενικός σας Γραµµατέας πάει να προστατεύσει –λέει- τους καταναλωτές. Δεν κατάλαβα! Με το που λέτε ότι
δεν θα διατίθεται µε το όνοµα, αλλά θα διατίθεται «no name»
είναι προστασία ή µάλλον το αντίστροφο γίνεται;
Πείτε µου από πού πηγάζει η εγκύκλιος αυτή, πού εδράζεται,
πού βασίζεται και γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς την ονοµασία;
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σαφέστατη.
Στο θέµα του φορολογικού λέει ότι πρέπει να φορολογηθεί µε
τον άλφα ή βήτα τρόπο. Αυτό είναι ένα θέµα που θα το συζητήσω
µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Όµως, ταυτόχρονα δεν λέει «των
διήµερων», λέει «της τσικουδιάς» και «του τσίπουρου». Και έρχεστε εδώ στην Ελλάδα -και δεν αναφέροµαι προσωπικά σε εσάςκαι µε το λόµπι των βιοµηχάνων η κ. Παπανάτσιου, που είχε και
το θράσος να κάνει ερώτηση και αυτή το προηγούµενο διάστηµα, νοµοθέτησε και αφαίρεσε το όνοµα αυτό που αποτυπώνει
µία ιστορία, αποτυπώνει µία παράδοση, αποτυπώνει µία διαδροµή.
Θα σας παρακαλούσα να αποσύρετε αυτή την εγκύκλιο, η
οποία είναι απαράδεκτη εντελώς. Και πιο απαράδεκτη είναι η
υπουργική απόφαση του προκατόχου σας, η οποία πρέπει να
τροποποιηθεί, όπως, επίσης, η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, όµως, ότι σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις –δεν εκφράζω αντίρρηση ούτε µοµφή- θα έπρεπε να έχουµε ενηµερωθεί
ότι θα υπάρξει τέτοιου είδους συζήτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν δεν συµφωνείτε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είπα ότι δεν συµφωνώ. Όµως, νοµίζω ότι δεν πρέπει τελευταία στιγµή, όταν µπαίνουµε ήδη στη διαδικασία, να ενηµερωνόµαστε ότι η διαδικασία θα είναι αυτού του τύπου -λέω και πάλι
και το επαναλαµβάνω για να µην παρεξηγηθούµε- ότι θα ακολουθηθεί, δηλαδή, αυτή η διαδικασία.
Μπαίνω στο προκείµενο τώρα.
Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά τις προωθούµενες αλλαγές στο καθεστώς διάθεσης του χύµα τσίπουρου και
τσικουδιάς.
Εστιάζουµε την ερώτησή µας στην απόφαση της Γενικής
Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, µε ηµεροµηνία 2-1-2020, µε βάση την οποία θα επιβάλλεται πρόστιµο
1.000 ευρώ στα καταστήµατα µαζικής εστίασης που χρησιµοποιούν τις ονοµασίες «τσίπουρο» ή «τσικουδιά» για τη διάθεση του
χύµα προϊόντος, των διήµερων αποσταγµατοποιών, δηλαδή των
αµπελοκαλλιεργητών µε δικαίωµα απόσταξης και µικρών αµβυ-
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κούχων, γεγονός που προκάλεσε την οργή των αµπελοκαλλιεργητών και των µικρών αποσταγµατοποιών.
Η χρήση των συγκεκριµένων όρων για τα προϊόντα απόσταξης
των διήµερων αποσταγµατοποιών είναι νοµικά κατοχυρωµένη και
δεν απαγορεύεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία, την οποία,
µάλιστα, επικαλείται η εγκύκλιος για την οποία συζητούµε.
Βεβαίως, η ρητή απαγόρευση των ονοµασιών αυτών για το
προϊόν των λεγόµενων «καζανάδων» δεν αποτελεί, κατά τη
γνώµη µας, «κεραυνό εν αιθρία». Έρχεται σε συνέχεια µιας σειράς άλλων αποφάσεων, γνωµατεύσεων, εγκυκλίων, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είτε γνωµατεύσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε εγκυκλίων από την ΑΑΔΕ κ.λπ., για
τρόπους διάθεσης του χύµα τσίπουρου και της τσικουδιάς.
Έρχεται, λοιπόν, αυτή η εγκύκλιος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τα συµφέροντα των ποτοβιοµηχάνων και των µεγαλεµπόρων αλκοολούχων ποτών, που έχουν καταφέρει, µε ευθύνη και
των προηγούµενων κυβερνήσεων -ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- να κατοχυρώσουν ρητά τις ονοµασίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά» αποκλειστικά για τα εµφιαλωµένα προϊόντα τους και θέλουν, φυσικά, να
τελειώνουν µια και έξω µε το καθεστώς των διήµερων.
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, το ερώτηµα προς τον Υπουργό είναι
σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να αποσυρθεί άµεσα η παραπάνω
εγκύκλιος και να εξακολουθήσει να διατίθεται ανεµπόδιστα το
χύµα τσίπουρο και αντίστοιχα η τσικουδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Αντιπρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, γιατί είναι διπλός
ο χρόνος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και τον κ. Κεγκέρογλου και τον κ. Λαµπρούλη για
τις ερωτήσεις τους.
Αν δεν πω όλα αυτά τα οποία θέλετε να ακούσετε, υπάρχουν
και τα πρακτικά ερώτησης που έκανε το κόµµα σας, κύριε Κεγκέρογλου, ακριβώς µία εβδοµάδα πριν, µε ακριβώς το ίδιο θέµα
και το ίδιο αντικείµενο.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που ξεκινήσατε λέγοντας ότι υπάρχουν και
άλλα εµπλεκόµενα Υπουργεία, σχεδόν αποδεχόµενος ότι το
Υπουργείο µας κάνει µία δουλειά. Και θα την πούµε τη δουλειά
που κάνει.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει στην αρµοδιότητα του και την προστασία του καταναλωτή. Τι σηµαίνει αυτό
δηλαδή; Εφαρµόζει τους νόµους, τις υπουργικές αποφάσεις και
τις εγκυκλίους όλων των Υπουργείων, έτσι ώστε να προστατευτεί
ο καταναλωτής, ο οποίος επαφίεται στο δικό µας έλεγχο για τα
προϊόντα, τα οποία καταναλώνει.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι και σεβόµαστε και τιµούµε τους παραδοσιακούς αποσταγµατοποιούς και εκείνο το
οποίο σεβόµαστε και τιµούµε πολύ περισσότερο από όλα όσα είπατε είναι η άυλη αξία, την οποία έχουν όλα αυτά τα προϊόντα,
τα οποία είναι προϊόντα της ελληνικής γης και είναι προϊόντα του
Έλληνα αγρότη και του Έλληνα παραγωγού, τα οποία έχουν κερδίσει µετά από µεγάλους αγώνες τις ονοµασίες προέλευσης και
τις προστατευόµενες ονοµασίες γεωγραφικής ένδειξης στην Ευρώπη, αυτό το οποίο κατοχυρώνει τη δύναµη και τη δουλειά για
το αύριο, για το µέλλον των αγροτών και το µέλλον των παιδιών.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω πολύ γρήγορα τι
λέει η εγκύκλιος. Η εγκύκλιος είναι σε συνέχεια της υπουργικής
απόφασης 91354/2017. Και τι λέει; Λέει ότι µε κύριο γνώµονα την
προστασία του καταναλωτή εφαρµόζει µια σειρά από νόµους και
διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, οι οποίες ξεκινούν το 2001. Και λέει ότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο και σύµφωνα µε τον νόµο και σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο και
σύµφωνα µε τα δικαιώµατα που έχουµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη χρήση του ονόµατος αυτού πρέπει το χύµα προϊόν
να αναγράφεται µε συγκεκριµένο τρόπο και το συσκευασµένο
προϊόν, το οποίο παράγεται µε κανόνες, οι οποίοι είναι γραµµένοι
και αναφέρονται µέσα στον τεχνικό φάκελο µπορούν να ονοµάζονται τσίπουρο και τσικουδιά.
Δεν σταµάτησε, λοιπόν, κανείς το δικαίωµα των παραγωγών
να παράγουν, κύριε Κεγκέρογλου. Δεν σταµάτησαν να παρά-
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γουν. Από τις πενήντα µια χιλιάδες αιτήσεις που υπάρχουν οι σαράντα οκτώ χιλιάδες αιτήσεις είναι για ιδιόχρηση, δηλαδή για
ιδιοκατανάλωση και από τις τέσσερις χιλιάδες υπολειπόµενες οι
τρεις χιλιάδες είναι κάτω από τετρακόσια λίτρα και µόνο χίλιοι
παραγωγοί δηλώνουν ότι έχουν το µέγιστο της παραγωγής που
παράγεται σε οκτώ ηµέρες, όπως ξέρετε, που είναι χίλια λίτρα.
Άρα, µιλούµε για χίλιους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τα ευεργετήµατα ακριβώς διότι θέλουµε να στηρίξουµε αυτήν την παραδοσιακή διαδικασία να πληρώνουν 1,2 ευρώ το λίτρο της
αλκοόλης έναντι 12 ευρώ, το οποίο πληρώνεται κατά την κατασκευή τους από τους αποσταγµατοποιούς.
Και επειδή έχει σηµασία να σταθούµε σε µερικά τεχνικά σηµεία
να σας πω ότι όλο αυτό ξεκινάει το 2001 µε το ν.2969, συνεχίζει
µε τον Κανονισµό 110/2008 της Κοινότητας τον οποίο είµαστε
υποχρεωµένοι να ενσωµατώσουµε στο Ελληνικό Δίκαιο, στη συνέχεια έχουµε την υπουργική απόφαση 9135/2017, ακολουθεί ο
ν.4583/2018 και η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ το 2019.
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σηµειώσουµε επίσης είναι ότι η
διαφορετικότητα στην παραγωγή του προϊόντος σηµειώνεται
στον τεχνικό φάκελο και το µεν ένα προϊόν ελέγχεται πλήρως την
ώρα που κατασκευάζεται, παρασκευάζεται και µετά δίδεται η
άδεια, έτσι ώστε να διατεθεί, ενώ το άλλο προϊόν, όπως γνωρίζετε, παράγεται από τους αποσταγµατοποιούς στους οποίους
έχει δώσει το κράτος το δικαίωµα πέραν της ιδιοκατανάλωσης
να το χρησιµοποιούν και να το δίνουν απευθείας µε το νόµο του
2018 να µπορούν να το διαθέτουν απευθείας έτσι ώστε να έχουν
αυτό το πρόσθετο εισόδηµα.
Εποµένως νοµίζω ότι και η αγορά έχει ρυθµιστεί και το προϊόν
διατίθεται και θα πρέπει να σταθούµε δυνατά και ισχυρά στα σήµατά µας, τα οποία είναι η δύναµη του αγρότη, η δύναµη του Έλληνα και αυτό το οποίο θα µας βοηθήσει, έτσι ώστε να έχουµε
εξωστρέφεια, να γυρίσουµε το brain drain, να γυρίσουν παιδιά
πίσω στην Ελλάδα, γιατί θα δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μήπως δεν καταλάβατε, κύριε
Υπουργέ µου, την ερώτηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Θα σας το πω στη δευτερολογία µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μήπως, κύριε Υπουργέ µου, δεν
καταλάβατε ότι εγκληµατείτε εις βάρος των αµπελουργών, των
αµπελοπαραγωγών µε το να συνεχίζετε το ίδιο βιολί των προηγούµενων; Δεν το καταλάβατε;
Αν δεν το καταλάβατε και µας πείτε ότι δεν το καταλάβατε, θα
έχετε µια αιτιολογία να σας απαλλάξουµε από κάποιες ευθύνες
που έχετε που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έχετε τεράστιες ευθύνες, γιατί πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε, αλλά ενταχθήκατε και εσείς στο lobbying και πολύ γρήγορα µέσα σε
λίγους µήνες.
Σας ρωτώ, λοιπόν -και σας είπα ότι δεν έκανα λάθος το όνοµά
σας, δεν έχει σηµασία όµως- θέλετε να σας λένε από δω και πέρα
τέκνο της ευάνδρου γης της Αιτωλοακαρνανίας αντί µε το όνοµά
σας; Προφανώς όχι και διαµαρτυρηθήκατε κιόλας που είπα Παπαναστάσης, παρ’ ότι είναι ένα ιστορικό όνοµα το Παπαναστασίου και µου είπατε το Παπαθανάσης. Όχι, δεν έχετε ούτε το ένα
όνοµα ούτε το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε επί της ουσίας, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η ουσία αυτή είναι.
Μας λένε, λοιπόν, ότι πλέον δεν θα ονοµάζεται τσίπουρο αυτό
που βγάζει ο παραγωγός, θα ονοµάζεται τσίπουρο αυτό βγάζει
ο βιοµήχανος. Όχι κύριε, αυτό είναι απάτη, είναι µια απάτη. Σας
κατήγγειλα επώνυµα το σύστηµα, νόµος που ψήφισε συγκεκριµένος άνθρωπος, κοινή υπουργική απόφαση που έβγαλε άλλος
-Παπαδηµητρίου νοµίζω λέγεται το ’17- και εγκύκλιος που βγάλατε εσείς να εφαρµόζεται των προηγούµενων.
Όλα αυτά τα εγκλήµατα στη σειρά οδηγούν σε µια στρέβλωση. Η στρέβλωση ξεκινάει από το γεγονός ότι ο φάκελος,
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που λέτε και επικαλείστε, που δεν έχει καµµία σχέση µε τη διαδικασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, αλλά τον κάνανε µέσα στα έγκατα του Υπουργείου
Οικονοµικών, λέει ότι τσίπουρο και τσικουδιά είναι αυτά που παράγονται από τη βιοµηχανία, αυτό λέει ο φάκελος.
Και σας λέµε ότι είστε απαράδεκτοι που αποδεχτήκατε ένα τέτοιο φάκελο ιδιωτών. Και κάνω και ερώτηση στον Πρωθυπουργό
σας να έρθει να µας απαντήσει αν αυτό που έκανε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, του οποίου θέλει να λέγεται απόγονος, είναι απόγονος βιολογικός και έδωσε άδειες σε συγκεκριµένους ανθρώπους
για να κάνουν απόσταξη στεµφύλων, των αµπελιών δηλαδή, εάν
αυτός θα έρθει να µας το καταργήσει;
Λοιπόν, πάµε στα συγκεκριµένα. Η Κυβέρνηση στις 20 Ιανουαρίου ερµήνευσε όλα αυτά µε την εγκύκλιο και πρέπει να µας
πείτε εάν αντιλαµβάνεστε τον κίνδυνο που ενέχει αυτή η ερµηνεία. Έρχεστε και λέτε: «Ελεύθερα στα µπαρ και στα κέντρα
εστίασης no name», δηλαδή είτε από Βουλγαρία είτε από άλλες
χώρες και ανεξαρτήτως και χωρίς έλεγχο από πού προέρχεται,
γιατί δεν µας λέτε ότι πρέπει να προέρχεται από σταφύλια, µπορεί να διατίθενται. Για ποια προστασία µιλάτε;
Αντίθετα προστατεύετε τα συµφέροντα των βιοµηχάνων αποσταγµατοποιών, οι οποίοι νοµίζουν ότι κάνουν κάτι. Σε λίγο καιρό
θα τους έχουν κατακλύσει και θα τους έχουν πνίξει τα ουίσκι και
τα άλλα και νοµίζουν ότι κάνουν κάτι τώρα.
Λοιπόν, σε αυτό το θέµα όνοµα έχει το προϊόν, δεν είναι no
name. Σας ρωτάω συγκεκριµένα και κάνετε ότι δεν ακούτε. Έχει
όνοµα. Γνωρίζετε -και αν ναι, γιατί αγνοείτε- ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το από 27-3-19 -µιλάµε για ένα χρόνο πριν-έγγραφό
της σχετικά µε την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων αλκοολούχων ποτών µε γεωγραφική ένδειξη, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, αναφέρει ότι η εµφιάλωση των ποτών δεν συνδέεται µε τον
ορισµό των γεωγραφικών ενδείξεων; Δηλαδή, ότι το παραγόµενο
ποτό αποκτά τη γεωγραφική ένδειξη αµέσως µετά την απόσταξη
και όχι µετά τη συσκευασία, όπως εσείς είπατε ψευδώς προηγουµένως. Αυτό το ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πού κι
ως πού το στρεβλώνετε εσείς;
Γνωρίζετε και αν ναι, γιατί αγνοείτε την απάντηση του προηγούµενου αρµόδιου επιτρόπου για τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη, του κ. Χόγκαν, σε ερώτηµα Έλληνα Βουλευτή του κυβερνητικού κόµµατος, στην οποία λέει σχετικά µε το θέµα της
εµφιάλωσης ότι όλοι οι παραγωγοί πρέπει επί της αρχής να είναι
ελεύθεροι να πωλούν ένα νόµιµο προϊόν στην αγορά χωρίς αδικαιολόγητους περιορισµούς. Σε αυτό το πλαίσιο υποχρεωτική
εµφιάλωση µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής ένδειξης σε µια περιορισµένη περιοχή µπορεί να είναι ένα εµπόδιο στην ενιαία
αγορά, καθώς το εµπόριο των αλκοολούχων ποτών βασίζεται σε
µεγάλο βαθµό στην αποστολή χύµα αποστάγµατος, ενώ η διάλυση ή η εµφιάλωση συνήθως λαµβάνουν χώρα κοντά στους καταναλωτές.
Γνωρίζετε ότι πραγµατικά όλη αυτή η διαδικασία είναι αντίθετη
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση; Μόνο στο θέµα της φορολογίας αναφερθήκατε. Το οικονοµικό είναι ένα άλλο θέµα. Θα το συζητήσουµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Στο θέµα το δικό σας, που
έχει να κάνει µε το ποιο προϊόν είναι τι, πώς πρέπει να ονοµάζεται -έχετε και εµπορικά σήµατα, ένα νοµοσχέδιο, κύριε Κατρίνη,
σε εξέλιξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα πρέπει, λοιπόν, να µας απαντήσετε ευθέως γιατί συνεχίζετε, ενώ το βλέπετε κι εσείς ότι έχει
περάσει ένας νόµος κατόπιν πιέσεων, ο οποίος στρεβλώνει την
πραγµατικότητα, διαλύει την παράδοση και δεν προχωράτε ένα
βήµα εκσυγχρονισµού.
Παραδείγµατος χάριν, γιατί, κύριε Παπαθανάση, δεν λέτε ότι
το προϊόν αυτό που πρέπει να µετακινείται πρέπει να µπαίνει σε
κάποια δοχεία; Άρα, χονδρική εµφιάλωση µπορούν να κάνουν,
χονδρική συσκευασία. Και µάλιστα, να είναι και σφραγισµένη για
να ελέγχεται η διακίνηση. Γιατί δεν το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συσκευασία χονδρικής πώλη-
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σης. Στο µαγαζί µέσα εντάξει. Το ποτηράκι δεν είναι δυνατόν να
το πιείς συσκευασµένο. Θα το ανοίξεις. Θα το βάλουν και θα το
πιείς. Αλλά µέχρι να φτάσει στο µαγαζί, να είναι συσκευασία χονδρικής. Γιατί δεν το λέτε αυτό; Γιατί πρέπει να πείτε και τι όνοµα
έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, µιλάτε επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και εσάς και τους βιοµήχανους
σας βολεύει να είναι no name.
Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση δεν θα µείνει εδώ. Και επειδή υπονοήσατε ότι κάναµε ερώτηση και την προηγούµενη Πέµπτη και
άρα δεν έπρεπε να σας απασχολήσω από τα καθήκοντά σας, σας
λέω ότι κάθε Πέµπτη θα είναι µία ερώτηση εδώ προς εσάς, προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και την Παρασκευή προς τον Πρωθυπουργό, για να µας πείτε αν
θα συνεχίσετε τα παιχνίδια, που παίχτηκαν το προηγούµενο διάστηµα και µάλιστα καρµπόν. Γιατί το κάνετε το συστηµατικά και
σε πολλά θέµατα. Είναι απαράδεκτο αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώσατε, κύριε
Κεγκέρογλου. Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άλλα είπατε στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επανέρχοµαι, κύριε Υπουργέ, στο ζήτηµα της ερώτησης.
Εµείς στην ερώτησή µας διατυπώνουµε συγκεκριµένο ερώτηµα,
που έχει να κάνει µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο. Βεβαίως, δεν
είναι ξέχωρη, όπως αναφέρουµε εξάλλου µέσα στην ερώτηση, η
εγκύκλιος αυτή από την προηγούµενη, από το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά και τις όποιες αποφάσεις έχουν παρθεί
είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε επίπεδο νοµοθετικών ρυθµίσεων στη χώρα µας.
Και επιµένουµε και λέµε ότι µε την εν λόγω εγκύκλιο πρώτον:
Αµφισβητείτε ότι το προϊόν, που παράγουν οι αµπελοκαλλιεργητές αµβυκούχοι ονοµάζεται τσίπουρο και αντίστοιχα τσικουδιά,
αφού υποχρεωτικά µετονοµάζεται σε προϊόν απόσταξης µικρών
αποσταγµατοποιών, των διήµερων, χωρίς όµως να διευκρινίζεται
ακόµα και αυτό. Ποιο ακριβώς είναι το προϊόν; Τσίπουρο; Τσικουδιά; Απόσταγµα σύκων; Και πάει λέγοντας. Είναι µια σειρά
ονοµασίες που έχουν να κάνουν, βεβαίως, µε τον τρόπο παραγωγής.
Δεύτερον: Στην εγκύκλιο δεν αναφέρεται η νοµική βάση από
όπου να προκύπτει πως οι διήµεροι δεν παράγουν το προϊόν τσίπουρο και τσικουδιά.
Τρίτον: Αν κι έχουν περάσει εκατό χρόνια και πλέον που οι διήµεροι παράγουν το τσίπουρο και την τσικουδιά, αυθαιρέτως προστέθηκε στην εγκύκλιο και η εµφιάλωση στο στάδιο παραγωγής
τους, γεγονός που σηµαίνει πως απευθύνεται αποκλειστικά και
µόνο στους συστηµατικούς και όχι στους διήµερους παραγωγούς, που σύµφωνα µε τον νόµο του 2001 επιτρέπεται και διατίθεται το χύµα, δηλαδή τσίπουρο ή τσικουδιά χύµα.
Τέταρτον: Με βάση τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έγινε δεκτό ότι τα παραγόµενα από τους διήµερους αποσταγµατοποιούς αλκοολούχα αποστάγµατα αποτελούν ακριβώς
τσίπουρο και τσικουδιά.
Πέµπτον: Στη βάση ότι αποτελούν απόσταγµα στεµφύλων,
σταφυλής, το τσίπουρο και η τσικουδιά, εκδίδονται άδειες στους
µικρούς αποσταγµατοποιούς να αποστάξουν τα στέµφυλά τους,
ενώ η τελευταία αποσταγµατική περίοδος 2019 - 2020 ολοκληρώθηκε µε την έκδοση αδειών απόσταξης από τα ελληνικά τελωνεία για τους µικρούς αποσταγµατοποιούς για την παραγωγή
του τσίπουρου και της τσικουδιάς και όχι γενικώς και αορίστως
αποστάγµατος µικρών αποσταγµατοποιών.
Έκτον: Γνωρίζουµε όλοι πως η δυνατότητα της απόσταξης του
τσίπουρου και της τσικουδιάς από τον αµπελουργό του δίνει
όντως τη δυνατότητα διαχρονικά, εδώ και εκατό και πλέον χρόνια, να ενισχύσει, να συµπληρώσει, αν θέλετε, το αγροτικό του
εισόδηµα, που ειδικά τα τελευταία χρόνια συµπιέζεται διαρκώς
µε την αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, των µειωµένων τιµών στο προϊόν, τις φορολογίες, τα χαράτσια και πάει
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λέγοντας. Για παράδειγµα, στον Δήµο Τυρνάβου στη Λάρισα, ο
αµπελώνας της περιοχής περιλαµβάνει είκοσι έξι χιλιάδες στρέµµατα µε παραγωγή περίπου εβδοµήντα εκατοµµυρίων κιλών σταφυλιών. Από αυτά, τα έντεκα εκατοµµύρια κιλά -ένα µέρος,
δηλαδή- τα απορροφά ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός
Τυρνάβου. Δεκαπέντε εκατοµµύρια κιλά απορροφούν τα υπόλοιπα οινοποιεία και αποσταγµατοποιεία της περιοχής. Έτσι, περίπου τα 2/3 της ετήσιας παραγωγής σταφυλιών απορροφούνται
µέσω της παραγωγής του τσίπουρου από τα καζάνια του Δήµου
Τυρνάβου, αλλά και των γύρω περιοχών φυσικά -Ελασσόνα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Καστοριά, Πιερία, και πάει λέγοντας- δίνοντας τη δυνατότητα, βεβαίως, στα περίπου
τριακόσιες χιλιάδες ογδόντα µέλη των οικογενειών των αµπελοκαλλιεργητών να αποκτούν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα που
τους δίνει µια µικρή ανάσα επιβίωσης απέναντι στα τεράστια
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, εξαιτίας τόσο της γενικότερης
πολιτικής, αλλά και της αντιαγροτικής πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγεί τους µικροµεσαίους αγρότες, και εν προκειµένω αµπελοκαλλιεργητές,
στο ξεκλήρισµα.
Το ερώτηµα, λοιπόν, αλλά και η τελευταία διατύπωση, κύριε
Πρόεδρε, είναι η εξής: Να αποσυρθεί η εγκύκλιος. Αυτό ζητούµε.
Να αποσυρθεί η συγκεκριµένη εγκύκλιος. Και µάλιστα, επειδή
σας άκουσα να επικαλείστε τα ζητήµατα -βάλατε και το ζήτηµα
της υγείας- είχατε µια συνάντηση µε τους αγρότες της περιοχής
του Τυρνάβου πρόσφατα, πριν λίγες µέρες. Κατέθεσαν τις απόψεις τους µε υποµνήµατα και τα λοιπά. Και γνωρίζετε πολύ καλά
ότι και το ίδιο το Γενικό Χηµείο του Κράτους επιβεβαιώνει, αν θέλετε, µε διαδοχικούς ελέγχους, που γίνονται διαχρονικά την αξιοπιστία ή πιστοποιεί, αν θέλετε, ότι το προϊόν, το χύµα τσίπουρο
-τσικουδιά αντίστοιχα- είναι εφάµιλλο ή και καλύτερο, µπορούµε
να πούµε, από τα εµφιαλωµένα.
Και βεβαίως, καµµία σχέση δεν έχει το παραδοσιακό και χύµα
τσίπουρο και η τσικουδιά. Δεν υπάρχει ζήτηµα προφανώς και
στην ονοµασία τους. Αλλά από εκεί και πέρα, και στην ιχνηλασιµότητά τους για λόγους φορολογικούς ή και προστατευτικούς
της υγείας, όπως λέµε, των καταναλωτών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνοντας: Εµείς ζητούµε,
κύριε Υπουργέ, να αποσυρθεί η εγκύκλιος, ούτως ώστε να µπορούν οι αµπελοκαλλιεργητές αµβυκούχοι να διαθέτουν ανεµπόδιστα χύµα το τσίπουρο και την τσικουδιά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λαµπρούλη, πράγµατι, µετά από δική σας συνεννόηση είδαµε τους αποσταγµατοποιούς της περιοχής και συµφωνήσαµε
ότι θα συζητήσουµε, έτσι ώστε να βρούµε µια κοινά αποδεκτή
λύση. Χαίροµαι, επίσης, που αναφερθήκατε στο ότι εµείς έχουµε
µια εγκύκλιο, η οποία πατάει επάνω σε κάποιους νόµους και σε
κάποιες υπουργικές αποφάσεις. Εποµένως, αυτό είναι και θέµα
τροποποίησης και αλλαγής του νόµου και των υπουργικών αποφάσεων, που όµως άπτονται των οδηγιών και των κανονισµών της
Ευρώπης. Εποµένως, θα πρέπει να κατατεθεί διαφορετικός τεχνικός φάκελος που να περιγράφει διαφορετικά το προϊόν.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα σταµατήσω να συζητώ
για το θέµα αυτό µε τους παραγωγούς, διότι και σεβόµαστε και
τιµούµε τους παραδοσιακούς παραγωγούς.
Τώρα, κύριε Κεγκέρογλου, εγώ δεν ήθελα να πάω στο παρελθόν. Εσείς µε αναγκάζετε να γυρίσω πίσω. Κι επειδή αναφερθήκατε σε απάτες και σε προσεταιρισµό βιοµηχάνων σε
υπουργικούς θώκους και σε χηµεία του κράτους -εσείς το είπατε,
εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό- θέλω να σας πω ότι δεν
έχω κανένα πρόβληµα να είµαι κάθε Πέµπτη εδώ. Μόνο κάθε
Πέµπτη θα πρέπει κι εσείς να απαντήσετε σε κάποιες από αυτές
τις ερωτήσεις που θέτω. Επειδή εσείς το θέσατε για απάτες, θα
πρέπει ίσως και να απολογηθείτε στους συναδέλφους σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είστε Βουλευτής για να ρωτάτε. Είστε Υπουργός και πρέπει να απαντάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων): Θα απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι ρητορικές οι
ερωτήσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι Υπουργός.
Δεν δικαιούται κοινοβουλευτικό έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι µέσα στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ρητορικές είναι, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι θα πει ρητορικές; Εδώ δεν
απαντάει και κάνει κι ερωτήσεις; Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, µην διακόπτετε. Μιλήσατε πάνω από δώδεκα λεπτά. Μην
µιλάτε!
Είναι ρητορικό το ερώτηµα αυτό, µέσα στο πλαίσιο της απάντησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Εσείς αναφερθήκατε σε απάτες. Μπορείτε να τα
δείτε στα Πρακτικά. Αναφερθήκατε, λοιπόν, σε απάτες και ότι
ετοίµασαν οι βιοµήχανοι έναν φάκελο, αφού προσεταιρίστηκαν
το Υπουργείο Οικονοµικών.
Εδώ έχουµε τον τεχνικό φάκελο. Ακούστε πού πατάει ο τεχνικός φάκελος. Είναι ο ν.2969/2001. Ποιος ήταν στην κυβέρνηση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν ξέρετε τι λέτε, κύριε Παπαθανάση!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχετε αναλάβει να κάνετε µια
δουλειά. Κάντε την!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ. Έτσι απαντάει ο Υπουργός. Όλοι κρίνονται
εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Γιατί δεν τροποποιείτε την ΚΥΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τον
Υπουργό να απαντήσει. Τα ρωτήσατε αυτά. Δεν προβλέπεται τριτολογία.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ποιους εξυπηρετείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, µην διακόπτετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ποιους εξυπηρετείτε; Είναι αµείλικτο το ερώτηµα για εσάς! Παραβιάζετε την ελληνική νοµοθεσία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν τελείωσε ο
Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Την παραβιάζετε και βγαίνετε κι
από πάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν τελείωσε ο
Υπουργός. Περιµένετε να ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ο ν.2969/2001. «Προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών διηµέρων. Το προϊόν που παράγεται από µικρούς αποσταγµατοποιούς διήµερους, µε ζύµωση».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για διαβάστε παρακάτω. Λέει
«από στέµφυλα». Δεν διαβάζεις παρακάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ηρεµήστε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα σας πάρουν και το ούζο,
κύριε Πρόεδρε! Θα το δώσουν απέναντι στους Τούρκους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κοιτάξτε. Έχω
απαντήσεις, αλλά προεδρεύω. Δεν κάνει. Το παράγουµε το ούζο
µας εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2-2-2010, λειτουργία αποσταγµατοποιείων. Σχετικές µε τον έλεγχο διαδικασίες και διατυπώσεις. Μέσα αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά,
του πώς χαρακτηρίζεται κάτι ως «τσίπουρο» και αναφέρει στο
τέλος την εµφιάλωση.
Ποιος ήταν Υπουργός Οικονοµικών το 2010, που απάτησε και
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βρέθηκε µε τα συµφέροντα των βιοµηχάνων, κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Εσείς να µας απαντήσετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν ισχύουν αυτά, γιατί έβγαλες
εγκύκλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην φωνάζετε,
κύριε Κεγκέρογλου!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µπορείς να κοροϊδεύεις τη
Βουλή, κύριε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πριν να τα στήνεις αυτά, να σκέφτεσαι πού έρχεσαι. Είναι η Βουλή. Σε ρωτάει. Να σέβεσαι τον
κοινοβουλευτισµό. Δεν τον σέβεσαι! Δεν απαντάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, αφήστε να
ολοκληρώσει. Δεν ολοκλήρωσε ακόµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Συνεχίζω, λοιπόν, πώς χαρακτηρίστηκαν τα προϊόντα αυτά. Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2011, ΦΕΚ 1946
παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. «Ο τόπος παρασκευής είναι ο συγκεκριµένος τόπος που υποδηλώνει η χρησιµοποιούµενη γεωγραφική ένδειξη και η εµφιάλωση
πραγµατοποιείται στον εν λόγω τόπο».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να τη! Να τη η απάτη! Εσείς δίνετε γεωγραφική ένδειξη εκεί που είναι η βιοµηχανία! Εκεί είναι
η απάτη! Αυτό σας είπα! Αποκαλυφθήκατε µόνος σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσείς οι Κρητικοί
έχετε υπερασπιστεί την ελευθερία. Ξεχνάτε, όµως, ότι απαραίτητο στοιχείο της ελευθερίας είναι η απρόσκοπτη έκφραση των
απόψεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είστε εγκλωβισµένος, κύριε
Υφυπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας είπα και στην αρχή. Ποια δικαιολογία έχετε να µην γνωρίζετε; Από τη στιγµή που γνωρίζετε,
είστε κι εσείς στο κόλπο! Αφού γνωρίζετε, είστε στο κόλπο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου. Μην διακόπτετε! Αυτός είναι ο διάλογος.
Όλοι κρίνονται. Θα τον κρίνει ο κόσµος που τον ακούει, και οι
Κρητικοί και οι Μυτιληνιοί και οι Λαρισαίοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα σας πάρει και το ούζο και θα
το δώσει απέναντι στους Τούρκους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Είναι δεκαεννέα ετών νοµοθέτηµα. Εγώ πιστεύω
ότι κανένας Υπουργός δεν είναι απατεώνας, κύριε Κεγκέρογλου,
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καθότι η αναφορά σας ήταν στους Υπουργούς Οικονοµικών που
ήταν το 2010 και το 2011.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είπα ότι είναι απατεώνες.
Στο κόλπο είναι. Δεν είπα απατεώνες. Ίσα-ίσα που τηρούν αυτά
που δεσµεύτηκαν πριν δυο µήνες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουµε, ενώ εσείς
δεν το κάνατε, να συζητούµε µε τους µικρούς αποσταγµατοποιούς, έτσι ώστε να βρούµε µία κοινά αποδεκτή λύση, µε πάνω απ’
όλα, όµως, την προστασία του καταναλωτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα, από
τις 20-2-2020.
Οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης,
Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατέθεσαν στις 19-22020 σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993
(Α’147) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις»,
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Μαΐου του 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Εκτελεστικού
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτών.
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
«Βουλή των Ελλήνων, οι σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν διακοσίων ετών», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 8ο Γυµνάσιο Αθηνών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Συγκεκριµένα, υπέρ ψήφισαν τα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής, και του ΜέΡΑ25
και επιφυλάχθηκαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Ξεκινάµε µε τον κ. Συντυχάκη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πάντα βλέπει θετικά τις
σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ χωρών και λαών, αρκεί να
διασφαλίζεται η αρχή των ισότιµων σχέσεων, του αµοιβαίου οικονοµικού και κοινωνικού οφέλους, η αλληλεγγύη µεταξύ των
λαών, που όλα αυτά µαζί οδηγούν στην ευηµερία τους.
Συµβάσεις όπως αυτή που συζητάµε σήµερα ανάµεσα στην
Ελλάδα και το Μαυροβούνιο µε πεδίο την επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία τις εξετάζουµε προσεκτικά, µε βασικό κριτήριο να δηµιουργούν όρους που βοηθούν στην ανάπτυξη της
φιλίας και της συνεργασίας µεταξύ των λαών ή αν πρόκειται για
συµφωνίες που υπηρετούν οικονοµικά συµφέροντα, πολιτικές
επιδιώξεις ή γενικότερους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Το
λέµε αυτό διότι η επιστήµη και η τεχνολογία σήµερα έχουν κάνει
τεράστια άλµατα που θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των
εργαζοµένων, των λαών όλου του κόσµου.
Βέβαια, η καπιταλιστική πραγµατικότητα δείχνει αµείλικτα το
εντελώς αντίθετο. Παρεµποδίζει τα οφέλη και τα επιστηµονικά
επιτεύγµατα να φτάσουν στις απέραντες µάζες των λαών του κόσµου. Άνθρωποι εξαθλιώνονται, πεθαίνουν, ζουν στην ανεργία,
στη φτώχεια, χωρίς στέγη, χωρίς στοιχειώδεις παροχές υπηρεσιών υγείας. Την ώρα που η επιστήµη θα µπορούσε να γίνει αρωγός και σύµµαχος, νικώντας ασθένειες οι οποίες παλιότερα ήταν
µοιραίες, αντί να γίνονται πράξη όλα αυτά, η ζωή, η υγεία, η τεχνολογία και η επιστήµη τίθενται στην υπηρεσία του κέρδους, τίθενται στην υπηρεσία δραστηριοτήτων που υποβαθµίζουν,
ακόµα και εξευτελίζουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας, µε σκοπό κάποιοι να κερδίζουν χρήµατα. Επιπλέον σε τέτοιες συνθήκες οι άνθρωποι φτάνουν να πουλούν ακόµα και την ψυχή τους για να
µπορέσουν να επιβιώσουν.
Τα αποτελέσµατα δεν είναι µόνο συγκλονιστικά, αλλά είναι κυρίως τραγικά. Όσο οι τεχνολογικές και επιστηµονικές ανακαλύψεις υπηρετούν τα οικονοµικά συµφέροντα και όχι τον άνθρωπο,
τέτοια φαινόµενα όχι µόνο δεν θα σταµατήσουν, αλλά θα διογκώνονται.
Στη σύµβαση που συζητάµε, µεταξύ άλλων αναφέρεται η συνεργασία σε τεχνολογικό επίπεδο και σε ερευνητικά προγράµµατα, ενθαρρύνοντας -λέει- τη συµµετοχή οικονοµικών φορέων,
δηλαδή την εκδήλωση επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος στους τοµείς αυτούς.
Κατ’ αρχάς, είναι υποκρισία να θέλουµε τη συνεργασία σε τοµείς όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογία, όταν διαχρονικά όλες
οι κυβερνήσεις περικόπτουν δραµατικά τις κρατικές δαπάνες για
την έρευνα, όταν χρηµατοδοτούνται µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηµατικοί όµιλοι για να κάνουν αυτήν την έρευνα και
να προωθούν τα δικά τους προϊόντα, προκειµένου να αποκοµί-

ζουν κέρδη στο πλαίσιο αυτής της περιβόητης ανταγωνιστικότητας.
Είµαστε κάθετα αντίθετοι, γνωρίζοντας ότι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση τρέχουν ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν θέµατα
για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, την
οικονοµία της γνώσης, για την ισχυρή Ευρώπη, τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής ατζέντας, την Ευρώπη ως παγκόσµιο εταίρο,
δηλαδή ζητήµατα που αφορούν τον πυρήνα της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές που µας έχουν οδηγήσει σ’ αυτά
που σήµερα βιώνει και ο δικός µας ο λαός ως αποτέλεσµα αυτών
των πολιτικών επιλογών.
Τα προγράµµατα αυτά που συνάπτονται µεταξύ κρατών δίνονται κατά βάση σε ερευνητικά πεδία που µπορεί να αποφέρουν
κέρδος είτε άµεσα είτε µεσοπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα.
Επιπλέον η άντληση πόρων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν λύνει το πρόβληµα, καθώς αυτοί οι πόροι διατίθενται. Εκτός τού ότι πάνε σε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα, παράλληλα µε αυτό διατίθενται σε στοχευµένες ενέργειες
που έχουν καθοριστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και
δεν µπορούν να αξιοποιηθούν για έρευνες σε διαφορετικούς τοµείς για την ανάπτυξη και την ευηµερία των λαών.
Πολλές φορές εµείς δεν διαβάζουµε απλά ένα κείµενο. Διαβάζουµε και τα ψιλά γράµµατα και το τι πραγµατικά µπορεί να επιδιώκουν τέτοιου είδους συµβάσεις.
Τέλος, γνωρίζοντας ότι προωθούνται και ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΝΑΤΟ, χωρίς πολλές φορές
να αναφέρονται -µόνο εάν ανατρέξεις σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες ακόµα και δικών µας πανεπιστηµιακών και ερευνητικών
ιδρυµάτων- χρηµατοδοτούνται από το ΝΑΤΟ µε τη συµµετοχή
χωρών που είτε είναι µέλη του είτε από κράτη που υπηρετούν
νατοϊκές και ιµπεριαλιστικές στοχεύσεις.
Μ’ όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξα, ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης
κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας τον συνάδελφο από το ΚΚΕ, θα πω ότι εδώ και µια
εβδοµάδα η δυτική Θεσσαλονίκη έχει τεράστια προβλήµατα µε
την ψώρα. Είχαµε δεκατέσσερα κρούσµατα ψώρας. Εγώ αναρωτιέµαι από πού µας ήλθαν αυτά. Μπορεί να είναι πενία, µπορεί
να είναι φτώχεια, µπορεί να είναι έλλειψη χρηµάτων, µπορεί να
είναι και κάτι άλλο. Όταν, όµως, ασθένειες που έχουν εξαφανιστεί όπως η ηπατίτιδα και η ψώρα ταλανίζουν όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη -έκλεισαν ήδη επτά σχολεία- αυτό σηµαίνει κάτι πολύ
απλό: Aς αφήσουµε λίγο το Μαυροβούνιο και ας κοιτάξουµε λίγο
τα δικά µας, για να είµαστε λίγο σοβαροί.
Δεν θα µιλούσα σήµερα, αλλά αναγκαστικά θα µιλήσω, γιατί η
Νέα Δηµοκρατία επαναλαµβάνει τα ίδια ακριβώς λάθη.
Θα συνδέσω το θέµα του Μαυροβουνίου µε το θέµα της Αλβανίας, γιατί κανείς εδώ µέσα δεν έψαξε να βρει τι σηµαίνει Μαυροβούνιο. Ανέφερα την Αλβανία γιατί; Πριν από πολλά χρόνια το
ίδιο λάθος έκανε η Νέα Δηµοκρατία. Τους έβαλε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έδωσε χρηµατοδοτικά κονδύλια, χωρίς
όµως να δεσµευτεί για τίποτε η Αλβανία. Ποια χώρα; Η χώρα του
ναρκεµπορίου, των ναρκεµπόρων. Όταν έχουν έναν Πρόεδρο,
τον Ράµα, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς µαφιόζους καρτέλ ναρκωτικών, εµείς του δώσαµε ευχερώς και άνετα την είσοδο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα µου πείτε ότι δεν µπορούσατε να κάνετε τίποτα, γιατί είχατε πάρει την ΑΟΖ. Έτσι µου είχε πει η κ. Μπακογιάννη. Βέβαια,
την ΑΟΖ τη χάσαµε τότε. Ενώ υπέγραψαν ΑΟΖ, µετά από λίγο
καιρό οι Αλβανοί «µάς άδειασαν» για ακόµα µία φορά µε το Συνταγµατικό τους Δικαστήριο.
Τώρα τι κάνετε µε το Μαυροβούνιο; Ξέρετε τι σηµαίνει Μαυροβούνιο, Υπουργέ µου; Είναι η χώρα του λαθρεµπορίου τσιγάρων. Είστε µε τα καλά σας; Επειδή σας το λένε οι Ευρωπαίοι,
πρέπει σώνει και καλά στους λαθρεµπόρους τσιγάρων να δώσω
και κίνητρα για να µπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Το Μαυροβούνιο είναι η µικρότερη σε πληθυσµό βαλκανική χώρα µε µόλις
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εξακόσιες χιλιάδες ογδόντα κατοίκους. Είναι σαν το Λιχτενστάιν
ένα πράγµα, πολύ µεγαλύτερη βέβαια. Το λαθρεµπόριο τσιγάρων εκεί είναι η «επιστήµη» τους. Είναι µία από τις πιο διεφθαρµένες χώρες της Ευρώπης. Κυβέρνηση είναι ο Τζουγκάνοβιτς και
η οικογένειά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι µια χώρα η
οποία αποτελεί το εικοστό ένατο µέλος του ΝΑΤΟ και η Δύση
έκανε τα στραβά µάτια εδώ και δεκαετίες για το λαθρεµπόριο
τσιγάρων -γιατί οι µαφιόζοι κερδίζουν, δεν κερδίζετε εσείς κι
εγώ- γιατί έπρεπε να την απαγκιστρώσουν από τη ρωσική επιρροή. Ως εδώ καλά. Συνεργάζεται µε την ιταλική µαφία. Η ιταλική
µαφία δίνει και παίρνει στην περιοχή ξεκάθαρα. Φεύγουν συνεχώς πλοιάρια τα οποία πηγαινοέρχονται από το Μαυροβούνιο και
πηγαίνουν στην Ιταλία και µεταφέρουν τσιγάρα. Υπήρχαν δυοτρεις υποθέσεις δικές µας µε λαθραία τσιγάρα. Ένα πλοίο πιάστηκε κάτω από την Κρήτη. Πήγαινε στο Μαυροβούνιο.
Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι µάλλον δεν ξέρετε τι νοµοθετείτε. Ειλικρινά δεν ξέρετε. Φίλοι του Τζουγκάνοβιτς έκαναν
τεράστιες περιουσίες. Το κέντρο διακίνησης λαθραίων τσιγάρων
µε έκθεση της Κοµισιόν χωροταξικά τοποθετείται στο Μαυροβούνιο. Η πόλη Μπαρ είναι το hot spot του λαθρεµπορίου. Εγώ επισκέφτηκα πριν από µερικά χρόνια την περιοχή. Αν πάτε στην
περιοχή, θα βρείτε ό,τι τσιγάρο θέλετε λαθραίο, το οποίο διακινείται σ’ όλη την Ευρώπη. Όλες οι ξένες µάρκες υπάρχουν εκεί.
Έρχεστε εδώ σήµερα να νοµοθετήσετε κάτι στο οποίο ειλικρινά θα έπρεπε να είστε αντίθετοι, γιατί τα λαθραία τσιγάρα που
µοιράζονται στην Αριστοτέλους, στην Ερµού και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έρχονται από το Μαυροβούνιο. Τι νοµοθετείτε;
Δεν καταλαβαίνω. Τι κάνετε; Fast track νοµιµοποιήσεις; Τι κάνετε
σ’ αυτό το Κοινοβούλιο; Έχετε πάρει µία προϋπόθεση να τη δείτε
σοβαρά; Πείτε ότι εδώ έχουµε ένα θέµα, ότι από το λαθρεµπόριο
η Ελλάδα χάνει τουλάχιστον ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Το έχουν
πει πολλοί Υπουργοί. Δεν µιλώ για το πετρέλαιο που δεν το
ακουµπάτε. Το λαθρεµπόριο πετρελαίου δεν το ακουµπάτε µε τίποτα. Και για τα τσιγάρα ακόµα φοβάστε; Πάλι κάνετε λάθη.
Από την άλλη, έχουµε και ένα άλλο θέµα, Υπουργέ µου, το
οποίο ειλικρινά όλοι οι ευαίσθητοι αριστεροί εδώ δεν το ανέφεραν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου διώκεται σήµερα
στο Μαυροβούνιο. Αν διωκόταν το Ισλάµ, θα ήσασταν στα κάγκελα εδώ όλοι από την Αριστερά. Διώκεται η Εκκλησία του Μαυροβουνίου από την κυβέρνηση, γίνονται δηµεύσεις περιουσιών
της Εκκλησίας. Έστειλε και ο δικός µας Αρχιεπίσκοπος επιστολή
διαµαρτυρίας στον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου και έρχεστε σήµερα εσείς χωρίς καµµία δέσµευση από την άλλη πλευρά
να κάνετε τα αυτονόητα.
Θα µου πείτε: «Τι µας ενδιαφέρει η Εκκλησία;». Μας ενδιαφέρει γιατί είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί ο γεωπολιτισµός είναι ο
µοχλός άσκησης της εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας, αν θέλει
πραγµατικά να πετύχει.
Σας το λέω γιατί ειλικρινά είναι µερικά πράγµατα που µε ενοχλούν σε αυτό το Κοινοβούλιο, αυτή η επιλεκτική ευαισθησία της
φιλανθρωπίας που έχουν πολλοί εδώ µέσα. Όταν αναφερόµαστε
στο Ισλάµ όλοι είναι στα κάγκελα. Όταν παραβιάζεται ο χριστιανισµός και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των χριστιανών κανείς δεν
µιλάει.
Έχω µπροστά µου την έκθεση «Open Doors» για τις διώξεις
των χριστιανών. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Κανένας δεν
ενδιαφέρθηκε εδώ µέσα, γιατί διώκονται χριστιανοί. «Υπό διωγµό
ο χριστιανισµός», λέει η έκθεση. «Το 2019 η χειρότερη χρονιά
για τους χριστιανούς. Διακόσια εξήντα εκατοµµύρια χριστιανοί
εκδιώχτηκαν για την πίστη τους, χιλιάδες δολοφονήθηκαν, δύο
χιλιάδες εννιακόσιοι ογδόντα τρεις θανατώθηκαν, τρεις χιλιάδες
επτακόσιοι ένας φυλακίστηκαν, εννιά χιλιάδες τετρακόσιες
ογδόντα οκτώ επιθέσεις σε εκκλησίες και σε χριστιανικά κτήρια
σε ολόκληρο τον κόσµο, οκτώ χριστιανοί κάθε µέρα σκοτώνονται
στον πλανήτη, είκοσι τρεις χριστιανοί βιάζονται ή παρενοχλούνται καθηµερινά σεξουαλικά, εκατόν ογδόντα δύο επιθέσεις σε
εκκλησίες κάθε εβδοµάδα». Μια στις δέκα πιο επικίνδυνες χώρες,
λοιπόν, που διώκεται ο χριστιανισµός είναι το Αφγανιστάν.
Κύριε Υπουργέ µου, έχετε γεµίσει την Ελλάδα µε Αφγανούς.
Οι άλλοι είχαν ανοιχτά σύνορα και εσείς τα έχετε πιο ανοιχτά
τώρα. Τα είχαν ανοιχτά, εσείς τα έχετε ανοιγο-κλειστά. Τα ανοί-
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γετε και τα κλείνετε, όπως τις δοµές σας. ανοίγετε και κλείνετε
τις θύρες. Το Αφγανιστάν το οποίο διώκει τους χριστιανούς και
τους λιθοβολεί καθηµερινά είναι µια χώρα στην οποία εµείς υποδεχόµαστε εδώ τους δικούς της µετανάστες.
Στη Σοµαλία το 99% των Σοµαλών πολιτών είναι µουσουλµάνοι. Όλες οι µειονοτικές θρησκείες χριστιανοί διώκονται. Στη
Λιβύη το ίδιο. Στο Πακιστάν, έρχονται οι Πακιστανοί εδώ, µου κάνουν πορεία από την Οµόνοια προς το κέντρο, πριµοδοτούµενοι
από αυτόν τον περίεργο τύπο του ΑΝΤΑΡΣΥΑ -είτε µε ύψιλον,
είτε µε γιώτα το ίδιο πράγµα είναι- και ο άνθρωπος αυτός ο Κωνσταντίνου τους βάζει και βρίζουν συνεχώς την Ελλάδα -Πακιστανοί- και διώκεται ο χριστιανισµός. Το έχει αναφέρει επίσηµα και
ο ΟΗΕ. Κανένας εδώ µέσα δεν µιλάει. Αν ήταν για ισλαµιστές
όλοι θα φωνάζαµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες είχαµε ένα συµβάν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ.
Πήγαν κάτι αληταράδες που λέγονται «Ελευθεριακή Κίνηση» δεν ξέρω πώς λέγονται- και πέταξαν µπογιές σε µνηµεία χριστιανικά, σε εκκλησία, στη Μητρόπολη κ.λπ.. Κανείς δεν µίλησε εδώ
µέσα. Αν το έκαναν σε ένα ισλαµικό τέµενος όλοι θα βγαίνατε
στα κάγκελα και θα λέγατε «ρατσισµός». Τα αδικήµατα δε για τα
οποία κατηγορούνται, όχι απλά είναι πληµµελήµατα, αλλά θα
βγουν έξω. Γιατί δεν µιλούµε για ρατσισµό και σε αυτό το θέµα;
Στον νόµο περί ρατσισµού η Νέα Δηµοκρατία να εντάξει µέσα
και τους χριστιανούς. Δεν κατάλαβα, οι χριστιανοί τι είναι στην
Ελλάδα; Είναι τα εύκολα θύµατα;
Είστε µια Κυβέρνηση ελληνοφοβική και το λέω πολλές φορές.
Γιατί θα µπορούσατε, φίλες και φίλοι κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, αυτού του είδους τα αδικήµατα για όλες τις
θρησκείες να είναι ρατσιστικά. Όχι επιλεκτικά µπορώ να βρίζω
τον θεό, τον Ιησού, τον Χριστό, την Παναγία και να µην διώκοµαι.
Να βρίζω τον Αλλάχ, κακώς, να διώκοµαι για ρατσισµό. Γιατί;
Ούτε αυτό δεν κάνατε.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω κάτι. Ο κ. Δένδιας πού έχει εξαφανιστεί; Ψάχνω να βρω τον κ. Δένδια, τον Υπουργό σας.
Έχουµε νέο Υπουργό, την κ. Μπακογιάννη; Η κ. Μπακογιάννη
είναι Υπουργός Εξωτερικών; Όλο µιλάει: «Να δώσουµε, να δώσουµε», λες και το σπίτι του πατέρα της θέλει να δώσει η κ. Μπακογιάννη. «Να δώσουµε, να συζητήσουµε». Για ποιον λόγο «να
δώσουµε και να δώσουµε»; Ρώτησε τον ελληνικό λαό; Τι είναι ο
κ. Δένδιας; Είναι ο προστατευόµενος Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, σαν τη «NOVARTIS»; Τον προστατεύετε; Να βγει και να
µιλήσει. Συµφωνεί µε αυτά που λέει η κ. Μπακογιάννη, ναι ή όχι;
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις.
Και θα κάνω µια παροµοίωση και θα σταµατήσω εδώ. Όταν οι
Ινδιάνοι στην Αµερική, αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, -που είστε και λίγοι πάντα, τρεις,
τέσσερις είστε έτσι κι αλλιώς- ήθελαν να κάνουν πόλεµο, έβγαζαν το τσεκούρι του πολέµου. Εδώ και πέντε µέρες έχετε βγάλει
το τσεκούρι του ενδοτισµού. Έχετε βγάλει όλα τα παλαιολιθικά
ευρήµατα των προηγούµενων δεκαετιών που ήταν υπέρ της µειοδοσίας, του ενδοτισµού, της υπαναχωρήσεως, τους βγάλατε
µπροστά: Μπακογιάννη, Ροζάκης, ένα µπουµπούκι εδώ µέσα δεν ξέρω πώς λέγεται- Καιρίδης, όλοι είναι υπέρ της πλειοδοσίας
του να δώσουµε. Να δώσουµε τι; Τη δική τους περιουσία τους;
Και βγαίνει σήµερα η κ. Μπακογιάννη στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» στον
κ. Παπαδάκη και λέει το εξής: «Αν καταθέταµε νόµο για τα δώδεκα ναυτικά µίλια -που είναι το απόλυτο δικαίωµά µας- στην περίπτωση όµως που θα καταθέταµε µονοµερώς συντεταγµένες
ΑΟΖ θα παραβιάζαµε το Διεθνές Δίκαιο. Ο Χριστός και η Παναγία! Αυτή η κ. Μπακογιάννη ήταν Υπουργός Εξωτερικών και σήµερα είπε αυτό το πράγµα. Θα παραβιάζαµε το Διεθνές Δίκαιο
αν κατοχυρώναµε το Διεθνές Δίκαιό µας και αυτή ήταν Υπουργός
Εξωτερικών; Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε; Φαιδρότητες! Αυτά
είναι φαιδρότητες!
Επίσης, η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει µια πρόταση νόµου
για την ΑΟΖ την οποία την καταθέσαµε σε εσάς, στην Κυβέρνησή
σας. Γιατί δεν την υλοποιείτε; Γιατί δεν αγγίζετε τα δώδεκα ναυ-
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τικά µίλια τώρα, υφαλοκρηπίδα; Δεν σας λέω για ΑΟΖ, γιατί είστε
φοβικοί, αλλά δώδεκα ναυτικά µίλια τώρα και να πάτε στη Χάγη
µετά. Γιατί εάν πάτε τώρα στη Χάγη µε τα έξι ναυτικά µίλια, είµαστε χαµένοι από χέρι έτσι κι αλλιώς.
Προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να σας δείξουµε το εξής: Πάτε
τη χώρα στη φινλανδοποίηση. Ξέρετε τι σηµαίνει φινλανδοποίηση; Θα σας διαβάσω τον όρο. Είναι η συγκεκαλυµµένη εξάρτηση µικρής χώρας από ισχυρότερο γείτονά της. Και ό,τι θέλει η
Τουρκία συνεχώς κατευναστικά το υλοποιείτε.
Θα σας το πω ακόµη µια φορά. Αυτή η ιστορία µε την Τουρκία
θα είναι τα νέα Ίµια τα δικά σας. Έκαναν τα Ίµια το ΠΑΣΟΚ επί
Σηµίτη, τα νέα Ίµια θα είναι η ιστορία µε την Τουρκία. Αυτό µε
την ΑΟΖ, µε την υφαλοκρηπίδα θα είναι τα δικά σας νέα Ίµια.
Και όσο για τους φίλους σας, τον Πάιατ και την παρέα του,
σας το είπε χθες ωµά: «Συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο». Ο φίλος
σας ο Πάιατ! Έχει βγει µαζί σας φωτογραφία, κύριε Υπουργέ;
Βγήκατε µε τον κ. Πάιατ εσείς;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Βεβαίως.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μπράβο, έτσι, να βγαίνετε όλοι µαζί, γιατί όλοι οι Υπουργοί εάν δεν περάσετε από εκεί, δεν γίνεται δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα τα πούµε εδώ όλα. Όλοι οι
Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας φωτογραφία µε τον Πάιατ και
οι µισοί του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή η ιστορία, ο Πάιατ. Και βγήκε
χθες και τι σας είπε; «Πρέπει να κάνετε συνεκµετάλλευση», λέει.
Αυτό είπε ο Πάιατ. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν ξεκαθαρίζει νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στη δήλωσή του. Απέφυγε να το ξεκαθαρίσει.
Γιατί όσοι ξέρουν το Διεθνές Δίκαιο και το θέµα αυτό, γιατί
ήταν µια από τις εργασίες µου στο πανεπιστήµιο, ξέρουν πολύ
καλά ότι υπάρχουν τρία ήδη: νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.
Απέφυγε επιµελώς. Είπε «άλλο βραχονησίδα, άλλο νησί».
Σας τα λέω αυτά για να µαζέψετε αυτούς που µιλούν πολύ.
Δεν χαρίζουν τίποτα από την περιουσία τους. Δεν χαρίζουν τίποτα από το κτήµα του πατέρα τους. Χαρίζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Αν δεν είστε ικανοί, να πάτε σε εκλογές και να
ζητήσετε εκ νέου εντολή για να πάτε στη Χάγη, αλλιώς θα πάτε
σε νέα Ίµια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και κλείνοντας, να πω για τη «NOVARTIS» ότι οι κύριοι, οι προστατευόµενοι µάρτυρες παύουν να είναι προστατευόµενοι µάρτυρες όταν είναι κρυπτόµενοι. Ο προστατευόµενος δεν µπορεί
να είναι κρυπτόµενος συνεχώς. Τον κάλεσαν µία, τον κάλεσαν
δύο, τον κάλεσαν τρεις, ήρθε η ώρα, λοιπόν, κύριοι να τους βγάλετε τις κουκούλες, να τους σύρετε εδώ για να µας πουν τελικά
αν έλεγαν ψέµατα ή αλήθεια. Γιατί ο προστατευόµενος όταν είναι
κρυπτόµενος ο ίδιος και δεν δέχεται αυτό που λέει η δηµοκρατία,
δεν µπορεί να είναι προστατευόµενος. Θα τους ξεκουκουλώσουµε για να δούµε τελικά ποιοι θέλουν να κουκουλώσουν το
σκάνδαλο ή ποιοι δεν θέλουν να βγει η αλήθεια.
Κλείνοντας να πω και το εξής: Αυτή η φαρσοκωµωδία µε τη
«NOVARTIS» δεν θα υπήρχε αν άκουγε η Νέα Δηµοκρατία στη
συνταγµατική Αναθεώρηση την πρόταση µας. Όλες οι υποθέσεις
να πηγαίνουν κατευθείαν στον δικαστή. Καµµία σχέση η Βουλή
για να δικάζει. Έγιναν δικαστές τώρα τα µέλη του Κοινοβουλίου.
Ο Χριστός και η Παναγία! Σε καµµία χώρα δεν συµβαίνει αυτό
πράγµα. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα. Γιατί σε καµµία εξεταστική
ή προανακριτική δεν βγήκε συµπέρασµα. Αν θέλετε για ακόµη
µια φορά να µην βγάλετε συµπέρασµα, θα συνεχίσετε την ίδια
φαρσοκωµωδία.
Και το επαναλαµβάνω: Ξεκουκούλωµα όλων αυτών των δύο,
τριών, τεσσάρων, να τους σύρουµε στη δικαιοσύνη να µας που
τελικά τι έγινε µε τη «NOVARTIS». Γιατί προστατευόµενος µάρτυρας κρυπτόµενος από το ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη δεν µπορεί να είναι προστατευόµενος. Τελεία και παύλα.
Δεν παίζουµε µε τη δηµοκρατία έτσι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να διαβάσω απλώς για να ξεκαθαρίσουµε το θέµα της σηµερινής συζήτησης. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου, επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας».
Ξέρετε ο σεβασµός στους θεσµούς αποδεικνύεται και από το
αν σεβόµαστε τους κανόνες και τα θέµατα τα οποία συζητάµε.
Όταν ανεβαίνουµε στο Βήµα και δεν µιλάµε επί της ουσίας του
ζητήµατος, είναι σαν να µη σεβόµαστε τους θεσµούς τους ίδιους.
Το µόνο που θέλω να πω όσον αφορά την εξωτερική πολιτική,
είναι ότι µε τις κραυγές δεν κάνουµε εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική θέλει υπευθυνότητα, συνέπεια και πολύ µεγάλη
προσοχή. Αυτό κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
αυτό θα επιθυµούσα να γινόταν από το σύνολο του πολιτικού κόσµου. Άρα δεν µπορώ να καταλάβω αρχικά ποια είναι η στάση
της Ελληνικής Λύσης, όσον αφορά τη συγκεκριµένη συµφωνία.
Άκουσα κάτι για λαθρεµπόριο για τσιγάρα. Επί της ουσίας,
όµως, της συµφωνίας, άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τόσο
τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης όσο και τον ειδικό αγορητή
της στην επιτροπή. Είχατε πει ότι πάµε να χρηµατοδοτήσουµε
τους Μαυροβούνιους. Εάν κάνατε µια απλή ανάγνωση της ειδικής έκθεσης, θα βλέπατε ότι χρηµατοδοτούµε ελληνικούς φορείς, ελληνικά ερευνητικά κέντρα, ακόµα και ελληνικές
επιχειρήσεις. Την ένσταση του ΚΚΕ, αν και διαφωνώ ιδεολογικά
µε αυτό το πράγµα, ότι µπορεί να χρηµατοδοτηθούν και επιχειρήσεις, την αντιλαµβάνοµαι. Εµείς, όµως, βεβαίως πιστεύουµε
ότι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της έρευνας γίνεται από τον ιδιωτικό τοµέα, γίνεται από τις επιχειρήσεις, όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά σε όλον τον κόσµο και οφείλουµε να ανταποκρινόµαστε
στην πραγµατικότητα αυτή.
Άρα τη στάση του ΚΚΕ µπορώ να την καταλάβω. Συνάδελφοι,
της Ελληνικής Λύσης δεν έχω καταλάβει καν ποια είναι η δική
σας θέση.
Θέλω να λάβετε υπ’ όψιν σας όλοι σας ότι µιλάµε για µία συµφωνία έρευνας µεταξύ δύο κρατών που βρίσκονται σε κοντινή
γεωγραφική περιφέρεια. Βαλκανικό κράτος είναι το Μαυροβούνιο. Δεν λύνουµε όλα τα ζητήµατα της έρευνας στη χώρα µε αυτή
τη διακρατική συµφωνία, αλλά ακριβώς επειδή βρίσκεται στη γειτονιά µας είναι µία χώρα η οποία έχει στρατηγική σηµασία για τη
χώρα µας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δούµε πώς µπορούµε
να επεκτείνουµε τις διεθνείς συµφωνίες σε διµερές επίπεδο και
µε άλλες χώρες, τόσο στα Βαλκάνια, όσο και µε χώρες όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες. Πράγµατι, κύριε Τσίπρα, το είχαµε πει και
στην επιτροπή, υπογράφουµε συµφωνία µέσα στον Μάρτιο µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες σε ζητήµατα έρευνας και ανάπτυξης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Είχε ξεκινήσει από πριν.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Δεν είχε ξεκινήσει από πριν. Μπορείτε να το διαπιστώσετε
αυτό και µε τις επαφές που έχετε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Ξεκίνησε στο στρατηγικό διάλογο το Νοέµβριο του 2019. Από αυτή
την Κυβέρνηση πρώτη φορά τέθηκε. Σε επίσκεψη µου στην Ουάσιγκτον τόσο µε τον επικεφαλής της τεχνολογίας του Λευκού
Οίκου, κ. Κράτσιο, όσο και µε την αντίστοιχη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας στη Μέριλαντ το συζητήσαµε για
πρώτη φορά. Άρα δεν είχε συζητηθεί ποτέ πιο πριν. Κλείνουµε
τη συµφωνία. Την υπογράφουµε τώρα άµεσα.
Στην προκειµένη περίπτωση νοµίζω ότι είναι σηµαντικό το ότι
έχει επιτευχθεί ευρεία πλειοψηφία από πολλά διαφορετικά κόµµατα του Κοινοβουλίου. Αδυνατώ να καταλάβω τη στάση της Ελληνικής Λύσης. Καταλαβαίνω ότι µπορεί να µην επιλύουµε όλα
τα ζητήµατα στις διµερείς σχέσεις µε το Μαυροβούνιο, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα σηµαντικό βήµα εµπέδωσης των φιλικών σχέσεων των δύο χωρών συνεργασίας κι αλληλεγγύης που θα
βελτιώσει τις διµερείς σχέσεις.
Είναι µία πολύ καλή πρωτοβουλία και γι’ αυτό τη στηρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί ζητάτε τον
λόγο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μας έκανε υποδείξεις ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσείς είστε θεσµικός. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό και το άρθρο 68 δεν υπάρχει
καµµία µοµφή που να περιέχεται σε υβριστική δήλωση του
Υπουργού, πρώτον. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι αλλοιώνεται
το περιεχόµενο της οµιλίας σας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα.
Έκανε µια κριτική ότι ξεφύγατε από το θέµα. Δεν νοµίζω ότι
υπάρχει προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ο Πρόεδρος µιλάει για οποιοδήποτε θέµα θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό δεν έχετε δίκιο τώρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Είθισται. Εθιµικό δίκαιο. Το αλλάζουµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Λέτε γιατί δεν µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Εθιµικά ισχύει αυτό που λέµε; Ισχύει. Μην το αλλάζουµε
µόνο για την Ελληνική Λύση. Είθισται ο Πρόεδρος να µιλάει για
άλλα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε. Οι Πρόεδροι των κοµµάτων µιλάνε. Αλλά εδώ ρωτήσατε γιατί δεν πήρε
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Έπρεπε να προηγηθείτε να το πείτε.
Δεν νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το ζητήσουν όλοι.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ µόνο για ένα λεπτό. Όχι όµως σαν απάντηση στον
Υπουργό, αλλά συµπληρωµατικά σ’ αυτά που είπατε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Εγώ από την πλευρά µου διάβασα τον τίτλο της σηµερινής συζήτησης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Για το λαθρεµπόριο τσιγάρων όµως δεν είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι σε προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί; Εσείς δεν
έχετε αντίρρηση σε κάτι. Δεν προβλέπεται. Δεν είπε κάτι. Θα ζητήσουν όλοι τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Μόνο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει. Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ο στρατηγικός διάλογος επίσηµα ξεκίνησε από το 2018. Είχε ξεκινήσει στην ουσία από το 2017.
Υπήρχε µια µεγάλη βεντάλια ζητηµάτων µέσα στα οποία και το
ζήτηµα της τεχνολογίας. Το τι αποτυπώνεται σε κάθε φάση του
στρατηγικού διαλόγου θέλει τους χρόνους του. Και περί τεχνολογίας είχε ξεκινήσει πιο πριν. Ρωτήστε κι εσείς τους οµολόγους
σας στις Ηνωµένες Πολιτείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Βιλιάρδο,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Από τη θέση σας, σας παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στο τέλος. Μπορεί
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να χρειαστεί να απαντήσετε και σε άλλους.
Κύριε Βιλιάρδο, σας παρακαλώ. Μίλησε ο Πρόεδρος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου µίλησα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εδώ ψηφίσαµε
στην αρχή ότι συµφωνήσαµε και δεν υπήρχε αντίρρηση. Ότι θα
µιλήσουν µόνο οι αντιλέγοντες. Τώρα παραβιάζουµε τον Κανονισµό.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Βιλιάρδο,
από εκεί αν θέλετε για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Παραιτείστε.
Δηµιουργούµε προηγούµενα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν εφαρµόζετε τον Κανονισµό. Έχω κάνει παράπονα
και στον Πρόεδρο της Βουλής. Μόνο σε µας εφαρµόζετε τον Κανονισµό. Όχι εσείς. Όλο το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην το λέτε αυτό.
Ούτε ο Πρόεδρος ούτε οι Αντιπρόεδροι. Μας αδικείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ερχόµαστε εδώ κάθε µέρα όλη µέρα. Οι υπόλοιποι είναι
στα χωριά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό είναι άλλο
θέµα. Όλοι κρίνονται.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Θέλω να πω στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι χαίροµαι
πάρα πολύ που συµφωνείτε µε τον πρωτοβουλία που πήραµε.
Όταν φέρουµε συνεπώς για κύρωση τη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, που καταφέραµε µε δική µας πρωτοβουλία να
υπογράψουµε, πιστεύουµε ότι θα την στηρίξετε κι εσείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Κύρωση
της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής συνεργασίας».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, το άρθρο πρώτο, το άρθρο δεύτερο, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο δεύτερο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
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Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου,
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που υπογράφηκε
στην Ποντγκόριτσα, στις 26 Ιουνίου 2015, το πρωτότυπο της
οποίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Τα Προγράµµατα Συνεργασίας που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 8 της Συµφωνίας εγκρίνονται µε κοινή
πράξη των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12
αυτής.
Αθήνα,..............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 4 Δεκεµβρίου 2019, της Πέµπτης 5 Δεκεµβρίου 2019, της Παρασκευής 6 Δεκεµβρίου 2019, της Δευτέρας 9 Δεκεµβρίου 2019,
της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019, της Τετάρτης 11 Δεκεµβρίου
2019, της Πέµπτης 12 Δεκεµβρίου 2019 και της Παρασκευής 13
Δεκεµβρίου 2019 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τετάρτης 4 Δεκεµβρίου 2019, της Πέµπτης 5 Δεκεµβρίου 2019, της Παρασκευής 6 Δεκεµβρίου 2019, της Δευτέρας
9 Δεκεµβρίου 2019, της Τρίτης 10 Δεκεµβρίου 2019, της Τετάρτης 11 Δεκεµβρίου 2019, της Πέµπτης 12 Δεκεµβρίου 2019 και
της Παρασκευής 13 Δεκεµβρίου 2019 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 13.12’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

