ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΒ’
Πέµπτη 5 Μαρτίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10877, 11039
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 1ο Γυµνάσιο Αρτέµιδος, τα Δηµοτικά Σχολεία Αγίου Νικολάου Κορησσίας Κέας,
το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας, το 1ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο
Αλίµου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου, σελ.
10888, 10891, 10896, 10907, 10918, 10924
3. Αναφορά σχετικά µε τις εξελίξεις για το µεταναστευτικόπροσφυγικό ζήτηµα στην Ελλάδα, σελ. 10899, 10900, 10902,
10906, 10907, 10919, 10920, 10921, 10922, 10924, 10928, 10931,
10932, 10933, 10934, 10935, 10940, 10941, 10942, 10946, 10948,
10954, 10956, 10965, 10967, 10968, 10971, 10972, 10979
4. Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
καταθέτει στην έκθεσή της στην αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής
για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού, σελ. 10926
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10877, 10882, 10883,
10888, 10889, 10891, 10892, 10893, 10894, 10895, 10897, 10898,
10899, 10904, 10906, 10911, 10921, 10922, 10927, 10929, 10930,
10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939,
109342, 10946, 10947, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961,
10962, 10965, 10968, 10972, 10981, 10982, 10985, 11039
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 10934, 10937, 10938
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020, σελ. 18777
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών-ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού»», σελ.
10878
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Δικαίωµα προσωρινής σύνταξης για ασφαλισµένους µε χρόνο εργασίας στο εξωτερικό», σελ. 10879
ii. µε θέµα: «Καθυστερεί η υλοποίηση του νόµου 4538/2018 για
την αναδοχή και την υιοθεσία», σελ. 10880
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i. µε θέµα: «Τις δοµές των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)», σελ. 10883
ii. µε θέµα: «Συµβασιούχες εργαζόµενες στην καθαριότητα των
σχολείων, σελ. 10885
ii. µε θέµα: «Απολύσεις εργαζοµένων µετά την αναθεώρηση
των πινάκων επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για
την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους Δήµους», σελ. 10886
δ) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
i. µε θέµα: «Πλήγµα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας το πάγωµα των µεγάλων έργων υποδοµής», σελ. 10888
ii. µε θέµα «Επένδυση στην περιοχή «Ναυάγιο» της Ζακύνθου»,
σελ. 10891
iii. µε θέµα: «Κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της παραλίας Αφάντου
µέσω της παραποίησης χαρτών», σελ. 10893
iv. µε θέµα: «Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών εµπορίας
των χειροτεχνών δρόµου», σελ. 10895
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

σελ. 10898 - 10933
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «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 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», σελ.
10900
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 10918 – 10929, 10983 - 11039
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 10967 - 10983
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 10890 - 10900
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 10900 - 10918
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 10948 - 10967
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 10929 - 10948
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 10877 - 10890
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς σχετικά µε τις εξελίξεις για το µεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα στην Ελλάδα:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 10980
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 10970
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 10919, 10920, 10921, 10922
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 10933, 10965
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10921, 10922
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 10940
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 10954, 10955
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 10941
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 10922
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 10948
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 10968
ΚΕΛΕΤΣΗΣ Σ. ,
σελ. 10933
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 10946
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 10926
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 10902
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 10931, 10933
ΛΙΟΥΤΑΣ Α. ,
σελ. 10967
ΜΑΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 10967
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10956
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 10935
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10924, 10932, 10933, 10958
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ,
σελ. 10942
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
σελ. 10946
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10931, 10934, 10979
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 10982
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 10936, 10937
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 10900, 10976
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10976
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
σελ. 10951
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 10972
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 10928

ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. ,
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
ΧΙΟΝΙΔΗΣ Σ. ,
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,

σελ. 10971
σελ. 10907
σελ. 10899
σελ. 10980

Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 10921, 10922, 10927, 10985,
11039
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 10970, 10971, 10972, 10981,
10982
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 10936
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 10933, 10965
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 10888, 10889, 10890
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 10962
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 10982
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 10891, 10892, 10893, 10894,
10895, 10897, 10898, 10899
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 10929, 10930, 10958, 10961,
10981, 10982
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 10902, 10904, 10906, 10911
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 10948, 10950, 10958, 10959,
10960, 10961, 10962,10963,
10965, 10966
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 10927, 10947, 10958, 10985
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 10898, 10911, 10929
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 10931, 10981
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 10882
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 10929, 10930, 10931, 10932,
10933, 10934, 10935, 10936,
10937, 10938, 10939, 10942,
10946, 10947
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10927, 10961, 10982
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 10893
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10930, 10932, 10933, 10934,
10981, 10982
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 10877, 10882, 10883, 10888,
10890
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 10898, 10927, 10947, 10982
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 10933
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 10929
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 10937, 10938
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 10937, 10938
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10934
Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων και των αναφορών-ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 10879, 10880, 10893, 10894,
10895, 10896
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 10878
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 10879, 10880
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 10888, 10889, 10890, 10891,
10892, 10893, 10894, 10895
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 10886, 10887
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 10883, 10884, 10885, 10886,
10887, 10888
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 10881, 10882
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10896
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 10888, 10889, 10890, 10891,
10893
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 10891, 10892, 10893
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 10885, 10886
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 10883, 10884
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 10878, 10879
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 10880, 10881, 10882, 10883
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 10943

ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γ. ,
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,

σελ. 10954
σελ. 10970
σελ. 10973
σελ. 10963
σελ. 10918, 10919, 10920, 10921,
10922
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 10966
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 10965
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10921, 10922
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 10970
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 10940
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 10954, 10962, 10963
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 10941
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 10922, 10927, 10928, 10947,
10950, 10982
ΘΩΜΑΣ Γ. ,
σελ. 10935, 10936
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 10948, 10949, 10950
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 10968, 10969
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 10929, 10930, 10936, 10959,
10960, 10962, 10977, 10982
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 10942
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 10983
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. ,
σελ. 10964
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 10946
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 10926
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 10902, 10904, 10947, 10958,
10961
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 10911, 10929, 10939, 10940,
10951, 10974, 10976
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 10931, 10981
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 10978
ΛΙΟΥΤΑΣ Α. ,
σελ. 10967
ΜΑΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 10967
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 10939
ΜΕΝΔΩΝΗ Σ. ,
σελ. 10938
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10956, 10960, 10961, 10962,
10963
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 10909
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 10934. 10961
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10924, 10926, 10927, 10958,
10961
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ,
σελ. 10942
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
σελ. 10945
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 10928, 10978
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 10983
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 10936, 10937
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 10984
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 10900, 10902, 10935, 10936,
10938, 10939, 10962, 10971,
10976, 10982
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10976, 10977
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 10904, 10948, 10985
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
σελ. 10950
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 10972
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 10928, 10929
ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. ,
σελ. 10971, 10972
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 10977
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 10919, 10920, 10937, 10947,
10948
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 10907, 10960, 10961
ΧΙΟΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 10898
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10980, 10981
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
ΓΑΜΕΛΛΟΣ Κ. ,

σελ. 10979
σελ. 10920
σελ. 10922
σελ. 10920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΒ’
Πέµπτη 5 Μαρτίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαρτίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.21 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Η Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-3-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΙΑ συνεδριάσεως, της Τετάρτης 4
Μαρτίου 2020 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις»)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 555/28-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παύλου
Πολάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υποστελέχωση και
υποβάθµιση του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)».
2. Η µε αριθµό 565/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Καταχρηστικές πρακτικές του Υπουργείου Οικονοµικών».
3. Η µε αριθµό 559/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Τα σοβαρά προβλήµατα λόγω της
υποστελέχωσης του Κτηµατολογικού Γραφείου Ηρακλείου».
4. Η µε αριθµό 551/26-2-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάσπαση
και Πώληση της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ)».
5. Η µε αριθµό 549/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση της Η Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Νέο κρούσµα αστυνοµικής ασυδοσίας µε χρήση όπλου».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 566/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να τερµατιστεί η περίοδος αδράνειας για την κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου».

2. Η µε αριθµό 562/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Αξιοποίηση παραγόµενου νερού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) για τις ανάγκες ποτίσµατος του πράσινου στη Δυτική Αθήνα».
3. Η µε αριθµό 563/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Βελτίωση σύνδεσης του Ιλίου µε το Μετρό».
4. Η µε αριθµό 564/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Πρότυπου
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Ίλιον».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου της Πέµπτης 5 Μαρτίου 2020.
Οι υπ’ αριθµούς 548/25-2-2020 και 567/3-3-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις και η υπ’ αριθµόν 3679/30-1-2020 ερώτηση (κατ’
άρθρο 130 παράγραφος 5 Κανονισµού Βουλή) θα απαντηθούν
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη. Οι υπ’ αριθµούς 547/25-2-2020 και 550/25-22020 επίκαιρες ερωτήσεις που απευθύνονται προς τον ίδιο
Υπουργό δεν θα απαντηθούν λόγω αναρµοδιότητας.
Η υπ’ αριθµόν 561/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη
Βρούτση.
Η υπ’ αριθµόν 556/28-2-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Η υπ’ αριθµόν 546/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση.
Η υπ’ αριθµόν 553/28-2-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Δόµνα Μιχαηλίδου.
Οι υπ’ αριθµούς 542/25-2-2020, 543/25-2-2020 και 560/3-32020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η πρώτη µε αριθµό 556/28-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α Αθηνών του
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Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων – “Σπίτι του Παιδιού”».
Την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Κύριε Βερναρδάκη, πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να παρακαλέσω τόσο εσάς όσο και τον Υπουργό κ. Τσιάρα να τηρήσετε τον χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που πρέπει
να απαντηθούν.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καληµέρα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστώ για την παρουσία
σας. Νοµίζω ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε από κοινού ένα ζήτηµα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Γνωρίζετε τη θεσµοθέτηση
των αυτοτελών γραφείων προστασίας ανηλίκων θυµάτων, όπως
γνωρίζετε και ότι κατά την περίοδο 2016-2019 έγινε µία προσπάθεια η χώρα να απαντήσει κατ’ αρχήν σε ένα µεγάλο ζήτηµα, στο
ζήτηµα που αφορούσε τη σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων,
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Ξέρετε ότι όλο αυτό το σύστηµα
απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης δηµιουργούσε µεγάλες
στρεβλώσεις και ένα καφκικό περιβάλλον στο πλαίσιο ανάκρισης,
προανάκρισης, πραγµατογνωµοσύνης, ακροαµατικής διαδικασίας, ιατροδικαστικής εξέτασης στους ανηλίκους και γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο θεσµοθετήθηκε, πρώτον, σε συνεργασία µε τη
Γραµµατεία Γενικής Αντεγκληµατικής Πολιτικής η δοµή «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων». Επίσης, συνετάγη -κάτι
που είναι πάρα πολύ σηµαντικό- το πρώτο δοµηµένο πρωτόκολλο δικανικής συνέντευξης των ανήλικων θυµάτων, σύµφωνα
µε τα διεθνή πρότυπα, εκπαιδεύτηκαν γι’ αυτήν τη δουλειά ειδικοί
ψυχολόγοι στο καλύτερο αναγνωρισµένο κέντρο στις Ηνωµένες
Πολιτείες και βεβαίως αυτές οι δοµές στελεχώθηκαν µε το πρόγραµµα της κινητικότητας, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2017.
Σήµερα βρισκόµαστε σε ένα σηµείο στο οποίο πραγµατικά
πρέπει να κάνουµε µία µεγάλη επανεκκίνηση. Έχει χαθεί περίπου
ένα οκτάµηνο, χωρίς να έχουν λειτουργήσει αυτές οι δοµές. Επίσης, έχει λήξει το πρόγραµµα κινητικότητας των υπαλλήλων,
χωρίς η διοίκηση να κάνει αίτηµα παράτασης της εργασίας τους,
ενώ εξακολουθεί να µην εφαρµόζεται το πρωτόκολλο της συνέντευξης, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισµένο, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτή πολλά προβλήµατα µε
ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ανηλίκους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά τη γνώµη µου, µετά από ένα διάλειµµα που έγινε στην
εφαρµογή αυτής της πολιτικής, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης
σήµερα πρέπει να κάνει µία σοβαρή επανεκκίνηση πάνω στο ζήτηµα. Γι’ αυτό σας καλώ να απαντήσετε στο ποια είναι αυτή η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει
αυτές τις δοµές, πώς σκοπεύει να λύσει τα ζητήµατα της στέγασης, τα οποία σε µεγάλο βαθµό είχαν ολοκληρωθεί και έµεναν
κάποιες λεπτοµέρειες, και κυρίως βεβαίως στο τι θα γίνει και µε
την εφαρµογή του πρωτοκόλλου, αλλά και µε το θέµα της κινητικότητας της στελέχωσης των δοµών αυτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, κατ’ αρχάς σας διαβεβαιώνω ότι η σηµερινή συζήτηση κάθε άλλο παρά ευχάριστη θα µπορούσε να θεωρηθεί και
να χαρακτηριστεί. Και πώς θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά,
όταν µιλάµε για παιδική κακοποίηση, ένα θέµα που µας πονά ως
ανθρώπους αλλά και ως κοινωνία.
Η στρατηγική µας, φαντάζοµαι θα συµφωνήσετε, όπως και
εγώ θα εκτιµήσω τα θετικά βήµατα που έγιναν στον προηγούµενο χρόνο που αναφέρατε -γιατί αυτή είναι µία πραγµατικότητα
την οποία δεν πρέπει να αµφισβητήσει κανείς- θα πρέπει να είναι
ένας κύκλος, µία αλυσίδα αντιµετώπισης µε ολιστικό τρόπο του
φαινοµένου της παιδικής κακοποίησης, ξεκινώντας από την πρόληψη -για να µην υπάρχει η κακοποίηση-, συνεχίζοντας µε την
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παρέµβαση -όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο-, αλλά και µε τη φροντίδα και θεραπεία των παιδιών που έχουν υποστεί βία. Και φυσικά
το πιο ευαίσθητο στάδιο σε αυτή τη διαδικασία είναι όταν καλούµαστε πλέον µέσω της δικαιοσύνης να διερευνήσουµε ένα τέτοιο
περιστατικό.
Είναι αυτονόητο πως τα ανήλικα θύµατα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό στη βάση µιας εξατοµικευµένης και βεβαίως επαγγελµατικής προσέγγισης.
Υπήρξε όλη αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία που αναφέρατε,
ο ν.4478/2017. Ταυτόχρονα υπήρξαν τα ζητήµατα λειτουργίας
και το δοµηµένο πρωτόκολλο στο οποίο αναφερθήκατε, τα οποία
θεωρώ ότι είναι τα σηµαντικά βήµατα που είχαν προηγηθεί στο
διάστηµα που περάσαµε και πρέπει βεβαίως να πούµε ότι τελικά
καταλήξαµε να έχουµε τα αυτοτελή γραφεία προστασίας ανήλικων θυµάτων, τα λεγόµενα «σπίτια του παιδιού», τα οποία
εδρεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην
Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, ως περιφερειακές υπηρεσίες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο σκοπός των «σπιτιών του παιδιού» είναι να εξασφαλίσουν πως τα ανήλικα θύµατα αξιόποινων
πράξεων τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης
και προστασίας, προκειµένου να συµµετέχουν στην ποινική διαδικασία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υποστούν ενδεχοµένως µια δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη
θυµατοποίηση, εκφοβισµό ή αντεκδίκηση.
Ο αρχικός σχεδιασµός –κι εδώ έρχοµαι τώρα στα µικρά προβλήµατα, τα οποία έπρεπε να λυθούν και λύνονται βήµα-βήµα,
και θα σας εξηγήσω και κατά τη διάρκεια της δευτεροµιλίας πώς
επιχειρείται αυτή ενδεχοµένως η στόχευση- προέβλεπε τη διοικητική υπαγωγή των εν λόγω υπηρεσιών στην Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ-ΥΕΚΑ). Η
προβλεπόµενη διοικητική σύνδεση των αυτοτελών γραφείων
προστασίας ανηλίκων θυµάτων µε τις αντίστοιχες ΥΕΑ-ΥΕΚΑ, οι
οποίες µάλιστα έχουν διαφορετική διοικητική δοµή, τροποποιήθηκε µέσω σχετικής διάταξης στον ν.4640/2019. Έτσι εξασφαλίστηκε η αυτοτελής λειτουργία των νεοσύστατων δοµών, που
είναι η αναγκαία συνθήκη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία τους, και µε αυτόν τον τρόπο προβλέπεται ότι η εποπτεία, η επιµέλεια και η οργάνωση λειτουργίας τους ανήκει στη
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Δικαιοσύνης, Διεθνών Νοµικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Πρέπει όµως να γίνει τµήµα
για να µπορεί διοικητικά να λειτουργήσει το συγκεκριµένο σύνολο δοµών και να µπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να έχει τον
πραγµατικό ρόλο απέναντι στη λειτουργία τους κι αυτό θα γίνει
µε µια σχετική διάταξη νόµου. Υπάρχει ήδη νοµοσχέδιο σε διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης από χθες βράδυ. Ελπίζω ότι εντός του µηνός το συγκεκριµένο κοµµάτι να το έχουµε
καλύψει µε νοµοθετική πρωτοβουλία, για να µπορέσουµε τουλάχιστον –επαναλαµβάνω- να έχουµε τη δυνατότητα να ασκήσουµε
τον ρόλο µας ως Υπουργείου Δικαιοσύνης στη λειτουργία των
συγκεκριµένων δοµών.
Θα σας παραθέσω, µιας και ο χρόνος της πρωτοµιλίας βλέπω,
κυρία Πρόεδρε, ότι έχει ολοκληρωθεί, τα συγκεκριµένα στοιχεία
στη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Βερναρδάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Θα κρατήσω κατ’ αρχάς την
από κοινού αναγνώριση ότι εδώ πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί από την πλευρά του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Δύο παρατηρήσεις µόνον: Θεωρώ ότι, χωρίς να ευθύνεται το
Υπουργείο Δικαιοσύνης γι’ αυτό, η µεταφορά της αρµοδιότητας
όλης της αντεγκληµατικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη µε τον νόµο του επιτελικού κράτους, αποτέλεσε ένα
εµπόδιο και µια παρέκκλιση από αυτό που ήταν φυσιολογικό.
Εµείς το είχαµε επισηµάνει ότι δεν µπορούν αυτές οι πολιτικές
να αλλάζουν. Μέσα από τη µεταφορά αυτή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µεταφέρθηκαν και αυτές οι δοµές. Έχει
χαθεί ένας πολύτιµος χρόνος. Τώρα ξαναγυρίζουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πολύ σωστά. Υπό την έννοια αυτή νοµίζω
ότι πρέπει και εσείς λίγο να επιταχύνετε.
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Κάτι στο οποίο θέλω να σας επιστήσω την προσοχή είναι κατ’
αρχάς το θέµα της κινητικότητας. Διότι ήδη αυτήν τη στιγµή
έχουµε προβλήµατα. Έχει εκπαιδευτεί αυτό το προσωπικό. Θα
χαθεί η δυνατότητα της ανανέωσης και της δουλειάς όταν θα είσαστε έτοιµοι πια και µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία που είπατε.
Άρα πρέπει λίγο να δείτε αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα και βεβαίως θα σας παρακαλούσα -το καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι περισσότερο από µας- να επιβλέψετε ως
Υπουργείο Δικαιοσύνης την εφαρµογή του πρωτοκόλλου της δικανικής συνέντευξης κατά κάποιον τρόπο. Αυτό είναι κάτι το
οποίο πρέπει να το έχουµε στο µυαλό µας για να µπορέσουµε
να έχουµε µια παραγωγική αξιοποίηση αυτών των δοµών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, είναι σταθερή η άποψή µου ότι όχι µόνο για τα θέµατα δικαιοσύνης αλλά και για τα θέµατα τα οποία προϋποθέτουν µια ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία το πολιτικό σύστηµα
πρέπει να συνεννοείται. Και νοµίζω ότι αυτό είναι µια παραδοχή
η οποία τουλάχιστον θα δώσει στην ελληνική κοινωνία την αίσθηση ότι απέναντί της υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κόµµατα,
πολιτικοί, που προσπαθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα, τα οποία δεν επιδέχονται αµφισβήτηση και προφανώς δεν έχουν ούτε κατεύθυνση ούτε χρώµα.
Θέλω να επανέλθω όµως στο συγκεκριµένο ζήτηµα το οποίο
θέσατε, σχετικά µε την κινητικότητα, και να γίνω συγκεκριµένος.
Νοµίζω ότι είναι γνωστό σε όλους µας ότι γενικότερα οι αποσπάσεις και οι µεταθέσεις πλέον υπάγονται στις αρχές ενιαίου συστήµατος κινητικότητας δηµοσίων υπαλλήλων, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Υπάρχει µια στελέχωση στην παρούσα
φάση -το ξέρετε- των συγκεκριµένων γραφείων. Άλλωστε, η στελέχωση κατά βάση προέρχεται από τον σχεδιασµό της προηγούµενης περιόδου. Στην Αθήνα, χαρακτηριστικά, υπηρετούν ένας
ΠΕ ψυχολόγος, τρεις ΤΕ επιµελητές ανηλίκων, στη Θεσσαλονίκη
υπηρετούν δύο ΠΕ ψυχολόγοι, ένας ΤΕ επιµελητής ανηλίκων,
στην Πάτρα ένας ΠΕ ψυχολόγος, ένα ΤΕ επιµελητής ανηλίκων,
στο Ηράκλειο υπηρετεί ένας ΠΕ ψυχολόγος.
Εµείς αναµένουµε η περαιτέρω στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών µέσω του εναίου κύκλου κινητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων να ολοκληρωθεί. Τα προβλήµατα
είναι γνωστά, τα ξέρετε, κι εσείς είχατε έναν ρόλο την προηγούµενη περίοδο και γνωρίζετε πώς λειτουργεί η συγκεκριµένη διαδικασία, ποιες είναι οι προβλέψεις και ποια συνήθως είναι τα
αποτελέσµατα.
Υπάρχουν ζητήµατα βεβαίως και µε το κτηριολογικό. Εκεί
υπάρχει η άµεση εµπλοκή της ΚΤΥΠ. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο
Δικαιοσύνης σας διαβεβαιώνω ότι έχουµε ήδη δώσει την έγκριση
συγκεκριµένων ποσών, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στα τέσσερα από τα πέντε συγκεκριµένα «σπίτια του παιδιού», ενδεχοµένως σε έναν µικρό χρονικό ορίζοντα. Κάποια θα
ολοκληρωθούν αυτόν τον µήνα, κάποια θα ολοκληρωθούν µέχρι
το καλοκαίρι. Μπορώ αν θέλετε να σας ενηµερώσω και πολύ συγκεκριµένα, κατ’ ιδίαν, για το πώς θα κινηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Το ζήτηµα όµως είναι -και πρέπει να το ξέρουµε- ότι
αυτή, τη στιγµή η ΚΤΥΠ κάνει µια πολύ σοβαρή προσπάθεια γιατί δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης- αναδιοργάνωσης.
Ήταν µια υπηρεσία η οποία είχε υποστελεχωθεί το προηγούµενο
διάστηµα, γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, ειδικά αυτήν την
περίοδο, να ανακτήσει τον ρόλο της και τη λειτουργικότητα,
όπως και την αποτελεσµατικότητά της. Υπάρχουν ζητήµατα τα
οποία αφορούν την κάθε επιµέρους δοµή, έχουν γίνει οι προβλέψεις, από κάπου υπάρχει η δυνατότητα να ενοικιαστούν από φορείς του Υπουργείου Απασχόλησης, που είναι δίπλα µου ο
συγκεκριµένος Υπουργός Απασχόλησης και ενδεχοµένως τα
γνωρίζει. Κάπου αλλού είχαµε µια αστοχία στην Πάτρα, όπου
υπαναχώρησαν οι εκµισθωτές και εκεί ξέρετε ότι υπήρξε ένα ζήτηµα το οποίο πήγε πάρα πολύ πίσω τον χρόνο.
Ωστόσο, η προσπάθεια η οποία γίνεται -και θέλω να σας διαβεβαιώσω- είναι πολύ συστηµατική από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και εγώ, αν πρέπει να καταθέσω µια
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προσωπική µαρτυρία µέσα από την εκλογή µου, στον χρόνο που
βρίσκοµαι στον συγκεκριµένο ρόλο, θα σας πω ότι µε πολύ µεγάλη ευαισθησία έχουµε δει όλα αυτά τα ζητήµατα και ο ίδιος
προσωπικά έχω παρευρεθεί και έχω συνοµιλήσει και µε έναν
αριθµό των συγκεκριµένων επιστηµόνων από τις Ηνωµένες Πολιτείες, στις οποίες αναφερθήκατε, και κάποιοι εκ των δικών µας
επιστηµόνων έχουν βρεθεί κοντά τους και έχουν εκπαιδευτεί
κοντά τους. Πιστεύω ότι µια σοβαρή και δηµοκρατική πολιτεία,
θα έλεγα, του εικοστού πρώτου αιώνα έχει ελάχιστη υποχρέωση,
όχι µόνο να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του παιδιού αλλά τουλάχιστον, να συµφωνήσει σε πολιτικές οι οποίες προάγουν και την
πραγµατική ασφάλεια και το πραγµατικό συµφέρον αλλά και την
πραγµατική προστασία των µικρών παιδιών, απέναντι σε τέτοιου
είδους φαινόµενα. Θέλω να πιστεύω ότι συνολικά και το Σώµα
του ελληνικού Κοινοβουλίου και τα πολιτικά κόµµατα θα συµφωνήσουν, τουλάχιστον σε πρακτικές και πολιτικές, που όλα δείχνουν ότι µας δίνουν τη δυνατότητα να συµβαδίσουµε µε µια
ευρωπαϊκή πρακτική αλλά ταυτόχρονα και να δείξουµε ότι κάνουµε βήµατα ως κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα συζητηθεί τώρα η
πέµπτη µε αριθµό 561/3-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Δικαίωµα προσωρινής σύνταξης για
ασφαλισµένους µε χρόνο εργασίας στο εξωτερικό». Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η µεγάλη καθυστέρηση που σηµειώνεται στην
έναρξη των συντάξεων, στην απονοµή συντάξεων στην Ελλάδα,
οδήγησε στο καθεστώς της προσωρινής σύνταξης, ένα καθεστώς
πολύ γνωστό, κατά το οποίο µπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αίτηση για τη σύνταξή τους λόγω γήρατος να αιτηθούν προσωρινή σύνταξη και να την λάβουν τρεις µήνες µετά την αίτηση
αυτή, στο 80% της αρχικής σύνταξης, της κανονικής σύνταξης.
Υπάρχουν όµως πολλοί συµπολίτες µας, που µετανάστευσαν στο
εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην Ελβετία, που είναι η συγκεκριµένη περίπτωση, που έχουν εποµένως χρόνο συντάξιµο και έχουν
πληρώσει ασφάλιση και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Είναι άνθρωποι που ήταν θύµατα παλιότερων και της πρόσφατης κρίσης, άνθρωποι που βρέθηκαν σαν οικονοµικοί πρόσφυγες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι άνθρωποι σήµερα δεν δικαιούνται προσωρινής σύνταξης την ίδια στιγµή που εδώ και
τριάµισι χρόνια που υπήρχε ο ν.4387 από τον Μάιο του 2016 δεν
είχε εκδοθεί καµµία σύνταξη σε ανθρώπους που έχουν χρόνια
ασφάλισης και στο εξωτερικό.
Θα ήθελα µια δέσµευσή σας γιατί πραγµατικά καταλαβαίνετε
τη δυσκολία της διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που ήταν θύµατα παλαιότερων ή της πρόσφατης κρίσης. Μια
δέσµευσή σας να αρχίσουν να χορηγούνται οι προσωρινές συντάξεις και σε αυτούς τους δικαιούχους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Εργασίας έχει ως αποστολή
να διασφαλίζει την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, να απονέµει συντάξεις και να
λύνει προβλήµατα τα οποία ενίοτε υπάρχουν ως παθογένειες στο
σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα από
τη Βουλή η νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, ο ν.4670/2020, µέσω
της οποίας προωθείται η δηµιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιµου
και ανταποδοτικού δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που θα παρέχει σταθερότητα και σεβασµό στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους, άµεσα προσβάσιµο, φιλικό και
λειτουργικό.
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Με τον νέο ν.4670/2020 απεγκλωβίζεται ένα µεγάλο τµήµα της
οικονοµίας από τις ναρκοθετηµένες περιοχές των αδιέξοδων
ρυθµίσεων του παλιού συστήµατος και ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα δίκαιο, απλό, ανταποδοτικό
που ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, σέβεται
τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και κυρίως καλλιεργεί ασφαλιστική συνείδηση.
Σε κάθε περίπτωση το ερώτηµα το οποίο θέτετε αφορά ένα
θέµα το οποίο απαιτεί τον συνδυασµό εθνικής µε την κοινοτική
νοµοθεσία, προκειµένου να βγει η τελική απόφαση της συνταξιοδότησης οπότε συνδυαστικά να υπάρχει και η προσωρινή σύνταξη.
Εν συντοµία, λοιπόν, θα σας περιγράψω τη διαδικασία η οποία
έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Πράγµατι οι ασφαλισµένοι που δικαιούνται σύνταξη γήρατος έχουν το δικαίωµα, και αυτό γίνεται
συντριπτικά στο σύνολο των συνταξιούχων, να αιτηθούν προσωρινή σύνταξη µέχρι να λάβουν την οριστική σύνταξη το ύψος της
οποίας ανέρχεται στο 80% της κανονικής σύνταξης. Αυτό γίνεται
για όλους τους δικαιούχους σύνταξης.
Ωστόσο για τους ασφαλισµένους που έχουν εργασιακό χρόνο
και στο εξωτερικό –εδώ υπάρχει πράγµατι θέµα- προβλέπεται,
όπως πολύ ορθά αναφέρετε, στον ν.4387/2016 στο άρθρο 29 παράγραφος 7γ ότι δεν καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη όταν για
τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν κανονισµοί ευρωπαϊκοί, δηλαδή ο κανονισµός 883/2004 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 29/4/2004 για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης και ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 987/2009 Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Απόφαση 16/9/2009 για τον καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλισης, εκτός των περιπτώσεων –και αυτό
ακούστε το- που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό
φορέα. Εδώ υπάρχει προσωρινή σύνταξη ακόµα και στις διεθνείς
αυτές συντάξεις. Αυτή είναι και η φράση κλειδί που δηµιουργεί
το «πρόβληµα».
Θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου γιατί ήδη κάλυψα τον
χρόνο της πρωτολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει για τρία λεπτά ο συνάδελφος κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα εκτιµούσα πάρα πολύ αν ολοκληρώνατε
την απάντηση στην πρωτολογία για να µπορέσω να χρησιµοποιήσω και εγώ τη δευτερολογία µου να τοποθετηθώ στην απάντησή σας.
Σε κάθε περίπτωση σε αυτά που είπατε για το ασφαλιστικό τα
έχουµε συζητήσει στην Ολοµέλεια. Στην ουσία αυξάνετε κατά
20% τις ασφαλιστικές εισφορές για το 90% των εργαζοµένων και
αυξάνετε τον χρόνο συνταξιοδότησης. Εγώ, παραδείγµατος
χάριν, θα βγω µε βάση τον νόµο σας στα εξήντα εννέα και άλλοι
άνθρωποι µπορεί να βγουν και στα εβδοµήντα ένα και στα εβδοµήντα δύο.
Τώρα πάµε στην ουσία, όµως, της ερώτησης να µιλήσουµε
εκεί που µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Το πρόβληµα είναι αυτήν τη στιγµή ότι καµµία σύνταξη εδώ
και τριάµισι χρόνια δεν έχει βγει για ανθρώπους που έχουν ακριβώς χρόνο ασφάλισης και δεν τεκµηριώνουν το δικαίωµα σύνταξης µόνο από την ασφάλισή τους στην Ελλάδα, αλλά έχουν
χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό και τεκµηριώνεται αθροιστικά
το δικαίωµα.
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία λέει ότι σε αυτήν την περίπτωση κάθε
κράτος αποδίδει το µέρος της σύνταξης στον δικαιούχο. Όµως
εδώ και τριάµισι χρόνια δεν έχει βγει καµµία τέτοια σύνταξη παρ’
όλο που υπάρχουν αιτήσεις. Από τη µία δεν έχουν βγει οι συντάξεις και από την άλλη δεν έχουν δικαίωµα προσωρινής σύνταξης.
Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν θέµατα επιβίωσης και πρέπει να το κοιτάξετε, νοµίζω, µε µία συναινετική διάθεση -δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κάποια πτέρυγα του
Κοινοβουλίου- και να το λύσετε αυτό το ζήτηµα, πρώτον, µε µία
τροποποίηση και του δικού σας ασφαλιστικού, προκειµένου να
δικαιούνται προσωρινής σύνταξης αυτοί οι άνθρωποι και, δεύτερον, επιτέλους να ξεµπλοκάρετε τις συντάξεις αυτές των ανθρώ-
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πων που έχουν και χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ο ν.4670/2020 που ψηφίστηκε στη Βουλή
πριν µία εβδοµάδα περίπου δεν θίγει κανένα όριο ηλικίας. Στη
βάση, λοιπόν, αυτού που είπατε ως παρατήρηση ότι προσωπικά
θα αυξηθεί ο χρόνος της συνταξιοδότησής δεν αφορά εσάς µε
την έννοια ότι δεν αυξάνονται και δεν θίγονται όρια ηλικίας µε
βάση τον νόµο που ψηφίστηκε.
Δεύτερον, το ζήτηµα των συγκεκριµένων που αναφέρετε για
την προσωρινή σύνταξη των διεθνών συντάξεων, όπως αυτές
ονοµάζονται, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πρέπει να θεµελιώνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στη χώρα µας οπότε
στη βάση αυτή, όπως σας είπα πριν, υπάρχει προσωρινή σύνταξη. Όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα στην Ελλάδα υπάρχει προσωρινή σύνταξη.
Υπάρχει το ζήτηµα, όµως, ότι δεν µπορούν οι διεθνείς αυτές
συντάξεις να αξιολογηθούν και µε βάση τους δύο κανονισµούς
που ανέφερα πριν και δεν µπορεί να εκτιµηθεί το ύψος τους.
Διότι δεν µπορούν οι υπηρεσίες εάν δεν αξιολογηθεί το ύψος της
σύνταξης που έχει γίνει στο εξωτερικό αφού δεν θεµελιώνεται
στο εσωτερικό σύνταξη να δοθεί προσωρινή σύνταξη στην Ελλάδα. Είναι ζητήµατα που αφορούν τους δύο κανονισµούς που
ανέφερα και της υφιστάµενης νοµοθεσίας του ν.4387/2016.
Για τους λόγους αυτούς έχουµε ήδη επισπεύσει τις διαδικασίες υλοποίησης των απαιτούµενων µηχανογραφικών εφαρµογών για την απονοµή των συντάξεων. Εκεί θα δοθεί η απάντηση,
στην απονοµή των συντάξεων και στην επιτάχυνσή τους, κατ’
εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανονισµών και των διµερών συµβάσεων και πέραν των προσωρινών αποφάσεων που εκδίδονται
στις περιπτώσεις αυτοτελών δικαιωµάτων. Δηλαδή όλη η προσπάθεια τώρα πλέον του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται στην
κατεύθυνση να επιταχύνει τον χρόνο απονοµής των συντάξεων.
Επιπλέον από τον Ιούνιο του 2019 εκδίδονται οριστικές αποφάσεις γήρατος στις περιπτώσεις αυτές ενώ ξεκίνησε και έκδοση
των αποφάσεων αναπηρίας στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 και βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου οι συντάξεις επιζώντων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Προχωρούµε µε την πρώτη µε αριθµό 553/28-2-2020 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: «Καθυστερεί η υλοποίηση του νόµου 4538/2018 για την
αναδοχή και την υιοθεσία». Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Τον λόγο έχει η κυρία συνάδελφος για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, η σηµερνή επίκαιρη ερώτησή µου αφορά την εφαρµογή του νόµου αναδοχής και υιοθεσίας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2018 και εφάρµοσε
έντεκα µήνες µετά µε ένα ψηφιακό πρωτότυπο µοναδικό για όλη
την Ευρώπη σύστηµα, το οποίο εξασφάλιζε πρώτον, αδιάβλητες
διαδικασίες, δεύτερον, ισονοµία στους υποψήφιους γονείς και,
τρίτον, ταχύτητα διαδικαστικών. Δηλαδή αντί για τέσσερα µε έξι
χρόνια που έκανε αυτή η διαδικασία µέχρι τότε θα µπορούσε να
εξασφαλίζεται αυτή η διαδικασία σε οκτώ µε δώδεκα µήνες.
Μέσα σε δυόµισι µήνες, δηλαδή µέχρι το τέλος του Ιουνίου,
γιατί µετά τον Ιούλιο παραλάβατε εσείς, υπήρχαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα χίλιες τριακόσιες αιτήσεις γονέων και ενενήντα
ηλεκτρονικοί φάκελοι παιδιών προς επεξεργασία.
Ως γνωστό η εφαρµογή του νόµου εποπτεύεται από το
ΕΣΑΝΥ, το Εθνικό Συµβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, το οποίο
ΕΣΑΝΥ λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2018 µέχρι το 2019
ανελλιπώς.
Έκανε προσαρµογές και σχεδίαζε αναγκαίους προγραµµατισµούς, όπως προβλέπει ο νόµος. Θα σας καταθέσω τον νόµο. Η
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λειτουργία του ΕΣΑΝΥ είναι κοµβική για την ορθή λειτουργία του
νόµου γιατί από τον Ιούλιο του 2019 που αναλάβατε και µέχρι
σήµερα δεν συγκαλέσατε ποτέ τον ΕΣΑΝΥ, ούτε µια φορά µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ανισοτιµίες µεταξύ των υποψήφιων γονέων, δηλαδή δηµιουργούνται γονείς δυο ταχυτήτων
γιατί πρώτον, αµελήσατε να εκπαιδεύσετε τους κοινωνικούς λειτουργούς του ΣΚΛΕ που θα έκαναν την κοινωνική έρευνα όπου
δεν υπήρχαν άλλοι κοινωνικοί λειτουργοί και δεύτερον, αµελήσατε να εκπαιδεύσετε τους γονείς που είχαν έτοιµη κοινωνική
έρευνα και έτσι ο νόµος υπονοµεύεται στην πράξη.
Από την άλλη, αναδοχές και υιοθεσίες τελούνται εκτός νόµου,
όπως πληροφορούµαστε, δηλαδή ενώ υπάρχουν για πρώτη
φορά στη χώρα χίλια εξακόσια εξήντα παιδιά µε ηλεκτρονικούς
φακέλους που περιµένουν µια οικογένεια και χίλιοι τριακόσιοι πενήντα γονείς µε ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές αιτήσεις, ο νόµος
έχει αφεθεί στην τύχη του χωρίς εποπτεία από το Υπουργείο και
δεν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες.
Θα σας ρώταγα σήµερα -και έρχοµαι στην ερώτηση-, κυρία
Υπουργέ, γιατί δεν συνεδριάσατε ποτέ τον ΕΣΑΝΥ. Εγώ, όµως,
ξέρω. Γιατί πληροφορηθήκαµε ότι στις 27 Φεβρουαρίου ζητήσατε τις παραιτήσεις των µελών του ΕΣΑΝΥ και διορίσατε τους
εκλεκτούς σας στις 3 Μαρτίου, δηλαδή προχθές. Άρα, γνωρίζω
γιατί δεν το λειτουργήσατε, δεν σας έκαναν οι διακεκριµένοι επιστήµονες που είχαµε εµείς διορίσει. Όµως, να ψάχνετε οκτώ
µήνες για τους αντικαταστάτες τους πάει πολύ για το επιτελικό
κράτος του κ. Μητσοτάκη.
Εν πάση περιπτώσει, σας εύχοµαι καλή επιτυχία και ελπίζω να
συνεδριάσουν σύντοµα. Όµως, εσείς απαντήστε µου σήµερα για
το πότε θα εκπαιδεύσετε τους εκατόν τριάντα κοινωνικούς λειτουργούς του ΣΚΛΕ που περιµένουν από τον Οκτώβριο να εκπαιδευτούν και πότε θα αρχίσουν τα µαθήµατα των υποψηφίων
γονέων για να αρχίσει το ταίριασµα µε τα παιδιά.
Τελικά θα στηρίξετε αυτόν τον νόµο; Είµαστε εδώ για να συνεργαστούµε µαζί σας, δεν είµαστε για να σας επιτεθούµε. Ή θα
τον ακυρώσετε µέσα από άγνοια ή από καθυστερήσεις; Γιατί θέλουµε να µάθουµε πώς θα επιλύσετε τις µεγάλες ανισοτιµίες µεταξύ των υποψηφίων γονέων που δηµιουργήσατε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μπορώ να πω, κυρία Φωτίου, ότι µου δηµιουργείτε µια µικρή
ελπίδα -εισροής, που λέτε και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ- ειλικρίνειας και ενώ µου τη δηµιουργείτε, µου την παίρνετε πίσω. Τέλος
πάντων, θα είµαι καλόπιστη. Και γιατί το λέω αυτό; Για την µικρή
ελπίδα ειλικρίνειας.
Επανέρχεστε σε δυο ερωτήµατα από τα πέντε εκείνα τα οποία
είχε θέσει το Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ προ
δέκα ηµερών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τότε άµεσα και ολοκληρωµένα είχαµε απαντήσει σηµείο
προς σηµείο στα πέντε αυτά σηµεία τα οποία είχατε θίξει.
Σήµερα, λοιπόν, µε χαρά διαπιστώνω ότι επανέρχεστε στα δυο
εκ των πέντε, πράγµα που σηµαίνει ότι κατανοείτε τις ερωτήσεις
και τις απαντήσεις στα επόµενα τρία. Ελπίζουµε ότι και τα δυο
σηµεία αυτά, για τα οποία επανέρχεστε, επί των οποίων από ό,τι
φαίνεται υπάρχει ακόµα κάποια σύγχυση, η σηµερινή συζήτηση
εδώ πέρα θα καταδείξει τον σοβαρό και συνεπή τρόπο µε τον
οποίο προχωρούµε στην υλοποίηση της πολιτικής για αναδοχή
και υιοθεσία.
Μας ρωτάτε, λοιπόν, πότε θα συνεδριάσει το ΕΣΑΝΥ. Θα σας
απαντήσουµε και για το πότε, αλλά και για το πώς θα συνεδριάσει το ΕΣΑΝΥ. Το ΕΣΑΝΥ επανασυστήθηκε µε υπουργική απόφαση πριν από λίγες ηµέρες και θα συνεδριάσει µε τη νέα του
σύνθεση εντός του τρέχοντος µηνός. Νέος Πρόεδρος ορίστηκε
ο Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου και τοποθετήθηκαν στις θέσεις που ορίζει ο νόµος οι νέοι πρόεδροι φορέων, όπως τα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και νέα πρόσωπα στις θέσεις εµπειρογνω-
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µόνων. Όπως έχουµε ήδη εξαγγείλει θέλουµε στο σύστηµα παιδικής προστασίας να ενταχθούν και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Για
τον λόγο αυτό βάζουµε κάποιον και από την αντίστοιχη υπηρεσία
του Υπουργείου µας, αλλά και από την νέα υπηρεσία στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αντίθετα, επίσης συνειδητά, αποφασίσαµε ότι δεν θα εκπροσωπούνται στο ΕΣΑΝΥ οι φορείς παιδικής προστασίας είτε στο
σύνολό τους είτε ακόµα χειρότερα, επιλεκτικά, όπως είχατε κάνει
εσείς στο παρελθόν, γιατί σε αντίθεση µε την επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης, για εµάς το ΕΣΑΝΥ πρέπει να µπορεί να
επιτελεί το έργο του αναπόσπαστο από ιδιωτικά συµφέροντα. Το
πώς αυτό γινόταν, όταν στην προηγούµενη σύνθεση του ΕΣΑΝΥ
µετείχε µε δική σας απόφαση, κυρία Φωτίου, ένας και µόνο ένας
–φαντάζοµαι επιλεκτικά- φορέας που λειτουργεί δοµές παιδικής
προστασίας χωρίς να θεωρείται ότι δηµιουργείται κάποια σύγκρουση συµφερόντων εκεί πέρα, είναι µια ειλικρινής απορία που
έχουµε και µάλλον θα µείνει αναπάντητη.
Αναπάντητη θα µείνει, αθεράπευτη πάντως όχι. Όπως αθεράπευτη δεν θα µείνει και καµµία ακόµη σοβαρή, κατά την άποψή
µας, έλλειψη κατά τις προηγούµενες συνεδριάσεις του ΕΣΑΝΥ.
Αναφέροµαι στην καθολική έλλειψη υπογεγραµµένων πρακτικών.
Το ΕΣΑΝΥ συνεδρίασε οχτώ φορές. Από τις οχτώ καµµία δεν είχε
υπογεγραµµένα πρακτικά. Δεν γνωρίζω αν για εσάς η τήρηση και
η υπογραφή πρακτικών είναι µια αχρείαστη τεχνοκρατική διαδικασία. Κάποιος κακόβουλος θα έλεγε ότι είναι ένας βολικός τρόπος να υποκρύπτονται διαφωνίες που δεν καταλήγουν σε
συναινετικές αποφάσεις, συγκρούσεις συµφερόντων, καθυστερήσεις. Εγώ καλόπιστα θα αναρωτηθώ πώς γίνεται να µας καλείτε να λογοδοτήσουµε σχετικά µε τη λειτουργία ενός φορέα
που υπό τη δική σας ευθύνη δεν πληρούσε µια πολύ βασική προϋπόθεση λογοδοσίας. Μένοντας και µε αυτή την απορία, επίσης
καλόπιστα, δεσµεύοµαι ότι το ΕΣΑΝΥ από εδώ και στο εξής θα
τηρεί πλέον υπογεγραµµένα πρακτικά µε τρόπο πλήρη και τρόπο
διαφανή.
Επιτρέψτε µου να επανέλθω στο δεύτερο ερώτηµά σας που
αφορά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους υποψηφίους αναδόχους και θετούς γονείς. Μας προσάπτετε καθυστέρηση. Σας
απαντούµε ότι πάσχετε από επιλεκτική µνήµη. Τα εκπαιδευτικά
προβλέφθηκαν στον ν.4538/2018, τον Μάιο. Η υπουργική απόφαση για αυτά βγήκε τον ίδιο χρόνο, τον Οκτώβριο και τον Μάιο
η πρωτογενής νοµοθεσία και τον Οκτώβριο του 2018 η δευτερογενής νοµοθεσία. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019, που έγιναν οι εκλογές, δεν είχε γίνει τίποτα. Μισές δουλειές βρήκαµε και σε αυτό
το κοµµάτι της πολιτικής για την αναδοχή και για την υιοθεσία.
Για την ακρίβεια δεν βρήκαµε µισές δουλειές, βρήκαµε µόνο µια
δουλειά. Ποια ήταν αυτή; Η απευθείας ανάθεση σε εκπόνηση µελετών για τα πρωτόλεια, για το τι διαβάζουν οι εκπαιδευτές, σε
ένα εκ των µελών του ΕΣΑΝΥ.
Υπενθυµίζω στους πολίτες ότι το ΕΣΑΝΥ είναι αµισθί και το
µόνο που βρήκαµε στην κατεύθυνση αυτή όλως τυχαίως ήταν
µια απευθείας ανάθεση εγχειριδίων ενός εκ των µελών του
ΕΣΑΝΥ.
Για να κλείσω και να δευτερολογήσω µετά θα ήθελα να πω το
εξής: Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αποστέλλουµε σχετική αποστολή στους αρµόδιους φορείς. Ποιοι είναι οι αρµόδιοι
φορείς; Οι Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα
είµαστε δίπλα τους σε κάθε βήµα της οργάνωσης σεµιναρίων και
έτσι αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι πολιτική δεν κάνουµε µε λόγια
και θεωρίες, αλλά αντιµετωπίζοντας τις δυσκολίες και τις αγκυλώσεις προχωρώντας µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, ήρθα πραγµατικά για να
συνεργαστώ σήµερα, αλλά αυτή η κακόπιστη και κακόβουλη
απάντηση που δώσατε µέχρι στιγµής µε αποκαρδιώνει και
θεωρώ ότι πράγµατι έχετε άλλους στόχους. Όλα όσα είπατε
είναι ψευδή. Δεν επανασυστήσατε τον ΕΣΑΝΥ. Ο ΕΣΑΝΥ έχει
νόµο, δεν τον αλλάξατε και λέει ποιους βάζει. Εντελώς λάθος
λέτε όλα όσα λέτε. Έχει φορείς προστασίας του παιδιού. Γίνεται

10882

από τα ΚΚΠΠ και τα ονοµάζει. Αυτά που λέτε είναι ποιοι διακεκριµένοι επιστήµονες µετείχαν. Όµως, σας αρέσει να αµαυρώνετε ένα συγκεκριµένο άτοµο. Σε αυτό επικεντρώνεται η κριτική
σας. Εάν έχετε τα κότσια να το ονοµατίσετε.
Δεύτερον, λέτε για τα µαθήµατα ότι είχαµε φτιάξει. Βεβαίως,
δηµόσιο ίδρυµα µας έφτιαξε τα µαθήµατα των εκπαιδευτών, που
εσείς δεν υλοποιείτε, των γονιών. Θα καταθέσω όλα τα µαθήµατα
εδώ. Είναι από το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Ξάνθης. Πού θέλετε
να τα αναθέσουµε; Σε κανέναν ιδιώτη φίλο µας, όπως κάνετε
εσείς; Το Πανεπιστήµιο Ξάνθης δεν σας κάνει;
Τρίτον, όσον αφορά για αυτές τις διαδικασίες, αν υπέγραφαν
ή δεν υπέγραφαν: Κυρία Μιχαηλίδου, από διαδικασία εσείς δεν
τον λειτουργήσατε τον ΕΣΑΝΥ οκτώ µήνες και δεν ντρέπεστε για
αυτό, αλλά µου ζητάτε, ας πούµε, ψύλλους στα άχυρα.
Όµως, πάµε στα συγκεκριµένα για να συνεχίσουµε. Κυρία
Υφυπουργέ, είπα ήδη ότι για πρώτη φορά εξαιτίας αυτού του
νόµου το κράτος γνωρίζει ότι υπάρχουν χίλια εξακόσια εξήντα
καταγεγραµµένα παιδιά σε ιδρύµατα.
Από αυτά, εξακόσια είκοσι είναι σε δηµόσια ιδρύµατα και χίλια
σαράντα σε ιδιωτικού δικαίου, που περιµένουν αυτήν τη στιγµή.
Από την άλλη, χίλιοι τριακόσιοι πενήντα γονείς µε ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές αιτήσεις εξαιτίας της ολιγωρίας της Υφυπουργού βιώνουν απαράδεκτες ανισοτιµίες.
Ανισοτιµία πρώτη. Από τους χίλιους τριακόσιους πενήντα, οι
διακόσιοι εβδοµήντα έχουν ολοκληρώσει τις κοινωνικές έρευνες
και περιµένουν να εκπαιδευτούν, γιατί ο νόµος προέβλεπε και εκπαίδευση των γονιών, για να µπορέσει µετά να αρχίσει το ταίριασµα µε τα χίλια εξακόσια εξήντα παιδιά που περιµένουν αυτή τη
στιγµή. Άλλοι πεντακόσιοι ογδόντα υποψήφιοι γονείς είναι έτοιµοι και αυτοί να ενταχθούν στους προηγούµενους διακόσιους
εβδοµήντα. Δηλαδή, οκτακόσιοι πενήντα γονείς είναι έτοιµοι σχεδόν αυτόν τον καιρό και, επειδή η κυρία Υφυπουργός εγκληµατικά δεν συνεκάλεσε για τους λόγους που είπα -καθαρά
µικροκοµµατικούς- τον ΕΣΑΝΥ τόσους µήνες, δεν γίνονται οι εκπαιδεύσεις και καθυστερούν. Τα µαθήµατα είναι αναρτηµένα από
τότε και δεν πιστεύω ότι θα τα αλλάξετε. Να µου πείτε ότι θα τα
αλλάξετε. Τώρα να µου πείτε από το δηµόσιο ίδρυµα ότι θα τα
αλλάξετε.
Ανισοτιµία δεύτερη. Διακόσιοι ογδόντα υποψήφιοι γονείς δεν
έχουν καν ξεκινήσει κοινωνική έρευνα, διότι δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί;
Γιατί ενώ κάναµε τον Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
(ΣΚΛΕ) από το 2016 νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, για να
µπορεί να αναλαµβάνει κοινωνικούς λειτουργούς πιστοποιηµένους, έχει εκατόν τριάντα αυτή τη στιγµή ο ΣΚΛΕ, ζητά από τον
Οκτώβριο στο Υπουργείο να τους εκπαιδεύσουν, τα µαθήµατα
εκπαίδευσης είναι και αυτά έτοιµα και όµως δεν προχωράει η
Υφυπουργός σε αυτό. Εποµένως, δεν έχουµε ούτε αυτό και σας
καταθέτω την ΚΥΑ του άρθρου 26, όπου όλα αυτά περιγράφονται και έχουν τελειώσει και δεν τα εφαρµόζετε.
Μαθαίνουµε εν όψει της επίκαιρης ερώτησης που κάνουµε ότι
προγραµµατίσατε να αρχίσετε την εκπαίδευση στο τέλος Μαρτίου. Εµείς λέµε «µακάρι, έστω, ξεκινήστε». Τι λέτε, όµως, εσείς
στους γονείς που τόσο καιρό χάνουν τη σειρά τους και η αγωνία
τους µεγαλώνει διότι βιώνουν αυτή την τεράστια αδικία; Είναι
ανισοτιµία δύο ταχυτήτων, όπως σας περιέγραψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ήρθαν στη Βουλή οι γονείς. Μας κοινοποίησαν το υπόµνηµα που σας έχουν καταθέσει από τις 27-2 και επισηµαίνουν αυτές τις διαφορετικές ταχύτητες και αδικίες που
υφίστανται και οι οποίες καταστρατηγούν την ουσία του νόµου
που είναι η ισονοµία και η διαφάνεια.
Σας ερωτώ λοιπόν: Με ποιον τρόπο θα άρετε αυτές τις ανισοτιµίες που δηµιουργήσατε; Είναι πολύ συγκεκριµένο. Πότε προγραµµατίζετε την εκπαίδευση των γονιών; Θα επιτρέψετε να
γίνονται αναδοχές και υιοθεσίες που δεν εφαρµόζουν ολοκληρωµένα τον νόµο όπως µαθαίνουµε;
Και τελικά, κυρία Μιχαηλίδου, όσον αφορά τα ασυνόδευτα
ανήλικα, που τα χωρίσατε σε πάνω των δεκαπέντε ετών και κάτω
των δεκαπέντε ετών, τα πάνω από δεκαπέντε για να τα απελά-
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σετε και τα κάτω από δεκαπέντε που είναι µόλις 10%, λυπάµαι
πάρα πολύ, αλλά, όπως ξέρετε, στον νόµο προβλέπεται ότι τα
παιδιά όλα δίνονται, εφόσον υπάρχουν σε µονάδες προστασίας.
Εσείς µας λέτε ότι τα ασυνόδευτα είναι σε µονάδες προστασίας;
Άρα, απαντήστε µου και γι’ αυτό. Ή θα τα δίνετε κατευθείαν µε
διαδικασίες αδιαφανείς;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταθέτω και όλα τα έγγραφα.
(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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ το εξής. Υπάρχει µια
ανοχή, αλλά όχι να διπλασιάζεται ο χρόνος. Είναι πολύ σοβαρό
το θέµα, όπως είναι όλα τα θέµατα σοβαρά. Το καταλαβαίνω.
Σας είπα, όµως, ότι ο αριθµός των ερωτήσεων είναι πάρα πολύ
µεγάλος.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµη.
Θα σας πω, κυρία Φωτίου, γιατί στεναχωριέµαι. Στεναχωριέµαι, γιατί είµαστε εδώ πέρα, για να απαντήσουµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να ενηµερώσουµε και τον κόσµο, τους
συµπολίτες µας. Φοβάµαι ότι µε αυτή την τρικυµία κανένας δεν
καταλαβαίνει γιατί µιλάτε και δυστυχώς δεν µπορώ και εγώ να
βάλω τα πράγµατα σε µια λογική ροή, διότι είναι εκφάνσεις σκέψεων επιλεκτικές και χωρίς καµµία ιδιαίτερη συνοχή. Και το «ιδιαίτερη» είναι ο ευφηµισµός του µήνα.
Τρία πράγµατα θα προσπαθήσω να θίξω από αυτές τις διάχυτες σκέψεις.
Πρώτον, το ΕΣΑΝΥ. Το ΕΣΑΝΥ, όπως γνωρίζετε, έχει δεκατρία
µέλη. Τι έχουµε να πούµε για δύο από τα δεκατρία; Για δύο από
τα δεκατρία στην προηγούµενη σύνθεση του ΕΣΑΝΥ έχουµε να
πούµε το εξής, ότι για το ένα, δηλαδή τους ιδιωτικούς φορείς
παιδικής προστασίας, είµαστε αντίθετοι. Δεν µπορεί σε ένα
εθνικό συµβούλιο για την αναδοχή και την υιοθεσία να έχουµε
τέτοια σύγκρουση συµφερόντων µέσω της εκπροσώπησης και
δη ενός φορέα επιλεκτικά …
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν έχει ο νόµος τέτοια εκπροσώπηση. Ο
νόµος δεν προβλέπει τέτοια εκπροσώπηση.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, να µε βοηθήσετε,
γιατί εγώ δεν είπα τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε,
αφήστε την Υπουργό να απαντήσει αυτό που θέλει να απαντήσει
και µετά εσείς θα κρίνετε. Νοµίζω όµως ότι µε το να διακόπτετε,
κυρία συνάδελφε, δεν βοηθάτε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ.
Κυρία Υπουργέ, συνεχίστε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κυρία Φωτίου, βοηθήστε. Και εγώ
κάνω µεγάλη προσπάθεια να απαντήσω σε αυτό το συνονθύλευµα. Κάνω εξαιρετική προσπάθεια, αλλά δεν βοηθάτε ούτε σε
αυτό.
Τι θέλω να πω λοιπόν; Προφανώς, ο νόµος δεν προβλέπει ιδιωτικό φορέα. Αυτό ακριβώς λέω, ότι δεδοµένου ότι ο νόµος δεν
προβλέπει ιδιωτικό φορέα εσείς πήγατε και βάλατε. Γιατί βάλατε
ιδιωτικό φορέα παιδικής προστασίας; Δεν υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων; Υπάρχει.
Το άλλο που θέλω να πω. Μου λέτε για το Δηµοκρίτειο. Βεβαίως, είναι πολύ καλά τα ελληνικά πανεπιστήµια. Γιατί, όµως,
κάνατε απευθείας ανάθεση; Είκοσι χιλιάδες πήγαν µε απευθείας
ανάθεση όχι σε κάποιον φίλο δικό µου. Δεν ξέρω αν ήταν φίλος
σας, γνωστός σας ή κάποιος έγκυρος ακαδηµαϊκός. Φαντάζοµαι
το τρίτο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιο όνοµα υπαινίσσεστε; Πείτε το.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Φαντάζοµαι ότι ήταν κάποιος έγκυρος
ακαδηµαϊκός. Αυτό που λέω, όµως, εγώ είναι ότι στο δικό µου
µυαλό υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, όταν κάποιο µέλος
του ΕΣΑΝΥ συντάσσει µε απευθείας ανάθεση τα εγχειρίδια. Αυτό
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λέω. Αν δεν το καταλαβαίνετε εσείς, φαντάζοµαι ότι οι υπόλοιποι
συνάδελφοι το καταλαβαίνουν.
Δεύτερο ζήτηµα. Μας εγκαλείτε για καθυστέρηση. Υπενθυµίζω
ότι ο ν.4538 περί υιοθεσιών πέρασε τον Μάιο του 2018. Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκινάει η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρµας. Την άνοιξη του 2019 µε δική σας εντολή ξεκινά κατά
προτεραιότητα η καταχώρηση αιτήσεων των γονέων. Η καταχώρηση των παιδιών φαίνεται να µην σας ενδιαφέρει. Μου λέτε για
µαθήµατα, µαθήµατα, µαθήµατα. Από τις ογδόντα µια δοµές που
υπήρχαν, όταν παρέλαβα εγώ το Υπουργείο, ένα χρόνο και µετά
τη νοµοθέτηση της ψηφιακής πλατφόρµας, ξέρετε πόσες είχαν
περάσει; Οι δύο. Από τις ογδόντα µία δοµές είχατε περάσει τα
παιδιά από δύο δοµές. Τι να πω. Να πω ότι είχατε κάνει κάποια
πρόοδο ή ότι τα µαθήµατα µας νοιάζουν πιο πολύ από το να περάσουν τα παιδιά; Όχι, στη δική µου ηγεσία του Υπουργείου
υπήρχε µια προτεραιοποίηση. Περάσαµε τα παιδιά και τώρα κοιτάµε τα µαθήµατα. Μέσα σε έξι µήνες, περάσαµε από τον Ιούλιο
έως το Δεκέµβρη εξήντα δύο δοµές, από το Δεκέµβριο µέχρι τον
Ιανουάριο ογδόντα µία. Αυτό κάναµε.
Και τέλος, για το ΣΚΛΕ. Πώς αντιµετωπίσατε τον µεγάλο όγκο
αιτήσεων, λέτε, σε σχέση µε τους κοινωνικούς λειτουργούς του
ΣΚΛΕ; Με µια ακόµη προεκλογική ΚΥΑ ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε στις
7-6-2019 την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό των φορέων εποπτείας. Για το πράγµατι σοβαρό αυτό ζήτηµα ο ΣΚΛΕ δηµοσίευσε
την προκήρυξη τέσσερις µήνες µετά. Πότε; Στις 10-10-2019 και
κατόπιν πολλών προτροπών από το Υπουργείο. Μόλις στα τέλη
του έτους, το Δεκέµβρη του 2019 είχαµε την πρώτη εικόνα του
αριθµού των κοινωνικών λειτουργών που ήταν συµβεβληµένοι µε
αυτή την υπηρεσία του ΣΚΛΕ. Είναι προφανές ότι θα προχωρήσουµε, όπως ήδη προχωρήσαµε, άµεσα, παρά την καθυστέρηση
της διαδικασίας που προκλήθηκε για λόγους ευθύνης αλλά όχι
δικής µας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Με τους γονείς τι θα κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα συζητηθούν κατόπιν συνεννόησης Υπουργού µε Βουλευτή οι ακόλουθες επίκαιρες ερωτήσεις:
Η τέταρτη µε αριθµό 552/27-2-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Διεκδίκηση αποζηµιώσεων για το σκάνδαλο
Dieselgate».
Και η τρίτη µε αριθµό 535/19-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Λαρίσης του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Άµεση παράταση του Προγράµµατος
«Ενισχύσεις για την µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους στη γεωργία το 2017»».
Τώρα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 560/3-3-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Τις δοµές των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει έντονη ανησυχία των δύο χιλιάδων
πενήντα εργαζοµένων σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των δήµων και
των γονιών ωφελούµενων παιδιών σε τετρακόσιες σαράντα
πέντε δηµοτικές δοµές ΚΔΑΠ, χωρίς να υπολογίζονται οι διπλοβάρδιες, και ενενήντα τρεις δοµές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ λόγω της φηµολογούµενης απένταξής τους από τη χρηµατοδότηση της δράσης
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» ή της
δραστικής µείωσής της µετά το τέλος της τρέχουσας περιόδου
τον ερχόµενο Ιούλιο.
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Αδικαιολόγητα οι δοµές αυτές συνεχίζουν να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Οι εργαζόµενοι ανανεώνουν κάθε χρόνο τις
συµβάσεις τους αφού συνδέονται µε το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ
και αυτό θέτει σε αµφισβήτηση τη συνέχεια των δοµών και των
εργαζοµένων σε αυτές. Η λειτουργία τους ισχύει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έχει ηµεροµηνία λήξης, µε αβέβαιη τη
χρηµατοδότηση βάσει βέβαια και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποσπασµατικές παροχές και µέτρα.
Πρόκειται για κατευθύνσεις που έρχονται σε απευθείας αντίθεση µε την αναγκαιότητα για δηµόσιες δοµές που να καλύπτουν
το σύνολο των αναγκών, να λειτουργούν µόνιµα µε µόνιµους εργαζόµενους, µε δικαιώµατα και άµεση χρηµατοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισµό.
Οι δοµές αυτές δεν είναι µόνο βασική ανάγκη για τη λαϊκή οικογένεια, είναι πρώτα και κύρια απαραίτητες για τη σωστή ψυχοσωµατική ανάπτυξη και την οµαλή κοινωνικοποίηση του
παιδιού. Πρόσφατη είναι η δήλωσή σας, κύριε Υπουργέ, ότι από
τη λειτουργία των δοµών δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός
προϋπολογισµός και θα πρέπει να αναζητηθεί χρηµατοδότηση.
Με αυτόν τον τρόπο ανοίγετε τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης
ακόµη και αυτών των ισχνών κοινωνικών δοµών που έχουν αποµείνει στην τοπική διοίκηση. Αυτό σηµαίνει ότι είτε θα χρηµατοδοτούνται οι δοµές από ιδίους πόρους των δήµων, δηλαδή
ανταποδοτικά µε µεγαλύτερη επιβάρυνση των δηµοτών µέσω
της αύξησης φόρων και τελών, είτε µε µηνιαία χρηµατική επιβάρυνση των γονέων τύπου τροφείων, µπαίνοντας σε άλλες λογικές µε εισοδηµατικά κριτήρια και πάει λέγοντας, είτε µε κλείσιµο
αυτών προς διευκόλυνση των ιδιωτικών δοµών που ήδη φυτρώνουν σαν τα µανιτάρια.
Τα αιτήµατα των εργαζοµένων, κατά την άποψή µας, είναι δίκαια. Έχουν τη στήριξη πάρα πολλών φορέων, δήµων, της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Είναι
απολύτως συµβατά µε τις σύγχρονες ανάγκες των νέων οικογενειών για µόνιµες δοµές στους δήµους, χωρίς επιχειρηµατική
δράση που όχι µόνο πρέπει να παραµείνουν, αλλά να διευρυνθούν ώστε να παραµείνουν σε λειτουργία ως δηµόσιες δωρεάν
δοµές και να µην µετατραπεί και αυτή η ανάγκη του παιδιού της
οικογένειας σε πεδίο αγοράς.
Σας ρωτάµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα πάρετε πρώτον, για να διασφαλιστεί ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των
δοµών αυτών για όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών µε µόνιµη και επαρκή χρηµατοδότηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
ανάγκη επέκτασης του δικτύου των δηµόσιων δοµών έτσι ώστε
να καλύπτονται όλα τα παιδιά χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
να µην υπάρξει καµµία χρηµατοδότηση των ιδιωτικών δοµών οι
οποίες το 2019-2020 αποµυζούσαν το 60% της συνολικής χρηµατοδότησης και δεύτερον, τι µέτρα θα πάρετε για να σταµατήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της τριχοτόµησης των δοµών
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αµιγώς
δηµοτικές δοµές;
Γνωρίζετε ότι το 60% των δοµών λειτουργούν µέσω νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τις λεγόµενες κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες δρουν ανεξέλεγκτα και χωρίς ουσιαστικό
έλεγχο για την κατεύθυνση των χρηµάτων. Αποτέλεσµα οι πολύµηνες καθυστερήσεις καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού, οδηγώντας τους στα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης,
µε ελλιπή κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δοµών.
Και τρίτον, τι µέτρα θα πάρετε για να λειτουργούν αυτές οι
δοµές µε ενιαίο πλαίσιο υπαγόµενες πανελλαδικά σε µια κοινή
διοικητική µορφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένας στοιχειωδώς ενιαίος παιδαγωγικά σχεδιασµός και επιστηµονικός έλεγχος των στόχων τους και τέλος, για να µετατραπούν οι
υπάρχουσες συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου και επιπρόσθετα, να προχωρήσει σε προκήρυξη και άλλων µόνιµων θέσεων εργασίας, απαραίτητων για κάλυψη των υπηρεσιών που
προσφέρουν αυτές οι δοµές και να κατοχυρωθούν πλήρως τα
µισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Συντυχάκη, είχα τη χαρά να απαντήσω και στον κ. Κεγκέρογλου πριν από µερικές µέρες. Να διευκρινίσουµε κατ’ αρχάς
κάτι πολύ σηµαντικό. Αυτό που είπα είναι ότι ιδανικά θέλουµε να
µην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισµός και να συνεχίσει να
χρηµατοδοτείται από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν υπάρχει κανένας σε αυτήν την Αίθουσα που να διαφωνεί
ότι τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΠΑ-ΜΕΑ είναι απαραίτητες δοµές και για
τα παιδιά και για τους γονείς, ιδίως γι’ αυτούς οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες και δεν έχουν την πολυτέλεια να αφιερώσουν
χρόνο στα παιδιά τους.
Εµείς λοιπόν αυτό που θα κάνουµε είναι το εξής. Πρώτον, σε
συνεργασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί -και νοµίζω θα το πετύχουµε- η ένταξη της χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα:
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για την
επόµενη προγραµµατική περίοδο και για το επόµενο σχολικό
έτος, αν θέλετε. Αυτό ως ευρωπαϊκό πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα να ανανεωθούν αυτοµάτως οι συµβάσεις όλων των εργαζοµένων για άλλον έναν χρόνο.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει πράγµατι µια ανάγκη –και σωστά
τη θέτετε- «οµογενοποίησης», αν θέλετε, του διδακτικού προγράµµατος των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και το οποίο σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Εργασίας θα το δούµε άµεσα και θα προχωρήσουµε
σε µια οριζόντια, αν θέλετε, δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών προς όλα τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είτε λειτουργούν στο πλαίσιο των
δήµων είτε λειτουργούν στο πλαίσιο των ιδιωτών.
Όπως επισηµάνατε, εσείς διαφωνείτε. Η άποψη της Κυβέρνησης είναι διαφορετική. Υπάρχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις
ΚΔΑΠ οι οποίες λειτουργούν κι επιχορηγούνται, όπως ακριβώς
συµβαίνει και µε το πρόγραµµα για τους παιδικούς σταθµούς
όπου µπορούν τα παιδιά εκτός από δηµόσιο παιδικό σταθµό να
επιλέξουν και ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης ένα άλλο θέµα που πρέπει να δούµε αναλυτικά είναι η
γεωγραφική κατανοµή των ΚΔΠΑ-ΜΕΑ. Στην κεντρική Μακεδονία, για παράδειγµα, σε σχέση µε τον πληθυσµό υπάρχουν περισσότερα -και σωστά υπάρχουν. Χρειάζεται πιθανόν να δούµε
και πού µπορούν να δηµιουργηθούν και νέα ΚΔΑΠ ιδίως, σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και κυρίως, στην Περιφέρεια Αττικής.
Εποµένως, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δική µας πρόθεση
και βούληση -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- είναι να συνεχιστεί από ευρωπαϊκούς πόρους η χρηµατοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ξεκάθαρα το λέµε ότι τα προγράµµατα θα
συνεχιστούν ακόµη και αν χρειαστεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός
προϋπολογισµός, ο οποίος έχει συγκεκριµένες αντοχές, όπως
γνωρίζετε.
Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση µας δίνει τη δυνατότητα αυτόµατης ανανέωσης συµβάσεων. Σε περίπτωση που δεν συµβεί, θα
δούµε εναλλακτικούς τρόπους κατά προτεραιότητα πρόσληψης
των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν συγκεκριµένη εµπειρία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ. Ελάτε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω µε τις
απαντήσεις που δώσατε δεν µένουν ευχαριστηµένοι κυρίως, οι
εργαζόµενοι σε αυτές τις δοµές και φυσικά, οι ίδιοι οι γονείς που
βλέπουν µε αβεβαιότητα τη συνέχιση των δηµοτικών δοµών.
Και ξέρετε, οι δοµές αυτές αποτελούν βασικό στήριγµα κυρίως
των φτωχών οικογενειών που ως µοναδική διέξοδο για την εξωσχολική παιδαγωγική, καλλιτεχνική, αθλητική, πολιτισµική δραστηριότητα των παιδιών τους έχουν κι αυτές τις δοµές.
Παρ’ όλα αυτά, παραµένουν συρρικνωµένες, ελλειµµατικές,
ενώ θα έπρεπε να επεκτείνονται λόγω των αυξηµένων αναγκών
για να υλοποιηθεί η παιδαγωγική πράξη και να διασφαλιστεί η
φροντίδα και η ασφάλεια των παιδιών.
Εσείς λέτε ότι θα κάνετε µια ορθολογική κατανοµή. Μα, είναι
λειψές και χρειάζονται πολύ περισσότερες για να καλύψουν το
σύνολο των αναγκών που σήµερα υπάρχουν κυρίως στα νέα ζευγάρια, τις νέες οικογένειες, στα παιδιά τους.
Επιµένετε και πάλι σχετικά µε την κρατική χρηµατοδότηση ότι
πρέπει να απαλλαγούµε κάποια στιγµή και να δούµε τι θα γίνει
µε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το επαναλάβατε και σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, λοιπόν, η χρηµατοδότηση αυτών των δοµών κατά
κύριο µέρος τους γίνεται από εθνικούς πόρους, µέσα από το σκέλος των εθνικών πόρων της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής», οι οποίοι αντί να διατίθενται στη στήριξη και τη διεύρυνση αυτών των δηµοσίων δηµοτικών δοµών πανελλαδικά και σε κάθε δήµο, επιλέγεται να πριµοδοτούνται οι
αντίστοιχες ιδιωτικές οι οποίες εξαπλώνονται ραγδαία.
Οι δηµοτικές δοµές όµως δεν υπόκεινται στους κανόνες της
αγοράς. Δεν µπορούν να µπουν στο ίδιο ζύγι οι δηµοτικές δηµόσιες δοµές µε τις ιδιωτικές δοµές. Από πού κι ως πού οι ιδιωτικές
δοµές πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους;
Δεν το καταλαβαίνουµε αυτό το πράγµα.
Το ερώτηµα γιατί οι εθνικοί πόροι δεν περνάνε απευθείας στον
προϋπολογισµό των δήµων ώστε να ενισχύσουν τις συγκεκριµένες δοµές κατά δήµο και για ολόκληρη τη χώρα πραγµατικά παραµένει πολιτικά αναπάντητο. Σε αυτό δεν απαντάτε.
Κοιτάξτε, το 2019 καταγράφονται εξήντα επτά χιλιάδες παιδιά
που απασχολήθηκαν στα ΚΔΑΠ, σε δηµόσια και ιδιωτικά, µε τη
µερίδα του λέοντος να την έχουν τα ιδιωτικά κατά 65%. Κατέφυγαν αναγκαστικά σ’ αυτές τις ιδιωτικές δοµές λόγω έλλειψης δηµόσιων δοµών.
Ωστόσο, βέβαια, ο πραγµατικός αριθµός των παιδιών που µένουν εκτός είναι πολύ µεγαλύτερος, καθώς πολλές οικογένειες
δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα και δεν έκαναν
αίτηση.
Τα vouchers που µοιράζονται είναι πολύ περισσότερα από τις
διαθέσιµες θέσεις. Είναι χαρτάκια, που για πολλούς δεν έχουν
ιδιαίτερο αντίκρισµα. Το 2019 vouchers αξίας 10 εκατοµµυρίων
ευρώ δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω έλλειψης θέσεων. Οπότε, δεν
θα εκταµιευθούν.
Αναµένεται την επόµενη χρονιά να δοθούν εβδοµήντα δύο χιλιάδες vouchers σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό δοµών λόγω της
αύξησης των ιδιωτικών, µε αποτέλεσµα να έχουµε οριζόντια µείωση της χρηµατοδότησης για όλους τους δήµους.
Άρα, λοιπόν, πού το πάτε; Το πάτε να συρρικνωθούν οι δηµόσιες δοµές και να ενισχυθούν, να ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια
οι ιδιωτικές δοµές. Να, λοιπόν, πώς µε την πολιτική των vouchers
νοµιµοποιείται αυτή η αντιδραστική ευρωενωσιακή πολιτική ότι
η αγωγή και φροντίδα του παιδιού δεν υφίσταται ως κοινωνική
ανάγκη, ως δικαίωµα για όλα τα παιδιά, αλλά ως εµπόρευµα.
Αυτές οι δοµές, κατά την άποψή µας, πρέπει να λειτουργούν
µε ενιαίο πλαίσιο, υπαγόµενες πανελλαδικά σε µία κοινή διοικητική µορφή. Σε αυτό δεν λέτε κουβέντα, προκειµένου να ξεπεραστεί η σηµερινή πρακτική, όπου οι δοµές υπάγονται διοικητικά
σε τρεις διαφορετικές νοµικές µορφές φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερθήκατε σ’ αυτό, αλλά πάρα πολύ γενικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να µπει τέλος, λοιπόν, στη διαιώνιση της εργασιακής
οµηρίας των εργαζοµένων µε συνεχείς ανανεώσεις συµβάσεων.
Είναι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν δέκα, δεκαπέντε και δεκαεπτά χρόνια σ’ αυτήν τη δουλειά. Είναι αναγκαίο µέτρο, ώστε οι
συγκεκριµένες δοµές να παραµείνουν σε λειτουργία ως δηµόσιες δωρεάν δοµές, να µην µετατραπεί και αυτή η ανάγκη του
παιδιού και της οικογένειας σε πεδίο αγοράς.
Θα σας έλεγα το εξής: Για τους εργαζόµενους υπάρχουν οι
εγκεκριµένοι εθνικοί πόροι εντός της εναρµόνισης, οπότε δεν θα
προκύψει πρόσθετο δηµοσιονοµικό κόστος και έτσι οι προσλήψεις δεν θα υπόκειται στους γνωστούς περιορισµούς. Άλλωστε,
έχει συµβεί αυτό µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Γιατί δεν
το εφαρµόζετε; Κάντε το.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ξέρετε,
υπάρχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Είναι απόλυτα σεβαστή. Εµείς έχουµε τη δική µας προσέγγιση και εσείς έχετε τη
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δική σας. Εµείς θεωρούµε ότι το δηµόσιο αγαθό της παιδείας
είναι σηµαντικό, είναι ύψιστο. Αυτό, όµως, δεν αποκλείει και τη
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα, για να αναπτυχθεί και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες.
Εµάς θέλουµε σε κάθε παιδί, το οποίο θέλει να πάει σε παιδικό
σταθµό, να καταφέρουµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµά του να
πάει σε παιδικό σταθµό, είτε δηµόσιο είτε ιδιωτικό, όπως και κάθε
παιδί, το οποίο θέλει πρόσβαση σ’ ένα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, να µπορεί να
απολαµβάνει αυτές τις υπηρεσίες είτε σε δηµόσιο είτε σε ιδιωτικό περιβάλλον.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι η δηµιουργία χώρων από τους δήµους
είναι µία διαδικασία, η οποία είναι πολύ σύνθετη, είναι πολύ αργή
και δεν είναι και εύκολο να γίνει µέσα σ’ έναν ή δύο µήνες. Αυτό,
λοιπόν, που θα κάνουµε είναι να συνεχίσουµε το πρόγραµµα έτσι
ακριβώς όπως λειτουργεί, µε τη συµβολή και του ιδιωτικού τοµέα
και του δηµόσιου τοµέα.
Στηρίζουµε την αυτοδιοίκηση. Θα εξετάσουµε µε πολύ µεγάλη
ευαισθησία και πολύ θετικά τυχόν νέες ανάγκες, οι οποίες υπάρχουν, για δηµιουργία νέων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και µε περισσότερη, εάν θέλετε, ή ακόµα µεγαλύτερη ευαισθησία προφανώς
για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό που θα κάνουµε είναι ότι θα εξασφαλίσουµε σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να καλυφθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών, για να
έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις υπηρεσίες.
Όσον αφορά το προσωπικό, τα είπα και πριν. Αυτό που ξαναλέω είναι ότι θα βρούµε τρόπο να χρηµατοδοτηθεί και να συνεχίσει τη λειτουργία του το πρόγραµµα και θα βρούµε τρόπο να
δούµε και τους υπαλλήλους, οι οποίοι ήδη απασχολούνται ως
ορισµένου χρόνου. Ξέρετε, σ’ αυτήν τη χώρα έχουµε και το εξής
παράλογο, το οποίο έχω ξαναπεί. Μόνιµο προσωπικό το προσλαµβάνουµε ως εποχικό και το εποχικό ως µόνιµο. Πρέπει κάποια
στιγµή αυτό να εξορθολογιστεί και αυτό έτσι σιγά-σιγά θα γίνει
µε τον σχεδιασµό προσλήψεων, τον οποίο κάνει το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις και είπατε ότι είναι ανεξέλεγκτες, θέλω να πω ότι προφανώς και δεν είναι ανεξέλεγκτες, προφανώς και έχουν έλεγχο,
προφανώς και αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», προφανώς έχουν όλο
το ρυθµιστικό πλαίσιο που ισχύει για τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και νοµίζω ότι είναι επιλογή του κάθε δήµου, εάν
θέλει να λειτουργήσει την υπηρεσία µέσω της κοινωφελούς επιχείρησης που τυχόν έχει ή µέσω του δηµοτικού οργανισµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 542/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β Θεσσαλονίκης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Συµβασιούχες εργαζόµενες στην καθαριότητα των σχολείων.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος.
Κύριε Στολτίδη, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι συµβασιούχες εργαζόµενες στην καθαριότητα των σχολείων είναι περίπου εννιάµισι χιλιάδες. Για χρόνια
βρίσκονται σε εργασιακή οµηρία στην κυριολεξία. Πληρώνονται
ψίχουλα µε το άθλιο εργασιακό καθεστώς της εργολαβίας και η
ανανέωση των συµβάσεών τους είναι τα τελευταία χρόνια στη
διάθεση των εκάστοτε δηµοτικών αρχών.
Είναι γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία τους µε δώδεκα
και δεκαπέντε χρόνια δουλειάς στα σχολεία, που σηκώνουν
στους ώµους τους τον κρίσιµο τοµέα υγιεινής και καθαριότητας
των σχολικών µονάδων.
Το πρόβληµα της καθαριότητας των σχολείων έχει επιδεινωθεί
και απαιτεί αναγκαίο µόνιµο προσωπικό, που να συνεπικουρεί τις
ανάγκες της σχολικής κοινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και δεν αφορά απλώς την καθαριότητα των
αιθουσών µετά το πέρας της λειτουργίας του σχολείου.
Σήµερα, είναι ορατό το ενδεχόµενο οι συνθήκες υγιεινής στα
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σχολεία να οδηγηθούν σε ακόµη πιο επικίνδυνους δρόµους, εάν
η Κυβέρνηση δεν πάρει άµεσα µέτρα και αφήσει τα πράγµατα
να εξελιχθούν µε βάση το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο που διαµορφώνει το άρθρο 115 του ν.4547/2018.
Χιλιάδες συµβασιούχες καθαρίστριες τον Ιούνιο του 2020 θα
οδηγηθούν σε µία ορατή εξέλιξη, που πολλαπλασιάζει τα επικίνδυνα αδιέξοδα στην υγιεινή των σχολείων µε γνωστή τη λειψή
χρηµατοδότηση των δήµων γι’ αυτήν την ευθύνη που τους έχει
ανατεθεί, µε γνωστό το περιοριστικό πλαίσιο που ισχύει για τις
προσλήψεις αυτού του προσωπικού στους δήµους και µε ανύπαρκτο σ’ αυτήν τη φάση χρονικό ορίζοντα για τους δήµους να
εκκινήσουν διαδικασίες για την οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού.
Με βάση τα παραπάνω, η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο οφείλουν να λύσουν αυτό το καίριο ζήτηµα άµεσα και να δώσουν επιτέλους οριστική λύση µε τη µονιµοποίηση των
καθαριστριών στα σχολεία. Κάθε κυβερνητική ολιγωρία σηµαίνει
και την υπογραφή της να απολυθούν χιλιάδες συµβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία και τη βούλησή της η καθαριότητα των
σχολείων να παραδοθεί σε εργολάβους και ΚΟΙΝΣΕΠ.
Ερωτώνται ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση: Θα επιµείνετε στην εφαρµογή του απαράδεκτου υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου που σας παρέδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε ορατό, ξαναλέµε, το ενδεχόµενο τη νέα σχολική χρονιά να µπουν εργολάβοι καθαριότητας στα σχολεία ή θα προχωρήσετε επιτέλους στη
µονιµοποίηση των ήδη υφιστάµενων σχολικών καθαριστριών,
που για χρόνια κρατιούνται σε οµηρία και πληρώνονται τις αίθουσες µε τα ψίχουλα της εργολαβίας;
Δεύτερον, θα ενισχύσετε περαιτέρω µε την αναγκαία χρηµατοδότηση τους δήµους, ώστε να ανταποκριθούν µε επάρκεια στο
έργο της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και τη διασφάλιση µε σύγχρονους όρους της υγιεινής παιδιών και εκπαιδευτικών;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, που ήσασταν συνεπής στον χρόνο σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Στολτίδη, να συµφωνήσουµε σε κάτι. Προφανώς, το ζήτηµα της καθαριότητας των σχολικών µονάδων είναι υψίστης σηµασίας για την ασφάλεια και την υγεία και των µαθητών και των
εκπαιδευτικών. Άρα, είναι δεδοµένο ότι πρέπει να δούµε αυτό το
πρόβληµα και να µην υπάρχει κανένα ζήτηµα σε όλα τα σχολεία
της χώρας ιδίως από το νέο σχολικό έτος.
Στο θέµα του καθαρισµού των σχολικών µονάδων έχουµε το
εξής παράδοξο. Από το 2010 που µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα
της σύναψης συµβάσεων καθαριότητας σχολείων στους δήµους
µε διαδοχικές νοµοθετικές ρυθµίσεις δίνεται παράταση. Η τελευταία παράταση, την οποία πράγµατι ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση, λήγει το σχολικό έτος 2019-2020, το οποίο τελειώνει
τον Ιούνιο.
Για να έχουµε µία εικόνα για τα νούµερα, σας λέω ότι δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννιά είναι καθαρίστριες οι οποίες
είναι αορίστου χρόνου και οι οποίες απασχολούνται µε µόνιµη
σχέση εργασίας και οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα επτά
είναι οι συµβάσεις έργου, τις οποίες έχει κάνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά µε την καθαριότητα των σχολείων.
Το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί µία οριστική λύση σ’ αυτό το
ζήτηµα, ναι, πρέπει να δοθεί. Δεν µπορούµε να σερνόµαστε κάθε
χρόνο και να ανοίγουµε και να κλείνουµε το ίδιο κεφάλαιο είτε
µε παρατάσεις είτε όχι. Έτσι όπως είναι αυτήν τη στιγµή η κατάσταση σε συνεργασία και µε το Υπουργείο Παιδείας θα δούµε
εάν θα µπορέσει να µεταβληθεί. Αυτό που θα γίνει και µπορώ να
σας διαβεβαιώσω είναι ότι από το νέο σχολικό έτος οι σχολικές
συµβάσεις έρχονται στους ΟΤΑ απευθείας.
Αυτό πιθανόν να δηµιουργήσει κάποια ζητήµατα, τα οποία θα
δούµε πώς µπορούµε να επανεξετάσουµε ώστε να µην έχουν
θέµα οι καθαρίστριες οι οποίες απασχολούνται αυτήν τη στιγµή
στην καθαριότητα.
Το σίγουρο είναι ότι θα συνεργαστούµε µε όλα τα συναρµόδια
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Υπουργεία, ώστε η νέα σχολική χρονιά να µη δηµιουργήσει προβλήµατα. Αυτό που θα γίνει είναι να µας δηλώσουν πάλι οι δήµοι
τις ανάγκες που έχουν για την κάλυψη των σχολικών αιθουσών
και θα προχωρήσουν οι συµβάσεις.
Επιµένω ότι δεν υπάρχει κεντρική πρόθεση, αν θέλετε, για να
αλλάξει η λειτουργία. Ο κάθε δήµος και ο κάθε Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει το δικό του δικαίωµα να ζητήσει τις θέσεις που κρίνει ότι χρειάζονται για την καθαριότητα των σχολικών
µονάδων. Είναι προφανές ότι το ζήτηµα των σχολικών µονάδων
θα το δούµε άµεσα και το βλέπουµε µε µεγάλη ευαισθησία, γιατί
είναι από τα ουκ άνευ θέµατα τα οποία απασχολούν τους γονείς,
τους µαθητές και όλους όσοι βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για να πω την αλήθεια, δεν βλέπω για ποιο λόγο
θα έπρεπε να εµπνέει αισιοδοξία αυτή η απάντηση για τους οκτώ
χιλιάδες εργαζόµενους –στη συντριπτική πλειοψηφία τους γυναίκες- στη σχολική καθαριότητα. Επιβεβαιώνεται µε έναν τρόπο, αν
θέλετε, ο προβληµατισµός που βάζει το ίδιο το ερώτηµα και η
πρώτη τοποθέτησή µας, ότι δηλαδή ο προσανατολισµός συνεχίζει
να είναι ο ίδιος, µε τους κινδύνους που προβλέπονται.
Όµως, εδώ σας καλώ στη δεύτερη τοποθέτησή σας να συµπεριλάβετε µερικά στοιχεία. Αυτόν τον καιρό µε τη γρίπη και τον
κορωνοϊό, αυτοί οι εργαζόµενοι δουλεύουν χωρίς τα απαραίτητα
µέσα ατοµικής προστασίας, όπως αναφέρουν οι εγκύκλιοι που
φτάνουν στα σχολεία για µάσκες, στολές, κ.λπ.. Αυτό δείχνει, αν
θέλετε, σε έναν βαθµό και την υποκρισία σε σχέση µε την ευαισθησία και τα µέτρα τα οποία πολυδιαφηµίζονται για την αντιµετώπιση της νόσου.
Βέβαια, εδώ θα έπρεπε να έχει λόγο και η επιστηµονική κοινότητα. Για να φροντίσουν την άψογη καθαριότητα και απολύµανση
των σχολείων, εισπνέουν καθηµερινά χηµικά, χλωρίνες –καρκινογόνα, ως γνωστόν- χωρίς τα αντίστοιχα ΜΑΠ. Κι εδώ τίθεται ζήτηµα –γιατί εµείς δεν αναγνωρίζουµε καµµία τοπική αυτοδιοίκηση,
αλλά είναι τοπική διοίκηση- για το τι θα κάνετε στην κατεύθυνση
τού να δοθούν τα µέσα ατοµικής προστασίας, παρά το γεγονός
ότι αυτά πληρώνονται στους δήµους από το κράτος και δεν αποδίδονται, για να προστατευτούν οι εργαζόµενοι από σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Υπάρχει ένας αυταρχισµός και µισός,
δηλαδή, καθώς όποιος θέλει δεσµεύει χρήµατα-δικαιώµατα των
εργαζοµένων που τα έχουν απολύτως ανάγκη µε το «έτσι θέλω»,
θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη σωµατική ακεραιότητά τους.
Εργάζονται, επίσης, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα. Δεν έχουν
ούτε τα στοιχειώδη. Δεν δικαιούνται άδειες ασθένειας, λοχείας,
τοκετού. Πληρώνονται ανά αίθουσα διδασκαλίας, µε ανώτατο
µισθό που µπορεί να φτάσει κάποιος όταν έχει δεκαοκτώ αίθουσες για να καθαρίσει, που για να βγουν αυτά καθηµερινά, απαιτούνται οκτώ ώρες ασταµάτητης δουλειάς. Και ενώ πληρώνονται
ανά αίθουσα διδασκαλίας, δεν συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτές τις
αίθουσες αυτή της Μουσικής, της Πληροφορικής, τα γυµναστήρια, της Φυσικής, γραφεία, εργαστήρια, οι οποίες δεν είναι δηλωµένες στο «My School» και δεν αποζηµιώνονται από τον
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά καθαρίζονται παρά ταύτα καθηµερινά δωρεάν.
Είναι αυτό που λέµε «ξεζούµισµα µέχρι το µεδούλι».
Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για µεσαιωνικής κοπής εργασιακή
σχέση που προσβάλλει στην κυριολεξία την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταπατά τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώµατα και υποτιµά σε σηµείο απανθρωπιάς τις βασικότερες των
αναγκών των εργαζοµένων σε σχέση µε την επιβίωση και την
υγεία τους.
Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να ανεχθεί κανείς αυτήν την κατάσταση, ούτε οι δάσκαλοι ούτε οι καθηγητές ούτε οι γονείς, ακόµη
και τα ίδια τα παιδιά. Αφορά την ίδια τους την υγεία, την ίδια τους
τη ζωή. Αφορά την υπεράσπιση της ίδιας τους της εργασιακής
σχέσης, τα εργασιακά δικαιώµατά τους, απέναντι σε µία πολιτική
–και της δικής σας διακυβέρνησης- που θεσµοθέτησε τάχιστα
από την αρχή το τσάκισµα οποιουδήποτε εργασιακού δικαιώµατος έχει αποµείνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με βάση, λοιπόν, την απάντησή σας νοµίζουµε ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να βρεθούν άµεσα σε θέσεις µάχης. Τους καλούµε σε άµεση οργάνωση του αγώνα τους και λέµε ότι οι
οκτώµισι χιλιάδες εργαζόµενοι έχουν τη δύναµη να επιβάλουν
και να κατακτήσουν αυτά που δικαιούνται. Εµείς δεσµευόµαστε
να τους στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα πω
δύο πράγµατα σε αυτά που είπατε, όπου νοµίζω ότι έχει σηµασία
να συµφωνήσουµε και να το κάνουµε. Το πρώτο είναι ότι προφανώς θα πιέσουµε, γιατί είναι αδιανόητο εργαζόµενοι στην καθαριότητα χώρων να µην έχουν τα µέσα ατοµικής προστασίας που
δικαιούνται. Πρέπει να προστατεύεται, πρώτα από όλα, η ίδια
τους η υγεία. Άρα, λοιπόν, θα δούµε πώς θα µπορέσουµε να πιέσουµε όλους τους δήµους να βρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας. Νοµίζω ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια, αλλά είναι
υποχρέωσή τους να προσφέρουν αυτά που είναι απαραίτητα.
Το δεύτερο είναι το εξής: Θέτετε ένα θέµα το οποίο µας απασχολεί πολλά χρόνια και αφορά, αν θέλετε, την εργασιακή σχέση
των εργαζοµένων οι οποίοι είναι µε σχέση µίσθωσης έργου. Αυτό
εξετάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξετάζεται και το καθεστώς των αδειών που θέσατε. Πράγµατι, έτσι είναι. Οι συµβάσεις έργου και ιδίως ένα µεγάλο κοµµάτι το οποίο ήταν και στην
καθαριότητα –για παράδειγµα, σαν συµβάσεις µίσθωσης έργουδεν είχαν δικαίωµα αδειών, κ.λπ.. Όλο αυτό εξετάζεται άµεσα και
θα δούµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πώς θα επιλυθεί, ώστε
να είναι δίκαιο σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους τουλάχιστον σ’ αυτό το κοµµάτι.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η δέσµευση της Κυβέρνησης
είναι ότι θα κάνει το παν για να έχει καθαρά σχολεία, ώστε να
µπορούν να λειτουργούν σωστά και οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές. Αυτό θα το κάνουµε µε κάθε τρόπο, σε συνεργασία µε την
ΚΕΔΕ. Είµαστε σε συνεχή διάλογο µαζί της, ώστε να βρούµε τον
προσφορότερο τρόπο για να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα στα
σχολεία. Νοµίζω ότι το αποτέλεσµα αυτού του διαλόγου θα είναι
σύντοµα να έρθουµε να λύσουµε και οριστικά αυτό το θέµα µε
τρόπο ο οποίος θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στη
µαθητική κοινότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τώρα θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 543/25-2-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή A Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Απολύσεις εργαζοµένων µετά
την αναθεώρηση των πινάκων επιτυχόντων της προκήρυξης
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
στους Δήµους».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά και σας
παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο, αν µπορείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Θα κάνω ό,τι µπορώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η τρίτη κατά σειρά ερώτηση από το κόµµα µας στον αρµόδιο Υπουργό. Ελπίζουµε να είναι και η τυχερή αυτή η τρίτη και
όχι η φαρµακερή.
Η προκήρυξη της 3Κ/2018 για την πρόσληψη οκτώ χιλιάδων
εκατόν εξήντα έξι εργαζοµένων στους δήµους αποτέλεσε τον
καρπό πολύχρονων παρατεταµένων αγώνων των εργαζοµένων
στους δήµους. Κεντρικό αίτηµα εκείνου του πολύχρονου αγώνα
ήταν, βέβαια, η µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων. Βεβαίως,
στο πλαίσιο της πολιτικής που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις –
και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ- αρνούνται την ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος και είχαµε ως αποτέλεσµα αυτού του αγώνα την προκήρυξη των οκτώ
χιλιάδων περίπου θέσεων, συνδεδεµένων βεβαίως µε τα ανταποδοτικά τέλη.
Τα οριστικά αποτελέσµατα αυτής της προκήρυξης εκδόθηκαν
µετά από δεκατέσσερις µήνες, τον Ιούνιο του 2019. Μέχρι τον
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Σεπτέµβριο του 2019, όλοι αυτοί οι οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα
έξι εργαζόµενοι είχαν ήδη ορκιστεί, είχαν ήδη αναλάβει υπηρεσία
και ήδη είχαν αρχίσει να εργάζονται. Αφήστε που οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν και τα προηγούµενα ένα ή δύο χρόνια, δηλαδή το προηγούµενο διάστηµα. Εργάζονται, δηλαδή, από
τον Σεπτέµβριο του 2019, εδώ και έξι µήνες, στους δήµους.
Όµως, µετά από την έκδοση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ
υποβλήθηκαν αιτήσεις θεραπείας από υποψήφιους οι οποίοι
είχαν θεωρήσει ότι είχαν αδικηθεί. Στα τέλη του Νοέµβρη, το
ΑΣΕΠ εκδίδει νέους οριστικούς πίνακες, δεύτερους δηλαδή οριστικούς πίνακες που θα τοποθετούν σε θέσεις όσους είχαν κάνει
ενστάσεις και οι ενστάσεις τους είχαν γίνει δεκτές.
Αυτό σηµαίνει, βεβαίως, ότι αποκλείστηκαν, αποκλείονται και
εκπίπτουν ισάριθµοι επιτυχόντες των πρώτων πινάκων που ήδη
εργάζονται στους δήµους. Πόσοι είναι τώρα αυτοί, σύµφωνα µε
την απάντηση στη γραπτή ερώτηση που είχαµε καταθέσει; Είναι
διακόσιοι τέσσερις. Τόσους τους βγάλαµε. Όλοι αυτοί οι διακόσιοι τέσσερις εργαζόµενοι που ορκίστηκαν τον Σεπτέµβρη και
που εργάζονται εδώ και έξι µήνες, σύµφωνα µε την απάντηση
του Υπουργείου, απολύονται!
Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου. Τη διαβάζαµε και δεν
πιστεύαµε στα µάτια µας! Την αποκαλούµε στην ερώτησή µας
«µνηµείο αναλγησίας και αντεργατικής πολιτικής». Ελπίζουµε
στην τωρινή σας απάντηση. Και δεν ελπίζουµε µόνο εµείς, αλλά
αγωνιούν και οι εργαζόµενοι οι οποίοι παρακολουθούν, να είστε
βέβαιος, τη συζήτηση αυτής της ερώτησης.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, ευθέως: Τι θα κάνετε για να µην απολυθεί
κανένας από αυτούς που έχουν ήδη ορκιστεί, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα και την εργασία όσων η ένστασή τους έγινε δεκτή;
Τι θα κάνετε, έτσι ώστε αυτή η ρύθµιση που θα δοθεί, να καλύψει
και νέους οριστικούς πίνακες; Διότι ξέρετε, αυτή είναι µία διαδικασία, η οποία δεν σταµατάει σύµφωνα µε το ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει, δηλαδή, καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ενστάσεων. Και
τι θα κάνετε, βεβαίως, για να µπορέσουν αυτοί οι εργαζόµενοι,
οι οποίοι αλλάζουν µε τους νέους οριστικούς πίνακες φορέα εργασίας -πολλές φορές αλλάζουν και πόλη εργασίας- έτσι ώστε
να επιλέξουν σε ποια πόλη θα εργαστούν; Βεβαίως, οι τυχόν
κενές θέσεις που θα υπάρχουν σε κάποιους δήµους να καλυφθούν από τους επιλαχόντες της Προκήρυξης 3Κ.
Περιµένουµε την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Η προκήρυξη 3Κ ήταν από τις µεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν
βγει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αφορούσε, λοιπόν, εργαζόµενους, κυρίως, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ουσιαστικά –
για να το πούµε ξεκάθαρα- ήταν ένας τρόπος µετατροπής
κάποιων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, είτε έργου σε µόνιµες
θέσεις εργασίας µε αυξηµένη πριµοδότηση των ήδη υπηρετούντων.
Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από την προηγούµενη κυβέρνηση
επί Υπουργίας του κ. Σκουρλέτη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, λοιπόν, αντιλαµβάνοµαι τον λόγο που έγινε. Εγώ αν ήµουν στη θέση
του –µε όλο τον σεβασµό και την εκτίµηση- δεν θα το έκανα. Για
να επιταχυνθεί η διαδικασία, δεν ζητήθηκαν να κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.
Αποτέλεσµα είναι στις περίπου εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις οκτώ χιλιάδες περίπου θέσεις συζητάµε δηλαδή πόσο µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον- µεταξύ των
οποίων περίπου πεντέµισι χιλιάδες ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, έξι χιλιάδες ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης, σαράντα
έξι χιλιάδες ήταν δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και εβδοµήντα
µία χιλιάδες ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να γίνει η πρώτη
κατάταξη από το ΑΣΕΠ µε βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι
υποψήφιοι. Εκεί λοιπόν, βγήκαν οι πρώτοι πίνακες.
Οι θιγόµενοι υπέβαλαν ένσταση. Αυτό οδήγησε σε ανατροπή
των πινάκων. Ακολούθησαν νέοι πίνακες. Ακολούθησαν αιτήσεις
θεραπείας των υποψηφίων. Άλλαξαν ξανά οι πίνακες. Πράγµατι,
υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιος ήταν µέσα σε έναν πίνακα και
µετά την αίτηση θεραπείας βγήκε εκτός πίνακα. Πράγµατι, υπήρ-
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χαν και περιπτώσεις, όπου κάποιος εργαζόµενος διορίστηκε αρχικά στην «Α» πόλη και µετά την αναθεώρηση των πινάκων αναγκάζεται να µετακοµίσει σε µία δεύτερη πόλη.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Πρώτον, η αυξηµένη πριµοδότηση δόθηκε. Καλώς δόθηκε; Ας υποθέσουµε,
λοιπόν, ότι καλώς δόθηκε. Όλοι οι διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ από το
’94, από τότε που ιδρύθηκε το Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού,
είχαν µία συγκεκριµένη δοµή. Γίνονται οι αιτήσεις. Βγαίνουν οι
πίνακες. Γίνονται οι ενστάσεις και βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες.
Παρεµπιπτόντως, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα µειώνουµε τον χρόνο των αιτήσεων θεραπείας σε τρεις µήνες, ώστε
να µη συνεχιστεί και µη ξαναγίνει αυτή η πραγµατικά πολύπλοκη
κατάσταση. Μην την πω αλλιώς.
Διορίστηκε κάποιος εργαζόµενος σε θέση που δεν ήθελε; Όχι.
Ακόµα και η περίπτωση στον Δήµο Τυρνάβου που αναφέρεται
µέσα, ο συγκεκριµένος υπάλληλος είχε δηλώσει τον Τύρναβο ως
µία από τις επιλογές. Και από την ανακατάταξη των πινάκων δηµιουργήθηκε αυτή η µετακίνηση.
Μάλιστα -το είδαµε στην απάντηση- προφανώς όπως γίνεται
παγίως σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όταν κάποιος προσλαµβάνεται, ουσιαστικά, µε προσωρινούς πίνακες ή οριστικούς
πίνακες και βγαίνουν µετά τα τελικά αποτελέσµατα, εφόσον είναι
εκτός πίνακα, σταµατάει η εργασιακή του σχέση.
Τι µπορούµε να κάνουµε για αυτούς; Το είπα και στην προηγούµενη απάντηση. Υπάρχει η λεγόµενη συµπληρωµατική 3Κ προκήρυξη, η οποία θα βγει µόλις τελειώσει αυτό το θέµα µε τους
πίνακες και έχουµε τα τελικά αποτελέσµατα. Εκεί, έχουµε ζητήσει
από τους δήµους να µας στείλουν τα αιτήµατά τους που υπάρχουν ακόµα αιτήσεις και ανάγκες για να καλυφθούν. Θα εκδοθεί
η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Δεν µπορώ να σας πω ακόµα τον ακριβή
χρόνο. Προσπαθούµε όσο πιο σύντοµα. Δυστυχώς, όµως, ο ΑΣΕΠ
έχει έναν περιορισµένο -αν θέλετε- ρυθµό που µπορεί να βγάλει
προκηρύξεις. Υπάρχουν σοβαρές προκηρύξεις που τρέχουν
αυτήν τη στιγµή. Μεταξύ αυτών είναι οι αναπληρωτές του Υπουργείου Παιδείας, για τα σχολεία, για τη νέα σχολική χρονιά.
Υπάρχει µια σειρά προκηρύξεων. Εκεί µέσα, λοιπόν, θα βγει
και η συµπληρωµατική προκήρυξη της 3Κ. Εκεί θα ζητήσουµε
από την αρχή τα δικαιολογητικά, ώστε να περιοριστεί ο αριθµός
των ενστάσεων και να πάµε σε µια πιο γρήγορη διαδικασία –αν
θέλετε- έκδοσης οριστικών πινάκων και χωρίς να σέρνεται αορίστως αυτό το θέµα µε τις αιτήσεις θεραπείας. Κι εκεί, προφανώς,
θα διατηρηθεί αυξηµένη µοριοδότηση, ώστε οι υπάλληλοι, οι
οποίοι αυτή τη στιγµή είναι εκτός των πινάκων ή ακόµα είναι και
σε άλλους πίνακες να µπορέσουν να διοριστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
Σας παρακαλώ, όσο µπορείτε πιο γρήγορα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Θα προσπαθήσω.
Κύριε Υπουργέ, επειδή παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την
απάντησή σας, νοµίζω ότι η ουσία της απάντησής σας βρίσκεται
στη συµπληρωµατική 3Κ που θα γίνει και που θα αφορά, βεβαίως, όλους όσοι συµµετείχαν στην κανονική 3Κ.
Εµείς σας ρωτήσαµε πάρα πολύ συγκεκριµένα για αυτούς
τους διακόσιους τέσσερις που απολύονται και για τους τριακόσους περίπου που αλλάζουν φορέα εργασίας, πολλές φορές και
πόλη εργασίας.
Σύµφωνα µε την απάντησή σας, λοιπόν -έχετε και δευτερολογία, ελπίζουµε να την τροποποιήσετε- αυτοί οι πεντακόσιοι και
πλέον εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις κυβερνητικές
επιλογές και για τις αστοχίες και τον κακό σχεδιασµό ενός διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δυνατόν εργαζόµενοι να έχουν προσληφθεί, να είναι στους οριστικούς
πίνακες, να έχουν ορκιστεί, να έχουν αναλάβει και να εργάζονται
εδώ και έξι µήνες και ξαφνικά, να τους λένε ότι µέχρι τις 15 του
Μάρτη θα απολυθείτε. Πρέπει κάτι να κάνετε για αυτό. Οι περισσότεροι, δε, από αυτούς -για να µην πω όλοι- εργάζονταν και
πριν από τον Σεπτέµβριο, για ένα ή και δύο χρόνια.
Στον Δήµο Θεσσαλονίκης -επειδή έχουµε πολύ συγκεκριµένη
εικόνα- είναι δέκα οι υπό απόλυση εργαζόµενοι και δεκατρείς οι
µετακινούµενοι.
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Ανάµεσα σε αυτούς τους δέκα, κύριε Υπουργέ, είναι και ένας,
ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό, από την Ελβετία. Παράτησε τη
δουλειά του. Έφερε την οικογένειά του, επειδή ανέλαβε µόνιµη
θέση εργασίας στον Δήµο Θεσσαλονίκης. Επειδή πολλά ακούγονται εδώ µέσα για το brain drain και για το brain game. Αυτόν
τον άνθρωπο, λοιπόν, εσείς τον απολύετε. Βεβαίως, να δούµε τι
θα κάνει.
Για να µην πούµε για την περίπτωση της εργαζόµενης, που
όπως και εσείς είπατε ξαφνικά από την Πτολεµαΐδα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, µετακόµισε οικογενειακώς, έφερε το παιδί της, το
έγραψε στο σχολείο και τώρα, πρέπει να πάει στον Τύρναβο. Λέτε
ότι ήταν επιλογή της. Εντάξει, όταν έχει κάποιος δικαίωµα να βάλει
εκατόν είκοσι επιλογές, θα τις γεµίσει και τις εκατόν είκοσι. Νοµίζω
όµως ότι οι πρώτες επιλογές είναι αυτές που µετράνε.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζουµε ότι και οι δήµαρχοι επανειληµµένα -οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς- λένε ότι ούτε µε
την 3Κ καλύφθηκαν τα κενά των δηµοτικών υπηρεσιών. Ιδού, λοιπόν πεδίο δόξης λαµπρόν. Αυτοί οι πεντακόσιοι άνθρωποι, οι διακόσιοι κατ’ αρχήν, να µην απολυθούν.
Επίσης, υπάρχει και νοµικό προηγούµενο. Αυτή ακριβώς η διαδικασία ακολουθήθηκε και στον ν.4483 µε το άρθρο 82 που µία
ανάλογη περίπτωση θεραπεύτηκε νοµοθετικά µε τον αντίστοιχο
νόµο. Θεωρούµε ότι αυτό µπορεί να γίνει και σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε και όσων οι ενστάσεις τους δικαιώνονται να εργαστούν, αλλά και αυτοί οι διακόσιοι να µην απολυθούν.
Ξέρετε, σας το είπα και στην τροπολογία µου. Δεν υπάρχει κάποια καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση ενστάσεων. Τι
θα γίνεται δηλαδή; Συνεχώς, θα έχουµε νέους οριστικούς πίνακες και συνεχώς, θα έχουµε νέους απολυµένους και νέους µετακινούµενους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αναφορικά µε το τελευταίο που είπατε, σας ανέφερα ότι τρεις µήνες
θα δώσουµε διορία για τις θεραπείες από εδώ και πέρα, προκειµένου να µην υπάρξει αυτή η κατάσταση, η οποία πράγµατι, σε
ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να είναι και άδικη.
Η 3Κ, έτσι όπως λειτούργησε, ήταν ένα µεγάλο σχολείο στον
τρόπο διεξαγωγής τέτοιων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Πράγµατι,
είδαµε πράγµατα, τα οποία θα µας χρησιµεύσουν ως οδηγός για
τις επόµενες περιπτώσεις.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι µε την έκδοση των προσωρινών πινάκων –το ξαναλέω- µένουν πιθανότατα εκτός δουλειάς έχουν κάθε
δικαίωµα δικαστικής προστασίας και υπάρχει πιθανότητα να
ασκήσουν το δικαίωµά τους, γιατί τυπικά και νοµικά η σχέση εργασίας που είχαν πλέον δεν υφίσταται από τη στιγµή που βγήκαν
εκτός οριστικών πινάκων.
Επιµένω ότι στη νέα προκήρυξη θα µπορούν να υποβάλλουν
θέση αυτοί που έµειναν απ’ έξω. Κι επειδή είναι πάρα πολύ σηµαντικό το θέµα, πάντα εξετάζουµε και θα δούµε σε κάποιες περιπτώσεις, πώς µπορούµε να βρούµε την καλύτερη δυνατή λύση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, όταν ένας δήµος ζητάει είκοσι θέσεις και παίρνει είκοσι θέσεις, το να πάρει είκοσι δύο αυτήν τη
στιγµή, αν δεν υπάρχει τέτοιο αίτηµα, δεν ξέρω πώς µπορούµε
να το ικανοποιήσουµε.
Έχουµε συλλέξει τα αιτήµατα των δήµων. Υπάρχουν και περιπτώσεις κάποιων που συζητήσαµε και τις προάλλες που δεν είχανε δηλώσει και δώσαµε µια σιωπηρή παράταση να δηλώσουν
τις θέσεις που έχουν ανοίξει στην 3Κ, αλλά µέχρι εκεί. Θα προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και
εντός του έτους και νοµίζω ότι θα µπορέσει η µεγάλη πλειονότητα να απορροφηθεί και εκεί πέρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε στην δεύτερη µε αριθµό 567/3-3-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3 Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου
Παππά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Πλήγµα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας το πάγωµα των µεγάλων έργων υποδοµής».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
Κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, οκτώ µήνες µετά τις
εκλογές και ο πιο καλόπιστος παρατηρητής των γεγονότων έχει
καταλάβει ότι οι υποσχέσεις περί του 4% ανάπτυξη έχουν πεταχτεί από το παράθυρο. Δεν είναι δυνατόν, τόσο καιρό µετά τις
εκλογές, εδώ να έρθετε και να µας πείτε -και θα ήθελα να σας
προειδοποιήσω για αυτό- ότι φταίει ο διεθνής περίγυρος για τις
όποιες αρνητικές εξελίξεις. Έχετε κάνει µια κρίσιµη επιλογή να
παγώσετε όλα τα µεγάλα έργα.
Οι εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών είναι πολύ κάτω από το
4%. Κοµισιόν, ΟΟΣΑ και Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκτιµούν
ότι η ανάπτυξη θα πάει κοντά στο 2% και εσείς έχετε κάνει πολύ
συγκεκριµένες επιλογές. Δεν καταβάλετε κοινωνικό µέρισµα σε
τρία εκατοµµύρια πολίτες τα Χριστούγεννα, µε αποτέλεσµα η
αγορά, ειδικά στην επαρχία, να υποφέρει. Έχετε παγώσει τα µεγάλα έργα. Μιλάµε για δύο παράγοντες οι οποίοι είναι έτοιµοι να
ανασχέσουν την όποια αναπτυξιακή δυναµική.
Θα θέλαµε να σκεφτούµε πραγµατικά και να διανοηθούµε κι
εµείς τι ακριβώς έχετε στο νου σας, διότι έχετε παγώσει το Καστέλι, το οποίο δύο µήνες µετά την πολιτική αλλαγή του Ιουλίου
έπρεπε να ξεκινήσει τις εργασίες του. Έχετε παγώσει το βόρειο
οδικό άξονα της Κρήτης. Έχετε παγώσει την Πατρών-Πύργου,
που λέτε ότι θα ακυρώσετε υπάρχουσες συµβάσεις και θα κάνετε ανάθεση του έργου σε άλλη κοινοπραξία. Έχετε παγώσει
στο βόρειο τµήµα του Ε65, το µετρό της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως µιας που βρεθήκαµε, να µας πείτε και µια ηµεροµηνία για
το Ελληνικό, για να έχουµε µια εικόνα για το τι θα γίνει.
Το ερώτηµα είναι το εξής, επειδή έχω εδώ το προεκλογικό σας
πρόγραµµα που λέει ότι µε αυτά τα έργα υποδοµής θα έχουµε
τουλάχιστον 1,4% του ΑΕΠ και σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, έχετε αυτή τη στιγµή µια εκτίµηση κατά πόσο πηγαίνει πίσω
η ανάπτυξη από το πάγωµα όλων αυτών των έργων; Έχετε αθετήσει την προεκλογική σας στρατηγική;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, ή ζείτε σε έναν ονειρικό
δικό σας κόσµο ή πραγµατικά η ήττα της 7ης Ιουλίου σας έχει κάτσει πάρα πολύ βαριά και ακόµα δεν έχετε συνέλθει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Άστα τα γνωστά. Πήγαινε στην ουσία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τα «άστα τα γνωστά» στη Βουλή, παρακαλώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε, να κοπούν πάραυτα και να µην έχω καµµία
διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το «άστα τα γνωστά» στους φίλους σου, Νίκο,
όχι στον Υπουργό στην Βουλή. Εντάξει; Συνεννοηθήκαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εδώ είµαι ο κύριος Υπουργός! Το «άστα τα
γνωστά» στους φίλους σου και όχι σε µένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Παρακαλώ, πολύ, κυρία Πρόεδρε, να επιβάλετε την τάξη!
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«Άστα τα γνωστά» θα µας πει ο Νικολάκης!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν ντρέπεσαι λιγάκι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει! Έχετε δευτερολογία! Σας παρακαλώ πολύ!
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σε µένα δεν περνάνε αυτά. Εκεί που σε παίρνουν, όχι σε µένα!
Πάµε τώρα. Όλη η ερώτησή σας πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήµιο ως µνηµείο ψεύδους. Πρώτον, όλες τις γιορτές και
τις προηγούµενες εβδοµάδες κάνετε δηλώσεις για την κατάρρευση της αγοράς. Την κατάρρευση της αγοράς την έχετε δει
µόνο εσείς και οι κοµµατικοί σας φίλοι. Δεν ξέρετε ότι στην
αγορά τι µετράµε µόνο µε έναν αντικειµενικό δείκτη, τα δηµόσια
έσοδα από το φόρο προστιθέµενης αξίας λιανικού εµπορίου; Ξέρετε ότι και στην εορταστική περίοδο αυξήθηκε ο φόρος προστιθέµενης αξίας λιανικού εµπορίου, άρα αυξήθηκε ο τζίρος;
Γράφετε για πτώση 40% και δεν ντρέπεστε!
Είπατε εδώ προ ολίγου ότι κόψαµε το µέρισµα σε τρία εκατοµµύρια. Δεν ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι τα λεφτά του µερίσµατος
τα µοιράσατε τον Μάιο προ των ευρωεκλογών για πρώτη φορά
στη θητεία σας, ενώ κάθε φορά τα δίνατε Δεκέµβριο, γιατί νοµίζατε ότι µε αυτά τα λεφτά θα εξαγοράσετε τους πολίτες για να
σας ψηφίσουν, αλλά αυτοί τελικά σας µαύρισαν;
Αφού, λοιπόν, ξέρετε ότι ξοδέψατε τα λεφτά τον Μάιο, έρχεστε και µας εγκαλείτε, γιατί δεν «γεννήσαµε» παραπάνω λεφτά
τον Δεκέµβριο, ενώ στην ουσία «γεννήσαµε» λίγα παραπάνω
είναι η αλήθεια, περίπου ένα δισεκατοµµύριο.
Πάµε τώρα στα έργα και θα µείνω σε ένα συγκεκριµένο: Καστέλι. Δεν ξέρετε ότι εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό στις
αρχές Φεβρουαρίου; Το είχατε έτοιµο να ξεκινήσει εσείς; Ναι;
Και δεν µου λέτε, αφού το είχατε έτοιµο να ξεκινήσει, το δάνειο
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να µπουν τα λεφτά
πώς το υπογράψαµε εµείς; Αφού λέτε ότι το είχατε έτοιµο εσείς
οι φιλαλήθεις, για να µην εκνευρίζεστε αν σας λέω ψεύτη, πώς
γίνεται, ρε παιδιά, πώς γίνεται να έχετε έτοιµο το έργα, αλλά να
µην είχατε τα λεφτά;
Τα λεφτά, λοιπόν, κύριε Παππά, υπεγράφησαν από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ήµουνα παρών στη σχετική υπογραφή. Τη συµφωνία
την υπέγραψε ο κ. Κώστας Καραµανλής και τον θεµέλιο λίθο του
έργου την έβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το
έργο στο Καστέλι έχει ξεκινήσει µε ανάδοχο την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και
τον µεγάλο ινδικό κατασκευαστικό όµιλο.
Και βεβαίως είναι ένα έργο, όσο και να σας λυπεί που θα το
πω, της Νέας Δηµοκρατίας, όχι µόνο γιατί τώρα µπήκε ο θεµέλιος λίθος, αλλά γιατί επί Νέας Δηµοκρατίας και κυβέρνησης
Κώστα Καραµανλή συνελήφθη αυτό το έργο. Τότε ξεκίνησε. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης καθυστέρησε. Ως κυβέρνηση εσείς δεν
το ξεκινήσατε. Ως Κυβέρνηση εµείς το ξεκινήσαµε. Και έχετε το
θράσος να το γράφετε στο χαρτί.
Δεύτερο µνηµείο θράσους: Γράφετε για την περίφηµη αυτή
Οδό Πάτρας - Πύργου. Μα, καλά, εσείς, ο κ. Παππάς, µας µιλάτε
για το έργο που είναι το µνηµείο της διαφοράς του ΣΥΡΙΖΑ στην
ελληνική επικράτεια; Δεν ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το έργο στο
οποίο είχατε κάνει κατάτµηση για να µπορέσει να το πάρει ο τότε
φίλος σας κ. Καλογρίτσας, πριν το πουλήσετε φυσικά και τον
οδηγήσετε τον άνθρωπο στην χρεοκοπία; Άρα, ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι εσείς φταίτε που δεν έγινε το έργο και τώρα η Κυβέρνηση το είχε ξεµπλοκάρει και προχωράει.
Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον ΒΟΑΚ, γιατί το ότι συµπεριλάβατε τον ΒΟΑΚ στην ερώτησή σας, κύριε Παππά, εµένα προσωπικά µε ξεπερνά. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής
και θα πω στη δευτερολογία µου για τα έργα ΣΔΙΤ για να ξέρουµε
τι κάναµε εµείς, την υπηρεσιακή απάντηση περί του ΒΟΑΚ, τι παραλάβαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ισχυρίζεται, κυρία Πρόεδρε, ο κ. Παππάς στην ερώτησή του,
ψευδώς φυσικά, ότι το έργο ήταν έτοιµο να ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο του 2019. «Η δεύτερο φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών
µε την κατάθεση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών τον Νο-
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έµβριο του 2019», γράφετε στην ερώτησή σας.
Δεν το διαβάζω, αλλά θα δείτε τα υπηρεσιακά σηµειώµατα µε
τις ηµεροµηνίες. Θα σας πω µόνο το πιο σηµαντικό το οποίο έχει
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, ότι αν ισχύει αυτό που λέτε, το διαβάζω από την υπηρεσιακή απάντηση, µε βάση τα παραπάνω
στοιχεία ο ισχυρισµός για την υλοποίηση χρονοδιαγράµµατος
που προέβλεπε τη δεύτερη φάση διαγωνιστικών διαδικασιών τον
Σεπτεµβρίου του 2019, είναι παντελώς αυθαίρετος, αστήρικτος
και δεν θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόληψη ολοκληρωµένου βασικού σχεδιασµού.
Περαιτέρω, όµως, λέει η υπηρεσία, ο ισχυρισµός του κ. Παππά
για την κατάθεση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών τον
Νοέµβριο του 2019, υπονοεί προφανώς ότι θα ζητείτο η κατάθεση αυτή προ της έκδοσης αποφάσεως ΑΕΠΟ, καθώς εκ του
νόµου χρειάζονται εφτά µήνες από την πρώτη φάση στη δεύτερη
για να βγει η ΑΕΠΟ.
Καταθέτω και την απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή εσείς οι οικολόγοι θα πηγαίνατε στη δεύτερη φάση
χωρίς την ΑΕΠΟ; Που είστε και το κόµµα της οικολογίας και της
συµφοράς –συγγνώµη!- της Αριστεράς!
Άρα, λοιπόν, όλη η ερώτησή σας είναι ψευδής. Το άπαν της
ερωτήσεως, από την πρώτη µέχρι την τελευταία γραµµή είναι ψέµατα. Και ντρέποµαι που έρχεστε στη Βουλή µε ψέµατα.
Εν πάση περιπτώσει, στη δευτερολογία µου θα σας πω τι
έχουµε κάνει εµείς για να ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι παραλάβαµε όλα τα µεγάλα έργα παγωµένα από εσάς, χωρίς µελέτες,
χωρίς χρήµατα, χωρίς τίποτα και ένα-ένα όλα τα ξεκολλάει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κρατήσετε
τον χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν θα εγκαταλείψω την προσπάθεια
στη διάρκεια αυτής της Βουλής να κάνω µια συζήτηση επιπέδου
µε τον κ. Γεωργιάδη. Προφανώς δεν είναι της δικής του ιδιοσυγκρασίας να κάνει τέτοιες συζητήσεις, αλλά εµείς ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση θα επιµείνουµε.
Κύριε Γεωργιάδη, θα ξεκινήσω από το εξής: Για το «Πάτρα –
Πύργος» ενηµερώνουµε ότι ο κ. Καλογρίτσας έγινε έκπτωτος
από τη δική µας κυβέρνηση. Εάν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες
ή πηγαίνετε στον κ. Θεοδωρικάκο, που είναι συνέταιρός του, ή
στον κ. Λοβέρδο που είναι δικηγόρος του. Λοιπόν, εδώ πέρα νοµίζω ότι αυτή η πλάκα έχει κοπεί. Θα σας έλεγα, δε, εάν θέλετε
ενηµέρωση, πηγαίνετε µία βόλτα στην Ηλεία να δείτε τι λέει ο κόσµος αυτήν τη στιγµή για το συγκεκριµένο έργο.
Αποφύγατε, βέβαια, να µιλήσετε για τα θέµατα της αρµοδιότητάς σας. Είδα –πριν µπω στην Αίθουσα- ότι έχετε αναπαραγάγει ένα δηµοσίευµα του capital.gr όπου λέει ότι εντάσσονται έργα
1,8 δισεκατοµµυρίου ΣΔΙΤ. Το 1,5 δισεκατοµµύριο από αυτά είναι
δικά µας έργα και το 0,3 δισεκατοµµύριο, δικά σας. Έχω αναλυτικά τις ηµεροµηνίες. Είναι 80% ΣΥΡΙΖΑ 20% Νέα Δηµοκρατία,
όπου το 20% είναι µόνο στον σχεδιασµό. Βάλατε το έργο ultra
fast broadband. Στο δηµοσίευµα αυτό το οποίο αναπαράγετε
είναι το έργο ultra fast broadband. Είναι η διασύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλη τη χώρα για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει εµπορικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τοµέα. Έχει ενταχθεί
από την αρχή του ’19 και βεβαίως προχωράει πάρα πολύ καλά ο
διαγωνισµός που εµείς σχεδιάσαµε. Πώς δεν βάλατε και το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που είναι άλλα 600.000.000 ευρώ.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Τι συµβαίνει µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων; Σας παραδώσαµε δαπάνες
500.000.000 µεγαλύτερες από το πρώτο εξάµηνο του ’18 για το
πρώτο εξάµηνο του ’19 και καταφέρατε στο τέλος του χρόνου,
750.000.000 ευρώ χαµηλότερα από το 2018.
Αναπτυξιακός νόµος: Στον αναπτυξιακό νόµο, τον υποτιθέµενο, τον οποίο φέρατε, πείτε µας τι δαπάνες έχουν γίνει. Πείτε
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µας αν έχουν ενταχθεί έργα και τι δαπάνες έχουν γίνει. Τίποτα.
Μηδέν.
Στρατηγικές επενδύσεις: Μιλάτε µόνο για πράξεις τις οποίες
είχε δροµολογήσει η δική µας κυβέρνηση. Απολύτως τίποτα.
Εµείς έχουµε να σας προτείνουµε µε έµφαση δύο θεµελιώδεις
κινήσεις για να µην κινδυνέψει η οικονοµία µας από τις δικές σας
κακές πρακτικές και από τις δυσµενείς διεθνείς εξελίξεις:
Πρώτον, επανεκκινείστε τα µεγάλα δηµόσια έργα, τα οποία
δεν είναι µόνο ότι δηµιουργούν απασχόληση τη στιγµή της κατασκευής τους, αλλά αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα της
οικονοµίας και δεύτερον -και σηµαντικότερο και θα ήθελα και µία
απάντηση- αξιοποιήστε το µαξιλάρι για να φτιαχτεί δηµοσιονοµικός χώρος.
Υπάρχει ένα δηµοσίευµα, κύριε Γεωργιάδη -και θα ήθελα τη
γνώµη σας, την άποψή σας και µία ενηµέρωση εκ µέρους της Κυβέρνησης- που λέει ότι πρότεινε η ελληνική πλευρά να υπάρξει
cash collateral για τις εγγυήσεις που έβαλε το δηµόσιο για το
σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Όταν ήρθε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» η Κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούµενος.
Μία διάψευση από σας θα µπορούσε να λύσει το µυστήριο ή να
επιβεβαιώσει τους δικούς µας φόβους ότι το µαξιλάρι είστε έτοιµοι να το χρησιµοποιήσετε για να καθαρίσουν τα βιβλία τους οι
τράπεζες και καθόλου για να πάρει ανάσα η πραγµατική οικονοµία.
Όσο για τους τζίρους της αγοράς, κάντε µία βόλτα στην επαρχία και ζητήστε από τους συνεργάτες σας -τώρα βέβαια δεν θα
προλάβετε, γιατί τελειώνει η επίκαιρη ερώτηση, αλλά θα είχε
πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουµε- να σας δώσουν τις επίσηµες ανακοινώσεις εµπορικών συλλόγων και επιµελητηρίων της
επαρχίας. Οι άνθρωποι κλαίνε µε µαύρο δάκρυ. Και έρχονται να
δουν τον Υπουργό Ανάπτυξης εδώ να λέει ότι όλα πήγανε καλά
στην αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινάω λίγο µε τα έργα ΣΔΙΤ. Θα καταθέσω και την ακριβή
αναφορά.
Κύριε Παππά, ακούστε, στις 7 Ιουλίου είχαµε εκλογές. Ό,τι
έχει εγκριθεί µετά τις 7 Ιουλίου από την διυπουργική επιτροπή
ΣΔΙΤ είναι έργα της δικιάς µας Κυβερνήσεως, ό,τι είχε εγκριθεί
από τις διυπουργικές επιτροπές ΣΔΙΤ µέχρι τις 7 Ιουλίου είναι
έργα της δικιάς σας κυβερνήσεως. Εδώ σας δίνω 1,8 δισεκατοµµύριο που εγκρίθηκαν µετά τις 7 Ιουλίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι, λες ψέµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορώ να µε διακόπτει.
Εγώ σιωπηλός τον άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε, συνεχίστε την απάντησή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πάρτε την υπηρεσιακή απάντηση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το ξαναλέτε για τα Πρακτικά αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, κυρία
Πρόεδρε. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, είναι και δικό σας θέµα. Συνεχίστε την οµιλία σας και
µην απευθύνεστε στον Βουλευτή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν µπορώ να µιλάω εγώ και να µιλάει από
κάτω. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μην απευθύνεστε, σας
παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, εδώ είναι η Βουλή, εν πάση περιπτώσει,
δεν είναι κοµµατικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε την οµιλία σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Βουλευτά, σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω, όλα τα έργα τα οποία καταθέτω
είναι συγκεκριµένες αποφάσεις της διυπουργικής επιτροπής
ΣΔΙΤ µετά τις 7 Ιουλίου.
Και εν πάση περιπτώσει, χάσατε. Χωνέψτε το. Κάντε αντιπολίτευση. Είναι σχεδόν θλιβερό και πένθιµο συνεχώς να µας λέτε
ότι θα κάνατε πράγµατα που δεν προλάβατε. Στην ερώτηση µάς
λέτε για τον Σεπτέµβριο και τον Νοέµβριο του ’19 ότι θα τα κάνατε. Ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια στην κυβέρνηση. Ας τα είχατε κάνει πριν τον Ιούλιο του ’19. Κάθε φορά να έρχεστε στη
Βουλή και να µας λέτε το ίδιο παραµύθι «θέλαµε, αλλά δεν προλάβαµε» είναι θλιβερό και πένθιµο ταυτόχρονα και δεν σας αξίζει
ή µπορεί και να σας αξίζει. Δεν είµαι σίγουρος.
Πάντως τα έργα 1,8 δισεκατοµµυρίου είναι εγκεκριµένα επί
των ηµερών µας, έχουν αριθµό πρωτοκόλλου, έχουνε πάρει ΦΕΚ,
δεν αµφισβητούνται. Πάµε παρακάτω. Και θα κάνουµε και πολλά
περισσότερα. Ήδη, χθες, µπορώ να σας πω ότι είχαµε συνάντηση και µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για άλλα έργα ΣΔΙΤ που
αφορούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης και γενικώς προχωράνε µε
πολύ µεγάλη ένταση τα έργα ΣΔΙΤ.
Θέλω να κάνω µία ειδική αναφορά εδώ, επειδή το αναφέρατε,
για τα ΣΔΙΤ συγκεκριµένα. Ξέρετε, είστε η κυβέρνηση που κατάφερε να µας παραδώσει πάνω από ένα δισεκατοµµύριο σε ΣΔΙΤ
για τη διαχείριση απορριµµάτων αδιάθετα. Και µάλιστα ένα από
τα πρώτα πράγµατα που είχα να αντιµετωπίσω ως Υπουργός
ήταν επιστολή του αρµόδιου επιτρόπου, του κ. Χαν, µε το καµπανάκι ότι επειδή δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα πέντε χρόνια
-τα πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ- κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει ένα δισεκατοµµύριο ΣΔΙΤ από τη διαχείριση απορριµµάτων. Το να
έχετε, λοιπόν, ως θλιβερό ρεκόρ επί πέντε χρόνια να µην έχετε
καταφέρει να κάνετε ένα έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριµµάτων, πλην των δύο που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του Αντώνη
Σαµαρά και που εκεί οι περιφερειάρχες ευτυχώς δεν σταµάτησαν, αποτελεί επιπλέον ένα µνηµείο θράσους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς τον τζίρο των καταστηµάτων τώρα, γιατί εδώ έχουµε
και µια διαφορά: Εγώ ξέρετε, κύριε Παππά, ασχολούµαι µε το
εµπόριο από τα δεκαπέντε µου χρόνια. Τα πρώτα µου βιβλία τα
πούλησα δεκαπέντε ετών στην έκθεση βιβλίου Κηφισιάς. Ξέρω
ότι οι έµποροι έχουµε –βάζω και τον εαυτό µου µέσα- µία συνήθεια, ποτέ να µην είµαστε ευχαριστηµένοι. Οι ανακοινώσεις των
εµπορικών συλλόγων περί των τζίρων στους οποίους στηρίζεστε,
έχουν ενδιαφέρον ιστορικό, µικρή ουσία, γιατί οι τζίροι των καταστηµάτων καταγράφονται πια ηλεκτρονικά -σας είπα- από τον
ΦΠΑ και δεν αµφισβητείται. Δεν είναι ο λόγος σου µε τον λόγο
µου, είναι το τι µπήκε στο ταµείο του κράτους από την έκδοση
των αποδείξεων. Άρα, αυτό είναι µη µαχητό τεκµήριο. Τέλος. Ο
τζίρος στις γιορτές πήγε πάνω από πέρυσι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Οφείλω, όµως, να σας πω κι ένα τελευταίο που είπατε, το
οποίο ήθελα να το πω κι ευχαριστώ που κάνατε την επισήµανση.
Μας είπατε ότι αυξήσατε κατά 600.000.000 ευρώ το πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, την απορρόφησή του, το πρώτο εξάµηνο
του ’19 σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του ’18. Είναι η µόνη αλήθεια που είπατε. Πράγµατι, αυτό που είπατε είναι ακριβές. Ποια
ήταν η µεγάλη διαφορά µεταξύ του πρώτου εξαµήνου του ’18
και του πρώτου εξαµήνου του ’19; Ο καθένας µπορεί να καταλάβει. Το πρώτο εξάµηνο του ’18 ξέρετε ότι οι εκλογές θα γίνουν
έναν χρόνο και πλέον µετά, δεν σας ενδιέφερε να ξοδέψετε γρήγορα τα λεφτά, γι’ αυτό και στο τέλος έµειναν αδιάθετα υπόλοιπα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τα οποία
παρκάρατε στην αναπτυξιακή τράπεζα γιατί δεν τα είχατε ξοδέψει. Το πρώτο εξάµηνο του ’19, όµως, πονηροί όντες, ξέροντας
ότι πλησιάζουν οι εκλογές, όπως ακριβώς µοιράσατε τα λεφτά
µε το επίδοµα τον Μάιο -που µας κάνατε πριν τον έξυπνο- για να
εξαγοράσετε την ψήφο των πολιτών, έτσι σκορπίσατε και το
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Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Για ποιον λόγο; Είτε γιατί
πιστεύατε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εξαγοράσετε κάποιες ψήφους παραπάνω είτε γιατί θέλατε να προλάβετε η επόµενη κυβέρνηση να βρει άδειο το ταµείο.
Και στα δύο πέσατε έξω. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πήγε καλύτερα το ’19 απ’ ό,τι το ’18 στο σύνολό του και για
αυτό είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι, η απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ ενώ ήταν 5% το πρώτο εξάµηνο του ’19 πέρασε το 9% το
δεύτερο εξάµηνο του ’19 –γι’ αυτό πήραµε και τα συγχαρητήρια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- και συνεχίζουµε πολύ δυνατά το
2020 για να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήµατα που εσείς
αφήσατε αδιάθετα. Γιατί, για να ξέρει ο κόσµος τι κάνατε, πέντε
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, απορροφητικότητα σε δαπάνες ΕΣΠΑ, σε λεφτά
που µπήκαν δηλαδή στην αγορά που λέτε, 22%. Στα πέντε χρόνια
22%! Θέση δέκατη ένατη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεστε
εδώ και παρουσιάζετε τον εαυτό σας υπερήφανο γιατί µας βάλατε στην δέκατη ένατη θέση και 22% απορροφητικότητα µέχρι
τον τελευταίο χρόνο του προγράµµατος.
Άρα, συγκεφαλαιώνω: Τα έργα ξεπαγώνουν. Έχουν δυσκολίες, γιατί δυστυχώς τα αφήσατε όλα µισά. Όµως, ξεπαγώνουν.
Και όσον αφορά το µετρό Θεσσαλονίκης που αναφέρατε, µε την
πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ και την απόφαση που ελήφθη είναι
για να ξεπαγώσει το έργο και να πάει πολύ γρήγορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά τον κ. Καλογρίτσα που αναφέρατε, εγώ στη θέση
σας, και στην προσωπική σας θέση -είµαι βέβαιος ότι ξέρατε τον
κ. Καλογρίτσα, κοινωνικά δεν ξέρατε εσείς τον κ. Καλογρίτσα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τι σηµασία έχει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, να
κλείνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω, εγώ στη θέση σας θα ήµουν και πιο
ευγενικός και πιο προσεκτικός µε τον κ. Καλογρίτσα σεβόµενος
την προσωπική σας σχέση. Εσείς, όµως, ούτε αυτό δεν θέλετε
να κάνετε. Και βλέπουν οι άνθρωποι πώς φέρεστε στους φίλους
σας όταν πέφτουν, πώς τους ξεχνάτε.
Είπατε, λοιπόν, ότι η κυβέρνησή σας ήταν αυτή που απένταξε
τον Καλογρίτσα από τα έργα. Μα, η κυβέρνησή σας ήταν αυτή
που και ενέταξε τον κ. Καλογρίτσα στα έργα -και τον εντάξατε
εσείς και µάθαµε τον ειδικό νόµο του κ. Σπίρτζη που έκανε κατάτµηση της Ολυµπίας Οδού-, αλλά και τον απεντάξατε όταν σταµάτησε να σας είναι χρήσιµος. Αυτή είναι η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τον απεντάξατε, όταν σταµάτησε να σας είναι
χρήσιµος. Και δεν είναι ωραίο να φέρεστε στους φίλους σας µε
αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ τώρα σας ανακοινώνω ότι στη συνέχεια έχουµε να συζητήσουµε ένα µεγάλο
νοµοσχέδιο σε µία συνεδρίαση. Θα υπάρξει µια σχετική ανοχή
χρόνου και προς τους συναδέλφους και προς τον Υπουργό, αλλά
όχι να µιλάτε επτάµισι αντί για τρία λεπτά. Το ξεκαθαρίζω για να
µην έχουµε νταβαντούρια. Πρέπει να ξεκινήσουµε το νοµοσχέδιο
και έχουµε ήδη καθυστερήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Αρτέµιδος
(πρώτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα προχωράµε στην πρώτη µε αριθµό 3679/30-1-2020
ερώτηση του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε θέµα «Επένδυση στην περιοχή “Ναυάγιο” της Ζακύνθου”.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε
την ερώτηση.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος ότι έχετε πάει στη Ζάκυνθο, ίσως
να έχετε βγάλει και φωτογραφίες στη γνωστή περιοχή «Ναυάγιο». Εκεί λοιπόν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το 2014 εµφανίστηκε µία εταιρεία ονόµατι «PIMANA SA» συµφερόντων του
Εµίρη του Κατάρ, ο οποίος -ω του θαύµατος- αγόρασε από έναν
ιδιοκτήτη δεκαπέντε χιλιάδες στρέµµατα. Από έναν ιδιοκτήτη δεκαπέντε χιλιάδες στρέµµατα στη Ζάκυνθο! Ερώτηµα πρώτο: Δεν
ξέρω αν στα ελληνικά νησιά υπάρχει τόσο µεγάλη ενιαία περιουσία.
Αυτή, λοιπόν, η γκρίζα διαδικασία όταν έγινε αντιληπτή από
τους κατοίκους, ήταν λογικό να πάνε στα δικαστήρια. Και µαζί
µε αυτούς η Μητρόπολη Ζακύνθου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
Κρηµνών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήµος Ζακύνθου και δεκάδες ζακυνθινοί πολίτες. Φάνηκε ότι αυτή η συµβολαιογραφική
πράξη που δεν είχε γίνει στο νησί, αλλά στην Αθήνα, βασιζόταν
σε κάτι αδιευκρίνιστου κύρους ενετικούς τίτλους περί πατρωνίας. Έτσι, υπήρξαν ασφαλιστικά µέτρα τα οποία µπλόκαραν
αυτήν την επένδυση.
Μέχρι εδώ τα πράγµατα είναι γνωστά, η δικαιοσύνη παρεµβαίνει. Το πρόβληµα είναι, όµως, µε τη δική σας στάση, κύριε
Υπουργέ, ως Υπουργού Ανάπτυξης. Πηγαίνετε και κάνετε δηλώσεις το 2016 και 2017 στο ραδιόφωνο της Ζακύνθου «Στίγµα»,
όπου λέτε «Όταν έχουµε µία επένδυση και δεν συµµορφώνεται
ο επενδυτής, σύµφωνα µε τους νόµους, τόσο κακό για τους νόµους. Τους αλλάζουµε». Είναι επενδυτική αντίληψη αυτή; Αυτό
είναι το δυνατό σας χαρτί περί ανάπτυξης; Μάλιστα, όταν αναλάβατε την Κυβέρνηση, κάνατε δηλώσεις και είπατε «θα ξεπαγώσει αυτή η υπόθεση». Τι ακριβώς είστε; Μεσίτης; Ντίλερ
συµφερόντων; Νεροκουβαλητής; Αυτό είναι το µοντέλο ανάπτυξης; Είναι το µοντέλο ανάπτυξης, που είπατε στις δηλώσεις σας,
του Ερντογάν; Ατυχής φράση µέρες που είναι να µιλάτε για τον
Ερντογάν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και λέτε ότι εκεί πέρα ο Πρόεδρος αποφασίζει κατά το δοκούν
και αλλάζει τους νόµους; Αυτή είναι η αναπτυξιακή σας αντίληψη; Έτσι υπηρετείτε το δικαίωµα των Ζακυνθινών πολιτών
στην ιδιοκτησία; Μπορεί ο οποιοσδήποτε να εµφανίζεται; Πού το
πάτε; Διότι απ’ ό,τι βλέπω και απ’ ό,τι άκουσα και από την προηγούµενη ερώτηση, τελικά η υπόθεση της ανάπτυξης από δυνατό σας χαρτί είναι µάλλον η «αχίλλειος πτέρνα» σας.
Περιµένω, κύριε Υπουργέ, κάποιες σαφείς δηλώσεις σχετικά
µε το αν είστε διατεθειµένος να υπηρετήσετε τη νοµιµότητα ή
απλώς αν θέλετε να υποδύεστε άλλον ρόλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Σκουρλέτη, κάνατε µία ερώτηση δύο
σελίδων. Αναφέρετε την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων του
2015, την οποία αναφέρατε και µόλις προηγουµένως στην πρωτολογία σας. Και σας κάνω ευθέως µία ερώτηση: Γνωρίζετε την
απόφαση 20/2018 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου;
Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ πολύ! Τη γνωρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
ακούει ο κ. Σκουρλέτης, απλά κρατάει σηµειώσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κάνατε µία ερώτηση δύο σελίδων, αναφέρεστε σε προηγούµενη, σε προγενέστερη χρονικά απόφαση ασφαλιστικών µέτρων και αποκρύπτετε από την πρωτολογία σας και
από τη γραπτή σας ερώτηση ότι έχει υπάρξει µεταγενέστερη
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, που έχει
αποφανθεί οριστικά για όλα όσα λέτε. Όλα αυτά που αναφέρετε
στην ερώτησή σας περί απάτης, περί των τίτλων πατρωνίας και
όλα τα υπόλοιπα, κρίθηκαν στο δικαστήριο πριν γίνω εγώ Υπουργός. Ήσασταν ακόµα κυβέρνηση εσείς. Το 2018 βγήκε η απόφαση και κέρδισε η εταιρεία συµφερόντων του Εµίρη του Κατάρ.
Ξέρετε τι έχει µείνει; Ένα µικρό κοµµάτι για το οποίο το δικαστήριο διέταξε πραγµατογνωµοσύνη, το κοµµάτι που είναι ένας
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ιερός ναός, περίπου χίλια στρέµµατα από τα έντεκα χιλιάδες, για
το οποίο αναµένεται η απόφαση πραγµατογνωµοσύνης για το
πόσο θα δοθεί στην Εκκλησία και πόσο θα κρατήσει ο επενδυτής.
Όµως, η ουσία είναι ότι το Πολυµελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι
όλα έγιναν νόµιµα, ότι δεν υπήρχε απάτη και ότι κέρδισε η εταιρεία «PIMANA SA». Αυτή η απόφαση έχει ήδη εκδοθεί έναν χρόνο
πριν τη δική µου συνέντευξη. Και µε κατηγορείτε για παρέµβαση
στην ελληνική δικαιοσύνη;
Και να σας πω και κάτι, κύριε Σκουρλέτη; Καλά, δεν την ξέρατε
την απόφαση. Εγώ να δεχθώ το ανθρώπινο λάθος, βρε παιδάκι
µου, ότι δεν την ξέρατε. Δεν µπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο στον δικηγόρο που κέρδισε την απόφαση; Ξέρετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ποιος δικηγόρος κέρδισε την απόφαση
την οποία αγνόησε ο κ. Σκουρλέτης και ο οποίος υπερασπίστηκε
στην ελληνική δικαιοσύνη ότι έχει δίκιο η εταιρεία «PIMANA SA»
του εµίρη του Κατάρ και ότι δεν υπήρξε καµµία απάτη και όλα
έγιναν σωστά και λέει τα αντίθετα απ’ όσα λέει εδώ ο κ. Σκουρλέτης; Ακούστε το ονοµατεπώνυµό του: Σπύρος Σαγιάς! Ξέρετε
ποιος ήταν ο κ. Σπύρος Σαγιάς, κύριε Παππά; Ο γενικός γραµµατέας της πρώτης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ!
Δηλαδή, συγγνώµη για να το καταλάβουµε, διότι εσείς ειλικρινά θα µε τρελάνετε: Με κατηγορείτε για µία συνέντευξή µου,
την οποία έχω δώσει έναν χρόνο µετά την έκδοση της δικαστικής
απόφασης που δικαίωσε την εταιρεία «PIMANA SA» και τον εµίρη
του Κατάρ, γιατί αναφέροµαι στο ότι δικαιώθηκε ο εµίρης του
Κατάρ από την ελληνική δικαιοσύνη σε εποχή που εγώ δεν ήµουν
Υπουργός για να µπορώ να την επηρεάζω ως προς την απόφαση,
και την απόφαση έχει εκδώσει ο γενικός γραµµατέας της πρώτης
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με συγχωρείτε, πραγµατικά µπορείτε να πείτε µια αλήθεια; Με
κατηγορείτε ότι δεν κάνουµε κανονική συζήτηση µεταξύ µας. Μία
αλήθεια µπορεί να πει το στόµα σας; Μία! Μία!
Για να το κλείσουµε, λοιπόν, το κεφάλαιο -και θα πω στη δευτερολογία µου για τα ειρωνικά περί του Ερντογάν- η απόφαση
κρίθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, κέρδισε η εταιρεία «PIMANA SA», έχασαν οι προσφεύγοντες στο σύνολο των
παρεµβάσεών τους και έχει µείνει µία εκκρεµότητα για ένα κοµµάτι που αφορά γύρω από µία εκκλησία. Οι προσφεύγοντες
έχουν δικαίωµα να πάνε σε δεύτερο βαθµό; Προφανώς και
έχουν. Καµµία αντίρρηση. Όµως, σήµερα που µιλάµε η απόφαση
που ισχύει είναι η απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου που
δικαίωσε, επαναλαµβάνω, την επιχείρηση των συµφερόντων του
εµίρη του Κατάρ.
Και ο δικός µου ρόλος, κύριε Υπουργέ -έτσι τον εκλαµβάνω
εγώ και γι’ αυτό ζήτησα την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και γι’
αυτό πιστεύω ότι µε επέλεξε ο κύριος Πρωθυπουργός γι’ αυτή
τη θέση- είναι να δίνω στους επενδυτές ασφάλεια δικαίου και την
ασφάλεια ότι αν έρθουν στη χώρα µας, δεν θα µπλέξουν και θα
µπορέσουν να κάνουν την επένδυση που θέλουν, εφόσον αυτή
γίνεται νόµιµα. Και εδώ το δικαστήριο έκρινε ότι γίνεται νόµιµα.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κατ’ αρχάς έχω εδώ
τις τελευταίες δηλώσεις και του Δηµάρχου κ. Αρετάκη, τον οποίο
φαίνεται ότι δεν πείσατε µε αυτό που αναφέρατε πριν. Και ξέρετε
γιατί δεν τους πείσατε; Διότι αναφέρεστε σε µία απόφαση που
δεν περιέχει αυτά που λέτε.
Λέτε: (…). Για λόγους τυπικούς δεν έκανε την αγωγή των ιδιωτών, που σχετίζονταν µε τη µη αναφορά στο υποθηκοφυλακείο.
Άρα λοιπόν δεν κερδήθηκε τίποτα, είναι σε εξέλιξη, και εκείνο το
οποίο συνιστά µεγάλη πολιτική σας ευθύνη δεν είναι ότι παρεµβένετε στη δικαιοσύνη -αυτό το κάνετε πολλάκις σε όλα τα ζητήµατα, στην προανακριτική, συνέχεια τουιτάρετε, τα πάντα λέτε,
δεν σέβεστε τίποτα, θεσµική αντίληψη δεν έχετε ούτως ή άλλωςαλλά σηµασία έχει αν υπηρετείτε µια αντίληψη, που θεωρείτε ότι
οι νόµοι είναι «φυσαρµόνικα» και µπορούν, κατά το δοκούν οποιωνδήποτε αδιευκρίνιστων επενδυτικών συµφερόντων, να αλλάζουν. Αυτό είναι το µοντέλο της ανάπτυξης; Είναι το µοντέλο της
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ανάπτυξης που θέλει να επαναφέρει προτάσεις, όπως είναι αυτή
της εκτροπής του Αχελώου, σαράντα χρόνια πριν; Γιατί αυτό κάνετε. Είναι το µοντέλο της ανάπτυξης, που θέλει να προχωράνε
επενδύσεις παρά τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ», και τώρα πάτε να αλλάξετε τη σύµβαση, η οποία προέβλεπε ότι για να πάρουν τα δικαιώµατα των µεταλλείων έπρεπε
να αποδείξουν ότι υπάρχει φιλική προς το περιβάλλον µέθοδος
µεταλλουργίας και αυτό κατέπεσε στο Σ.τ.Ε.; Δεν σας ακούω να
µιλάτε τώρα για τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. εσείς ως λαλίστατος;
Αυτές είναι οι αντιλήψεις σας ή το Βατερλό στο Ελληνικό; Γιατί
δεν έχετε παραιτηθεί ακόµα; Θα αρχίσω να µετράω αντίστροφα.
Έχετε εξαγγείλει εδώ και µήνες ότι θα παραιτηθείτε αν δεν
µπουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό. Τι θα γίνει; Τόσο γλυκιά
είναι αυτή η καρέκλα;
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουµε τώρα τους αστεϊσµούς. Είστε µια επικίνδυνη Κυβέρνηση για την ανάπτυξη. Διότι
και ανάπτυξη δεν έρχεται, αλλά κυρίως δίνετε ένα σήµα ότι δεν
υπάρχει µια ευρωπαϊκή δηµοκρατία, ένα πολίτευµα µε κανόνες,
αλλά ότι είµαστε ένα Ελ Ντοράντο. Σας θυµίζει κάτι ο όρος Ελ
Ντοράντο; Κάτι σας θυµίζει προφανώς. Περί αυτού πρόκειται.
Άρα, λοιπόν, το δυνατό σας χαρτί θα είναι το µοιραίο σας χαρτί
και αυτό ήδη επιβεβαιώνεται από αυτά που σας είπε πριν κι ο συνάδελφος κ. Νίκος Παππάς. Ειλικρινά λυπάµαι γιατί ο κόσµος ξεγελάστηκε. Αλλά, ξέρετε, τα πράγµατα δεν κρύβονται, η αλήθεια
πάντοτε λάµπει. Αυτά τα καταθέτω στα Πρακτικά για να τα διαβάσει ο κύριος Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, πάλι εξακολουθείτε να µε εκπλήσσετε. Εγώ κάνω παρέµβαση στη δικαιοσύνη,
λέτε, για µια απόφαση που -επαναλαµβάνω- βγήκε έναν χρόνο
πριν γίνω εγώ υπουργός από δικηγόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ποιον δικηγόρο του
ΣΥΡΙΖΑ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα ανέφερα το όνοµά του προηγουµένως.
Δεν αναγνωρίζετε τον κ. Σπύριο Σαγιά ως γενικό γραµµατέα της
κυβερνήσεώς σας; Έλα, Χριστέ και Παναγία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ µην κάνετε διαλογική συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όταν πουλάτε εσείς
βιβλία που δεν είναι καλής ποιότητας πρέπει να σας κατηγορήσω;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αυτό θέλω να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Γιατί να διαγραφεί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με τα βιβλία «κακής ποιότητας» εννοείτε τον
άνθρωπο κακής ποιότητας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη,
σας παρακαλώ! Σας άκουσε να του σέρνετε όσα του σύρατε
χωρίς να σας διακόψει. Τώρα αφήστε τον Υπουργό να σας απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επαναλαµβάνω ότι ο κ. Σπύρος Σαγιάς -είναι
ιστορικό γεγονός- ήταν γενικός γραµµατέας της πρώτης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Last year.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Η απάντησή σας ότι ήταν κακής ποιότητας άνθρωπος, αν κατάλαβα καλά, αφού είπατε «κακής ποιότητας» βιβλία, είναι σφόδρα ρατσιστική. Κακής ποιότητας άνθρωπος ο κ.
Σαγιάς, αυτό λέτε; Εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία να το ανακαλέσετε, γιατί είναι και µηνύσιµο και αγώγιµο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Λέτε ψέµατα και δηµιουργείτε εντυπώσεις! Αυτό είπα;
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ θα ντρεπόµουν να το έλεγα στη Βουλή
αυτό για κάποιον άνθρωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ µην αναφέρεστε, και οι µεν και οι δε -υπενθυµίζω τον Κανονισµό της Βουλής- ονοµαστικά σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην
Αίθουσα και δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας δίνω το δικαίωµα να κάνετε google και
να µε διακόψετε αν βρείτε δήλωσή µου που έχω πει ότι θα παραιτηθώ για το Ελληνικό. Κάνετε ένα google. Εάν δεν βρείτε τέτοια δηλωσή µου, είστε κανονικός (…). Εάν βρείτε, έχετε δίκιο
και πρέπει να σας απαντήσω. Σας δίνω και τον χρόνο και επιτρέπω και τη διακοπή. Τέτοια δήλωση δεν έχει υπάρξει. Αντιθέτως, αυτό που έχει υπάρξει είναι η πλήρης ολοκλήρωση όλων
των εκκρεµοτήτων από πλευράς ελληνικού δηµοσίου και το µόνο
που αναµένεται πλέον, όπως καλώς γνωρίζετε και το ξέρει και ο
κ. Παππάς, που είχε κάνει σχετικές δηλώσεις, είναι η απόφαση
της Επιτροπής Προσφυγών επί της προσφυγής της «HARD
ROCK». Για ένα διάστηµα ο κ. Παππάς εµφανιζόταν περίπου ως
δικηγόρος της «HARD ROCK». Το τελευταίο διάστηµα οµολογώ
ότι το πάτε πιο ήρεµα, να περιµένουµε να αποφασίσει η δικαιοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τι είναι αυτά που λες τώρα; Κύριε Πρόεδρε, αµέσως µετά την υπόµνησή σας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αφού είχατε υιοθετήσει όλες τις αιτιάσεις
τους, κύριε Παππά, δηµόσια. Ό,τι έλεγαν το υιοθετούσατε, συγγνώµη δηλαδή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πρέπει να µου δώσετε τον λόγο επί
προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κάνετε ότι δεν ξέρετε; Ο κ. Παππάς καλώς κάνει κι είναι στην Αίθουσα, αλλά θα
µπορούσε και να είχε φύγει. Οι επίκαιρες ερωτήσεις δεν είναι για
να γίνεται µετά κουβέντα µεταξύ σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επανέρχοµαι λοιπόν και λέω: Όταν βγει η
απόφαση λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών -γιατί εµείς δεν κάνουµε παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη.
Το να έρθει ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όταν έχουµε προκαταρκτική επιτροπή, πέντε εισαγγελείς που έχουν καταθέσει για
παρεµβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου στο έργο τους, της δικαιοσύνης δηλαδή, όταν έχουµε ακούσει αυτά για τα οποία θα
πάει σε λίγο ο κ. Παππάς να µιλήσει στην προκαταρκτική, για τις
καταγγελίες του κ. Μιωνή και συµβόλαια για συγκεκριµένες δικαστικές αποφάσεις, που τελικά εκδόθηκαν επί των ηµερών σας,
όπως τα έλεγαν τα συµβόλαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για το «Ναυάγιο» της
Ζακύνθου µιλάµε τώρα. Κύριε Υπουργέ, δεν θα δώσω άλλο
χρόνο για άσχετο θέµα! Για το «Ναυάγιο» Ζακύνθου µιλάµε. Κι
εσείς προκαλέσατε, µη µιλάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, αλλά στο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου µάς ανέφερε ο κ. Σκουρλέτης εµάς για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Αιδώς Αργείοι!
Κλείνω µε το «Ναυάγιο». Είπατε ότι η απόφαση -λέει- αυτή
βγήκε για τυπικούς λόγους. Εγώ δεν γνωρίζω αν βγήκε για τυπικούς λόγους και ούτε µε αφορά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εσείς, έναν χρόνο
πριν, κάνατε τις δηλώσεις. Διαβάστε τις, τις έχω καταθέσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το 2019 είναι η συνέντευξή µου, το 2018 είναι
η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη, το
είπατε αυτό στην πρωτολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω τώρα. Το αν η απόφαση αυτή βγήκε
για τυπικούς ή όχι λόγους, θα κριθεί στον δεύτερο βαθµό εάν
υπάρξει. Σήµερα που µιλάµε αυτή η απόφαση ισχύει. Άρα ό,τι
γράφετε στην ερώτησή σας είναι όλο ψευδές.
Ως προς την αιτίαση που γράφετε για τη σύγκρισή µας µε τον
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Ερντογάν, θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για τι να αναφερθείτε, για τον Ερντογάν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για το «Ναυάγιο», είναι µέσα στην ερώτηση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τι δουλειά έχει ο
Ερντογάν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι µέσα στην ερώτηση, ξέρει ο κ. Σκουρλέτης. Λοιπόν, θα το πω καθαρά για να το ακούσουν οι επενδυτές, και όχι εσείς, κύριε Σκουρλέτη. «Ναι» είναι η απάντηση.
Εµείς υπηρετούµε ένα µοντέλο και αυτό λέγαµε προεκλογικά, γι’
αυτό µας ψήφισε ο ελληνικός λαός, όπου θα είµαστε Κυβέρνηση
φιλοεπενδυτική. Και αν έρθουν εδώ πέρα επενδυτές, που χρειάζεται η Κυβέρνηση να τρέξει και να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία
για να τους βοηθήσει να κάνουν την επένδυσή τους, δεν θα διστάσουµε να το κάνουµε, κύριε Σκουρλέτη. Αυτή είναι η διαφορά
µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Πάντως «Ερντογάν»
εσείς είπατε. Η ερώτηση δεν λέει «Ερντογάν».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όσον αφορά την «ELDORADO», που την είπατε εκατό φορές, εγώ στη θέση σας τη λέξη «ELDORADO» δεν
θα την ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, κλείστε γιατί η υποµονή µου εξαντλείται!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ στη θέση σας
δεν θα την έβαζα. Ξέρετε γιατί; Γιατί το πρώτο πράγµα που λέει
η «ELDORADO» στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων ξέρετε ποιο
είναι; Η νίκη της στο Συµβούλιο της Επικρατείας επί των δικών
σας αποφάσεων, που το Συµβούλιο έκρινε ότι καταπάτησαν τα
δικαιώµατά τους και η δυνατότητά τους να εγείρουν αποζηµιώσεις από το ελληνικό δηµόσιο. Όταν λοιπόν ως Υπουργός έχεις
χρεώσει το ελληνικό δηµόσιο µε δυνατότητα αποζηµιώσεων εκατοντάδων εκατοµµυρίων, να έρχεσαι στη Βουλή και να µας κάνεις τον έξυπνο πάει πολύ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Με το καπέλο της «ELDORADO»
εσείς κάνατε διαδήλωση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ!
Με τη σύµφωνη γνώµη και του κ. Σκουρλέτη και του κ. Γεωργιάδη -γιατί δεν δέχοµαι ως Προεδρεύων ότι δύο συνάδελφοι
αυτού του επιπέδου, µπορεί ο ένας να λέει τον άλλο (…)- οι λέξεις (…) να σβηστούν από τα Πρακτικά. «Ανακριβείς», η ελληνική
γλώσσα είναι πάµπλουτη. Ούτε ο κ. Σκουρλέτης έπρεπε να αποκαλέσει τον Υπουργό ούτε να απαντήσει ο Υπουργός.
Προχωρούµε τώρα στην όγδοη µε αριθµό 548/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού
Τοµέα Αθηνών της ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη, µε θέµα:
«Κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της παραλίας Αφάντου µέσω της παραποίησης χαρτών».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο. Τουλάχιστον εσείς είστε ήπιων
τόνων.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι είστε λαλίστατος για την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», όµως στην ερώτησή µου για τις αποζηµιώσεις
που πρέπει να διεκδικήσει το δηµόσιο από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», ακριβώς µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που δίνει το δίκαιο στην πολιτεία, όταν λέει ότι
µεταλλουργία µε το “flash smelting” δεν ισχύει, αρνηθήκατε να
απαντήσετε, δηλώσατε αναρµοδιότητα. Είπατε ότι αρµόδιο για
να διεκδικήσει αποζηµιώσεις είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τώρα, για το θέµα της Αφάντου εδώ έχουµε µια περίπτωση
όπου επέλεξε η πολιτεία να δηµιουργήσει γκολφ σε µια άνυδρη
περιοχή, ένα τεράστιο τουριστικό χωριό σε µια κορεσµένη τουριστικά περιοχή. Αλλά αυτό φαίνεται δεν φτάνει για κάποιους.
Έχουµε δρόµους οι οποίοι εξαφανίζονται, δρόµοι όχι τυχαίοι,
ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι που οδηγούν και επιτρέπουν την
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πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, που είναι δηµόσιο δικαίωµα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά το σχεδιάγραµµα που τι είναι;
Είναι στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δηµοσίου ακινήτου, που είναι ευθύνη του Υπουργείου σας, το σχεδιάγραµµα µε τους δρόµους που υπήρχαν και ξαφνικά
εξαφανίστηκαν.
Έχω και για εσάς, κύριε Υπουργέ. Θα σας τον δώσω στο τέλος
της συζήτησής µας τον χάρτη, για να τον διαβάστε.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό έχει καταγγελθεί από το 2012
από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και τον τότε πρόεδρο Ιάκωβο Γρύλλη.
Όπως σηµειώνει πρόσφατο δηµοσίευµα της εφηµερίδας Ροδιακή, παρ’ όλο που πέρασαν επτά χρόνια από αυτή την καταγγελία οι χάρτες συνέχεια εξαφανίζουν καινούργιους δρόµους.
Αντί να βελτιωθεί, να σταµατήσει αυτή η καταστρατήγηση της
πραγµατικότητας, που εξυπηρετεί βέβαια τα συµφέροντα ενός
ιδιώτη επενδυτή, οι χάρτες συνεχίζουν και παραποιούν την πραγµατικότητα.
Και κλείνω ζητώντας τη δέσµευσή σας να αποκατασταθούν
αυτοί οι χάρτες και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε αυτούς
που τους παραποίησαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφία και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, σας µιλώ µε µεγάλο σεβασµό και θα ήθελα πραγµατικά κάποια φορά ίσως όχι στη Βουλή,
αλλά στην τηλεόραση, ιδιωτικώς να µας εξηγήσετε ποια επένδυση σας αρέσει. Γιατί ακούω κάθε εβδοµάδα να µου κάνετε
ερώτηση για τις επενδύσεις που δεν θέλετε, αλλά µια επένδυση
που σας αρέσει δεν έχω ακούσει ακόµα.
Φαντάζοµαι και εσείς καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει ο κόσµος να βρίσκει δουλειά, να γίνεται οικονοµική ανάπτυξη, να
υπάρχει τζίρος. Δεν είχαν όλοι τη δική σας τύχη στη ζωή. Άλλοι
είναι λιγότερο τυχεροί και θέλουν δουλειά κανονική όχι στην Ευρωβουλή ή οπουδήποτε αλλού. Άρα φαντάζοµαι και για αυτούς
νοιάζεστε να βρουν δουλειά. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, µε σεβασµό να µου πείτε κάποτε ποια επένδυση σας αρέσει.
Πάµε τώρα στην Αφάντου, που είναι µια φανταστική επένδυση.
Η Κυβέρνησή µας την έτρεξε. Υπενθυµίζω ξεκίνησε η ιδέα και ο
διαγωνισµός επί Κυβερνήσεως Σαµαρά, συνεχίστηκαν κανονικά
διαδικασίες επί Κυβερνήσεως Τσίπρα, τίποτα δεν σταµάτησαν,
τα πήγαν αργά όπως τα πηγαίναν όλα, και τώρα είµαστε στην τελική ευθεία. Έχουµε τελειώσει όλες τις εκκρεµότητες που είχαµε
και αναµένονται κάποια τυπικά χαρτιά από τον επενδυτή που
έχουν να κάνουν µε την άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Και µετά µπορούµε να προχωρήσουµε στη µεταβίβαση του ακινήτου και στην έναρξη του έργου. Είµαστε και σε αυτό το έργο
πάρα πολύ καλά, όπως είχαµε υποσχεθεί.
Δύο θέµατα θέτετε µε ένταση. Το πρώτο η αλλοίωση των δορυφορικών χαρτών, που είπατε προηγουµένως, και αν θα αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες. Και το δεύτερο αν θα υπάρχει
πρόσβαση των πολιτών στην παραλία. Θέλω να απαντήσω και
στα δύο συγκεκριµένα. Και έχω και την υπηρεσιακή απάντηση
από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά θέλω και να σας το εξηγήσω. Μπορεί και
να µην το ξέρετε. Εγώ σας θεωρώ καλόπιστο άνθρωπο. Μπορεί
να διαφωνούµε ιδεολογικά, αλλά καλόπιστο σας θεωρώ.
Ως προς την αλλοίωση των δορυφορικών χαρτών είπατε να
αναζητηθούν και ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες. Δεν γνωρίζετε
ότι στη δηµόσια διαβούλευση για τη ΣΜΠΕ που είχε γίνει είχε διευκρινιστεί ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας, επειδή αυτή η
ακτή είναι ακριβώς απέναντι από την Τουρκία και χρειάζεται,
όπως ξέρετε, η επένδυση αυτή ειδικές άδειες από το Υπουργείο
Εθνικής Αµύνης, θα υπάρξει αλλοίωση των χαρτών; Το ξέρετε
αυτό ότι ήταν επισήµως γραµµένο στη ΣΜΠΕ ότι οι χάρτες που
θα δηµοσιοποιηθούν θα είναι αλλοιωµένοι; Για ποιον λόγο; Γιατί
αυτό ζητούσε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε εδώ στη Βουλή να αναζητήσουµε
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ποινικές ευθύνες για την αλλοίωση χαρτών -και τους παρουσιάζετε ως µεγάλη εφεύρεση- για κάτι που για όποιον παρακολουθεί
τη διαδικασία ήταν όχι απλώς γνωστό, αλλά και επιβεβληµένο.
Γιατί το κάνετε αυτό; Για ποιον λόγο το κάνετε; Αν δεν σας το
είπαν οι συνεργάτες σας να τους ψέξετε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι σωστή η αλλοίωση στην προκειµένη
περίπτωση, προβλέπεται από τη νοµοθεσία, είναι στη ΣΜΠΕ και
έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. Θέλω να σας απαντήσω όµως, και στο δεύτερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα κλείσω την πρωτολογία µου και τα λέµε στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όχι. Απαντήστε
για να είναι πιο ολοκληρωµένη η δευτερολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):Πάµε λοιπόν και στο δεύτερο.
Λέτε εάν αυτό σηµαίνει ότι θα αποκλειστεί η πρόσβαση των
πολιτών στην παραλία.
Κύριε συνάδελφε, δεν γνωρίζετε ότι από το Σύνταγµα της
χώρας η πρόσβαση των πολιτών στην παραλία είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο τους δικαίωµα; Λέτε µία επένδυση που κάνει
το ελληνικό δηµόσιο, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ είναι το ελληνικό δηµόσιο,
να την κάνει παραβιάζοντας το Σύνταγµα της χώρας;
Ή πάλι δεν έχετε διαβάσει την απόφαση του ΕΣΧΑΔΑ; Γιατί
στο ΕΣΧΑΔΑ, που είναι το κοµµάτι της δική µας αρµοδιότητας
και εδώ καλώς κάνετε σε εµάς την ερώτηση -θα κλείσω µε την
«EL DORADO»- όχι µόνο δεν εµποδίζεται η πρόσβαση του κοινού, αλλά προσέξτε, κύριε συνάδελφε, στην Καλλιθέα που οδηγεί στην παραλία Τραγανού δηµιουργείται χώρος στάθµευσης,
γήπεδο Γ1 στο σχέδιο, και από την Αφάντου, που οδηγεί στον
χώρο στάθµευσης δηµιουργείται το γήπεδο Γ7, όχι µόνο υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, αλλά ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να φτιάξει και υπαίθριο πάρκινγκ για αυτούς που θέλουν να πηγαίνουν στην παραλία και οι οποίοι σήµερα
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, όπως ξέρετε, πάνω στην παραλία άναρχα.
Αντί, λοιπόν, να πηγαίνει ο κόσµος και να ταλαιπωρείται, να
βάζει το αυτοκίνητο άναρχα, να πρέπει να βρει χώρο να σταθµεύσει, που πολλές φορές δεν βρίσκεις χώρο να σταθµεύσεις,
πας µακριά, δηµιουργείται εκεί µποτιλιάρισµα, ρύπανση, θόρυβος, τα πάντα, όχι µόνο δεν αποκλείεται από το ΕΣΧΑΔΑ η πρόσβαση στην παραλία, αλλά ενθαρρύνεται κιόλας µε τη
δηµιουργία δύο υπαίθριων πάρκινγκ και όχι αυτών για τους πελάτες της επενδύσεως, αλλά για τους διερχοµένους που θέλουν
να πάνε στην παραλία να κάνουν µπάνιο.
Και ενώ ξέρετε ότι στο ΕΣΧΑΔΑ υπάρχει αυτή η πρόβλεψη έρχεστε και µε ρωτάτε αν θέλουµε να κόψουµε την πρόσβαση στην
παραλία.
Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, εγώ σας σέβοµαι. Εσείς
γιατί δεν µε σέβεστε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφία και Πρακτικών
της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτε, επειδή ερώτησε, δεν σας σέβεται ούτε εσείς. Ήταν τεκµηριωµένη η απάντηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης για τη δευτερολογία.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το αν µε σέβεστε φαίνεται από τον τρόπο που
µε περιγράψατε ως έναν ανεπάγγελτο. Καλώ τους συνεργάτες
σας, που κάθονται πίσω σας και είναι πολλοί, να δουν και το βιογραφικό. Παρ’ όλο που εσείς έχετε δουλέψει σε θέσεις εργατιάς,
εγώ έχω δουλέψει σαν αγρότης. Το κύριο επάγγελµά µου είναι
αγρότης, ελαιοκαλλιεργητής βιολογικής καλλιέργειας µε ένα
βραβευµένο λάδι. Πριν από την Ευρωβουλή ήµουν ένας σχετικά
χαµηλόµισθος υπάλληλος επίσης παλεύοντας για το κοινό καλό
στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οπότε αν µε σέβεστε
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φαίνεται από το πώς το περιγράφετε.
Παρ’ όλα αυτά ας πάµε λίγο στην ουσία γιατί καµιά φορά οι
προσωπικές επιθέσεις έχουν στόχο τον αποπροσανατολισµό από
το να συζητήσουµε την ουσία.
Λέτε ότι ο χάρτης έχει αλλοιωθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η αλλοίωση του χάρτη για λόγους εθνικής ασφάλειας σηµαίνει το γνωστό blurring, γίνεται λίγο πιο θολός. Η εξαφάνιση
δρόµων δεν περιλαµβάνεται στους λόγους εθνικής ασφάλειας.
Η εξασφάλιση, δηλαδή, διακριτών σηµείων, όπως είναι οι δρόµοι,
στο γενικό blurring δεν ενσωµατώνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο
είναι αυτονόητο.
Εδώ έχουµε κάτι που έχει καταγγελθεί και που έχει γίνει σταδιακά και έχει γίνει και πριν τη διαβούλευση. Έχει καταγγελθεί
ήδη από το 2012 και οι χάρτες αυτοί συνεχίζουν να χάνουν δρόµους. Δηλαδή χρονιά µε τη χρονιά, περίοδο µε την περίοδο βλέπουµε ότι όλο και κάποιος καινούργιος δρόµος εξαφανίζεται.
Αυτό γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας;
Έχει καταγγελθεί από το 2012, όπως είπα, από τον κ. Γρύλλη
ενώ υπάρχουν δηµοσιεύµατα στον τοπικό Τύπο ο οποίος, νοµίζω,
νοιάζεται για την εθνική του ασφάλεια. Ο πολίτης της Ρόδου νοιάζεται για την ασφάλεια του τόπου του. Καταγγέλλουν οι πολιτείες εδώ ότι πάλι συνεχίζει να εξαφανίζονται οι δρόµοι και δεν
νιώθουν ανασφαλείς από την ύπαρξη των δρόµων. Νιώθουν ανασφαλείς από την εξαφάνισή τους.
Οπότε θέλω να είστε ξεκάθαρος ότι αυτοί οι δρόµοι θα υπάρχουν στο τελικό σχέδιο. Ότι -θέλετε να πείτε για λόγους εθνικής
ασφάλειας;- δεσµεύεστε δεν φεύγουν από τα σχέδια του µελετητή αυτοί οι δρόµοι. Ότι αυτοί οι δρόµοι θα παραµείνουν και
µετά από αυτή την επένδυση που, ναι, διαφωνώ µε αυτή τη συγκεκριµένη επένδυση γιατί είναι σε έναν κορεσµένο τόπο.
Σε ποιες επενδύσεις λέτε ότι συµφωνώ; Ναι, συµφωνώ µε
επενδύσεις όπως είναι οι βιώσιµοι συνεταιρισµοί, όπως είναι οι
µικρές επιχειρήσεις και οι µεγάλες επιχειρήσεις όταν υπάρχουν
προϊόντα ποιότητας, επενδύσεις που παράγουν θέσεις απασχόλησης πραγµατικά που είναι αυτές που απασχολούν τους Έλληνες εργαζόµενους στο 90% τους στις µικρές και µεσαίες θέσεις.
Διαφωνώ µε αυτά που προτείνετε εσείς, οι οποίες είναι εξυπηρέτηση της ολιγαρχίας µας που είναι κρατικοδίαιτη από µια Κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι εναντίον του κράτους και όµως
θέλει ένα κράτος µπαµπά και πέντε επιχειρηµατίες. Σε αυτούς
τους πέντε επιχειρηµατίες και τις επενδύσεις τους διαφωνούµε,
γιατί δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, γιατί µας φέρνουν
σε νέα αδιέξοδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Γεωργιάδης έχει
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, δεν είχα καµµία διάθεση
να σας θίξω προσωπικά. Το αντίθετο, το να έχει κάποιος τύχη
στη ζωή του δεν είναι κακό. Μπράβο που δουλεύατε πριν -και το
σέβοµαι- καθώς και εγώ είµαι πολύ πιο τυχερός από άλλους συµπολίτες µας, όπως και εσείς που βρεθήκατε στην Ευρωβουλή µε
µια πιο µεγάλη αποζηµίωση, αυτή που προβλέπει η Ευρωβουλή,
και άρα προφανώς, δεν έχετε την αγωνία του φτωχού βιοπαλαιστού. Αυτό είπα και δεν το είπα ως κριτική, το είπα ως γεγονός.
Ήσασταν εκεί που ήσασταν, σας επέλεξε ο Γιώργος Παπανδρέου, σας έκανε Ευρωβουλευτή και είστε πιο καλά τώρα.
Μπράβο σας! Όµως, αυτό σας δίνει και την πολυτέλεια να κάνετε
κριτική αφ’ υψηλού, αυτό σας είπα.
Πάµε στο συγκεκριµένο: Αφού ξέρετε ότι υπάρχει το Ειδικό
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης των Δηµοσίων Ακινήτων, το ΕΣΧΑΔΑ.
Ό,τι είναι γραµµένο στο ΕΣΧΑΔΑ φυσικά και δεσµευόµαστε ότι
ακριβώς αυτό θα γίνει.
Τώρα ως προς το τελευταίο, για τους πέντε µεγάλους επενδυτές στους οποίους είστε αντίθετοι. Δεν µπαίνω στα ονόµατά
τους, δεν τα αναφέρατε εσείς και δεν θα κάνω και αυτή τη συζήτηση, θέλω να µείνω στην ερώτησή σας. Εδώ δεν έχουµε κανέναν από τους πέντε. Εδώ είναι ένας επενδυτής από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, Ελληνοαµερικάνος, καταγόµενος από
τη Ρόδο, ο οποίος θέλει να φέρει τα ωραία του λεφτά από τις
Ηνωµένες Πολιτείες χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο, αντιθέτως πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο για να
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πάρει αυτό το ακίνητο και να κάνει την επένδυσή του.
Με συγχωρείτε, εάν η αντίθεσή σας είναι στους πέντε κρατικοδίαιτους, όπως είπατε, επιχειρηµατίες, αυτόν τον ταλαίπωρο
από τις Ηνωµένες Πολιτείες οµογενή, που πήγε φτωχός και γυρίζει πλούσιος, γιατί τον αντιπαλεύετε; Γιατί σας ενοχλεί και
αυτός; Αυτό σας είπα πριν. Άρα δεν είναι ούτε οι πέντε κρατικοδίαιτοι ούτε ο ένας από την Αµερική. Στην πραγµατικότητα η αντίθεσή σας είναι σε όλες τις µεγάλες επενδύσεις γιατί δεν σας
ενδιαφέρει το περιβάλλον, σας ενδιαφέρει η ιδεολογία σας, αυτή
που είπατε προηγουµένως, σας ενδιαφέρουν οι συνεταιρισµοί,
οι µικρές επιχειρήσεις, άνθρωποι της βιοπάλης. Ωραία είναι αυτά
που λέτε και πολύ γλυκά, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι για άλλο
οικονοµικό σύστηµα. Στο δικό µας οικονοµικό σύστηµα υπάρχουν και οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι µικρές επιχειρήσεις και
οι µεσαίες επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις θέλουµε εµείς.
Όσες επιχειρήσεις σεβόµενες το περιβάλλον -και ειδικά σήµερα
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη- προχωρούν για να γίνονται θέσεις εργασίας και δουλειές και να προοδεύει η οικονοµία µας είναι ευπρόσδεκτες. Εµείς δεν βάζουµε όπως εσείς ιδεολογικό κριτήριο
ούτε κριτήριο µεγέθους. Βάζουµε κριτήριο νοµιµότητας, σεβασµού στο περιβάλλον και βιώσιµης ανάπτυξης.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη επένδυση, για την οποία
µε ρωτήσατε, στα Αφάντου της Ρόδου, προφανώς πληροί όλα
αυτά τα κριτήρια. Γιατί τα πληροί; Γιατί πάει σε µια περιοχή που
δεν είναι, όπως λέτε, γεµάτη τουρισµό. Αντίθετα, αυτό είναι ένα
τεράστιο κοµµάτι γης που έχει µείνει αναξιοποίητο εδώ και πάρα
πολλές δεκαετίες και φαντάζοµαι έχετε πάει. Στο συγκεκριµένο
κοµµάτι της Ρόδου δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί έρχεται το
δηµόσιο µε τον επενδυτή µέσα από εξαιρετικά αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, µε εξαιρετικά αυστηρές περιβαλλοντικές
µελέτες και µε τρόπο ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και
του φυσικού κάλλους της περιοχής και κάνει µια µεγάλη τουριστική επένδυση.
Δεν µπορούµε, κύριε Αρσένη, να διαφωνούµε σε όλες τις επενδύσεις. Πιστέψτε µε, καταντά από ένα σηµείο και έπειτα κουραστικό και το κάνατε και στο Ελληνικό, όπου κάνατε και την
προσφυγή για να σταµατήσετε την επένδυση. Είναι δικαίωµά σας
συνταγµατικό και δεν αρνούµαι ότι έχετε αυτό το δικαίωµα, αλλά
δείχνει και ποια είναι η διαφορά µας. Εσείς θέλετε να σταµατήσετε κάθε επένδυση. Εγώ θέλω να βοηθήσω να προχωρήσει
κάθε επένδυση που πληροί τη νοµιµότητα. Αυτή είναι η διαφορά
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ. Τουλάχιστον, σε σχέση µε προκατόχους σας είστε πάντα παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ίδιο ισχύει και για
τον Υφυπουργό, τον κ. Παπαθανάση, ο οποίος θα απαντήσει
στην τελευταία σηµερινή ερώτηση που είναι η πέµπτη µε αριθµό
546/25-2-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία
Αρσένη του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών εµπορίας των χειροτεχνών δρόµου».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, στον χρόνο που έχω θα πρέπει να σας επισηµάνω ότι αυτό που εννοεί προφανώς ο κ. Γεωργιάδης, ο προϊστάµενός σας σχετικά µε το περιβάλλον και τη νοµιµότητα είναι
ότι αλλάζουµε τον νόµο προκειµένου να είναι σύννοµο ό,τι θέλει
ο επενδυτής όταν καταστρέφει το περιβάλλον και παραβιάζει τη
νοµιµότητα.
Τώρα για τους χειροτέχνες δρόµου: Έχουµε πραγµατικά µια
κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ανταγωνίζονται και δεν είναι σαν τους εµπόρους
που εµπορεύονται προϊόντα άλλων, έχουµε ανθρώπους που οδηγούν τα εµπορεύµατά τους και µέχρι πρόσφατα είχαν το ειδικό
καθεστώς των αγροτών µικρής παραγωγής και βιοπαραγωγής.
Όµως, το 2017 µε το ν.4497 άλλαξε αυτό το καθεστώς προς το
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χειρότερο και υπάχθηκαν στο καθεστώς των εµπόρων, που σηµαίνει υποβολή αίτησης έναρξης επιτηδεύµατος, έκδοση άδειας
εµπορίας περιορισµένες ανά δήµο, έκδοση άδειας εµπορίας
µόνο στον δήµο κατοικίας τους και ορισµό ενός µόνο χώρου ανά
δήµο, όπου θα λειτουργεί υπαίθρια αγορά παράλληλα µε την
υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
Πρέπει να θυµόµαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι οριακά βγάζουν
τα προς το ζην και δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και να
ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις ανάγκες της φορολογίας αλλά
και στις ασφαλιστικές και για αυτό σας ζητάω να δεσµευτείτε ότι
θα επαναϋπαχθούν στο ίδιο καθεστώς στην ουσία µε τους αγρότες ειδικού καθεστώτος, που είναι το άρθρο 6 του προεδρικού
διατάγµατος 254/2005 και της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του
ν.2859/2000 και του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ άνευ υποχρέωσης έναρξης επιτηδεύµατος, καθώς επίσης να τροποποιήσετε το
ν.4497/2017 ώστε να αρθούν οι περιορισµοί αδειών ανά δήµο,
καθώς επίσης και να επιτραπεί η εµπορία των χειροτεχνών σε
όλη την επικράτεια, γιατί πραγµατικά είναι άνθρωποι που µέσα
από πάρα πολύ προσπάθεια σε πολλούς διαφορετικούς τόπους
παρουσιάζουν το εµπόρευµά τους για να βιοποριστούν, αλλιώς
δεν µπορούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, µε την ερώτησή σας νοµίζω ότι µας δίνετε την
ευκαιρία να συζητήσουµε για τη χειροτεχνία, για τους καλλιτέχνες, για τους καλλιτέχνες δρόµου, καθώς επίσης να αναφερθούµε και σε γενικότερα θέµατα ιδεολογικά, καθότι στη συνέχεια
της συζήτησης µε τον Υπουργό, τον κ. Γεωργιάδη θα πρέπει να
δούµε ποιος προστατεύει καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς
που αναφερθήκατε, τους βιοπαλαιστές.
Η χειροτεχνία και οι χειροτέχνες, οι καλλιτέχνες πράγµατι είναι
ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής λαϊκής τέχνης, του
ελληνικού πολιτισµού και οφείλει η πολιτεία να τους προστατεύει
µε τον καλύτερο τρόπο. Οφείλει να τους προστατεύει, διότι έτσι
προστατεύει τη δουλειά τους από άτοµα τα οποία παρεισφρέουν
και κατ’ ουσίαν τους κλέβουν τον κόπο τους και τα καλλιτεχνήµατά τους.
Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν η πολιτεία έρχεται θεσµοθετεί και
νοµοθετεί διαδικασίες όπου αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγνωρίσιµοι, έχουν δικαιώµατα και έχουν ένα ειδικό καθεστώς. Αυτό το
ειδικό καθεστώς τους το δίνει πράγµατι µε το άρθρο 45 και 38 ο
ν.4497.
Επειδή οι ερωτήσεις σας είναι συγκεκριµένες και είµαι σίγουρος ότι ένα τµήµα αυτών των ερωτήσεων ίσως απαντηθούν, αλλά
ίσως θα πρέπει να ελέγξετε επίσης και την εγκυρότητα, θα αναφερθώ στο τι λέει ο νόµος πολύ γρήγορα, για να απαντήσω στο
τέλος.
Με αυτόν τον νόµο λοιπόν, τον ν.4497 τι πρέπει να προσκοµίσει
ένας χειροτέχνης; Πρέπει να προσκοµίσει µια βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας ή αν πρόκειται για έργα τέχνης βεβαίωση
του Επιµελητηρίου Εικαστικών Ελλάδος. Κατόπιν ο ενδιαφερόµενος καλλιτέχνης είναι ελεύθερος να αδειοδοτηθεί από όποιον
δήµο επιθυµεί και δεν υπάρχει κανένας τοπικός περιορισµός.
Όλοι αυτοί οι αδειούχοι µπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά
τους είτε σε στάσιµο εµπόριο είτε σε µορφή οργανωµένης αγοράς.
Και εδώ θα πρέπει να πούµε ότι αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς
που τους δίνει ο νόµος δεν τους απαγορεύει να βρίσκονται σε
απόσταση. Εποµένως, µπορούν να λειτουργούν σε µία οργανωµένη αγορά.
Στη συνέχεια, έχουν δικαίωµα, αφού επιλέξουν το δήµο όπου
πρώτα αδειοδοτούνταν, να αδειοδοτηθούν και σε όποιο άλλο
δήµο θέλουν και ταυτόχρονα σε όποια περιφέρεια θέλουν. Επίσης, η άδεια είναι προσωποπαγής σαφώς και µπορεί να έχει
διάρκεια από ένα ως δώδεκα µήνες. Ισχύει για τα διοικητικά όρια
του δήµου και µπορεί να ζητήσει όπως είπαµε ο χειροτέχνης
άδεια σε οποιονδήποτε δήµο θέλει.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν έχει περιορισµό των αδειών.
Εποµένως, όσον αφορά το κοµµάτι της ερώτησής σας που ανα-
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φέρεται σε αυτό, δεν υπάρχει περιορισµός των αδειών. Μπορεί
ο χειροτέχνης αφού πάρει την πρώτη άδεια, να ζητήσει άδεια
από οποιονδήποτε δήµο, από οποιαδήποτε περιφέρεια.
Για το κοµµάτι του ΦΠΑ σας λέω -και καταθέτω στα Πρακτικά
της Βουλής- ότι αυτό είναι ενσωµάτωση κοινοτικής οδηγίας που
αφορά τους αγρότες και δεν µπορούν να συµπεριληφθούν σε
αυτό οι χειροτέχνες.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί τους από
το 1ο Γυµνάσιο Αρτέµιδας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, αυτά που σας περιγράφω δεν τα βρήκα
µόνος µου. Προκύπτουν από τα έγγραφα που µου έδωσε η ίδια
η Ένωση Χειροτεχνών Δρόµου. Επειδή σας έχει αποστείλει και
σε εσάς το υπόµνηµά της, το καταθέτω στα Πρακτικά και µε
χαρά, αν δεν το έχετε, να το στείλω και σε εσάς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επισηµαίνει όλα αυτά τα στοιχεία. Και είναι αυτοί που ζητάνε
την επανένταξή τους στο ειδικό καθεστώς.
Λέτε ότι το ειδικό καθεστώς προκύπτει από µια ευρωπαϊκή
οδηγία και δεν µπορεί να συµπεριληφθεί κανένας άλλος σε αυτό.
Όµως, οι χειροτέχνες µας λένε ότι είναι η επιλογή του νοµοθέτη
και του νόµου του 2017 που τους έβαλε σε άλλο καθεστώς και
ότι δεν υπάρχει απαγόρευση από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία της
υπαγωγής τους σε καθεστώς αντίστοιχο µε αυτό του αγρότη ειδικού καθεστώτος, του µικρού παραγωγού δηλαδή. Δεν ζητάνε
υποχρεωτικά να µπούνε στο καθεστώς του ειδικού παραγωγού.
Ζητάνε να µπουν στο αντίστοιχο, γιατί είναι αντίστοιχη κατηγορία. Μπορεί να κάνετε ένα καθεστώς το οποίο να αφορά τους
χειροτέχνες δρόµου, να το ονοµάσετε έτσι εσείς. Δεν χρειάζεται,
δηλαδή, να το ορίσετε από την ευρωπαϊκή οδηγία.
Οπότε το αίτηµά τους είναι σαφές. Να αρθεί αυτό που εσείς
αρνείστε ότι υπάρχει, ο περιορισµός έτσι και αλλιώς ανά δήµο
των αριθµών εκδόσεων. Όµως, να επιτραπεί η εµπορία χειροτεχνών σε όλη την Επικράτεια. Εσείς λέτε ότι υπάρχει. Οι ίδιοι οι
χειροτέχνες δρόµου που το βιώνουν λένε ότι δεν υπάρχει και σας
έχουν στείλει σχετικό υπόµνηµα. Και επίσης, ζητούν να µπορούν
να µπουν στο ειδικό καθεστώς.
Διαβάστε το υπόµνηµα. Αν θέλετε, συναντήστε αυτούς τους
ανθρώπους. Μιλήστε µαζί τους, για να λυθεί το ζήτηµα. Είναι
απλοί βιοποριστές. Νοµίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγµατα όπου
θεωρητικά θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε. Εκτός αν πλέον
και αυτό, δηλαδή η εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των βιοποριστών της ζωής να τα βγάλουν πέρα, είναι κάτι στο οποίο δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε ιδεολογικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα από τα βασικά στοιχεία της διασφάλισης της λειτουργίας,
αν θέλετε, του χειροτέχνη είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, να
προστατεύονται από αυτούς που παρεισφρέουν. Εποµένως,
αυτό το οποίο θέλει να κάνει η πολιτεία είναι να προστατεύσει
τους ανθρώπους αυτούς από άτοµα τα οποία δεν θα έπρεπε να
ανήκουν στην κατηγορία τους και δεν θα έπρεπε να βρίσκονται
στο σηµείο που βρίσκονται οι ίδιοι και πωλούν τα καλλιτεχνήµατά
τους.
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Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι βιοπαλαιστές, όπως
είπατε, που θέλουµε να στηρίξουµε -και θα σας πω τι κάνουµε
στη συνέχεια- έχουν απαλλαγεί από το ΦΠΑ αν βρίσκονται κάτω
των 10.000 ευρώ και θα ήθελα και εσείς να ερευνήσετε και να
εξετάσετε ότι δεν υπάρχει περιορισµός. Εποµένως µπορούν να
επιχειρούν. Σαφώς, όταν ένας δήµος -και εδώ θα πρέπει να
δούµε και να εµπιστευτούµε την αυτοδιοίκηση- λέει ότι µπορεί
να εκδώσει τόσες άδειες και σηµειώνω ότι εκδίδει τις άδειες, από
εκεί και πέρα αν υπάρχει παραπάνω αριθµός, ανώτερος αριθµός
από τον αριθµό των αδειών, τότε γίνεται κλήρωση. Θα πρέπει
λοιπόν, να εµπιστευθούµε και εµείς την αυτοδιοίκηση να κρίνει
πόσες θέσεις µπορεί να παραχωρήσει σε ένα δήµο. Δεν µπορούµε να πούµε ότι αυτός ο αριθµός θα είναι απεριόριστος. Εποµένως, έχουν και απεριόριστες δυνατότητες να πωλούν τα
προϊόντα τους σε όλους τους δήµους της χώρας, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έχουν τη δυνατότητα να µην υπόκεινται
στο ΦΠΑ, αν είναι κάτω των 10.000 ευρώ.
Θα πρέπει να σας πω ότι έχει συγκροτηθεί µία επιτροπή όπου
επικεφαλής, πρόεδρος είναι η κ. Πολυµέρου - Καµηλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής του 2001 και πρώην διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Θα δείτε αυτή την
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επιτροπή άµεσα που έχει συγκροτηθεί, καθότι έχει υπογραφεί,
για την προβολή και ενίσχυση της χειροτεχνίας στην Ελλάδα. Νοµίζω ότι αυτή η δράση είναι πολύ σηµαντική γιατί είναι αυτό το
οποίο θέλουµε ως Κυβέρνηση, να ενισχύσουµε και να δώσουµε
οντότητα πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο δυνατή στους χειροτέχνες καλλιτέχνες στηρίζοντας έτσι την ελληνική λαϊκή τέχνη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Επειδή δεν βλέπω να είναι εδώ όλοι οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, παρακαλώ τις γραµµατείες των πολιτικών οµάδων να τους ειδοποιήσουν. Θα κάνουµε πέντε λεπτά
διακοπή και θα µπούµε στο νοµοσχέδιο. Να κατέλθουν οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωποι γιατί θα αρχίσουν τα
διαδικαστικά και εγώ θα έχω πάρει τις αποφάσεις, πριν κατέβουν
εκείνοι στην Αίθουσα. Πέντε λεπτά διακοπή λοιπόν, και να κατέλθουν όλοι οι εισηγητές και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των
κοµµάτων.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 26ης Φεβρουαρίου 2020, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών.
Θα σας κάνω τώρα µία ενηµέρωση. Είχαν µιλήσει δεκαοκτώ
συνάδελφοι στην επιτροπή. Θα περιµένουµε να δούµε πόσοι θα
εγγραφούν. Εάν τυχόν γραφτούν πολλοί συνάδελφοι, επειδή επίκειται η Διάσκεψη των Προέδρων στις 13:00 , ενδεχοµένως να
χρειαστεί να πάµε και κάποιες ώρες αύριο. Θα εξαρτηθεί, όµως,
από τον αριθµό των συναδέλφων που θα εγγραφούν. Εάν είναι
τέτοιος που µπορούµε µέχρι σήµερα το βράδυ, στις 24:00 , να
τελειώσουµε, θα τελειώσουµε σήµερα το νοµοσχέδιο.
Νοµίζω ότι συµφωνείτε οµόφωνα.
Θα ξεκινήσουµε µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον
κ. Χιονίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σπίρτζη, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Χιονίδη.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή τόσο ο Τύπος όσο και οι φήµες που
υπάρχουν στους διαδρόµους λένε ότι θα υπάρξει τροπολογία
για το προσφυγικό, θα θέλαµε µία τοποθέτηση του αρµόδιου
Υπουργού, για να µοιραστεί αυτή τροπολογία. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, εάν είναι δυνατόν, απευθύνουµε µία έκκληση προς
τον Υπουργό: Να πει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να µας πει
από τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει ποιες κάνει αποδεκτές και ποιες όχι, προκειµένου να τοποθετηθούµε και επί της
αρχής, αλλά και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, µου το
υπενθύµισε ο Ειδικός Γραµµατέας και είναι έτσι: Εάν χρειαστεί
δεύτερη ηµέρα, δεν θα είναι αύριο, γιατί αύριο υπάρχουν και επίκαιρες ερωτήσεις και επίκαιρη ερώτηση και εποµένως ο χρόνος
δεν θα επαρκέσει, αλλά θα είναι τη Δευτέρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλύτερα τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η τροπολογία που
λέτε µόλις κατατέθηκε. Φωτοτυπείται, για να σας µοιραστεί. Εάν
µάλιστα πάµε τη Δευτέρα, νοµίζω ότι θα υπάρχει άπλετος χρόνος, για να µελετηθεί και να τοποθετηθούν όλα τα κόµµατα.
Τρίτον, όταν θα προσέλθει ο Υπουργός -εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ο κ. Λιβάνιος, αλλά νοµίζω ότι είναι δουλειά του
Υπουργού- για τις πολλές βουλευτικές τροπολογίες, θα συµφωνήσω, κύριε Σπίρτζη, και θα τον παρακαλέσω τη στιγµή που
πάρει τον λόγο, µετά τους αγορητές, να µας πει ποιες κάνει δεκτές και ποιες όχι, για να έχουν εικόνα οι συνάδελφοι που θα τοποθετηθούν.
Εποµένως, νοµίζω ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε µε τον κ. Χιονιδη.
Κύριε Υφυπουργέ, θα µιλήσετε αµέσως µετά τους εισηγητές
και τους ειδικούς αγορητές;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Παράκληση
απ’ όλες τις πτέρυγες…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τις νοµοτεχνικές θα τις καταθέσω αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι νοµοτεχνικές δεν
είναι πρόβληµα. Οποιαδήποτε στιγµή κατατίθενται. Θα σας παρακαλέσω να έχετε µία εικόνα, για να µπείτε στο Σώµα, µαζί µε
την αγόρευσή σας, από τις βουλευτικές τροπολογίες πόσες και
ποιες θα κάνετε δεκτές, για να έχουν πλήρη εικόνα.

Παρακαλώ να ανοίξει η ηλεκτρονική εγγραφή για τους συναδέλφους, η οποία θα κλείσει µόλις κατέβει από το Βήµα ο κ. Σπίρτζης.
Κύριε Χιονίδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας ένα σχέδιο νόµου,
το οποίο αποτελεί και αυτό µία δέσµευση της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει το κράτος εύρυθµα, ώστε να µπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει εύρυθµα και µε διαφάνεια.
Έτσι, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, τα άρθρα 1 µέχρι 9 αναφέρονται στην αναπτυξιακή στρατηγική των δήµων. Εδώ, λοιπόν,
βλέπουµε ότι η δυσλειτουργία που υπάρχει, τα κωλύµατα που
υπήρχαν λόγω της δεκαετούς κρίσης, που δεν µας επέτρεπαν να
έχουµε περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους, µας εξαναγκάζουν να προχωρήσουµε στη δηµιουργία αναπτυξιακών οργανισµών, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση ιδιαίτερα των
µικρών δήµων, αλλά και των µεγαλύτερων δήµων, οι οποίοι είναι
αποψιλωµένοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και άλλων συνθηκών.
Υπ’ αυτή την έννοια, θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο το
να υπάρχουν οι αναπτυξιακοί οργανισµοί. Είναι µία λύση, η οποία
θα βοηθήσει πάρα πολύ κυρίως στην απορρόφηση κονδυλίων
του ΕΣΠΑ, τα οποία αυτή τη στιγµή είναι σε ποσοστό κάτω του
30%.
Αυτό τι σηµαίνει αυτονόητα; Σηµαίνει αυτονόητα ότι δεν θα
δηµιουργηθούν µόνο νέες θέσεις εργασίας για επιστηµονικό δυναµικό στους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Το κύριο και το µείζον είναι ότι εφόσον προχωρήσουν αυτά τα έργα από χρήµατα
που υπάρχουν, θα δηµιουργηθούν θέσεις έντασης εργασίας σε
πάρα πολλά σηµεία της Ελλάδος, σε όλους τους δήµους.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να µπορούν να υπάρχουν οριζόντιες συµβάσεις µε τις ΑΑΕ ΟΤΑ και µε άλλους οργανισµούς,
ώστε να µπορέσουµε να έχουµε καλύτερη συνάφεια και να βοηθηθούν οι δήµοι στο να προχωρήσουν όλα αυτά. Γιατί τα λιµνάζοντα χρήµατα είναι αυτό που δεν χρειάζεται καθόλου σήµερα η
ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονοµία. Είναι ζητήµατα που θα
φέρουν ανάπτυξη και στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
δίνει λύση αυτή τη στιγµή γιατί πρέπει να είµαστε λογικοί και να
προσαρµοζόµαστε στις συνθήκες αναλόγως. Υπάρχει η πρόθεση
εκ µέρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης σαφώς να προκύψουν χίλιες εξακόσιες πενήντα εννέα θέσεις οι οποίες είναι εγκεκριµένες, ώστε να προσληφθούν µόνιµοι υπάλληλοι, ιδιαίτερα
να ενισχύσουν τις τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν αποψιλωθεί.
Το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους αφορά τις διατάξεις
για την εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ. Εκεί λοιπόν έχουµε όλες
εκείνες τις απαραίτητες ρυθµίσεις, ώστε να λειτουργούν εύρυθµα. Παραδείγµατος χάριν, ένας δήµος όταν ήθελε να ψάξει
για ένα κτήριο για σχολείο -απλά πράγµατα, ακόµα και στον 20ο
αιώνα- θα έπρεπε να κάνει διαδικασίες, να έρθουν πολλά κτήρια,
να ψάξει, να γίνει διαγωνισµός. Αυτά τα πράγµατα δεν στέκουν
γιατί δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές όλα αυτά τα κτήρια.
Παρ’ όλα αυτά, µε τη διαδικασία που υπήρχε θα έπρεπε να µπουν
στη βάσανο αυτή. Τώρα, παραδείγµατος χάριν, θα δίνεται το δικαίωµα να επιλέγεις το κτήριο, να κρίνεται η καταλληλότητά του
και µία επιτροπή η οποία θα αξιολογεί ποιο θα είναι το κόστος
του ενοικίου.
Ένα δεύτερο ζητούµενο -απλά ζητήµατα καθηµερινά- είναι ότι
θέλουµε περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Είναι δέσµευση της Κυβέρνησής µας ότι θα πρέπει να έχουµε περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Ενώ υπάρχουν και χρήµατα
για να κατασκευαστούν, υπήρχαν ζητήµατα χωροταξικά.
Σήµερα ορίζεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι οποιοδήποτε δηµοτικό
οικόπεδο το οποίο έχει τον συντελεστή δόµησης, αλλά και καλύπτει τις ανάγκες της δηµιουργίας ενός παιδικού σταθµού, µπορεί
πλέον να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κατασκευαστεί, ασχέτως των ισχυόντων από τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια ή τα ρυµοτοµικά σχέδια και να µπορέσει να
προχωρήσει σε αυτό το κοµµάτι.
Επίσης, προβλέπεται εδώ σε ένα εξαιρετικά επιτυχηµένο πρό-
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γραµµα -και αυτά είναι µεταρρυθµίσεις ουσιαστικές- στο «Βοήθεια στο Σπίτι» που µετεξελίσσεται, µε τον συγκριµένο νόµο να
κάνουµε εξ αποστάσεως τηλεϊατρική, πάλι µε το προσωπικό του
«Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να µπορέσουµε να εξυπηρετούµε ανθρώπους σε δυσπρόσιτες, δύσκολες περιοχές, ορεινούς οικισµούς, αλλά και στη νησιωτική χώρα που δεν πρέπει να τη
ξεχνάµε πότε. Η νησιωτική χώρα έχει πολύ περισσότερες ανάγκες και σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει πάρα µα πάρα
πολύ θετικά.
Πέραν αυτού, υπάρχουν σήµερα και ζητήµατα σχετικά µε το
φιλοζωικό κίνηµα. Πραγµατικά είναι στη σωστή κατεύθυνση πολλές φορές, αλλά δεν υπάρχει ένα µητρώο για τους φιλόζωους.
Ο καθένας βαφτίζεται συλλογικότητα, γιατί λέει «Είµαστε δέκα
φίλοι κι έχουµε ένα φιλοζωικό σωµατείο». Θα µου πει κανείς:
Έχει αξία και σηµασία; Βεβαίως.
Γίνεται ένα µητρώο καταγραφής όλων αυτών των συλλόγων
ώστε να µπορέσει να υπάρχει σοβαρότερη αντιµετώπιση στο
συγκεκριµένο ζήτηµα για να έχουµε τα στοιχεία ποιοι ασχολούνται και ποιοι πραγµατικά έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις να
έχουν αυτόν τον σύλλογο.
Από εκεί και πέρα, θα καταγράψουµε ώστε να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές, να λυθεί ένα µείζον θέµα που αφορά κι αυτό
την καθηµερινότητά µας, αλλά και τα ζώα τα οποία προστατεύονται εξίσου από το νοµικό πλαίσιο, αλλά και από τις παγκόσµιες
οργανώσεις.
Στο τρίτο κεφάλαιο έχουµε τα καθηµερινά ζητήµατα και προβλήµατα που λύνονται σε σχέση µε την ληξιαρχική νοµοθεσία και
την ιθαγένεια στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο. Κλείνουµε ζητήµατα καθηµερινά. Δεν θέλω να υπεισέλθω καθόλου. Φαντάζοµαι
συζητήθηκαν αναλυτικά στις επιτροπές, να µην υπεισέλθουµε καθόλου σε αυτά.
Αλλά δεν µπορεί ένας άνθρωπος να ταλαιπωρείται µε το ειδικό
ληξιαρχείο. Τώρα δίνονται πολλές αρµοδιότητες στις προξενικές
αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, ώστε να πάψει να ταλαιπωρείται αυτός ο κόσµος και να µπορούν να έχουν τη δυνατότητα
µε µία κίνηση να λήγουν θέµατα τα οποία χρειαζόταν αρκετές
µέρες πολλές φορές κι αρκετούς µήνες.
Και στην ιθαγένεια γίνεται µία αναδιάταξη ώστε να υπάρχουν
συντοµότερες αποφάσεις µε όλους τους κανόνες και τους κανονισµούς οι οποίοι υπάρχουν. Απλώς είναι αδιανόητο να καθυστερούν νοµίµως αιτούντες ιθαγένεια τέσσερα και πέντε χρόνια και
να ταλαιπωρούνται απ’ αυτές τις διαδικασίες.
Θεωρούµε ότι είναι ανθρώπινο ζήτηµα ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είναι Έλληνες, οι οποίοι παραδείγµατος χάριν,
είναι από τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης ή από τις από
τις περιοχές της Βόρειας Ηπείρου και λοιπά, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε ένα καλύτερο αύριο.
Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους που
αφορά θέµατα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
αφορά το ανθρώπινο δυναµικό. Όλοι σε αυτή την Αίθουσα είµαστε υπέρ του να υπάρχει διαφάνεια, ενιαίος τρόπος αξιολόγησης
είτε στην επιλογή προϊσταµένων, διευθυντών και γενικών διευθυντών, όπως επίσης να υπάρχει και συστηµατική αντιµετώπιση
στο θέµα της κινητικότητας.
Η κινητικότητα κατ’ αρχάς θα είναι σε έναν κύκλο µε πιθανότητα να υπάρχει και δεύτερος κύκλος, αλλά µε έναν πολύ πολύ
συγκεκριµένο τρόπο µε επιτροπές που γίνονται, όπως επίσης και
στο θέµα της αξιολόγησης των προϊσταµένων, µε κάθε διαφάνεια από συγκεκριµένες επιτροπές, µε δοµηµένη συνέντευξη, να
αξιολογηθούν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία.
Και φαντάζοµαι εδώ στην Αίθουσα δεν είναι κανείς όταν εξασφαλίζεται αυτή η διαφάνεια που να λέει ότι αρκούν µόνο τα τυπικά προσόντα. Τα τυπικά προσόντα δεν αρκούν πουθενά. Πλέον
στην εποχή µας δεν µετράνε τόσο πολύ όλα τα µεταπτυχιακά.
Τιµούµε τους ανθρώπους που έχουν τα µεταπτυχιακά τους και
όλες τις τυπικές δυνατότητες. Από εκεί και πέρα όµως η εποχή
µας είναι η εποχή των δεξιοτήτων. Αυτό είναι σηµαντικό και πρέπει να γίνει κατανοητό.
Μόνο οι άνθρωποι µε δεξιότητες είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν και στο δηµόσιο, αλλά και ευρύτερα στην εποχή που
ζούµε κι αυτό θα το βλέπουµε καθηµερινά σε όλες τις υποχρεώ-
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σεις και στον ιδιωτικό τοµέα και στον δηµόσιο τοµέα. Άρα έχουµε
µια διαφανή ξεκάθαρη λογική στο πώς θα γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις.
Πέραν αυτών, στο δεύτερο κοµµάτι το οποίο αφορά τις άλλες
διατάξεις γίνεται µια προσπάθεια να στηριχθούν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία τα οποία είχαν έναν ρόλο τεράστιο όλα αυτά τα χρόνια του ελληνικού κράτους κι εκεί χρειάζεται εξορθολόγηση και
στην παρούσα φάση θα χρειαστούν βοήθεια.
Έχουµε διατάξεις επίσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
στο οποίο γίνεται συστηµατική δουλειά, γιατί αυτή η Κυβέρνηση
δεσµεύτηκε ότι θα κοιτάξουµε να ψηφιοποιήσουµε το κράτος
ώστε να µπορούµε να έχουµε όλη την πληροφορία για να παίρνουµε σωστές αποφάσεις.
Σε αυτή τη λογική είναι και το µητρώο που θα γίνει για τους δήµους, όχι µόνο για το πόσους υπάλληλους έχει, αλλά ένα γενικό
µητρώο µε βάση το οποίο µπορείς να χαράξεις ουσιαστικές πολιτικές. Γιατί το κράτος είναι αυτό, κατά την άποψη της Κυβέρνησής
µας και της Νέας Δηµοκρατίας, που χαράσσει πολιτικές και δίνει
την ελευθερία στην αυτοδιοίκηση να κάνει εφαρµογές στη βάση
αυτών των στρατηγικών µας επιλογών.
Πέραν αυτού, το τελευταίο κοµµάτι αφορά και το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού όπου υπάρχει η ευφυής σκέψη και
ιδέα η οποία καταγράφεται ως πρόταση νόµου για το πώς µπορούµε να ενισχύσουµε, είτε οι δηµόσιοι είτε και οι ιδιωτικοί φορείς, µε διαφάνεια, ακρίβεια και δικαιοσύνη τους πρωταθλητές
µας και πιθανόν αυριανούς ολυµπιονίκες στην προσπάθειά τους
αυτή.
Εποµένως, µπαίνουν σε έναν λογαριασµό και από κει και πέρα,
µε συγκεκριµένα κριτήρια γίνεται κατανοµή να βοηθηθεί η προσπάθειά τους και τους ευχόµαστε να πάνε όλα καλά, γιατί θα γίνουµε όλοι οι Έλληνες πάρα πολύ υπερήφανοι.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, παρ’ όλο που θα τηρήσω
µόνο τον κανόνα του να µην αναγιγνώσκω, να ξεφύγω από τον
κανόνα να τοποθετηθώ, γιατί άκουσα πολλές φορές στην Αίθουσα και είναι η πρώτη φορά που θα σταθώ για τις δυσκολίες,
αλλά και τον τρόπο αντιµετώπισης του µείζονος θέµατος της αντιµετώπισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού.
Ένας κανόνας υπάρχει σήµερα, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει.
Άρα, λοιπόν, βλέπουµε δυναµική αντιµετώπιση, όταν το θέµα
πλέον γίνεται µείζον και φαίνεται ξεκάθαρα η τουρκική προκλητικότητα, η τουρκική επίθεση ουσιαστικά, µε έναν έµµεσο τρόπο
και φαίνεται ότι τότε χρειάζεται να πάρεις αυστηρότερα µέτρα.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορούµε ευθύς εξαρχής να πούµε ότι θα ακολουθήσουµε αυτές τις τακτικές, αλλά συν τω χρόνω και αποδεικνύοντας σε όλη την Ευρώπη πλέον και σε όλον τον κόσµο ποια
είναι η προκλητικότητα και ποιος είναι ο στόχος της τουρκικής
κυβέρνησης και του προέδρου της.
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω και µία άλλη επιλογή του
Κυριάκου Μητσοτάκη που ήταν αυστηρά προσωπική και φάνηκε,
πέρα απ’ αυτές των Υπουργών οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, καθώς πολλά λέγονται και πολλά δεν λέγονται γιατί δεν
πρέπει να ειπωθούν για τις επαφές που έχουν κάνει σε όλον τον
κόσµο. Θα ήθελα να τονίσω και την επιλογή Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του Μαργαρίτη Σχοινά ως Επιτρόπου. Φαίνεται το πόσο εξαιρετική δουλειά γίνεται στην Ευρώπη και πόσο
αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες η Ελλάδα, µ’ αυτή την επιλογή
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο όνοµα του Μαργαρίτη Σχοινά.
Είναι ζητήµατα ουσίας και ζητήµατα πρωτόγνωρα, για τα
οποία όλη η Ευρώπη πρέπει πια να έχει εικόνα. Πρέπει όλοι αυτοί
οι οποίοι στάθηκαν µαζί µας θεωρητικώς, να είναι εν τοις πράγµασι εδώ για να µπορέσουν να καταλάβουν τα δίκαια της Ελλάδας και τα δίκαια της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο, κύριε Χιονίδη!
Είδατε τι σηµαίνει να είσαι έµπειρος αυτοδιοικητικός; Ξέρει
καλά τον χρόνο.
Πριν δώσουµε τον λόγο σε έναν άλλο έµπειρο Βουλευτή, θα
ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση.
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Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «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 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».
Ορίστε, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από την τελευταία αναφορά του εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας για το προσφυγικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είµαστε εδώ όλοι -και
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα- για να συµβάλουµε στο να έχουµε και εθνική γραµµή και να βοηθήσουµε στην
αποσυµφόρηση των νησιών µας. Γι’ αυτό θα µελετήσουµε πολύ
προσεκτικά την τροπολογία που φέρνετε και θα τοποθετηθούµε
στη συνέχεια.
Όµως, πιστεύω ότι µαζί µε την τροπολογία οφείλετε σαν Κυβέρνηση -γιατί εσείς δεν µετείχατε χθες στο Συµβούλιο των
Υπουργών Εσωτερικών- να µας κάνετε µία ενηµέρωση για το τι
συζητήθηκε στο συµβούλιο. Οφείλετε να την κάνετε αυτή την
ενηµέρωση γιατί µέχρι τώρα ακούµε µόνο λόγια, κανένα έργο
και το µόνο που παρατηρούµε όλους αυτούς τους οκτώ µήνες
είναι να ακυρώνετε τις εξαγγελίες ακροδεξιών επιρροών, που είχατε και προεκλογικά και µετεκλογικά -τίποτα άλλο!- είτε αυτό
αφορά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε τώρα
αφορά την αποσυµφόρηση. Ελπίζουµε όλες αυτές τις ακροδεξιές αντιλήψεις που έχουν φιλοξενηθεί στους κόλπους της Νέας
Δηµοκρατίας σιγά-σιγά να αρχίσετε να τις ξηλώνετε και να κάνετε και κάτι ουσιαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι µόνο βόλτες
στον Έβρο.
Ας αναφερθούµε τώρα στο σχέδιο νόµου.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε στην Ολοµέλεια ένα ακόµη σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει διατάξεις για
την τοπική αυτοδιοίκηση, για τη δηµόσια διοίκηση, για την ιθαγένεια, για το Υπουργείο Πολιτισµού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
-Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως το µετονοµάσατε- για τα ταχυδροµεία, για τους δορυφορικούς σταθµούς εδάφους, για τον περιφερειακό Τύπο και την έκδοση εφηµερίδων και, τέλος, για την
οικονοµική ενίσχυση αθλητών.
Πραγµατικά, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα γι’ αυτά που
περιλαµβάνει, το εύρος, αλλά θα ήθελα να υπενθυµίσω τις εξαγγελίες για τους κανόνες καλής νοµοθέτησης, τον άρτιο συντονισµό της Κυβέρνησης και το επιτελικό κράτος.
Θα δεχτείτε, όµως, ότι οι Υπουργοί που έχουν άρθρα της αρµοδιότητάς τους είχαν την υποχρέωση να έρθουν για πέντε
λεπτά να µας εξηγήσουν τη σκοπιµότητα των διατάξεων που εισηγούνται. Στοιχειώδης σεβασµός στους συναδέλφους της Συµπολίτευσης, σε σας δηλαδή, δεν βλάπτει. Μιλώ για τις διατάξεις
του Υπουργείου Πολιτισµού, όπου καταργούνται από τη σύνθεση
του ΚΑΣ οι γενικές διευθύντριες του Υπουργείου. Είναι δύο έµπειρες, αξιέπαινες για το έργο τους…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν τη νοιάζει τη Νέα Δηµοκρατία όταν
οι Υπουργοί της γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά στη συνέχεια θα το βιώσουν ακόµη καλύτερα.
Λέω, λοιπόν, ότι στοιχειώδης σεβασµός στους συναδέλφους
της Συµπολίτευσης -όχι της Αντιπολίτευσης- δεν βλάπτει. Και
µιλώ για τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισµού, όπου καταργούνται από τη σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβου-
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λίου οι γενικές διευθύντριες του Υπουργείου, δύο έµπειρες και
αξιέπαινες για το έργο τους και επιστηµονικά άρτιες γενικές διευθύντριες, η κ. Βελώνη και η κ. Ανδρουλιδάκη. Δεν τις γνώριζα.
Τις γνώρισα όσο υπηρετούσα στο Υπουργείο Υποδοµών. Την κ.
Ανδρουλιδάκη τη βράβευσα κιόλας για το γεφύρι της Πλάκας,
ένα µοναδικό έργο. Δεν έχει ξαναγίνει αναστήλωση τέτοιου
έργου. Βέβαια, συµµετείχε και στην αναστήλωση της γέφυρας
του Κέριτη, στην «Ελληνική Καµάρα» στον Αποκόρωνα, κ.λπ..
Είχαν την ατυχία, όµως, οι δύο γενικές διευθύντριες να έχουν
διαφορετική και τεκµηριωµένη υπηρεσιακή και επιστηµονική
άποψη από την πολιτική -και όχι την επιστηµονική- άποψη της
Κυβέρνησης. Είχαν διαφορετική άποψη για τα αρχαία του µετρό
της Θεσσαλονίκης. Η υπηρέτηση τόσο του υπηρεσιακού όσο και
του επιστηµονικού καθήκοντός τους, αντί για έπαινο, αντιµετωπίζεται από την Κυβέρνηση µε θεσµική κατάργηση της συµµετοχής των δύο γενικών διευθυντριών του Υπουργείου Πολιτισµού
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.
Και ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, το εξής: Όποτε διαφωνεί ένα υπηρεσιακό στέλεχος µε την πολιτική ηγεσία θα υπάρχει τροποποίηση για κατάργηση της «ex officio» συµµετοχής του στις
αρµόδιες επιτροπές; Είναι τροµερό αυτό! Το αναφέρω στην
αρχή, γιατί είναι ένα ακραίο παράδειγµα του τι εννοεί η Κυβέρνηση µε τους όρους «αξιοκρατία», «επιτελικό κράτος», «ευνοµία»,
«ανεξάρτητη δηµόσια διοίκηση» και ποια είναι η τιµή που περιποιεί η αρµόδια Υπουργός και σε όλους εµάς και στα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου της.
Πιστεύω, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι οφείλετε
εσείς να ζητήσετε εξηγήσεις.
Και µια και το ανέφερα, µε τις πράξεις της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς, το µετρό της Θεσσαλονίκης δεν
θα ολοκληρωθεί για την επόµενη πενταετία, ενώ έπρεπε ήδη να
έχει ξεκινήσει δοκιµαστική λειτουργία και στο τέλος του χρόνου
να δοθεί στους πολίτες, εκτός από τον σταθµό Βενιζέλου.
Ας αναφερθούµε, όµως, στο κύριο µέρος του σχεδίου νόµου
που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δηµόσια διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι είχαµε µία ουσιαστική κοινοβουλευτική διαδικασία στις επιτροπές, παρ’ ότι στη διαβούλευση είχαν τεθεί είκοσι εννέα άρθρα και στο σχέδιο νόµου
ήρθαν ενενήντα τέσσερα. Πιστεύω ότι αναγνωρίζετε τη διάθεσή
µας να βρούµε συγκλίσεις που θα στηρίξουν και τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Είναι, όµως, προφανές ότι ακυρώνεται µία νοµοθεσία, µία ουσιαστική µεταρρύθµιση που είχαµε κάνει εµείς µε ευρεία διαβούλευση και σε δύσκολες συνθήκες µέσα στα µνηµόνια και
αφορούν τον στόχο για µία ανεξάρτητη, αποκοµµατικοποιηµένη,
αποτελεσµατική και λειτουργική δηµόσια διοίκηση, τόσο µε τη
διοικητική µεταρρύθµιση του 2016-2018, όσο και µε την επικαιροποίηση της τα έτη 2017 και 2019 και συγκεκριµένα, τη δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, την
αναµόρφωση των συστηµάτων αξιολόγησης, στοχοθεσίας και
επιλογής προϊσταµένων, το ψηφιακό οργανόγραµµα των δηµοσίων υπηρεσιών, το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας και τόσα άλλα.
Προφανώς, ξεπεράσαµε την πολιτική του τότε Υπουργού και
σηµερινού Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που βασιζόταν
στην αξιολόγηση και στις απολύσεις. Η δική σας, όµως, νοµοθέτηση στη συνέχεια µε το δήθεν επιτελικό κράτος, που ήσασταν
έτοιµοι -λέγατε- να κυβερνήσετε, σήµερα, έχει φέρει σε αδιέξοδο
όλες τις υπηρεσίες. Χρειάζονται δεκάδες τροποποιήσεις. Κάθε
εβδοµάδα, ψηφίζουµε µερικές, προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς η δηµόσια διοίκηση.
Ερχόµαστε και στο σηµερινό σχέδιο νόµο. Κατά την προσφιλή
σας τακτική ξηλώνετε καίρια σηµαία και µας οδηγείτε ξανά σε
ένα κοµµατικό κράτος, σε ένα πελατειακό κράτος στη δηµόσια
διοίκηση. Μοριοδοτείτε σκανδαλωδώς την προϋπηρεσία σε
βάρος αξιοκρατικών τυπικών προσόντων, όπως τα µεταπτυχιακά.
Πραγµατικά, θα ήθελα να επιµείνω στο να δεχθείτε τις τροποποιήσεις που σας έχουµε καταθέσει. Στο όνοµα ποιας αριστείας το
κάνετε αυτό, αφού γνωρίζετε ότι οι περισσότερες τοποθετήσεις
είχαν γίνει µε ανάθεση, όχι µε αξιολόγηση. Τουλάχιστον, αν θέλετε, πριµοδοτείστε την προϋπηρεσία, όπου οι άνθρωποι που
υπηρετούν εκεί έχουν αξιολογηθεί µε τους στρεβλούς τρόπους
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που υπήρχαν στο παρελθόν.
Μειώνετε τους συντελεστές αξιολόγησης και αυξάνετε τη βαρύτητα της συνέντευξης. Για ποιο λόγο; Βλέπουµε ότι συνδέετε
το ψηφιακό οργανόγραµµα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό
προσλήψεων, τις προσλήψεις που ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να γίνονται
µε τον κανόνα ένα προς ένα, όταν µας κατηγορούσατε για αυτό
και προεκλογικά λέγατε για µικρό κράτος, για κανόνα ένα προς
πέντε και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει κάποια στιγµή να µας πείτε,
ποιος είναι ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων και ποιος
ο µακροχρόνιος. Πρέπει να ξέρουµε όλοι που είµαστε.
Θα ήθελα να πω και κάτι που µε πονάει, γιατί είµαι και διπλωµατούχος µηχανικός. Ήταν ένα δίκαιο αίτηµα του τεχνικού κόσµου πάντα. Γιατί δεν µοριοδοτείτε τις πενταετείς σπουδές, όχι
µόνο για τους διπλωµατούχους µηχανικούς, αλλά και τους υπόλοιπους επιστήµονες που έχουν πενταετείς σπουδές και αναγνωρίζεται το δίπλωµά τους ως µάστερ µε τα µάστερ του
εξωτερικού, µε τα ίδια µόρια; Γιατί δίνετε άλλο ένα χαστούκι στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση τη δηµόσια, την ελληνική µετά τα κολέγια; Για ποιο λόγο;
Και βέβαια, δεν έχετε δεχθεί -και το ζητάµε, είναι, αν θέλετε,
στις δικές µας αρχές- το να υπάρχουν συγκεκριµένα όργανα επιλογής για τους υπαλλήλους. Μιλάω για το άρθρο 45 παράγραφος 1. Τα όργανα επιλογής για τις αιτήσεις κινητικότητας να
έχουν µία θεσµική συµµετοχή σε αυτές τις επιτροπές και να µην
ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. Για ποιο λόγο;
Θα ήθελα να τονίσω για την τοπική αυτοδιοίκηση ότι για εµάς
η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το κύτταρο, τον πυρήνα της δηµοκρατίας µας. Η ανεξάρτητη, αποτελεσµατική, διαφανής και
λειτουργική δηµόσια διοίκηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για το βάθεµα της δηµοκρατίας µας, για την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής µας, για την ευνοµία, για την ισονοµία και για την
ανάπτυξη που επικαλείστε. Αυτές οι αρχές µας οδήγησαν όχι σε
µία αντιπολιτευτική τακτική κριτικής στο αρχικό σχέδιο νόµου,
παρ’ ότι, είχαµε -και έχουµε- κάθετες διαφωνίες στη γενική του
κατεύθυνση, αλλά σε µια ουσιαστική δουλειά, για να καλύψουµε
τις πραγµατικές ανάγκες των δήµων και των τοπικών κοινωνιών
και των περιφερειών.
Έχουµε αποδείξει ότι δεν µας ενδιαφέρει εµάς στον ΣΥΡΙΖΑ
το χρώµα των αυτοδιοικητικών αρχόντων. Το έχουµε αποδείξει
ως Κυβέρνηση. Και το αποδεικνύουµε και σήµερα ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Για αυτό, καταθέσαµε -δεν συνηθίζεται- σαράντα τέσσερις
τροπολογίες σε δεκαοχτώ άρθρα του σχεδίου νόµου, θέλοντας
µε αυτόν τον τρόπο να συµβάλλουµε στην ουσιαστική αντιµετώπιση υπαρκτών προβληµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών -και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτόαποδέχθηκε σηµαντικό αριθµό τροποποιήσεων που προτείναµε
και σηµαντικό αριθµό προβλέψεων, γεγονός που αποδεικνύει και
το καλό κλίµα, ότι έχουµε κοινό στόχο να βρούµε κοινούς τόπους
για να λύσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την εγκυρότητα των θέσεων µας
για τις ασυµβατότητες που υπήρχαν στο σχέδιο νόµου µε το ευρωπαϊκό δίκαιο, µε τη νοµολογία που υπάρχει, αλλά και µε τους
σκοπούς και τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θεωρώ πολύ θετικό ότι οι τροπολογίες που καταθέσαµε, κυρίως, για τις ειδικές υπηρεσίες τις διαδηµοτικές των τεχνικών
έργων για την ένταξη των αναπτυξιακών οργανισµών στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την τήρηση προβλέψεων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια
και τις καλές διαδικασίες, για το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ, για
την επιτήρηση του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις ορισµένου χρόνου
είναι πάρα πολύ σηµαντικά θέµατα που άλλαξαν σε σχέση µε το
αρχικό σχέδιο νόµου.
Θα ήθελα, όµως, να επαναλάβω -τα είπα και στη δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή- µερικά θέµατα που για εµάς αποτελούν
βασικές αρχές και θα τα επαναφέρουµε και στην Ολοµέλεια,
προκειµένου ο Υπουργός να τα ξανασκεφτεί και να δεχτεί τις
τροποποιήσεις που έχουµε καταθέσει.
Ενδεικτικά, αναφερόµαστε στις πιο βασικές από αυτές. Στο
άρθρο 3, στην παράγραφο 5β διαφωνούµε µε τη δυνατότητα
άσκησης αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Αυτό θα
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δηµιουργήσει πολύ σοβαρές νοµικές συνέπειες, εγείροντας
ακόµη και ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Το ξέρετε αυτό. Δεν
µπορεί να είναι σε θέση ευθύνης άνθρωποι που είναι ορισµένου
χρόνου. Αν κάποιος από αυτούς κάνει κάτι έξω από τον νόµο, τι
ευθύνη θα έχει σε οκτώ µήνες;
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ. Αυτοί οι άνθρωποι
του ορισµένου χρόνου δεν έχουν ασυµβίβαστο σαν τους δηµόσιους υπαλλήλους. Μπορεί ένας από αυτούς να βοηθάει µία τεχνική υπηρεσία ή να κάνει έναν διαγωνισµό και να υπογράφει το
αποτέλεσµα του και το βράδυ να δουλεύει στο µελετητικό γραφείο ή στην τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει ένα έργο; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Δεύτερον, στο άρθρο 4, προβλέπεται στο σχέδιο νόµου η διαπίστωση τεχνικής επάρκειας µιας υπηρεσίας από τον προϊστάµενο της. Και εδώ, θα έχουµε θέµατα. Και εδώ θα πάµε να
εφαρµόσουµε κάτι και θα τιναχτούν όλα στον αέρα. Δεν προβλέπεται καν οι τεχνικές υπηρεσίες να έχουν ενιαίους κανόνες για
τεχνική επάρκεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτάκια ακόµη.
Να έχουν έστω τις προδιαγραφές που έχουν ιδιωτικές εταιρείες που επιβλέπουν. Γίνεται, δηλαδή, να λέει το ελληνικό δηµόσιο σε µία µελετητική εταιρεία: «Για να αναλάβεις µία µελέτη
αυτού του προϋπολογισµού..» ή να λέει σε µια κατασκευαστική
εταιρεία: «….ένα έργο αυτού του προϋπολογισµού, θα πρέπει να
έχεις αυτούς τους µηχανικούς που είναι στο µητρώο µε αυτή την
εµπειρία, αυτά τα µηχανήµατα, αυτή την υλικοτεχνική υποδοµή,
αυτή την οικονοµική επάρκεια» και να έρχεται η δηµόσια υπηρεσία ή όποια υπηρεσία θα το επιβλέψει -στο δικό σας σκεπτικό
ιδιωτική- και να µην έχει στοιχειωδώς ούτε αυτήν την επάρκεια
που έχει ο µελετητής ή ο εργολήπτης; Και µάλιστα, αυτό να είναι
κατά το δοκούν και να λέει ο προϊστάµενος της ίδιας υπηρεσίας
εάν έχει τεχνική επάρκεια; Όποια προσφυγή και να γίνει θα
πέσει. Θα εγκλωβίσουµε πάλι όλους τους δήµους, ώστε να µην
µπορεί να γίνει τίποτα.
Στο άρθρο 5, έχουµε προτείνει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 44 της παραγράφου 1 του
ν.4412.
Στο άρθρο 5, η υποκατάσταση του προϊσταµένου της τεχνικής
υπηρεσίας, καθώς και της υπηρεσίας δόµησης από τον δήµαρχο
µας πάει πολύ πίσω.
Δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται η άδεια δόµησης ως µια απλή
διοικητική, είναι αποτέλεσµα έγκρισης κρίσιµων µελετών για τη
δηµόσια υγεία και ασφάλεια. Δεν µπορεί να υπογράφει ο δήµαρχος. Η υπηρεσία πρέπει να υπογράφει.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 που είναι βασικό θέµα δηµοκρατίας, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου η δυνατότητα διεξαγωγής
τοπικών δηµοψηφισµάτων. Γιατί γι’ αυτή την τρέχουσα περίοδο;
Ρωτάµε αν υπάρχει κάποια σκοπιµότητα. Αυτό είναι βασικό κύτταρο της δηµοκρατίας µας στις κοινωνίες να µπορεί ένας δήµος
ή µια περιφέρεια δηµοψήφισµα. Σκεφτείτε να µην είχατε κερδίζει
τόσες περιφέρειες και τόσους δήµους τι θα κάνατε. Είναι τροµερό.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του οικείου δηµάρχου για την εκτέλεση των αποφάσεων
του δηµοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν αυτό το πράγµα να
µην πέσει; Δηλαδή επειδή υπάρχουν κάποιοι δήµαρχοι που δεν
µπορούν να πείσουν το δηµοτικό τους συµβούλιο και παίρνει µια
αντίθετη απόφαση το δηµοτικό συµβούλιο προβλέπουµε ότι
αναιρείται η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αν δεν έχει τη
σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου; Ακυρώστε και τα δηµοτικά συµβούλια. Βάλτε µονοµελή δηµοτικά συµβούλια να είναι οι δήµαρχοι.
Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 12 είναι, επίσης,
προβληµατική και αφορά την υπαγωγή στις διατάξεις των ολοκληρωµένων κέντρων ανακύκλωσης και των πολυκέντρων ανακύκλωσης που δεν είναι σαφώς νοµοθετικά προσδιορισµένοι
όροι. Δηµιουργούν ασάφειες, δυσλειτουργίες κατά την εφαρµογή τους και υπάρχουν και υπόνοιες επιλεκτικής εύνοιας. Πα-
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ρακαλούµε αυτά τα σηµεία τουλάχιστον να τα δείτε.
Κύριε Υπουργέ, εµείς προσπαθήσαµε πραγµατικά να συµβάλλουµε. Προσπαθήσατε κι εσείς. Αλλά µέσα στο σχέδιο νόµου,
εκτός από αυτά που ανέφερα και στη συνεδρίαση που είχαµε
χθες µε τα σηµεία που είπαµε να βελτιώσετε, θα µπορούσαµε,
αν µη τι άλλο, αν το αποδέχθηκαν να ανεχτούµε να στηρίξουν
ένα σχέδιο νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά µε αυτά που
είναι µέσα στο σχέδιο νόµου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα δεκαέξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω.
Δεν θα µπορούσαµε µε αυτά που περιλαµβάνει να ψηφίσουµε
θετικά επί της αρχής, όταν συνεχίζουν και υπάρχουν οι απαράδεκτες διατάξεις για την ιθαγένεια που δίνουν ένα ακροδεξιό πολιτικό στίγµα, ακόµη και για τις περιπτώσεις ατόµων µε νοητική
αναπηρία, ανιθαγενών Ροµά και ειδικών οµάδων.
Με σχετική τροπολογία που καταθέσατε, η Κυβέρνηση φτάνει
στο σηµείο να επιµηκύνει το χρονικό διάστηµα για τη δυνατότητα
υποβολής αιτήµατος πολιτογράφησης όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Για ποιον λόγο; Αίτηµα θα κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί µειώνετε τον χρόνο και δεν τον αφήνετε όπως ισχύει;
Δυστυχώς µε ευθύνη της Κυβέρνησης και µε ευθύνη της
κακής νοµοθέτησης που δεν τηρεί η Κυβέρνηση τις εξαγγελίες
της, χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία συναίνεσης για σοβαρά θέµατα
που αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης της δηµόσιας διοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ενηµερώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κλείνει ο κατάλογος
οµιλητών.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις µέρες αυτές
η χώρα έγινε ολόκληρη µια συγκλονιστική εικόνα, µια εικόνα µεγάλη µε πολλές µικρότερες µέσα της. Εικόνες που καθηλώνουν,
εικόνες που στοιχειώνουν.
Έγινε η εικόνα µε το νεαρό παιδί, αστυνοµικό στα σύνορα, που
στο ένα χέρι του κρατούσε το κινητό τηλέφωνο και έπαιζε και
στο άλλο χέρι του το όπλο έγινε στα µάτια µου ο Ιανός, δύο πρόσωπα ταυτόχρονα και αντιφατικά, η οµαλότητα µιας ειρηνικής
καθηµερινότητας του Facebook και του Instagram, που αιφνίδια
εξελίχθηκε σε σκοπιά στο µέτωπο µε φόντο το φυλάκιο και λεζάντα: «Γίνεται τώρα».
Έγινε η εικόνα µε τις αναµµένες φωτιές και µάτια κόκκινα από
το ξενύχτι ανθρώπων µπροστά και πίσω από τα συρµατοπλέγµατα, ανθρώπων µε ελπίδα, αλλά και χωρίς. Έγινε η εικόνα µε
τους ντόπιους, αλλά και τους άλλους, τους πιο µακρινούς να ξεσηκώνονται και να δηλώνουν έτοιµοι να προασπίσουν τη χώρα
και τα κυριαρχικά δικαιώµατα. Τα καπνογόνα και τα χηµικά, κουτιά άδεια, που αφού ξέρασαν όλη την έχθρα τους κείτονταν
άχρηστα πια σε ένα χαντάκι µε αµφισβητούµενη την πατρότητα.
Έγινε η γιαγιά της πολεµικής Ελλάδας µε πίτες και γλυκά να
πορεύεται στο σύγχρονο µέτωπο για να ταΐσει «Τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» και η προσφυγοµάνα από την άλλη να προσπαθεί
να λιώσει στο στόµα ένα µπισκότο για να ταΐσει το µωρό που
πίνει µόνο γάλα.
Έγινε η εικόνα µε την τρύπια βάρκα στο Αιγαίο που είδα και
έκλεισα τα µάτια µου µη και φτάσει η µατιά µου στον βυθό και
αντικρίσω παιδικό κορµάκι που τόσο άδικα έφυγε, αλλά και αντίστοιχα η εικόνα µε τους νησιώτες που χρόνια τώρα υποµένουν
και περιµένουν και ζητούν πίσω το νησί τους και πίσω τη ζωή
τους.
Η εικόνα µε τους Ευρωπαίους να επισκέπτονται τον Έβρο, να
δηλώνουν συµπαράσταση και µετά να φεύγουν όπως ήρθαν. Και
η χθεσινή εικόνα, κύριοι Υπουργοί, µε τη διπλωµατική µάχη στο
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις έντονες αντιρρήσεις
της Γερµανίας και άλλων χωρών που πάσχιζαν να εντάξουν στο
τελικό κείµενο θετικές διατυπώσεις για τον ρόλο της Τουρκίας
στη διαχείριση του µεταναστευτικού. Η εικόνα τελικά µε την
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Αθήνα να αποσπά µόνο µια διατύπωση κατά τη διάρκεια της µακράς συνεδρίασης κι έχουµε ελπίδα και περιµένουµε.
Την ίδια, όµως, ώρα τα καραβάνια των προσφύγων και των µεταναστών προχωρούν στη χώρα. Υπάρχουν συγκλονιστικές καταγγελίες ότι προχωρούν µε το πιστόλι στον κρόταφο από το
στρατιωτικό και παραστρατιωτικό κράτος της Τουρκίας. Η Μεσόγειος σε φουρτούνα και τα Βαλκάνια σε φωτιά. Οι ηγεσίες σε
διπλωµατικό πυρετό και οι λαοί ξανά σε µια νέα ιστορική περιπέτεια, υποτίθεται στον αιώνα των κεκτηµένων, των αξιών και της
αλληλεγγύης.
Πού είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης και των λαών; Δεν βλέπει την εικόνα; Δεν µυρίζει το µπαρούτι; Αρκούν οι διαβεβαιώσεις
και υποσχέσεις για ενισχύσεις; Αρκούν οι ρηµατικές ανακοινώσεις µετά το χθεσινό βράδυ που ισορροπούν το άδικο και συµψηφίζουν το ανήθικο; Αρκεί η ενίσχυση σε δύο δόσεις ενός
ανταλλάγµατος που µοιάζει σαν το καταβληθέν τίµηµα για να
απαλύνει τις ενοχές της πραγµατικής απουσίας;
Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει, κύριοι Υπουργοί, πρωτοβουλίες δυναµικές και αποτελεσµατικές, να πιέσει ασφυκτικά και
τώρα. Έχουµε πραγµατικές πρωτοφανείς συνθήκες, αλλά και
ηθική υπεροχή. Δεν θα κουραστώ ποτέ να λέω και κυρίως από
αυτό το Βήµα ότι έχει ευθύνη η Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα,
µια χώρα που δέκα χρόνια τώρα την κάθισαν στο σκαµνί και εξέτισε την ποινή της, µια φορά που υπέστη τα πάνδεινα, ίδρωσε τη
φανέλα και µάτωσε το κορµί για να βγει το κάρο από τη λάσπη,
µια χώρα που δοκιµάστηκε και µάλιστα σε δοκιµαστικό σωλήνα
πάσης φύσεως µνηµονίων, µέτρων και περιορισµών.
Έχουν, λοιπόν, οι εταίροι µας χρέος να αναλάβουν απέναντι
στη χώρα την ευθύνη, την πραγµατική, την ιστορική στο προσφυγικό ζήτηµα. Δεν φτάνουν τα ευχολόγια.
Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της χώρας οι νέες δοµές στις Σέρρες και στην Αττική που ανακοινώνονται, ψελλίζοντας και όχι µιλώντας, και τα ακατοίκητα νησιά έχουν πάρει τους πρώτους
τίτλους των εφηµερίδων. Αναµένουµε τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης και το εθνικό της σχέδιο. Αναµένουµε το Συµβούλιο
Πολιτικών Αρχηγών που ζήτησε το Κίνηµα Αλλαγής εδώ και
µήνες. Αναµένουµε αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες. Και βεβαίως
δεν συµφωνούµε µε όσους προσπαθούν αυτή την ώρα να κάνουν
πολιτικό ταµείο. Δεν είναι η ώρα αυτή. Απαιτείται ηρεµία και πολιτική ησυχία.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική ησυχία είναι
απαραίτητη για έναν ακόµα λόγο. Γιατί το φίδι πρέπει να το ακούσουµε που αναδεύεται µέσα στο τσόφλι του, έτοιµο να σκάσει
πάλι και να φανεί, ξεκινώντας έναν νέο ιστορικό εφιάλτη για τη
χώρα.
Συνεπώς σε αυτό το πλαίσιο σήµερα η συζήτησή µας πρέπει
να δώσει ένα µήνυµα σε όλα τα επίπεδα της Ευρώπης και των
εταίρων. Και από σας µε αγωνία περιµένω, κύριε Υπουργέ, να
ακούσω για το αποτέλεσµα της χθεσινής σύµπραξης του Υπουργείου σας στο Συµβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, δυστυχώς, πολύ λίγα φαίνεται ότι µας
φέρνει.
Μέσα σε αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεούµαστε λόγω της κοινοβουλευτικής ατζέντας, ενώ η χώρα
βρίσκεται σε άλλους ρυθµούς είναι η αλήθεια, να συζητήσουµε
ένα πολυνοµοσχέδιο που τιτλοφορείται βεβαίως µε έναν τίτλο
πιασάρικο και εµπορικό, ένα νοµοσχέδιο για τη στρατηγική ανάπτυξη και την προοδευτική κατεύθυνση των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, της δηµόσιας διοίκησης, για την ιθαγένεια και τα
ληξιαρχεία, αλλά ακόµη και για τον πολιτισµό και τον αθλητισµό.
Είναι ένα νοµοσχέδιο χωρίς ραχοκοκαλιά, χωρίς αρχή, µέση
και τέλος, χωρίς σαφές στίγµα, µισό και ανέσωτο θα το χαρακτήριζα. Και αυτό, βέβαια, ξέρετε πολλές φορές µάς αποστερεί
και τη δυνατότητα και εµείς οι ίδιοι να ξεδιπλώσουµε τον οραµατικό µας λόγο και στόχο και να βοηθήσουµε την Κυβέρνησή σας
να κυβερνήσει όπως και εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να συµβάλουµε.
Αποσπασµατικές και σηµειακές τοποθετήσεις και δυστυχώς
αυτά τα είδαµε και στις επιτροπές. Λίγο απ’ όλα, κύριε Υπουργέ.
Λίγο διευθετεί, λίγο αντιφάσκει µε άλλες πρότερες νοµοθεσίες,
σίγουρα θα αντιφάσκει και µε µελλοντικές, βεβαίως, λίγο κάνει
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κοινώς αποδεκτά ρουσφέτια και ρουσφετάκια εδώ κι εκεί, λίγο
κρύβει κάτω από το χαλί προβλήµατα. Θα επανεµφανιστούν,
όµως, σας διαβεβαιώνω. Είµαι είκοσι πέντε χρόνια στην αυτοδιοίκηση και ξέρω ότι όταν κάτω από το χαλί το βάζεις το σκουπίδι
είναι το πρώτο που θα βγει στην επιφάνεια. Μπροστά σας θα το
βρείτε. Σας τα είπαµε, αλλά δεν µας ακούσατε.
Επιβεβαιώνεται, όµως, και το σύντοµο ανέκδοτο: Οργανωµένος σαν Έλληνας. Αυτό, λοιπόν, το επιβεβαιώνει το Υπουργείο
Εσωτερικών µε αυτό που µας φέρατε. Δεν το διαβουλευτήκατε,
το βάλατε να γεννήσει τόσες και άλλες τόσες και πολλές ακόµα
διατάξεις. Φέρατε είκοσι εννιά και στο τέλος ενενήντα τέσσερα,
µας φέρατε και χθες το βράδυ στις δώδεκα τα µεσάνυχτα δεκαέξι άρθρα - τροπολογίες και τώρα µας µοιράσατε κι άλλα. Και
µιλάτε για καλή νοµοθέτηση; Δεν µπορείτε να µας το λέτε αυτό.
Και σας ζητήσαµε εξ αρχής, µε ίσιο βλέµµα και λόγια σταράτα,
αυτό να µην το κάνετε στη νοµοθέτηση, γιατί εµείς στο ΠΑΣΟΚ
ήµασταν αυτοί που βάλαµε πρώτοι τις αρχές της καλής νοµοθέτησης στο Σώµα του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει, λοιπόν και εσείς,
µε ρίζες και από τον χώρο µας, να έρχεστε εδώ και να σέβεστε
τα κεκτηµένα, τουλάχιστον, τα οποία θεωρούµε ότι πρέπει να σέβονται πολλοί εδώ µέσα, ένθεν κακείθεν.
Τώρα, να µην πω για τη διαβούλευση των τριών ηµερών, να
µην πω για αυτά τα οποία θεωρείτε ασήµαντα, αλλά εµείς θεωρούµε πολύ σηµαντικά. Εµείς, λοιπόν, αυτό που θέλουµε να
πούµε είναι ότι δεν έχουµε ολοκληρωµένο σχέδιο για άλλη µία
φορά, για την αυτοδιοίκηση. Παρακολουθώ τις συνεντεύξεις
σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γιατί λέτε «άντε πάλι», κύριοι συνάδελφοι; Είναι ολοκληρωµένο; Είναι ολοκληρωµένο να µιλάτε για αναπτυξιακούς οργανισµούς της αυτοδιοίκησης, χωρίς να µας λέτε τι θα αναπτύξουν;
Πού το πάτε; Με απλά λόγια. Εγώ δεν θέλω καν να διαβάσω αυτά
που σκέφτηκα και έγραψα. Θέλω να σας ρωτήσω πού την πάτε
την αυτοδιοίκηση. Θέλετε να κρατήσετε την αποκεντρωµένη, θέλετε να διαχωρίσετε τον θεσµό σε πρώτο βαθµό και δεύτερο
βαθµό και µε ποιες αρµοδιότητες; Δίνετε τεχνική βοήθεια και
υποστήριξη. Σε ποιους ΟΤΑ; Τους κατευθύνετε να κάνουν τι;
Αναπτυξιακό σχεδιασµό ποιος από όλους θα κάνει; Χωρίζετε τον
ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασµό µιας περιφέρειας, που πλέον µας
φαίνεται και µικρή πια µε τα σύνορα που έχουν ανοίξει, την Ευρώπη που έχει µεγαλώσει τον κόσµο που είναι διαφορετικός.
Ποιο είναι το όραµά σας; Σε τι µας καλείτε να πιστέψουµε; Στον
κόσµο τι είναι αυτό που λέτε;
Ψευδεπίγραφο, λοιπόν, µεταρρυθµιστικό µεγαλείο είναι αυτό
το οποίο µας δίνετε. Περιλαµβάνει µέτρα που δεν λέµε εµείς ότι
δεν είναι απαραίτητα και χρήσιµα -για να µην παρεξηγηθούµεείναι, όµως, αποσπασµατικά. Οι δήµαρχοι έρχονται, σας καταθέτουν τα αιτήµατα. Είστε ο καλός Υπουργός και τα κάνετε δεκτά.
Αρκεί όµως αυτό;
Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή, κύριε Υπουργέ, σας εκτιµώ
προσωπικά και θεωρώ ότι οραµατικό στόχο σίγουρα έχετε, δεν
µπορεί να θέλετε να αφήσετε το στίγµα σας στο Υπουργείο και
το αποτύπωµά σας µόνο µε διευθετήσεις στους δηµάρχους ή
µόνο µε τεχνικές βοήθειες στους δήµους.
Άρα σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει νοµίζω να συνεννοηθούµε.
Φέρνετε αναπτυξιακούς οργανισµούς χωρίς να µας πείτε τι αλήθεια κάνετε µε τις αναπτυξιακές εταιρείες. Λίγο ψελλίζετε, λίγο
µιλάτε, λίγο σιωπάτε, λίγο ησυχάζετε, κρατήστε τες τέλος πάντων. Λέτε, «αυτοί που θέλετε να τις κρατήσετε κρατήστε τες».
Παραχώρηση είναι θεσµική αυτή; Είναι παραχώρηση ή είναι µίξη,
φύρδην, µίγδην, τα πάντα µέσα στο σύστηµα και ό,τι επιβιώσει;
Ποια αρχή πνοής δίνετε; Ποιο κίνητρο και ποιο θεσµικό αντίβαρο
στον αναπτυξιακό οργανισµό για να µην κάνει την αναπτυξιακή
του εταιρεία ένας δήµος, για να την καταργήσει, για να προχωρήσει τον αναπτυξιακό οργανισµό; Στρατολογείτε ολόκληρο
στρατό συµβούλων ψάχνοντας ένα κοµµατικό παραµάγαζο δίπλα
το κεντρικό µαγαζί. Γιατί το κάνετε αυτό; Στην αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον, στο πραγµατικό µας σπίτι, εκεί που βρίσκουµε όλη την
αρχή της αλφαβήτου; Ποδοπατείτε για άλλη µια φορά την έννοια
της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Είναι µία καινοφανής
θεσµική υποκρισία να λέτε ότι βοηθάτε τους δήµους. Δεν τους
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βοηθάτε. Άµεσα αναγκαία είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών,
σύµφωνα µε τα εσωτερικά οργανογράµµατα που υπάρχουν σε
κάθε δήµο, να πληρώσετε µε µόνιµο προσωπικό τις θέσεις ευθύνης. Δεν µπορεί να γίνεται αναπτυξιακός σχεδιασµός στους δήµους, δηλαδή σχεδιασµός ενός φορέα αυτοδιοίκησης, µε
υπαλλήλους µηνών ή µε ειδικούς συµβούλους, όπως λέτε και
εσείς ειδικούς συνεργάτες. Τους έχετε πολλά ονόµατα, τους
έχετε βαφτίσει και έτσι κι αλλιώς, τους έχετε κάνει και πιο καλλιτεχνικούς, τους έχετε κάνει µόνιµους, ηµιµόνιµους και λοιπά, διάφορα καθεστώτα, ανάλογα µε τη θητεία του κάθε δηµάρχου και
του κάθε αιρετού. Δεν το δεχόµαστε αυτό! Δεν το δεχόµαστε
αυτό! Στο 2020 αυτό δεν το δεχόµαστε. Το παραµάγαζο δίπλα
στο µαγαζί.
Και συνεχίζω. Δεν πειράζει. Ο ζωντανός διάλογος είναι η δηµοκρατία. Άλλωστε εµείς έχουµε το ηθικό ανάστηµα εδώ γιατί
για την αυτοδιοίκηση για την οποία συζητάτε τη φέραµε εµείς.
Εσείς αποχωρούσε όταν εµείς ψηφίζαµε την αιρετή αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό, χώρια η καληµέρα µας. Είµαστε ίσοι, αλλά δεν είµαστε ίδιοι.
Πάµε στο άρθρο 2 για την τεχνική βοήθεια, όπου θέλω να κάνω
ένα σχόλιο. Παράθυρα µε κατά παρέκκλιση αναθέσεις έργου,
συµβάσεις που ξεκάθαρα κλείνουν το µάτι στους ιδιώτες µε φωτογραφικές διατάξεις. Ορισµένες µόνο διατάξεις της νοµοθεσίας
περί δηµοσίων συµβάσεων -ρητά το λέει το άρθρο- εφαρµόζονται. Μητρώο δεδοµένων τοπικής αυτοδιοίκησης, το άρθρο 7. Δεν
µας είπατε τη χρησιµότητά του. Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχει ένα συγκεκριµένο σκοπό, πληροί µία συγκεκριµένη διαδικασία και έχει µία
συγκεκριµένη στόχευση και µία αποτελεσµατικότητα. Τι προσθέτετε; Ο έλεγχος, µας λένε οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί -κι εγώ το
έζησα στην αυτοδιοικητική µου θητεία- ότι είναι µεγαλύτερος
αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο και τα στοιχεία τα παίρνει το
Υπουργείο πρώτο, παρά οι δήµοι, παρά τα δηµοτικά συµβούλια.
Είναι δυνατόν να δηµιουργείτε, λοιπόν, ένα µητρώο; Εκτός κι αν
υποψιαστώ -που δεν θέλω- ότι βάζετε έναν θεσµό δίπλα στον
θεσµό προκειµένου να πείτε ότι τώρα µπορείς και να καθυστερείς να το αναρτάς στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Γιατί λέει ότι πρώτα θα το
αναρτά εκεί, θα το καταγράφει στο µητρώο, άρα καθυστέρησέ
το στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σιγά σιγά, λοιπόν, απαξιώνεις τον θεσµό,
προκειµένου και αυτόν να τον απαλείψεις. Γιατί; Γιατί έχεις πρόβληµα σε σχέση µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς, οι οποίοι
έχουν δηµιουργηθεί από άλλους, θεσµοί καινοτόµοι και πρωτοποριακοί. Σε λίγο ελπίζω να µην δούµε και τα ΚΕΠ να έρχονται
να κάνουν την ίδια δουλειά και να αλλάζουν απλά όνοµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οκτώ οι αντιπεριφερειάρχες
από έξι. Γιατί; Ένας εδώ από σας που διαµαρτύρεστε, κυρίως.
Άκουσα κάτι φωνές εκεί. Εσείς ξέρετε; Σας είπε κανένας γιατί
οκτώ αντιπεριφερειάρχες από έξι; Εγώ ξέρω. Εσείς ξέρετε τι
δουλειά κάνουν οι αντιπεριφερειάρχες σήµερα και αν έχουν
πραγµατικά αρµοδιότητες οι αντιπεριφερειάρχες; Τι εξυπηρετούν; 1,4 εκατοµµύριο ευρώ. Από την τσέπη σας τα δίνετε; Από
την τσέπη τη δικιά µας και από την τσέπη του ελληνικού λαού.
Γιατί λοιπόν τα δίνουµε αυτά τα λεφτά; Εξυπηρετούν ποιον
σκοπό; Σε ποιο αναπτυξιακό πλαίσιο; Τι εξυπηρετούν; Και ο περιφερειάρχης -εδώ είναι η ταµπακιέρα- να είναι από όλες τις παρατάξεις, όπερ σηµαίνει µία πολιτική συναλλαγή ευθεία, καθαρή,
χωρίς καµµία ενοχή και τύψη.
Σε ό,τι αφορά τον δηµόσιο τοµέα, θέλω να πω, κύριε Υπουργέ,
ότι πάρα πολλές διατάξεις τις έχουµε δει µε πολύ µεγάλη προσοχή, τα συζητήσαµε και στην επιτροπή. Εµείς αυτό που λέµε και σας είπαµε και δυστυχώς δεν έχει γίνει καµµία κίνηση προς
αυτή την κατεύθυνση- είναι ότι οι παρεκκλίσεις στις διαδικασίες
δεν ωφελούν κανέναν. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγµή να κάνουµε όλοι µαζί και να βοηθήσουµε µε οµοθυµία σε αυτή την κατεύθυνση, είναι να φτιάξουµε ένα πραγµατικό σύστηµα το οποίο
θα είναι δίκαιο και αξιοκρατικό, δεν θα δηµιουργεί φθορές και
καθυστερήσεις στους οργανισµούς, ένα ΑΣΕΠ, λοιπόν, το οποίο
θα πληροί τα σύγχρονα κριτήρια µε όσες διευκρινίσεις χρειάζεται και µε όσες νοµοτεχνικές ρυθµίσεις χρειάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Αντ’ αυτού, δυστυχώς, κάνετε πάλι δηµοσίους υπαλλήλους
δύο ταχυτήτων, ενισχύετε ένα πελατειακό κράτος διευθυντών,
προϊσταµένων, τµηµαταρχών, κατά το δοκούν, και βεβαίως τους
κλείνετε και το µάτι λέγοντας: «Κοίταξε, καλώς καµωµένα τα
έχουµε όλα και εµείς πάλι εδώ θα ξαναβρεθούµε».
Εµείς, λοιπόν, δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε αυτού του
είδους τις διαδικασίες, όπως και σε όλα τα άρθρα σας που περιγράφετε µε το «κατά παρέκκλιση». Όπου, λοιπόν, λέτε «κατά παρέκκλιση», δεν µπορούµε να το δεχτούµε, ακόµη και όταν λέτε
«κατά παρέκκλιση νοικιάζουµε αίθουσες» ή «κατά παρέκκλιση µισθώνουµε κτήρια µε απευθείας ανάθεση χωρίς δηµοπρασία».
Γιατί; Γιατί δεν φέρνετε έναν νόµο -αφού αυτός δεν είναι αποτελεσµατικός- και να µας πείτε ότι αυτός είναι ο νόµος µε τον οποίο
µπορείτε χωρίς «κατά παρέκκλιση» να νοικιάζετε ή να µισθώνετε
κτήρια για τρία ολόκληρα χρόνια; Γιατί το κάνετε αυτό, αφού
έχετε την άπλα της νοµοθεσίας;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δηµόσια διοίκηση,
ακριβώς επειδή την έχουµε οραµατιστεί µε τον νόµο Πεπονή, µε
το ΑΣΕΠ, είναι θεσµοί που οφείλουµε να διαφυλάξουµε ως κόρη
οφθαλµού, λόγω της παραταξιακής µας συνείδησης και λόγω
της δηµοκρατικής µας συνείδησης, λόγω του προσήµου που
έχουµε στη χώρα.
Το δηµόσιο µετά από δέκα χρόνια κρίσης παρουσιάζει βασικές
ελλείψεις σε ειδικευµένο προσωπικό. Αυτό που είπαµε όλες
αυτές τις ηµέρες που όλοι διαβουλευτήκαµε ήταν ο κοινός παρανοµαστής όλων των ανθρώπων που υπηρετούν τη διοίκηση είµαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ, ότι τα ίδια λένε και σε σας- ότι
θέλουµε ένα δίκαιο σύστηµα το οποίο επιτέλους θα βάζει σε τάξη
τα πράγµατα και δεν θα φοβάται ο προϊστάµενος -φανταστείτε
πού φτάσαµε!- να αναθέτει καθήκοντα στον υφιστάµενο, διότι µε
το υπάρχον σύστηµα φοβάται ότι θα του φάει τη θέση. Λειτουργεί ποτέ έτσι ο θεσµός; Λειτουργεί ποτέ έτσι η δηµοκρατία;
Πρέπει, λοιπόν, στο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων και διευθυντών να είµαστε πολύ προσεκτικοί και να µην το βλέπουµε
σαν µία παροδική επενέργεια στο δηµόσιο σύστηµα. Μόνο µε
αυτό τον τρόπο δηµιουργούµε στελέχη καριέρας που νοιάζονται
για τη διοικητική λειτουργία και όχι διάττοντες αστέρες που περιφέρονται από θέση και θέση µόνο για το επίδοµα της θέσης
ευθύνης. Πέρασε πια αυτή η εποχή. Νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε
µία τελείως διαφορετική φάση.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αν συνεχίσουµε
αυτόν τον δρόµο στην αυτοδιοίκηση -και το λέω µε πόνο ψυχής,
κύριε Υπουργέ, γιατί αν και είµαι Βουλευτής, θεωρώ ακόµα ότι
είµαι αυτοδιοικητική- αν συνεχίσουµε να νοµοθετούµε µε τέτοιον
τρόπο, δεν θα πάµε τη χώρα πουθενά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε χωρίς να έχουµε σχέδιο ανάπτυξης των ΟΤΑ, πού
πάµε τη χώρα µέσω των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, έχετε φτάσει τα δεκαοκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Μας είπατε ότι σε λίγους µήνες, κύριε Υπουργέ, θα φέρετε νοµοσχέδιο το οποίο θα διευκρινίζει πλήρως τις αρµοδιότητες και
θα δίνει και το στίγµα σας. Τότε εγώ σας απαντώ ότι δεν έπρεπε
να το φέρετε αυτό. Δεν έπρεπε να το φέρετε αυτό ή έπρεπε να
φέρετε πρώτα το άλλο και µετά αυτό.
Τελειώνοντας λοιπόν και για να µην πολυλογούµε, θα σας καταθέσω ένα υπόµνηµα του ελληνικού δικτύου οµάδων τοπικής
δράσης «LEADER», τα αιτήµατα των οποίων τα γνωρίζετε γιατί
κατατέθηκαν στην επιτροπή. Σας καλώ να κάνετε δεκτή µια νοµοτεχνική τροποποίηση του άρθρου 15 για οικόπεδα τα οποία
προέρχονται από παραχώρηση για χρήση στον δήµο από άλλο
δηµόσιο φορέα, όπως και για το ρυµοτοµικό τους σχέδιο. Αυτά
είναι απαραίτητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας και ζώντας µέσα
στην αυτοδιοίκηση, πραγµατικά δεν κουράζοµαι ποτέ να λέω ότι
είναι το σπίτι µας. Η διοίκηση είναι οι συντηρητές του σπιτιού.
Και τα δύο είναι πολύτιµα και σπουδαία. Όµως, δεν µπορείς να
επιχειρείς ανακαίνιση του σπιτιού χωρίς ολοκληρωµένο σχέδιο.
Είναι σαν να µας λέτε «ανακαινίζω και πάω στα παλιά παντζούρια
να βάλω καινούργια». Ξέρετε τι θα πάθετε; Δεν θα µπορείτε να
ανοίξετε ούτε τα παλιά ούτε τα καινούργια. Και έτσι, δεν θα φρε-
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σκάρετε το δωµάτιο µε αέρα καθαρό, φρέσκο και µε νέο οξυγόνο.
Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, κύριε Υπουργέ. Το νέο νοµοσχέδιό σας ελπίζουµε να µεταφέρει περισσότερο οξυγόνο. Πάντως, το παλιό, αυτό που
συζητάµε, σε καµµία περίπτωση δεν έχει οραµατικό στόχο. Και
γι’ αυτό εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε επί της αρχής
µε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Κύριε Συντυχάκη, πριν σας δώσω τον λόγο, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος έχει ζητήσει τον λόγο αµέσως µετά το τέλος των ειδικών
αγορητών.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο σχέδιο νόµου εισάγεται πλήθος ρυθµιστικών διατάξεων
που αφορούν κατά κύριο λόγο τους ΟΤΑ, ζητήµατα εύρυθµης
λειτουργίας τους, την ιθαγένεια, τον εκσυγχρονισµό ληξιαρχικής
νοµοθεσίας, αλλά και τη δηµόσια διοίκηση µε ρυθµίσεις που
αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό. Πρόκειται για απαραίτητες
ρυθµίσεις, προκειµένου το αστικό κράτος να περάσει στην επόµενη φάση των αντιδραστικών εκσυγχρονισµών του κατ’ απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του µεγάλου κεφαλαίου.
Πρώτον, µε την Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού, η οποία
αντικαθιστά µία αντίστοιχη επιτροπή που είχε συστήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκεται να συνδεθεί πιο οργανικά ο όποιος
σχεδιασµός στους δήµους µε τις ιεραρχήσεις και τις επιδιώξεις
της κερδοφορίας, των επιχειρηµατικών οµίλων, όπως για παράδειγµα, στη διαχείριση των απορριµµάτων, στις ανανεώσιµες
ενέργειας, στο µεταφορικό έργο, τον τουρισµό, τις ιαµατικές
πηγές, την αλλαγή στις χρήσεις γης που διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα και πολλά άλλα, αλλά και µε το αίτηµα της
ΚΕΔΕ να διαχειριστούν αυτοτελώς οι δήµοι το 20% της επόµενης
προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ, αίτηµα που δεν απορρίπτει
η Κυβέρνηση, στον βαθµό βέβαια που θα δένεται µε τις συνολικές αναπτυξιακές και επενδυτικές στοχεύσεις του κεφαλαίου στη
χώρα µας.
Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασµού η Κυβέρνηση
επιδιώκει τη στήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην
τοπική διοίκηση διαµορφώνοντας νέα ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία. Θεσµοθετούνται οι αναπτυξιακοί οργανισµοί των ΟΤΑ, οι
ανώνυµες εταιρείες, τους οποίους αναγορεύει µάλιστα σε ισότιµους φορείς της τοπικής διοίκησης που µπορούν να ασκούν αρµοδιότητες των ΟΤΑ και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους
πολίτες. Θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, θα
ασκούν επιχειρηµατική δηλαδή δραστηριότητα. Με τον τρόπο
αυτό, προωθούνται παραπέρα οι ιδιωτικοποιήσεις αρµοδιοτήτων
και υπηρεσιών, υποβαθµίζονται κι άλλο οι υπηρεσίες των ΟΤΑ
αφαιρώντας δικαιώµατα και κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Πρόκειται για εταιρείες που θα µοιράζουν χρήµατα κατά το
δοκούν µακριά από το δηµόσιο λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια και θα προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Βέβαια,
αυτή η µορφή δεν είναι καινούργια. Κατά συνέπεια, ούτε καινοτόµα. Είναι παλιά και έχει αποτύχει. Απόδειξη η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών µέχρι σήµερα µε διασπάθιση του χρήµατος
του ελληνικού λαού. Χρησιµοποιούνται ξανά τα γνωστά φθαρµένα υλικά που έχουν φορτώσει τον λαό µε χρέη.
Προωθείται ένας ευέλικτος µηχανισµός προθύµων που δεν θα
αµφισβητεί ούτε τον σχεδιασµό και τις προτεραιότητες που τίθενται ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα των τεχνικών έργων. Ανοίγονται, δηλαδή, όλοι οι δρόµοι
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω των συµπράξεων των
κάθε λογής φορέων της τοπικής διοίκησης, οι οποίες µε τη σειρά
τους µπορούν να µπαίνουν σε προγραµµατικές συµβάσεις µε το
δηµόσιο, τα επιµελητήρια, τις τράπεζες, τους συνεταιρισµούς,
τις εργοδοτικές οργανώσεις, τα πανεπιστήµια και πάει λέγοντας.
Θα αναλαµβάνουν τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δηµόσιων
µελετών και έργων από ΟΤΑ και την τεχνική διοικητική υποστή-
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ριξη για θέµατα που άπτονται αρµοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών δόµησης, ώστε να τρέξουν γρηγορότερα τα επιχειρηµατικά project. Την ίδια στιγµή, οι τεχνικές υπηρεσίες των
ΟΤΑ θα συνεχίσουν να είναι αποδιοργανωµένος, χωρίς εξοπλισµό και στήριξη, οι τεχνικοί χωρίς εργασιακά δικαιώµατα και µόνιµη δουλειά, µε το κόστος µελετών και έργων να πηγαίνει στα
ύψη.
Η στελέχωση των οργανισµών αυτών θα γίνει µε τακτικό και
έκτακτο προσωπικό αντί για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού,
εξοπλισµό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ που απαιτούνται
άµεσα. Νοµοθετείτε τις ειδικές προσλήψεις στους αναπτυξιακούς οργανισµούς µε εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, που αν
και είναι ανώνυµες εταιρείες, θα διαχειρίζονται δηµόσιες υποθέσεις.
Παρά τις τεράστιες καταστροφές που έχουµε κάθε χρόνο σε
υποδοµές, παρά τις πάµπολλες αυθαιρεσίες που έρχονται στο
φως, παρά την τεράστια υποστελέχωση και την πολυπλοκότητα
των αρµοδιοτήτων, συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε τις τεχνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ ως αποθετήριο ευθυνών µε τις ποινικές και
αστικές ευθύνες να φορτώνονται στους υπαλλήλους.
Θεωρείτε σωστό ο πολίτης που παθαίνει ζηµιά από βλάβη ενός
οδικού δικτύου να µη στρέφεται κατά της περιφερειακής αρχής,
αλλά κατά του υπαλλήλου.
Χρησιµοποιείτε και σε αυτό το σχέδιο νόµου τον όρο περί «τεχνικής επάρκειας τεχνικής υπηρεσίας», χωρίς να έχει βγει η προβλεπόµενη κοινή υπουργική απόφαση, που να καθορίζει την
ελάχιστη στελέχωση σε αριθµό, σε ειδικότητα και άλλα. Μετατρέπετε τον δήµαρχο, εκτός από άρχοντα, και σε µηχανικό, που
θα έχει δικαίωµα να υπογράφει άδειες δόµησης και εξειδικευµένες διοικητικές πράξεις, που όταν θα θέλει να θεωρεί την τεχνική
του υπηρεσία µη επαρκή, θα συνάπτει προγραµµατική σύµβαση
µε την ΕΕΤΑ, τους αναπτυξιακούς οργανισµούς ή τη ΜΟΔ και
όταν θα θέλει θα τη θεωρεί επαρκή και θα µπορεί να φορτώνει
όσο θέλει τους υπαλλήλους.
Είµαστε λοιπόν κατηγορηµατικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση
των αρµοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και στη λειτουργία
τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε τη λογική κόστους-οφέλους. Ο σχεδιασµός των τεχνικών έργων, η ιεράρχηση, η εκπόνηση των µελετών, η εκτέλεση και η επίβλεψη µόνο εάν γίνεται
µέσα από έναν κεντρικό σχεδιασµό και φορέα µπορεί να βάζει
µπροστά τις λαϊκές ανάγκες σε υποδοµές, σε σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικούς σταθµούς και πάει λέγοντας.
Τρίτον, συστήνεται µητρώο δεδοµένων τοπικής αυτοδιοίκησης
για τη χάραξη αποτελεσµατικών και ενισχυµένων αναπτυξιακών
πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρει, µε αυτοµατοποιηµένες πλατφόρµες, που θα συγκεντρώνει την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης των οργανισµών τοπικής διοίκησης.
Αποτελεί ένα ακόµη εργαλείο στα χέρια της κεντρικής εξουσίας,
ώστε από καλύτερες θέσεις να εφαρµόσει την πολιτική της. Ο
στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών και οι διαφορετικές πήγες
χρηµατοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η προσέλκυση
όπως δήλωνε και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, και διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, που αντιµετωπίζουν την αυτοδιοίκηση παντού στον κόσµο, τις περιφέρειες, τους µεγάλους
δήµους µε αυξηµένο ενδιαφέρον.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν νέα, ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία στα χέρια της κεντρικής εξουσίας και από αυτή την
άποψη εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι. Κι ενώ τα κονδύλια της
ΣΑΤΑ έχουν µειωθεί πάνω από 80% στο διάστηµα 2009-2020, µε
υποδοµές στην άθληση και στον πολιτισµό να καταρρέουν από
την έλλειψη συντήρησης λόγω έλλειψης µέσων και προσωπικού,
η Κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους δήµους, µε δεδοµένη
την αδυναµία τους να τρέξουν ένα ήδη φτωχό τεχνικό έργο, να
µεταφέρουν το 50% της ΣΑΤΑ σε λειτουργικές δαπάνες, το τελευταίο τρίµηνο του χρόνου. Αυτή η κατάσταση αξιοποιείται από
την Κυβέρνηση και τις δηµοτικές αρχές για να εκχωρεί την εκµετάλλευσή τους σε ιδιώτες, όπως γίνεται στα αθλητικά κέντρα για
παράδειγµα. Οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι παραδίδονται στα
ιδιωτικά συµφέροντα. Σπανίως απαλλοτριώνονται χώροι για να
αποδοθούν στον λαό, λόγω και πάλι έλλειψης πόρων. Η συντήρηση σχολικών κτηρίων είναι πληµµελής είτε ανύπαρκτη. Οι
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ΣΔΙΤ, οι συµπράξεις δηλαδή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, προελαύνουν. Το οδικό δίκτυο των δήµων παραµένει ασυντήρητο και
επικίνδυνο. Απουσιάζουν σχεδιασµένες και εκτεταµένες παρεµβάσεις αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής
προστασίας, των κοινωνικών υποδοµών υγείας και πρόνοιας,
προβλήµατα που έρχονται και θα έρχονται µε τραγικό τρόπο
κάθε φορά στην επικαιρότητα.
Το δε σκέλος των αναπτυξιακών προγραµµάτων, το ΕΣΠΑ
2014-2020, αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες,
υποδοµές και έργα. Παρ’ όλα αυτά, το νέο ΕΣΠΑ προβάλλεται
αποπροσανατολιστικά από την Κυβέρνηση ως η µόνη χρηµατοδοτική πηγή για επενδύσεις στην τοπική διοίκηση.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη, για την οποία καλείται η τοπική περιφερειακή διοίκηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, περνάει
µέσα από την ασφυκτική και συνεχή υποχρηµατοδότηση, την ανταποδοτικότητα, που οδηγεί τα λαϊκά νοικοκυριά να βάζουν ολοένα και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, µε αύξηση φόρων και
τελών, την κατάργηση ή την παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών
σε ιδιώτες, το τσάκισµα εργασιακών δικαιωµάτων, µισθών και
συντάξεων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του άρθρου 18 για το πρόγραµµα πρόληψης στο σπίτι, που αναλαµβάνει το «Βοήθεια στο
σπίτι». Το κριτήριο της χρηµατοδότησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας, όπως αναφέρεται
στον ν.4509/2017 του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το πρόγραµµα προληπτικής
ιατρικής υποβαθµίζεται και περιορίζεται σε ορισµένες εργαστηριακές εξετάσεις για ένα µέρος των κατοίκων των άγονων και δυσπρόσιτων περιοχών, που χαρακτηρίζονται γενικώς ευάλωτοι,
και αυτό ακόµα, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το κατάλληλο υγειονοµικό προσωπικό για να κάνει την αιµοληψία στο
σπίτι του «ευάλωτου». Η ρύθµιση αυτή δεν είναι απλά ανεπαρκής, αλλά αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας, ένα πρόγραµµα
που ανατίθεται ως παράλληλο καθήκον στο ήδη αποδεκατισµένο
προσωπικό του «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο θα κληθεί να το
εφαρµόσει.
Φυσικά ούτε καν πρόβλεψη για προσλήψεις δεν υπάρχει, προκειµένου να καλυφθούν οι µεγάλες, τεράστιες ανάγκες για την
ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισµό δηµόσιων κέντρων υγείας,
που να διαθέτουν περιφερειακά ιατρεία και κινητές µονάδες και
να αντιµετωπίζουν δωρεάν όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των
ηλικιωµένων, παιδιών, γυναικών, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, χρόνιων πασχόντων κ.ο.κ.. Ούτε κουβέντα για την ένταξη όλου αυτού
του προσωπικού στο «Βοήθεια στο σπίτι», στις δηµόσιες µονάδες, στα κέντρα υγείας δηλαδή.
Με το παρόν σχέδιο νόµου τροποποιούνται, αναστέλλονται ή
προστίθενται διατάξεις στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» προς το χειρότερο. Οι όποιες ψευτοδιευκολύνσεις στις
δηµοτικές παρατάξεις για χώρο γραµµατειακής υποστήριξης,
που ορίζονταν µέχρι σήµερα, τις συναρτά πλέον µε το αν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το δικαίωµα επαναφοράς ενός
θέµατος για συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να προκύψει µόνο εάν προσκοµίζονται νέα στοιχεία που να το θεµελιώνουν, αλλιώς απορρίπτεται ως θέµα από τον πρόεδρο του
δηµοτικού συµβουλίου. Περνάει στην αρµοδιότητα της οικονοµικής επιτροπής ό,τι έχει να κάνει µε τους διαγωνισµούς έργων,
µελετών, όρων και επιτροπών που τα ελέγχουν, υποβαθµίζοντας
περισσότερο τον ρόλο του δηµοτικού συµβουλίου. Αναστέλλει
τις ρυθµίσεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» περί τοπικών δηµοψηφισµάτων
για όλη την περίοδο υπό τον φόβο παρεµπόδισης των επιχειρηµατικών project, που αφορούν δηµόσιες εκτάσεις, ανεµογεννήτριες, επιχειρηµατικές επενδύσεις σε περιοχές-φιλέτα. Περνάει
την αρµοδιότητα έγκρισης της τιµολογιακής πολιτικής των ΔΕΥΑ
και του τέλους του 80% για έργα αποχέτευσης και ύδρευσης από
το δηµοτικό συµβούλιο στην οικονοµική επιτροπή, που και πάλι
κυριαρχεί ο δήµαρχος. Ορίζει ότι το δηµοτικό συµβούλιο για να
αποφασίσει τη σύσταση, λύση ή συγχώνευση ενός νοµικού προσώπου του δήµου θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του οι-
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κείου δηµάρχου, µετατρέποντας τον δήµαρχο από εκτελεστικό
όργανο σε αποφασιστικό.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε οδηγό την κυβερνησιµότητα, στην κυριολεξία τα ισοπεδώνει όλα, µε τον δήµαρχο
να γίνεται η βασική και κύρια αρχή των πάντων. Αυτή είναι η
αστική δηµοκρατία σε όλο της το µεγαλείο.
Στο Κεφάλαιο Δ , για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
δύο ζητήµατα: Οι διατάξεις αυτές δυσκολεύουν την απόκτηση
ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς από την πρώην Σοβιετική
Ένωση. Τους επιβάλλει µάλιστα και την καταβολή παραβόλου,
σε αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία. Καταργεί επίσης τη δυνατότητα του άρθρου του ν.4604/2019, που έδινε τη δυνατότητα
απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα ανάπηρα παιδιά, δηλαδή στη δεύτερη γενιά µεταναστών, που γεννήθηκαν ή που µεγάλωσαν στην Ελλάδα, αλλά λόγω αναπηρίας σε ποσοστό άνω
του 80% δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ελληνικό
σχολείο, όπως απαιτείται για τα υπόλοιπα παιδιά. Η Κυβέρνηση
επικαλείται ότι οι υπηρεσίες που πιστοποιούν τα παραπάνω δεν
έχουν µόνιµο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό και παραπέµπει τα ανάπηρα ανήλικα παιδιά στα σχολεία ειδικής αγωγής ή
στις κοινές διατάξεις που ισχύουν για την απόκτηση ιθαγένειας
από τα άλλα υγιή παιδιά.
Επίσης, καταργεί τη θέσπιση ειδικής διαδικασίας για την κτήση
ελληνικής ιθαγένειας σε ανιθαγενείς Ροµά µε µακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα, µε την αιτιολογία ότι δεν καθορίζουν τα
στοιχεία µε βάση τα οποία µπορεί να αποδειχθεί η ανιθαγένεια,
καθώς και η µακρόχρονη παραµονή. Θα µπορούσε βέβαια η Κυβέρνηση να έφερνε µία ρύθµιση που θα εξειδίκευε αυτά τα στοιχεία και αυτά τα κριτήρια, θα διευκόλυνε την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας από Ροµά, που πράγµατι τη δικαιούνται,
αφού είναι γνωστό το πρόβληµα πολλών Ροµά που δεν είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια και δεν έχουν ιθαγένεια.
Σε σχέση µε τις διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και τη στελέχωσή της, κατά την άποψή µας, είναι άκρως αντιδραστικές. Η
σύνδεση της κινητικότητας µε την αξιολόγηση δεν έχει στόχο να
γίνουν καλύτεροι οι εργαζόµενοι ούτε να αναβαθµιστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αντί να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες οργανικά κενά µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, η Κυβέρνηση
προσπαθεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της υποστελέχωσης
των υπηρεσιών ανακυκλώνοντας το ίδιο ολιγάριθµο υπαλληλικό
προσωπικό και αυτό το πράγµα το λέτε κινητικότητα. Θεσµοθετούνται τεράστιοι περιορισµοί στα ζητήµατα της κινητικότητας
των υπαλλήλων των ΟΤΑ και εισάγονται τιµωρητικές διαδικασίες
στις περιπτώσεις που καθίστανται ατελέσφορη η διαδικασία µετάταξης ή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 15 Μαΐου.
Ταυτόχρονα ενώ ορίζεται ότι για την αξιολόγηση των υποψηφίων για µετάταξη λαµβάνεται υπ’ όψιν η συνάφεια των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων, παρακάτω απαιτείται επανεξέταση
της συνάφειας των µεταπτυχιακών τους δηλαδή, φτου και από
την αρχή εξέταση από το υπηρεσιακό συµβούλιο.
Για την επιλογή προϊσταµένων το νοµοσχέδιο προχωρά ακόµα
παραπέρα τον αντιδραστικό νόµο της αξιολόγησης του νόµου
Βερναρδάκη και προσθέτει ενισχυµένο ρόλο στην αξιολόγηση
που πρέπει να έχουν ενενήντα έως εκατό στις εκθέσεις αξιολόγησης για γενικούς διευθυντές και διευθυντές και από εβδοµήντα πέντε έως εκατό στις εκθέσεις αξιολόγησης για
προϊσταµένους.
Επιπλέον προσπαθεί να περιορίσει το εύρος των αποφοίτων της
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Τροποποιεί τη µοριοδότηση κριτηρίων στην επιλογή θέσεων ευθύνης σε διάφορα προσόντα, σεµινάρια κ.λπ., και κυρίως σε δεδοµένα βάση των οποίων
προβλέπεται η επιλογή σε θέσεις ευθύνης. Αυξάνει τα µόρια της
συνέντευξης και της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης και
µειώνει τα τυπικά προσόντα, την εργασιακή εµπειρία και την προϋπηρεσία.
Το άρθρο 76 που αφορά τους εργαζόµενους που διορίστηκαν
µε την 3Κ το 2018 αυξάνει τα έτη υποχρεωτικής παραµονής στον
φορέα που διορίστηκαν από δυο έτη που ισχύει σήµερα στα επτά
έτη.
Οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα εισπράττουν για άλλη µια
φορά την απαξίωση της Κυβέρνησης που δηµιουργεί εργαζόµε-
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νους πολλών ταχυτήτων. Ζητάµε να αποσυρθεί το συγκεκριµένο
άρθρο, να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος από όσους έχουν
ήδη ορκιστεί, να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόµενους, που
µε τους πρώτους οριστικούς πίνακες προσλήφθηκαν σε έναν
δήµο και τους νέους οριστικούς πίνακες βρέθηκαν σε άλλο, να
επιλέξουν σε ποιο δήµο θα εργαστούν. Οι τυχόν κενές θέσεις
που θα υπάρξουν σε δήµους να καλυφθούν από επιλαχόντες της
προκήρυξης 3Κ.
Σε σχέση µε τις διατάξεις που αφορούν την Γενική Γραµµατεία
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και ιδιαίτερα για το άρθρο 88 για
την οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων,
δεν µας βρίσκει σύµφωνους η στήριξη επιχειρήσεων εφηµερίδων, όχι γιατί διαφωνούµε µε τη στήριξη του Τύπου, ιδιαίτερα
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των περιφερειακών
και του τοπικού Τύπου, που τον τσάκισαν όλες οι κυβερνήσεις
τα τελευταία χρόνια µε την πολιτική και τα µέτρα που πήραν,
αλλά γιατί µε το άρθρο αυτό, όπως είναι διατυπωµένο, συµπεριλαµβάνονται ακόµα και οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, ουσιαστικά
όµιλοι που έχουν εφηµερίδες, µεγαλοεκδότες που εκτός των
άλλων χρωστάνε σε εργαζόµενους και σε ασφαλιστικά ταµεία
και µάλιστα ενώ βάζετε ως κριτήριο τη δεοντολογία στο συγκεκριµένο άρθρο του νόµου, δεν βάζετε την τήρηση των υποχρεώσεών τους προς τους εργαζόµενους.
Καταλαβαίνουµε ότι κάποια ζητήµατα θα εξειδικευτούν µε
υπουργικές αποφάσεις, όµως, το άρθρο αυτό δίνει το στίγµα στο
πού θα κινηθούν οι υπουργικές αποφάσεις. Από αυτή την άποψη
διαφωνούµε.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου σε σχέση µε την
τροπολογία η οποία κατατέθηκε για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες: Το λιγότερο που θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι
πρόκειται για ένα βάρβαρο, απάνθρωπο και τιµωρητικό καθεστώς
που έτσι και αλλιώς εφαρµόζεται. Το εφαρµόζετε πλέον εις διπλούν, plus όπως θα έλεγαν κάποιοι. Αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονταν σε ένα πρόγραµµα, στο Πρόγραµµα «ESTIA» µε
χρηµατοδότηση από την Ύπατη Αρµοστεία για ένα εξάµηνο δίνοντάς τους τροφή, στέγη. Με αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία
το εξάµηνο γίνεται µήνας. Εµείς εδώ είχαµε διαφωνήσει και στην
περίπτωση του εξάµηνου διότι µέσα σε ένα εξάµηνο τι θα µπορούσε να κάνει ένας πρόσφυγας, ένας µετανάστης; Να µάθει τη
γλώσσα; Να ακολουθηθούν οι διαδικασίες συνένωσης µε τους
συγγενείς; Να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τα παιδιά
να πηγαίνουν στα σχολεία; Τι από όλα αυτά θα µπορούσε να γίνει
µέσα σε ένα εξάµηνο; Τώρα το κάνετε προς το χειρότερο, το κάνετε δηλαδή, σε ένα µήνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα είκοσι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για απαράδεκτη διάταξη και υπάρχει ένα ερώτηµα:
Πόσοι είναι αυτοί που έχουν µείνει σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία και
έχει περάσει το εξάµηνο που σηµαίνει ότι είναι άστεγοι και δεν
έχουν τροφή; Είναι ένα ερώτηµα. Τι γίνεται µε όλον αυτό τον
κόσµο;
Κατά συνέπεια τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση; Θα ανοίξει
τα σύνορα να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στις χώρες προορισµού τους; Γιατί αυτό, κατά την άποψή µας, είναι το άσυλο
και όχι να εγκλωβίζονται εδώ. Αντί να καταγγείλετε τις απαράδεκτες συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας το
Δουβλίνο Ι και το Δουβλίνο ΙΙ ενισχύετε ακόµη τα µέτρα καταστολής και τον διπλό εγκλωβισµό αυτών των ανθρώπων στα νησιά
µας µε ό,τι βλέπουµε σήµερα να εξελίσσεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τέλος, µε αυτή την τροπολογία
προβλέπει αποσπάσεις και µετατάξεις εργαζοµένων από δηµόσιες υπηρεσίες κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας των ειδικών
διατάξεων, παρά τη θέληση των εργαζοµένων ενώ ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη
γνώµη των εργαζοµένων.
Στην πραγµατικότητα τι κάνετε; Αποδεκατίζετε τις δηµόσιες υπηρεσίες ενώ υπάρχουν παντού κενά, ενώ υπάρχει εντατικοποίηση
παίρνετε αυτό το προσωπικό, το αποσπάτε και το µετατάσσετε.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και εννέα εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα δηµοτικά σχολεία Αγίου Νικολάου
Κορησσίας Κέας και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θα πάω αµέσως στο νοµοσχέδιό σας, άλλωστε έχουµε πει πάρα πολλά και στις επιτροπές. Οι συνθήκες είναι
τέτοιες, άλλωστε συνδέονται όλα, η επικαιρότητα συνδέεται και
µε την τοπική αυτοδιοίκηση και µε τις περιφέρειες και µε τους
δήµους διότι το πρόβληµα αυτό, της λαθροµετανάστευσης δυστυχώς έχει πολλά πλοκάµια, οπότε αφορά και αντανακλά και
στις τοπικές κοινωνίες και στους δήµους και στις περιφέρειες.
Δυστυχώς τα πράγµατα δεν είναι καθόλου καλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Οι ειδήσεις που έρχονται είναι θα έλεγα και ανατριχιαστικές καθώς Τούρκοι υπουργοί πέταξαν πριν από λίγο µε
ελικόπτερα, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, πάνω από την περιοχή του Έβρου και καταγράφουν ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ,
τα δικά µας σηµεία φύλαξης των συνόρων µας. Πριν από λίγη
ώρα µάλιστα µαθαίνουµε ότι οι Τούρκοι στέλνουν και χίλιους
αστυνοµικούς ειδικών δυνάµεων για να παραλαµβάνουν τους δικούς τους λαθροµετανάστες και δηµιουργούν ένα κλίµα πάρα
πολύ άσχηµο. Θα πρέπει να αντιληφθούµε, όχι µόνο στην Αίθουσα αυτή, αυτό ίσως είναι µόνο η αρχή αλλά να αντιληφθούν
όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι εδώ πλέον προέχει η προστασία της πατρίδας µας, οπότε θα πρέπει να βρούµε µια κοινή
συνισταµένη και για να βρεθεί αυτή η κοινή συνισταµένη την
οποία φωνάζουµε εδώ και πάρα πολύ καιρό θα πρέπει να γίνονται ουσιαστικές κινήσεις και όχι προχειρότητες, όχι πασαλείµµατα, όχι µπαλώµατα κ.λπ. και να συµφωνήσουµε όλοι κάπου για
το πού πατάµε και πού βρισκόµαστε και τι θέλουµε να κάνουµε.
Όλα έχουν σχέση και συνάφεια και µε το νοµοσχέδιο -και θα το
συνδέσω, κύριε Υπουργέ, σε πολύ λίγο, θα το δείτε γιατί φέρατε
και τροπολογία στο νοµοσχέδιο αυτό την οποία θα αναπτύξουµε
σε λιγάκι που έχει να κάνει πάλι µε τα κέντρα κράτησης και µε
τις προσλήψεις πρέπει να γίνουν- όλα σχετίζονται µε την επικαιρότητα γι’ αυτό είµαστε εδώ και ένας ζωντανός οργανισµός και
θα σας τα πω σε λιγάκι. Όµως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε,
γιατί ακούγονται πάρα πολλά και στην Αίθουσα αυτή και στις αίθουσες των επιτροπών, όπου βρισκόµαστε, αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, κύριοι Υπουργοί, που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή εδώ πέρα τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει η Νέα Δηµοκρατία και ποιος είναι ο ρόλος της,
γιατί το είπα νωρίτερα στην επιτροπή και θα το επαναλάβω και
εδώ για να το ακούσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Βλέπουµε
τη σταδιακή µετάλλαξη της Νέας Δηµοκρατίας. Ξέρετε πώς η
κάµπια, κύριε Υπουργέ, γίνεται πεταλούδα; Αυτό το βλέπουµε
live, βλέπουµε µια αλλάγη και προσπαθούµε να καταλάβουµε
πού ακριβώς, επειδή παλαντζάρετε, θα καθίσετε, τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε. Γιατί είναι σηµαντικό να καταλάβετε εσείς και
να κάνετε την αυτοκριτική σας για το τι ακριβώς επιζητάτε, τι θέλετε να πετύχετε και µόλις το καταφέρετε αυτό να µας πείτε
ποιος είναι ο στόχος σας.
Γιατί αλλάζετε συνεχώς σχέδια, αλλάζετε συνεχώς πολιτικές,
αλλάζετε συνεχώς λαγούς και µας έχετε µπερδέψει. Και εξηγούµαι. Και να ρωτήσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας: Πού
είναι τα παιδιά του ΕΛΙΑΜΕΠ; Στις κρίσιµες αυτές στιγµές, αυτοί
οι οποίοι ετοιµάζουν και προετοίµαζαν και έκαναν ολόκληρα συνέδρια, από το ΕΛΙΑΜΕΠ, και βγήκαν και µας είπαν ότι είµαστε
υπερβολικοί και ότι είµαστε κατακτητικοί εµείς και ότι ζητάµε τα
πάντα στο Αιγαίο, πού είναι; Πού είναι τα παιδιά του ΕΛΙΑΜΕΠ;
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Πού είναι η κ. Μπακογιάννη, όλοι αυτοί οι κύριοι, οι Ροζάκηδες
κ.λπ.; Φύγανε τα παιδιά του ΕΛΙΑΜΕΠ και ήρθαν τα παιδιά της
Ελλάδος για λίγες µέρες, για λίγες παραστάσεις, µέχρι να δούµε
πού θα καθίσει η µπίλια, πώς θα µας πάει η ζυγαριά.
Ενοχλούµε τον εσωτερικό πυρήνα της Νέας Δηµοκρατίας, τον
πιο κεντρώο; Να βγάλουµε πάλι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Ενοχλούµε το πιο
δεξιό; Να βγάλουµε πάλι τα παιδιά της Ελλάδος. Αυτό κάνετε.
Αυτό όµως είναι εις βάρος της πατρίδας µας, γιατί δεν έχετε σχέδιο, δεν έχετε πλάνο, και δεν ξέρετε πού θα καταλήξετε. Αυτό
είναι το πρόβληµα.
Έχετε χωριστεί σε στρατόπεδα και αυτό που εγώ αναρωτιέµαι
είναι πόσο θα αντέξει τις πιέσεις ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι γενικώς έχει µια πιο κεντρώα
ιδεολογία και δεν έχει την ιδεολογία αυτή που εφαρµόζετε τις
τελευταίες ηµέρες. Γιατί λέγατε «όχι» στα push back και τώρα
λέτε «ναι» στα push back. Λέγατε «όχι» στα ακατοίκητα νησιά µάλιστα, στον Βελόπουλο και τι δεν έχετε σούρει για τα ακατοίκητα νησιά- και τώρα λέτε «ναι» στα ακατοίκητα νησιά. Το είπε
και ο κ. Μηταράκης σήµερα και το είπε και ο κ. Πέτσας. Δεν αποκλείεται τίποτα για τα ακατοίκητα νησιά. Λέγατε «όχι» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και το επανιδρύσατε το Υπουργείο
Μετανάστευσης. Λέγατε «όχι» στη διάχυση στην ηπειρωτική
χώρα, µετά είπατε «ναι», µετά είπατε «όχι» πάλι φοβούµενοι το
πολιτικό κόστος και τώρα λέτε «ναι».
Επίσης, δεν είναι κακό -σας το είπε και ο Βελόπουλος, ο Πρόεδρός µας, εχθές- να αντιγράφετε. Εµείς χαιρόµαστε που έχετε
ενστερνιστεί το πρόγραµµα της Ελληνικής Λύσης. Απλά θέλω να
σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, και ακούστε γιατί είναι πολύ σηµαντικό και σοβαρό. Αυτή τη δέσµη µέτρων της Ελληνικής Λύσης,
που πρότεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος πριν από έξι µήνες, την
εφαρµόζετε τώρα. Είναι αργά, γιατί έχει εξελιχθεί η κατάσταση
και πρέπει να υιοθετήσετε πλέον την καινούργια δέσµη µέτρων
που σας προτείνει. Γιατί είναι κόµµα µε προτάσεις η Ελληνική
Λύση, δεν είναι για την Αντιπολίτευση µόνο. Αυτή τη δέσµη µέτρων, λοιπόν, και τις ιδέες που σας δίνει, εφαρµόστε τα τώρα,
πριν να είναι αργά. Τα πράγµατα σοβαρεύουν πάρα πολύ.
Νέα δέσµη. Στείλτε τους στον Χαφτάρ. Σας το είπε χθες. Θα
σας βοηθήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε αυτό
το θέµα. Κάντε buffer zone, την ουδέτερη ζώνη. Σας τα είπε χθες.
Το έκανε η Γαλλία και η Ισπανία. Σας τα είπε ο άνθρωπος. Βάλτε
την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους πιέσει γι’ αυτό το πράγµα. Μην
κάνετε συνέχεια λάθη, γιατί δυστυχώς την πληρώνουν οι Έλληνες και η Ελλάδα.
Επίσης κάτι άλλο. Διευκρινίστε για όσους παράνοµους µπαίνουν στη χώρα µας και φυλακίζονται µε τέσσερα χρόνια και
υψηλό χρηµατικό πρόστιµο -γιατί αυτή είναι η απόφαση που πήρατε και ορθώς τη λάβατε επιτέλους-, αν ισχύει µόνο για τους
παράνοµους του Έβρου ή ισχύει και για τους παράνοµους των
νησιών, γιατί στα νησιά έχουµε αθρόα προσέλευση καθηµερινά,
βίαιη φυσικά. Ισχύει για αυτούς ή εκείνοι είναι νόµιµοι και µόνο
στα νησιά;
Πάτε και κάνετε τα ίδια λάθη, κύριοι Υπουργοί, και εδώ αντανακλά σε εσάς, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Πάτε τώρα στη Ροδόπολη να βάλετε χίλια άτοµα δίπλα σε ένα
νηπιαγωγείο που απέχει τριάντα µέτρα. Δε ρωτάτε πάλι την τοπική κοινωνία. Κάνετε επιτάξεις, αντέδρασαν οι πολίτες και κάνατε υπαναχώρηση. Στείλατε τα ΜΑΤ. Είπατε για επιτάξεις, κύριε
Υπουργέ. Δεν κάνατε; Το πήρατε πίσω όµως. Δεν πέρασε το
έργο γιατί υπήρξε η αντίδραση από την κοινωνία. Πήγανε τα
ΜΑΤ, φύγανε τα ΜΑΤ. Τώρα πάτε να βάλετε χίλιους ανθρώπους
σε µια περιοχή. Εµείς δεν λέµε να µην τους πάτε κάπου. Να τους
πάτε, αλλά όχι εκεί. Δίπλα σε νηπιαγωγείο, µέσα στην πόλη, µέσα
στο χωριό, µέσα στη Ροδόπολη, µέσα στις Σέρρες; Βάλτε τους
κάπου αλλού.
Επίσης να πω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγµατικά εγώ αντιλαµβάνοµαι τη δύσκολη θέση του. Έτσι είναι το πολιτικό παιχνίδι. Είναι µάχες, πολιτικές φυσικά πάντα. Κάποιες τις κερδίζεις
και κάποιες τις χάνεις. Κάποιες στιγµές βρίσκεσαι µε την πλάτη,
έτοιµος να σε κερδίσει ο άλλος στη µονοµαχία αυτή. Τι να κάνουµε; Όµως, δεν θα εκµεταλλευθεί κανείς την Ελληνική Λύση
από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σιγά-σιγά αρχίζουν να το κάνουν αυτό. Ούτε
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σπέκουλα θα κάνουν στην Ελληνική Λύση, για να ξύσουν λίγο
αυτοί το πατριωτικό τους κοµµάτι, το οποίο έχει γκρεµιστεί τους
τελευταίους µήνες τελείως και βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση,
ιδίως µετά την προχθεσινή ανασκευή, ανακυβίστηση, ό,τι θέλετε,
των δηλώσεων του κ. Τσίπρα, ότι τα κάνατε και εσείς αυτά.
Ξέρω ότι ενοχλείται ο εσωτερικός πυρήνας του κόµµατός σας,
αλλά εδώ πρέπει να κρατήσετε µια υπεύθυνη θέση, γιατί η πατρίδα κινδυνεύει. Και όταν λέµε «κινδυνεύει», κινδυνεύει. Εδώ δεν
είναι πλέον µωροµάνες να λιώνουν τα µπισκοτάκια και να ταΐζουν
τα µωρά τους που είπε η εισηγήτρια του Κινήµατος Αλλαγής. Χίλιους κοµάντος στέλνει σήµερα ο Ερντογάν. Πετάνε τα ελικόπτερα πάνω από τον Έβρο. Τα πράγµατα είναι δύσκολα και
χρειάζεται σοβαρότητα από όλους.
Πάω στο νοµοσχέδιο. Ξεκινάω λέγοντας ότι για την Ελληνική
Λύση, κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρο ότι η αυτοδιοίκηση των
ΟΤΑ σηµαίνει πάνω απ’ όλα διοίκηση έξω και πάνω από κάθε κοµµατικό συµφέρον. Για εµάς είναι ξεκάθαρο. Το µόνο συµφέρον
που πρέπει να ενδιαφέρει τους ΟΤΑ είναι αυτό το δηµοτών και
του δήµου, τίποτα παραπάνω. Και το παρόν νοµοσχέδιο θα
έπρεπε να διασφαλίζει αυτό ακριβώς.
Δυστυχώς, διαπιστώνουµε ότι για άλλη µια φορά στόχος σας
είναι να γίνετε αρεστοί στους δικούς σας άριστους, στους δικούς
σας κοµµατικούς φίλους. Αυτή είναι η δική µας άποψη και το δικό
µας συµπέρασµα. Λέτε ότι το δικό σας σχέδιο νόµο υπόσχεται
προοπτική και ανάπτυξη για τους ΟΤΑ, εκσυγχρονισµό και δηµοκρατία στη δηµόσια διοίκηση, διαφάνεια και τόσα άλλα ωραία.
Αυτά λέτε εσείς. Λυπάµαι γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί αφορά
στην εύρυθµη λειτουργία της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο στρατηγικής οπισθοδρόµησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα νοµοσχέδιο που αντί όλων αυτών που λέτε εσείς
ότι προωθεί, προωθεί τη µυστικότητα αντί της διαφάνειας και την
κοµµατική πελατεία αντί της αξιοκρατίας. Αυτά προωθεί το νοµοσχέδιο.
Καταθέσαµε προτάσεις. Δεν εισακούστηκαν. Πάµε παρακάτω.
Πάµε λίγο στα ΕΛΤΑ. Θα µείνω σε τέσσερα-πέντε άρθρα. Τα
ΕΛΤΑ, κυρίες και κύριοι -να το ακούσουν όλοι- αργοπεθαίνουν
και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για την ακρίβεια, παρακολουθείτε να αργοπεθαίνουν και δεν κάνετε κάτι για να τα σώσουµε.
Και τα ΕΛΤΑ είναι ένα ακόµη δηµόσιο κοµµάτι, περιουσία, προίκα
της πατρίδας µας µέσα σε µια µακρά λίστα που έχετε δηµιουργήσει όλοι σας, όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, όλοι όσοι κυβερνήσατε τη χώρα αυτή τα τελευταία σαράντα πέντε, σαράντα
έξι χρόνια και έχετε καταστρέψει τη δηµόσια περιουσία. Λέγεται
ΔΕΗ; Λέγεται ΕΛΤΑ; Λέγεται ΟΣΕ; Λέγεται «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»; Τώρα
το νέο hot κοµµάτι είναι τα ΕΛΤΑ.
Φέρατε το άρθρο αυτό και µας λέτε ότι πρέπει να πληρώσει ο
ελληνικός λαός 15.000.000 ευρώ -τόσα λέει µέσα το νοµοσχέδιο-, για να σώσουµε σε πρώτη φάση τα ΕΛΤΑ. Όχι για να τα σώσουµε, απλώς για να πληρωθεί ο κόσµος, οι µισθοδοσίες δηλαδή
-γιατί αυτό προβλέπει-, χρήµατα που βαραίνουν για άλλη µια
φορά την τσέπη του ελληνικού λαού. Είναι µια τονωτική ένεση
την οποία πληρώνει για άλλη µια φορά πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
Και θα µου πείτε: Και τι θέλετε να κάνουµε, κύριοι της Ελληνικής Λύσης; Να µην σώσουµε τα ΕΛΤΑ; Να τα αφήσουµε να καταστραφούν και να πνιγούν; Να τα σώσετε τα ΕΛΤΑ, αλλά να
κάνουµε κάποια στιγµή σε αυτή την Αίθουσα και αυτοκριτική.
Γιατί δεν γίνεται. Θα πρέπει κάποιος κάποια στιγµή στην Αίθουσα
αυτή να αναλάβει και την ευθύνη και να πληρώσει για όλα αυτά.
Έχουµε πει και για τη ΔΕΗ. Να δούµε τι έγινε η ΔΕΗ, ποιος ευθύνεται. Να τα πούµε αυτά, να βγούνε όλα στο φως. Ελάτε να
δούµε τι έχει γίνει µε τα ΕΛΤΑ. Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί µια επιχείρηση που ήταν µονοπώλιο για πολλά χρόνια έχει βουλιάξει και
είναι στα πρόθυρα της καταστροφής;
Πάµε τώρα σε κάποια άλλα σηµεία του νοµοσχεδίου. Αναφορικά µε τη δυνατότητα που δίνετε σε δηµάρχους, αντιδηµάρχους
και διάφορους δηµοτικούς συµβούλους, εθελοντικό αριθµό υπηρεσιών στο φορέα, το ακούσαµε και αυτό, εθελοντική εργασία
των δηµάρχων και των αντιδηµάρχων. Εδώ ο κόσµος καίγεται, οι
δήµαρχοι είναι στα κάγκελα, δεν ξέρουν πώς θα ξυπνήσουν το
πρωί, αν θα βρουν κάποιο hot spot στην περιοχή τους, αν θα
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δουν λαθροµετανάστες ή όχι, και τώρα θα κάνουν και εθελοντικές εργασίες. Μάλλον θεωρείτε ότι το έργο στους δήµους δεν
είναι και τόσο απαιτητικό.
Και να πω και το εξής. Ότι νοµοθετείτε σκεπτόµενοι µόνο το
κοµµατικό σας συµφέρον φαίνεται και από την ουσιαστική αύξηση των θεµατικών αντιπεριφερειακών από έξι σε οκτώ. Γιατί
τους αυξάνετε; Από τη µια µεριά, λέτε ότι υπάρχει χρόνος για
εθελοντική εργασία, ταυτόχρονα όµως αυξάνετε τους αντιπεριφερειάρχες. Θα σας πω γιατί το κάνετε. Το κάνετε για το
1.400.000 ευρώ δαπάνες. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτηµα
αυτό. Και είναι χρήµατα που επίσης προέρχονται από τους Έλληνες φορολογούµενους.
Πάµε παρακάτω. Μας ζητάτε να συµφωνήσουµε σε κάτι περίεργο. Έτσι θα το χαρακτηρίσω. Αφορά στα δηµοψηφίσµατα.
Εγώ άκουσα αυτά που µου είπαν και οι Υπουργοί στην επιτροπή
και τα έχω µεταφέρει φυσικά και στο κόµµα και στον αρχηγό µας.
Η Ελληνική Λύση πιστεύει ακράδαντα στην αυτοτέλεια και την
αυτονοµία της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που εκφράζει τη λαϊκή βούληση. Αυτή είναι η
αλήθεια. Γι’ αυτό και όποιος περιορισµός θα πρέπει να είναι για
συγκεκριµένους λόγους που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα υπέρτερου εθνικού συµφέροντος. Χρειαζόµαστε εξηγήσεις από εσάς,
για ποιο λόγο τα κάνουµε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να επισηµάνω
πόσο σηµαντικό είναι για τη χώρα µας να καθοριστούν συγκεκριµένα και αυστηρά κριτήρια.
Πάω σ’ ένα άλλο θέµα τώρα. Δεν χρειάζεται να επισηµάνω
πόσο σηµαντικό είναι για τη χώρα µας να καθοριστούν συγκεκριµένα και αυστηρά κριτήρια, για να χαρακτηριστεί κάποιος ως Έλληνας πολίτης. Ειδικά η ουσιαστική προϋπόθεση της επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, το οποίο βέβαια τώρα καταργείται. Συνολικά ζητούµενο
δεν είναι η επικαιροποίηση, αλλά το ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο
αυστηρό το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Κλείνω τώρα µε ένα θέµα, για το οποίο είµαι πάρα πολύ ευαισθητοποιηµένος. Το ξέρουν οι κοντινοί µου άνθρωποι και ο ευρύτερος κύκλος µου. Στην Ελληνική Λύση είµαστε πάρα πολύ
ευαισθητοποιηµένοι, όπως και ο Πρόεδρός µας που έχει τρία ή
τέσσερα κατοικίδια στο σπίτι του. Πάµε τώρα σ’ αυτό το θέµα,
το οποίο περνάµε όλοι πολύ γρήγορα. Είναι άρθρο του νοµοσχεδίου. Μιλάµε τώρα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου φιλοζωικών σωµατείων και ενώσεων.
Λέω εξαρχής ότι είναι µία σωστή κίνηση, προς τη σωστή κατεύθυνση για τα µητρώα. Όµως, όσο ωραίο και αν ακούγεται, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πρόβληµα είναι πολύ βαθύ,
είναι πολύ µεγάλο, το αντιµετωπίζουµε κάθε µέρα στους δήµους,
όπου ζει ο καθένας από εµάς. Εάν δεν ακολουθήσουµε ουσιαστικές παρεµβάσεις, δεν πρόκειται να λύσουµε αυτό το πρόβληµα µε τα αδέσποτα. Δεν υπάρχει από κάπου κάποια κύρωση.
Λέτε «ελάτε όσοι έχετε σωµατεία να εγγραφείτε, να πάρετε µητρώο». Το ίδιο που κάνετε, για παράδειγµα, για τις ΜΚΟ κ.λπ.,
που όποιος θέλει έρχεται. Και άµα δεν έρθει κάποιος, δηλαδή,
δεν συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του; Υπάρχει κάποια κύρωση;
Όχι.
Στείλατε, λέτε, τελεσίγραφο. Τελεσίγραφο έχει στείλει και ο κ.
Χρυσοχοΐδης στις ΜΚΟ. Από τελεσίγραφα έχουµε χορτάσει,
ουσία θέλουµε. Στο συγκεκριµένο θέµα, όπως σας είπα, απαιτούνται συγκεκριµένες στρατηγικές και στοχευµένες δράσεις και
όχι απλώς να λέτε «γραφτείτε στα µητρώα». Είναι πολύ καλό ένα
ξεκίνηµα, αλλά πάµε να το δούµε όλοι µαζί, µας αφορά όλους.
Πρέπει να δούµε τα τεράστια προβλήµατα που έχουµε µε τα
αδέσποτα. Δηµοτικά καταφύγια αδέσποτων, προγράµµατα στειρώσεων που πρέπει να γίνουν αυτά, καµπάνιες ενηµέρωσης του
κόσµου, µαθήµατα ζωοφιλίας, εµβολιασµοί, ταΐστρες, ποτίστρες
στους δήµους, κακοποίηση ζώων. Είναι σηµαντικά θέµατα. Παράνοµα εκτροφεία. Εκεί πρέπει να είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
Μην είστε πρόχειροι µε τέτοια θέµατα. Είναι σηµαντικά θέµατα
αυτά, είναι θέµατα παιδείας. Όχι µόνο εξαγγελίες, λοιπόν, αλλά
πάµε να το δούµε όλοι µαζί αυτό το θέµα, διότι είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Δεν χρωστάνε τίποτα οι τετράποδοι φίλοι µας να περνούν τα πάνδεινα εξαιτίας των ανθρώπων.
Κλείνοντας, κύριοι Υπουργοί, επισηµαίνω ότι το νοµοσχέδιό
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σας ούτε καινοτόµο είναι ούτε νεωτεριστικό. Δεν δίνει λύσεις στα
πολλά προβλήµατα, δεν δίνει λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα.
Το επιτελικό σας κράτος κατακρηµνίστηκε από το πελατειακό
σας κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ευχαριστήσουµε τον κ. Χήτα για τον χρόνο.
Τον λόγο θα πάρει τώρα από το ΜέΡΑ25 η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα και θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο
κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που σύµφωνα µε τα λεγόµενα των αρµοδίων Υπουργών θα εισφέρει στη
στρατηγική ανάπτυξη των ΟΤΑ και θα αντιµετωπίσει χρονίζοντα
προβλήµατα και φαινόµενα. Όµως, ας δούµε εάν πράγµατι θα
κάνει αυτό που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση φέρνοντάς το.
Κατ’ αρχάς όπως επισηµάνθηκε και από συναδέλφους πριν
από εµένα, έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο που αρχικά
ανέβηκε στη διαβούλευση µε είκοσι εννέα άρθρα και στη συνέχεια εµπλουτίστηκε. Καταλήξαµε έτσι να έχουµε υπό συζήτηση
ένα νοµοθέτηµα ενενήντα τεσσάρων άρθρων, µιας και προστέθηκαν πάρα πολλές διατάξεις από άλλα Υπουργεία, όπως Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
αλλά και το Μετανάστευσης και Ασύλου µε τη σηµερινή τροπολογία.
Περνώ, όµως, στα επιµέρους άρθρα, γιατί είναι αρκετά. Ξεκινώ
µε το πρώτο που θεσµοθετεί ουσιαστικά τη σύσταση Επιτροπής
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
µία επιτροπή που θα έχει εισηγητικό ρόλο. Για παράδειγµα, θα
µπορεί να καταθέσει προτάσεις.
Είναι κάτι που θα βλέπαµε θετικά σε πρώτη φάση, αν και εκκρεµεί να δούµε πώς τελικά θα υλοποιηθεί, µιας και είναι δεδοµένο πως πράγµατι απαιτείται να δηµιουργηθεί επιτέλους µία
ορθά σχεδιασµένη αναπτυξιακή πορεία για ολόκληρη τη χώρα.
Για τον φορέα που µπορεί να αναλάβει τον σχεδιασµό, τη διαχείριση και την υλοποίηση προγραµµάτων, όπως προβλέπει το
άρθρο 2, δυστυχώς, παρά τις συνεχείς ερωτήσεις µας στις συνεδριάσεις της επιτροπής δεν λάβαµε απάντηση. Θα επαναλάβω
και εδώ τα ερωτήµατα, µήπως έστω και σήµερα λάβουµε κάποιες
απαντήσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατ’ αρχάς τι είδους φορέας µπορεί να είναι αυτός; Πώς θα
πιστοποιείται η εµπειρία του και πώς θα επιλέγεται τελικά;
Το επόµενο άρθρο, το άρθρο 3, προβλέπει τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχουν τη
µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Θα ανήκουν στους
ΟΤΑ, αλλά θα µπορούν -µεταξύ άλλων- να εκτελούν δράσεις που
θα έχουν να κάνουν µε κρατικές ενισχύσεις και να διαχειρίζονται
αναπτυξιακά και άλλου είδους προγράµµατα. Φυσικά, θα διοικούνται, κατά τη συνήθη πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας, από
διοικητικό συµβούλιο, ενώ θα πρέπει να περιµένουµε να δούµε
πώς θα απηχούν το δηµόσιο συµφέρον, χωρίς να υπάρχει καµµία
δικλείδα ασφαλείας σ’ αυτό καθαυτό το νοµοσχέδιο ως προς το
πώς θα επιτευχθεί αυτό.
Έχουµε σοβαρές αµφιβολίες επ’ αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν είναι το µόνο ενδιαφέρον σηµείο στο συγκεκριµένο άρθρο. Έχουµε την κατάργηση του ΑΣΕΠ, καθώς για την
πλήρωση των θέσεων σε ό,τι αφορά το έκτακτο προσωπικό θα
µπορεί να αποφασίζει αποκλειστικά το διοικητικό συµβούλιο. Καταστρατηγείται έτσι για µία ακόµη φορά η έννοια της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Έχουµε, λοιπόν, τη δηµιουργία
εταιρειών που θα έχουν οικονοµική αυτοτέλεια, τον δικό τους
προϋπολογισµό, αλλά και την ευχέρεια να επιλέγουν το προσωπικό τους, έστω και το έκτακτο. Με τι κριτήρια, τι διαδικασίες
πρόσληψης και τι µισθό, ειλικρινά αναρωτιόµαστε.
Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε και παραβίαση του Συντάγµατος
και της αρχής της ισότητας στην αµοιβή για την ίδια εργασία,
καθώς θα έχουµε προσωπικό τακτικό και έκτακτο, που χωρίς
καµµία αµφιβολία δεν θα παίρνει την ίδια αµοιβή.
Επιπλέον µε την τρίτη παράγραφο του συγκεκριµένου άρθρου
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προβλέπεται η σύσταση µιας θέσης ειδικού συµβούλου του προέδρου, που η πρόσληψή του θα γίνεται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ
χωρίς για ακόµη µια φορά να έχουµε σαφή και αντικειµενικά κριτήρια πρόσληψης.
Επιπρόσθετα θεωρούµε πως παραβιάζεται και το άρθρο 102
του Συντάγµατος, καθώς µε το συγκεκριµένο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου περνούν αρµοδιότητες των ΟΤΑ στους αναπτυξιακούς
οργανισµούς. Για παράδειγµα, ενώ η διαχείριση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων µέχρι σήµερα ήταν αρµοδιότητα
των περιφερειών, πλέον θα µπορεί να γίνεται η διαχείρισή του
από τα νεοσύστατα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Το νέο, λοιπόν, αυτό νοµικό πρόσωπο θα έχει αρµοδιότητες
σε πολλές περιπτώσεις αντικρουόµενες, καθώς θα είναι τεχνική
εταιρεία των ΟΤΑ, αναθέτουσα αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης εθνικών ή συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων, διαχειριστής έργων και υπόλογος των ΚΔΕ.
Παράλληλα µε την πέµπτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται η απόσπαση σ’ αυτούς τους νέους οργανισµούς υπαλλήλων από φορείς της γενικής κυβέρνησης, µε κάλυψη της
µισθοδοσίας του αποσπώµενου προσωπικού από τον φορέα
υποδοχής, χωρίς όµως να διασφαλίζεται από πού θα προέλθουν
οι πόροι, για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες.
Προβληµατική, φυσικά, είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 5,
πως εάν δεν υπάρχει προϊστάµενος στην υπηρεσία δόµησης, τελικά τη διοικητική πράξη θα µπορεί να υπογράψει ο δήµαρχος.
Δεν είναι δυνατόν να περνάει και η συγκεκριµένη αρµοδιότητα
στον δήµαρχο. Πώς θα µπορεί να επιλέξει; Πώς θα µπορεί να
υπογράψει και ποιες αποφάσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του, όταν αφορούν καθαρά τεχνικά κοµµάτια;
Επιπλέον διευκρινίσεις συνεχίζουµε να ζητάµε και σε ό,τι
αφορά τις προβλέψεις του άρθρου 8, σύµφωνα µε το οποίο πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι ΟΤΑ µπορούν να αναθέτουν σε
εξωτερικούς συµβούλους την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων. Και εδώ τα ερωτήµατα είναι τα ίδια. Πώς θα επιλέγονται αυτοί οι σύµβουλοι; Με ποια διαδικασία; Με ποια αµοιβή
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους;
Το άρθρο 10 προβλέπει τον θεσµό του άµισθου ειδικού συµβούλου για την επικουρία δηµάρχων και αντιπεριφερειαρχών.
Όµως, παροχή εθελοντικής εργασίας δεν νοείται τουλάχιστον
στη χώρα µας, καθώς δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη στην ελληνική νοµοθεσία για κάτι τέτοιο, για κανενός είδους εργασία χωρίς αµοιβή. Έτσι σε περίπτωση εθελοντικής
εργασίας είναι αυτονόητο ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας εργασιακής και ασφαλιστικής, αναφορικά µε
την παροχή εργασίας χωρίς ασφάλιση και χωρίς καταβολή αποδοχών. Περαιτέρω δε, δηµιουργούνται σοβαρές ενστάσεις και
υπόνοιες για άλλου είδους αµοιβές, για συµφωνίες και ανταλλάγµατα στα οποία θα προσδοκά ο αµισθί ειδικός σύµβουλος.
Tο άρθρο 13 προνοεί για τις µέρες µετακίνησης εκτός έδρας
των αιρετών, χωρίς όµως να υπάρχει καµµία σχετική πρόνοια για
τη µετακίνηση των υπαλλήλων που καλούνται πολλές φορές να
καλύψουν µέρος του κόστους από την τσέπη τους, µιας και, ειδικά πλέον στις µέρες µας, η εκτός έδρας αποζηµίωση είναι σχεδόν µηδαµινή.
Περνάµε στο άρθρο 17 και την παράλληλη άσκηση καθηκόντων που εγείρει κι αυτή σοβαρά ερωτήµατα. Παρέχεται µε το
συγκεκριµένο άρθρο, η δυνατότητα στους τρεις µεγάλους δήµους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) να παρεµβαίνουν σε σηµεία της πόλης, ακόµη και αν τυπικά δεν τους ανήκει η
αρµοδιότητα. Τι κάνουµε έτσι; Δηµιουργούµε έναν κυκεώνα άλυτων προβληµάτων. Ο πολίτης θα στρέφεται στον δήµο, ο δήµος
θα καθυστερεί να ανταποκριθεί και µπορεί να µην ανταποκριθεί
και ποτέ.
Μοιραία θα προκύψει µια σειρά αλληλοκαλύψεων, χωρίς τελικά να ξέρει ο πολίτης ούτε πού να στραφεί και ούτε να λύνεται
τελικά το πρόβληµα. Μάλλον συνεχίζουµε ρητορικά να αναρωτιόµαστε παρ’ όλα αυτά, αφού πάρθηκε απόφαση, γιατί δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα σε όλους τους δήµους και δίνεται µόνο
στους τρεις ή αν πρόκειται να δοθεί µελλοντικά.
Σχετικά µε το άρθρο 18 το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε το
άρθρο 70, έχουµε την επέκταση του προγράµµατος «Βοήθεια
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στο Σπίτι» µε την «Πρόληψη στο Σπίτι». Το άρθρο 70 αναθέτει
παράλληλα καθήκοντα στους εργαζόµενους στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», µιας χρησιµότατης αλλά υποστελεχωµένης
δοµής.
Σε αυτούς τους εργαζόµενους χωρίς να υπάρχει καµµία πρόνοια για να αυξηθεί το προσωπικό µε προσλήψεις, ο νοµοθέτης
σκοπεύει να αναθέσει και άλλα καθήκοντα τα οποία απλώς θα
είναι συναφή µε τα ήδη ασκούµενα καθήκοντά τους, χωρίς να
έχουν ενηµερωθεί οι εργαζόµενοι, χωρίς να υπάρχει καµµία πρόβλεψη για να γίνουν προσλήψεις ώστε να στηριχθεί ακόµη περισσότερο µία τόσο σηµαντική δοµή.
Εξίσου προβληµατική κρίνουµε πως είναι και η διάταξη του άρθρου 19 σύµφωνα µε την οποία µπορεί η θέση ειδικού συνεργάτη
να πληρωθεί από πρώην δήµαρχο ή απόφοιτο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που αρκεί να έχει εµπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς καµµία εξήγηση για το πώς θα µπορεί πρακτικά να πιστοποιείται
αυτή η εµπειρία.
Θετικό κρίνουµε πως είναι το άρθρο 20 και είναι ένα καλό
πρώτο βήµα. Προσπαθεί να ρυθµίσει έστω αρχικά ένα πάγιο πρόβληµα, αυτό µε τα δέσποτα ζώα συντροφιάς, δηµιουργώντας ένα
µητρώο φιλοζωικών σωµατείων και ενώσεων µε στόχο την καταγραφή και τελικά την ορθή διαχείριση του φαινοµένου.
Ελπίζουµε να είναι ένα πρώτο βήµα, αν και θα χρειαστούν σοβαρότερες και πιο έντονες κοινοβουλευτικές και κυβερνητικές
πρωτοβουλίες. Θεωρούµε όµως πως είναι µια καλή αρχή για να
µπει ένα τέλος σε ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα, µιας και δυστυχώς έχουµε δει, ειδικά την τελευταία περίοδο, να αυξάνονται τα
περιστατικά κακοποίησης, να αυξάνεται ο αριθµός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έχουµε δει και περιπτώσεις σωµατείων
που χωρίς να λειτουργούν νόµιµα, έχουν προσπαθήσει να επωφεληθούν από την αγάπη φιλόζωων πολιτών, αλλά και από τα
όποια κονδύλια, δηµοτικά ή κοινοτικά.
Εξίσου θετική βλέπουµε την πρόβλεψη του άρθρου 22, σύµφωνα µε το οποίο διαγράφονται οφειλές ή παραβλέπεται η βεβαίωσή τους, όταν αφορούν ακίνητο του οποίου η
ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, καθώς µπορεί πράγµατι να αντιµετωπιστεί ένα πάγιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αρκετοί
συµπολίτες µας όταν βρεθεί στην κατοχή τους κάποιο ακίνητο
το οποίο δεν ηλεκτροδοτείται, είτε γιατί το κληρονόµησαν είτε
µε άλλον τρόπο και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι ως εκ θαύµατος
οφείλουν ένα τεράστιο ποσό στον δήµο.
Βρίσκουµε πως η πρόβλεψη µίσθωσης ακινήτων από τους δήµους για τη στέγαση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών,
αλλά και µονάδα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κινείται πράγµατι στη σωστή κατεύθυνση. όµως, επαναλαµβάνω και από το Βήµα αυτό, ότι θα θέλαµε να µάθουµε µε ποια
διαδικασία θα διασφαλιστεί το πώς τελικά θα επιλεγεί το ακίνητο
εκείνο που θα έχει το χαµηλότερο κόστος, καθώς να θυµίσω ότι
θα γίνεται µε απευθείας επιλογή και χωρίς δηµοπρασία.
Έντονο προβληµατισµό µας προκαλούν οι διατάξεις που αφορούν την ιθαγένεια και γι’ αυτό ζητήσαµε από τον Υπουργό να
αποσυρθούν και να έρθουν σε χωριστό νοµοσχέδιο, ώστε να συζητηθούν µε την πρέπουσα σηµασία, κάτι που θα έπρεπε να
εφαρµοστεί θεωρούµε σε όλες τις διατάξεις του παρόντος που
δεν αφορούν τους ΟΤΑ.
Οι συγκεκριµένες διατάξεις για την ιθαγένεια θεωρούµε πως
εγείρουν περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά που επιθυµούν λύσουν. Για παράδειγµα, έχουµε µε το άρθρο 42 την κατάργηση
της διάταξης καθορισµού ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά που
έχουν µια µακρά ιστορική παρουσία στη χώρα µας.
Περνάµε στα άρθρο 44, 45 και 46. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα θεωρούµε πως µπαίνει ένας περιορισµός µε τη µείωση των
κύκλων στη δυνατότητα κινητικότητας των υπαλλήλων, ενώ όσοι
εργαζόµενοι αιτηθούν µετάθεση σε ανώτερη κατηγορία υποχρεώνονται να το κάνουν µέσω του συστήµατος της κινητικότητας,
περιορίζοντας έτσι πρακτικά τις δυνατότητες εξέλιξής τους.
Ταυτόχρονα, φορείς που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κινητικότητας στερούνται της δυνατότητας
υποβολής αιτήµατος για νέες προσλήψεις. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζητούµενο δεν είναι να παίρνουµε έναν ερ-
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γαζόµενο από τη µία υπηρεσία για να τον µεταφέρουµε απλά σε
µία άλλη. Το ζητούµενο είναι να προχωρήσουµε σε νέες προσλήψεις ώστε πλέον να πάψει και ο ευρύς, αλλά και ο στενός δηµόσιος τοµέας να είναι υποστελεχωµένος.
Επίσης βλέπουµε πως η µετάταξη πλέον µπορεί να γίνεται
τόσο προς κενή οργανική θέση, αλλά όσο και προς συνιστώµενη
προσωποπαγή θέση. Εξαιρετικά ενδιαφέρον επιτρέψτε µου να
πω.
Έτσι αντί να γίνονται βήµατα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήµατος, την ώρα που προβλέπονται συχνά συµβάσεις µε ιδιώτες, έχουµε το κράτος να παραµένει υποβιβασµένο,
υποστελεχωµένο και να συνεχίζει να προσφέρει χαµηλότερου απ’
ό,τι θα έπρεπε επιπέδου υπηρεσίες στο κοινό, όχι γιατί δεν υπάρχει κατάρτιση από πλευράς υπαλλήλων, αλλά γιατί έχουµε απαξιωµένες υπηρεσίες και απαρχαιωµένο και ελλιπή εξοπλισµό.
Στο άρθρο 47 έχουµε την επανεµφάνιση της έννοιας της δοµηµένης συνέντευξης, που είχαµε πρωτοδεί στο πολυνοµοσχέδιο του Αυγούστου. Έχουµε µια µοριοδότηση, όπως
προβλέπεται, 25% για θέση προϊσταµένου τµήµατος, η οποία αυξάνεται και φτάνει µέχρι 40% για θέση προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται το ποσοστό που αφορά
τυπικά και αντικειµενικά προσόντα.
Όσο δηλαδή κάποιος ανεβαίνει ιεραρχικά στην αλυσίδα µετράνε λιγότερο τα τυπικά και αντικειµενικά προσόντα του και περισσότερο το πόσο καλά θα τα πάει σε µία συνέντευξη της
οποίας η αντικειµενικότητα δυστυχώς δεν µπορεί να διασφαλιστεί.
Αναρωτιόµαστε πώς µπορεί η Κυβέρνηση µε µία τέτοια διάταξη να συνεχίζει να µιλάει για αριστεία, αλλά νοµίζω ότι θα συνεχίσουµε να αναρωτιόµαστε ρητορικά.
Ως θετικές βλέπουµε αρκετές από τις προβλέψεις του άρθρου
49. Για παράδειγµα τη θέσπιση της υποχρεωτικής άδειας σε γυναίκες, µία φορά τον χρόνο, για να κάνουν τον απαραίτητο γυναικολογικό έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όµως δεδοµένου ότι µιλάµε για ένα άρθρο που βάζει πάλι µαζί
πολλές περιπτώσεις αδειών, θα είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί
απέναντι και σε αυτό.
Θετική είναι η πρόβλεψη παροχής νοµικής υποστήριξης για το
ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου τοµέα, καθώς πολλές φορές
δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί κατηγορούµενοι χωρίς να
φταίνε µόνο και µόνο λόγω της ιδιότητάς τους. Παρ ’όλα αυτά
θα θέλαµε να είναι πιο σαφής η διατύπωση ώστε να µην υπάρχει
κανένα περιθώριο µη παροχής τελικά της νοµικής υποστήριξης.
Το άρθρο 76 προβλέπει πως ένας υπάλληλος σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ θα µπορεί να κάνει αίτηση
απόσπασης, µετακίνησης ή µετάταξης µετά από επτά χρόνια,
όταν για όλο το υπόλοιπο δηµόσιο είναι δύο.
Ως θετικά κρίνουµε τα άρθρα 75 και 61 µε το δεύτερο τυπικά
να παρατείνει την ισχύ του πίνακα διοριστέων της 8Κ/2017.
Τώρα για το άρθρο 93 µία σύντοµη κουβέντα, πριν κλείσω.
Θεωρούµε πως η πολιτεία είναι εκείνη που θα πρέπει να στηρίζει τους αθλητές, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις και από το επίπεδό τους. Και το γεγονός ότι µετακυλίεται η στήριξη των
αθλητών για ακόµη µία φορά στους ιδιώτες και τη φιλανθρωπία
µάς προκαλεί έντονο προβληµατισµό.
Για την τροπολογία που φυσικά είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε την εν γένει πολιτική της Κυβέρνησης στο προσφυγικό, θα
µου επιτρέψετε να τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
Κλείνοντας, δεδοµένου ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα δαιδαλώδες νοµοθέτηµα που συνενώνει πολλά διαφορετικά κοµµάτια
άλλων Υπουργείων και αρµοδιοτήτων που µάλιστα δηµιουργούν
προβλήµατα παρά λύνουν, µε αποκορύφωµα την τροπολογία
που πήραµε πριν από λίγο στα χέρια µας, ως ΜέΡΑ25 δεν µπορούµε παρά να καταψηφίσουµε επί της αρχής το παρόν σχέδιο
νόµου, επιφυλασσόµενοι πως θα στηρίξουµε όσα άρθρα κρίνουµε θετικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τώρα τον λόγο θα πάρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ.
Κυριάκος Βελόπουλος.
Αµέσως µετά ακολουθεί ο κύριος Υπουργός και µετά η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να κάνω κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βεβαίως,
κύριε Υφυπουργέ.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να καταθέσουµε µια σειρά
νοµοτεχνικών βελτιώσεων, προκειµένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο τα κόµµατα να τις µελετήσουν. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί, είµαστε στη διάθεσή σας.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αλίµου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήταν 8 Αυγούστου του 2019, όχι πολύ µακριά,
όταν σας έλεγα ότι αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε για το επιτελικό κράτος στο Υπουργείο Εσωτερικών -ήταν νοµοσχέδιο για
τους ΟΤΑ- δεν θα λειτουργήσει. Σήµερα έρχεστε και µε επιβεβαιώνετε για ακόµη µία φορά ότι ήταν λάθος το νοµοσχέδιό σας.
Είχε λάθη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Εδώ, στην πολιτική δεν ισχύει το «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».
Κάνετε ένα λάθος στη Νέα Δηµοκρατία. Λειτουργείτε µε την τακτική του «κάλλιο αργά, παρά ποτέ», επειδή οι άλλοι δεν έκαναν
τίποτα. Δεν είναι έτσι. Έχετε έναν Πρωθυπουργό τεχνοκράτη.
Έχετε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος µιλάει συνεχώς για τη µεταρρύθµιση, αλλά και µόνο που φέρατε σήµερα ένα νοµοσχέδιο
το οποίο αφορά τους ΟΤΑ, για τους οποίους εσείς οι ίδιοι λέγατε
ότι το νοµοσχέδιό σας ήταν άρτιο, τέλειο, καλό και έπρεπε να το
ψηφίσουµε όλοι, έχετε ένα λάθος. Θα µας πείτε, λοιπόν, στην
οµιλία σας ότι κάνατε λάθος τον Αύγουστο και σήµερα κάνετε
το σωστό. Αν το πείτε αυτό, θα πω «Εντάξει, κάτι βελτιώνετε ή
βελτιώνεστε και οι ίδιοι σας στον πολιτικό σας λόγο».
Τότε µιλούσατε εσείς προσωπικά για τοµή και ολοκληρωµένο
σχέδιο. Τώρα µιλάτε για συµπλήρωση. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάτι
δεν κάνατε καλά. Κι αν δεν κάνετε αυτοκριτική οι ίδιοι, προσωπικά οι ίδιοι ως Κυβέρνηση, φοβούµαι ότι συνεχώς θα επαναλαµβάνετε τα ίδια λάθη.
Ας το αφήσουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιό σας του Αυγούστου
και ας πάµε στο καινούργιο.
Στο άρθρο 12 µιλάτε για τοπικά δηµοψηφίσµατα µε πλασµατικά διλήµµατα, κύριε Υπουργέ. Λέτε, δηλαδή, ότι αναστέλλετε
τα δηµοψηφίσµατα για έξι µήνες. Θα το δεχτώ. Δεν µπορώ να
δεχτώ, όµως, τη δικαιολογία. Πείτε µου τον λόγο. Τι φοβάστε;
Θα σας πω εγώ, γιατί καµµιά φορά υπάρχουν προφάσεις εν
αµαρτίαις. Έχετε µύχιες σκέψεις στη Νέα Δηµοκρατία. Φοβάστε
τις επιτάξεις. Φοβάστε, δηλαδή, την επιβολή της Κυβέρνησης
στις τοπικές κοινωνίες, µην τυχόν και πάνε οι ίδιοι και κάνουν δηµοψηφίσµατα και έχετε πρόβληµα πολιτικό για την απόφαση της
επιτάξεως, άσχετα αν παλινδροµείτε συνεχώς, γιατί κάνετε επίταξη και µετά το παίρνετε πίσω.
Φοβάστε, όµως, ότι υπό την πίεση των γεγονότων θα οδηγηθούµε σε δηµοψηφίσµατα. Αν φοβάστε την ακριτική µας Θράκη,
έχετε απόλυτο δίκιο γιατί το προξενείο το έχετε εκεί. Ξηλώστε
το προξενείο και εγώ είµαι µαζί σας, για να τελειώνει, να ξηλώσουµε το κακό. Από το προξενείο θα ξεκινήσουµε, όχι από τα δηµοψηφίσµατα. Αν ο φόβος σας είναι αλά καρτ, τότε έχετε ένα
θέµα.
Το θέµα το εστιάζω και στο άρθρο 41 του ν.3842 για την ιθαγένεια. Αναστέλλετε το άρθρο που διαπιστώνει τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Εγώ που µεγάλωσα στη Γερµανία -θέλω
να µε ακούτε-όταν µου ζητήθηκε από το γερµανικό κράτος, κύριε
Υπουργέ µου να γίνω πολίτης Γερµανός -και αρνήθηκα βέβαια,
δεν ήθελα, γιατί ήθελα να είµαι Έλληνας- µου ζητήθηκε γνώση
ιστορίας, γνώση γλώσσας και εξετάσεις. Εδώ µπαίνει ο κάθε
ένας και του δίνετε το δικαίωµα στην ιθαγένεια. Εδώ διαφωνώ,
διότι το γένος δεν δίδεται. Δεν γίνεται να δοθεί το γένος. Το
γένος είναι η ρίζα. Είναι άλλο θέµα η πολιτογράφηση.
Εδώ, όµως, υπάρχει µία εκτρωµατική αντίληψη περί της ελληνικής γλώσσης και εδώ είναι η ένστασή µου. Επειδή η Αριστερά
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χρησιµοποιεί τον διεθνή όρο «nationalism» που σηµαίνει «εθνικισµός», τον οποίο χρησιµοποιούσε η ακροδεξιά, οι ναζιστές και
οι φασίστες, νοµίζουν ότι είναι µία αρνητική εκφορά του λόγου.
Στα ελληνικά, η λέξη «εθνικισµός» προέρχεται από το «έθνος»
και το «έθνος» από τη λέξη «έθος». «Έθος» σηµαίνει ήθη, έθιµα,
παραδόσεις. Αυτό λέει ο Μπαµπινιώτης στο λεξικό του και όχι ο
Βελόπουλος.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την ιθαγένεια. Επειδή διεθνώς οι όροι
«πολιτογράφηση» και «ιθαγένεια» αλληλοκαλύπτονται, εσείς,
κύριε Υπουργέ, λέτε ότι θα έρχεται εδώ ένας τύπος που θα µιλάει
πακιστανικά και θα είναι Έλληνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε την
ιστορία ούτε τη γλώσσα.
Αν εσείς οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές καλύπτεστε απ’ αυτά
που ψηφίζετε, έχετε ένα πρόβληµα συναντίληψης.
Θα σας πω, λοιπόν, τι ισχύει στην Ευρώπη, αφού είστε Ευρωπαίοι και ευρωλάγνοι και θέλετε να κυβερνάτε µε βάση τις κοινοτικές οδηγίες, τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Στη Βρετανία, για να
πάρεις ιθαγένεια και να πολιτογραφηθείς Άγγλος, πρέπει να
έχεις γνώση γλώσσας, τρόπου ζωής, λευκό ποινικό µητρώο. Εδώ
δεν έχουν χαρτιά αυτοί που έρχονται και δηλώνουµε ότι είναι ο
Ιµπραήµ Χουσεΐν, ενώ είναι ο Χουσεΐν Μπαµπά! Πού είναι το ποινικό µητρώο και όχι παραβίαση -ακούστε- του νόµου περί µεταναστών; Τον παράνοµο που ήρθε στην Ελλάδα τον νοµιµοποιείτε
από το παράθυρο! Στην Αγγλία, στη Γερµανία πρέπει να έχεις
γνώση γλώσσας, ιστορίας, παρακολούθηση µαθηµάτων ένταξης,
όχι ποινικό µητρώο. Στην Ελβετία, πρέπει να έχεις δώδεκα χρόνια διαµονής και να δώσεις συνέντευξη για γλώσσα και ιστορία.
Και υπάρχουν πάρα πολλοί νόµοι άλλων χωρών. Στην Ισπανία
συµβαίνει το ίδιο, στη Γαλλία το ίδιο.
Θα ήθελα να σας πω κάτι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Το
2015-2018 ενεγράφησαν εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες σε εκλογικούς καταλόγους, «Ιµπραήµ Χασάν». Είναι απάντηση του κυρίου Υπουργού που την καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Μιλάµε για εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ανθρώπους, που σηµαίνει το 3% του εκλογικού σώµατος! Δεν παραβιάζεται η αρχή
της εκλογικής διαδικασίας, ναι ή όχι; Έρχονται και τους κάνουµε
«fast track» Έλληνες, ψηφίζουν και ακυρώνουν την ψήφο τη δική
µου, του Γιώργου, του Νίκου, του Σταύρου, ακόµη και του Χουσεΐν -αν θέλετε- που είναι µουσουλµάνος και είναι από τη Θράκη.
Παραβιάζεται η δική του ψήφος µε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες! Και µε βάση τον νόµο Σαµαρά που ψήφισε ο Σαµαράς εδώ,
µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φέρουν και τις οικογένειές τους.
Είναι υποχρεωµένο το κράτος. Εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες επί
τέσσερα άτοµα -να σας πω εγώ, γιατί γεννούν και πολλά παιδιά
αυτοί- είναι περίπου επτακόσιες χιλιάδες!
Έχετε δηµιουργήσει, είστε εν τη γενέσει µίας ισχυρής µουσουλµανικής µειονότητας στην Ελλάδα.
Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, τότε είστε στην πλήρη γραµµή
και συνταύτιση, κύριε Υπουργέ, µε τον αγώνα που κάνει ο Πρωθυπουργός εναντίον του «νατιβισµού». Είστε εναντίον της αυτοχθονίας των Ελλήνων, κύριε Θεοδωρικάκο. Έχετε επιλογές
αντεθνικές. Και το λέω µε σεβασµό στον όρο, διότι όταν είσαι αντινατιβιστής, είσαι αντεθνιστής! Τελεία και παύλα! Δεν υπάρχει
άλλη ορολογία.
Φέρνετε τροπολογία ότι δήθεν αλλάζετε για πρόσφυγες από
τα τρία στα επτά έτη, κύριε Υπουργέ. Για ανιθαγενείς δεν αλλάζετε, όµως! Εδώ όλοι αυτοί που έρχονται πετούν έγγραφα, ταυτότητες, διαβατήρια, κινητά. Πώς ξέρετε την ιθαγένεια του
Πακιστανού που δηλώνει Σύριος, ότι είναι Σύριος; Πόθεν το αντιλαµβάνεστε; Πόθεν τεκµαίρεται αυτό εδώ; Πείτε µου εσείς, για
να καταλάβω. Έρχεται ο Χουσεΐν και λέει «Εγώ είµαι Σύριος».
Δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίποτα. Το δηλώνει. Από πού τεκµαίρεται; Και µας λέτε ότι τα επτά έτη αρκούν;
Επί της τροπολογίας, να σας πω, κύριε Υπουργέ µου, ότι κουράστηκα µε όλους εδώ που λένε το ίδιο πράγµα. Κάποτε έλεγα
πόσο δίκιο έχει η Νέα Δηµοκρατία για τις αντιδράσεις της για τις
τροπολογίες που έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ, όµως, γιατί την ίδια
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ακριβώς βιοµηχανία κάνετε και εσείς. Ακολουθείτε την ίδια ακριβώς διαδικασία, παραβιάζοντας κάθε έννοια Κανονισµού, κάθε
έννοια δηµοκρατίας, κάθε έννοια λογικής, αν θέλετε, εδώ µέσα
κάθε φορά που έρχεται ένα νοµοσχέδιο.
Γιατί φέρνετε τροπολογίες; Για προσλήψεις, µετατάξεις, αποσπάσεις και εµβόλιµες διατάξεις για απευθείας αναθέσεις. Γιατί
απευθείας αναθέσεις; Εσείς κατηγορούσατε αυτούς εδώ.
Θυµάµαι, κύριε Θεοδωρικάκο, που άκουγα εσάς και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη -θέλω να µε ακούτε, αν µπορείτε, γιατί
θεωρώ ότι είναι εποικοδοµητικός ο διάλογος, αλλά πρέπει να
ακούτε καµιά φορά- κι έλεγε ο Άδωνις ότι ετούτοι εδώ µε τον Καµένο έκαναν απευθείας αναθέσεις για τα «hot spots»! Το ίδιο κάνετε και εσείς σήµερα. Επιχειρείτε να κάνετε διά νόµου
απευθείας αναθέσεις. Δεν µας λέτε πόσοι είναι. Λέτε για την αποµάκρυνση από τις δοµές. Μίλησα µε τον κ. Μηταράκη το πρωί.
Λέτε ότι θέλετε να αποµακρύνετε από τις δοµές όλους τους λαθροµετανάστες, τους πρόσφυγες, τους µετανάστες. Όπως θέλετε, πείτε τους, εµένα δεν µε ενδιαφέρει. Ο καθένας βαφτίζει
ό,τι θέλει εδώ µέσα. Όµως, δεν µας λέτε πόσοι είναι και πώς θα
αποµακρυνθούν. Πού θα πάνε; Θα τους πάτε στη Ροδόπολη Σερρών; Σε ένα χωριό πεντακοσίων, εξακοσίων ανθρώπων, θα πάτε
χίλια άτοµα που δεν ξέρουµε ποιοι είναι; Δεν ξέρουµε. Κατά δήλωσή τους είναι! Εγώ λέγοµαι Βελόπουλος. Δεν µπορώ να λέγοµαι Σιµόπουλος ή Λιβανός. Έρχεται αυτός και δηλώνει ότι είναι
ο Ιµπραήµ, ενώ είναι ο Χουσεΐν.
Πώς είστε σίγουροι και του δίνετε τη δυνατότητα, λοιπόν,
χωρίς λήψη προληπτικών µέτρων, αλλά κυρίως ταυτίσεως προσώπων και δέχεστε ό,τι σας λέει ο άλλος; Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν έχετε σχέδιο. Δεν έχετε πρόγραµµα. Ακολουθείτε µια πεπατηµένη οδό µε την οποία διαφωνώ λογικά. Και το λέω ευθέως.
Σας είπαµε: «Πάρτε το δικό µας πρόγραµµα». Το εφαρµόζετε
αλά καρτ. Τσιµπολογάτε συνεχώς. Ακούω τον κ. Πέτσα σήµερα
να µιλάει για ακατοίκητα νησιά. Όταν το είπα εγώ εδώ, όχι γιατί
είµαι µέντιουµ ή προφήτης, αλλά γιατί ο πολιτικός κατά την τελολογική ερµηνεία του όρου πρέπει να προβλέπει. Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη και όχι καταστολή.
Σας είπα λοιπόν, εάν θέλετε να λύσετε το πρόβληµα, πηγαίνετε σε ακατοίκητα νησιά για να µην καλοπερνούν. Να κόψουµε
τις ΜΚΟ, να τις κλείσουµε. Δεν τις κλείσατε ακόµη. Τις κρατάτε
όρθιες. Να κάψουµε τα επιδόµατα για να µη λέµε «ανοίξαµε και
σας περιµένουµε». Σας τα είπα από την αρχή. Θα τα κάνετε.
Είµαι βέβαιος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πιστέψτε µε. Διότι θα έρθουν χιλιάδες από δαύτους.
Μας έχουν πάρει χαµπάρι ότι είµαστε ξέφραγο αµπέλι και θα
έρθουν χιλιάδες. Ήδη, περιµένουν στα σύνορα. Αυτό είναι µια
άλλη ιστορία µε την Τουρκία που θέλει µεγαλύτερη προσοχή από
όλους, βέβαια, γιατί είναι εθνικό θέµα αυτό που συµβαίνει στον
Έβρο.
Εγώ έχω µπροστά µου το πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» και κάνει
κριτική γιατί κλείσαµε τα σύνορα. Και εγώ απορώ: Στον ΣΥΡΙΖΑ,
πόσες γραµµές υπάρχουν; Υπάρχει η γραµµή του Αλέξη Τσίπρα
που πήγε στο κανάλι που έλεγε βοθροκάναλο µαζί µε τον κ. Πολάκη ή η γραµµή της «ΑΥΓΗΣ»; Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ας µου
πει κάποια στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλει επιτέλους. Να µας πείτε
εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστεροί, που κάποιοι από εσάς µένουν
στην Εκάλη, γενικά η Αριστερά, τι στο καλό θέλει να κάνει για
τους λαθροµετανάστες. Τι να κάνουµε; Θέλετε να τους λέµε πρόσφυγες; Με τους πρόσφυγες. Πείτε µας, τι πρέπει να κάνουµε
ακριβώς. Να ανοίξουµε όπως έλεγε η Σία τα σύνορα και να περνούν ελεύθερα οι άνθρωποι; Να µην κάνουµε κανέναν έλεγχο σε
κανέναν; Και κατηγορείτε αυτούς που επιχειρούν µε έναν τρόπο
-θα έλεγα- πληµµεληµατικού χαρακτήρα να κάνουν κάτι, έστω
τσαπατσούλικα, άρπα κόλλα. Επιχειρούν να κάνουν κάτι. Αυτούς
τους λέτε ακροδεξιούς. Επειδή θέλουµε να διαφυλάξουµε εµείς
την πατρίδα µας, τα σύνορά µας, να µην µπούµε στη µέγγενη
του υβριδικού πολέµου του Ερντογάν είµαστε ακροδεξιοί; Είµαστε ακροδεξιοί όταν λέµε ότι είναι υποχρέωση ενός κράτους να
φυλάει τα σύνορά του; Δεν το καταλαβαίνω. Τότε, γιατί πήγε
στρατιώτης ο κ. Τσίπρας στο Ναυτικό; Πείτε µου, γιατί πήγε
στρατό. Εσείς γιατί πήγατε φαντάροι; Πήγαµε για να φυλάµε τα
σύνορα της χώρας. Αλλιώς, καταργείστε τον στρατό, κύριοι του
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ΣΥΡΙΖΑ, και πείτε: Είµαστε εναντίον του στρατού. Καταργήστε
τα σύνορα το Λιµενικό, την Αστυνοµία, να µπουκάρουν όλοι µέσα
και να γίνουµε ό,τι να ’ναι. Δεν γίνεται έτσι.
Κάποια στιγµή, όταν µπήκαµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο υποσχέθηκα ένα πράγµα, κύριε Υπουργέ: Η παρουσία µας εδώ θα
είναι εποικοδοµητική. Θα έχουµε προτάσεις. Και έχουµε καταθέσει πολλές προτάσεις. Και θα σας καταθέσω και µία ακόµη, η
οποία είναι σηµαντική για εµένα.
Αν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που επιχειρεί σήµερα η Τουρκία είναι αποσταθεροποίηση της χώρας -αυτή είναι η πραγµατικότητα- και αν ξεφύγει από τη λογική του κόµµατος και τη λογική
της κοµµατικής συσπειρώσεως και το αντιληφθεί όλο το πολιτικό
σύστηµα, τότε, ίσως προλάβουµε τις εξελίξεις. Αλλιώς, θα τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις και θα παραδώσουµε µια Ελλάδα
πολύ µικρότερη από αυτή που παραλάβαµε.
Και επειδή εγώ είµαι από αυτούς που πιστεύουν πάνω απ’ όλα
στις φιλίες µεταξύ χωρών, αλλά µε βάση το WIN-WIN, να πω τι
έκαναν οι φίλοι σας οι Γερµανοί που λατρεύετε εσείς στη Νέα
Δηµοκρατία. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
Εσείς, εκεί. Έχετε µια µονοµανία µε τη Γερµανία.
Οι Γερµανοί, λοιπόν, αποφάσισαν να βοηθήσουν την Ελλάδα,
γιατί πιεζόµαστε µε τους λαθροµετανάστες. Και τι µας έκαναν;
Μας έδωσαν 7.000.000 που δεν φτάνουν ούτε για πέντε, έξι
µήνες. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω αυτό. Στέλνουν -κύριε
Υπουργέ, το έµαθα το πρωί και χάρηκα, ειλικρινά, για πρώτη
φορά πρέπει να πω µπράβο στη Γερµανία που στέλνει βοήθειαείκοσι αστυνοµικούς, ένα ελικόπτερο και δέκα κάσες µπύρες
γερµανικές. Μόνο για γέλια είναι αυτή η ιστορία. Και βγάζουν
ανακοινώσεις ότι µας βοηθούν οι κύριοι αυτοί, όταν η ίδια η Γερµανία αρνείται µε απόφαση του κοινοβουλίου τους να δεχθούν
πέντε χιλιάδες ασυνόδευτα παιδάκια. Αυτοί είναι οι φίλοι σας οι
Γερµανοί.
Όσο δεν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν φιλίες µεταξύ κρατών και εθνών πέφτετε στην παγίδα τις φασιστικής, ναζιστικής
αντίληψης της Γερµανίας. Δυστυχώς, το λέω αυτό. Για το αν είναι
φίλοι δικοί µας, θα σας απαντήσω αλλιώς. Είναι φίλοι της Τουρκίας. Η Γερµανία είναι φίλη της Τουρκίας. Πάντοτε ήταν, επί δύο
ολόκληρους αιώνες. Μάθετε λίγη ιστορία. Η Γερµανία στήριζε
πάντοτε την Τουρκία. Και τη στήριζε για τα δικά της συµφέροντα.
Διότι πάντοτε η Ελλάς πήγαινε µε τη λογική -αν θέλετε- της δηµοκρατίας, της δύσεως και όχι του αυταρχισµού του Γερµανού
Κάιζερ ή του Χίτλερ ή οποιουδήποτε Ναζιστή ή φασίστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Με την Αντάντ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Με την Αντάντ πηγαίναµε. Λογικό είναι. Με τη Γαλλία,
την Αγγλία, την Ιταλία και λοιπές δυνάµεις, εν πάση περιπτώσει.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η Γερµανία είναι εχθρική προς την Ελλάδα.
Όταν λοιπόν σας έλεγα για ακατοίκητα νησιά, µου έλεγε ένας
συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ: «Τι θέλετε να κάνετε; Το Ellis Island;».
Είναι γνωστή η ιστορία µε την Αµερική.
Στην Ελλάδα έχουµε πέντε Ellis Island, όχι ένα. Έχουµε τη
Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Λέρο και την Κω. Υπάρχει µια ιδιοµορφία εκεί, διότι εκεί βιάζουν παιδάκια. Εκεί βιάζει ο ένας τον άλλον.
Σκοτώνουν. Μαχαιρώνονται. Ellis Island τα κάναµε κι εµείς εκεί,
δυστυχώς. Εκεί υπάρχουν, όµως, κάτοικοι, Έλληνες.
Πάρτε τους λοιπόν στα ακατοίκητα νησιά. Αν θέλουν να σφάζονται µεταξύ τους, ας σφαχτούν µεταξύ τους. Βάλτε και τις
ΜΚΟ, που δεν τις κλείσατε ακόµη να φυλούν τον χώρο εκεί και
να είναι γύρω γύρω και να κονοµάνε όλοι µαζί λεφτά. Μη τους
βάζετε όµως σε κατοικηµένες περιοχές.
Ποιο είναι το σχέδιο του Ερντογάν; Έχω συνηθίσει εδώ, πέρα
από προτάσεις, να καταθέτω και συγκεκριµένα πράγµατα για να
καταλάβετε. Έβρος. Τουρκικό δηµοσίευµα χθεσινό. «Φάση πρώτη:
είκοσι χιλιάδες και δηµιουργία ουδέτερης ζώνης στην ανατολική
πλευρά του Έβρου ποταµού». Δηλαδή στα σύνορά µας. Είναι η
πρώτη φάση του σχεδίου Ερντογάν. «Φάση δεύτερη: Δηµιουργία
hot spot». Το ετοιµάζει. Το είπα προχθές και το ετοιµάζει σήµερα.
Από σήµερα, ξεκίνησε το hot spot ανατολικά του Έβρου. «Τρίτη
φάση: Μετά από δύο µήνες, καθορισµός ουδέτερης ζώνης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη σφραγίδα της Τουρκίας».
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Θα έχουµε λοιπόν ανατολικά του Έβρου µία οµάδα τριάντασαράντα χιλιάδων ανθρώπων ισλαµιστών. Και θα έχουµε στην
Κοµοτηνή, τη σφηγκοφωλιά του τουρκικού επεκτατισµού σοβινισµού στο προξενείο, στην άλλη πλευρά. Θα είναι σάντουιτς ο µοναδικός νοµός, ο Έβρος, η γραµµή άµυνας µας, που έχει
συµπαγή, εθνική, ελληνική παρουσία, χωρίς πράκτορες.
Σχέδιο δεύτερο: Θα θυµίσω κάτι σε µερικούς που δεν ξέρουν
ιστορία. Θυµάστε τι έγινε το 1975 µε τον Βασιλιά Χασάν τον Β
στο Μαρόκο; Να σας πω εγώ τι µπορεί να γίνει.
Ήταν κατάκτηση της Ισπανικής Σαχάρας. Την είχαν πάρει οι
Ισπανοί. Ήθελε να απελευθερώσει ο βασιλιάς του Μαρόκου αυτή
την περιοχή. Έβαλε µπροστά τα γυναικόπαιδα κι έκαναν πορεία
µέχρι την Ισπανία. Μπήκαν από τα σύνορα και µπούκαραν στην
Ισπανία, γιατί ήθελε την αυτονοµία, την αυτοδιάθεση της περιοχής. Ήθελε το Μαρόκο να γίνει ανεξάρτητο. Και µπήκε µέχρι την
Ισπανία. Δεν πυροβόλησε κανείς Ισπανός γιατί ήταν άµαχοι.
Φανταστείτε λοιπόν να έρθουν είκοσι χιλιάδες από αυτούς
τους τύπους και να µπουκάρουν σαν ποτάµι. Φανταστείτε µέχρι
πού µπορεί να φτάσουν. Η ιστορία επαναλαµβάνετε σαν φάρσα
και χρησιµοποιείται από τον κάθε Ερντογάν. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε το σχέδιο αυτό. Ψάξτε λίγο την ιστορία, το 1975. Σας είπα για τον βασιλιά Χασάν Β του Μαρόκου.
Υπάρχει κι άλλο σχέδιο. Υπάρχει η ασύµµετρη απειλή. Αυτό
που σας έλεγα προηγουµένως: Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι προήλαυσαν µέσα από την Ισπανική Σαχάρα στις 6 Νοεµβρίου 1975 συνοδεία είκοσι χιλιάδων στρατιωτών. Οι ισπανικές
δυνάµεις δεν άνοιξαν πυρ, φοβούµενες µη σκοτώσουν αµάχους.
Τελικά, τι έγινε; Έγινε η Συµφωνία Μαδρίτης στις 14 Νοεµβρίου
1975. Το Μαρόκο και η Μαυριτανία µοίρασαν τα εδάφη της Ισπανικής Σαχάρας κι έχασε η Ισπανία. Το λέω για να σκεφτούµε συνειρµικά τη Θράκη µας και τι µπορεί να συµβεί. Και το λέω στους
φίλους του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο για να καταλάβουν τι έρχεται.
Ας αντιληφθούν ότι το κόµµα δεν είναι πάνω απ’ όλα. Η Ελλάδα
είναι πάνω απ’ όλα.
Το σχέδιο Ερντογάν για εµένα είναι ο αντιπερισπασµός, το
τρίτο σχέδιο του. Μας κουράζει στον Έβρο. Μας δοκιµάζει ψυχολογικά ως χώρα και ως πολιτικό σύστηµα. Είναι αντιπερισπασµός. Θα χτυπήσει στο Αιγαίο. Αυτό είναι δεδοµένο. Γι’ αυτό
προσοχή στο Καστελόριζο, στη Ρω και στη Στρογγύλη. Το λέω
εδώ. Να το θυµάστε. Να προσέχουµε τις συγκεκριµένες περιοχές. Κάνω έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να προσέξει
αυτές τις περιοχές.
Κλείνω µε προτάσεις.
Χθες σας είπα για τον Χαφτάρ. Είµαι στην ευχάριστη θέση να
σας πω ότι το άκουσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και µπράβο,
κύριε Υπουργέ, που χθες ο κ. Δένδιας στον κ. Μυλωνάκη είπε ότι
το ακούσει αυτό ως ιδέα. Να κάνουµε buffer zone στη βόρεια
Λιβύη, εκεί που ο Χαφτάρ χρειάζεται την Ελλάδα. Να πηγαίνουν
όλοι οι Αφρικανοί λαθροµετανάστες και να µένουν εκεί. Το
άκουσε. Το κάνει η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία στη Βόρεια
Αφρική µε ειδικές ζώνες. Μπορούµε να το κάνουµε εµείς εκεί για
τους Αφρικανούς. Αυτό είναι καλό.
Δεύτερη πρόταση: Είναι αυτό εδώ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Χρησιµοποιείται από πάρα πολλές χώρες, από Αυστραλία,
Βραζιλία, Καναδά, Τσεχία, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία, ΗΠΑ, Αγγλία. Είναι ένα µικρό µηχάνηµα, αλλά µεγάλης απόδοσης, το
οποίο χρησιµοποιείται στο Ναυτικό για να δηµιουργεί ηχορύπανση σε όλη την περιοχή σε ακτίνα τριών, τεσσάρων χιλιοµέτρων σε ευθεία βολή. Βλέπεις τη βάρκα και δηµιουργείς
ηχορύπανση. Είναι αποκρουστικό. Δεν έρχεται κοντά. Λέγεται
LRAD. Είναι συσκευή ηχητικής προειδοποίησης, µε δυνατό εκκωφαντικό, ενοχλητικό ήχο που σε κάνεις να αποκρούεις, να µην
πας προς τα εκεί που πηγάζει ο ήχος. Δεν είναι πόλεµος. Δεν πυροβολείς. Χρησιµοποιείται για το τσουνάµι. Χρησιµοποιείται από
πολλούς στρατούς για συλλαλητήρια και διαµαρτυρίες. Πάρτε
το. Είναι πάµφθηνο. Είναι πολύ φθηνό.
Τα βάζετε πάνω στο Λιµενικό και αρχίζουν να στέλνουν το µήνυµα συνεχώς µε τη βάρκα που βλέπουν. Γίνεται το κάνει η Αυστραλία και απωθεί κόσµο. Υπάρχουν λύσεις. Θέλω να µας
ακούτε.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά, να υπάρχει στο αρχείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
αρχείο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ακουστική συσκευή µεγάλης εµβέλειας. Έτσι λέγεται. Το
έβγαλαν πριν δύο χρόνια. Αυτά δεν τα ξέρει η Νέα Δηµοκρατία;
Δεν έχετε συµβούλους µετακλητούς έχετε πάρει, επιστηµονικούς έχετε πάρει, τόσο δύσκολο είναι; Έχουµε καταθέσει σειρά
προτάσεων.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το απορρίψαµε για να µην κουφάνουµε τον κόσµο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ας κουφάνουµε τους Τούρκους απέναντι καλύτερα στη
Μικρά Ασία. Ακούστε που σας λέω εγώ, γιατί δεν ακούνε καλά.
Επίσης το είπα και χθες, όσο δεν έχουµε συνορεύουσα ζώνη,
δεν µπορείς να κάνεις push-back κατά το Διεθνές Δίκαιο. Το έχω
πει χίλιες φορές. Κι αν είστε κι έξυπνοι θα κάνατε το αυτονόητο.
«Έλα εδώ, παλικάρι µου, ήρθες λαθραία; Τα χαρτιά σου. Δεν
έχεις χαρτιά; Το κινητό σου κατευθείαν», για να πιάσεις τον δουλέµπορο. Με ποιον µίλησε απέναντι στην Τουρκία, όπως κάνει η
Δανία, όπως κάνει η Γαλλία, η Ιταλία, όλες οι χώρες. Έχει το κινητό και βγάζει φωτογραφία ο άλλος και η άλλη βαµµένη µε το
κραγιόν και µε τη µπούργκα. Δεν είναι για γέλια η κατάσταση.
Είναι τραγικό. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουµε τη διάθεση αποτροπής εισόδου. Τους λέµε: «Ελάτε. Ανοίξαµε και σας περιµένουµε».
Επίσης, κάποια στιγµή πρέπει όλα τα κόµµατα µαζί και κάνω
µια έκκληση σε όλους να συναποφασίσουµε κάτι πολύ απλό. Η
Ελλάς έχει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ εισαγωγές από την
Τουρκία. Το κάνω για πρώτη φορά δηµόσια και κάνω έκκληση σε
όλους σας. Όπου βλέπουν Έλληνες κωδικό 869 στο barcode να
µην αγοράζουν το προϊόν. Είναι τουρκικό προϊόν µε barcode 869
για αρχή, έτσι ξεκινάει. Να µην το παίρνει κανένας, όποιο κι αν
είναι αυτό το προϊόν. Πρέπει να πιέσουµε εµπορικά. Το έκανε το
Βόρειο Ιράκ πριν από ένα χρόνο. Έχασαν 500.000.000 οι Τούρκοι
και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την περιοχή, από τα φυλάκια που κατέλαβαν παράνοµα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ποιο είναι το barcode;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Το αρχικό barcode της Τουρκίας, των τουρκικών προϊόντων είναι το 869. Κάποιοι χαµογελούν. Δεν αντιλαµβάνονται
ότι όλα είναι χρήµα. Όλα είναι έσοδα και έξοδα και τα πάντα γίνονται για το χρήµα. Το έλεγε ο Θουκυδίδης, για τους πόρους.
Όπου «πόροι» είναι το χρήµα. Αν τους πιέσουµε οικονοµικά εκεί,
τους δηµιουργήσουµε στους Κήπους πρόβληµα µε τα φορτηγά
που περνάνε εκατοντάδες κάθε µέρα χωρίς να κάνουµε το παραµικρό, δεν λέω να τους κλείσουµε τα σύνορα, αλλά να τους
δηµιουργήσουµε προβλήµατα. Μπορούµε να καθυστερούν τις
αφίξεις και αναχωρήσεις από κει, όπως κάνουν κάθε φορά κάποιοι άλλοι. Μπορούµε να δώσουµε λύσεις.
Βέβαια, ξέρετε, αυτό που µε ενόχλησε, κύριε Υπουργέ, είναι
αυτό που είπε η αρµόδια Υπουργός Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι δεν ζητήσατε εσείς καµµία
βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να µεταφερθούν εκεί οι
άνθρωποι; Το είπε χθες η κ. Γιόχανσον. Υπάρχει δήλωση που είπε
ότι δεν ζητήθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Γι’ αυτούς που µπαίνουν
τώρα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν παίρνουν οι Γερµανοί πέντε χιλιάδες. Να πάνε στη
Γερµανία.
Να είστε ευγενικός, κύριε συνάδελφε. Θα µάθετε να ακούτε
να ακούτε πρώτα. Όταν ρωτάει κάποιος, σηµαίνει ότι δεν ξέρει
αυτονόητα. Ρώτησα. Να είστε πιο ευγενικός. Είπα: Ισχύει; Ναι ή
όχι; Υποδείξεις δεν θέλω για τη γλώσσα µου τουλάχιστον, γιατί
οι σπουδές µου είναι συγκεκριµένες.
Πάµε, λοιπόν, στη Ροδόπολη. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι,
αυτό που µου προσβάλλει περισσότερο τη νοηµοσύνη είναι ότι
αντιγράφοντας κάνετε τραγικά λάθη. Είχα πει κάποια στιγµή
εδώ, Ναύαρχε, για νάρκες στον Έβρο και έπεσαν να µε φάνε οι
περισσότεροι.
Η Συµφωνία της Οττάβα του 1999 µιλάει για νάρκες επί προ-
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σωπικού. Να βάλουµε αντιαρµατικές, να βάλουµε ένα τείχος.
Εµείς φοβόµαστε τους Τούρκους. Τους έχουµε απέναντί µας και
φαίνεται ότι προκαλούν και προσβάλλουν. Θέλουν να κάνουν
κάτι. Δεν απαγορεύει η Συνθήκη της Οττάβα αυτή την ιστορία να
βάλω νάρκες αντιαρµατικές και µεικτές στον Έβρο και όπου
θέλω.
Εδώ είναι! Η Συνθήκη της Οττάβα. Μην µε κοιτάτε έτσι, κύριε
Βούτση, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
αρχείο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν λέω τίποτα. Εδώ είναι. Αν δεν σας αρέσουν οι διεθνείς συνθήκες να µην τις επικαλείστε.
Γιατί εδώ ούτε η Ρωσία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αµερική, ακόµη
και η Γερµανία δεν τις απέσυραν τις αντιαρµατικές. Ειδικά πολλές χώρες δεν συµφώνησαν µε αυτό.
Και λέει και το άρθρο 10, αν δεν κάνω λάθος, ότι για λόγους
εθνικούς µια χώρα µπορεί να παραβιάσει τη Συνθήκη της Οττάβα. Δεν κινδυνεύουµε από την Τουρκία, κύριε Βούτση; Καθηµερινά δεν πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο;
Δεν έχουν εισβάλει στην Κύπρο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Για τις αντιαρµατικές λέτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Για τη Συνθήκη της Οττάβα σας λέω το 1999. Είναι µια
από τις εργασίες µου στο πανεπιστήµιο.
Λέει η Συνθήκη της Οττάβα ότι απαγορεύεται µόνο η κατά
προσωπικού. Τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και εκ του περισσού. Μιλάω για την Τουρκία τώρα. Αν θέλουµε να έχουµε άµυνα από τον Έβρο, επειδή συµβαίνουν πολλά
πράγµατα, υπάρχουν τρόποι.
Εγώ πήγα φαντάρος. Δεν ξέρω πού ήσασταν εσείς, κύριε Βούτση. Έχω µάθει να µην κοροϊδεύω κανέναν για τις απόψεις του.
Είναι άποψη τεκµηριωµένη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αντιαρµατικές νάρκες έχουν
πάνω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι παντού. Ξέρετε τι λέω.
Λέω και κλείνω εδώ. Κάντε ένα τείχος αξιοπρεπές, όχι φράχτες
και συρµατόπλεγµα. Γιατί κάνατε ένα τείχος και µπαίνει ο καθένας από κάτω. Έδειξα χθες φωτογραφίες. Πήγα επάνω. Κανείς
από εδώ µέσα δεν έχει πάει πάνω. Έχει πάει κανένας πάνω στις
Καστανιές; Κανένας σας δεν πήγε και όλοι έχετε άποψη. Πηγαίνετε να µιλήσετε µε τους πολίτες. Την Καθαρά Δευτέρα ήµουν
εκεί. Ούτε αετό πέταξα ούτε λαγάνα. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Μπαινοβγαίνουν κάθε µέρα. Κάτω από τον φράχτη περνάνε.
Από το ποτάµι περνάνε. Και βγαίνουν άνθρωποι σε εφηµερίδες
και λένε το εξής αµίµητο: Οι πολίτες, λέει, είναι παρακρατικοί. Ο
πολίτης που προστατεύει την περιουσία του τον Έβρο, για να
µην µπουκάρει µέσα ο λαθροµετανάστης, είναι παρακρατικός!
Τι θα ακούσω άλλο;! Ο εθνοφύλακας και ο πολιτοφύλακας,
αυτή είναι η ιδεοληψία της ψευτοαριστεράς. Αυτό µε ενοχλεί
στην ψευτοαριστερά. Δεν θέλετε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή
στα σύνορα; Στρατό δεν θέλετε. Πολιτοφυλακή δεν θέλετε.
Αστυνοµία δεν θέλετε. Τι στο καλό θέλετε; Γιατί ο αρχηγός σας
έχει αστυνοµικούς, αφού δεν τους θέλετε; Αλλά για δική µας
χρήση τους θέλουµε;
Κλείνοντας να πω, αφού είστε τόσο λαθρολάγνοι: ισλαµικά
κράτη και δικαιώµατα. Δεν θα σας πω για τις µπούργκες, ούτε
για κλειστές δοµές. Υπέγραψαν τα ισλαµικά κράτη την οικουµενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Την υπέγραψαν;
Θα σας πω εγώ. Όχι! Ποτέ! Ποτέ δεν υπέγραψαν.
Αν, λοιπόν, αυτά τα κράτη που θέλουν να έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα στην πατρίδα µου, δεν υπογράφουν τη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν δικαιούνται να την επικαλούνται.
Τελεία και παύλα µε βάση τη λογική.
Αν δεν καταλαβαίνετε πού οδηγείται η Ελλάδα σε λίγο καιρό,
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα έχουµε τεράστια προβλήµατα. Και δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε αντιληφθεί τι έρχεται.
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Γιατί δεν είναι κακό να έρθει ένας ξένος σπίτι σου, αλλά να ξέρω
ποιος είναι.
Σας είπα ότι έχετε διαφορετική αντίληψη υπό την έννοια ότι
εγώ θέλω οποιονδήποτε στην πατρίδα µου, αλλά να ξέρω ότι
είναι ο τάδε. Δεν ξέρουµε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνετε; Αυτό είναι πρόβληµα και η δική µου αντίληψη και αντίσταση.
Μετανάστης ήµουν κι εγώ. Εγώ µεγάλωσα στη Γερµανία και
µε είχαν για µαυροκέφαλο. Ήταν τριάντα παιδάκια γερµανάκια
ξανθά κι ένας µελαχρινός εγώ. Τον ρατσισµό τον έχω υποστεί,
αλλά ήξεραν που µένω, ποιος είµαι. Δεν ξέρουµε ποιοι είναι όλοι
αυτοί. Δεν ξέρουµε πώς τους λένε. Πώς το δέχεστε αυτό το
πράγµα; Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά και έχω απορία πώς το
δέχεστε.
Κλείνοντας να πω για ένα δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»
για να πάµε και στα οικονοµικά. Δύο τρισεκατοµµύρια ευρώ, λέει,
στοίχισε η διάσωση των τραπεζών στους Ευρωπαίους πολίτες.
Δύο τρις. πληρώσανε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για να διασωθούν οι τράπεζες. Ουσιαστικά σκότωσαν τον κόσµο οικονοµικά
για να σώσουν τις τράπεζες. Σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό, όχι
µόνο στην Ελλάδα.
Την εργατική Πρωτοµαγιά, λοιπόν, θα αρχίσει να ρέει το αίµα
από την κατασχέσεις των Ελλήνων στους δρόµους. Θα αρχίσουν
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί διακοσίων και πλέον χιλιάδων
σπιτιών και περιουσιών των Ελλήνων. Αυτό να το προσέξετε.
Ίσως µετά το λαθροµεταναστευτικό, να είναι το κύκνειο άσµα
της Νέας Δηµοκρατίας αυτή η ιστορία µε τα κόκκινα δάνεια. Αν
θέλετε να κάνετε κάτι καλό ό,τι και για τα funds να ισχύει και για
τους δανειολήπτες. Ας µην τους πίνουµε και άλλο το αίµα. Δεν
έχει άλλο αίµα ο Έλληνας. Στέρεψε το αίµα του. Το ήπιαµε όλοι
εµείς και δεν χορτάσαµε κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο από
όλα.
Κοιτάξτε, λοιπόν, µε κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη τον
Έλληνα. Να αγαπάτε τον Έλληνα, γιατί ο Έλληνας πληρώνει
φόρο, αγαπάει την πατρίδα του, δεν είναι ρατσιστής, αλλά πάνω
από όλα πρέπει και η πολιτεία να τον αγκαλιάσει. Από το πολύ
αγκάλιασµα που του κάνει η πολιτεία µας, τον έχει σφίξει πάρα
πολύ δυνατά και στο τέλος θα τον πνίξει και θα πεθάνει και δεν
θα υπάρχουν Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Έχετε ένα λεπτά για τη διευκρίνιση που θέλετε να κάνετε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα παρενέβαινα
για ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση µε τον κύριο Αρχηγό της
Ελληνικής Λύσης. Θέλω να διευκρινίσω απλώς τρία πράγµατα
και για τα Πρακτικά και για όσους µας ακούνε.
Πρώτον, για την Οτάβα, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, δι’
ηµών µιλάω. Στην Οτάβα, πραγµατικά, µπήκε ένα φρένο στη διασπορά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά αρµάτων
µάχης αποτελούν ζήτηµα επιχειρησιακό των Ενόπλων Δυνάµεων
για το οποίο εµείς δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι έχουν ληφθεί
όλα τα σχετικά µέτρα. Ακόµα και αν δεν έχουνε, θα ξέρουν γιατί
δεν έχουνε ληφθεί. Άρα, δεν είναι θέµα που µπορεί να το συζητάµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο επ’ αφορµή του ότι βρίσκονται
µετανάστες και πρόσφυγες από την άλλη πλευρά. Για αντιαρµατικές νάρκες µιλάω.
Δεύτερον, για τους παρακρατικούς που είπε ο κ. Βελόπουλος.
Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ σαφείς. Εκεί πέρα έχουν θέση
όλες οι δυνάµεις, οι κρατικές, κατά τις εντολές που έχουν πάρει.
Ουδείς άλλος -διότι το 90% των πολιτών έχει καραµπίνες επάνω
επειδή είναι και κυνηγοί κ.λπ.- µπορεί να περιφέρεται για να
ασκήσει αυτή τη στιγµή εκ µέρους του κράτους και εκ µέρους
της κοινωνίας οτιδήποτε ως απειλή προς αυτούς τους οποίους
εργαλειακά ο κ. Ερντογάν χρησιµοποιεί εναντίον και τους βάζει
απέναντι στη χώρα µας. Και θα συνέστηνα -δι’ ηµών πάντα λέωνα διαβαστούν τα σχετικά, τα οποία έχουν δοθεί από τις αρµό-
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διες αρχές προς τους κατοίκους του Έβρου για να είναι πάρα
πολύ προσεκτικοί και να µην βγαίνουν διάφοροι είτε µε περικεφαλαίες είτε µε κουµπούρες γύρω-γύρω να κάνουν αυτό που κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με αυτό δεν διαφωνείτε µε τον κ. Βελόπουλο. Ξέρει, γιατί πήγε επάνω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, αλλά η ρητορική του κ. Βελόπουλου πάνω σε αυτά τα ζητήµατα αφήνει εντυπώσεις οι οποίες πρέπει να διευκρινιστούν µε θεσµικό τρόπο. Γι’ αυτό σας λέω δεν
κάνω ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση.
Τρίτον και τελευταίο -απλά για να ξέρει ο κ. Βελόπουλοςήµουν στο 712 Τάγµα Μηχανικού, ενώ ήµουν πολιτικός µηχανικός, ως σκαπανέας αµµοκονιαστής χαρακτηρισµένος «Γ» το
1978, δηλαδή επί Μεταπολιτεύσεως. Λοιπόν, όχι σε µένα αυτά,
αν είναι δυνατόν. Το ποιοι έχουνε πάει και ποιοι δεν έχουν πάει
στην Αλεξανδρούπολη και στον Έβρο, αν είναι δυνατόν, να τα
λέτε πουθενά αλλού. Οι εντυπώσεις περί ψευτοαριστεράς και
ποιοι τα έχουν τα λεφτά και ποιοι δεν πηγαίνουν στρατό και τα
λοιπά, θα παρακαλούσα, να απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο
ίσως ή στην τηλεόραση να χρησιµοποιούνται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είπε για σας µόνο,
είπε γενικά, έτσι;
Παρακαλώ. Έχετε ένα λεπτό, όµως, για να προχωρήσουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με σεβασµό προς τον κύριο Πρόεδρο, χαίροµαι που έχει πολλές γραµµές ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον
του Ελληνικού Στρατού. Όλοι είναι αντιρρησίες συνείδησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ουδείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μισό λεπτό, υπάρχουν ανακοινώσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Πού είναι αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Χαίροµαι όµως γι’ αυτό που λέτε. Υπάρχουν ανακοινώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Εντάξει, και για τη Μακεδονία δεν υπήρχαν ανακοινώσεις. Εδώ υπάρχουν ανακοινώσεις. Τι να κάνουµε τώρα; Πάµε
στην ουσία.
Μάλλον δεν είστε καλά ενηµερωµένος, κύριε Βούτση. Κουκούλες δεν φοράνε οι πολιτοφύλακες ούτε οι εθνοφύλακες ούτε περικεφαλαίες στον Έβρο. Τώρα αν εσείς σκιάζεστε από την εικόνα
του πολιτοφύλακα, είναι δικό σας θέµα. Αλλά έτσι λέει και η νοµοθεσία. Οι πολιτοφύλακες και οι εθνοφύλακες γι’ αυτό είναι
εκεί. Εθνοφυλακή αυτό σηµαίνει «έχω το όπλο και κάνω αυτή τη
δουλειά». Στην Ελβετία, παραδείγµατος χάριν, µια χώρα που δεν
έχει εχθρούς, ο πολίτης στο σπίτι του έχει το όπλο, το G3, Α3,
Α4, το FD το έχει σπίτι του. Το ξέρετε αυτό; Στην Ελβετία, το έχει
στο σπίτι του και δεν έχει τον στρατό. Το έχει εκεί, σπίτι του. Άρα
µην λέτε λοιπόν για περικεφαλαίες και τα λοιπά, επειδή υπήρξαν
δυο-τρεις γραφικοί που φόρεσαν περικεφαλαίες στα συλλαλητήρια. Μην το κάνετε σηµαία. Σας εκθέτει και σας µειώνει σαν
άνθρωπο.
Και βέβαια κουκούλες εγώ έχω δει πολλές. Τις έχω δει έξω
από το Σύνταγµα να καίνε την Αθήνα, έχω δει να πετούν µολότοφ, στα Εξάρχεια, έχω δει κουκούλες. Αλλά το να µου λέτε ότι
ο πολιτοφύλακας και ο εθνοφύλακας έχει κουκούλα, είναι άδικο
για τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προστατεύουν τη δική τους περιουσίας και τον δικό µας χώρο, τη δική
µας χώρα. Δεν το κάνουν από κακή διάθεση.
Και από την άλλη δεν ξέρετε κάτι πολύ απλό και ζητώ συγγνώµη που θα σας το πω έτσι. Εκεί δεν είναι ο στρατός. Εκεί επιχειρεί µόνο η αστυνοµία. Απαγορεύεται ο στρατός γιατί είναι
άµαχοι απέναντι. Είναι αδιανόητο η Κυβέρνηση, κατά τη δική της
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εθιµική διαδικασία, να βάλει στρατό. Δεν θα βάλει στρατό ποτέ.
Έχει τα ΜΑΤ µπροστά. Τα κακά ΜΑΤ που βρίζαµε κι εγώ έλεγα
για τη Χίο διάφορα πράγµατα, αλλά είναι τα ΜΑΤ τα οποία αµύνονται στους ατάκτους και αµάχους. Δεν είναι ο στρατός. Μην
τα µπερδεύεται, λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να πούµε και καλησπέρα,
καλό απόγευµα.
Θα ήθελα να σας πω αυτό που αποφασίστηκε στη Διάσκεψη
των Προέδρων, θα τηρηθεί το επτάλεπτο οπωσδήποτε για να τελειώσουµε σήµερα το βράδυ. Βέβαια, δεν βλέπω πολλούς από
αυτούς που έχουν γραφτεί για να το ακούσουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει.
Τον λόγο έχει ζητήσει τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι διανύουµε µία δύσκολη και ταραγµένη περίοδο. Η πατρίδα µας βρίσκεται πράγµατι µπροστά σε
ασύµµετρες απειλές και οφείλουµε µε τις πράξεις µας όλοι να
αποδεικνύουµε συνεχώς ότι έχουµε σχέδιο και το εφαρµόζουµε
και ότι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά αυτές τις
ασύµµετρες απειλές. Μικροκοµµατικές τοποθετήσεις, µικροκοµµατικές αντιπαραθέσεις, δεν έχουν κανένα νόηµα στο πεδίο των
εθνικών θεµάτων και των πολιτικών που χρειάζονται για να αντιµετωπίσουµε τις ασύµµετρες απειλές, ούτε πιστεύω ότι είναι καθόλου χρήσιµες προσπάθειες περιχαράκωσης των πολιτικών
χώρων σαν και αυτή που προηγήθηκε από τον προλαλήσαντα
στο Βήµα, Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Οι πολίτες είναι πρώτα από όλα Ελληνίδες και Έλληνες, πατριώτες, δεν είναι ψηφοφόροι κοµµάτων και δεν πιστεύω ότι είναι
ιδιοκτησία κανενός κόµµατος. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, µε την πολύ καθοριστική απόφασή του να κλείσει ουσιαστικά τα σύνορα σε κάθε παράνοµη είσοδο, που επιχειρήθηκε
ακόµη και µε µαζικό και προκλητικό τρόπο τις τελευταίες ηµέρες
στα σύνορα µας στον Έβρο αλλά και στα νησιά µας, απέδειξε
για άλλη µία φορά ότι η εθνική ασφάλεια και η εθνική ακεραιότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα δική του και της Κυβέρνησής του. Η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι έκφραση λογικής
και υπεύθυνου πατριωτισµού, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί και
την καθολική λαϊκή απαίτηση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή
στη χώρα το αίσθηµα ενότητας και οµοψυχίας των Ελλήνων είναι
πανίσχυρο και εκφράζεται µε την ισχυρή στήριξη αυτής της απόφασης του Πρωθυπουργού από όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις πρόσφατες εκλογές, ανεξάρτητα
από το πού εντάσσουν ιδεολογικά πολιτικά, κοινωνικά τον εαυτό
τους. Εκφράζεται, επίσης, µε ένα πανίσχυρο «ευχαριστώ» όλων
των Ελλήνων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας
και της Ελληνικής Αστυνοµίας και σε πρωτοφανείς πράξεις αλληλεγγύης όλου του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτούς τους
ανθρώπους που φυλάνε τα σύνορά µας. Και για όποιον ενδιαφέρεται: Δεν πρόκειται να κουραστεί ούτε ο Ελληνικός Στρατός
ούτε η Ελληνική Αστυνοµία ούτε ο ελληνικός λαός να φυλάει τα
σύνορά του και την εθνική ακεραιότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν πρόκειται να επιτρέψουµε σε κανέναν προπαγανδιστή
των ψεµάτων του καθεστώτος Ερντογάν να γίνει πιστευτός από
κανέναν. Ολόκληρη η ανθρωπότητα γνωρίζει ότι έχουµε απόλυτο
δίκαιο και σε αυτή την υπόθεση, ολόκληρη η ανθρωπότητα γνωρίζει ότι το καθεστώς Ερντογάν εργαλειοποιεί και χρησιµοποιεί
δυστυχισµένους ανθρώπους.
Η Ελλάδα ασφαλώς απαιτεί την αλληλεγγύη της Ευρώπης,
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είµαστε ικανοί να αντιµετωπίσουµε
εµείς αυτό το πρόβληµα και το πρόβληµα δεν τελειώνει εδώ, έχει
διάρκεια και είναι δυσεπίλυτο, ιδίως στα νησιά µας τα οποία
έχουν υποφέρει τα πάνδεινα από τις συνεχείς ροές ιδιαιτέρως
παράνοµων µεταναστών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι την ενότητα που
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αναδείχτηκε αυτές τις ηµέρες οφείλουµε όλοι να τη διατηρήσουµε ως κόρη οφθαλµού και να µην είναι µια µικρή παρένθεση
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Το θέµα δεν προσφέρεται, όπως είπαµε, για µικροκοµµατικές
αντιπαραθέσεις. Είναι µια εθνική υπόθεση. Δεν έχουν θέση εδώ
οι ιδεοληψίες. Χρειάζεται ευθύνη, ρεαλισµός και πατριωτισµός
από όλους µας.
Οι Έλληνες έχουµε αποδείξει ότι είµαστε ένας λαός φιλόξενος. Το έχουµε δείξει εδώ και χρόνια και από την αρχή αυτής της
µεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Δεν ξέρω, όµως, κανέναν ο οποίος να φιλοξενεί στο σπίτι του τους εκβιαστές του ή
αυτούς που χρησιµοποιούν οι εκβιαστές του. Διότι όλοι πρέπει
πλέον να συνειδητοποιήσουµε ότι οι άνθρωποι που συνωθούνται
στα σύνορά µας δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία ούτε κατατρεγµένοι και διωγµένοι άνθρωποι. Είναι µετανάστες οι οποίοι
παρανόµως επιχειρούν να µπουν στη χώρα. Και αυτό ασφαλώς
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν µπορεί να επιτρέψουµε να
γίνει πραγµατικότητα. Είναι άνθρωποι που το καθεστώς του Ερντογάν τους χρησιµοποιεί, κάτι που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να ανεχθούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν
έχει κάποια ιδιαίτερα άµεση αρµοδιότητα σε σχέση µε το µεταναστευτικό. Και αυτό το λέω, διότι κάποιοι συνάδελφοι ρώτησαν
για τη χθεσινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Είναι προφανές ότι εγώ δεν συµµετείχα, γιατί δεν έχω την παραµικρή αρµοδιότητα. Τη χώρα στη χθεσινή σύνοδο εκπροσώπησε ο
Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Κουµουτσάκος. Γι’ αυτόν τον
λόγο, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν µπορώ να πω οτιδήποτε γύρω
από αυτό το θέµα ούτε γύρω από τα επιµέρους ζητήµατα που
έχουν σχέση µε χειρισµούς γύρω από αυτό το πρόβληµα.
Όµως το Υπουργείο Εσωτερικών, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης, µε αυτό το νοµοσχέδιο βάζει
τέλος σε έναν παραλογισµό που υπήρχε. Ένας παράνοµος µετανάστης µπορούσε, δικαιούνταν, µέσα σε τρία χρόνια να ζητήσει ελληνική ιθαγένεια, παρά το ότι είχε έρθει παρανόµως στη
χώρα, ενώ ένας νοµίµως αφιχθείς στην Ελλάδα αλλοδαπός πολίτης χρειαζόταν επτά χρόνια. Προφανώς τη µεταβολή την κάνουµε γιατί η χώρα µας δεν µπορεί να είναι ελκυστικός
προορισµός για λαθροµετανάστες οι οποίοι όχι µόνο έρχονταν,
αλλά είχαν και το δικαίωµα µέσα σε τρία χρόνια να γίνουν Έλληνες πολίτες. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που να
διαφωνήσει σε αυτή τη µεταβολή, ύστερα από τις εµπειρίες τις
οποίες έχουµε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα.
Θέλω, επίσης, να υπογραµµίσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών
στηρίζει µε πολλούς τρόπους τους νησιωτικούς δήµους που δοκιµάζονται, και µάλιστα δοκιµάζονται πολύ σκληρά. Και µε την
ευκαιρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι αποδείχτηκε πολύ κακή ιδέα η διάσπαση των νησιωτικών δήµων, διότι
ένα µεγάλο µέρος της αδυναµίας τους να ανταποκριθούν σε
στοιχειώδεις λειτουργίες σχετίζεται µε τη διάσπασή τους και µε
τον άθλιο τρόπο µε τον οποίο έγινε, ο οποίος έχει φέρει σε αδιέξοδο αυτούς τους ανθρώπους. Γι’ αυτό τον σκοπό, εµείς παρείχαµε ισχυρότατη έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε όλους αυτούς
τους δήµους. Και τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο σταµατάµε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, την κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων που προέρχονται από αυτούς τους δήµους, ώστε να µην
µπορούν να φύγουν, διότι η αποψίλωση από προσωπικό θα αποτελούσε πλέον ένα οριστικό πλήγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη µέρα που ο ελληνικός λαός ανέθεσε την ευθύνη της χώρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η φιλοσοφία της Κυβέρνησης απέναντι στην τοπική
αυτοδιοίκηση και τη δηµόσια διοίκηση είναι απολύτως ξεκάθαρη.
Αντιµετωπίζουµε την αυτοδιοίκηση ως έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής των πολιτών.
Αυτό είναι το δικό µας όραµα για την αυτοδιοίκηση και το υπηρετούµε µε ένα οργανωµένο σχέδιο και µε επιµονή, επιδιώκοντας
συνεχώς συγκλήσεις και συναινέσεις µε τις άλλες πολιτικές δυνάµεις, γιατί πιστεύουµε ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι
ένας χώρος που ενώνει τους πολίτες, κάτι που έχω πει πάρα πολ-
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λές φορές και το εφαρµόζουµε στην πράξη. Δεν υπάρχουν
«µπλε», «πράσινοι», «κόκκινοι» ή άλλοι δήµαρχοι. Τα προβλήµατα
είναι ίδια για όλους και οφείλουµε να συνδράµουµε σε αυτή την
προσπάθεια.
Αυτός είναι και ο λόγος που από την πλευρά της κυβερνητικής
Πλειοψηφίας και από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών
αποδείξαµε εµπράκτως και στις συνεδριάσεις της επιτροπής ότι
είµαστε σε έναν σοβαρό διάλογο µε τις απόψεις και τις ιδέες που
έχουν και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και κάναµε δέκτες πολλές τροπολογίες, καθώς ήταν ενταγµένες στο ίδιο σκεπτικό µε
αυτό που έχει η κυβερνητική Πλειοψηφία. Και δεν σας κρύβω ότι
η αίσθηση και η διάθεση που είδα στις συζητήσεις της επιτροπής
ήταν εξαιρετικά πιο συναινετικές από τις πρώτες τοποθετήσεις
που άκουσα εδώ πέρα. Προφανώς ο καθένας έχει την υποχρέωση να ικανοποιεί και τις κατευθύνσεις της ηγεσίας του κόµµατός του. Το κατανοώ. Ας µείνει η διάθεση όλων µας να πάµε
παρακάτω και να βρίσκουµε αυτά που µας ενώνουν και να τα βάζουµε µπροστά για να έχουµε αποτελέσµατα.
Με βάση, λοιπόν, αυτή τη λογική, έχουµε ήδη ξεκινήσει. Σε
πρώτη φάση, το καλοκαίρι αποκαταστήσαµε την κυβερνησιµότητα σε δήµους και περιφέρειες επιλύοντας όσο µπορούσαµε τα
προβλήµατα που δηµιουργούσε η εφαρµογή της απλής αναλογικής. Επίσης, δώσαµε τη δυνατότητα στους δήµους να συνεργάζονται εκτεταµένα µε τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ το νοµοσχέδιο
που συζητάµε τώρα αποτελεί ένα δεύτερο καθοριστικό βήµα
στην ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης. Δίνει αναπτυξιακή
ώθηση στους δήµους, ενώ συγχρόνως αντιµετωπίζει µία σειρά
δυσλειτουργίες που υπάρχουν στον δηµόσιο τοµέα.
Είναι σαφές ότι οι δήµοι πρέπει να µετεξελιχθούν και να αποκτήσουν, όπως και οι περιφέρειες, επιπλέον αρµοδιότητες και
πόρους. Άλλωστε, γι’ αυτόν τον σκοπό έχουµε συµφωνήσει ότι
όλοι µαζί προετοιµάζουµε έναν νόµο-τοµή στα πράγµατα της
χώρας, µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση, την οποία χρονικά
οριοθετούµε προς το τέλος αυτού του εξαµήνου. Υπάρχει σχετική επιτροπή η οποία έχει πολιτικά πλουραλιστικό χαρακτήρα
και αποτελείται από ανθρώπους υψηλού επιστηµονικού επιπέδου
που οργανώνουν τη δουλειά της νοµοθέτησης, της ενίσχυσης
της αυτοδιοίκησης µε νέες αρµοδιότητες, πόρους και προσωπικό
και του ξεκαθαρίσµατος των αρµοδιοτήτων. Διότι ο στόχος µας
είναι δήµαρχοι και περιφερειάρχες να γίνουν πραγµατικοί κυβερνήτες στον τόπο τους. Αυτό πιστεύουµε ότι θα συµβάλει στην
ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών
Όµως, ήταν απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ενδιάµεσο
νοµοσχέδιο το οποίο θα έλυνε µια σειρά από κατεπείγοντα θέµατα της αυτοδιοίκησης και θα συνέβαλε ιδιαιτέρως ουσιαστικά
στο να παίξει τον αναπτυξιακό της ρόλο.
Ας δούµε τι κάνουµε συγκεκριµένα µε αυτό το νοµοσχέδιο
προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν το κάναµε τώρα, θα χάναµε
πολύτιµο χρόνο και το αποτέλεσµα θα ήταν ότι οι δήµαρχοι και
οι περιφερειάρχες αυτή την τετραετία δεν θα µπορούσαν να
αποδώσουν συγκεκριµένο έργο σε υλικοτεχνικές υποδοµές, σε
προγράµµατα και σε κοινωνικές παρεµβάσεις που έχουν ανάγκη.
Δίνουµε τη δυνατότητα δηµιουργίας των αναπτυξιακών οργανισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης ως νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ
πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι οποίοι θα µπορούν να αναλαµβάνουν την εκτέλεση και υλοποίηση σηµαντικών αναπτυξιακών
προγραµµάτων. Αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά το τεράστιο
πρόβληµα υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόµησης στους δήµους. Δίνουµε τη δυνατότητα για προγραµµατικές συµβάσεις των δήµων µε την ΕΕΤΑΑ, µε τους
αναπτυξιακούς οργανισµούς, µε τη ΜΟΔ, µε τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης. Υιοθετούµε την πρόταση που έκανε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην επιτροπή για τη δυνατότητα
συνεργασιών τεχνικών υπηρεσιών από διαφορετικούς δήµους
ως διαδόχου των παλαιότερων ΤΥΔΚ που υπήρχαν από τις νοµαρχίες. Το υιοθετήσαµε και αυτό µε έναν και µόνο στόχο, να
µπορέσουµε να παρέχουµε το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικών για τη µελέτη και την επίβλεψη έργων στους δήµους. Εποµένως αποδείξαµε στην πράξη ότι αυτό που µας ενδιαφέρει είναι
η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουµε αναστείλει και τις διαδικασίες διο-
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ρισµού-προσλήψεων µε µόνιµο και τεχνικό προσωπικό. Γνωρίζουν άπαντες ότι αυτό είναι κάτι που έχει χρονική υστέρηση και
ότι αν µέναµε σ’ αυτό, θα χάναµε πολύτιµο διάστηµα. Δεν έχουµε
ιδεοληψίες. Κάνουµε αυτό που πρέπει για να στηρίξουµε µε πράξεις την αυτοδιοίκηση.
Πέραν τούτου, δηµιουργείται το µητρώο δεδοµένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της και της οικονοµικής λειτουργίας όλων
των φορέων της αυτοδιοίκησης, για να αξιοποιείται στη χάραξη
αναπτυξιακών πολιτικών.
Κατά τη γνώµη µου, είναι ιδιαίτερα καινοτόµα η ρύθµιση που
φέρνουµε κατ’ αρχάς για τους τρεις µεγαλύτερους δήµους της
χώρας, να τους δίνουµε δηλαδή τη δυνατότητα παράλληλης
άσκησης αρµοδιοτήτων µέσα από µνηµόνια συνεργασίας µε άλλους φορείς του δηµοσίου, για να διευκολυνθούν στην παρέµβασή τους σε θέµατα υποδοµών και σε άλλα ζητήµατα που
προκύπτουν. Το δοκιµάζουµε στους τρεις µεγάλους δήµους για
να δούµε πώς θα λειτουργήσει και ανάλογα µε την επιτυχία
αυτού του θεσµού, θα το επεκτείνουµε ή θα δούµε µε ποιον
τρόπο µπορεί να δουλέψει καλύτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού περάσω στα ζητήµατα
των αλλαγών του δηµόσιου τοµέα, θα επιµείνω ότι µερικές φορές
οφείλουν οι πάντες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί µε ορισµένα
θέµατα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας σε αυτή την Αίθουσα
που να θεωρεί ότι αυτή η Κυβέρνηση φοβάται µήπως σε κάποιον
δήµο γίνει κάποιο δηµοψήφισµα, το οποίο θα στρέψει τους πολίτες ενάντια στην πολιτική της Κυβέρνησης. Δεν βλέπω µεγάλο
πάθος στην κοινωνία να κάνει κάτι τέτοιο. Ας είµαστε σοβαροί
και υπεύθυνοι. Σοβαροί εθνικοί λόγοι υποχρεώνουν να γίνει αυτή
η αναστολή των δηµοψηφισµάτων αυτή την τετραετία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο υλοποιούµε σηµαντικές αλλαγές
στον δηµόσιο τοµέα. Δηµιουργούµε ένα κεντρικό σύστηµα στελέχωσης των υπηρεσιών, καθώς πλέον η κινητικότητα συνδέεται
µε τον ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων. Μειώνουµε
τους κύκλους κινητικότητας. Αποδείχθηκε ότι δεν µπορούµε να
κάνουµε τρεις κύκλους µέσα σε έναν χρόνο. Βάζουµε αυστηρό
όριο τεσσάρων µηνών, προκειµένου να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, και επεκτείνουµε τη δυνατότητα συµµετοχής σε όλους
τους υπαλλήλους, κρατώντας δυνητική τη συνέντευξη και όχι
υποχρεωτική, γιατί η υποχρεωτικότητα στις συνεντεύξεις καθιστά πρακτικώς µη ρεαλιστικό το τετράµηνο εφαρµογής του κύκλου κινητικότητας.
Τροποποιείται το υφιστάµενο σύστηµα επιλογής των προϊσταµένων και στην τοπική αυτοδιοίκηση για να υπάρξει αξιοκρατική
κάλυψη των θέσεων. Δίνουµε µεγάλο βάρος στην εργασιακή εµπειρία, καθώς αυτό τίθεται ως προϋπόθεση για να έχουν θητεύσει τουλάχιστον ως προϊστάµενοι τµήµατος. Αυξάνουµε τη
µοριοδότηση των συναφών µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Σταθµίζουµε καλύτερα το επίπεδο γνώσης της
ξένης γλώσσας. Φυσικά αξιοποιούµε τον θεσµό της συνέντευξης, προκειµένου να µπορούν οι επιτροπές να αξιολογούν τις
πραγµατικές ικανότητες και ιδιαίτερα τις ικανότητες διοίκησης
των ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοίκηση και στο δηµόσιο.
Εναρµονίζονται οι πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και του υπόλοιπου δηµοσίου.
Συστήνεται για πρώτη φορά επιτροπή διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού στον δηµόσιο τοµέα, η οποία θα είναι αρµόδια για την
υποβολή εισηγητικής έκθεσης τετραετούς σχεδίου προγραµµατισµού των ανθρώπινων πόρων προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Αυτή η επιτροπή θα έχει σηµαντική ευθύνη στη διαµόρφωση του
προγραµµατισµού προσλήψεων του επόµενου έτους. Προχωρούµε εποµένως µε παρεµβάσεις, µε στόχο την επιτάχυνση των
διαδικασιών πρόσληψης και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Κάποιοι
µίλησαν για ξήλωµα του ΑΣΕΠ. Ειλικρινά δυσκολεύοµαι να καταλάβω τι έχουν στο µυαλό τους. Το ΑΣΕΠ είναι εδώ και θα είναι
και αύριο, υπό καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Στο
παρόν νοµοσχέδιο προβλέπουµε κάποιες ρυθµίσεις: Θα εκδίδονται από το ΑΣΕΠ, και όχι από τον Υπουργό Εσωτερικών, τα πάγια
µέρη του περιεχοµένου των προκηρύξεων για την πλήρωση θέ-
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σεων. Οι τίτλοι σε ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά,
Ιταλικά και Ισπανικά, θα γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται µετάφρασή τους, για να µην χάνουµε περισσότερο χρόνο. Άρα,
όλα αυτά ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι είναι διαδικασίες και ρυθµίσεις, που βοηθούν στο να επιταχύνεται η διαδικασία των προσλήψεων.
Ρυθµίζουµε θέµατα αδειών των δηµοσίων υπαλλήλων µε
στόχο τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που έχουν πραγµατική
ανάγκη διευκόλυνσης, εξαιτίας της κατάστασής τους, και όχι µε
διευκόλυνση φαινοµένων κατάχρησης των αδειών. Κάνουµε
πράξη, όπως είχα δεσµευτεί, την άδεια µίας ηµέρας για τις εργαζόµενες γυναίκες στον δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να διασφαλίζεται ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος, προωθώντας στην
πράξη την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης. Επίσης ρυθµίσεις
για τη χορήγηση αδειών υπάρχουν και για τους αιµοδότες, για
άτοµα µε αναπηρίες αλλά και για τη στήριξη της οικογένειας. Είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για αλλαγές και θα τις συζητήσουµε στη συνέχεια, προκειµένου σε αυτόν τον τοµέα να µην
παρατηρούνται προβλήµατα.
Τέλος, θέλω να κλείσω µε δύο προβλέψεις, τις οποίες θεωρώ
εξαιρετικά σηµαντικές. Η πρώτη αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση για πρώτη φορά της συνθήκης
ότι κρατικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα της αυτοδιοίκησης θα
µπορούν να είναι ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και υβριδικά. Νοµίζω
ότι ήταν καιρός και η Ελλάδα να προσαρµοστεί σε αυτό.
Τέλος, κλείνω την οµιλία µου µε κάτι, το οποίο το θεωρώ πάραπάρα πολύ σηµαντικό: Απαλλάσσουµε οριστικά τους συµπολίτες
µας που ζουν στο εξωτερικό, τους οµογενείς, από την υποχρέωση να έρχονται και να κάνουν αιτήσεις στο ειδικό ληξιαρχείο
της Αθήνας. Θα µπορούν ο καθένας µε µία απλή αίτηση για κάθε
ληξιαρχικό γεγονός της ζωής της δικής του ή της οικογένειάς
του από το προξενείο της χώρας στην οποία βρίσκεται να κάνει
ό,τι πρέπει, χωρίς καµµία ταλαιπωρία και χωρίς καµµία γραφειοκρατία.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αξίζει τον κόπο να
γίνει άλλη µία προσπάθεια, προκειµένου η σύγκλιση και η συναίνεση που επικράτησε στην επιτροπή της Βουλής να κυριαρχήσει
έναντι των κοµµατικών γραµµών, που αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι
θέλει να υπερισχύσουν. Είναι προτιµότερο να κοιτάµε µε το
βλέµµα εκεί έξω στην κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν και την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», πενήντα δύο
µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί απο το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου.
Σας καλωσορίζουµε, καλή πρόοδο, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της κλιµάκωσης της κρίσης στα ελληνικά σύνορα στον Έβρο, λόγω της
εργαλειοποίησης από την πλευρά του Ερντογάν των µεταναστών
και προσφύγων και των εκβιασµών σε γεωπολιτικό επίπεδο, τήρησε µια πολύ υπεύθυνη στάση. Μια στάση στήριξης του αυτονόητου, της φύλαξης και της ασφάλειας των συνόρων µας και
ταυτόχρονα, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε από αυτό το Βήµα πριν από µία εβδοµάδα αλλά και επανειληµµένα, τη διάθεση να υπάρξει µία στήριξη για µία εθνική
γραµµή, πρώτα από όλα στην Ευρώπη, καθώς το πρόβληµα είναι
πρώτιστα ευρωπαϊκό, και όχι διµερές. Στήριξη λοιπόν όσον
αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, και φυσικά για ένα σχέδιο στο
εσωτερικό για το προσφυγικό και µεταναστευτικό, το οποίο
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βασίζεται στις αρχές του
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Διεθνούς Δικαίου και του ανθρωπισµού.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ενώ υπήρξε αυτή η διάθεση στήριξης και ακούσαµε και τον Υπουργό προηγούµενα να αναφέρεται
στην αναγκαία εθνική οµοψυχία, δεν είδαµε από τη µεριά της Κυβέρνησης να υπάρχει η αντίστοιχη αξιοποίηση αυτής της διάθεσης. Και για να τα πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Φυσικά και
είναι θετικό να έχουµε δηλώσεις, επισκέψεις αξιωµατούχων από
την Ευρώπη, όπως είδαµε. Κανείς δεν θα το αρνηθεί αυτό. Το ζητούµενο όµως, κύριε Υπουργέ -και παρ’ ότι είπατε και το κατανοώ αυτό, ότι δεν είσαστε ο αρµόδιος υπουργός, όσον αφορά
το Συµβούλιο Υπουργών Εσωτερικών, που συνεδρίασε χθες στις
Βρυξέλλες- σήµερα δεν είναι απλώς να υπάρχουν θετικές δηλώσεις ούτε βέβαια η υπόσχεση για 700 εκατοµµύρια ενίσχυση, που
κι αυτό είναι ένα θετικό, µένει βέβαια να δούµε πώς θα αξιοποιηθεί. Έχουµε και προτάσεις αλλά και απορίες προς την Κυβέρνηση. Το ζητούµενο σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
κύριε Υπουργέ, είναι να υπάρξει µία διεκδικητική πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης, και µε τη στήριξη της Αντιπολίτευσης, στις
Βρυξέλλες, προκειµένου να υπάρξουν συγκεκριµένες επίσηµες
δηλώσεις καταδίκης των ενεργειών της Τουρκίας και της απαράδεκτης εργαλειοποίησης απελπισµένων προσφύγων και µεταναστών για τα γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας. Αυτή τη στιγµή,
η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει παραβίαση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, µε όποιες κυρώσεις και επίσηµες δηλώσεις χρειάζεται
να γίνουν προς την πλευρά Τουρκίας, και ταυτόχρονα υπάρχει η
ανάγκη στο ενδιάµεσο -κι εδώ δεν ακούµε τίποτα από την Κυβέρνηση- να υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο, που επιτέλους να επιµερίζει µε δίκαιο τρόπο τα βάρη και τις ευθύνες γύρω από αυτό
το µεγάλο ευρωπαϊκό, και όχι απλώς ελληνικό θέµα και να αντιµετωπιστεί το προσφυγικό και µεταναστευτικό µε βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου .
Εδώ µιλάµε φυσικά για την ενεργοποίηση και ανάπτυξη ενός
σχεδίου µετεγκατάστασης προσφύγων και µεταναστών στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και η κριτική που έγινε, κύριε
Υπουργέ, είναι γιατί βγήκε χθες η ίδια η επίτροπος Εσωτερικών
Υποθέσεων, η οποία δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ τέτοιο αίτηµα
από την ελληνική Κυβέρνηση.
Και εδώ τίθεται ένα ερώτηµα. Όταν ήρθαν οι αξιωµατούχοι
στον Έβρο πριν από τρεις µέρες και έγινε αυτή η θετική επίσκεψη, δεν τέθηκε αυτό το θέµα από τον Έλληνα πρωθυπουργό;
Και βέβαια, σ’ αυτά τα ζητήµατα εσείς λέτε ότι δεν µπορείτε να
απαντήσετε, αλλά πρέπει να απαντηθούν.
Επίσης, είναι αναγκαίο ζήτηµα, που αφορά τα νησιά µας, η
ύπαρξη ενός εθνικού σχεδίου αποσυµφόρησης, και σε αυτό να
βάλουµε πλάτη και εµείς ως Αντιπολίτευση. Και ξέρετε ότι υπάρχει, επειδή είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, και η απόφαση
της ΚΕΔΕ, η οποία είναι θετική στη λογική της αποσυµφόρησης
και της µετεγκατάστασης. Άρα να αξιοποιήσετε και την επίσηµη
απόφαση της ΚΕΔΕ σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, να πάρετε πίσω την απαράδεκτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
χωρίς αυταρχισµούς, χωρίς να επιµείνετε στις επιτάξεις και στα
κλειστά κέντρα.
Κι επειδή στο παρόν νοµοσχέδιο έχετε φέρει µια τροπολογία
που αφορά το προσφυγικό θέµα, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε
Υπουργέ αν µε αυτή την τροπολογία -και δεν το άκουσα από τα
χείλια σας, περίµενα να το ακούσω- αρχίζετε πλέον να µπαίνετε
σε µια λογική, που εµείς σας έχουµε ζητήσει µετ’ επιτάσεως,
αποσυµφόρησης των νησιών και µετεγκατάστασης στην ενδοχώρα µε συγκεκριµένο σχέδιο και φυσικά, µε σεβασµό στις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Αν ισχύει αυτό, να µας το πείτε
και φυσικά, θα ήταν καλοδεχούµενο.
Αλλά θα ήθελα να ξέρω, κύριε Υπουργέ: Το άρθρο 3 αυτής της
τροπολογίας τι ακριβώς επιτελεί, ποιο σκοπό υπηρετεί, όταν έρχεστε εδώ και βάσει του προηγούµενου νόµου που εφαρµόστηκε
όλα τα προηγούµενα χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν έξι µήνες η
συνέχεια της αρωγής και της στήριξης των προστατευοµένων
προσφύγων που έχουν πάρει πλέον το άσυλο, τους έχει αποδοθεί επίσηµα η ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα. Εσείς το µειώνετε στον έναν µήνα; Ποια είναι η λογική εδώ; Να καταλάβουµε.
Η λογική σας είναι ότι µειώνετε τη στήριξη στους αναγνωρισµέ-
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νους πρόσφυγες στην ενδοχώρα, τους αφήνετε χωρίς κοινωνική
στήριξη και σταδιακή ενσωµάτωση και τότε θα µεταφέρετε
κόσµο από τα νησιά; Μα, είναι αυτό λογική; Να µας το εξηγήσετε. Γιατί η τροπολογία έρχεται στο παρόν νοµοσχέδιο και περιµένουµε συγκεκριµένες απαντήσεις. Περιµένουµε, πάνω από
όλα, να πάρετε πίσω το άρθρο 3 και να επανέλθετε στους έξι
µήνες και να µας εξηγήσετε το σκεπτικό σας.
Κι έρχοµαι λοιπόν σε ένα δεύτερο παρεµφερές θέµα, στο
οποίο κάνατε συγκεκριµένη αναφορά. Και µιλάω εδώ στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαδικασία πολιτογράφησης,
θέµατα του Υπουργείου σας και του κράτους δικαίου και των δικαιωµάτων. Αναστέλλετε λοιπόν για έξι µήνες τη διαδικασία πολιτογράφησης που έφερε ο ν.4604/2019 της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόλαβε να εφαρµοστεί. Έγιναν οι εκλογές. Πέρασαν όλοι αυτοί οι µήνες. Δεν τον εφαρµόζετε. Τον αναστέλλετε.
Λέτε ότι θα φέρετε µια άλλη διαδικασία. Αν κατάλαβα καλά από
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αποσύρετε τη διάταξη, που πραγµατικά σας ζητήσαµε κι εµείς να αποσύρετε, που αφορούσε στα
παιδιά ΑΜΕΑ των µεταναστών, και όσον αφορά τα θετικά µέτρα.
Αυτό έχω καταλάβει από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα ήθελα
να µας το επιβεβαιώσετε αν όντως είναι έτσι.
Δυστυχώς, όµως, αφήνετε και επιµένετε να µην υπάρχει θετικό
µέτρο όσον αφορά τους ανιθαγενείς Ροµά, οι οποίοι είναι γεννηµένοι στην Ελλάδα, δεν είναι µετανάστες, και οι οικογένειες τους
είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δεκαετίες, αιώνες ίσως. Αυτοί,
ακριβώς λόγω του τρόπου ζωής τους, µπορούν να πιστοποιήσουν ότι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν γραφτεί
σε δηµοτολόγια όπως απαιτεί ο νόµος για τους υπόλοιπους πολίτες. Και εδώ το ερώτηµα που τίθεται είναι: Ποια είναι η δική
σας πολιτική ενσωµάτωσης; Καταργήσατε την αντίστοιχη ειδική
γραµµατεία που υπήρχε για το θέµα αυτό και τώρα έρχεστε και
αντί να βρείτε έναν τρόπο για να υπάρχουν κριτήρια και να γίνουν
σεβαστά -τα είπε και ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
προηγουµένως- εσείς απλώς το καταργείτε.
Αυτό, όµως, που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και το είπατε
µάλιστα ως θετικό µέτρο -και πραγµατικά εκπλήσσοµαι, γιατί
θεωρώ ότι έχετε και µια ευαισθησία γύρω από κάποια θέµαταείναι η άλλη τροπολογία που φέρατε όσον αφορά την αλλαγή
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Και µιλάµε για µία διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του 2004. Δεν είναι διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διάταξη που υπάρχει από το 2004 και που όλες οι
κυβερνήσεις διατήρησαν. Κι εσείς κάνετε και µία παρερµηνεία,
τουλάχιστον όπως εµείς βλέπουµε αυτή την τροπολογία που
έχετε φέρει.
Γιατί στην πραγµατικότητα, τι γίνεται εδώ; Καταργείτε το δικαίωµα υποβολής αίτησης πολιτογράφησης µέσα στα τρία χρόνια διαµονής στη χώρα, και όχι επτά όπως είναι στις άλλες
περιπτώσεις, πρώτον για τους γονείς Ελλήνων, δηλαδή για τους
γονείς παιδιών ή άλλων ατόµων που είναι ήδη Έλληνες και επίσης, για όσους έχουν πάρει πολιτική προστασία προσφύγων.
Ποια είναι η λογική που έρχεστε εσείς εδώ και καταργείτε µία
διάταξη που ισχύει εδώ και δεκαέξι χρόνια, που είναι µια διάταξη
ευρωπαϊκή, κράτους δικαίου; Δεν πείσατε µε τα επιχειρήµατά
σας και φυσικά είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, ο εισηγητής µας, ο κ. Σπίρτζης,
έκανε µία αναλυτική αναφορά στα ζητήµατα όπου συνεχίζουµε
να έχουµε πρόβληµα. Εδώ θέλουµε να αναγνωρίσουµε ότι κάνατε µια προσπάθεια να υιοθετήσετε πολλές από τις παρατηρήσεις και τις βελτιώσεις. Όµως, παραµένουν µία σειρά από
θέµατα που µας δηµιουργούν πρόβληµα και που πιστεύουµε,
κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να τα ξαναδείτε.
Πρώτα από όλα, δεν µας πείθει το επιχείρηµα γιατί αναστέλλετε τα τοπικά δηµοψηφίσµατα. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε
τον εθνικό λόγο. Εµείς θεωρούµε ότι είναι αγωνία και ανασφάλεια συνολικά της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι
στην άµεση δηµοκρατία. Επίσης, µε την ίδια λογική, θεωρούµε
ότι είναι αντιδηµοκρατική η ρύθµιση που φέρνετε, για τις αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων που δεν µπορούν να εκτελεστούν, αν δεν υπάρχει σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου.
Θεωρούµε ότι αυτό είναι σε συνέχεια όλων των αντιδηµοκρατικών ρυθµίσεων που φέρατε το περασµένο καλοκαίρι. Καταργή-
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σατε την απλή αναλογική, παρ’ ότι µε αυτόν τον τρόπο παραβιάζετε την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως είχαν διεξαχθεί
οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές τον περασµένο Μάιο.
Τώρα, για τα θέµατα δηµόσιας διοίκησης. Αναφέρθηκε και ο
εισηγητής µας. Εµείς θεωρούµε ότι όσον αφορά την αξιολόγηση
για τη θέση των προϊσταµένων στη δηµόσια διοίκηση είναι υπερβολική η µοριοδότηση που δίνετε στην προηγούµενη υπηρεσία
και εµπειρία σε θέσεις ευθύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµη από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, θα έχετε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πιστεύουµε ότι µε
αυτόν τον τρόπο κλειδώνετε την ιεραρχία της δηµόσιας διοίκησης και δεν επιτρέπετε να υπάρξει η αναγκαία ανανέωση µε τα
αντίστοιχα προσόντα που χρειάζεται να έχει η δηµόσια διοίκηση,
όσον αφορά την εξέλιξη του προσωπικού της.
Θα λέγαµε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
έχετε την ευκαιρία πραγµατικά να κάνετε και περαιτέρω βελτιώσεις σε θέµατα που άπτονται της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και
αναφέροµαι στα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης, αλλά και στα θέµατα που έθεσα πριν για τους πρόσφυγες και για τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας σύµφωνα µε τη νοµολογία και τις αρχές ενός
κράτους δικαίου. Περιµένουµε, λοιπόν, από εσάς να υπάρχει
αποσαφήνιση γύρω από αυτά τα θέµατα και σίγουρα δεν µπορούµε να αποδεχτούµε τη λογική και τα επιχειρήµατα µε τα
οποία ήρθατε εδώ, για να στηρίξετε την αλλαγή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
καταθέτει στην έκθεσή της στην αίτηση της εισαγγελικής αρχής
για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού.
Την αυλαία από τους οµιλητές θα ανοίξει η Καρδίτσα, ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία. Επαναλαµβάνω, να τηρηθεί το επτάλεπτο, γιατί θα υπάρξουν κάποιοι συνάδελφοι,
όπως ο κ. Σπανάκης, οι οποίοι θα µιλήσουν στη µία το βράδυ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα θέµα που έχει να κάνει
µε την αυτοδιοίκηση, δοµικό πυλώνα της δηµοκρατίας της
χώρας µας, έναν από τους τρεις δοµικούς πυλώνες, που είναι η
κεντρική διοίκηση του κράτους, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση
και η τοπική αυτοδιοίκηση, που παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή
των ανθρώπων που κατοικούν και στην ύπαιθρο, αλλά και στο
σύνολο της χώρας µας. Και µάλιστα, µια και το ζήτηµα της απειλής που δεχόµαστε στα ανατολικά µας σύνορα είναι επίκαιρο,
να επισηµάνω τον σηµαντικότατο ρόλο που έχει διαδραµατίσει
η τοπική αυτοδιοίκηση στην αντιµετώπιση του προσφυγικού - µεταναστευτικού.
Από την πρώτη στιγµή που ενέσκηψε το συγκεκριµένο ζήτηµα
η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήµαρχοι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι,
όντας µαχητές των πρόσω, της πρώτης γραµµής, κοντά στις τοπικές κοινωνίες, κοντά στους πολίτες, έδωσαν και δίνουν καθηµερινά τη µάχη, ούτως ώστε να απαλύνουν την επιβάρυνση των
τοπικών κοινωνιών.
Μου έκανε µεγάλη εντύπωση η δήλωση ενός πολιτικού Αρχηγού, που δήλωσε ότι εάν κοιτάξεις από το διάστηµα, τα σύνορα
σου φαίνονται παραλογισµός. Θα µπορούσα να συµφωνήσω µαζί
του, εάν κατοικούσαµε στο διάστηµα. Επειδή, όµως, κατοικούµε
στη γη και είµαστε και κάτοικοι της Ελλάδος, τα σύνορά µας είναι
τα όρια της εθνικής µας κυριαρχίας, είναι τα όρια του έθνους
µας και οφείλουµε να τα διαφυλάττουµε απέναντι σε οποιονδήποτε είτε τα επιβουλεύεται είτε προσπαθεί παρανόµως να εισέλθει σε αυτά.
Για να επιστρέψω τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε, θα ήθελα να επισηµάνω πως
η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πλέον πολυµεταρρυθµισµένος θε-
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σµός της χώρας µας. Τα τελευταία είκοσι µε είκοσι πέντε χρόνια
έχουν γίνει πάνω από επτά µεταρρυθµίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεκινήσαµε µε τις ανοιχτές πόλεις, προχωρήσαµε στους
αναπτυξιακούς συνδέσµους, στα συµβούλια περιοχής, στον «Καποδίστρια», όπου καταργήθηκαν οι κοινότητες και ενώθηκαν
στους πρώτους δήµους, τους «καποδιστριακούς», στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Στόχος όλων αυτών των µεταρρυθµίσεων ήταν πραγµατικά να
µετεξελιχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε τοπικό στρατηγείο ανάπτυξης µιας περιοχής. Το πετύχαµε; Το κατορθώσαµε; Επιτελεί
αυτόν τον ρόλο, αυτόν τον σκοπό, η τοπική αυτοδιοίκηση σήµερα;
Είναι βέβαιο πως ακόµη και σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση
µένει στενά δεµένη, για να µην πω απελπιστικά δεµένη, µε την
κεντρική διοίκηση του κράτους. Δεν απέκτησε το αυτοδιοίκητο,
δεν απέκτησε την αυτοδυναµία που θα έπρεπε και που όφειλε να
έχει, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική και ουσιαστική στην
επίλυση των ζητηµάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι καθοριστικής σηµασίας και πραγµατικά θα ήθελα να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κάνει αυτή
την προσπάθεια, της θεσµοθέτησης ενός νόµου που θα δώσει
την πραγµατική αξία και στην αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχρονα
θα διαχωρίσει και όλα τα επίπεδα εξουσίας που υπάρχουν στη
χώρα µας µέσα από συγκεκριµένο ορισµό των αρµοδιοτήτων και
της ευθύνης που θα έχει το καθένα επίπεδο απ’ αυτά.
Βεβαίως είναι σηµαντικό αυτή η µεταρρύθµιση να είναι µακρόπνοη, πραγµατικά να αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο, ένα αποτελεσµατικό, ένα γρήγορο κράτος επ’ ωφελεία των πολιτών. Γιατί
αντιλαµβάνεστε όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πως ο σκοπός της
ύπαρξής µας δεν είναι το να είµαστε Βουλευτές, δήµαρχοι ή δηµοτικοί σύµβουλοι, είναι να υπηρετούµε τον πολίτη, να υπηρετούµε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και το σύστηµα διοίκησης
της χώρας µας θα πρέπει να είναι τέτοιο, που θα δίνει αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα στην επίλυση των προβληµάτων.
Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η αυτοδιοίκηση; Θα µπορούσα να τα χωρίσω σε τρεις κατηγορίες. Το
ένα είναι το θεσµικό πλαίσιο. Ένα θεσµικό πλαίσιο, που προσπαθεί ο σηµερινός Υπουργός µε το επιτελείο του να δώσει απάντηση. Δύστροπο, δυσκίνητο, αναποτελεσµατικό, που τις
περισσότερες φορές είναι και δυσνόητο γι’ αυτούς που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τους οδηγεί πάρα πολύ εύκολα
στα δικαστήρια, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι των αυτοδιοικητικών να λειτουργούν φοβικά ή στα όρια της παρανοµίας και
της παρατυπίας. Γι’ αυτό, εξάλλου, και συνάδελφος, πρώην δήµαρχος, παραδέχτηκε κάποια στιγµή -και ήταν αυτονόητο για
εµάς που υπηρετήσαµε την αυτοδιοίκηση- ότι αναγκάστηκε να
έχει δύο ταµεία, προκειµένου να µπορέσει αποτελεσµατικά να
διοικήσει τον δήµο του.
Ένα άλλο ζήτηµα και µεγάλο πρόβληµα για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι πόροι, το να υπάρχουν σοβαροί, αξιοπρεπείς
και συγκεκριµένοι πόροι, που θα δίνουν στην αυτοδιοίκηση το δικαίωµα να επιτελέσει το έργο της µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ανακοίνωση του
Προέδρου µας, ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ένας πολύ συγκεκριµένος
πόρος που θα δοθεί στην αυτοδιοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι αυτός ο διαχωρισµός που
υπάρχει στους πόρους της αυτοδιοίκησης, τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα και έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα, δεν υπάρχει κανένας
λόγος να υπάρχει. Δηµιουργεί έναν τεχνητό διαχωρισµό, µία πολυπλοκότητα στη διαχείρισή τους και δεν βοηθά στην αποτελεσµατικότητα, στην ευελιξία και στην ταχύτητα.
Το άλλο ζήτηµα, το άλλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η αυτοδιοίκηση, είναι το ανθρώπινο δυναµικό. Οι περισσότεροι των
δήµων είναι ελλιπώς στελεχωµένοι, ιδιαίτερα οι δήµοι της υπαίθρου Ελλάδος, οι ορεινοί και νησιωτικοί δήµοι, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν µπορούν ούτε την καθηµερινότητά
τους να υπηρετήσουν στο επίπεδο της γραφειοκρατικής διαδικασίας. Απαιτείται, λοιπόν, µία αποτελεσµατική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό των δήµων και µάλιστα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να
υπάρχει και συγκεκριµένη πρόβλεψη, όταν γίνονται αυτές οι προσλήψεις σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές για συγκεκρι-
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µένο χρόνο παραµονής των υπαλλήλων στους συγκεκριµένους
δήµους.
Βέβαια λόγω της υποστελέχωσης των δήµων, αυτοί οι δήµοι,
οι µικροί νησιωτικοί, ορεινοί και µειονεκτικοί δήµοι υπολείπονται
των µεγάλων οργανωµένων δήµων και στο επίπεδο της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, δεδοµένου ότι οι ευρωπαϊκοί
πόροι είναι εκείνο το ταµείο που µπορεί να δώσει πραγµατικά τη
δυνατότητα υλοποίησης µεγάλων έργων.
Άρα, λοιπόν, η ρύθµιση που έχουµε για αξιοποίηση είτε της
ΑΕΤΑ είτε της µονάδος οργάνωσης δυναµικού, προκειµένου να
δώσει τη δυνατότητα στους µικρούς δήµους να υλοποιήσουν τα
έργα τους, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Βεβαίως, πρέπει να δούµε και τον 4412, διότι µε τις υπάρχουσες διαδικασίες τουλάχιστον τρία χρόνια, αγαπητέ πρώην
Υπουργέ, θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση από την ώρα που κάνει
µία µελέτη για να φθάσει στην υλοποίηση του έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό που έχω αναφέρει και άλλη φορά απ’
αυτό το Βήµα, όταν το 2018 λόγω πληµµυρικών φαινοµένων πήραµε 500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για να αντιµετωπίσουµε τα πληµµυρικά φαινόµενα µε καταληκτική
ηµεροµηνία τους δεκαοκτώ µήνες και µετά από δύο χρόνια κατορθώσαµε να εγκαταστήσουµε εργολάβο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας επισηµάνω τον σηµαντικό
ρόλο που έχει στις τοπικές κοινωνίες η ύπαρξη των αναπτυξιακών εταιρειών ή αναπτυξιακών οργανισµών, όπως το λέτε, συµπράξεις µεταξύ της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και
των υπόλοιπων φορέων της κοινωνικής οικονοµίας, που πραγµατικά µέσα από την ευελιξία που έχουν, µέσα από την αποτελεσµατικότητά τους αποδείχθηκαν διαχρονικά χρηστικά και
χρήσιµα εργαλεία στη διάθεση της αυτοδιοίκησης.
Τέλος, θέλω να κάνω έκκληση για χρηµατοδότηση των τοπικών χωρικών σχεδίων, της υλοποίησης των τοπικών χωρικών σχεδίων στους δήµους, δεδοµένου ότι τα γενικά πολεοδοµικά
σχέδια, αλλά ταυτόχρονα και τα ΣΧΟΑΠ έχουν ξεπεραστεί πλέον
από την πραγµατικότητα και χρειάζονται επικαιροποίηση, αφού
αποτελούν τα τοπικά εδαφικά συντάγµατα των τοπικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών για µια σύντοµη παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ζήτησα τον λόγο για ένα λεπτό µόνο, για να δώσω µία διευκρίνιση, γιατί είναι προφανές ότι ένα από τα θέµατα που ανέφερε η
κ. Ξενογιαννακοπούλου προέρχεται από παρανόηση.
Στο καθεστώς της τριετίας αφαιρούµε τους ανθρώπους οι
οποίοι έχουν πάρει την ιδιότητα του πρόσφυγα, του πολιτικού
πρόσφυγα. Δεν εξαιρούµε, όµως, δεν βγάζουµε έξω ανθρώπους,
οι οποίοι είναι είτε Ευρωπαίοι πολίτες είτε -το κυριότερο, γιατί σ’
αυτό αναφερθήκατε- γονείς παιδιών τα οποία είναι Ελληνόπουλα.
Δεν εξαιρούνται. Δείτε λίγο την τροπολογία, γιατί αναφερθήκατε
σ’ αυτό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το
βγάζετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν το εξαιρούµε, όπως επίσης δεν εξαιρούµε και τους ανιθαγενείς, αυτούς που δεν έχουν ιθαγένεια, γιατί είναι διεθνής υποχρέωσης. Εσείς, όµως, κυρίως αναφερθήκατε στο θέµα γονέων
Ελληνόπουλων, τους οποίους δεν εξαιρούµε, παραµένει το ίδιο
καθεστώς. Μπορείτε να το δείτε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εκλαµβάνω την τοποθέτησή σας ως προσπάθεια να διευκρινιστεί το
θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ναι.
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ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Και σας ευχαριστώ γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είπε ο κύριος
Υπουργός στην αρχή, ότι θέλει να διευκρινίσει.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, όµως, αναφέροµαι στην τροπολογία. Η τροπολογία που έχετε φέρει για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ρητά καταργεί όσον
αφορά τους γονείς Ελλήνων και επίσης τους πολιτικούς πρόσφυγες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Όχι τους πολιτικούς πρόσφυγες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Για τους
πρόσφυγες.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, εγώ θα
ήθελα να µας πείτε και για τους πολιτικούς πρόσφυγες γιατί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Εξήγησα γιατί.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι ήδη πολιτικοί
πρόσφυγες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Σας εξήγησα γιατί.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εµάς δεν µας πείθει
αυτό το επιχείρηµα. Όταν έχουν ήδη το καθεστώς του πολιτικού
πρόσφυγα, εσείς να λέτε ότι δεν έχουν το δικαίωµα µέσα στην
τριετία που όλα τα προηγούµενα χρόνια ίσχυε και να το πάτε
στην επταετία. Δεν έχει λογική. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη διεθνή προστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Απαντήστε, κύριε
Υπουργέ, µε δύο λόγια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Είµαι αναγκασµένος να το διαβάσω. Δεν καταλαβαίνω την επιµονή σε αυτό το κοµµάτι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Υπουργέ, πείτε µας κι εµάς τι
διαβάζετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Είναι σαφές. Το γ εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου
1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3284/2004, αντικαθίσταται ως
εξής.
Προσέξτε τι λέµε. «Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας µε τέκνο, όσους έχουν τη γονική µέριµνα τέκνου ελληνικής
ιθαγένειας που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και τους ανιθαγενείς, αρκεί η προηγούµενη νόµιµη διαµονή αυτών στην Ελλάδα επί µία τουλάχιστον συνεχή τριετία». Είναι σαφέστατο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να το καταλάβουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχει µοιραστεί
αυτό, κύριε Υπουργέ; Να το µελετήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι εισηγητές και να απαντήσουν. Γιατί όχι;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε
ένα λεπτό, να βοηθήσουµε τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν µπορώ να σας χαλάσω χατίρι. Πείτε το.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είστε πολύ δηµοκρατικός στη διαδικασία.
Κατ’ αρχάς, να µην τα µπλέξουµε. Κύριε Υπουργέ, για τους
ανιθαγενείς έχει να κάνει µε την κατάργηση της θετικής διάταξης, όχι στην τροπολογία, λοιπόν, αλλά της θετικής διάταξης που
είχε φέρει ο νόµος του 2019.
Κι εκεί όπως κάνατε την τροποποίηση για τα παιδιά ΑΜΕΑ και
όντως συνεχίζει να υπάρχει θετική διάταξη, σας ζητάµε να κάνετε
το ίδιο σε θετική διάταξη για τους ανιθαγενείς που είναι Ροµά
στην πραγµατικότητα, γεννηµένοι στην Ελλάδα από δεκαετίες
και γενεές. Εκεί αναφερόµαστε στους ανιθαγενείς. Αυτό είναι το
ένα σκέλος.
Όσον αφορά τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, µιλάµε για
τους πολιτικούς πρόσφυγες. Διότι εµείς δεν µπορούµε να καταλάβουµε, πώς µπορεί κάποιος να έχει το καθεστώς του πολιτικού
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πρόσφυγα και να του καταργείτε το δικαίωµα να µπορεί στην
τριετία που διαµένει να κάνει αίτηση για πολιτογράφηση. Δεν έχει
λογική αυτό, και ταυτόχρονα εσείς µας αναφέρατε για τους γονείς και συζύγους που έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, για τους πολιτικούς πρόσφυγες
δεν καταλαβαίνουµε γιατί να γίνει αυτή η διάκριση και θα κοιτάξουµε -µακάρι να είναι όπως το λέτε- σε ό,τι αφορά τους γονείς
των Ελλήνων.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τρίζουν τα κόκκαλα του Χαρίλαου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πολάκη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν έχεις καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, ο συνάδελφός σας ανέβηκε να µιλήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα χρησιµοποιήσω την ίδια έναρξη που είχατε κι εσείς στην οµιλία σας. Είναι
γεγονός ότι βρισκόµαστε σε µια δύσκολη περίοδο, κύριε
Υπουργέ, η οποία γίνεται ακόµη πιο δύσκολη εξαιτίας των αδυναµιών και καθυστερήσεων της Κυβέρνησης στα ζητήµατα που
µας αφορούν στα σύνορά µας.
Εµείς έχουµε ξεκαθαρίσει ότι θα συµβάλλουµε σε µια πατριωτική και εθνικά συµφέρουσα επίλυση, µε υπεράσπιση των πατριωτικών και κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, αλλά µε σύνοδο
πολιτικών Αρχηγών και µε Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Όταν µιλάω για ευρωπαϊκό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε
µου να σας πω και µε βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισµού, αυτό σηµαίνει ότι θα πούµε και ένα όχι στην ακροδεξιά,
µια ακροδεξιά που επιµελώς «χαϊδεύετε» και στο κόµµα σας και
όπου την βρίσκετε στην κοινωνία.
Γιατί είναι ψευδές το σκηνικό πολέµου που φτιάχνετε, όταν θέλετε να τροφοδοτήσετε τέτοιες φωνές και σας το λέω γιατί αυτό
είναι αναντίστοιχο µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει ο κ. Μητσοτάκης. Μην πω ότι είναι επικίνδυνο σε πιθανές
προβοκάτσιες των γειτόνων µας.
Για τους απέναντί µας έχουµε κάτι ξεκάθαρο: Την απειλητική
και παραβατική συµπεριφορά της Τουρκίας. Όµως µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν βρήκατε τίποτα να πείτε στην οµιλία
σας για τις δηλώσεις της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ ότι προκληθήκατε για κάτι τέτοιο.
Διότι οι δηλώσεις της Επιτρόπου αποκαλύπτουν το µέγεθος της
υποκρισίας και της ανευθυνότητας του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης απέναντι στον ελληνικό λαό.
Όπως η ίδια η Επίτροπος δήλωσε, η ελληνική Κυβέρνηση δεν
έχει θέσει καν το ζήτηµα του διαµοιρασµού των βαρών της κρίσης και της µετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα προς
την Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, µου φαίνεται περίεργο. Ο πρώτος στην τάξη
Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να µη γνωρίζει τι ειπώθηκε χθες
στο Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης. Παρακαλώ πολύ να πάρετε τον λόγο και να µας απαντήσετε. Ζητήσατε
ή δεν ζητήσατε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα βάρη της
κρίσης, να γίνουν µετεγκαταστάσεις, να υπάρξουν κυρώσεις
στον κ. Ερντογάν;
Διότι είναι ξεκάθαρο απ’ όλους µας ποιος απειλεί και ποιος παραβιάζει διεθνείς κυρώσεις. Έτσι, βέβαια, εξηγείται για ποιον
λόγο ο κ. Μητσοτάκης έστησε ένα επικοινωνιακό σόου στον
Έβρο αλλά δεν είπε κουβέντα στην ευρωπαϊκή ηγεσία που ήρθε
στην Ελλάδα για όλα αυτά τα οποία είναι κύρια και σηµαντικά για
τη ζωή µας, για την πατρίδα µας. Αυτός είναι πατριωτισµός.
Το ερώτηµα είναι: Μπορεί να αποδείξει τον πατριωτισµό της η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Και θέλουµε να το πείτε εδώ στην Εθνική
Αντιπροσωπεία και γι’ αυτό µιλάω µε αυτόν τον τόνο, γιατί είναι
πάρα πολύ σοβαρά τα πράγµατα.
Ας αφήσετε στην άκρη την επικοινωνιακή διαχείριση που ως
επάγγελµα, κύριε Θεοδωρικάκο, την ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι
όµως όλη η πολιτική επικοινωνιακή διαχείριση. Τροφοδοτείτε ένα
κλίµα εθνικιστικού παροξυσµού, αλλά δεν ζητάτε Σύνοδο Κορυφής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν είναι ζητήµατα ζωής και θανάτου για την Ελλάδα, αν είναι
ζητήµατα πατρίδας, περιουσίας των Ελλήνων, ανθρώπινης ζωής,
γιατί δεν ζητάτε τη Σύνοδο Κορυφής; Γιατί δεν ζητάτε κυρώσεις
στους τουρκικούς εκβιασµούς; Γιατί δεν ζητάτε την αλληλεγγύη
και τις µετεγκαταστάσεις από τα κράτη-µέλη της Ευρώπης;
Και για να τελειώσει η σπέκουλα, η φύλαξη των συνόρων είναι
αυτονόητη. Υπονοείτε ότι δεν φυλάσσονταν τα σύνορα τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια ή ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις
δεν έκαναν τη δουλειά τους;
Υπονοείτε ότι άφησε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση
παράνοµους µετανάστες να περάσουν από τον Έβρο και οι δυνάµεις ασφαλείας, τα Σώµατα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάµεις, δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά ή οι κάτοικοι στον Έβρο
δεν είχαν το απαραίτητο πατριωτικό φρόνηµα και την περηφάνια
για να προφυλάξουν µε πληροφορίες την πολιτεία µας; Να µας
το πείτε, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Όµως η Κυβέρνηση αυτό που κάνει δεν είναι κάτι διαφορετικό
απ’ αυτό που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο, αλλά
παράλληλα η Κυβέρνηση προσπαθεί να εκµεταλλευτεί για εσωτερική κατανάλωση τον ώµο εκβιασµό του κ. Ερντογάν κι έτσι να
µην τον αντιµετωπίσει τον εκβιασµό αυτόν. Αντί να αντιµετωπίσει
τον κ. Ερντογάν, κάνει µικροπολιτική.
Εδώ το πρόβληµα είναι το εξής. Με το να µη ζητάτε κυρώσεις,
µήπως απεµπολείτε δικαιώµατα της Ελλάδας; Το έχετε σκεφτεί
αυτό; Γιατί φτάσαµε χθες να διαβάζουµε ειδήσεις ότι θα κλείσει
ο κ. Ερντογάν, λέει, το τελωνείο των Κήπων, αντί να έχει πάρει
τέτοιες πρωτοβουλίες η ελληνική Κυβέρνηση.
Βέβαια, για να πετύχει αυτό το σόου το οποίο έχετε στήσει,
ακούµε ότι νεοναζί από την Ευρώπη επιδιώκουν να έρθουν και
αυτοί στα σύνορα, για να κάνουν το δικό τους ακροδεξιό σόου.
Για να ξεχάσουµε τι; Τη δραµατική κατάσταση την οποία δηµιουργήσατε στα νησιά, το µπάχαλο για το οποίο είστε κι εσείς
προσωπικά υπεύθυνος; Μιας και αν θυµάµαι καλά, είστε ένας
από τους επτά Υπουργούς τους ανευθυνο-υπεύθυνους, αλλά σίγουρα αποτυχηµένους, στο µεταναστευτικό.
Βέβαια έφυγε ο κ. Θεδωρικάκος. Πού να αντέξει; Ο κ. Λιβάνιος
θα τα ακούσει πάλι όλα. Γιατί ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος που προσπάθησε να πείσει περιφερειάρχες και δηµάρχους και δεν πέτυχε τίποτα, δυστυχώς γιατί τροφοδότησαν µε φθόνο, µε πόνο,
µε µίσος, µε φόβο τον ελληνικό λαό. Γιατί στην κρίση του 2015 2016 που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπεύθυνος, εµείς είχαµε βάλει πλάτη
και προσωπικά είχαµε συζητήσει µε τους συνδηµότες µας να δεχτούµε προσωρινά κέντρα, αλλά και τότε ο Έβρος φυλασσόταν.
Το πραγµατικό πρόβληµα είναι στα νησιά. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να στήσει σόου στον Έβρο, για να ξεχαστεί τι
έγινε και µε τα ΜΑΤ και µε τις αποτυχηµένες προσπάθειες εις
βάρος των νησιωτών, που πληρώνουν τώρα τις παλινωδίες και
την αποτυχία του κ. Μητσοτάκη. Διότι είναι µια Κυβέρνηση που
δηµιουργεί προβλήµατα σε όλους και στους νησιώτες και στους
πρόσφυγες και µετανάστες. Lose-lose παντού.
Πάµε όµως τώρα στην αυτοδιοίκηση. Τι ακριβώς προσπαθούν
να κάνουν µε αυτό το νοµοσχέδιο; Πέρα από το ότι είναι ένα
«κοµφετί» ρουσφετιών αυτό που έχετε φέρει, κύριε Λιβάνιε, εδώ.
Δεν είναι καν ένα «παζλ», είναι «κοµφετί» καθώς τα άρθρα είναι
ατάκτως ερριµένα.
Κρύβουν ότι τα άρθρα που δεν αποσύρθηκαν, τα άρθρα 3, 4,
5, και λοιπά δεν είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές συµβάσεις, γι’
αυτό και δεν στάλθηκαν στην ΕΑΔΗΣΥ. Αν έχετε χαρτί της ΕΑΔΗΣΥ για τα άρθρα 3, 4 και 5, να µας το φέρετε, γιατί για το
άρθρο 2 είχατε µόνο, το οποίο αποσύρατε.
Όµως τι προσπαθούν να κάνουν; Προσπαθούν να αποδοµήσουν και τον θεσµό των αναπτυξιακών εταιρειών και επιτρέψτε
µου, κύριε Πρόεδρε. Είχα τη χαρά και την τιµή να είµαι δεκαπέντε χρόνια διευθυντής σε αναπτυξιακή εταιρεία και θέλω να
σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται τώρα και αποδοµούν πλήρως το τι σηµαίνει αναπτυξιακή εταιρεία.
Η αναπτυξιακή εταιρεία δεν είναι ένα µαγαζάκι, δεν είναι σουπερµάρκετ µελετών και έργων, δεν είναι αναθέτουσα υπηρεσία,
είναι ο φορέας όπου η αυτοδιοίκηση και οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα σχεδιάσουν την ανάπτυξη, θα διεκδικήσουν την καινοτοµία, για να
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δουλέψει ο ιδιωτικός τοµέας. Και τι έρχονται τώρα και κάνουν;
Οι αναπτυξιακές εταιρείες να γίνουν µαγαζιά µελετών, µαγαζιά
έργων και άρα εις βάρος και του ιδιωτικού τοµέα, για να δουλέψουν τα παραµάγαζα.
Ένα «σουπερµάρκετ» θα τροφοδοτεί τα δεξιά παραµάγαζα. Οι
δεξιοί µελετητές θα φέρουν υπεργολαβίες από τις αναπτυξιακές.
Οι δεξιοί κατασκευαστές θα παίρνουν και πιθανόν µε ρουσφέτι
θα γίνονται και οι προσλήψεις. Αυτό ουσιαστικά κάνετε.
Γιατί ο ν.4412 επέτρεπε, κύριε Υπουργέ, να γίνει η διαδικασία
αυτή. Δεν την τροφοδοτείτε και πάτε και φτιάχνετε ένα παραµάγαζο, όπου κάνεις δεν µπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό για τη
µη συµµόρφωση αναδόχου. Οι δικοί σας που θα παίρνουν τα
έργα δεν θα έχουν και λερωµένο το µητρώο τους, αν δεν τα κάνουν και τα παρατήσουν. Όπως επίσης, δεν θα ελέγχεται πουθενά αν ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο,
δηλαδή το δηµόσιο συµφέρον.
Και, προσέξτε, όλα αυτά για τις αναπτυξιακές που απ’ ό,τι µαθαίνουµε στην πιάτσα –γιατί αυτά κυκλοφορούν- έρχεστε να το
κάνετε για συγκεκριµένες φωτογραφικά αναπτυξιακές που έχουν
ζηµιά στους ισολογισµούς τους. Έρχεστε, δηλαδή, να πληρώσετε µε δηµόσιο χρήµα από δηµόσια έργα ζηµία προϋπολογισµών.
Κι εγώ προτείνω κάτι πολύ απλό, για να µη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε Φάµελλε.
Σε µισό λεπτό κλείνετε, γιατί είναι σαράντα ένας συνάδελφοι και
πρέπει να τελειώσουµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, προτείνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε µε την πρόταση αυτή.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εγώ προτείνω να βάλετε όρο ότι
πρέπει οι ισολογισµοί των αναπτυξιακών να είναι κερδοφόροι,
για να γίνονται οι υπηρεσίες όπως θέλετε εσείς, παρ’ ότι εµείς
διαφωνούµε µε το να γίνονται αναθέτουσες οι υπηρεσίες. Αν τολµάτε και δεν έχετε λαµογιές από πίσω στηµένες –το λέω ξεκάθαρα, αν δεν έχετε λαµογιές από πίσω στηµένες- βάλτε αυτόν
τον όρο στο δικό σας θεσµικό πλαίσιο, γιατί είναι γεγονός ότι
υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που προσπαθείτε να κάνετε,
όπως το να νοµοθετήσετε από την πίσω πόρτα για την ανταποδοτική ανακύκλωση µε αδειοδότηση υπέρβασης των κανονισµών
δόµησης, για τα κέντρα ανακύκλωση και τις εγκαταστάσεις που
δεν έχουν οριστεί επίσηµα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Αυτή είναι µία από τις άλλες µηχανές που στήνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …διότι οι εγκαταστάσεις της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που υπερβαίνουν τον κανονισµό δόµησης, δεν έχουν οριστεί επίσηµα από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτό είναι περιφρόνηση στους επόµενους συναδέλφους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Άρα, υπάρχουν πολλά για τα οποία
θα ξαναέρθουµε, κύριε Λιβάνιε, και θα σας περιµένουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο. Όµως, να µην απαντάµε σε κάθε Βουλευτή,
γιατί όλα δηµιουργούν καθυστέρηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Όχι, όχι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μάλιστα, επειδή έχω
καλέσει στο Βήµα τον κ. Κεγκέρογλου, θα ήθελα να του ζητήσω
συγγνώµη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Με συγχωρείτε κι εµένα, κύριε Κεγκέρογλου.
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Νοµίζω ότι ο κ. Φάµελλος από υπερβάλλοντα ζήλο ανέφερε
κάποια πράγµατα. Προφανώς, γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάρχει για
τα πρώτα άρθρα. Την είχαµε δώσει στην επιτροπή, την καταθέτουµε και τώρα στα Πρακτικά.
Δεύτερον, η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει αποφασίσει σχετικά µε το αν είναι
ή δεν είναι αναθέτουσες αρχές. Η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής στη χθεσινή της έκθεση το αναφέρει. Οπότε εκεί δεν
υπάρχει κανένα θέµα.
Κατά τα λοιπά, για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς ισχύουν
όλα όσα ισχύουν για τις ανώνυµες εταιρείες και τις υποχρεώσεις
που έχουν για το µετοχικό τους κεφάλαιο και την κερδοφορία
τους.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω και µία παρατήρηση. Προφανώς και
είναι ρητά γραµµένο ότι υπάγονται στον ν.4412, και µέσω αυτού
γίνονται όλες οι διαδικασίες και δεν υπάρχει καµµία εξαίρεση
από αυτό.
Καταθέτω τη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κεγκέρογλου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κανένα λεπτό δεν
υπάρχει. Σεβαστείτε τη διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να βοηθήσω τον Υπουργό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν τον βοηθάτε. Μη
µιλάτε. Μη θορυβείτε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Άρα, δεν θέλετε να ενηµερωθεί το
Υπουργείο για αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι, δεν θέλουµε.
Αν θέλετε, ενηµερώστε κατ’ ιδίαν τον Υπουργό. Αν συνεχίσουµε
µ’ αυτή τη διαδικασία, δεν τελειώνουµε ποτέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτού του τύπου η συζήτηση,
κύριε Πρόεδρε, αδικεί τον ίδιο τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει µία ιστορία και µία πρόοδο τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν από το 1981 και µετά, από τις έξι –και πλέονχιλιάδες κοινότητες που εξέδιδαν απλώς ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, περάσαµε στα σύγχρονα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης,
όπως διαµορφώθηκαν µε τις προγραµµατικές συµβάσεις, µε τις
εθελοντικές συνενώσεις των δήµων, µε τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό µέχρι το 1986 και, βέβαια, µε τους αυτοτελείς πόρους µε τον ν 1898, που και σήµερα διασφαλίζει αυτό το
σηµαντικό εργαλείο χρηµατοδότησης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ανάγκη για να αξιοποιήσουµε περαιτέρω την ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και
να συµβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη του τόπου
οδήγησαν στην απόφαση να συνενώσουµε κοινότητες και δήµους, πέρα από το εθελοντικό, µε βάση τις ανθρωπογεωγραφικές ενότητες που θα έδιναν µία βιώσιµη οντότητα, ικανή να παίξει
τον ρόλο του τοπικού αναπτυξιακού φορέα. Κι έτσι, είχαµε τον
«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» που δηµιούργησε χίλιους περίπου Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε
τριακόσιους τριάντα Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όµως, αυτό που ήταν η µεγάλη θεσµική παρέµβαση στον τόπο
µας, ήταν η θεσµοθέτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του Β
βαθµού αυτοδιοίκησης το 1994 της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης,
η οποία γρήγορα εξάντλησε τις δυνατότητες της στο στενό πλαίσιο των νοµών και φάνηκε η ανάγκη –την οποία καλύψαµε στη
συνέχεια- µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για τη συγκρότηση των αιρετών
περιφερειών.
Τοπική ανάπτυξη, λοιπόν, στους δήµους, περιφερειακή ανάπτυξη µε τις αιρετές περιφέρειες, περιφερειακά ταµεία, ο αναπτυξιακός νόµος, η διαχείριση του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες, όλο
αυτό αποτελεί µία κοσµογονία καινοτόµων θεσµικών µεταρρυθµίσεων που οδήγησαν στην πρόοδο. Και µέσα σ’ αυτό το πεδίο
λειτούργησαν πάρα πολλοί από όλους τους χώρους που σήµερα
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λένε «Εγώ έχω εµπειρία», όπως ο κ. Χατζηδάκης από την τοπική
αυτοδιοίκηση και ξέρει και τη δουλειά του Κώστα Σκανδαλίδη στο
Υπουργείο Εσωτερικών πολλές φορές. Ο κ. Φάµελλος που µίλησε
προηγουµένως, λέει: «Εγώ ήµουν διευθυντής αναπτυξιακής εταιρείας», ο άλλος ήταν δήµαρχος –ο καθένας όπου είχε εκλεγεί- και
καθένας έχει να διηγηθεί µία ιστορία καλής εξέλιξης για τον τόπο
του µέσα από ένα θεσµικό πλαίσιο που δηµιουργήσαµε.
Κι έρχεται η κρίση που, πραγµατικά, έδειξε την ανάγκη όχι
µόνο του ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προηγήθηκε σε αυτό που έπρεπε
να έχουµε κάνει για να έχουµε ισχυρό πρώτο βαθµό και αιρετή
περιφέρεια, αλλά και σε σχέση µε τα νοµικά πρόσωπα. Μην ξεχνάτε ότι έξι χιλιάδες νοµικά πρόσωπα λειτουργούσαν στον
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ήξερε η δεξιά τι ποιούσε
η αριστερά. Μπερδεύονταν οι αρµοδιότητες και, κυρίως, δεν
υπήρχε διαφάνεια και έλεγχος.
Ήρθαµε, λοιπόν, µέσα σε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και, πραγµατικά, µπήκε τάξη σε µεγάλο βαθµό. Άρχισε, όµως, ταυτόχρονα
και η αταξία. Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µε την ιδεοληψία
της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ δεν πήρε
καµµία πρωτοβουλία που να αξιολογεί τις ανάγκες και να ενισχύει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή
την αξιοποίηση των αρµοδιοτήτων που έχουν να κάνουν µε το
κοινωνικό κράτος ή µε οτιδήποτε σε σχέση µε την υλοποίησή του
σε τοπικό επίπεδο, ήρθε µόνο µε την απλή αναλογική να δηµιουργήσει ένα µπάχαλο.
Και το µπάχαλο, µετά τις 7 Ιουλίου, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπάθησε να το αντιµετωπίσει µε ένα τερατούργηµα.
Αυτό το οποίο έχετε δηµιουργήσει σήµερα στην αυτοδιοίκηση,
είναι ένα ναρκοθετηµένο πεδίο για αιρετές διοικήσεις που δεν
µπορούν να ανταποκριθούν στις τοπικές ανάγκες, που δεν µπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία πρέπει, γιατί ακριβώς µπερδεύτηκαν οι ιδεοληψίες µε τις αυταρχικές µεθόδους που
επιλέξατε.
Και έρχεστε σήµερα µε ένα νοµοσχέδιο που δεν έχει στρατηγική, δεν έχει γραµµή. Δεν λέτε τι θέλετε να κάνετε στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Θέλετε τη δηµιουργία «παρααυτοδιοικητικών» οργανισµών –αν ήταν για το κράτος, θα τους λέγαµε «παρακρατικούς», αυτό είναι το ανάλογο- οι οποίοι δεν ελέγχονται άµεσα
από τον λαό και δεν λογοδοτούν στους πολίτες, στους δηµότες
µιας περιφέρειας. Υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες των αιρετών
της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποκαθιστούν τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως τους δήµους, στον αναπτυξιακό
τους ρόλο. Υποκαθιστούν ακόµα και το ΑΣΕΠ στον ρόλο του.
Είναι οργανισµοί –και, γενικότερα, θεσµοί- µε τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου σας που δηµιουργούν όµως περίπου χίλιες πεντακόσιες θέσεις µετακλητών. Αυτό νοµίζω ότι ήταν το κύριο κριτήριό σας και η στρατηγική σας, και αποδείξτε το αντίθετο. Χίλιες
πεντακόσιες νέες θέσεις µετακλητών δηµιουργούνται µε αυτό το
νοµοσχέδιο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και είναι η Νέα Δηµοκρατία αυτή που µαζί µας κατήγγειλε τον
ΣΥΡΙΖΑ την περίοδό του για ανάλογη πολιτική! Και έρχεται σήµερα να ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να πλειοδοτήσει.
Είναι δυνατόν να έχετε αξιοπιστία, κύριε Υπουργέ, µε αυτό το
νοµοθέτηµα, µε ένα νοµοθέτηµα που ναρκοθετεί το ΑΣΕΠ;
Έρχεστε να µιλήσετε για τις επιλογές προϊσταµένων, και αντί
σ’ αυτό το οποίο έχουµε θέσει εδώ και καιρό να δηµιουργήσουµε
κάτι ανάλογο του ΑΣΕΠ, ένα αξιόπιστο σύστηµα προαγωγής και
επιλογής στελεχών στη διοίκηση µε βάση κανόνες, αρχές και
προϋποθέσεις, βάζει κάθε Υπουργός το κριτήριό του, κάθε Υφυπουργός την προϋπόθεση –θα έρθει και ο επόµενος και θα το
αλλάξει- και πάµε σε µία φαύλη κατάσταση.
Υπάρχει ανάγκη για ένα ΑΣΕΠ στο σύστηµα προαγωγής και
επιλογής προϊσταµένων στη διοίκηση.
Έρχοµαι, επειδή τελείωσε ο χρόνος µου, σε δύο, τρία επιµέρους θέµατα που έχουν να κάνουν µε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
σε µισό λεπτό πρέπει να ολοκληρώσετε. Θα τηρηθεί σήµερα ο
χρόνος. Ξέρετε ότι υπάρχει ελαστικότητα από το Προεδρείο,
όταν υπάρχει δυνατότητα. Σήµερα, δεν υπάρχει δυνατότητα. Για
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αυτό, κλείστε, σας παρακαλώ, σε µισό λεπτό.
Το λέω προς όλους. Να ξέρετε ότι έχετε επτά λεπτά µε µια
µικρή ανοχή, η οποία µπορεί να είναι µισό λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα λεπτό
µόνο για να επανέλθω στον ειρµό µου. Εγώ µπορώ να σταµατήσω και τώρα. Εάν θέλετε να µε αφήσετε να ολοκληρώσω, έχει
καλώς. Εάν δεν θέλετε ή δεν σας αρέσουν αυτά που λέω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη το θέτετε έτσι.
Εγώ δεν κρίνω τι λέτε. Εγώ µετρώ τον χρόνο για να είµαι συνεπής
προς όλους. Για αυτό, κλείστε σε µισό λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει περάσει ήδη ένα λεπτό µε
την παρατήρηση σας που δικαιούστε να κάνετε. Αφήστε µε,
όµως, να τελειώσω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι έχουµε το βράδυ και βιάζεστε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχουµε σαράντα
έναν οµιλητές και πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση σήµερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε
ένα, ενάµισι λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχουµε µια αντίφαση χαρακτηριστική που έχει να κάνει µε τις γωνιές ανακύκλωσης. Ενώ, λοιπόν, οι γωνιές ανακύκλωσης εντάσσονται σε ένα πλαίσιο
πράσινης πολιτικής και ανάπτυξης, στηρίζονται σε µια κατά παρέκκλιση διάταξη, η οποία λέει ότι δεν χρειάζονται πολεοδοµική
άδεια. Αυτό είναι µια µεγάλη αντίφαση. Δεν µπορείς να κάνεις
πράσινη ανάπτυξη παραβιάζοντας τη νοµοθεσία που έχει να
κάνει µε την περιβαλλοντική προστασία. Κατά παρέκκλιση διατάξεις, βέβαια, έχουµε σωρεία µέσα στο νοµοσχέδιο αλλά δεν
έχουµε χρόνο.
Έρχοµαι σε µια τροπολογία, κύριε Υπουργέ, που τη θεωρώ
πάρα πολύ σηµαντική.
Επί ΣΥΡΙΖΑ, ο ν.4443 έδωσε τη δυνατότητα στους δήµους, να
αναλάβουν υποχρεώσεις αµιγών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές
λυθούν. Η ανάληψη των υποχρεώσεων προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία θα ήταν µόνο για την κύρια οφειλή, διαγράφοντας οφειλές, πρόστιµα και προσαυξήσεις.
Ορισµένοι δήµοι πήραν απόφαση για λύση επιχειρήσεων µε
βάση αυτό το θεσµικό πλαίσιο Και έρχεται στη συνέχεια µε τον
ν.4483 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι το 2017 και µε τον
ν.4555/2018 λέει: «Πήρατε την απόφαση τώρα; Τώρα, θα πληρώσετε πρόστιµα και προσαυξήσεις». Αυτό αποτελεί έναν εγκλωβισµό και χειρίστου είδους συµπεριφορά του δηµοσίου και δείχνει
την αξιοπιστία του σε σχέση µε την ασφάλεια δικαίου. Αν είναι
δυνατόν!
Αυτό που ζητώ, λοιπόν, µε την τροπολογία που έχω καταθέσει,
κύριε Υπουργέ, είναι για όσους δήµους η απόφαση αυτή ελήφθη
σύµφωνα µε το ν.4443, να υπάρξει µεταβατική διάταξη και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν µε βάση αυτόν το
νόµο. Για αυτούς που πήραν µετά, µε τους άλλους νόµους, να
ισχύσουν τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τελειώσατε, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ίδιο ισχύει και για πολλές τροπολογίες, τις οποίες λέτε ότι θα κατεβάσετε -εµείς σε ορισµένες
από αυτές συµφωνούµε- αλλά δεν τις έχετε κατεβάσει. Παραδείγµατος χάριν, για αυτά που ρυθµίζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ θερµά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λέτε ότι την έχετε έτοιµη να την
κατεβάσετε. Φέρτε τη. Θα τη στηρίξουµε.
Όπως επίσης και τις άδειες για τους προέδρους ΠΕΛ και τα
νοµικά πρόσωπα, τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Φέρτε τις διατάξεις. Εάν θέλετε, θα καταθέσουµε εµείς, έστω,
εκπρόθεσµη τροπολογία, να τη δείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση θερµή,
να τηρηθεί ο χρόνος από όλους. Δεν είναι παράκληση. Υποχρέωση είναι.
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Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Λιβανός για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Μακάρι, ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν ανάλογος µε
τη γραµµή της κ. Ξενογιαννακοπούλου που ακούσαµε πριν λίγα
λεπτά µέσα στην Αίθουσα.
Δεν πέρασαν λίγα λεπτά, όµως και ήρθε ο κ. Φάµελλος να το
αναιρέσει. Τορπίλισε το καλό κλίµα που υπήρχε από την αρχή
της σηµερινής συνεδρίασης και έδειξε το πραγµατικό πρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ.
Απαντούµε, λοιπόν, συγκεκριµένα. Συγκεκριµένες δηλώσεις
υπέρ της Ελλάδας και καταδίκης της Τουρκίας έχουν βγει τις
προηγούµενες µέρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες. Εάν θέλετε µπορούµε να σας τις στείλουµε να τις δείτε, να
τις µελετήσετε.
Υπάρχει καταδίκη από τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσµών της παραβίασης της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Τουρκίας. Η απόφαση, δε, του Συµβουλίου Υπουργών Εσωτερικών ήταν σαφής χθες στις Βρυξέλλες. Μπορεί να µην τη διαβάσατε. Αν θέλετε, την έχουµε εδώ να σας τη δείξουµε. Ο κ.
Θεοδωρικάκος απλά είπε, όχι ότι δεν ξέρει τι γίνεται αυτή τη
στιγµή στην Ευρώπη, αλλά ότι ο ίδιος δεν παρέστη, διότι ήταν
εκεί ο Υπουργός Επικρατείας, ο αρµόδιος Υπουργός για το µεταναστευτικό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πείτε µας εσείς αν ξέρετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ελάτε εδώ
να τη δείτε. Αν δεν ξέρετε αγγλικά, θα σας τη µεταφράσω. Είναι
όµως σαφείς οι θέσεις και οι κυρώσεις.
Λέτε για έκτακτη σύνοδο κορυφής. Απαντάµε, λοιπόν, σε
όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Οι κυρώσεις ποιες είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακούστε
λίγο. Ηρεµήστε. Κύριε Πολάκη, έχετε γραφτεί στον κατάλογο
των οµιλητών;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Μπορείτε
να µιλήσετε. Θα σας ακούσουµε λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχω την εντύπωση
ότι αυτή τη στιγµή παραβιάζεται κάθε δυνατότητα του Κανονισµού.
Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, υπήρξατε Υπουργοί και
δεν θέλατε να διακόπτεστε. Σας παρακαλώ, µην κάνετε κα µία
διακοπή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι µε παρακαλάτε; Με
παρακαλάτε να διακόπτετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να πει τις κυρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο καθένας λέει ό,τι
θέλει. Δεν θα του υποβάλλει κανείς τι να λέει.
Γιατί τέτοια νεύρα σήµερα και τέτοια αναταραχή; Ηρεµήστε.
Συνεχίστε, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ έχει µάθει να πετάγεται και όχι να συνδιαλέγεται
κοινοβουλευτικά. Όταν έρθει η ώρα σας, θα κάνετε τις ερωτήσεις και θα πάρετε τις απαντήσεις.
Στο µεταξύ όµως, εγώ θέλω να µας πείτε και κάποια άλλα
πράγµατα όταν έρθει η σειρά σας.
Έχετε ξαναδεί Ευρωπαίους ηγέτες επικεφαλής των οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά ζώσης στο πεδίο κρίσης να έρχονται, να παρατηρούν αυτά που γίνονται στα σύνορα και όλοι τους
συλλήβδην να καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα, να
καταδικάζουν τις καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν εκεί, και τελικώς να κάνουν και τις δηλώσεις, αλλά και πρακτικά να παίρνουν
τα µέτρα υπέρ της Ελλάδας;
Είναι τριακόσα πενήντα και τριακόσα πενήντα τα εκατοµµύρια,
τα οποία έδωσαν. Η FRONTEX στέλνει τη βοήθεια που στέλνει.
Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και ραγδαίες. Όπως αντιλαµβάνεστε,
παρά την προκλητικότητα που δέχεται αυτή τη στιγµή το βόρειο
σύνορο µας, εµείς την αντιµετωπίζουµε µε συγκεκριµένο τρόπο
και συγκεκριµένη στρατηγική.
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Εάν, όµως, θέλετε να πάµε και λίγο πιο πολύ στην ουσία της
σκέψης σας, θα ήθελα να διαβάσετε προσεκτικότερα το άρθρο
78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Φάµελλε. Σύµφωνα µε το άρθρο, λοιπόν,
αυτό, για την έκτακτη σύγκληση του Συµβουλίου και την από
αυτό λήψη απόφασης θα πρέπει να γίνει πρόταση από την Κοµισιόν, αφού αυτή διαβουλευτεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι επικεφαλής ήταν εδώ. Πήραν θέση. Εµείς µε την πολυδιάστατη πολιτική που ακολουθούµε, όταν και αν χρειαστεί να έρθει
το Συµβούλιο Κορυφής, να είστε βέβαιοι µε βάση τους κανονισµούς -όχι τους πολάκιους, αλλά τους ευρωπαϊκούς- όταν έρθει
η ώρα, θα γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.
Όσον αφορά το Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ξέρετε πολύ
καλά -σε καλό κλίµα, όχι σαν κι αυτό που πυροδοτείτε εδώ σήµερα εσείς- ότι ο κ. Δένδιας χθες ενηµέρωσε τους αρµόδιους εκπροσώπους των κοµµάτων. Το Κοινοβούλιο είναι εδώ. Έρχονται
οι Υπουργοί συνέχεια. Ενηµερώνουν τους Βουλευτές και διά
µέσω των Βουλευτών τον ελληνικό λαό για τις εξελίξεις.
Η άποψη την οποία εκφράζετε εσείς σήµερα για σύγκληση του
Συµβουλίου Αρχηγών, για εµάς σε αυτή τη φάση δεν θα προσθέσει τίποτα το θετικό. Γυρίστε, όµως, λίγο τον χρόνο πίσω. Στο κεφαλαιώδες θέµα των Πρεσπών εσείς, ο κ. Τσίπρας δεν ήρθε να
καλέσει Συµβούλιο Αρχηγών. Με ποια νοµιµοποίηση λοιπόν έρχεστε εσείς σήµερα και ζητάτε σε αυτή την στιγµή αυτό το αίτηµα;
Να µην ξεχνάµε όµως ποιοι είστε εσείς. Διότι είδαµε το πραγµατικό σας πρόσωπο που δυστυχώς δεν είναι, όπως είπα πριν,
αυτό της κ. Ξενογιαννακοπούλου. Δεν σταµατάτε να µας εκπλήσσετε δυσάρεστα.
Πριν την εµφάνιση του κ. Τσίπρα στο «MEGA», το οποίο παλαιότερα το ήθελε κλειστό, τώρα χαίρεται που είναι ανοιχτό, επί
τέσσερις µέρες ο Πρόεδρός σας περίµενε να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον Έβρο, προκειµένου να έρθει στη συνέχεια
να τοποθετηθεί.
Η ακραία πλευρά του κόµµατος σας ξεσάλωσε αυτές τις
µέρες. Τη νεολαία σας την ακούσαµε τι έλεγε. Μας κάλεσε να
ανοίξουµε τα σύνορα. Ακούσαµε τον κ. Κυρίτση να µιλάει για
σκηνοθεσίες στον Έβρο. Ακούσαµε τον κ. Τζανακόπουλο να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό ως Όρµπαν της Μεσογείου, και
ακούσαµε και σήµερα τον κ. Βαρεµένο να λέει ουσιαστικά ότι οι
ακρίτες πήρανε τα όπλα τους, όχι για να βοηθήσουν και να δείξουν πραγµατική αλληλεγγύη στους Εθνοφύλακες, στο Στρατό
και στην Αστυνοµία η οποία κάνει το καθήκον της, όπως θέλει η
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά µίλησε για επικίνδυνες καταστάσεις στον Έβρο, για κατοίκους που βγήκαν, λέει, µε καραµπίνες, για να προστατεύσουν τις βίλες που παράνοµα έχουν
φτιάξει στην περιοχή, στα σύνορα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδων – Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν αρχείο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Θέλουµε, λοιπόν, µια απάντηση. Είναι ο κ. Βαρεµένος Βουλευτής σας.
Βεβαίως, η τελευταία τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο «MEGA»
δεν σηµαίνει ότι ξαφνικά ο Αρχηγός σας έγινε ένας υπεύθυνος
πολιτικός. Απλά όπως είπα και πριν, προσπάθησε να διαπιστώσει
την απήχηση των χειρισµών του Κυριάκου Μητσοτάκη, να καταλάβει ότι έχει αποµονωθεί από την ελληνική κοινωνία και θέλοντας να µη µείνει πίσω από τις εξελίξεις και να αποµονωθεί, έκανε
την ανάγκη φιλοτιµία.
Μη νοµίζετε, όµως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε στα αλήθεια. Δεν αλλάζετε. Και για να µη νοµίζετε ότι µιλάµε µε λόγια, όπως εσείς
και πεταγόµαστε, θέλω να σας δείξω το πρωτοσέλιδο της
«ΑΥΓΗΣ» σήµερα. Λέει εδώ: «Η Κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα
στον νεοφασισµό. Καλύπτει τα τάγµατα εφόδου». Αυτά τα λέει
«Η ΑΥΓΗ» σήµερα. Αν δεν κάνω λάθος, «Η ΑΥΓΗ» είναι το κοµµατικό σας όργανο. Σωστά;
Σας ρωτούµε, λοιπόν, ευθέως και θέλουµε απαντήσεις, κύριε
Πολάκη, και οι συνάδελφοί σας. Ειλικρινά δεν ντρέπεστε; Δεν αν-
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τιλαµβάνεστε ότι είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι κυβερνήσατε και ότι δεν είσαστε το 3%; Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν µπορείτε να εγκαλείτε την Κυβέρνηση ότι ανοίγει την πόρτα στον
νεοφασισµό και ότι καλύπτει τάγµατα εφόδου; Δεν ντρέπεστε να
αποκαλείτε τους Εθνοφύλακές µας που δρουν υπό τις οδηγίες
των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας τάγµατα εφόδου; Χρειάζεται
να σας θυµίσω ότι ήσασταν εσείς, οι Βουλευτές και οι Βουλευτίνες σας, που κάνανε βόλτες µε τους πραγµατικούς θιασώτες των
ταγµάτων εφόδου ανά την επικράτεια, ενισχύοντάς τους πολιτικά, παρέα µε τον κ. Καµµένο τον φίλο σας;
Δεν βάζετε µυαλό καθόλου, επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι!
Εµµένετε σε έναν διχαστικό διάλογο. Προσπαθείτε να διαιρέσετε
και πάλι τον ελληνικό λαό βάσει των ακραίων ιδεοληψιών σας τις
οποίες δεν µπορείτε να κρύψετε.
Εσείς είστε που µε τις ανεδαφικές και ουτοπικές απόψεις σας,
που πλέον είναι σαφές ότι δεν αφορούν µόνο τη νεολαία αλλά
τη µεγάλη πλειοψηφία σας, µε µικρές εξαιρέσεις, οδηγείτε σε
πόλωση την κοινωνία, σε ένα ζήτηµα όπου η οµοψυχία και η
εθνική ενότητα είναι απαραίτητες.
Άλλωστε, είστε εσείς αν δεν κάνω λάθος το δεξί χέρι του κ.
Τσίπρα που δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Πρωθυπουργό σε
κείµενού του «γκράντε µαέστρο καλαµπόρτζο», όταν ήταν στον
Έβρο ο Πρωθυπουργός µε σύσσωµη την ευρωπαϊκή ηγεσία.
Γελάτε, κύριε Φάµελλε, αλλά είναι ντροπή σας, αν καλύπτετε
αυτές τις δηλώσεις. Περιµένουµε τις απαντήσεις σας, αλλά να
είναι συγκεκριµένες και σταµατήστε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό
λαό σε τέτοιο σοβαρά εθνικά θέµατα.
Ακούσαµε χθες και σήµερα και τον κ. Βελόπουλο να προτείνει
σε ένα άλλο κλίµα, πράγµατι, κάποιες λύσεις τις οποίες, όπως
είπε και ο ίδιος, τα µέλη της Κυβέρνησης ακούν, και κάποιες οι
οποίες είναι σοβαρές και εφαρµόσιµες θα τις κρίνει.
Τον ακούσαµε, όµως, να προβαίνει και σε νουθεσίες και υποδείξεις προς την Κυβέρνηση. Τις σοβαρές προτάσεις, όπως είπα
και πριν, θα τις ακούµε ακόµα κι αν έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ,
τον λαϊκισµό, όµως, τον επιστρέφουµε και σε σας και στην Ελληνική Λύση. Επειδή, όµως, είναι καλό και να το µεταφέρετε του
κ. Βελόπουλου, αυτός που διδάσκει να λέει αλήθειες και όχι ανακρίβειες, ας διευκρινίσουµε ορισµένα πράγµατα.
Κατέθεσε ο Αρχηγός της Ελληνικής Λύσης στα Πρακτικά της
Βουλής ένα δηµοσίευµα των «FINANCIAL TIMES» εχτές, που
αποδεικνύει κατά αυτόν, εύχοµαι όχι κατά την άποψη όλων των
µελών και Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, ότι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, η ελληνική Κυβέρνηση σήµερα συζητά µε τη
Γερµανία την ελάφρυνση δήθεν του χρέους µε αντάλλαγµα την
αποδοχή χιλιάδων µεταναστών στην πατρίδα µας.
Επειδή, όµως, εδώ παρόλες τις καλές προσπάθειες του κ. Πολάκη και των φίλων του, είναι η Βουλή των Ελλήνων και οφείλουµε όλοι να είµαστε σοβαροί, καλώ την Ελληνική Λύση, τον κ.
Βελόπουλο και τους εκπροσώπους του εδώ σήµερα να δούνε τι
κατέθεσαν χθες, και να πάψουν να φέρνουν στη Βουλή fake
news.
Το δηµοσίευµα αυτό που καταθέσατε είναι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, του 2016 όχι σηµερινό. Εξ όσων γνωρίζω και νοµίζω
ότι το καταλαβαίνουµε όλοι, τότε δεν ήταν η κυβέρνηση η Νέα
Δηµοκρατία αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς, αγαπητοί συνάδελφοι, ας έχουµε τουλάχιστον συναίσθηση του χωροχρόνου όταν µιλάµε στην Ολοµέλεια της Βουλής. Για τον λόγο αυτό σας προτείνω να είσαστε κι εσείς πιο
προσεκτικοί, ειδικά όταν ασκείτε αυτού του είδους την κριτική
προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνησή του.
Επιστρέφοντας αυτή την µοµφή, λοιπόν, σας θυµίζω ότι και τα
µικρά κόµµατα και οι Αρχηγοί των µικρών κοµµάτων κρίνονται
και αυτοί αφ’ ενός και αφ’ ετέρου σας αφήνουµε να έχετε καλά
ξεµπερδέµατα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό το κείµενο, αν είναι έτσι
όπως το έλεγε ο κ. Βελόπουλος, εγώ το διάβασα, αυτά θα τα
βρείτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, µια και καλή τα πράγµατα από τη
µεριά της παράταξης που βρίσκεται σήµερα στην Κυβέρνηση. Η
Κυβέρνησή µας έχει συγκεκριµένο σχέδιο για την πατρίδα και
την Ευρώπη το οποίο εξελίσσεται και αυτό πρέπει να το καταλάβετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν είναι στατικά τα πράγµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν γίνονται όλα µονοµιάς, επειδή κάποιοι τσιρίζουν. Δεν αντιµετωπίζει κανένα εθνικό ή πολιτικό ζήτηµα µε κοµµατικές στοχεύσεις ή παρωπίδες, όπως µας κατακρίνατε πριν.
Το δόγµα µας είναι σαφές και είναι: Πρώτα η Ελλάδα. Η Κυβέρνησή µας πήρε τις σωστές αποφάσεις µε γνώµονα το εθνικό
αλλά και το ευρωπαϊκό συµφέρον. Ο πατριωτισµός, η οµοψυχία,
η αλληλεγγύη της τεράστιας πλειοψηφίας των Ελληνίδων και των
Ελλήνων ενσαρκώνονται απολύτως τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Η επιθετικότητα, ο λαϊκισµός, η εκτροπή στις ψευδείς ειδήσεις
του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν πήραν τις απαντήσεις τους.
Το ίδιο θα συµβαίνει κάθε φορά που ο γείτονας θα παρεκτρέπεται. Η πατρίδα µας µε ενότητα και εθνική αυτοπεποίθηση θα προασπίσει τα εθνικά µας συµφέροντα. Κάνει ήδη αυτό που µας
διδάσκει η ιστορία µας. Διαφυλάττουµε µε κάθε τρόπο τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και, βεβαίως, την εθνική µας κυριαρχία,
πράγµα που δεν αµφισβητώ ότι θέλουν όλες οι πτέρυγες της
Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, για να κλείσω και στον χρόνο
µου, θεωρώ ότι όπως κάλυψαν τα ζητήµατα και οι Υπουργοί που
µίλησαν και ο εισηγητής µας, αλλά και οι οµιλητές στη συνέχεια
της Νέας Δηµοκρατίας θα έχουν τη δυνατότητα να µπούνε στην
ουσία του, γιατί εγώ δεν θέλω να υπερβώ το δωδεκάλεπτό µου,
θέλω όµως να παρατηρήσω ότι η διαδικασία σήµερα ξεκίνησε µε
πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εξελίσσεται.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπίρτζης, ουσιαστικά αποτύπωσε την πραγµατικότητα που υπήρχε στις επιτροπές, δηλαδή
προτάσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες έγιναν δέκτες από τους
Υπουργούς, ένα καλό κλίµα, ένας καλός διάλογος. Αναγκάστηκε
να πει ίσως µια κουβέντα παραπάνω για αντιπολίτευση, αλλά η
ουσία ήταν αυτή. Και νοµίζω ότι ιδιαίτερα στις στιγµές στις
οποίες ζούµε, αλλά και για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο
η πρόθεση της Κυβέρνησης -το καταλαβαίνετε- είναι να λύσει
πρακτικά ζητήµατα και όχι να ξαναφτιάξει τον χάρτη της αυτοδιοίκησης, απευθύνοµαι στο ΚΙΝΑΛ που το ζήτησε αυτό, αυτό θα
έρθει στην ώρα του, θα µπορούσαµε, για να αλλάξετε και εσείς
λίγο το προσωπείο σας και να δείξετε αυτή τη συναίνεση που κάποιοι εξ υµών φωνάζουν ότι υπάρχει, να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο θετικά για να πάµε µπροστά και να βρούµε λύσεις όλοι
µαζί για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω επί προσωπικού
τον λόγο εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να σας απαντήσω
τώρα; Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πάρα πολλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έτσι νοµίζετε! Το
προσωπικό το κρίνει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι είναι µία πάρα πολύ δυσάρεστη στιγµή αυτή,
όταν ακούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Πλειοψηφίας
σε µία στιγµή δύσκολη, στιγµή κρίσης στα σύνορα στον Έβρο,
να επιλέγει να έρθει σε αυτό το Βήµα τελείως έξω από το κλίµα
που µίλησε σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, έξω από το
κλίµα που ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από
αυτό το Βήµα από την προηγούµενη εβδοµάδα συνεχώς µιλάει
για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Ήρθε εδώ, λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας µε έναν απόλυτα διχαστικό και υβριστικό λόγο, απέναντι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Τσίπρα.
Αυτή είναι η αντίληψη, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας και λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί τον εκτιµώ τον κ. Λιβανό και τον ξέρω
πάρα πολλά χρόνια, αλλά λυπάµαι αν είναι αυτή η αντίληψη της
εθνικής συνεννόησης και οµοψυχίας.
Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ να του αποσαφηνίσω, γιατί ίσως δεν
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είναι καλά ενηµερωµένος, ότι ο κ. Τσίπρας δεν µίλησε πρώτη
φορά απλώς την Τρίτη στον τηλεοπτικό σταθµό το «MEGA», αλλά
ήδη από αυτό το Βήµα την προηγούµενη εβδοµάδα, είχε δύο
φορές προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό να υπάρξει εθνική συνεννόηση για το προσφυγικό και µεταναστευτικό θέµα, είχε πει να
βάλουµε πλάτη στην Ευρώπη -γιατί έβλεπε τι ερχόταν- και να σας
θυµίσω, επίσης, ότι υπήρχε επίσηµη ανακοίνωση την Παρασκευή
από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου φυσικά είχε εκδοθεί µετά από
σύσκεψη που προήδρευε ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά για το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ», θα
πρέπει µάλλον αλλού να κάνετε την κριτική. Γιατί όταν λέει «Η
ΑΥΓΗ» ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή η φήµη για ξερονήσια, ενώ
υπάρχει ιστορική και πολιτική µνήµη σε αυτή τη χώρα τι σηµαίνουν ξερονήσια, αυτό δεν βγήκε τυχαία επειδή το λέει «Η ΑΥΓΗ».
Αυτό βγήκε ως αποτέλεσµα της σύσκεψης που έκανε ο Πρωθυπουργός όταν είχε καλέσει τους αυτοδιοικητικούς από τα νησιά.
Αυτοί βγήκαν και είπαν και διέρρευσε ότι υπήρχε αυτή η σκέψη,
υιοθετώντας µάλιστα ακραίες φωνές, όπως του κ. Μουτζούρη.
Και επειδή αναφέρατε, όσον αφορά τους παρακρατικούς, γιατί
σε αυτούς αναφέρεται «Η ΑΥΓΗ» δεν µιλάει φυσικά για τον
στρατό και τα σώµατα ασφαλείας και για όσους κάνουν το καθήκον τους για τη φύλαξη των συνόρων -όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση σαφώς και φύλαξε τα σύνορα και αντιµετώπισε και µία
πάρα πολύ µεγαλύτερη κρίση το 2015- µιλάει για παρακρατικούς
και αυτόκλητους ενόπλους οι οποίοι αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν και τροµοκρατούν, στα νησιά δέρνουν µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων, απειλούν και εσείς έρχεστε εδώ και τους
καλύπτετε αντί να τους αποδοκιµάσετε.
Είπε και κάτι άλλο -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να
µην κάνω κατάχρηση- µας µίλησε για το Συµβούλιο Υπουργών
Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να µας διαβάσετε, λοιπόν, τα συµπεράσµατα, γιατί εµείς είδαµε µόνο ωραία λόγια,
όπως και στην επίσκεψη στον Έβρο -που είπαµε ότι ήταν θετική
όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία θα ληφθούν από τη χώρα µαςαλλά δεν είδαµε ούτε µία φράση καταδίκης της εργαλειοποίησης
που κάνει η Τουρκία ούτε µία φράση καταδίκης και αποδοκιµασίας για την ακύρωση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Τουρκίας και επίσης…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κάνετε λάθος. Σας διακόπτω αλλά κάνετε λάθος. Στην συνέντευξη Τύπου το είπαν όλοι.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: …επίσης η αρµόδια
Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κύριε συνάδελφε…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κάνετε λάθος!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διαψεύστε από τη συνέντευξη Τύπου την αρµόδια Επίτροπο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ! Καθένας έχει την άποψή του και όποιος διαφωνεί δεν σηµαίνει ότι
παίρνει τον λόγο. Σας παρακαλώ θερµά! Αυτή κατάσταση σήµερα δεν πάει άλλο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Μα, είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι! Αυτό να το πείτε
όταν µιλήσετε. Αλίµονο ο καθένας να απαντάει στον άλλον.
Πρώτη φορά γίνεται. Σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
Ολοκληρώστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αν έχετε άλλη ενηµέρωση, να ενηµερώσετε το Σώµα.
Εγώ λέω ότι η αρµόδια Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων
είπε ότι ουδέποτε έλαβε αίτηµα από την ελληνική Κυβέρνηση για
να υπάρξει ενεργοποίηση συστήµατος µετεγκατάστασης προσφύγων. Από κει και πέρα αν θέλετε τη διαψεύδετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λιβανέ, θα πάρετε τον λόγο µόνο για ένα λεπτό.
Δεν σηµαίνει ότι ο κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος πρέπει να παίρνει τον λόγο διαρκώς για να απαντά. Εδώ υπήρξε µια
τοποθέτηση του κ. Λιβανού στην οποία έπρεπε να απαντήσει. Στα
υπόλοιπα, ο κ. Βιλιάρδος, θα έχει τον λόγο όταν έρθει η σειρά
του να µιλήσει για έξι λεπτά και θα τοποθετηθεί επί του συγκε-
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κριµένου που άκουσα κι εγώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Μα, για ένα λεπτό ήθελα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ένα λεπτό ο ένας,
ένα λεπτό ο άλλος, δεν βγαίνει άκρη.
Κύριε Λιβανέ, ολοκληρώστε σε ένα µόνο λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ. Για ένα µόνο λεπτό.
Είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα ερχόµουν σε αυτή τη Αίθουσα να
πυροδοτήσω εγώ διχαστική διάθεση µε την πολιτική µου τοποθέτηση. Εγώ αναγκάστηκα να απαντήσω σε αυτά τα οποία
άκουσα από την πλευρά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαίως, πρέπει µέσα στο Κοινοβούλιο να δίνονται και απαντήσεις
για αυτά που λέγονται έξω από αυτή την Αίθουσα, και συνεχίζω
να θεωρώ -λυπάµαι γι’ αυτό- ότι µία ιστορική εφηµερίδα, όπως
«Η ΑΥΓΗ», έγραψε στο πρωτοσέλιδό της αυτά που έγραψε. Αλλά
αυτά ας τα βρείτε εσείς µε την εφηµερίδα σας.
Εµείς δεν πρόκειται να µπούµε σε αυτόν το διάλογο, γιατί τοποθετήθηκα πριν. Έχετε δει όλα αυτά τα οποία σας είπα, γιατί
εµείς δεν µιλάµε ποτέ χωρίς στοιχεία. Το ίδιο έκανα και εγώ πάνω
από το Βήµα πριν.
Μία ερώτηση µόνο για τους επόµενους οµιλητές που έρχονται
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε -και σας καλωσορίζουµε σε αυτή την λογική- ότι είσαστε υπέρ του κλεισίµατος των συνόρων και, πράγµατι, αυτή είναι η θέση την οποία υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο
του ελληνικού λαού. Πείτε µας, όµως, είστε και υπέρ της απόφασης αυτής την οποία πήραµε µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την αναστολή για ένα µήνα της απόδοσης ασύλου;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι
παραβίαση της…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ελάτε να
µας πείτε και γι’ αυτό και, κυρίως, να απευθυνθείτε στον ελληνικό
λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Λοιπόν, για να µη διαµαρτυρηθεί ο κ. Βιλιάρδος µόνο για ένα λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα επί προσωπικού
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπήρξε προσωπικό. Το προσωπικό εγώ το κρίνω και δεν είδα κανένα προσωπικό
ούτε και κανένας άλλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: «Πολακισµός» είπε. Δεν
είναι προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ!
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι δεν διακόπτω ποτέ και δεν επεµβαίνω. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας
µου και δεν το θέλω. Απλά όταν γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και
όταν ο κ. Λίβανος αναφέρεται συνεχώς σε µας, δεν είναι η πρώτη
φορά, το κάνει συνεχώς τον τελευταίο καιρό. όταν µιλάει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης βγαίνει πάντοτε και λέει διάφορα
πράγµατα από τα έδρανα τα οποία δεν είναι σωστά, είναι, λοιπόν,
λογικό ότι πρέπει κάποιος να απαντήσει.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Λίβανος ότι ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, κατέθεσε ένα δηµοσίευµα των «FINANCIAL TIMES» και είναι fake news επειδή είναι από το 2016. Μα
δεν αλλάζει κάτι αν είναι από το 2016 ή αν είναι από σήµερα.
Επίσης, είπε αν εµείς όλοι συµφωνούµε µε αυτά που λέει ο Πρόεδρος ή οποιοσδήποτε άλλος από µας. Προφανώς συµφωνούµε.
Δεν είµαστε διαλυµένη παράταξη, όπως είναι η δικιά του ή όπως
είναι άλλες παρατάξεις. Ό,τι λέει ο καθένας από µας το έχει συµφωνήσει µε όλους τους άλλους και προφανώς συµφωνεί.
Επίσης, βλέπουµε ότι παίρνει συνεχώς τα συνθήµατα της Ελληνικής Λύσης το πρόγραµµα της Ελληνικής Λύσης η Νέα Δηµοκρατία και αντιγράφει τα πάντα. Καλά κάνει. Εµάς µας
ενδιαφέρει η Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον να το κάνει σωστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πολάκη, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό, να πείτε εν πάση περιπτώσει το προσωπικό. Κι εγώ το άκουσα το «πολακισµός». Τώρα µου το θυµίσατε
εσείς.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ θα ξεπεράσω τις υποτιµητικές αναφορές τις οποίες κάνατε κατά τη διάρκεια της οµιλίας σας, διανθίζοντας την οµιλία σας µε αναφορές υποτιµητικές στο όνοµά
µου -µπορώ να το κάνω και µε σας, µε πολύ χειρότερο τρόποαλλά εγώ θα σας απευθύνω τρία συγκεκριµένα ερωτήµατα:
Πρώτον, πότε ζήτησε η ελληνική Κυβέρνηση µετεγκατάσταση
και διαµοιρασµό προσφύγων; Φέρτε το χαρτί.
Δεύτερον, ποιο είναι το πρακτικό µέτρο καταδίκης και κύρωσης απέναντι στον εχθρό, που είναι η Τουρκία, δεν είναι οι πρόσφυγες και οι µετανάστες, οι κατατρεγµένοι, είναι η Τουρκία του
Ερντογάν που τους φέρνει και τους εργαλειοποιεί. Πείτε µου ένα
µέτρο κύρωσης και τιµωρίας που πέτυχε η Κυβέρνησή σας αυτές
τις µέρες, που γίνεται αυτός ο χαµός, µε όλες αυτές τις κινήσεις
που κάνατε. Είναι πολύ ωραία η περατζάδα µε το ελικόπτερο,
µόνο που ο κ. Αντώναρος -από το κόµµα σας προέρχεται, πρώην
εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραµανλή ήτανε- είπε ότι –και
διαψεύστε το αυτό, δεν το είπα εγώ, δεν το είπε ο Πολάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Πολάκη. Δεν είναι προσωπικά αυτά…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ερωτήµατα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο
για ερωτήµατα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …δέχθηκαν να έρθουν οι επικεφαλής των
θεσµών επειδή δεσµεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης να µη ζητήσει µετεγκατάσταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Λοιπόν, θα καλέσω
στο Βήµα τον κ. Μπούµπα από την Ελληνική Λύση…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αφήστε να ακουστεί, κύριε Πρόεδρε,
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος σας. Δεν ήταν προσωπικό καθόλου,
ούτε απαντήσατε στο προσωπικό.
Ελάτε, κύριε Μπούµπα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αφήστε, κύριε Πρόεδρε, να ακουστεί
αυτό! Δεν ζήτησε πρόγραµµα µετεγκατάστασης και ούτε θα ζητούσε Σύνοδο Κορυφής. Πείτε µας, δείξτε µας τη µία κύρωση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί εγώ το µόνο που έχω δει είναι αυτό
που είπε ο Χάρρυ Κλυνν πριν από πολλά χρόνια «τσάκο ρε µάγκα
…και κάντηνε γαργάρα» µόνο αυτό έχω δει ως αποτέλεσµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούµπας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις
είχαν δέσει τα χέρια της αυτοδιοίκησης και τώρα της δένουν και
τα πόδια και θα το εξηγήσω αµέσως.
Όµως, πριν πάω σ’ αυτό, γιατί µε έχει προκαλέσει ο κ. Λιβανός
και θέλω να του θυµίσω και κάποια άλλα πράγµατα που έλεγε ο
Βελόπουλος, γιατί τυγχάνει και τον γνωρίζω πολλά χρόνια, από
το 1996, µαζί µε τον δηµοσιογράφο Βελόπουλο, θα ήθελα να
αναφερθώ λίγο στη Ροδόπολη. Η Ροδόπολη σήµερα είναι σε µία
κοινωνική έκρηξη και γίνεται ένας εµπαιγµός εναντίον των κατοίκων εκεί, χωρίς να ερωτηθούν και παρά τις τρεις αποφάσεις του
δηµοτικού συµβουλίου. Και αυτό που συζητάµε σήµερα έχει
σχέση και µε αυτό το ζήτηµα, διότι ότι ο ν.4555/2018 που ψήφισε
ο ΣΥΡΙΖΑ, το σηµείο 8, ήταν για τα δηµοψηφίσµατα. Έρχεται, λοιπόν, εκεί ο νοµοθέτης εντέχνως και λέει ότι θα εξαιρούνται τα
δηµοψηφίσµατα για θέµατα εθνικής και ύψιστης ασφαλείας, για
θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, για θέµατα ανεξιθρησκείας
και του έχει ξεφύγει το θέµα της επίταξης. Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία έρχεται σήµερα και αναβάλλει για έξι µήνες τα δηµοψηφίσµατα. Γιατί µε την επίταξη δεν θα ερωτηθούν οι τοπικές
κοινωνίες.
Ο δήµος δεν είναι κάτι αφηρηµένο, είναι σύνθεση ανθρώπων,
είναι η εκκλησία του δήµου, είναι Δήµος Τρικκαίων, Δήµος Σερραίων, Δήµος Ιωαννιτών, Δήµος Λαµιέων. Και έχω πολλούς αυτοδιοικητικούς στη Νέα Δηµοκρατία µε περγαµηνές. Είναι ο κ.
Χατζηδάκης, είναι ο κ. Κοτρωνιάς, είναι ο κ. Χιονίδης, Δήµαρχοι
µε αυτοδιοικητική εµπειρία και περίµενα ως µέντορες µέσα στη
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Νέα Δηµοκρατία -σίγουρα πρέπει να πειθαρχήσουν ιδεολογικά
και κοµµατικά- και για το καλό της αυτοδιοίκησης -έτσι οφείλατε,
κύριοι- να αντιδράσετε. Τα σαρανταπεντάρια θα συνεχιστούν, οι
απευθείας αναθέσεις και οι κατατµήσεις. Και ερωτώ: Γιατί δεν
τολµά η Κυβέρνηση ως συνέχεια του επιτελικού κράτους που
υποβαθµίζει τα δηµοτικά συµβούλια, κάνει αχθοφόρους και νεροκουβαλητές τους πρώην προέδρους των κοινοτήτων -προσέξτε, για να µην έχουν λόγο και άποψη- δίνει αρµοδιότητες στον
δήµαρχο, όπου τείνει να γίνει Κρέοντας και αυταρχικός; Η επιτροπή ποιότητας ζωής σε αυτό που νοµοθετήσατε από το φθινόπωρο, εκχωρεί µεγάλες εξουσίες στις επιτροπές. Η επιτροπή
ποιότητας ζωής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει για το συγκοινωνιακό στους δήµους, χωρίς να ερωτηθούν οι άλλοι φορείς. Και
αν θέλει ο δήµαρχος, θα φέρνει θέµατα οικονοµικής φύσεως στο
δηµοτικό συµβούλιο. Και όπως για τις αγροτοενώσεις ανοίγετε
την κερκόπορτα για χορηγούς, ανοίγετε την κερκόπορτα τώρα
για ανώνυµες εταιρείες , international company να το πω έτσι,
για να έρθουν να κάνουν τον αναπτυξιακό σχεδιασµό. Είχαµε
«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», είχαµε «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», είχαµε «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»,
έρχεται ο ν.4555, ο δεύτερος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», µε 286 άρθρα για
να αναβαθµίσει την αυτοδιοίκηση.
Πού είναι, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα
παρακρατηθέντα από τα τέλη κυκλοφορίας; Πού είναι ο φόρος
ζύθου που θα δινόταν στην αυτοδιοίκηση, για να µην είναι «κωπηλάτης» ο δήµαρχος, αλλά ουσιαστικός κυβερνήτης; Όµως,
φοβάστε, γιατί έτσι θα εκχωρηθεί κοινωνική και οικονοµική εξουσία στους δήµους και θα πάψουν να είναι κοµµατικοί προθάλαµοι
για το επόµενο βήµα, δώστε στον τάδε ή τον δείνα δήµαρχο γιατί
είναι δικός µας.
Πού πήγε το ΕΑΠΤΑ, πού πήγε η ΣΑΤΑ που άλλαζαν κωδικούς;
Θέλετε παραδείγµατα; Ήρθαν χρήµατα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να γίνει ενηµέρωση στους δήµους για το θέµα της
ανεξέλεγκτης αποκοµιδής απορριµµάτων, και τα λεφτά πήγαν
αλλού. Ήρθαν χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, και τα λεφτά πήγαν αλλού.
Οι ατασθαλίες και η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος στην
αυτοδιοίκηση είναι γνωστή. Το θέµα είναι ότι θα βολεύουν τα δίµηνα για ψηφοθηρικούς λόγους και θα υπάρχει και ο φωτογραφικός ΑΣΕΠ. Γιατί, ξέρετε, τώρα που βγήκαν οι νέοι δήµαρχοι,
µέσα σε λίγες ώρες -για να µην το πάρει είδηση κανείς- πήραν
ως µέντορες καθαρά δικούς τους νοµικούς συµβούλους, µεγάλους σε ηλικία -για να έχουν, λέει, εµπειρία- και άφησαν απ’ έξω
τα νέα παιδιά. Και µετά λέµε εµείς για brain drain και τα λοιπά,
ότι θα δώσουµε ευκαιρίες.
Τι τη θέλετε, κύριοι, στον δεύτερο βαθµό την αποκεντρωµένη
και την αιρετή; Ποιος είναι ο ρόλος της αποκεντρωµένης; Μήπως
όταν δεν περνάει ένα θέµα για το χωροταξικό και υπερκεράσει
το χρονικό διάστηµα «στρίβειν διά του αρραβώνος», πάει στην
αιρετή και παίρνει υπογραφή; Δεν τα ξέρετε εσείς αυτά; Ποιος
είναι ο ρόλος της αποκεντρωµένης και ποιος της αιρετής; Δεν
µπορεί να συνεργαστεί ο πρώτος και ο δεύτερος βαθµός της τοπικής αυτοδιοίκησης;
Υπάρχουν πολλά µελανά σηµεία µέσα στην αυτοδιοίκηση,
αλλά δεν θέλουµε να της δώσουµε πόρους για να µην παίξει έναν
ουσιαστικό ρόλο, για να µην έχεις τις τοπικές κοινότητες να αποφασίζουν. Τι λέει για το δηµοψήφισµα ο ν.4555; Ή τα 2/3 του δηµοτικού συµβουλίου θα το φέρουν αυτό ή το 10% των
εγγεγραµµένων δηµοτών στους δήµους. Είναι δυνατόν σήµερα
οι κάτοικοι της Ροδόπολης στην πλειοψηφία και σε οποιοδήποτε
άλλο σηµείο, να µην έχουν λόγο και άποψη στην εκκλησία του
δήµου, κατά τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»; Εδώ διαστρεβλώνετε την ιστορία. Ο Κλεισθένης αναβάθµισε τον δήµο, ο γιος του Μεγακλή,
που ήταν ο αρχηγός της µεσαίας τάξης, για να χτυπήσει τον Ιάσονα. Δείτε λίγο την ιστορία! Έκανε τις τριττύες. Και από κει και
πέρα αναβάθµισε τους δήµους όπου ο δήµος κατά τον 6ο αιώνα
π.Χ. -παρακαλώ στον Κλεισθένη- είχε µεγαλύτερη οντότητα από
ό,τι είχε η Βουλή.
Έρχοµαι σε εσάς, κύριε Λιβανέ. Μήπως παίζατε µε τη φωτιά
το 2012, όταν αντέδρασε ο Βελόπουλος για τα τρία νησιά Στρογγύλη, νησί της Ρω και Μεγίστη, που είναι η ελληνική της ονοµασία και όχι κατά τους Βενετσιάνους Καστελλόριζο, όπου και
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σήµερα εµείς οι δέκα Βουλευτές υπογράψαµε; Γιατί δεν οριοθετείτε την αποκλειστική οικονοµική ζώνη; Να µη µιλήσω για τις
Πρέσπες.
Αντιδράσατε για το άρθρο 5, όταν κυρώσαµε τη Συνθήκη του
ΝΑΤΟ; Τι λέει -αυτό το ξέρει και το ΚΚΕ!- το άρθρο 5; Λέει ότι
όταν µία χώρα που είναι µέλος της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας
απειλείται από µία άλλη χώρα που δεν είναι, όλες οι χώρες την
υποστηρίζουν. Όταν όµως και οι δύο χώρες, όπως Ελλάδα Τουρκία είναι µέλη της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Γιατί δεν µιλάτε; Δεν σας άκουσα να λέτε
κάτι γι’ αυτό που σας λέει η Ελληνική Λύση. Γιατί µεταφέρθηκαν
σαράντα ένα άρµατα µάχης «Leopard 2 Α4», ενώ πήγαινε µπροστά το «BARBAROS»; Και το έγραψαν οι εφηµερίδες του εξωτερικού. Δεν είδα διάβηµα διαµαρτυρίας απέναντι στην κ. Μέρκελ,
που επισκέφτηκε τον φίλο της Ερντογάν. Γιατί, λοιπόν, στα κατεχόµενα και στο ψευδοκράτος της ντροπής;
Πάµε λίγο και στο άλλο κοµµάτι για το οποίο σας λέει η Ελληνική Λύση. Πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή. Εδώ έρχεται το εργασιακό. Ξέρετε ότι οι Εθνοφύλακες παίρνουν 280 ευρώ τον µήνα
για να φυλάνε στρατόπεδα, αλλά θεωρούνται άνεργοι; Είναι κοινωνική δικαιοσύνη να έχουµε τους ανθρώπους που αγαπάνε την
πατρίδα τους, ανεξαρτήτου ηλικίας, όχι µόνο να παίρνουν 280
ευρώ, να µην τους κολλάνε ένσηµα, να είναι ανασφάλιστοι, αλλά
να χάνουν και τα µόρια του ανέργου του ΟΑΕΔ και τα προνόµια
του ΟΑΕΔ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι πολλά αυτά που σας λέει η Ελληνική Λύση και περιµένει
απαντήσεις, γιατί εµείς µιλούσαµε, όπως και για το υποτυπώδες
φράγµα, µιλούσαµε για τείχος κατά το Μεξικό, και µας λέγατε
ότι είµαστε οι ακραίοι και οι ρατσιστές. Είναι σε ελληνικό έδαφος
πέντε, έξι µέτρα µέσα. Κάναµε πολλά λάθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και να σας πω κάτι; Σε µια έκτακτη ανάγκη θα δεις αν φυλάσσονται πραγµατικά τα σύνορα. Τώρα φυλάσσονται τα σύνορα.
Πολύ φοβούµαι ότι θα είναι ο αντιπερισπασµός και η µόνη ελπίδα
να πιεστεί ο Ερντογάν -αυτή είναι η προσωπική µου εκτίµησηείναι από τους tour operators και από τους τουριστικούς ξενοδόχους στα παράλια της Μικράς Ασίας, που θα χάσουν από το γεγονός ότι πλήττεται ο τουρισµός.
Η Ελληνική Λύση σάς τα λέει όλα αυτά. Αντιγράφετε το πρόγραµµά µας, τις θέσεις µας και την ιδεολογική µας πλεύση, αλλά
όπως λένε και πολλοί καθηγητές πανεπιστηµίου στο πρόγραµµα
που έχουµε εκπονήσει, τα µεγαλύτερα λάθη γίνονται στην αντιγραφή. Προσέξτε το!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν πάρει τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Σκανδαλίδης, θα δώσω τον λόγο για πέντε λεπτά στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να εξηγήσει δύο τροπολογίες του Υπουργείου του.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δύο τροπολογίες. Η µία
αφορά τη διάταξη για το Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Με
την παρούσα διάταξη διευκρινίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της «Εταιρείας Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας» και
των άµεσα θυγατρικών της, όπως η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Ενέργειας».
Σκοπός είναι η ταχεία ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας ενώπιον των αρµοδίων αρχών ΡΑΕ και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε σκοπό την έναρξη της ενεργειακής χρηµατοπιστωτικής
αγοράς του ν.4425/2016 στις 16-3-2020. Είχε προβλεφθεί για τον
Σεπτέµβριο, και επιταχύνουµε τη διαδικασία αυτή ώστε να αρχίσει
η διαπραγµάτευση συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης αρχικά
µόνο µε χρηµατικό διακανονισµό και στη συνέχεια µε δικαίωµα φυσικής παράδοσης από τις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό είναι µία
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ενέργεια που έγινε µαζί µε µία σειρά άλλων ενεργειών που έχουν
δροµολογηθεί τους τελευταίους τέσσερις µήνες, ούτως ώστε να
ξεκινήσουµε άµεσα τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
Παράλληλα προχωράµε σταθερά µε τον στόχο της υλοποίησης της µόνιµης αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισµού στο τέλος του Ιουνίου 2020, ούτως ώστε το target
model να λειτουργεί.
Δεύτερον, έχουµε µία τροπολογία για την επιτάχυνση εξέτασης εκκρεµών πολεοδοµικών υποθέσεων. Με τη νοµοθετική ρύθµιση διευκολύνεται η συγκρότηση των συµβουλίων
πολεοδοµικών θεµάτων και αµφισβητήσεων ΣΥΠΟΘΑ και συµβουλίων αρχιτεκτονικής, προκειµένου να εξεταστούν άµεσα εκκρεµείς πολεοδοµικές αιτήσεις των πολιτών.
Με τη σχετική τροπολογία αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες της
συγκρότησης των προαναφερόµενων συµβουλίων, όπως έχουν
προκύψει και από τις διαπιστώσεις των συντονιστών των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα να αποδεικνύεται
απευθείας από τον δικηγορικό σύλλογο ένας δικηγόρος για κάθε
ΣΥΠΟΘΑ, και σε περίπτωση που δεν οριστεί δικηγόρος από τον
οικείο δικηγορικό σύλλογο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών -αυτή
είναι νοµοτεχνική βελτίωση σε σχέση µε το σχέδιο που κατατέθηκε, αντί για έναν µήνα είναι πέντε εργασιακές ηµέρες- τότε το
ανώτατο όργανο συγκροτείται νοµίµως χωρίς τη συµµετοχή
αυτού.
Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα να συγκροτούνται λιγότερα
των δύο ή και κανένα συµβούλιο ΣΥΠΟΘΑ όταν υπάρχει αδυναµία συγκρότησής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συγκροτούνται ΣΥΠΟΘΑ µε αρµοδιότητα σε περισσότερες της µίας
περιφερειακές ενότητες. Αν δηλαδή µία περιφερειακή ενότητα
δεν µπορεί να συγκροτήσει το ΣΥΠΟΘΑ, θα παίρνει τις αποφάσεις ένα ΣΥΠΟΘΑ το οποίο θα συγκροτείται για περισσότερες
της µίας περιφερειακής ενότητας.
Και τρίτον, για τη συγκρότηση συµβουλίων αρχιτεκτονικής σε
περιπτώσεις που δεν υφίσταται αρχιτέκτονας µηχανισµός στην
οικεία υπηρεσία δόµησης, δύναται να οριστεί υπάλληλος δήµου
της περιφερειακής ενότητας που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα
αντί αυτού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεράσιµος Θωµάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό, κ. Θωµά.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδη για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω τον
κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκανδαλίδη,
παρακαλώ περιµένετε.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας κάνω δύο
ερωτήσεις.
Η µία ερώτηση είναι, πόσο καιρό κάνατε να γράψετε αυτές τις
τροπολογίες που µας τις φέρατε στο νοµοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και για το χρηµατιστήριο ενέργειας και για τα συµβούλια, τα ΣΥΠΟΘΑ και της αρχιτεκτονικής, προκειµένου να
απαντήσουµε και εµείς όπως πρέπει, σε σχέση µε τις τροπολογίες που φέρνετε τελευταία στιγµή εδώ.
Το δεύτερο είναι, αν γνωρίζετε ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι ορίζουν εκπροσώπους αλλά δεν έχουν αµοιβή οι άνθρωποι και δεν
βλέπουµε στην τροπολογία να έχετε προβλέψει αµοιβή, απλά τη
συµµετοχή ενός δικηγόρου από τους κατά τόπους δικηγορικούς
συλλόγους που δίνει και ένα εχέγγυο διαφάνειας της λειτουργίας αυτών των οργανισµών. Δεν το διασφαλίζετε γιατί δεν έχετε
προβλέψει πόρους στις αποκεντρωµένες, προκειµένου να πληρώνονται. Απλά προβλέπετε, εάν δεν απαντήσουν οι δικηγορικοί
σύλλογοι εντός πέντε ηµερών, να βάζει ο γραµµατέας της αποκεντρωµένης κάποιον άλλον.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συντονιστής είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συντονιστής, ακόµη χειρότερα. Καλά
λέει ο κ. Κεγκέρογλου.
Και το τρίτο, που είναι επίσης σηµαντικό, λέτε ελλείψει αρχιτέκτονα διπλωµατούχου µηχανικού -δεν το ακούσαµε καλά- τι
προβλέπεται να µπει στο συµβούλιο αρχιτεκτονικής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, απαντήστε σύντοµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ.
Είναι γεγονός ότι στην τροπολογία δεν προβλέπεται αµοιβή.
Συνεχίζεται το ίδιο σύστηµα που υπήρχε, µε το οποίο ο δικηγορικός σύλλογος έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει απευθείας
έναν δικηγόρο για αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν οριστεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο εντός πέντε
εργάσιµων ηµερών από την παραβολή της σύγκλησης του συντονιστή, τότε το ανώτερο όργανο συγκροτείται νοµίµως χωρίς
τη συµµετοχή αυτού.
Όσον αφορά τα συµβούλια αρχιτεκτονικής, αυτό που είπαµε
είναι ότι όταν δεν υφίσταται αρχιτέκτονας µηχανικός στην οικεία
υπηρεσία δόµησης, δύναται να οριστεί για την ίδια δουλειά υπάλληλος του δήµου της οικείας περιφερειακής ενότητας ή άλλου
φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.
Αυτή η τροπολογία ήρθε επειγόντως, λόγω µιας συµφόρησης
που έχει προκληθεί για αυτά τα συµβούλια σε όλη τη χώρα και
εκκρεµούν πολλές οικοδοµικές άδειες.
Όσον αφορά την τροπολογία για το χρηµατιστήριο ενέργειας,
έχει γίνει µια µεγάλη προσπάθεια να έρθουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις για το target model και τη δηµιουργία της αγοράς παραγώγων για το χρηµατιστήριο ενάργειας από τον Σεπτέµβριο τον
Μάρτιο και χρειάζονται αυτές οι µικρές βελτιώσεις, ούτως ώστε
να παρθούν γρήγορα οι αποφάσεις από τη ΡΑΕ και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Έχει κάνει µία εξαιρετική δουλειά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
η οποία έπρεπε να πάρει έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την
ESMA. Mία διαδικασία που προβλεπόταν να κρατήσει πάνω από
έξι µήνες τη διεκπεραίωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πήρε
την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εποπτείας Κεφαλαιαγορών σε τέσσερις µήνες. Με αυτή τη µικρή τροπολογία µπορούµε να διασφαλίσουµε την έναρξη των χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων για την αγορά ενέργειας από τις 16 Μαρτίου του
2020.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Βαρεµένε,
τώρα µπήκατε µέσα, το ξέρω. Θα περιµένετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης, που έχει κληθεί να µιλήσει, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Παρακολουθώ εδώ και πολλές ώρες τη συζήτηση πάνω στο σχετικό νοµοσχέδιο, και αναρωτιέµαι αν το κλίµα εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης, που
φαίνεται µε διάφορες παραλλαγές αυτές τις ηµέρες να επικρατεί, επιβλήθηκε από τα γεγονότα και µπορεί να αποτελέσει µία
ελπίδα ότι αυτός ο τόπος µπορεί να βρει ένα πεδίο συνεννόησης
ή είναι συγκυριακό;
Και πολύ φοβάµαι ότι η συζήτηση, µου δείχνει ότι είναι πολύ
συγκυριακό το κλίµα αυτό και ότι δεν αποτελεί ένα πραγµατικά
δοµικό στοιχείο της αναγκαίας εθνικής στρατηγικής.
Αν υπάρχει µια παράταξη που εδώ και χρόνια µιλάει για εθνική
συνεννόηση και εθνική συναίνεση, είναι η δική µας παράταξη.
Και το λέει ανεξάρτητα από τις συγκυρίες.
Όταν εµείς παρακολουθούµε -δεν στεναχωριόµαστε- να µιµείσθε, να επαναλαµβάνετε προτάσεις µας, να υιοθετείτε θέσεις
µας και άλλοτε να προσπαθείτε να διαγράψετε ή να παραγράψετε ή ξαναγράψετε την ιστορία, και πάλι αγόγγυστα προσπαθούµε να δώσουµε µια άλλη διάσταση σε αυτό το Εθνικό
Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει εισέλθει σε µια δρα-
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µατική συγκυρία. Συνηθίζουµε να µιλούµε για µια εποχή απειλών
αλλά και προκλήσεων. Σήµερα, δυστυχώς, το ισοζύγιο ανάµεσα
στις απειλές και τις προκλήσεις γέρνει δραµατικά προς τις απειλές. Τα Ελληνοτουρκικά, το µεταναστευτικό-προσφυγικό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή σε σχέση
µε την κλιµάκωση που επιχειρεί η Άγκυρα στο πλαίσιο του αναθεωρητικού επεκτατισµού της, συνιστούν ήδη ένα εκρηκτικό
µίγµα.
Η χώρα έχει επείγουσα ανάγκη όχι για µια επιστροφή σε µια
απροσδιόριστη κανονικότητα που όλοι αναµασούµε χωρίς να καταλαβαίνουµε συχνά γιατί το λέµε, αλλά από µία νέα αφήγηση,
µια προωθητική εθνική γραµµή που θα επιτρέψει µια πραγµατική
γεωστρατηγική αναβάθµιση, που για αυτή πια είναι θέµα επιβίωσης και ανάπτυξης για τις επόµενες δεκαετίες.
Πρόκειται για µια αναβάθµιση στην περιοχή, διασφαλίζοντας
και απαράγραπτα κυριαρχικά της δικαιώµατα στην Ευρώπη, επιστρέφοντας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων ως πρωταγωνιστής και όχι ως επαίτης και παρίας και, βέβαια, στον
οικονοµικό ανταγωνισµό που απαιτεί ισχυρή οικονοµία και ταχύρρυθµη ανάπτυξη και, κυρίως, εσωτερική ανασυγκρότηση.
Θέλω να κάνω τρία σχόλια για το καθένα από αυτά, γιατί το
τελευταίο αφορά το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Σε ό,τι
αφορά το µεταναστευτικό και προσφυγικό, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι πριν δυο-τρεις µέρες το κλίµα ήταν διαφορετικό, όταν
ζούσαµε την τραγωδία της ανυπαρξίας µιας πολιτικής που είχε
σχέση µε τη σύγκρουση που γινόταν στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και µάλιστα µια αλόγιστη σύγκρουση, που οδηγούσε σε
πολύ θλιβερά συµπεράσµατα για τη δυνατότητα που έχει η Κυβέρνηση να ελέγξει τα πράγµατα. Ζήσαµε όλη αυτή την τραγωδία και θα έλεγα ότι ο τρόπος που λειτούργησε ο Ερντογάν και
η επεκτατική του πολιτική, µας έδωσε τουλάχιστον τη δυνατότητα να ξυπνήσουµε από ένα κακό όνειρο.
Βέβαια πρέπει να πω ότι, ενώ η Κυβέρνηση ήταν µήνες τώρα
ξένη µε το πρόβληµα, µε τις αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν,
µε τα ήξεις-αφήξεις σε επιµέρους πολιτικές, βρήκε επιτέλους
στην προστασία των συνόρων και στην αποτροπή τη δυνατότητα
να αρθρώσει µια πολιτική, αυτή που άρθρωσε αυτές τις µέρες,
και εµείς χαιρετίζουµε αυτή την πολιτική, γιατί πιστεύουµε ότι
είναι αναγκαία. Ελπίζουµε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι συγκυριακή αλλά ότι είναι µια πολιτική σταθερή, που για τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια θα αποτελέσει κατευθυντήρια
γραµµή. Το λέω, γιατί πολύ φοβάµαι ότι αυτά τα µεταβατικά διαστήµατα του ενός µήνα, των έξι µηνών, του ενός χρόνου σε συνδυασµό µε την αδυναµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρθρώσει
µια συγκεκριµένη πολιτική επί του προκειµένου, ίσως µας οδηγήσουν τελικά σε µια ανατροπή και αυτής και καταστήσουν αυτή
τη γραµµή συγκυριακή. Εµείς θα ενισχύσουµε κάθε πολιτική επιλογή που έχει σχέση µε το να αποκτήσει η χώρα µια πραγµατική
στρατηγική προστασίας των συνόρων της ως ευρωπαϊκών συνόρων.
Βέβαια βλέπω ότι είναι πάλι µια ευκαιρία στις τηλεοράσεις να
αναπτυχθούν οι αντιπαραθέσεις περί των αντιδραστικών ανακλαστικών, αλλά και της κωλοτούµπας που γίνεται γύρω από αυτά
τα θέµατα τα µεγάλα από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σε µια επιµένουσα αντιπαράθεση απόψεων, ποιος έκανε το καλό και ποιος το κακό, σε µια
ολόκληρη περίοδο που η χώρα δεν είχε ουσιαστικά µεταναστευτική και προσφυγική πολιτική. Διαβάζω, λοιπόν, τα άρθρα και τις
αναλύσεις και σήµερα διαπιστώνω ότι ο κ. Τσίπρας –λέει- µιµείται
το ΠΑΣΟΚ, έχει έρθει στις θέσεις µας, µιλάει για τα σύνορα, ενώ
η Νέα Δηµοκρατία αφού µιλάει για την προστασία των συνόρων,
δεν χάνει ευκαιρία να µιλήσει και για µια πολιτική, που, πραγµατικά, θα µπορούσε να οδηγήσει στην ενσωµάτωση των µεταναστών και όλα αυτά πάλι γύρω από µια ιδεολογική αντιπαράθεση
περί του θέµατος, η οποία δεν οδηγεί πουθενά και είναι αδιέξοδη.
Πού θα κριθεί αυτή η πολιτική; Κι είναι το δεύτερο σηµείο
αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το πεδίο, είναι η Ευρώπη. Εµείς δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να λέµε «Θα προτείνουµε, θα πιέσουµε,
θα πείσουµε». Είναι η ώρα ευρωπαϊκών αποφάσεων. Έχουµε
µπροστά µας ευρωπαϊκά όργανα. Θα συνέλθουν και το επόµενο
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εξάµηνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο χρόνος είναι πάρα
πολύ κρίσιµος και το ξέρετε καλά. Φέρνουµε εδώ πολύ ωραία
τους επικεφαλής των θεσµών, καλοδεχούµενες και οι δηλώσεις
τους και οι εικόνες τους. Η εικόνα αυτή ήταν, πραγµατικά, θετική
για τη χώρα, και ήρθε να αντισταθµίσει την εικόνα της παρακµής
και του διχασµού, που φάνηκε λίγες µέρες πριν στη Χίο. Αυτή,
λοιπόν, η εικόνα είναι θετική. Μας αρκεί; Μας αρκεί να ορκιζόµαστε στην κοινή διακήρυξη της Ευρώπης µε την Τουρκία, που
ήταν γεµάτη από κενά που έχουν σχέση µε τη δική µας προστασία; Μας αρκεί να λέµε ότι εµείς θα ζητήσουµε από τους Ευρωπαίους να τοποθετηθούν σε µια σύνοδο; Όχι.
Η Ευρώπη πρέπει στους οργανισµούς της, στα νοµοθετήµατά
της, στις συµφωνίες της, στις υπογραφές της να γίνει συγκεκριµένη. Η ρήτρα αλληλεγγύης και κοινοτικής συνδροµής για την
προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής στην πολιτική που σήµερα επιχειρείται και που θα επιχειρηθεί, γιατί αρχίζει να ξυπνά κάποτε κάποιο συναίσθηµα στον
ευρωπαϊκό χώρο για την κοινή εξωτερική πολιτική και άµυνα της
Ευρώπης για τα επόµενα χρόνια. Και δεν είναι µόνο το Αιγαίο ή
η ΑΟΖ. Είναι η Μέση Ανατολή, είναι η απουσία µιας ανίσχυρης
Ευρώπης απέναντι σε παίκτες που σήµερα παίζουν ξανά την ανακατανοµή των στρατηγικών σχεδιασµών και διακανονισµών που
θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή των δικών µας συµφερόντων.
Κι εδώ θα επιστρατεύσουµε αν χρειαστεί και το βέτο και ό,τι άλλο
έχουµε στη διάθεσή µας, όχι πια ρητορικά, αλλά θα τοποθετηθούµε πάνω στην ουσία του µεγάλου θέµατος.
Έρχοµαι στο τρίτο που είναι η εσωτερική προϋπόθεση. Δεν γίνονται αυτά χωρίς ισχυρή χώρα, µε θεσµούς που να λειτουργούν, χωρίς χώρα που να µπορεί να σταθεί στα πόδια της και
χωρίς την εσωτερική ανασυγκρότηση και ανασύνταξή της. Στο
µυαλό µου έρχονται αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από
τις εκλογές, ότι µε το που θα αναλάβει την Κυβέρνηση θα γίνει η
µεγάλη αλλαγή στην αυτοδιοίκηση, θα πάνε οι εξουσίες στους
δήµους και στις περιφέρειες και αµέσως ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα πάει στους δήµους για να µπορούν να σταθούν στα
πόδια τους, να γίνει η ανάλυση των συντρεχουσών και των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων -ο κ. Χατζηδάκης είναι εδώ και ξέρει
πόσα χρόνια αγωνίζοµαι για αυτά- και να δώσει µια καινούργια
διάσταση στις µέχρι τώρα µεταρρυθµίσεις, που δυστυχώς ή ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ τις έκανε, εσείς διαφωνούσατε και, εν πάση περιπτώσει, τώρα τις υποστηρίζετε. Καλά κάνετε.
Επί της ουσίας είναι αυτός ο νόµος και αυτός που προηγήθηκε
η µεγάλη µεταρρύθµιση στην αυτοδιοίκηση; Λέτε ότι θα έρθει
στο µέλλον; Ποιο µέλλον; Είναι ένα γονατογράφηµα, το γράψατε
στα γόνατα. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται στη σηµερινή συγκυρία
την κρίσιµη ένα τόσο σοβαρό θεσµικό νοµοσχέδιο και απλά να
διευθετεί προβλήµατα µε τον τρόπο που πήγατε να διευθετήσετε
και το επιτελικό κράτος, δηλαδή αναξιοκρατία και χαρίσµατα.
Όχι ότι οι δήµαρχοι δεν έχουν δίκιο να διεκδικούν για τον εαυτό
τους πράγµατα που πραγµατικά τους αδικούν, αλλά δεν θέλουν
–φαντάζοµαι- και οι δήµαρχοι απλά ένα «δωράκι» από την Κυβέρνηση, ακόµα κι αν αυτό είναι να τους χαριστεί, µια πράξη που κάποιους, πραγµατικά, µπορεί να τους δικαιώσει, γιατί άδικα έχουν
πάει στα δικαστήρια, αλλά θα θέλαµε να διεκδικήσουν την αλλαγή του εσωτερικού οργανισµού της αυτοδιοίκησης µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να υπάρξει µια πραγµατική αλλαγή του κράτους.
Κι εγώ ρωτώ: Ο νόµος που φέρατε για το επιτελικό κράτος,
που όλα περνάνε σε µερικές εκατοντάδες ανθρώπους γύρω από
τον Πρωθυπουργό, που ουσιαστικά καταργεί τους υπουργούς,
που ουσιαστικά έρχονται νόµοι που δεν έχουν επαφή µε την αποκέντρωση των εξουσιών, αυτοί οι νόµοι που παρακάµπτουν το
ΑΣΕΠ και οποιοδήποτε άλλο πράγµα έχουµε µέχρι τώρα ψηφίσει,
και έρχεται η αυτοδιοίκηση σαν συνέχεια και το ίδιο επαναλαµβάνεται εδώ. Αυτό είναι το νοµοσχέδιο που φέρατε, ένα γονατογράφηµα παροχών.
Εµείς δεν αντιδρούµε γιατί κάποιες από αυτές δεν είναι σωστές και δεν θα τις ψηφίσουµε. Θα τις ψηφίσουµε. Αλλά αντιδρούµε, γιατί δεν προσθέτει τίποτα στην αλλαγή του θεσµού και
δεν έχει καµµία µεταρρυθµιστική πνοή, καµµία µεταρρυθµιστική
δυνατότητα, καµµία µεταρρυθµιστική δυναµική και πολύ σωστά
είπε προηγουµένως ένας συνάδελφος. Έχουµε εδώ µέσα δη-
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µάρχους επιτυχηµένους που έγιναν και Βουλευτές και που ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτός ο θεσµός ,για να πιστέψουν ότι αυτό που θα ψηφίσουµε σήµερα λύνει προβλήµατα της
αυτοδιοίκησης. Λύνει προβλήµατα εξουσίας του κοµµατικού κράτους, είναι πάρα πολύ απλό.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και των δηµάρχων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Και των δηµάρχων.
Θέλω, λοιπόν, εδώ να είµαι σαφής επίσης ότι δεν αποτελεί
βήµα ανασυγκρότησης. Είναι συνέχεια µιας πολιτικής πελατειακής λογικής που χαϊδεύει αυτιά. Εδώ δεν χρειάζεστε επιτροπές
για να κάνετε ξανά ανάλυση των αρµοδιοτήτων. Έχουν γίνει επανειληµµένα, υπάρχουν καταγραµµένα, έχουν γίνει µελέτες. Εδώ
φτάσαµε κυβερνήσεις να ξαναψηφίζουν νόµους που έχουµε ψηφίσει, επειδή, ακριβώς, δεν τους διάβασαν οι Υπουργοί στο
όνοµα της ασυνέχειας του κράτους.
Πόσες φορές, κύριε Χατζηδάκη, δεν έχετε δει νόµο που επαναλαµβάνει πράγµατα που υπήρχαν ψηφισµένα και δεν εφαρµόστηκαν γιατί χρειαζόντουσαν προεδρικά διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις που ουδέποτε έχουν παρθεί και ουδέποτε έχουν υπογραφεί; Αν αυτό εσείς νοµίζετε ότι αξίζει να το
ψηφίσετε, ψηφίστε το. Εµείς δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
Ακούστε κάτι για να τελειώνουµε, κύριοι συνάδελφοι. Περνά
µια λογική ότι τώρα µετά τις εκλογές υπάρχουν δύο κόµµατα,
υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία, κυρίαρχη δύναµη µε ηγεµονικά χαρακτηριστικά σε µια κοινωνία που συντηρητικοποιείται, και υπάρχει και ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατάφερε να µείνει όρθιος στα
πόδια του και να αποτελέσει στο µέλλον πλειοψηφική τη δεύτερη
φορά Αριστερά, η λογική ότι αυτούς έχουµε µε αυτούς θα πάµε.
Αν αυτοί που έχουµε δεν ταιριάζουν για την ευρύτερη συγκυρία
της χώρας, τη δραµατική συγκυρία της χώρας, υπάρχει κενό. Το
κενό αυτό µόνο µια παράταξη µπορεί να το καλύψει, η πατριωτική δηµοκρατική παράταξη των µεγάλων µεταρρυθµίσεων, δηλαδή ένα διάδοχο ΠΑΣΟΚ µιας νέας εποχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο επί προσωπικού, που, πράγµατι, υπήρξε αναφορά εν τη
απουσία του, ο κ. Βαρεµένος.
Κύριε Βαρεµένε, έχετε τον λόγο για να εξηγήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να
το εξηγήσω, απλώς για να µη σας φάω πολύ χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να διευκρινίσετε,
γιατί κατατέθηκε σχετικό έγγραφο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Αναφέρθηκε σε κάτι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και συµπατριώτης
µου, κ. Λιβάνος. Επειδή, όµως, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την Αίθουσα δεν επιτρέπονται διαστρεβλώσεις για την δηµιουργία φτηνών εντυπώσεων, θέλω να πω τι ακριβώς ανέφερα εγώ το πρωί.
Αυτό που είπα εγώ, κύριε Λιβανέ, είναι ότι έγκριτος δηµοσιογράφος της Θράκης προέβη σε µια αποκάλυψη την οποία αναπαρήγαγε ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
κ. Πάσχος Μανδραβέλης, τον οποίο κανείς εύκολα δεν µπορεί
να τον εντάξει στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, λοιπόν, ότι αυτοί
που κραδαίνουν τις καραµπίνες -και µας µεταδίδονταν εικόνες
αυτές στις τηλεοράσεις- στον Έβρο, είναι κάτοχοι αυθαιρέτων
οικιών στον βιότοπο του Έβρου. Δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα
στοιχεία ακροδεξιά του βιότοπου του ακροδεξιού, θα πω µόνο
αυτό. Αυτό είπα, κύριε Λιβανέ. Εάν θέλετε να ταυτίζεστε µε αυτές
τις ακρότητες, µπορείτε να το κάνετε. Εάν θέλετε, επίσης, να
καλλιεργήσετε την εντύπωση ότι θα αντιµετωπίσετε την τουρκική
ασυδοσία µε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, µπορείτε να
το κάνετε. Επίσης, αν θέλετε να καλλιεργήσετε ψευδείς εντυπώσεις ότι µε αυτόν τον φθηνό τσαµπουκά προσφέρετε κάτι καλό
στη χώρα σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το κάνετε και να κάνετε κάτι πιο υπεύθυνο, όχι στα εύκολα,
για να προετοιµαστεί η χώρα όταν θα έρθουν τα δύσκολα, κύριε
Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λιβανέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Στο δεύ-
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τερο κοµµάτι δεν θα απαντήσω, γιατί προφανώς δεν έχει να κάνει
µε το προσωπικό. Μιλάµε τόση ώρα και µιλάµε και εκτός Αιθούσης για αυτά τα θέµατα.
Εγώ αυτό που είπα και το κατέθεσα στα Πρακτικά, είναι ότι ο
κ. Βαρεµένος τον οποίο τιµώ και αγωνιζόµαστε µαζί για το καλό
της Αιτωλοακαρνανίας και δεν υπάρχει αµφιβολία, είπε συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία είναι µέσα σε εισαγωγικά, έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα µέσα, εγώ το πήρα από το ίντερνετ. Εάν ο
κ. Βαρεµένος θέλει να διαψεύσει την ιστοσελίδα, η οποία φιλοξενεί τις δήθεν δηλώσεις του, αυτό είναι δικαίωµά του. Εγώ απλά
κατέθεσα αυτό το οποίο φαίνεται και χαίροµαι που δεν το υιοθετείτε σε κάθε περίπτωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Βαρεµένε, για
να µη σας αδικήσω έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: …δεν προσέθεσα ότι ο δηµοσιογράφος είπε ότι δυστυχώς µε τους ανθρώπους αυτούς έβγαλε
και φωτογραφία ο Πρωθυπουργός. Δεν το είπα. Ελπίζω…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν το είπα
ούτε εγώ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν το είπατε. Ελπίζω να µη συνέβη, γιατί αν συνέβη, δεν είναι και το καλύτερο. Μη διαµαρτύρεστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Μαµουλάκη, στον κ. Γκίκα και στον κ. Ζεµπίλη, τους οποίους ανακοινώνω ότι θα είναι οι επόµενοι, για πολύ λίγο η κ. Μενδώνη –εξάλλου διευκολύνει το να παρεµβαίνει Υπουργός- θα
πάρει τον λόγο για να εξηγήσει κάποια τροπολογία, όπως τη µε
γενικό αριθµό 219 και ειδικό 42.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι βουλευτές, είναι η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε
µόλις ο Πρόεδρος και είναι και το άρθρο 92 στο σχέδιο νόµου.
Σε ένα βαθµό το δεύτερο µέρος της τροπολογίας και το άρθρο
92 είναι παρεµφερή, υπό την έννοια ότι και τα δυο αφορούν τα
κεντρικά γνωµοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, δηλαδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, το
Κεντρικό Συµβούλιο Νεότερων Μνηµείων και το Συµβούλιο Μουσείων.
Σύµφωνα µε τον αρχαιολογικό νόµο µε τα άρθρα 50 και 51 του
ν.3028/2002, στα κεντρικά γνωµοδοτικά συµβούλια µετέχουν ex
officio οι προϊστάµενοι των οικείων γενικών διευθύνσεων του
Υπουργείου.
Με το άρθρο 109 παράγραφος 1 του ν.4622/2019, δηλαδή το
επιτελικό κράτος, ανατίθεται στους προϊσταµένους των γενικών
διευθύνσεων των Υπουργείων η αρµοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατοµική διοικητική πράξη για θέµατα που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. Είναι
προφανές -εξάλλου θεσµοθετείται µε το άρθρο 7 του
ν.2690/1999- ότι δεν επιτρέπεται η σύµπτωση ιδιότητας του γνωµοδοτούντος και του αποφασίζοντος οργάνου. Κατόπιν αυτού το
Υπουργείο Πολιτισµού ζητά την αντικατάσταση των γενικών διευθυντών αρχαιοτήτων, αναστηλώσεων, µουσείων και τεχνικών
έργων και του Γενικού Διευθυντή Πολιτιστικής Ανάπτυξης από
τα γνωµοδοτικά όργανα, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν -υπάρχει ασυµβίβαστο- κάποιος να γνωµοδοτήσει τον εαυτό του.
Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας, αφορά την µετάταξη του
τακτικού προσωπικού του κοινωφελούς ιδρύµατος υπό την επωνυµία «Ίδρυµα Ευριπίδη Κουτλίδη» στο Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δκαίου Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
σε κενή οργανική θέση αντίστοιχη των τυπικών προσόντων που
κατέχει και των καθηκόντων που ασκεί το προσωπικό αυτό για
την προφανή εύρυθµη λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης.
Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλύπτεται από τον
προϋπολογισµό, δηλαδή από τις πιστώσεις της Εθνικής Πινακοθήκης.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κυρία Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Σπίρτζη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε; Έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θέλω να ρωτήσω την Υπουργό Πολιτισµού µερικά θέµατα. Το πρώτο είναι, αν σύµφωνα µε αυτά που
είπατε οι αποφάσεις του ΚΑΣ µέχρι τώρα είναι άκυρες και τη
συµµετοχή των υπόλοιπων, του Συµβουλίου Νεότερων Μνηµείων
και των µουσείων µε το σκεπτικό σας, ότι µετείχαν αυτοί που εισηγήθηκαν, δηλαδή οι γενικές διευθυντές. Αν σχετίζεται αυτή η
τροπολογία, µε το ότι αυτοί οι γενικοί διευθυντές διαφώνησαν
σε ό,τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τα απαράδεκτα από το
βήµα της Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως και εσείς µια µέρα πριν
συνεδριάσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο για την απόφαση του ΚΑΣ, για τα αρχαία του µετρό Θεσσαλονίκης στο
σταθµό Βενιζέλου. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγµατα. Κρατιόντουσαν τουλάχιστον τα προσχήµατα, κυρία Μενδώνη.
Το τρίτο που θέλω να σας ρωτήσω, είναι ότι έχουµε κι άλλες
διατάξεις και τροπολογίες µέσα, όπως µια τροπολογία που
αφορά τον Εθνικό Κήπο και τον Φιλοπάππου. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν έχετε ενηµερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών,
που φέρνει αυτή την τροπολογία, ότι ο Λόφος του Φιλοπάππου
αποτελεί έναν οργανωµένο αρχαιολογικό χώρο µε απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισµού του 2008 επί Μιχάλη Λιάπη, και όχι επί
δογµατικού ΣΥΡΙΖΑ, και αν κάνατε µια συζήτηση µε το Δηµοτικό
Συµβούλιο του Δήµου Αθηναίων και αν ρωτήσατε τον Δήµο Αθηναίων για να γίνει αυτή η ανώνυµη εταιρεία που θα διαχειρίζεται
την περιουσία του, και τρίτον, που είναι, επίσης, σηµαντικό -και
φαντάζοµαι ότι την έχετε αυτή την ευαισθησία- για του Φιλοπάππου που είναι ένας ολοκληρωµένος αρχαιολογικός χώρος. Πώς
ανατίθεται σε µια ανώνυµη εταιρεία και όχι στο Υπουργείο Πολιτισµού ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου παράνοµα, έξω
από τον αρχαιολογικό νόµο, στην ανώνυµη εταιρεία του Δήµου
Αθηναίων ο αρχαιολογικός ενιαίος χώρος του Φιλοπάππου;
Εγώ θα ήθελα, πραγµατικά, να µας απαντήσετε σε αυτά, για
να βγάλουµε και ασφαλή συµπεράσµατα για το τι γίνεται.
Και το τελευταίο για το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω, κύριε
Πρόεδρε -και απευθύνοµαι και προς εσάς και προς την Κυβέρνηση- είναι να έρθει ο κ. Γεραπετρίτης στην Αίθουσα για ένα
λεπτό, να µας πει πώς εφαρµόζεται ο νόµος που κατατέθηκε και
ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου για την καλή νοµοθέτηση. Κάνουµε
έκκληση, σας παρακαλούµε να έρθει ο κ. Γεραπετρίτης να µας
πει έστω και µία παράγραφο του νόµου του επιτελικού κράτους
για την καλή νοµοθέτηση πού εφαρµόζεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να απαντήσετε στα ερωτήµατα του κ. Σπίρτζη.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ως προς το πρώτο ερώτηµα, κατά πόσο είναι άκυρες οι
γνωµοδοτήσεις των κεντρικών συµβουλίων, δεν είναι άκυρες για
έναν απλό λόγο. Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου που εφαρµόστηκε ο
νόµος, το συµβούλιο γνωµοδοτούσε και ο Υπουργός υπέγραφε
τις αποφάσεις που προέκυπταν από τις γνωµοδοτήσεις. Για το
µεσοδιάστηµα υπάρχει ειδική ρύθµιση η οποία έχει γίνει και θεωρεί ότι ο Υπουργός µπορεί να συνεχίσει να υπογράφει για ένα
διάστηµα τις αποφάσεις επί γνωµοδοτήσεων συµβουλίων στα
οποία µετείχαν οι γενικοί διευθυντές. Από εκεί και πέρα, στα συµβούλια τα οποία γίνονται στη συνέχεια, είναι προφανές ότι εγώ
ήδη έχω στείλει αποφάσεις να υπογραφούν στους αρµόδιους γενικούς διευθυντές, διότι δεν καλύπτεται πλέον από το εύρος της
ρύθµισης και είναι προφανές ότι ανάµεσα στους γενικούς διευθυντές που εξαιρούνται εκ των πραγµάτων από το συµβούλιο,
είναι και ο Γενικός Διευθυντής Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ο οποίος,
φυσικά, καµµία σχέση δεν έχει µε το µετρό και θα µπορούσε το
συγκεκριµένο άρθρο και η συγκεκριµένη τροπολογία να εφαρµοστεί και εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι γενικοί
διευθυντές. Δεν έχει καµµία σχέση αν το γνωµοδοτικό όργανο
ταυτίζεται µε το αποφασιστικό, πώς γνωµοδότησαν στο θέµα του
µετρό της Θεσσαλονίκης ή σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι συγ-
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κεκριµένοι γενικοί διευθυντές. Αυτό αφορά τυπικό θέµα. Δεν
είναι δυνατόν. Υπάρχει σύγκρουση νόµων. Αυτός ο οποίος γνωµοδοτεί, πρέπει να γνωµοδοτεί σε κάποιον τρίτο και όχι στον
εαυτό του. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Είναι δύο άρθρα δύο
πολύ συγκεκριµένων νόµων.
Τώρα σε σχέση µε τον Εθνικό Κήπο και του Φιλοπάππου. Η
τροπολογία η οποία έρχεται αφορά τη διαχείριση. Όπως το υπονοήσατε, δεν υπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισµού. Δεν
την έχω υπογράψει εγώ. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δηµιουργείται πρόβληµα, διότι επί της ουσίας θέµατα καθαριότητας που
αφορούν ιδιαίτερα την εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση,
δεν τα είχε το Υπουργείο Πολιτισµού. Ξέρετε πολύ καλά ότι στου
Φιλοπάππου συµβαίνουν πολλά δυσάρεστα συµβάντα, µε αποκορύφωµα τον θάνατο του νεαρού Νικόλα πριν από δύο-δυόµισι
χρόνια και δεν αλλάζει τίποτε στο καθεστώς του Εθνικού Κήπου
και του Φιλοπάππου σε σχέση µε τον ν.3028/2002. Το γεγονός
ότι µία εταιρεία αναλαµβάνει τη διαχείριση, δεν σηµαίνει ότι ο
συγκεκριµένος χώρος χάνει τον χαρακτήρα του είτε ως ιστορικός τόπος είτε ως αρχαιολογικός χώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Απαγορεύεται, κυρία Μενδώνη. Δεν το
ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ρωτήσατε, δόθηκαν
απαντήσεις και καλώ τον κ. Μαµουλάκη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ψηφίσετε κατά τη γνώµη σας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αν δεν το ξέρει η κ. Μενδώνη, είναι σαν
να µην ξέρω εγώ τον νόµο των δηµοσίων συµβάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η κ. Μενδώνη, δεν
θέλει διάλογο περαιτέρω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τον Φιλοπάππου, ο Δήµος Αθηναίων τον έχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν χρειάζεται διάλογος.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης, για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Φαίνεται ότι ο Φιλόπαππος εκ Συρίας ορµώµενος, γνωστός Ρωµαίος ύπαρχος, έχει
γίνει αιτία ακόµη και σηµερινής συζήτησης. Νοµίζω ότι είναι πολλές οι καρµικές συγκυρίες, κύριε Υπουργέ.
Αυτά συµβαίνουν –και αναφέροµαι και στον σύντροφο και συνάδελφο Χρήστο Σπίρτζη- κυρία Μενδώνη, όταν λαµβάνουν
χώρα πολιτικές αποφάσεις χωρίς µία ορθολογικότητα, χωρίς µία
µεθοδικότητα και µία αλληλεπίδραση µεταξύ σας σε υπουργικό
και αυτοδιοικητικό επίπεδο, γιατί απ’ ότι φαίνεται ο Δήµος Αθηναίων προχωρά, και έρχεστε µετά να καλύψετε τις τυχόν νοµοθετικές δυστοκίες.
Ενώ είχα σκοπό, αρχικώς, να τοποθετηθώ για το ζήτηµα που
αφορά αυτό καθαυτό το νοµοσχέδιο, θα κάνω µία µικρή επισήµανση στις τροπολογίες οι οποίες ετέθησαν σε γνώση µας λίγο
πριν, αφ’ ενός από την κυρία Υπουργό για το περίφηµο ζήτηµα
µε τους αρχαιολογικούς χώρους που, πραγµατικά, µας προκαλεί
εντύπωση, αλλά και για το άρθρο 42.
Τυγχάνει, ξέρετε, να έχω διατελέσει –και είναι τιµή µου- µέλος
του ΣΥΠΟΘΑ, του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Είναι τραγικό –και θέλω να το τονίσω αυτό, αν και
ο κ. Θωµάς αποχώρησε από την Αίθουσα- ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο να εκπροσωπείται αλλά
περιορίζει δραστικά σε πέντε ηµέρες απ’ ότι ήταν ένας µήνας αρχικά και µετέπειτα ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης
προχωράει. Αυτό νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα διαφάνειας. Γνωρίζω εν τοις πράγµασι ως µέλος του ΣΥΠΟΘΑ ότι ο νοµικός πάντοτε προσφέρει τα µέγιστα και για τη θεσµική και τη νοµική
θωράκιση της οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνει το συµβούλιο
αλλά και για την εν γένει εύρυθµη λειτουργία του συµβουλίου.
Επίσης, να θέσω κάτι που κατά την άποψή µας είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Αναφέρθηκε από τον Υπουργό κ. Θωµά. Δεν είναι δυνατόν να µεταφέρεται η ευθύνη, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα
απαρτίας του ΣΥΠΟΘΑ, σε οικεία ΠΕ. Δεν γνωρίζουν αφ’ ενός τα
θέµατα και αφ’ ετέρου ελλοχεύει ο κίνδυνος ακόµη και για ακυρότητα των αποφάσεων αυτών.
Πάµε τώρα στο σχέδιο νόµου µε τον εύηχο τίτλο: «Στρατηγική
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αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Βασικά θα έπρεπε να αναφέρεται «και ετερόκλητες ρυθµίσεις». Εν πάση περιπτώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποθέτω ότι όλοι µας σε αυτή
εδώ την Αίθουσα συµφωνούµε σε δύο βασικά και θεµελιώδη κεκτηµένα των προηγούµενων ετών. Τον θεσµό του ΑΣΕΠ και το
σύστηµα των δηµόσιων ανοικτών διαγωνισµών. Νοµίζω ότι είναι
δύο από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις που προασπίζουν τη δηµοκρατία και τη διαφάνεια στον τόπο, και ότι αντίθετα αφήνουν
ανοικτά παράθυρα που επιτρέπουν την επαναφορά της πελατειακής λογικής στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον
χειρότερο τρόπο, µε αυτό που σχεδιάζετε.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή και επεξηγούµαι.
Βασικός κορµός του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η υποτιθέµενη
ενίσχυση των αναπτυξιακών λειτουργιών των δήµων µέσα από
την δηµιουργία των αναπτυξιακών οργανισµών κατά το πρότυπο
των αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ. Ποιο είναι το πρόβληµα
που ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να αντιµετωπίσει ο νοµοθέτης;
Ότι οι δήµοι και οι τεχνικές υπηρεσίες εξαιτίας της ακραίας υποστελέχωσής τους –«στελεχιακή αφυδάτωση» το ονοµάζουµε
µετά από δέκα χρόνια µνηµονιακής κρίσης- δυσκολεύονται να
φέρουν εις πέρας το έργο τους, που δεν είναι άλλο από την ωρίµανση των τεχνικών έργων που είναι φυσικά απαραίτητα για τις
κοινωνίες.
Η πραγµατικότητα, βεβαίως, είναι πιο σύνθετη. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και οι συγχωνεύσεις των ΟΤΑ που ακολούθησαν, δηµιουργήσαν δήµους δύο ταχυτήτων. Τους µικρούς δήµους οι οποίοι
είναι πραγµατικά υποστελεχωµένοι και έχουν µεγάλη δυσκολία
στο να ωριµάσουν έργα, και τους µεγάλους που έχουν στην
πράξη την διαχειριστική επάρκεια τυπικά και ουσιαστικά. Με την
ορθή διαχείριση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων –επιτοµή αυτού ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»- αλλά και µε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ της προηγούµενης κυβέρνησης, σήµερα όπως
και η αιτιολογική έκθεση του νόµου -και προς τιµήν σας- αναφέρει, υπάρχει πληθώρα χρηµατοδοτικών εργαλείων για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα όµως συχνά
ακούγονται παράπονα για το ποσοστό απορροφητικότητας των
κοινοτικών πόρων εξαιτίας της δυσκολίας, κυρίως, των µικρότερων δήµων στο να τους απορροφήσουν.
Πώς απαντούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό το πρόβληµα; Μέσα από την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των
µικρών δήµων για την κατάθεση προτάσεων στο ΕΣΠΑ που εσείς
καταργείτε. Αυτό όµως σε βραχυπρόθεσµη βάση. Πάνω απ’ όλα
το πρόβληµα θα αντιµετωπιζόταν µέσα από την θεσµοθέτηση για
τις προσλήψεις του δηµοσίου της λογικής ένα προς ένα για να
καλυφθούν οι ανάγκες, οι ελλείψεις σε φορείς όπως οι ΟΤΑ σε
µεσοπρόθεσµη βάση.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θέλαµε να αντιµετωπίσουµε τις αδυναµίες των ΟΤΑ µέσα από την ενίσχυση
των ΟΤΑ. Πώς απαντά η Νέα Δηµοκρατία στα ίδια προβλήµατα;
Πρώτα παγώνει τον κανόνα ένα προς ένα, δήθεν για δηµοσιονοµικούς λόγους, µέσα στην δηµοσιονοµική επάρκεια που εµείς
προσφέραµε. Στη συνέχεια µεταφέρει όλες τις λειτουργίες που
αδυνατεί να επιτελέσει το δηµόσιο –το σκληρό, αν θέλετε την έκφραση, δηµόσιο- στον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης,
στους νεοσύστατους πλέον αναπτυξιακούς οργανισµούς και
τέλος, επικαλούµενη το δηµόσιο συµφέρον, µε ένα εντελώς αβάσιµο νοµικό επιχείρηµα απαλλάσσει τους νέους φορείς από την
υποχρέωση να προσλαµβάνει το προσωπικό µέσω ΑΣΕΠ.
Με αυτά και µε αυτά, κύριε Θεοδωρικάκο, νοµίζω ότι το 90%
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γυρίζουν πίσω στο
1911, τότε που έπρεπε να έρθει ο Ελευθέριος Βενιζέλος να κατοχυρώσει τη µονιµότητα στο δηµόσιο τοµέα. Συγχαρητήρια!
Τι θα κάνουν όµως αυτοί οι νέοι οργανισµοί, που δεν µπορούσαν να κάνουν οι αναπτυξιακές εταιρείες; Μέχρι σήµερα οι εν
λόγω φορείς ωρίµαζαν µελετητικά ένα έργο και βοηθούσαν τους
ΟΤΑ να συντάσσουν προτάσεις και σχέδια.
Από σήµερα αναλαµβάνουν ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
και ως διαχειριστικές κοινώς αρχές, ενώ ταυτόχρονα εξαιρούνται
από την υποχρέωση της κοινοτικής νοµοθεσίας να προκηρύξουν
ανοιχτούς δηµόσιους διεθνείς διαγωνισµούς για µελέτες.
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Αφού, όµως, το 90% των δήµων δεν έχει επαρκώς στελεχωµένες τεχνικές υπηρεσίες, έτσι και οι µελέτες των νέων έργων θα
γίνονται µε απευθείας αναθέσεις σε όλη την επικράτεια.
Προφανώς, η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στον
βαθµό που θα ελέγχει τη ροή αυτών των χρηµατοδοτήσεων, θα
µπορεί να επιβάλλει στους δηµάρχους τους µελετητές της αρεσκείας της σε πανεθνική κλίµακα.
Άραγε, έχει ερωτηθεί η DG GROW γι’ αυτή σας την πρόθεση;
Έχετε πάρει γνωµοδότηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ -ανέφερε ο κ. Λιβάνιος ότι υπάρχει, περιµένουµε να τη δούµε και στην πράξηπού εφαρµόζεται ορθά η κοινοτική οδηγία για τις δηµόσιες συµβάσεις µε αυτές τις απευθείας αναθέσεις; Γνωρίζετε ότι µε το
εκβιαστικό δίληµµα που θέτετε στις αναπτυξιακές εταιρείες,
υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοντά στο µισό δισεκατοµµύριο
ευρώ ενταγµένα έργα στο «LEADER» και σε λοιπά µικρότερα ευρωπαϊκά προγράµµατα;
Ανακεφαλαιώνουµε. Οι δήµαρχοι θα διορίζουν την ηγεσία των
νέων αρχών και αυτές µε τη σειρά τους θα διορίζουν όποιον επιθυµούν χωρίς τον έλεγχο των οικείων δηµοτικών συµβουλίων
που αφαιρείτε. Οι νέοι φορείς θα κάνουν απευθείας αναθέσεις
σε όποιον ο δήµαρχος ή ο Υπουργός θεωρεί µελετητή της αρεσκείας του και αυτό θα αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των
έργων σε όλη την επικράτεια.
Σαν να µην έφταναν αυτά, µε το άρθρο 5 δίνεται η δυνατότητα
της µεταφοράς και της πολεοδοµικής αρµοδιότητας στους αναπτυξιακούς οργανισµούς, που το Σύνταγµα ρητά προβλέπει ότι
ασκείται αποκλειστικά από το σκληρό δηµόσιο.
Φανταστείτε το αυτό. Μελετητής δυσκολεύεται να πάρει άδεια
για παράνοµη οικοδοµή. Την επόµενη µέρα διορίζεται από τον
δήµαρχο ως υπάλληλος πολεοδοµίας και εγκρίνει την αίτησή
του.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, για πολλά
από τα ζητήµατα στα οποία µόλις αναφέρθηκα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
καταθέσει τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν το παρόν σχέδιο
νόµου και θωρακίζουν τους ΟΤΑ από το όργιο κακοδιαχείρισης
που θα βρούµε µπροστά µας.
Ελπίζουµε να γίνουν δέκτες. Σε διαφορετική περίπτωση απειλείται η τοπική αυτοδιοίκηση µε ένα «τσουνάµι» πολιτική συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τον κύριο Υπουργό προσωπικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Λιβάνιε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Σχετικά
µε αυτό που είπε ο κ. Μαµουλάκης, -για να µην υπάρχει καµµία
παρεξήγηση, όπως µπορείτε να διαβάσετε και στις διατάξεις του
νόµου- οι µελέτες γίνονται µε τις διατάξεις του ν.4412/2016. Δεν
υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, δεν υπάρχει τίποτα µε αυτά.
Επίσης, όσον αφορά το προσωπικό δεν αλλάζει τίποτα από ό,τι
ισχύει σήµερα. Το µόνιµο προσωπικό είναι µέσω ΑΣΕΠ. Το έκτακτο προσωπικό, και σήµερα που µιλάµε χωρίς αυτόν τον νόµο,
εξαιρείται από το ΑΣΕΠ, γίνεται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ
όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που µνηµονεύει τη σχετική διάταξη.
Να το ξεκαθαρίσουµε. Ούτε «παράθυρα» ανοίγουν, ούτε «πόρτες» ανοίγουν, ούτε τίποτα. Ο έλεγχος του ΑΣΕΠ και η αξιοκρατία υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι µία απαραίτητη τοµή που
γίνεται προκειµένου, όπως πολύ σωστά είπατε, να αυξηθεί η
απορροφητικότητα των έργων και να ενισχυθούν πραγµατικά οι
µικροί δήµοι που έχουν ανάγκη. Διότι µία χαµηλή απορροφητικότητα θα µας δώσει και µικρότερα χρήµατα στην επόµενη προγραµµατική περίοδο. Γι’ αυτό πρέπει να επιταχύνουµε όσο
µπορούµε άµεσα, ώστε να έχουµε καλύτερη απορρόφηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Στέφανος Γκίκας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά
λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω µε ένα σχόλιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακολουθώντας αυτές τις µέρες, αλλά και σήµερα, δηλώσεις Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως -θα έλεγα
προβεβληµένων Βουλευτών, όπως του κ. Βαρεµένου, του κ. Φάµελλου- προκύπτει ότι όχι µόνο δεν συνεισφέρουν στη δηµιουργία ενός κλίµατος αρραγούς εθνικού µετώπου, αλλά ίσα-ίσα
σπέρνουν ένα διχαστικό κλίµα. Νοµίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες
ώρες που περνάει η χώρα µας, τέτοιες πρακτικές δεν υπηρετούν
το εθνικό συµφέρον.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το µόνο που συνεχίζει να λέει
είναι: «γιατί δεν συγκαλείται έκτακτη Συνοδο Κορυφής;». Μα,
µόλις πριν από δύο µέρες βρέθηκαν εδώ η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, ο κ. Πλένκοβιτς, ο Πρωθυπουργός της Προεδρεύουσας χώρας, της Κροατίας.
Χτες έγινε η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και
Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο γίνεται το έκτακτο Συµβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, και σε δεκαεννέα
ηµέρες από σήµερα γίνεται η Σύνοδος Κορυφής. Δεν νοµίζω ότι
αυτό είναι ένα επιχείρηµα το οποίο θα πρέπει συνεχώς να λέει η
Αντιπολίτευση.
Έρχοµαι, όµως, επί του προκειµένου.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα και εγώ
θα δώσω συγχαρητήρια στον Υπουργό και το επιτελείο του, διότι
πραγµατικά ρυθµίζει ορισµένα κακώς κείµενα στην τοπική αυτοδιοίκηση και διευκολύνει σηµαντικά σε κάποιες καταστάσεις.
Ξεκινώ µε ένα αίτηµα, το οποίο ήταν οµόθυµο αίτηµα και των
τριών Βουλευτών της Κέρκυρας, να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για µία κοινότητα που δεν εξέλεξε τοπικό συµβούλιο. Βεβαίως, ρυθµίζεται και για άλλες κοινότητες ανά την επικράτεια.
Αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8.
Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα επαναληπτικών εκλογών, ώστε
κάποια χωριά, µεγάλες κοινότητες, να έχουν το δικό τους τοπικό
συµβούλιο που για τυπικούς λόγους ακυρώθηκε και να µπορούν,
βεβαίως, να ασχοληθούν οι άνθρωποι µε τον τόπο τους.
Μία πολύ σηµαντική διάταξη είναι η δηµιουργία των Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νοµίζω ότι έχουµε
όλοι ακούσει να λένε ότι «αυτός ο δήµαρχος είναι πολύ καλός,
διότι αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα εργαλεία χρηµατοδότησης». Ή «αυτός ο περιφερειάρχης».
Με τη δηµιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται ακριβώς η δυνατότητα µε πιο συστηµατικό
τρόπο στους δήµους, τις περιφέρειες να εκµεταλλευτούν αυτά
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, είτε το ΕΣΠΑ είτε άλλα, ώστε να φέρουν επιπρόσθετη ανάπτυξη στον τόπο τους.
Σηµαντική είναι -και θέλω να το τονίσω αυτό- η µεγάλη δυνατότητα που δίνεται οι δήµοι ή οι περιφέρειες να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της
Ελληνικής Εταιρείας Τεχνικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
ώστε µε τις συµβάσεις αυτές µικροί δήµοι ή δήµοι που έχουν ελλείµµατα στην τεχνική τους υπηρεσία, να µπορούν πράγµατι να
εκπονούν µελέτες που, βεβαίως, θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη
του τόπου.
Μία άλλη διάταξη που είναι πολύ σηµαντική, είναι η διαδικασία
που προβλέπεται για τα δυσπρόσιτα µέρη. Είναι πολύ σηµαντικό
-στη δική µου εκλογική περιφέρεια έχουµε τα Διαπόντια νησιά,
για παράδειγµα- που µε το πρόγραµµα «Πρόληψη στο Σπίτι» δίνεται η δυνατότητα να πηγαίνει ο αγροτικός γιατρός στο σπίτι
του ασθενούς, να τον εξετάζει, να παίρνει τις εξετάσεις και να
τις στέλνει µε ηλεκτρονικό τρόπο σε συµβεβληµένους γιατρούς,
ώστε να υπάρχει άµεση ανταπόκριση στη θεραπεία του. Είναι
κάτι πολύ σηµαντικό. Επίσης, το νοµοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δήµους να πάρουν και τον ανάλογο εξοπλισµό.
Επαναλαµβάνω ότι βοηθάει σε περιοχές όπως στη δική µας
περίπτωση, τα Διαπόντια νησιά.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό είναι η δυνατότητα που δίνεται
µέχρι το 2022 αυτή τη στιγµή σε κάποιους δήµους -ένας από αυτούς είναι και ο Δήµος Κεντρικής Κέρκυρας- να λύσουν το στεγαστικό πρόβληµα που έχουν µε τη σχολική στέγη.
Πολύ σωστά δίνεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση ίσως της
συνήθους διαδικασίας, να εκµισθώνονται µε απευθείας ανάθεση
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κτήρια, ώστε να λυθεί το πρόβληµα της στέγης, είτε για βρεφονηπιακούς είτε για µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, δηµοτικά και γυµνάσια, λύκεια δηλαδή. Μάλιστα η
δυνατότητα αυτή δίνεται µέχρι το 2022.
Επίσης, ένα άλλο σηµαντικό είναι ότι διευκολύνονται οι κάτοικοι του εξωτερικού στις ληξιαρχικές πράξεις, διότι δίδεται η δυνατότητα στα προξενεία να συνδεθούν σε απευθείας σύνδεση
µε το Μητρώο Πολιτών ώστε να εξυπηρετούν τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού µε πολύ καλύτερο τρόπο.
Τέλος, θέλω να πω τούτο. Στις έκτακτες καταστάσεις λαµβάνονται έκτακτα µέτρα. Γι’ αυτό βλέπουµε αυτές τις τροπολογίες
οι οποίες έρχονται µε τον τρόπο αυτό, για να λύσουν τα µεγάλα
προβλήµατα που έχει φέρει η παρούσα κρίση στο µεταναστευτικό-προσφυγικό.
Θεωρώ, λοιπόν, σωστή και την τροπολογία του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου µε όλες αυτές τις διαδικασίες για τη
στελέχωση του Υπουργείου, για τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης προκειµένου να δηµιουργηθούν τα κέντρα κ.λπ., αλλά και
την τροπολογία για την ιθαγένεια για την οποία, απ’ όλα, θα τονίσω ότι είναι θετικότατη η αύξηση του απαιτούµενου χρόνου
διαµονής στη χώρα από τα τρία στα επτά χρόνια, ώστε να µπορεί
πλέον ένας πρόσφυγας να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση.
Μ αυτά τα λόγια θεωρώ ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι προς
τη θετική κατεύθυνση, υπηρετεί το εθνικό συµφέρον και γι’ αυτό
σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να καλέσω στο Βήµα
το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Ζεµπίλη Αθανάσιο,
για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου µπορεί να µη συνιστά
τοµή στα αυτοδιοικητικά πράγµατα, όπως ελέχθη, ωστόσο πρέπει να παραδεχτούµε ότι απαντάει στρατηγικά και ολιστικά στο
ζήτηµα της αναπτυξιακής αποστολής των δήµων.
Έτσι, πρόκειται για ένα κυρίως τεχνοκρατικό νοµοθέτηµα που
αναζητά πρακτικές λύσεις και εισάγει καινοτόµα εργαλεία, προκειµένου να ενδυναµωθεί ο επενδυτικός ρόλος των δήµων για να
απορροφήσουν ευρωπαϊκούς πόρους, συµβάλλοντας στην τιτάνια προσπάθεια της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονοµίας.
Ωστόσο την κρίσιµη αυτή η ώρα οι τεχνικές υπηρεσίες των περισσότερων δήµων είναι αναιµικές και υποστελεχωµένες λόγω
των γνωστών δηµοσιονοµικών περιορισµών, µε αποτέλεσµα να
αδυνατούν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Και σαν να µην έφτανε
αυτό, η προηγούµενη κυβέρνηση µε το ν.4440/2016 περί κινητικότητας, κατήργησε τη σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου ως προϋπόθεση για την µετάταξη προσωπικού, µε αποτέλεσµα να
φύγουν οι µηχανικοί και να διαλυθούν οι τεχνικές υπηρεσίες των
µικρών, ακριτικών, ορεινών και νησιωτικών δήµων.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου περιέγραψε σε επιστολή
του την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι νησιωτικοί
δήµοι από τη διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών, σε µία εποχή που
έχουν πληθώρα έργων να εκτελέσουν.
Αντίστοιχα προβλήµατα µε τον νησιωτικό χώρο έχουν και οι
ορεινοί και δυσπρόσιτοι δήµοι. Θα αναφέρω το παράδειγµα του
Δήµου Αγράφων, όπου υπηρετούσαν τέσσερις µηχανικοί και σήµερα δεν υπάρχει ούτε ένας. Έφυγαν όλοι µε το νόµο Γεροβασίλη, συµπτωµατικά, κατά το προεκλογικό έτος 2019.
Και στο σηµείο αυτό επειδή αµφισβήτησε ο εισηγητής της Μειοψηφίας τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια επιτροπή, προσκοµίζουµε για τα Πρακτικά τα ΦΕΚ για τη µετάταξή τους σε άλλους
οργανισµούς, το ΦΕΚ του πρώτου µηχανικού, το ΦΕΚ του δευτέρου µηχανικού, το ΦΕΚ του τρίτου µηχανικού, του ΦΕΚ του τέταρτου µηχανικού. Όλοι αυτοί µε τον νόµο Γεροβασίλη,
συµπωµατικά, κατά το σωτήριο και προεκλογικό έτος 2019.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, προσκοµίζω και τα πρακτικά του Περιφερειακού Συµ-
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βουλίου Στερεάς Ελλάδας, που συνεδρίασε για να εγκρίνει προγραµµατική σύµβαση µε τον Δήµο Αγράφων προκειµένου να του
παρέχει τεχνική βοήθεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνεδρίαση ο σύλλογος εργαζοµένων έκανε παράσταση διαµαρτυρίας, απορρίπτοντας το ενδεχόµενο µετάβασης στα Άγραφα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η
παράταξη που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές
πήρε το µέρος του και καταψήφισε την τεχνική βοήθεια. Άρνηση
στο περιφερειακό συµβούλιο, άρνηση κι εδώ σήµερα. Και τι θα
κάνει ο συγκεκριµένος δήµος, που εξαιτίας σας όχι µόνο δεν
µπορεί να κλείσει µία λακκούβα ή να φτιάξει ένα πεζοδρόµιο
αλλά ούτε καν, βέβαια, να προµηθευτεί µία πρόκα. Αυτές ήταν
οι πρόνοιες της προηγούµενης κυβέρνησης για τους µικρούς δήµους. Ακολούθως και αντιστοίχως είναι και οι προτάσεις τους για
το σήµερα.
Αλήθεια, τι σηµαίνει να µην εκτελούνται έργα στους µικρούς
ορεινούς και νησιωτικούς δήµους, σε µία χώρα που θέλει να συγκρατήσει τον πληθυσµό της στην περιφέρεια; Αυτό το αντιλαµβανόµαστε όλοι, όπως και όλοι συνειδητοποιούµε ότι µε αυτόν
τον τρόπο ενισχύονται οι περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές
ανισότητες και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι.
Νοµίζω ότι συνεπεία των ανωτέρω, οι πάντες συνειδητοποιούµε τη σκοπιµότητα του παρόντος του νοµοθετήµατος. Ούτως
εχόντων των πραγµάτων, η σηµερινή Κυβέρνηση δεν είχε περιθώρια και µεγαλοστοµίες και διακηρύξεις. Έπρεπε να αντιµετωπίσει πρώτα το ζήτηµα της κυβερνησιµότητας και ακολούθως την
αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ.
Κατ’ αρχάς, µε το ν.4635/2019, επανέφερε τη σύµφωνη γνώµη
του δηµάρχου για τις µετατάξεις µηχανικών και τροποποίησε ουσιωδώς τις διατάξεις για την κινητικότητα, όπως και µε το παρόν
κάνει, διακόπτοντας την αιµορραγία στο τεχνικό προσωπικό των
δήµων όπως και στο προσωπικό των νησιωτικών δήµων.
Περαιτέρω, µε το παρόν σχέδιο νόµου προσπαθεί να ανατάξει
την επιχειρησιακή αναπτυξιακή ικανότητα των ΟΤΑ µε την υιοθέτηση ευέλικτων και αποτελεσµατικών µοντέλων. Έτσι, ως προσωρινό και άµεσο εργαλείο παρέχεται η τεχνική βοήθεια από
µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων µέσω της ΕΕΤΑΑ, όχι µόνο για
την ωρίµανση αλλά και για την παρακολούθηση, την επίβλεψη
και την παραλαβή των έργων.
Ωστόσο, επειδή το σχέδιο νόµου διαπνέεται, κυρίως, από µία
µακροπρόθεσµη στρατηγική, προβλέπει ως µόνιµο εργαλείο την
αξιοποίηση της δοκιµασµένης και επιτυχηµένης πρακτικής,
αυτής των αναπτυξιακών εταιρειών που τηρούν την υποχρέωση
της διαφάνειας και της δηµόσιας λογοδοσίας.
Τέλος, αν και δεν το είχα προγραµµατίσει, θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο και στην τροπολογία για την τροποποίηση του
Κώδικα Μετανάστευσης, και να συγχαρώ την Κυβέρνηση, διότι
µε αυτόν τον τρόπο ο εθνικός νοµοθέτης αναθεωρεί τάχιστα διατάξεις που είχαν τεθεί σε µακρινές και εντελώς διαφορετικές
εποχές, από το 2010, και τις προσαρµόζει στην τρέχουσα πραγµατικότητα.
Βέβαια, προκαλεί εντύπωση η αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ,
τόσο ως προς την αναστολή των διατάξεων της διαδικασίας πολιτογράφησης όσο βεβαίως και µε τη στάση του µε την οποία
υπεραµύνεται της δυνατότητας των προσφύγων που εισήλθαν
παράνοµα στη χώρα να αιτούνται ιθαγένειας σε διάστηµα τριών
ετών, όταν το αντίστοιχο δικαίωµα για τους νόµιµους µετανάστες
είναι τα επτά έτη. Επιστρέφει έτσι στο παλιό του γνώριµο εαυτό,
όταν υιοθετούσε πλέγµα ρυθµίσεων, δράσεων και συµπεριφορών, που καθιστούσαν τη χώρα µας φιλική και ελκυστική προς
τις µεταναστευτικές ροές.
Αυτό µέχρι και πρόσφατα θα µπορούσε να αποδοθεί σε µία
ιδεοληψία, σε έναν ροµαντισµό. Σήµερα, όµως, τα πράγµατα
είναι εντελώς διαφορετικά. Η µεταναστευτική κρίση µετατράπηκε από την γείτονα σε ένα στυγνό και κυνικό εκβιασµό προς
την Ελλάδα και µέσω αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Τουρκία χρησιµοποιεί κατά τρόπον απροκάλυπτο χιλιάδες δυ-
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στυχισµένους ανθρώπους ως µοχλό πίεσης, προκειµένου να
υποστηριχθούν οι επεκτατικές τις θέσεις στο συριακό πρόβληµα.
«Σήµερα…» -είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν- «…είναι χιλιάδες.
Αύριο θα είναι εκατοµµύρια οι πρόσφυγες που θα επιχειρήσουν
να παραβιάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και το
ερώτηµα είναι: Γιατί εάν επρόκειτο για αυθόρµητη µετακίνηση,
δεν κατευθύνθηκε έστω και ένας πρόσφυγας προς τη Βουλγαρία
και τον φίλο του Ερντογάν, Μπορίσοφ;
Σήµερα, συνεπώς, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν
ήξερε ή ότι δεν κατάλαβε. Απέναντί µας δεν έχουµε κατατρεγµένους ανθρώπους. Απέναντί µας έχουµε ένα σκληρό, αδυσώπητο και εχθρικό κράτος, που επιδίδεται σε έναν ιδιότυπο πόλεµο
µε ψέµατα και απειλές.
Είναι ευτύχηµα ότι η χώρα µας από την πρώτη στιγµή αµύνεται
µε επαγγελµατισµό και αυταπάρνηση. Αµύνεται χάρη στον ηρωισµό εκείνων που έχουν ταχθεί να φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας. Αµύνεται µε λαϊκή ενότητα, µε οµοψυχία και σύµπνοια.
Στο πλαίσιο αυτό καλώ τον ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει τη στάση
του, διότι ενώ στα λόγια εκφράστηκε υπέρ της σφράγισης της
χερσαίας συνοριογραµµής στον Έβρο, σήµερα στην πράξη τάσσεται υπέρ διατάξεων ξεπερασµένων από τα πράγµατα, που,
ωστόσο, κινητροδοτούν την παραβίαση των συνόρων της χώρας
και επιβραβεύουν την παράνοµη είσοδο. Με αυτόν τον τρόπο ελλοχεύει ο κίνδυνος να θολώσει το ισχυρό εθνικό µήνυµα, ότι η
χώρα µας είναι ένα ευνοµούµενο κράτος που δεν πράττει τίποτα
περισσότερο από τα αυτονόητα σε ολόκληρο τον πολιτισµένο
κόσµο, το να προστατεύει, δηλαδή, τα εθνικά του σύνορα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα θα δώσω τον
λόγο, όπως προανήγγειλα, στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη, τον κ. Ελευθέριο Οικονόµου, προκειµένου να τοποθετηθεί επί συγκεκριµένων άρθρων που εµπεριέχονται στο νοµοσχέδιο.
Στη συνέχεια, για να γνωρίζετε από τώρα, θα µιλήσουν η κ. Κεφάλα και ο κ. Αβραµάκης. Κατόπιν τον λόγο θα πάρει ο κ. Πέτσας, για να τοποθετηθεί επί συγκεκριµένης τροπολογίας. Μετά
τον κ. Πέτσα θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γνωστό ότι τις τελευταίες
ηµέρες στη µεθοριακή συνοριογραµµή του Έβρου αλλά και κατά
µήκος των ανατολικών θαλάσσιων συνόρων της χώρας, εξελίσσεται µία ασύµµετρα, θα έλεγα, προκλητική ενέργεια της γείτονος µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, αλλά
και τις λοιπές εθνικές δυνάµεις να φυλάσσουν µε αυταπάρνηση
τα σύνορα της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.
Μετά την έκτακτη σύγκληση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Εξωτερικών και Άµυνας την 1η Μαρτίου 2020, αναδείχθηκε η αδυναµία του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου να αντιµετωπίσει
επαρκώς ζητήµατα που χρήζουν γρήγορης αντιµετώπισης, δεδοµένης της ύψιστης σηµασίας τους για την προάσπιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Η χώρα µας καλείται να διαχειριστεί σε υψηλό επίπεδο ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας, την εντονότατη πίεση των µεταναστευτικών, προσφυγικών ροών που επεκτείνονται κατά
µήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, µε άµεσες επιχειρησιακές δράσεις για µετακινήσεις µεγάλου αριθµού προσωπικού, προµήθεια αγαθών, καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που
κρίνεται επιβεβληµένη, προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια,
κρατική και εθνική ασφάλεια της χώρας µας.
Ενδεικτικά απαιτούνται να καλυφθούν ανάγκες όπως: Ειδικός
επιχειρησιακός εξοπλισµός για τις δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, έκτακτα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και σίτισης των
αστυνοµικών δυνάµεων που επιχειρούν τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου όσο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,
όπως µίσθωση πλωτών µέσων, catering, καύσιµα κίνησης, επισκευές οχηµάτων και µία σειρά άλλων πραγµάτων. Επίσης, η
εκτέλεση έργων κατεπείγουσας προτεραιότητας για τη συνοριακή φύλαξη, φράγµατα, αναχώµατα, ειδικές περιφράξεις,
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καθώς και προµήθεια αυξηµένου υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
όπως θερµικές κάµερες, πυροµαχικά παντός τύπου, δακρυγόνα,
χειροβοµβίδες κρότου-λάµψης και µία σειρά άλλων υλικών τα
οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να αντιµετωπίσουµε αυτή
την πρωτόγνωρη, νέας µορφής επίθεση που δεχόµαστε στα σύνορά µας.
Επιπροσθέτως, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου καλούνται να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα για άµεση
και ταχεία αγορά υγειονοµικού υλικού, για την κάλυψη των αστυνοµικών που εργάζονται σε µάχιµες αλλά και διοικητικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως αστυνοµικά τµήµατα,
τµήµατα ασφαλείας, υπηρεσίες αλλοδαπών - µεταγωγών και εκ
της αποστολής τους είναι υποχρεωµένοι να έρχονται σε συνεχή
επαφή µε τους πολίτες ή επιχειρούν στις περιοχές όπου υπάρχουν κρούσµατα του κορωνοϊού καθώς και στις επιχειρήσεις στα
Ελληνοτουρκικά σύνορα.
Με την προτεινόµενη τροπολογία το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη επιχειρεί, εποµένως, να εξασφαλίσει ότι σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και µόνο στο µέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο, θα µπορεί να συνάπτει συµβάσεις κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων. Η ανωτέρω ρύθµιση θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιµη, καθώς η έλλειψη
των απαραίτητων πιστώσεων από τους ειδικούς φορείς του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιµετώπιση των
έκτακτων αυτών αναγκών θέτει σοβαρά ζητήµατα ασφάλειας του
κράτους και των πολιτών, η οποία αποτελεί, φυσικά, ύψιστη προτεραιότητα.
Υπογραµµίζεται ότι η σύναψη των εν λόγω συµβάσεων, αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η διοίκηση οφείλει να προβαίνει στις περιγραφείσες διαδικασίες, εφόσον αποδεικνύεται
επαρκώς η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε
απρόβλεπτα γεγονότα που δεν απορρέουν από έλλειψη προγραµµατισµού και επιµέλειας.
Οι ως άνω δαπάνες δεν θα µπορούσαν σε καµµία περίπτωση
να έχουν προβλεφθεί τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού. όσο και κατά τη φάση του καταρτισµού των προµηθειών,
όπως αυτός πραγµατοποιείται κάθε φορά για το επόµενο έτος.
Τέλος, η πρόβλεψη εξάµηνης ισχύος της προωθούµενης διάταξης ,διασφαλίζει αφ’ ενός, τη µη καταχρηστική χρησιµοποίησή
της από τη διοίκηση, και αφ’ ετέρου την αρχή ασφάλειας δικαίου
που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Καλώ στο Βήµα τη Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφάλα Μαρία - Αλεξάνδρα για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αποτελεί τον καθρέφτη της
λογικής που διέπει τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και γενικότερα την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ένα Υπουργείο
ιδιαίτερα παραγωγικό που µε συντονισµένα βήµατα προχωρά σε
νοµοθετικές παρεµβάσεις µελετηµένες, δοµηµένες και αποτυπωµένες µε τρόπο τέτοιο, που ρυθµίζουν χρόνια ζητήµατα και
στρεβλώσεις του παρελθόντος µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον.
Κάθε διάταξη του παρόντος εντάσσεται στη στρατηγική της
Κυβέρνησης για το σύγχρονο κράτος και τους ΟΤΑ, βάζοντας τα
θεµέλια σε µία σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση και δηµόσια διοίκηση, µε απώτερο στόχο πάντοτε τη χρησιµότητα για τον πολίτη,
ένα δηµόσιο τοµέα που αναγνωρίζουµε την ανάγκη εκσυγχρονισµού του µέσα από παρεµβάσεις και αλλαγές, έτσι ώστε να καταστεί µοχλός και αυτός για την ανάπτυξη της χώρας, και µία
τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα µιας ισόρροπης ανάπτυξης που θα
διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Για να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση αυτόν το ρόλο, χρειάζεται
έργα που θα υλοποιήσει και εξασφαλισµένους πόρους, έργα που
θα φέρουν ευηµερία, νέες θέσεις εργασίας, οικονοµική ανάπτυξη και ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών. Σε αυτές
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τις ανάγκες απαντάµε σήµερα.
Στοχεύουµε ξεκάθαρα στην αύξηση της απορροφητικότητας
των κονδυλίων από τους ΟΤΑ. Κερδισµένοι είναι, κυρίως, οι µικροί δήµοι, οι ορεινοί, οι αποµονωµένοι, αυτοί που αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στη µόχλευση των κονδυλίων.
Διευκολύνουµε την αυτοδιοίκηση να δράσει πιο αποτελεσµατικά.
Πώς το πετυχαίνουµε αυτό; Αναφέρω ενδεικτικά και επιγραµµατικά, για την οικονοµία του χρόνου, µιας και τόσο ο εισηγητής
µας, όσο και ο Υπουργός έχουν εκτενώς και επιτυχώς αναφερθεί,
τα εξής:
Πρώτον, µε το θεσµό της τεχνικής βοήθειας τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων, των
δήµων δηλαδή, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των προγραµµάτων και να µεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των κονδυλίων.
Δεύτερον, µε τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που θα αποτελέσουν ένα αναπτυξιακό εργαλείο,
µε το οποίο οι ΟΤΑ θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τα αναπτυξιακά προγράµµατα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Τρίτον, µε το Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ώστε να γνωρίζουµε τι έχει ο κάθε δήµος, για να µπορούµε έτσι
να χαράσσουµε αποτελεσµατικότερα και πιο στοχευµένα τις αναπτυξιακές πολιτικές.
Τέταρτον, µε την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόµησης των ΟΤΑ µέσω προγραµµατικής σύµβασης µε
τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των αναπτυξιακών οργανισµών και των δικτύων δήµων, ώστε να
εκκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης, επίβλεψης δηµοσίων συµβάσεων, µελετών και έργων.
Πέµπτον, µε τη σύσταση επιτροπής αναπτυξιακού σχεδιασµού
τοπικού και περιφερειακού επιπέδου ως ανώτατο συµβουλευτικό
όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών µε εισηγητικές αρµοδιότητες.
Έκτον, µε την επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερσης και µίσθωσης κτηρίων προσχολικής αγωγής, προκειµένου να καλυφθούν άµεσα και απρόσκοπτα οι ανάγκες όλων των οικογενειών.
Στέκοµαι ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη θέσπιση
του πρωτοποριακού προγράµµατος τηλεϊατρικής µε την ονοµασία «Πρόληψη στο Σπίτι», που έρχεται να υποστηρίξει κατοίκους
ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών, περιοχών που πραγµατικά
το έχουν ανάγκη. Και θέλω να ευχαριστήσω τους Υπουργούς,
γιατί είναι µία πρόταση που έκανα µαζί µε άλλους συναδέλφους
και αξιολογήθηκε από το Υπουργείο ως θετική.
Στόχος του προγράµµατος είναι η κατ’ οίκον διεξαγωγή βασικών, στοιχειωδών ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών από το προσωπικό της δοµής «Βοήθεια στο Σπίτι»,
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και η αυτοµατοποιηµένη αποστολή των αποτελεσµάτων τους σε συµβεβληµένους γιατρούς µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών. Συµπολίτες µας που, κυρίως, λόγω ηλικίας
αλλά και χωροταξίας δυσκολεύονται να µεταβούν σε γιατρούς,
θα αποκτήσουν πλέον πρόσβαση, µέσω της τηλεϊατρικής, σε µία
προσπάθεια παροχής ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών πρόληψης
από την πλευρά του κράτους.
Κάθε δήµος που εντάσσεται στο πρόγραµµα «Πρόληψη στο
Σπίτι», επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του
προγράµµατος µε έως 50.000 ευρώ ανά πέντε χιλιάδες κατοίκους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους προµήθειας του
πάσης φύσεως απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού και των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης. Αντιλαµβανόµαστε
όλοι ότι για την περιφέρεια του Νοµού Ιωαννίνων αλλά και όχι
µόνο για τα ορεινά µας χωριά, το πρόγραµµα αυτό είναι κάτι παραπάνω από χρήσιµο. Είναι αναγκαίο.
Επίσης, µε τις τροποποιήσεις στον Υπαλληλικό Κώδικα µεταξύ
των άλλων προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας είκοσι δύο
εργάσιµων ηµερών σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο
ή παιδί που πάσχει από νόσηµα που απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις
αίµατος ή χρήζει τακτικής νοσηλείας, µε βαριά νοητική υστέρηση, σύνδροµο Down και άλλα. Σε περιπτώσεις δε που ο υπάλληλος δικαιούται την άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα
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πρόσωπα, αυτή αυξάνεται σε τριάντα δύο µέρες. Προβλέπεται
για πρώτη φορά η δυνατότητα προσαύξησης της κανονικής
άδειας κατά έξι ηµέρες για τους υπαλλήλους που έχουν οι ίδιοι
ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και δεν
υπήρχε πρόβλεψη στον ισχύοντα νόµο, ενώ προβλέπεται και σ’
αυτή την περίπτωση, προσαύξηση σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις συντρέχουν για περισσότερα πρόσωπα ή υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι. Αποκαθίστανται µ’ αυτόν τον τρόπο
αδικίες ή καλύτερα ελλείψεις του παρελθόντος και αυτό ονοµάζεται κοινωνική πρόνοια.
Τι άλλο υπάρχει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Βλέπουµε µε τις παρεµβάσεις του Υπουργείου την επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Το νοµοσχέδιο προβλέπει
τη µείωση διαδικασιών µετατάξεων και αποσπάσεων σε δύο αντί
για τρεις κύκλους ετησίως, µε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια.
Μέσω της κινητικότητας θα καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες
των δηµόσιων υπηρεσιών, µε τον πρώτο κύκλο να µετεξελίσσεται
σε προστάδιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων, ενώ
στο δεύτερο θα συµµετέχουν µόνο οι φορείς, που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υπαλλήλους από τον πρώτο κύκλο.
Επίσης, απλουστεύεται η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων
για µετάταξη ή απόσπαση και µειώνονται τα σχετικά διοικητικά
βάρη. Επιταχύνονται οι διαδικασίες προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ.
Προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας για αγγλικά,
γαλλικά και γερµανικά γίνονται δεκτά, χωρίς να απαιτείται η µετάφρασή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις αυτές είναι σηµαντικές, µιας και επηρεάζουν ή πρόκειται να επηρεάσουν θετικά
την καθηµερινότητα των πολιτών. Είναι αυτές οι παρεµβάσεις,
που δείχνουν ότι η πολιτεία, όταν έχει την πολιτική βούληση, µπορεί και αυτό που µπορεί το κάνει πράξη.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να κάνω µια ειδική αναφορά στον
τόπο µου και σε δυο χωριά του Νοµού Ιωαννίνων: Ζαραβίνα και
Τσερίτσανα. Οι Έλληνες ιστορικά είναι ισχυρά συνδεδεµένοι µε
τοπωνύµια, που έρχονται από το παρελθόν. Η βιωµατική τους
σύνδεση είναι τόσο ισχυρή όσο και τα ονόµατά τους, γι’ αυτό και
δύσκολα αποδέχονται αλλαγές, έστω και αν µερικές φορές
αυτές είναι επιβεβληµένες.
Γι’ αυτό είναι πολύ σωστή, κύριε Υπουργέ, η αποδοχή της αλλαγής ονόµατος και της λίµνης Πωγωνίου σε Ζαραβίνα και των
Πλατανιών Δωδώνης σε Τσερίτσανα. Άλλωστε επρόκειτο για καθολικό αίτηµα των κατοίκων τους, αλλά και όσων έλκουν την καταγωγή τους από εκεί. Οι συµπατριώτες µου, κύριοι Υπουργοί,
σας ευχαριστούν και εγώ όλους εσάς για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθέριος Αβραµάκης για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προχειρότητα µε την οποία η
Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τα ζητήµατα του ελληνικού κράτους,
τα διαρκή πισωγυρίσµατα, οι παλινωδίες, οι επαναλαµβανόµενες
διορθώσεις επιδιορθώσεων σε νοµοσχέδια, που η ίδια έφερε και
ψήφισε, η παραδοχή εκ των υστέρων ότι πληθώρα διατάξεων,
που φέρνει δηµιουργούν προβλήµατα αντί να επιλύουν, πρέπει
επιτέλους να σταµατήσει. Ψηφίζετε ένα νοµοσχέδιο για το λεγόµενο επιτελικό κράτος, το οποίο έχετε τροποποιήσει αµέτρητες
φορές.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί συνέχεια των παραδειγµάτων
κακής νοµοθέτησης της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας,
παρά τις σχετικές προβλέψεις του νόµου για το επιτελικό κράτος
και τις µεγαλόστοµες εξαγγελίες των κυβερνητικών στελεχών.
Αποτελεί συρραφή ετερόκλιτων διατάξεων, που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, θέµατα της δηµόσιας διοίκησης, όπως η κινητικότητα και το σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, θέµατα
ιθαγένειας, θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Πολιτισµού κ.λπ.. Είναι ενδεικτικό ότι
στη διαβούλευση τέθηκε λιγότερο από το 1/3 του συνόλου των
άρθρων, που περιλαµβάνονται στο τελικό σχέδιο νόµου.
Παρά ταύτα, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε σεβασµό στον θεσµό της τοπικής
αυτοδιοίκησης και γενικότερα µε σεβασµό στην κοινοβουλευτική
διαδικασία, κατέθεσε πληθώρα τεκµηριωµένων προτάσεων και
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νοµοτεχνικών βελτιώσεων, συγκεκριµένα 44 τροπολογίες και 18
άρθρα του νοµοσχεδίου, θέλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο να συµβάλει στην ουσιαστική αντιµετώπιση των υπαρκτών προβληµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παρ’ ότι ο Υπουργός Εσωτερικών αποδέχθηκε σηµαντικό
αριθµό τροποποιήσεων που προτείναµε και σηµαντικό αριθµό
προβλέψεων, γεγονός που αποδεικνύει τόσο την εγκυρότητα των
θέσεών µας για τις ασυµβατότητες µε το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο
και τη διάθεσή µας να βρεθούν πραγµατικές και αποτελεσµατικές λύσεις στα προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το σχέδιο νόµου και οι διατάξεις που προβλέπει καταστρατηγούν τόσο
το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νοµολογία όσο και τους σκοπούς και
τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για το µέρος του σχεδίου νόµου που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δηµόσια διοίκηση δεν έχουν γίνει δεκτές προτεινόµενες ρυθµίσεις, οι οποίες αποτελούν για τον ΣΥΡΙΖΑ κόκκινες
γραµµές. Ενδεικτικά αναφερόµαστε στις πιο βασικές απ’ αυτές.
Στο άρθρο 3 παράγραφος 5β διαφωνούµε µε τη δυνατότητα
άσκησης αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από προσωπικό µε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Αυτό θα δηµιουργήσει σοβαρές νοµικές συνέπειες, εγείροντας ακόµα και
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας και πιθανές ακυρώσεις στην
πράξη των εκδιδόµενων πράξεων.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται στο σχέδιο νόµου η διαπίστωση τεχνικής επάρκειας µιας υπηρεσίας από τον προϊστάµενο αυτής,
ενώ υπάρχει η πρόβλεψη της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
ν.4412/2016, µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της τεχνικής επάρκειας των σχετικών
υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις αυτής της ρύθµισης θα είναι να µην
υπάρχουν νέοι κανόνες στις τεχνικές υπηρεσίες που αποκτούν
τεχνική επάρκεια, να µην διαθέτουν στοιχειώδεις όρους και προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας των ιδιωτικών εταιρειών, µελετών
και κατασκευών που θα τις επιβλέπουν. Εποµένως, αυτό θα επιφέρει αλλαγές και στην ουσία των αρµοδιοτήτων µιας τεχνικής
υπηρεσίας που αφορά τον σχεδιασµό, την επίβλεψη και την υλοποίηση ενός έργου, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανταποκριθεί και να είναι ευάλωτη σε πιθανές προσφυγές και διοικητικές
πράξεις διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας, άρα συνακόλουθα στο
σύνολο των εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό από µόνο
του, θα συνεπάγεται πιθανή αναστολή των εργασιών µιας τεχνικής υπηρεσίας.
Στο άρθρο 5 η υποκατάσταση του προϊσταµένου της τεχνικής
υπηρεσίας, καθώς και της υπηρεσίας δόµησης από τον δήµαρχο,
δηµιουργεί σοβαρά και ουσιαστικά νοµικά προβλήµατα. Ένα
απλό παράδειγµα: Ο δήµαρχος θα µπορεί, µε δική του απόφαση,
χωρίς τη συνδροµή των αρµόδιων εξειδικευµένων οργάνων και
των υπηρεσιακών παραγόντων, να νοµιµοποιήσει ακόµα και αυθαίρετες κατασκευές.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 αναστέλλεται καθ’ όλη
τη διάρκεια της τρέχουσας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου η δυνατότητα διεξαγωγής τοπικών δηµοψηφισµάτων. Αυτή
είναι η άποψη της πλειοψηφίας και των Βουλευτών της όσον
αφορά τη δηµοκρατία;
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του οικείου δηµάρχου για την εκτέλεση αποφάσεων του
δηµοτικού συµβουλίου. Συνεχίζεται ο ολισθηρός δρόµος, που
έχει επιλέξει η Κυβέρνηση µε τον υποβιβασµό του κύρους και
της σπουδαιότητας, που αποδίδεται παγίως στον θεσµό των δηµοτικών συµβουλίων.
Η διάταξη 9 του άρθρου 12 είναι προβληµατική, καθώς η υπαγωγή στις διατάξεις των ολοκληρωµένων κέντρων ανακύκλωσης
και των πολυκέντρων ανακύκλωσης, που δεν είναι σαφώς νοµοθετικά προσδιορισµένοι όροι, θα δηµιουργήσουν ασάφειες και
δυσλειτουργίες κατά την εφαρµογή και υπόνοιες για επιλεκτική
εύνοια εταιρειών.
Όσον αφορά στα θέµατα της δηµόσιας διοίκησης, στο άρθρο
45 η κυβερνητική Πλειοψηφία αρνείται την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου, προκειµένου τα αρµόδια
όργανα επιλογής των υπαλλήλων, που έχουν υποβάλει αίτηση κινητικότητας, να καταστούν αντικειµενικότερα και να µπορέσουν
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να διαµορφώσουν πληρέστερη άποψη για τα ουσιαστικά προσόντα.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, διατηρείτε µια πολιτική να µη φέρνετε για πολλοστή φορά
ένα ενιαίο νοµοσχέδιο, αλλά να διασκορπίζετε µια σειρά από
ρυθµίσεις σε διάφορα νοµοσχέδια. Αυτή η τακτική σας, πέρα
από το ότι δείχνει έλλειψη εµπιστοσύνης προς τον αρµόδιο
Υπουργό, δηµιουργεί την εντύπωση ότι προσπαθείτε να διαµορφώσετε µια κατάσταση αδιαφάνειας. Η κυβερνητική Πλειοψηφία
έχει εγκρίνει αναρίθµητες επιτροπές, υποεπιτροπές, δικαιώµατα
συµβάσεων, περίεργες αρµοδιότητες στον Υπουργό. Τροποποιείτε και πάλι διατάξεις, που πριν από λίγο καιρό είχατε οι ίδιοι
ψηφίσει. Δηµιουργείτε ένα νοµικό γραφειοκρατικό τέρας, που
κανείς δεν θα ξέρει τελικά τι ισχύει αν δεν ανατρέξει σε µια σειρά
από νόµους, που κανείς δεν αναφέρεται αυτοτελώς στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Δεν µιλάµε πλέον για κακή νοµοθέτηση. Κάτι προσπαθείτε να κρύψετε από την κοινή γνώµη µε όλη
αυτήν την κακή νοµοθέτηση.
Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως των εντύπων, είναι τόσο δύσκολο να παραδεχθείτε δηµόσια ότι ψάχνετε εναγωνίως τρόπους να
χρηµατοδοτήσετε τους ιδιοκτήτες εντύπων που σας υποστηρίζουν. Έχετε καταργήσει όλες τις προϋποθέσεις, που είχαν τεθεί
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είχαν ως στόχο να επικρατήσει η
διαφάνεια και να υποστηριχθεί ο δηµοκρατικός πλουραλισµός.
Ψάχνετε να βρείτε τρόπους να υποστηρίξετε τους εκδότες, που
σας στηρίζουν και να αποκλείσετε ή να περιορίσετε όσους σας
ασκούν κριτική.
Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ, πραγµατικά δεν σας ενδιαφέρει καθόλου η τύχη τους. Πολύ περισσότερο, δεν σας ενδιαφέρει η τύχη
των εργαζοµένων στα ΕΛΤΑ, αφού επιτρέπετε τις απολύσεις, το
κλείσιµο καταστηµάτων και την αποχώρηση πρακτικά από κρίσιµες και σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ σε
βάρος του Έλληνα πολίτη, δίνοντάς τες κατά προτίµηση και κατά
προτεραιότητα σε φιλικά προσκείµενους επιχειρηµατίες.
Την ίδια στιγµή που υποστηρίζετε ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι βιώσιµα και ότι είναι αµφίβολο αν µπορούν να καταβάλουν µισθοδοσίες, αποδέχεστε την απόφαση της διοίκησης να κάνει γενναίες
αυξήσεις στην αποζηµίωσή τους. Αποφάσισαν µόνοι τους να κάνουν αύξηση στον εαυτό τους, όταν απολύουν κόσµο και κλείνουν υποκαταστήµατα στην περιφέρεια. Τα πάντα για την
εξυπηρέτηση των κοµµατικών στελεχών.
Δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύεται καθηµερινά ότι
είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα ζητήµατα του ελληνικού κράτους.
Η ανικανότητα αυτή καθίσταται πλέον επικίνδυνη, αφού, προκειµένου να επιβάλετε αυτά που θέλετε, δεν διστάζετε να εµπλέξετε
κρίσιµους θεσµούς του κράτους και να διαταράξετε ακόµα περισσότερο την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι στους
θεσµούς. Η εµπλοκή, για παράδειγµα, του ΚΥΣΕΑ για να επιβάλει
κλειστό κέντρο κράτησης στον Νοµό Σερρών προκαλεί ήδη µια
σειρά αντιδράσεων. Υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε ειλικρινή διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες πριν από λίγες µέρες και τώρα έρχεστε και επιβάλετε αποφάσεις µε την αιτιολογία ότι το
αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ. Απουσιάζει παντελώς η διαβούλευση µε
τους αρµόδιους θεσµοθετηµένους φορείς και η ζύµωση µε την
τοπική κοινωνία.
Αντίστοιχα, αποφασίσατε να διορίσετε διευθυντή του ΕΚΑΒ
στην Καβάλα έναν µόνιµο αναισθησιολόγο του Νοσοκοµείου
Σερρών, αδιαφορώντας ότι µε αυτήν την απόφαση το Νοσοκοµείο Σερρών δεν θα µπορεί να κάνει τακτικά χειρουργεία και να
µπορούν να εξυπηρετούνται µόνιµα τα έκτακτα περιστατικά µε
τους εναποµείναντες αναισθησιολόγους. Καθυστερήσατε στην
πρόσληψη γιατρών µόνο και µόνο για να υποστηρίξουν οι Βουλευτές σας ότι, κατόπιν δικών τους ενεργειών, λύθηκε ένα ζήτηµα, που µόνοι σας δηµιουργήσατε, αδιαφορώντας για τον
χρόνο που έχουµε χάσει.
Κλείνοντας, θα πω ότι δεν θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε αυτό
το νοµοσχέδιο θετικά επί της αρχής, όταν συνεχίζουν και υπάρχουν απαράδεκτες διατάξεις για την ιθαγένεια που δίνουν ένα
ακροδεξιό πολιτικό στίγµα, ακόµη και σε περιπτώσεις ατόµων µε
ειδική αναπηρία ή ανιθαγενών, ροµά κ.λπ. και µε σχετική τροπο-
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λογία της τελευταίας στιγµής η Κυβέρνηση φτάνει στο σηµείο
να επιµηκύνει το χρονικό διάστηµα για τη δυνατότητα υποβολής
αιτήµατος πολιτογράφησης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Δυστυχώς, χάθηκε, µε ευθύνη της Κυβέρνησης, µια ευκαιρία
για να µπορέσουµε να οµονοήσουµε και εµείς και να ψηφίσουµε
ένα νοµοσχέδιο στην κατεύθυνση απλούστευσης και γενικότερα
καλυτέρευσης στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Στέλιος Πέτσας, προκειµένου να
τοποθετηθεί επί των άρθρων 88, 89 και 90 του σχεδίου νόµου.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις των άρθρων 88, 89 και 90 οι οποίες αφορούν σε ζητήµατα
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
Το άρθρο 88 αφορά στο ζήτηµα της οικονοµικής στήριξης των
επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων. Με τη διάταξη αυτή δίνεται
η δυνατότητα στήριξής τους, µέσω ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων χρηµατοδότησης, µε σκοπό την προαγωγή της πολυφωνίας, του πλουραλισµού και της ποιότητας στον δηµόσιο
διάλογο.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι το προηγούµενο πλαίσιο ενίσχυσης του τύπου αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν εξυπηρέτησε
τους ανωτέρω σκοπούς, διότι οδηγούσε σε στρεβλώσεις και γι’
αυτό προκρίναµε την κατάργησή του. Διαπιστώθηκε συγκεκριµένα, ότι η εφαρµογή του θα οδηγούσε στην ενίσχυση κάποιων
επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων κατά τρόπο µη αναλογικό και
χωρίς να λαµβάνονται στην πράξη υπόψη αντικειµενικά και αξιολογικά κριτήρια. Αποφασίσαµε έτσι την άµεση ανάκληση της
σχετικής απόφασης υπαγωγής των δικαιούχων επιχειρήσεων έκδοσης εντύπων εφηµερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σηµασία των εφηµερίδων στη λειτουργία της δηµοκρατίας µας, αλλά και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό
έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία για
τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου οικονοµικής στήριξης των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες τηρούν τη δηµοσιογραφική ηθική και
δεοντολογία και προάγουν τους ανωτέρω σκοπούς.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών
που εφαρµόζουµε µε στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που ταλανίζουν τον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης τα τελευταία χρόνια. Με αυτήν την ευκαιρία, θυµίζω ότι το προηγούµενο διάστηµα προχωρήσαµε σε νοµοθετικές ενέργειες, που
αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την
προσέλκυση επενδύσεων στον ευρύτερο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ο οποίος, όπως προανέφερα, επλήγη δυσανάλογα από την κρίση, τόσο ως προς τον τζίρο, όσο κυρίως ως
προς την απασχόληση.
Παράλληλα, προχωρήσαµε στον εξορθολογισµό και την επικαιροποίηση αναχρονιστικών και παρωχηµένων διατάξεων, που
εµπόδιζαν τον εκσυγχρονισµό του κλάδου, ενώ καταργήσαµε τα
αντικίνητρα για τις επενδύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Είναι πολύ θετικό ότι τώρα ανοίγουν
κανάλια αντί να κλείνουν, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόµη πιο ελπιδοφόρο ότι υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στον ευρύτερο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, που θα
τραβήξουν προς τα πάνω τον κλάδο και την απασχόληση σε
αυτόν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν προχωρήσουµε στην κατάθεση των διατάξεων, που συζητούµε σήµερα, πραγµατοποιήσαµε εκτενή διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 88 συντάχθηκε, έχοντας λάβει
υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις που τέθηκαν κατά τον πρώτο
κύκλο θεσµικού διαλόγου από την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερήσιων
Εφηµερίδων Αθηνών, την Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, καθώς και την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών
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Εφηµερίδων, τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων και την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.
Προσθέτω ότι τις ηµέρες αυτές έχουµε ήδη ξεκινήσει δεύτερο
κύκλο διαβουλεύσεων για την εξειδίκευση των όρων των προγραµµάτων, προκειµένου να προχωρήσουµε άµεσα, µετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου, στην υλοποίηση τους.
Επιτρέψτε µου να περιγράψω συνοπτικά το περιεχόµενο της
διάταξης. Προκειµένου να διορθωθούν στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν στο προηγούµενο πρόγραµµα και οδήγησαν στην ακύρωση του, διαµορφώνεται µε την παράγραφο 1 το νέο πλαίσιο
οικονοµικής στήριξης και συστήνεται γνωµοδοτική επιτροπή, που
καλείται να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την αξιόπιστη και αποτελεσµατική εφαρµογή του.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται το έργο, καθώς και ο αριθµός
και η ιδιότητα των µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων
συντακτών και ενώσεων ιδιοκτητών εφηµερίδων, καθώς και από
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε εµπειρία στον χώρο των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στην επιτροπή θα ανατίθεται το
έργο της αξιολόγησης των εντύπων, ιδίως ως προς την τήρηση
της δηµοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στους ισχύοντες Κώδικες και Επαγγελµατικής
Ηθικής και δεοντολογίας των δηµοσιογράφων.
Η παράγραφος τρία ορίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις εν
γένει των προγραµµάτων καθορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης. Επισηµαίνεται
πως, σε περίπτωση µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων
λήψης της ενίσχυσης έχει προβλεφθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηστή αξιοποίηση
των χρηµάτων που θα δοθούν.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 καταργούµε ρητά
το άρθρο 51 του ν.4609/2019 (Α’ 67) και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. 78 του
Μαΐου του 2019 (Β’ 1676) και 107 του Ιουνίου του 2019 (Β’ 2355),
που συνιστούν το προηγούµενο και αποτυχηµένο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο ενίσχυσης του τύπου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διάταξη του άρθρου 90 είναι
µια διοικητική παρέµβαση, που παρατείνει τη διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της
Προεδρίας της Κυβέρνησης από της 31-12-2019 έως την έκδοση
της διαπιστωτικής απόφασης του Πρωθυπουργού που προβλέπεται στην παράγραφο 6, του άρθρου 116, του ν.4622/2019 (Α’
133).
Όσον αφορά το άρθρο 89 τροποποιούµε το άρθρο 2 του
ν.3548/2007 (Α’ 68) το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14
του ν.4487/2017. Με το ν.4487/2017 είχε συσταθεί ηλεκτρονικό
µητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου και τέθηκαν προϋποθέσεις ένταξης για την πρώτη καταχώριση των περιφερειακών
και τοπικών εφηµερίδων σε αυτό. Με την υπό συζήτηση διάταξη
ρυθµίζονται ζητήµατα, που αφορούν στην δυνατότητα υποβολής
νέων αιτήσεων, τον καθορισµό συγκεκριµένης χρονικής περιόδου για την υποβολή τους, καθώς και ζητήµατα δηµοσιοποίησης
σχετικών πράξεων.
Κατ’ αρχάς, ερχόµαστε να ρυθµίσουµε ένα κενό της προηγούµενης διάταξης, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής και νέων αιτήσεων για καταχώρηση στο µητρώο κατά το χρονικό διάστηµα
από 1ης έως 31 Μαρτίου κάθε έτους και αυτό πέρα από τη δυνατότητα, που υπήρχε µέχρι τώρα για ανανέωση των υφιστάµενων
εγγεγραµµένων εφηµερίδων.
Επιπλέον, προβλέπεται ρητά η ανάρτηση της σχετικής απόφασης καταχώρησης στο πρόγραµµα «Διαύγεια», προκειµένου να
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Για τους ίδιους λόγους προβλέπεται η ανάρτηση επικαιροποιηµένου πίνακα των εφηµερίδων που έχουν καταχωρηθεί στο
µητρώο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλουµε έναν Τύπο ανεξάρτητο,
αξιόπιστο και βιώσιµο, έναν Τύπο που λειτουργεί µε όρους διαφάνειας και προωθεί την καινοτοµία, τον θεµιτό ανταγωνισµό και
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την υγιή επιχειρηµατικότητα, έναν Τύπο που δηµιουργεί θέσεις
εργασίας και προσφέρει υψηλής ποιότητας ενηµέρωση στους
πολίτες. Προτάσσουµε την οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων
έκδοσης εφηµερίδων οι οποίες τηρούν τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, γιατί αποτελεί χρέος της πολιτείας να διασφαλίσει
την εύρυθµη λειτουργία του Τύπου µακριά από τις τοξικές παρενέργειες της διαπλοκής, της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, η οποία, δυστυχώς, έχει αναδειχθεί σε µια από τις
µεγαλύτερες και πλέον επικίνδυνες µάστιγες της εποχής µας,
µέσα από την κατασκευή και διακίνηση των fake news.
Ιδίως αυτές τις ηµέρες που βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια
χιονοστιβάδα fake news από πλευράς της Τουρκίας, µε αφορµή
τη χρησιµοποίηση µεταναστών και προσφύγων εκ µέρους της
ως πιόνια, για την επιδίωξη για γεωπολιτικών σκοπών. Είναι
πραγµατικά κρίµα, που ελληνικά µέσα και δηµοσιογράφοι υιοθετούν και αναπαράγουν τα τουρκικά fake news. Τέτοια φερέφωνα
δεν θα τα σχολιάζαµε, αν δεν έπλητταν το εθνικό συµφέρον. Τα
αφήνουµε στην κρίση των αναγνωστών τους και όλων των Ελλήνων.
Εµείς, έχοντας στο πλάι µας όλους τους Έλληνες, θα κάνουµε
ό,τι χρειαστεί για να προστατέψουµε τα σύνορά µας και της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα θα καλέσω στο
Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κούβελα Δηµήτριο για επτά λεπτά, στη συνέχεια τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Χατζηδάκη Διονύσιο και στη συνέχεια τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, τον κ. Καραθανασόπουλο.
Ορίστε, κύριε Κούβελα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συζητάµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι µόνο. Όµως
πρώτα απ’ όλα, ως µέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάµεις, τους άνδρες της Αστυνοµίας
και του Λιµενικού για τη µάχη που δίνουν ενάντια στην ασύµµετρη απειλή, που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας από την πολιτική
Ερντογάν, ο οποίος αδίστακτα εκµεταλλεύεται χιλιάδες δυστυχισµένων ανθρώπων -ανάµεσα στους οποίους και πολλά µικρά
παιδιά- οι οποίοι αναζητούν µια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη.
Είµαι ακόµη πολύ περήφανος για τους ακρίτες συµπατριώτες
µας, κατοίκους του Έβρου, που στέκονται στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάµεων και της Αστυνοµίας.
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή µας
µε αστραπιαία αντανακλαστικά, θωράκισαν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά µας και µε συστηµατική διπλωµατία, πέτυχαν απολύτως την ανάδειξη του προβλήµατος σε ευρωπαϊκό και τη λήψη
άµεσων µέτρων για την προάσπιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βέβαια, είναι σε εξέλιξη ο ευρωπαϊκός σχεδιασµός της
πολιτικής αντιµετώπισης του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. Η παροχή οικονοµικής στήριξης 700 εκατοµµυρίων
ευρώ και η αποστολή επιπλέον ανδρών της FRONTEX στα σύνορά
µας είναι µόνο η αρχή. Κάνω έκκληση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, να αφήσετε στην άκρη τη µιζέρια, την µικροπολιτική
και τον λαϊκισµό. Μην γίνεστε η παραφωνία στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη.
Μας λέτε αυτές τις ηµέρες ότι θα βάλετε πλάτη. Πού ακριβώς;
Στο να περιθάλψουµε όσους συνωστίζονται έξω από τα σύνορα
µας, αφού τα ανοίξουµε προηγουµένως; Μετά µιλήσατε για επικοινωνιακό σόου του Πρωθυπουργού στον Έβρο. Και σήµερα,
παρερµηνεύοντας πλήρως τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ζητάτε από την ελληνική Κυβέρνηση να στηρίξει την εθνική στρατηγική υπεράσπισης των συνόρων µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
στηρίζει ανεπιφύλακτα την Ελλάδα και αυτή είναι η πραγµατικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιτέλους, αναµένουµε από εσάς
να δείξετε την απαιτούµενη σοβαρότητα, την απαιτούµενη υπευθυνότητα και να καταλάβουµε όλοι µαζί ότι απαιτείται εθνική οµοψυχία στην αντιµετώπιση αυτής της κρίσης.
Εµείς, ξεκάθαρα θέλουµε µια Ελλάδα µε κανόνες, ασφαλή και
-το κυριότερο- µε σωστά, οργανωµένα και ελεγχόµενα ευρω-
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παϊκά σύνορα. Και αυτό αποδεικνύεται και µε την τροπολογία
που κατατέθηκε σήµερα και αφορά στη δυνατότητα χορήγησης
της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους έχουν εισέλθει παράνοµα
στην Ελλάδα, µόνο µετά την πάροδο επτά ετών, αντί για τρία
χρόνια, που προβλέπεται µέχρι σήµερα. Θα περιµέναµε λοιπόν,
το αυτονόητο από εσάς, δηλαδή να συµφωνήσετε. Όµως και εδώ
αντιδράτε. Τελικά, νοµίζω ότι δεν µπορεί να σας πιάσει κανείς
από πουθενά και σηκώνουµε τα χέρια όσο επιµένετε σε αυτήν
την πρακτική, σε αυτήν την πολιτική.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, ειπώθηκαν ήδη
αρκετά στην επιτροπή, αλλά και σήµερα στη συζήτηση στην Ολοµέλεια. Θα σταθώ στο γεγονός ότι εξυπηρετεί δύο στόχους: Οργανώνει καλύτερα τις δοµές της Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών, αφήνοντας πίσω
πολλά απ’ αυτά που µας κρατούσαν δέσµιους στο παρελθόν. Ο
δεύτερος στόχος είναι ότι θέτει απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι
ώστε οι δήµοι και οι περιφέρειες να αποκτήσουν πράγµατι σταθερή αναπτυξιακή προοπτική στην πράξη και όχι στα λόγια, γιατί
εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύουµε ότι αποτελεί πυλώνα για τη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη, για την αύξηση της κοινωνικής
συνοχής και βέβαια, για την οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας
µας.
Αντίθετα εσείς στην Αριστερά βλέπετε την τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα εργαλείο, ως ένα υποχείριο για να αυξήσετε στην
πραγµατικότητα την πολιτική σας επιρροή σε τοπικό επίπεδο.
Αυτός είναι και ο λόγος που προωθήσατε τη σπουδαία –τάχαµεταρρύθµιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την ανάδειξη
δηµάρχων και δηµοτικών συµβουλίων µε απλή αναλογική. Θέλατε στην πραγµατικότητα µε αυτόν τον τρόπο, να παίξετε ρόλο
εκεί όπου οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ µικρές σε τοπικό
επίπεδο.
Η Κυβέρνηση σοβαρά, συστηµατικά, υπεύθυνα, βήµα-βήµα
βάζει τάξη στο χώρο, σε συνεργασία πάντα µε την Κεντρική
Ένωση Δήµων. Ήδη έγκαιρα τον Αύγουστο, δώσαµε τη δυνατότητα στους δήµους να κυβερνηθούν. Σήµερα προχωρούµε σε
επιµέρους ρυθµίσεις και έρχεται µια µεγάλη πρωτοβουλία το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε προηγουµένως ο αρµόδιος Υπουργός, όπου θα ολοκληρώσει το πλαίσιο για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Με το παρόν νοµοσχέδιο ιδρύονται οι αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού πια, οι οποίες θα συµπράττουν µε τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υλοποιήσουν καλύτερα αναπτυξιακές πολιτικές. Εισάγεται επίσης, ο θεσµός της τεχνικής βοήθειας, έτσι ώστε να επιτευχθεί γρηγορότερη µελέτη και
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων, αλλά και να αυξηθεί σηµαντικά πια ο βαθµός απορροφητικότητας ευρωπαϊκών κονδυλίων, γιατί είναι κάτι το οποίο είδαµε να δυσκολεύεται πολύ στα
προηγούµενα χρόνια.
Επίσης, εφαρµόζεται αρχικά πιλοτικά στους τρεις µεγάλους
δήµους της χώρας, ανάµεσα στους οποίους και η Θεσσαλονίκη,
ένα σύστηµα συνεργειών µέσω της υπογραφής µνηµονίων, ανάµεσα στους παραπάνω δήµους και σε άλλες υπηρεσίες δηµόσιας
διοίκησης σε µια προσπάθεια καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, όπου βέβαια, αυτό θα είναι µόνο προς όφελος των πολιτών,
οι οποίοι θα απευθύνονται σε έναν φορέα πλέον αποκλειστικά
για την λύση του προβλήµατος τους. Επιµέρους ρυθµίσεις πολύ
σηµαντικές: ξεχωρίζω µόνο την επέκταση του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι», µε την καθιέρωση του προγράµµατος «Πρόληψη στο Σπίτι», αρχικά για τους κατοίκους των δυσπρόσιτων
ορεινών, αλλά και νησιωτικών δήµων. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό
να αξιοποιεί κανείς τις δυνατότητες της τεχνολογίας, της τηλεϊατρικής, έτσι ώστε να παρέχεται ιατρική βοήθεια και περίθαλψη.
Το ζήτηµα των αδέσποτων ζώων, που απασχολεί πάρα πολλούς δήµους, αλλά και συµπολίτες µας, έρχεται να µπει σε µια
παραπέρα ρύθµιση, να έλθει σε µεγαλύτερη τάξη, έτσι ώστε
ακόµη πιο οργανωµένα να παρέχεται η βοήθεια σε σχέση µε τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς, µε την θέσπιση του µητρώου Φιλοζωικών Σωµατείων.
Θα κλείσω, λέγοντας µόνο ότι τα προβλήµατα στη διοίκηση
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και στην οργάνωση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης είναι
πολλά, σηµαντικά και χρειάζεται οργανωµένη προσπάθεια, έτσι
ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια. Είµαι σίγουρος ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου, αλλά και τις πρωτοβουλίες που έρχονται από την Κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση
µπορεί να ανακτήσει και πάλι το χαµένο της παραγωγικό ρόλο,
µε στόχο την ανάπτυξη και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο η κ. Λιακούλη, ως ειδική αγορήτρια -επειδή έχει µια σύσκεψη το κόµµα της και πρέπει να φύγει-, για να απαντήσει ο
Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε και τις κυρίες και κυρίους συναδέλφους. Πρέπει να τοποθετηθούµε στο συγκεκριµένο ζήτηµα, επειδή δεν είναι απολύτως
σαφές το περιεχόµενο.
Έχετε φέρει, κύριε Υπουργέ µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην αιτιολογική δεν λέτε απολύτως τίποτα. Αναφέροµαι
όµως στο άρθρο 3 αυτής της τροπολογίας, το οποίο ονοµάζετε
«αποχώρηση αναγνωρισµένων δικαιούχων και διακοπή παροχών
του άρθρου 114 του ν.4636/2019, αντικαθίσταται ως εξής…» και
αναφέρετε την αντικατάσταση. Διαβάσαµε και προσέξαµε -γιατί
µας αιφνιδιάσατε κιόλας- και διαπιστώνουµε ότι εδώ φέρνετε µια
πολύ µεγάλη αλλαγή, την οποία αλλαγή την φέρνετε, όχι µόνο
στην αντίληψη, στην νοοτροπία και στην πολιτική απόφαση, αλλά
και στον χρόνο τον οποίο ορίζετε ως χρόνο παραµονής προσφύγων στη χώρα, βάζοντας από έξι µήνες, τις 30 ηµέρες.
Κατ’αρχήν, θέλω να µας πείτε: Πρώτον, αν ρωτήθηκε η Ύπατη
Αρµοστεία γι’ αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, και είναι εξίσου σοβαρό, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σε αυτό το άρθρο ούτε στα υπόλοιπα που διάβασα η πρόβλεψή σας για το τι τους κάνετε αυτούς
τους ανθρώπους. Ήταν έξι µήνες σε δοµές, µε το πρόγραµµα
ΕΣΤΙΑ, και µετά έβρισκαν τη δική τους δουλειά και το δικό τους
σπίτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέµα. Παραµένουν πρόσφυγες
στη χώρα, δεν έχουν την κάλυψη για έξι µήνες, αλλά µόνο για
τριάντα µέρες. Μετά τις τριάντα µέρες, αφού είναι νόµιµοι πρόσφυγες, πού τους πάτε; Δηµιουργούµε δηλαδή έναν νέο «Παντελεήµονα»; Τι δηµιουργούµε; Είναι στις πλατείες και
περιφέρονται παντού στις πόλεις; Είναι στα νησιά; Πού είναι;
Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα. Χωρίς να έχει λυθεί το θέµα της µετεγκατάστασης, επαναλαµβάνω, των νόµιµων προσφύγων τους
αφήνετε τριάντα µέρες να περιφέρονταν. Τέλος, λέω µήπως
αυτό γίνεται µόνο και µόνο για να τους φέρνετε χίλιους-χίλιους,
να περνούν από τις δοµές για τριάντα µέρες, να φεύγουν και να
φέρνετε ξανά άλλους χίλιους κ.ο.κ.; Αυτή την εικόνα µας δίνετε
αυτή τη στιγµή µε αυτή τη διάταξη
Θέλουµε να το ξέρουµε για να αποφασίσουµε, όµως, πραγµατικά. Θέλουµε να µας εξηγήσετε το πρώτο ερώτηµα για την
Ύπατη Αρµοστεία και το δεύτερο τι θα τους κάνετε αυτούς µετά
τις τριάντα ηµέρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Απλώς να διευκρινίσω ότι πρόκειται για τροπολογία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα έρθει ο κ. Μηταράκης
να την απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ κατάλαβα ότι
έπρεπε την ερώτηση αυτή να την έχετε κάνει όταν ήταν εδώ ο κ.
Οικονόµου. Αυτός υπερασπίστηκε την τροπολογία και ήταν εδώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν κανονίζουµε τις ερωτήσεις µε
βάση το ποιος Υπουργός είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εν πάση περιπτώσει,
κύριε Χατζηδάκη έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ας έρθει ο κ. Γεραπετρίτης για λίγο για
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να µας πει για την καλή νοµοθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε έρωτα µε τον
κ. Γεραπετρίτη, κύριε Σπίρτζη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για την αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάντως, είναι πολύ
καλή η νοµοθέτηση. Εγώ τουλάχιστον που διαθέτω πολύ µεγάλη
κοινοβουλευτική εµπειρία βλέπω πολλά πράγµατα, που έχουν
βελτιωθεί. Ξέρετε, απαντούνται όλες οι επίκαιρες ερωτήσεις. Ξέρετε, δεν έχει υπάρξει αποκλεισµός κανενός Βουλευτή όλη αυτή
την περίοδο των επτά µηνών. Εξαντλούµε τον κατάλογο, εξαντλώντας και τον εαυτό µας, όπως πρέπει.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
σηµερινό νοµοσχέδιο σκοπό έχει να βελτιώσει και να καλύψει τις
ανάγκες του νοµοσχεδίου που ήρθε το καλοκαίρι.
Τότε που, κύριε πρώην Υπουργέ, αποφασίσατε µε το νοµοθέτηµα που φέρατε εσείς να διαλύσετε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Τι εννοώ µε το να «διαλύσετε»; Φέρατε έναν εκλογικό νόµο όπου,
όπως καταλαβαίνετε, ένας δήµαρχος δεν µπορούσε πλέον να
λειτουργήσουν και να κυβερνήσει τον δήµο του.
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοθέτηµα και τι γίνεται; Δίνει στον
δήµαρχο εργαλεία, για να µπορέσει να λειτουργήσει. Πρέπει να
καταλάβουµε όλοι εµείς, που είµαστε αυτοδιοικητικοί, ότι το µοντέλο του σηµερινού δηµάρχου ή µάλλον του δηµάρχου της τελευταίας δεκαετίας δεν έχει καµµία σχέση µε τον δήµαρχο προ
δεκαετίας, όπου θεωρείτο πετυχηµένος δήµαρχος όποιος, κύριε
Υπουργέ, µάζευε τα σκουπίδια, άλλαζε µερικές λάµπες και έκανε
και µερικές υποκλίσεις στους δηµότες. Αυτό το µοντέλο έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ο σηµερινός δήµαρχος πρέπει να είναι µάνατζερ.
Με τις περικοπές που έγιναν στους ΚΑΠ και τις άλλες οικονοµικές ενισχύσεις οι δήµοι βρέθηκαν σε µεγάλο αδιέξοδο. Τι µπορούν να κάνουν οι δήµοι και ο δήµαρχος, για να κριθεί ότι κάτι
έκανε στη θητεία του; Πρέπει να αξιοποιήσει τα ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσει τις δηµόσιες επενδύσεις, να αξιοποιήσει προγραµµατικές συµβάσεις µε την περιφέρεια. Μπορεί να τα κάνει αυτά;
Να µην ασχοληθώ µε τον δικό µου δήµο, αλλά κατάφερα και
τα έκανα αυτά. Πιστοποίησα ότι οι υπηρεσίες µου µπορούν να
κάνουν µελέτες για να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Όµως,
υπήρχε µια διαδικασία, κύριοι συνάδελφοι, που κρατούσε περίπου τρία χρόνια για να κάνεις ένα έργο του ΕΣΠΑ σε επίπεδο
δύο και τριών εκατοµµυρίων. Δεν πάµε έτσι µπροστά.
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο. Ο Υπουργός κάλεσε
τους δηµάρχους που έγιναν Βουλευτές και του είπαµε τι χρειάζεται να γίνει στο νοµοσχέδιο αυτό για να µπορούν οι δήµαρχοι
να λειτουργήσουν. Έδωσε αυτά τα οποία του ζητήσαµε, αυτά
που αντιµετωπίσαµε, αυτά για τα οποία συρθήκαµε στα δικαστήρια.
Εάν, λοιπόν, κάποιος νέος δήµαρχος δεν κάνει καλή χρήση
των εργαλείων που δίνει το Υπουργείο, τότε θα λογοδοτήσει και
θα κριθεί. Μου κάνει εντύπωση γιατί στις τρεις προσυνεδριάσεις
όλοι λέγατε τι ωραίο που είναι το νοµοσχέδιο. Είδα όλους, µε χαµόγελα και χαιρετούρες να λέτε στον Υπουργό: «Μπράβο, είναι
καλό και θαυµάσιο, θα το ψηφίσουµε και θα το προχωρήσουµε».
Και ακούω σήµερα: «Γιατί οι έξι αντιπεριφερειάρχες έγιναν
οκτώ;» Εκεί είναι το θέµα; Ξέρετε τι σηµαίνει Περιφέρεια Αττικής; Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να πουν «καληµέρα», δεν
µπορούν να υλοποιήσουν όλες αυτές οι εκκρεµότητες. Εάν δε
ασχοληθούν µε την καθηµερινότητα, πάει η στρατηγική και πάνε
όλα αυτά τα πράγµατα. Δεν είναι προς θάνατον αν οι έξι γίνουν
οκτώ. Δεν είναι τώρα αυτό θέµα να συζητάµε και να λέµε ότι το
νοµοσχέδιο δεν είναι καλό.
Να σας πω τώρα και άλλα δυο-τρία θέµατα: Δεν είναι σπουδαίο το γεγονός ότι οι ορεινοί και οι µικροί δήµοι θα µπορούν να
κάνουν χρήση της τηλεϊατρικής; Να µπορεί δηλαδή, να εξυπηρετηθεί από το σπίτι του κάποιος, που έχει ζάχαρο και να µη χρειάζεται να πάει να βρει τον γιατρό, τον οποίο δεν τον βρίσκει ποτέ
στο χωριό του ή στην επαρχία; Με το σύστηµα αυτό, µπορεί να
δουλεύει από το σπίτι του και να λέει τι αγωγή θα κάνει.
Έχετε αντιµετωπίσει τα φιλοζωικά θέµατα; Δεν µπορείτε να
φανταστείτε τι τεράστιο πρόβληµα υπάρχει. Το λύνει αυτό το
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θέµα και θεσπίζει ποια σωµατεία θα µπορούν να απασχολούν τον
δήµο.
Καθορίζεται και ένα άλλο θέµα που δείχνει µια ευαισθησία, ότι
µπορούν µε υπουργική απόφαση να αγοραστούν ηλεκτρικά ή
υβριδικά αυτοκίνητα. Θα καθοριστεί χρηµατοδότηση για να βοηθηθούν οι δήµοι που θέλουν να ξεφύγουν από το πετρέλαιο.
Είναι πολύ θετικό αυτό το πράγµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σχετικά µε το θέµα της προσχολικής αγωγής. Κάποια στιγµή
βγήκε ένα νοµοσχέδιο να σταµατάµε στους παιδικούς σταθµούς
και να αρχίζουν τα προνήπια. Όταν δεν υπάρχουν αίθουσες, πώς
θα καλυφθούν αυτά τα πράγµατα; Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα
σύµβασης για τρία χρόνια σε κάποιον χώρο. Κακό είναι αυτό;
Καλό είναι. Δεν είδα όµως κανέναν να το σχολιάζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µου αρέσει να λέω πολλά.
Αυτό ήταν το σύνθηµά µου: «Μιλάµε λίγο και πράττουµε πολλά».
Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν κρίνεσαι από αυτά που λες, αλλά
από αυτά που κάνεις. Και τότε κρίνεται ο δήµαρχος. Ο δήµαρχος
κρίνεται. Δεν κρίνεται ο δηµοτικός σύµβουλος ή ο αντιδήµαρχος
ή ο οποιοσδήποτε πρόεδρος οργανισµού. Άρα, πρέπει ο δήµαρχος να έχει εξουσίες.
Δεν καταλαβαίνω, λέτε να αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Λογικό είναι, ναι, αποφασίζει και το δηµοτικό συµβούλιο. Εγώ,
δεκαεπτά χρόνια που ήµουν στον δήµο, διαπίστωσα ότι ελάχιστοι
δηµοτικοί σύµβουλοι είχαν διαβάσει τα θέµατα της ηµερησίας
διάταξης, όχι να ξέρουν και το κάθε θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, λοιπόν, στην οικονοµική επιτροπή, που έρχονται πιο διαβασµένοι είναι µια λύση, εκεί αναπτύσσονται µε τον καλύτερο
τρόπο. Αφού περάσει και από την οικονοµική επιτροπή, το φέρνουµε και στο Συµβούλιο να το ευλογήσουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να το καταργήσουµε το δηµοτικό συµβούλιο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να σας πω, δεν το καταργούµε
το δηµοτικό συµβούλιο. Εάν είχατε ζήσει την πραγµατικότητα
των δηµοτικών συµβουλίων, εσείς µιλάτε φιλοσοφικά για το
θέµα. Στην πραγµατικότητα το δηµοτικό συµβούλιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χατζηδάκη,
µην απαντάτε, συνεχίστε, αλλά ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επικυρώνει το διοικητικό συµβούλιο τις αποφάσεις του δηµάρχου και της οικονοµικής επιτροπής. Είναι καλό αυτό.
Εγώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω µετά από τόσα χρόνια
δήµαρχος ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο λύνονται θέµατα, τα οποία
ήταν θέµατα που περιόριζαν τις δραστηριότητες των δηµάρχων,
φοβόντουσαν. Εγώ, επειδή δεν φοβόµουν έχω συρθεί στα δικαστήρια είκοσι οκτώ φορές. Πάντοτε δικαιώθηκα, αλλά υπάρχουν
άλλοι οι οποίοι δεν το άντεχαν.
Βεβαίως, θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν καλύπτει όλο το
φάσµα των αναγκών, αλλά δεν είναι και νοµοσχέδιο γραµµένο
στο πόδι. Όλα τα νοµοσχέδια και τα προηγούµενα είχαν µια κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Χατζηδάκη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πήρατε ήδη ένα
λεπτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ήρθε, όµως, η ώρα ό,τι έχουµε
εντοπίσει παλαιότερα, που ήταν δύσκολα να τα κάνουµε ευκολότερα, για να λειτουργήσουµε καλύτερα.
Και συγχαίρω τον Υπουργό, που άκουσε τις φωνές των δηµάρχων που είναι τώρα στο Κοινοβούλιο και υλοποίησε τα περισσότερα. Και το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι βάλατε τους µικρούς
δήµους που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, που δεν έχουν και οικονοµικές υπηρεσίες να µπορούν να µεταφέρουν από τα τακτικά
στα ανταποδοτικά και αντιστρόφως θα λύσει πολύ τα χέρια των
δηµάρχων.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Tις τελευταίες µέρες υπάρχει το θέµα µε το νέο κύµα των µεταναστευτικών ροών τόσο στο Αιγαίο όσο και στα σύνορα του
Έβρου, το οποίο βεβαίως το αξιοποιεί ο κ. Ερντογάν. Η Κυβέρνηση µιλάει για ασύµµετρες απειλές, όµως δεν απαντάει -όχι
µόνο η Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόµµατα- ποιος είναι αυτός
που ξεριζώνει τους πρόσφυγες και τους µετανάστες.
Μήπως είναι η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος
που τους ξεριζώνει; Μήπως είναι οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις
που γίνονται στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική ,που οδηγούν
στο ξερίζωµα εκατοµµύριων κόσµου και σε αυτές τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των
Ηνωµένων Πολιτειών; Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά είτε µέσω
των υποδοµών των οποίων διαθέτει στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς είτε µέσω των αποστολών που κάνει εκτός συνόρων,
των στρατιωτικών αποστολών εκτός συνόρων. Άρα, το ένα κρατούµενο είναι αυτό. Συγκεκριµένοι τους ξεριζώνουν, δεν φεύγουν
από µόνοι τους.
Δεύτερο στοιχείο. Ποιος τους εγκλωβίζει στην Ελλάδα; Ποιος
έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε φυλακή ψυχών; Η αντιµεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απαράδεκτη Συµφωνία του Δουβλίνου και η απαράδεκτη συµφωνία ανάµεσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Αυτοί είναι οι υπαίτιοι, που
έχουν µετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκες ψυχών.
Επί της ουσίας, βεβαίως, ο κ. Ερντογάν το έχει δηλώσει -το
είχε δηλώσει και στο παρελθόν- ότι θα αξιοποιήσει τους µετανάστες και τους πρόσφυγες που υπάρχουν στην Τουρκία για να
απειλήσει, να εκβιάσει, να διεκδικήσει και να απαιτήσει τόσο
όσον αφορά τη Συρία και τις βλέψεις, που έχει στη Συρία τις κατακτητικές όσο και στην αµφισβήτηση συνολικά των διεθνών
συµφωνιών, της Συµφωνίας της Λωζάνης για τον καθορισµό των
συνόρων, αλλά και στο ζήτηµα του Αιγαίου µε τις «γκρίζες
ζώνες», όπως τις θεωρεί, διεκδικώντας τη συνεκµετάλλευση όχι
µόνο των κοιτασµάτων του Αιγαίου.
Από αυτή την άποψη, πρακτικά ποιος κάνει πλάτες στον Ερντογάν; Ποιος τον στηρίζει επί της ουσίας; Δεν τον στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν τον στηρίζει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής; Γιατί; Γιατί θέλουν να τον απεγκλωβίσουν
από την επιρροή της Ρωσίας, γιατί είναι πολύ σηµαντική η Τουρκία για τους ευρωατλαντικούς ιµπεριαλιστές.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, και τα γεωπολιτικά παιχνίδια
του Ερντογάν στηρίζουν και παρέχουν τα όποια ανταλλάγµατα
διεκδικεί στη Συρία. Το αποτέλεσµα ποιο είναι; Αυτό που βιώνουµε, να εκµεταλλεύονται χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν
έχουν στον ήλιο µοίρα αυτήν τη στιγµή και να τους κάνουν πιόνι
στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τους σχέδια.
Από αυτήν την άποψη, αποτελεί πρόκληση το ότι η Κυβέρνηση
βγήκε και πανηγύριζε για τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωµατούχων. Τα διάφορα ευχολόγια δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Αντίθετα, τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι;
Δήλωσαν ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και
πρέπει να τα φυλάξουµε. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι είπαν; Είπαν
ότι η Ελλάδα έχει ευθύνη για το αν θα αυξηθεί το µεταναστευτικό
ρεύµα στη χώρα µας και από εκεί και πέρα, ας φροντίσει η ίδια
να το διαχειριστεί από µόνη της επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερο τον αριθµό των προσφύγων και των µεταναστών που υπάρχουν στην Ελλάδα, χωρίς διαφυγή.
Εµείς λέµε καθαρά ότι οι εκκλήσεις και του Κινήµατος Αλλαγής, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ περί εθνικής οµοψυχίας και περί ενός
σχεδίου διαχείρισης στις συµπληγάδες, που έχει διαµορφώσει η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το Δουβλίνο και τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας δεν µπορεί να υπάρξει, δεν
µπορεί να υπάρξει διέξοδος που να αντιµετωπίζει αυτήν την κατάσταση. Αντίθετα, νοµιµοποιεί τη µετατροπή της χώρας µας σε
φυλακή, σε φυλακή ψυχών.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο προέχει και είναι το προαπαιτού-
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µενο είναι το εξής: Εδώ και τώρα να αµφισβητηθεί, αλλά και να
υπάρχει σύγκρουση από µεριάς της ελληνικής Κυβέρνησης µε
τη συµφωνία του Δουβλίνου, να µην την εφαρµόσει τη συµφωνία
του Δουβλίνου η ελληνική Κυβέρνηση, να µην αποδεχθεί τη συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.
Εδώ παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό; Ότι αξιοποιούνται από διάφορους οι ακροδεξιές πρακτικές και η ακροδεξιά φρασεολογία το τελευταίο διάστηµα και οποίος στηρίζει
αυτές τις ακροδεξιές πρακτικές και τη φρασεολογία σπέρνει ανέµους και θα θερίσει θύελλες το επόµενο χρονικό διάστηµα, γιατί
βεβαίως είναι αναγκαία η φύλαξη των συνόρων, όµως αυτή δεν
µπορεί να χρησιµοποιείται ως άλλοθι για να νοµιµοποιηθούν
ακροδεξιές φωνές και ακροδεξιές πρακτικές. Γιατί, στο κάτωκάτω της γραφής, εχθρός του ελληνικού λαού δεν είναι οι ξεριζωµένοι, δεν είναι τα θύµατα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας
και του ιµπεριαλισµού. Εχθρός είναι ακριβώς αυτές οι πολιτικές,
που τους έχουν οδηγήσει στο ξερίζωµα.
Από αυτήν την άποψη, αυτό το οποίο προέχει είναι άµεσα να
κλείσουν όλα τα hotspot στα νησιά του Αιγαίου, να µη δηµιουργηθούν νέα ούτε κλειστά ούτε ανοιχτού τύπου, ο άµεσος απεγκλωβισµός των νησιών µε γρήγορες διαδικασίες, για να πάει
αυτός ο κόσµος στις χώρες προορισµού. Τώρα η Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο ΟΗΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου µέσα στην Τουρκία και στα σύνορα της Ελλάδας,
αλλά και στα σύνορα της Συρίας για την απευθείας µετακίνηση
αυτού του κόσµου στις χώρες προορισµού.
Δεύτερο ζήτηµα, το οποίο θέλουµε να θίξουµε, µε βάση την
ευκαιρία αυτή, είναι το ζήτηµα µε την εξέλιξη, την οποία παίρνει
η επιδηµία του κορωνοϊού. Η Κυβέρνηση σωστά παίρνει ορισµένα µέτρα. Αλλά τι επικαλείται πάντοτε; Επικαλείται το να µη
δηµιουργηθεί πανικός στον κόσµο από την εξάπλωση του ιού.
Όµως, εδώ πέρα έχουµε συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν, γιατί δεν είναι ζήτηµα πανικού το να
παίρνεις συγκεκριµένα µέτρα, που να συµβάλλουν στην πρόληψη και στην προστασία. Και τέτοια µέτρα δεν βλέπουµε. Ή
µάλλον αυτά τα µέτρα τα οποία παίρνει είναι αποσπασµατικού
χαρακτήρα, δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα και σε ορισµένες
περιπτώσεις µπορεί και να το επιδεινώσουν κιόλας.
Τι λέµε; Το πρώτο και βασικό µέτρο το οποίο απαιτήσαµε και
ως κόµµα, στεκόµενοι µε σοβαρότητα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για το συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι οι τεράστιες ελλείψεις, που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναµικό στα νοσοκοµεία,
στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Η εξάπλωση της επιδηµίας θα επιδεινώσει αυτές τις τεράστιες ελλείψεις.
Το πρακτικό αποτέλεσµα φάνηκε. Σε καραντίνα επί της ουσίας
µπήκε, λόγω του κρούσµατος το οποίο ξέσπασε στην Πάτρα, το
µοναδικό νοσοκοµείο αναφοράς στη δυτική Ελλάδα. Η Α Παθολογική Κλινική έκλεισε. Καµµιά δεκαπενταριά εργαζόµενοι -γιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό- µπήκαν σε
καραντίνα, αποσύρθηκαν τελείως από αυτήν τη διαδικασία. Δεν
κάνει εφηµερίες το Νοσοκοµείο του Ρίου. Και πού γίνονται οι
εφηµερίες; Στο νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο λειτουργεί κάτω από τα όρια ασφαλείας. Με τις υπάρχουσες συνθήκες,
όχι να είναι σε µόνιµη εφηµερία. Καταλαβαίνουµε όλοι τι φοβερή
επιβάρυνση υπάρχει για το ανθρώπινο δυναµικό και τι επιπτώσεις
θα έχει αυτό.
Τέτοιου είδους ζητήµατα δεν βλέπουµε να ευαισθητοποιούν
την Κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι ζήτηµα προτεραιότητας η δηµόσια υγεία;
Γιατί, λοιπόν, δεν ξεφεύγετε από τις διαδικασίες, που καθυστερούν, ενώ για άλλα ζητήµατα έρχεστε εδώ και φέρνετε τροπολογίες κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων;
Το να καλυφθούν µε το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό τα νοσοκοµεία άµεσα δεν είναι πρώτο θέµα στις συγκεκριµένες συνθήκες; Εµείς λέµε ότι είναι πρώτο θέµα.
Δεν είναι ζήτηµα προτεραιότητας, για παράδειγµα, να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ, οι οποίες παραµένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού; Είναι πρώτης
προτεραιότητας. Γιατί δεν παρεµβαίνετε νοµοθετικά κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων;
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Γιατί δεν προχωράτε στην επαναλειτουργία του Νοσοκοµείου
του Θώρακα στην Πάτρα, εξειδικευµένου νοσοκοµείου και για
τέτοιου είδους ζητήµατα, το οποίο έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το συγχώνευσε µε το Νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα;
Γιατί δεν προχωράτε άµεσα στην επαναλειτουργία του;
Γιατί δεν παίρνετε µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι τεράστιες
ελλείψεις ,οι οποίες υπάρχουν σε αναλώσιµα και που τεχνητά
ανεβάζουν τη ζήτηση και µπορεί να γίνει και κερδοσκοπία.
Υπάρχουν, όµως, και άλλα προβλήµατα, τα οποία δεν τα αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση και τα οποία είναι υπαρκτά. Για παράδειγµα, στην Αχαΐα, στην Ηλεία και στη Ζάκυνθο έκλεισαν για δύο
µέρες όλα τα σχολεία, από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς
µέχρι τα πανεπιστήµια. Τα παιδιά, που στέλνουν οι εργαζόµενοι
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς που έχουν κλείσει, ποιος θα
τα φυλάξει; Τι µέτρα παίρνετε για τους εργαζόµενους οι οποίοι
έχουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθµούς που έχουν
κλείσει; Θα πάρουν άδεια από την εργασία; Θα δικαιολογηθεί
αυτή η άδεια; Θα έχουν αποδοχές για τον χρόνο για τον οποίο
είναι αναγκασµένοι να λείψουν ή θα αφήνουν τα παιδιά τους και
τα βρέφη τους δεξιά και αριστερά;
Θα πάρουν µέτρα, κυρίως οι µεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν
µεγάλη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού, προφύλαξης των εργαζοµένων συνολικότερα. Υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα. Δεν
φαίνεται, όµως, καµµία διάταξη του Υπουργείου Εργασίας -µάλλον εργοδοσίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα και για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους- να αναγκάζει τις
µεγάλες επιχειρήσεις -πολλές είναι και ΔΕΚΟ- να πάρουν τέτοια
µέτρα προστασίας. Είναι, λοιπόν, ζητήµατα, τα οποία είναι πάρα
πολύ συγκεκριµένα.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής µας και έπιασε όλες τις πλευρές. Ποιος είναι ο τίτλος του; «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική για τους ΟΤΑ».
Εµείς, κύριε Υπουργέ, έχουµε άλλη λογική για τους δήµους
και τις περιφέρειες και ιδιαίτερα για τους δήµους. Οι δήµοι δεν
είναι εργαλεία αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Οι δήµοι θα µπορούσαν να ήταν κάποια εργαλεία -θα µπορούσαν, δεν είναι- που θα µπορούσαν να ανακουφίσουν τους εργαζόµενους, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα από σοβαρά προβλήµατα,
τα οποία αντιµετωπίζουν και για τα οποία φταίει και η δική σας
πολιτική και των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Θα µπορούσαν να είναι εργαλεία, που να βελτιώνουν τη θέση,
αλλά και τον τρόπο διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, δηµιουργώντας τις απαραίτητες υποδοµές, όπως είναι τα αντιπυρικά, τα
αντιπληµµυρικά, τα αντισεισµικά έργα, το πράσινο, οι ελεύθεροι
χώροι, οι υποδοµές αθλητισµού και πολιτισµού για να µπορεί να
υπάρξει η αναγκαία έκφραση της νεολαίας.
Όµως όλα αυτά δεν γίνονται. Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούµενων βεβαίως, µε όλες οι µεταρρυθµίσεις, από τον «Καποδίστρια», τον «Καλλικράτη» και
όλους τους υπόλοιπους, είναι η όλο και µεγαλύτερη σύµφυση
των δήµων, ως µηχανισµών κρατικών σε επίπεδο δήµων, να µετατραπούν σε αποτελεσµατικά αναπτυξιακά εργαλεία για να
προωθήσουν τους σχεδιασµούς και τις ιεραρχίες και τις προτεραιότητες που καθορίζει η αστική τάξη για τη χώρα µας. Άρα να
γίνουν πιο αποτελεσµατικά εργαλεία που θα οδηγήσουν σε µία
ανάπτυξη η οποία έχει ως προϋπόθεση, η οποία πατάει πάνω στα
συντρίµµια των δικαιωµάτων, µε εργαζόµενους στην ανασφάλεια, µε πολύ χαµηλούς µισθούς, η οποία ανάπτυξη κάνει τον
πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο και διευρύνει
την ψαλίδα ανάµεσα στις πραγµατικά µεγάλες δυνατότητες για
να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο διαβίωσης
της λαϊκής οικογένειας που της ζητάτε να επιβιώνει µε ορισµένα
ξεροκόµµατα και µε φιλανθρωπία.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτήν την λογική έχουµε οδηγηθεί στο να
είναι οι δήµοι αποψιλωµένοι από το ανθρώπινο δυναµικό που
είναι απαραίτητο -το επιστηµονικό δυναµικό, το τεχνικό δυναµικό, το εργατοϋπαλληλικό δυναµικό- και µε µία ισχνή χρηµατοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για να
µπορέσουν να γίνουν εν τοις πράγµασι το απαραίτητο µηχάνηµα
και η λύση ώστε να λειτουργήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη.
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Έτσι, λοιπόν, πατώντας σε αυτά τα προβλήµατα που ήδη δηµιουργήσατε, µετατρέπετε τους δήµους όλο και περισσότερο σε
σύµφυση µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, µέσα από τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες οδηγούν στην
εµπορευµατοποίηση, στην ιδιωτικοποίηση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τα λαϊκά στρώµατα, µε ένα εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό πολλαπλών ταχυτήτων και σχέσεων, αναλώσιµο, χωρίς
δικαιώµατα και βέβαια µετατρέποντάς τους σε ένα φοροεισπρακτικό µηχανισµό για να είναι δυνατό να έχουν τους ίδιους πόρους.
Αυτή είναι η δική σας λογική. Εµείς είµαστε απέναντι σε αυτήν
τη λογική. Είναι µία λογική η οποία µετατρέπει τους δήµους σε
ανώνυµες εταιρείες και τον δήµαρχο σε διευθύνοντα σύµβουλο.
Από αυτήν την άποψη είναι φυσιολογική εξέλιξη ο δήµαρχος να
µη λαµβάνει υπόψη του τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη, κύριε Πρόεδρε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν µπορεί να συµπράξει σε τέτοιου είδους λογικές. Καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό για ένα θέµα που θεωρώ ότι είναι
πολύ σηµαντικό.
Άκουσα µε πολλή προσοχή την οµιλία του εκπροσώπου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, του κ. Καραθανασόπουλου. Προφανώς δεν θέλω να απαντήσω στην τοποθέτησή του για το νοµοσχέδιό µας. Κρίνω όµως ότι πρέπει να πω δυο πράγµατα για ένα
πολύ σοβαρό θέµα, το οποίο έθιξε µε τεκµηριωµένο τρόπο, πιστεύω, το πρόβληµα της αντιµετώπισης του κορωνοϊού.
Οι προτάσεις που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, που αντιλαµβάνοµαι ότι είναι προτάσεις του κόµµατός του, σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό καλύπτονται και περιλαµβάνονται στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου της Κυβέρνησης. Ιδίως δε σε ό,τι
αφορά τα θέµατα του προσωπικού και των προσλήψεων ο Γενικός Γραµµατέας των Υπηρεσιών Υγείας µε βάση αυτή την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου έχει πλήρη εξουσία να αξιοποιήσει
και να µετακινήσει κατά τον τρόπο που εκτιµά ως τον καλύτερο
το σύνολο του υγειονοµικού προσωπικού.
Επίσης προβλέπεται ότι ο ΕΟΔΥ έχει τη δυνατότητα, έχει την
απόλυτη ελευθερία να προβεί σε προσλήψεις υγειονοµικού προσωπικού -γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού- κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
συνθήκες. Η εντολή που έχει το Υπουργείο Υγείας και το σύνολο
φυσικά του µηχανισµού που ασχολείται µε αυτήν τη µάχη από
τον Πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι για
να γίνουν τα πάντα προκειµένου να περιοριστεί η διάδοση του
κορωνοϊού.
Ήδη έχουν υπάρξει συγκεκριµένες αποφάσεις, υλοποιούνται
σε πολύ µεγάλο βαθµό, υπάρχει εγρήγορση, υπάρχουν αντανακλαστικά και είναι µία µάχη την οποία θα κληθούµε όλοι µαζί να
τη δώσουµε, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει και πολύ σύντοµα,
όπως ο καθένας µας αντιλαµβάνεται.
Κρούετε, όµως, ανοιχτές θύρες, γιατί σχεδόν το σύνολο των
προτάσεων περιλαµβάνονται µέσα στην ΠΝΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχουµε
τοποθετηθεί υπεύθυνα απέναντι στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θεωρούµε ότι κινείται σε µία κατεύθυνση. Όµως δεν
τη θεωρούµε επαρκή.
Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί προβλέπει προσλήψεις εκατό ατόµων
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες για τρίµηνη σύµβαση.
Εµείς δεν λέµε αυτό το πράγµα. Διότι ουσιαστικά τα κενά τα
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οποία υπάρχουν µόνο στο Νοσοκοµείο του Ρίο, το οποίο είναι
νοσοκοµείο αναφοράς, είναι πάνω από εκατό εξήντα γιατροί από
το οργανόγραµµα το οποίο έχει το Νοσοκοµείο του Ρίο αυτή τη
στιγµή. Δεν λέµε να λειτουργήσει στην εντέλεια στην οποία πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, µε µετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από τα κέντρα υγείας στα νοσοκοµεία δεν λύνεις το πρόβληµα, γιατί θα επιδεινωθούν άλλοι τοµείς, που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία,
στο όνοµα της αντιµετώπισης του κορωνοϊού, και ούτε βεβαίως
την κόπωση του ιατρικού προσωπικού. Άρα, εµείς µιλάµε για µόνιµες προσλήψεις. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο, το οποίο το βάζουµε στη συζήτηση, κύριε
Υπουργέ, είναι το ζήτηµα µε τους εργαζόµενους, αν θα παρθούν
µέτρα στους χώρους εργασίας όπου υπάρχει συγκέντρωση εργαζόµενων και επίσης, αν θα διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι που
έχουν µπει τα σχολεία τους σε καραντίνα να µπορούν να κρατήσουν τα παιδιά, µε πληρωµένες άδειες από τις επιχειρήσεις,
χωρίς να θεωρηθεί αυτό λόγος και αιτία απόλυσης.
Αυτό, όµως, είναι ζήτηµα το οποίο αποτελεί και αρµοδιότητα
της Κυβέρνησης να πάρει τέτοια µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Γι’ αυτό το ζήτηµα καταθέσαµε σήµερα ερώτηση πολύ συγκεκριµένη προς το Υπουργείο Εργασίας να πάρει άµεσα τέτοιου
είδους µέτρα προφύλαξης, προστασίας, αλλά και διευκόλυνσης
των εργαζοµένων που έχουν κλείσει τα σχολεία που φοιτούν τα
παιδιά τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Θα επιµείνω, όχι για κοµµατικούς λόγους, ούτε αποτελεί κατά
κανέναν τρόπο αντικείµενο κοµµατικής αντιπαράθεσης. Ίσα-ίσα,
παίρνουµε πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις προτάσεις, γιατί αφορούν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα.
Απλώς, για να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα, σήµερα έχει
δοθεί έγκριση για να προχωρήσουν χίλιες πεντακόσιες προσλήψεις επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι
οποίες είναι για δύο χρόνια, διετείς συµβάσεις.
Οι συµβάσεις του ΕΟΔΥ στις οποίες αναφερθήκατε πριν, κύριε
Καραθανασόπουλε, είναι τετράµηνες. Εποµένως, γίνεται µία
πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να διασφαλιστεί όλο το προσωπικό που χρειάζεται.
Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε την εξέλιξη των πραγµάτων, θα
ληφθούν όποια µέτρα είναι αναγκαία σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τους εργαζόµενους, ειδικά σε χώρους όπου είναι συγκεντρωµένος µεγάλος αριθµός εργαζοµένων. Αυτά θα τεθούν επί
τάπητος, ανάλογα µε το πώς θα εξελιχθεί η επιδηµία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε
τους οµιλητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζηκαλάγιας Ζήσης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα ακολουθήσει ο κ. Ακτύπης και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
Κύριε Τζηκαλάγια, έχετε τον λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά το Σύνταγµα ο
ρόλος της Βουλής των Ελλήνων είναι πρωταρχικά ο νοµοθετικός.
Δεν είναι δυνατόν, όµως, να ανέρχεται στο Βήµα ένας εκλεγµένος εκπρόσωπος του λαού και να µην αναφέρεται στα ζητήµατα
της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, η οποία είναι πραγµατικά «καυτή», ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδοµάδες.
Επειδή κάποτε ο αείµνηστος εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, είχε πει ότι «έξω πάµε καλά», θα ξεκινήσω πρώτα από
το εσωτερικό θέµα, για το οποίο πριν από λίγο είχαµε δηµιουργική συζήτηση και -εντός εισαγωγικών- «αντιπαράθεση» µεταξύ
του κυρίου Υπουργού και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του ΚΚΕ.
Με την ιδιότητά µου ως γιατρού και δη πνευµονολόγου, θέλω
να πω ότι συνταυτίζοµαι µε τις θέσεις τις οποίες ανακοινώνει η
Κυβέρνηση, οι οποίες θέσεις είναι προϊόν βαθιάς επεξεργασίας
και συµβουλής µε τους πλέον ειδικούς στην αντιµετώπιση αυτού
του ζητήµατος.
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Πραγµατικά, υπάρχει µία λοίµωξη, µια επιδηµία, που γνωρίζουµε όλοι πώς ξεκίνησε. Η Κυβέρνηση παίρνει όλα εκείνα τα
προληπτικά µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση. Δεν χρειάζεται εφησυχασµός. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Σε
καµµία περίπτωση, πανικός.
Καθαρά ιατρικά, αυτός ο κορωνοϊός –το ρω µε ωµέγα είναι
σωστό, µία λέξη, άσχετα αν στα αγγλικά λέγεται «Corona Virus»έχει υψηλή µεταδοτικότητα. Πραγµατικά, θα νοσήσουν αρκετοί.
Περιµένουµε να νοσήσουν αρκετοί. Ευτυχώς, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, η βαρύτητα θα είναι µικρή. Λίγα περιστατικά θα χρειαστούν
νοσηλεία και ακόµα λιγότερα θα οδηγήσουν σε θνητότητα.
Πολύ καλά κάνουµε και παίρνουµε αυτά τα µέτρα, για να
έχουµε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.
Εποµένως, πρέπει να πούµε στους συµπολίτες µας ότι όπως
πέρασαν και άλλες τέτοιες, ας πούµε, επιδηµίες, ο SARS, η γρίπη
των πουλερικών, η γρίπη των χοίρων, έτσι θα περάσει και αυτή
η επιδηµία.
Έρχοµαι τώρα στο εξωτερικό ζήτηµα. Τις τελευταίες δέκα
ηµέρες αποκαλύπτεται το σχέδιο που εξυφαίνει ο µεγάλος ηγεµόνας του εξ ανατολών γείτονος τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχει
περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο αυτό το σχέδιό του.
Την προηγούµενη εβδοµάδα είχαµε κάποια γεγονότα στα
νησιά, κυρίως στη Λέσβο και τη Χίο, απ’ όπου προέκυψαν κάποια
συναισθήµατα και κάποια συµπεράσµατα, τα οποία και πολυποίκιλα είναι ή, αν θέλετε, και ανάµεικτα. Ερχόµαστε στην τελευταίες πέντε µέρες, όπου πραγµατικά έχουµε µία οργανωµένη
απόπειρα εισβολής στο ελληνικό έδαφος.
Οι ελληνικές αρχές έκαναν αυτό που έπρεπε, έκαναν αυτό
που ίσως χρειαστεί να κάνουµε κάποια βραδιά κάπου στον Έβρο
ή το Αιγαίο, δηλαδή να ξέρουµε να αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα και µόνοι µας.
Πραγµατικά εκεί, η Ελληνική Αστυνοµία, οι Ένοπλες Δυνάµεις,
οι εθνοφύλακες, αλλά κυρίως η ενότητα σύσσωµου του ελληνικού λαού έδωσαν µία αποφασιστική απάντηση παρεµποδίζοντας
αυτή την απόπειρα η οποία έγινε.
Φυσικά, ένας «πόλεµος» -εντός εισαγωγικών- πριν φτάσει στα
όπλα έχει και τις διπλωµατικές µεθόδους τις οποίες χρησιµοποιείς. Είναι πραγµατικά σπουδαίο αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κατάφερε και
έφερε αµέσως την ηγεσία των ευρωπαϊκών οργάνων να δει από
κοντά την κατάσταση. Διότι κυρίως είµαστε µέλος αυτής της µεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.
Από την άλλη µεριά, και σε επιστηµονικό επίπεδο πρέπει να
κάνουµε αυτό που πρέπει. Παραδείγµατος χάριν, γίνονται αυτές
τις µέρες τραπέζια, φόρα.
Χθες το βράδυ συµµετείχα σε µία κοινή διοργάνωση του Ινστιτούτου Δηµοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραµανλής», µε το Γαλλικό Ινστιτούτο, µε θέµα «Η µάχη των χαρτών», όπου εκτός των
άλλων αξιόλογων επιστηµόνων καθηγητών ήταν και άξιος εκπρόσωπός µας, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Άγγελος Συρίγος.
Το µέρος είναι µε την Ελλάδα. Μην ξεχνάµε ότι ο εξ ανατολών
ηγεµόνας νεοσουλτάνος όταν κάνει τις περισπούδαστες ανακοινώσεις του, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδοµάδες, πάντα πίσω του
έχει κάποιους χάρτες.
Ερχόµενος τώρα στο νοµοσχέδιο στον λίγο χρόνο που µου
αποµένει, θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και σηµαντικό
νοµοσχέδιο και αυτό απορρέει από δύο παραµέτρους:
Από τη µία µεριά, είναι το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έκανε αναφορά, πήρε θέση, σε πάρα πολλά
ενδιαφέροντα ζητήµατα που θα δώσουν λύσεις στους δύο µεγά-
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λους τοµείς µε τους οποίους απασχολείται στα θέµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ρυθµίσεων για θέµατα
δηµοσίας διοίκησης.
Από την άλλη µεριά, κύριε Υπουργέ, έρχεται ως συνέχεια της
µεγάλης προσπάθειας, που κάνει η Κυβέρνηση από τότε που νοµοθέτησε για το επιτελικό, το ευέλικτο κράτος. Είναι πραγµατικά,
µία τοµή στην Ελληνική Δηµοκρατία.
Είµαστε, όµως, γνώστες της πραγµατικότητας. Ξέρουµε τι
έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Το βλέπουµε καθηµερινά. Υπάρχει η
αρτηριοσκληρωτική κρατική γραφειοκρατία. Με αυτές τις προσπάθειες αυτά προσπαθούµε να επιλύσουµε όλον αυτό τον καιρό.
Στο πλαίσιο του δηµοκρατικού διαλόγου έκανε υποχωρήσεις
και συγκλίσεις η Κυβέρνηση, για να ψηφίσουν στο τέλος και άλλα
κόµµατα. Αυτό θέλουµε.
Επίσης, δίνεται µεγάλη βοήθεια στους παραµεθόριους και
αποµακρυσµένους δήµους. Θεσπίζονται οι αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες θα δώσουν διέξοδο στα αδιέξοδα, που συσσωρεύονται από τις τεχνικές υπηρεσίες των δήµων και των
περιφερειών.
Έπρεπε να γίνει η εξοµοίωση -ας την πούµε- για την ιθαγένεια
µεταξύ νόµιµων και παράνοµων µεταναστών. Φυσικά, και κάποιες
αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο είναι σηµαντικές. Διασφαλίζεται
η αξιοκρατία στην επιλογή των προϊσταµένων σε διάφορες βαθµίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλης της δηµόσιας διοίκησης.
Θέλω να πω ότι η Κυβέρνησή µας είναι πραγµατικά αποφασισµένη και συνεχίζει την αποστολή της. Για να τελειώσω από εκεί
που ξεκίνησα, σε αυτά τα προβλήµατα και στο θέµα της υγείας,
θα γίνει το καλύτερο δυνατό και πιστεύω µε τα λιγότερα δυνητικά
θύµατα και ασθενείς.
Από την άλλη, στην εξωτερική πολιτική όλοι πρέπει να είµαστε
ενωµένοι. Ο αντίπαλός µας πρέπει να γνωρίζει ότι εµείς θα εξαντλήσουµε όλα τα διπλωµατικά µέσα, αλλά εάν παραβιάσει κόκκινες γραµµές, να ξέρει ότι είµαστε αποφασισµένοι να τον
αντιµετωπίσουµε και ακόµα περισσότερο ότι θα νικήσουµε, γιατί
το δίκιο είναι µε το µέρος µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε το
λόγο στο κ. Ακτύπη, όπου είναι ο επόµενος οµιλητής, ζήτησε το
λόγο ο κ. Λιβάνιος για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να καταθέσουµε το τελευταίο πακέτο νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Επιτρέψτε µου να σταχυολογήσω δύο, που είναι πιο σηµαντικές.
Η πρώτη είναι ότι αναστέλλονται οι αιτήσεις κινητικότητας στα
νησιά του Βόρειου Αιγαίου, δηλαδή, στους δύο δήµους της Λέσβου, στους δύο δήµους στη Σάµο και στη Χίο, προκειµένου να
µην αποδυναµωθούν εν όψει και της πίεσης που δέχονται λόγω
και του προσφυγικού και του µεταναστευτικού ζητήµατος.
Δεύτερον, αυξάνονται τα µόρια των αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης -ήταν πρόταση, νοµίζω, και αρκετών κοµµάτων- από 250 σε 275.
Τις καταθέτω για να διανεµηθούν και για ό,τι χρειαστείτε είµαστε στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος
Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε.
Ελάτε, κύριε Ακτύπη, έχετε το λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή αναφέρθηκε προηγουµένως το νησί µου, η Ζάκυνθος,
η περιφέρειά µου, όσον αφορά το ζήτηµα των κλειστών σχολείων, λόγω κορωνοϊού, ήθελα να σας πω ότι το αντιµετωπίζουµε
µε απόλυτη ψυχραιµία το όλο θέµα. Το Νοσοκοµείο της Ζακύνθου θεωρώ ότι έχει πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση πιθανών κρουσµάτων. Υπάρχουν πέντε ύποπτα
περιστατικά, τα οποία, όµως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόµα. Είµαστε εν αναµονή των αποτελεσµάτων.
Θεωρώ, όµως, ότι θα πρέπει να το αντιµετωπίσουµε ψύχραιµα,
όχι µόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως
είπε και ο συνάδελφος κ. Τζηκαλάγιας, προηγουµένως είναι η µεγάλη µεταδοτικότητα, αλλά σε καΜµία περίπτωση δεν υπάρχει
µεγάλη θνητότητα. Εποµένως, το λέω για ακόµα µία φορά, θα
πρέπει να είµαστε ψύχραιµοι.
Για να µη χάνουµε το χρόνο µας, ως παλιοί αυτοδιοικητικοί,
θεωρώ ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα σοβαρό νοµοσχέδιο, το
οποίο έρχεται να ρυθµίσει σηµαντικά και χρονίζοντα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του δικαίου της ιθαγένειας,
καθώς και ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.
Σε ό,τι αφορά το Πρώτο Μέρος του νοµοσχεδίου, που έχουµε
στα χέρια µας, είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε πως οι ρυθµίσεις που εισάγονται σήµερα αποτελούν σηµαντική τοµή, αφού
στοχεύουν στη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη στην αυτοδιοίκηση
θα έρθει µετά από πρωτοβουλίες, µέτρα και δράσεις. Μέχρι σήµερα, δυστυχώς, γνωρίζουµε όλοι τα τεράστια προβλήµατα, που
υπήρχαν και που αφορούν στις µελέτες έργων, στις προβλέψεις
και άλλα. Οι αιτίες είναι, επίσης, γνωστές. Έλλειψη ανθρώπινου
δυναµικού των δήµων και φυσικά, περιορισµοί στην πρόσληψη
των νέων απαραίτητων δηµοτικών υπαλλήλων, που προέκυψαν
από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις και για τις οποίες, βεβαίως, η
προηγούµενη κυβέρνηση δεν προέβη σε καµία απολύτως ενέργεια.
Το αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι, τουλάχιστον, θλιβερό. Μόνο το 30% των ευρωπαϊκών προγραµµάτων απορροφάται από τους ελληνικούς δήµους. Είναι, πράγµατι, εντυπωσιακό
το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, δεν
υπάρχουν οι λειτουργικές διοικητικές διαδικασίες που να επιτρέπουν την αντίστοιχη απορρόφηση.
Με άλλα λόγια, αφήνουµε τα λεφτά να περνούν από µπροστά
µας και δεν έχουµε τα εργαλεία να τα αξιοποιήσουµε, µε αποτέλεσµα µάλιστα να χάνεται σηµαντικός αριθµός θέσεων εργασίας.
Διότι η απορρόφηση σηµαίνει θέσεις εργασίας, όχι µόνο για
όσους εργαστούν στις αναπτυξιακές εταιρείες που συστήνονται,
αλλά και γι’ αυτούς που θα εργαστούν στα έργα που θα ξεκινήσουν να εκτελούνται και τα οποία θα είναι πολύ περισσότερα,
αλλά και πολύ µεγαλύτερα.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, συστήνεται η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερειακού επιπέδου ως ανώτατο συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού, το οποίο θα έχει τη
δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες και µε βάση αυτές να εισηγείται στον Υπουργό συγκεκριµένες λύσεις και κατευθύνσεις
επί των αναπτυξιακών προγραµµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου,
ενισχύεται η διοικητική ικανότητα των δήµων όσο και των δοµών
του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι επιφορτισµένες µε την
διαχείριση ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων. Για το σκοπό
αυτό, εισάγεται ο θεσµός της τεχνικής βοήθειας, µε στόχο και
πάλι την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων.
Στο ίδιο κλίµα και για τον ίδιο σκοπό προβλέπεται και η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό εργαλείο, απαγκιστρωµένο από
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αποστολή του οποίου θα είναι η
παροχή επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης στους δήµους,
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αλλά και η εκτέλεση και υλοποίηση των εκάστοτε αναπτυξιακών
προγραµµάτων.
Παράλληλα, το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη
ενός πρωτοποριακού συστήµατος ανάπτυξης και υποβοήθησης
των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της ΜΟΔ Α.Ε..
Προσδοκώµενο αποτέλεσµα της ρύθµισης αυτής δεν είναι άλλο
από την εκκίνηση των διαδικασιών ανάθεσης, σύναψης, επίβλεψης δηµοσίων συµβάσεων, µελετών και έργων. Με τον τρόπο
αυτό, θα ξεµπλοκάρουν έργα, τα οποία αυτή τη στιγµή βρίσκονται ακινητοποιηµένα.
Τέλος, περαιτέρω µέτρα που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο και εξυπηρετούν την αποτελεσµατικότερη απορρόφηση
κονδυλίων από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι
η λήξη του αναποτελεσµατικού και δυσλειτουργικού θεσµού της
διοικητικής υποστήριξης, η εισαγωγή νέου πλαισίου για τη συνεργασία µεταξύ των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς και η
δηµιουργία του Μητρώου Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το
οποίο θα καταγράφει το ενεργητικό, αλλά και το σύνολο της οικονοµικής λειτουργίας των δήµων, µε στόχο την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να
πούµε ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζεται το πρόγραµµα
«Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα µε το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και θα εξυπηρετεί ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, ιδίως σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Στο ίδιο πλαίσιο θεσπίζεται πρότυπο πρόγραµµα τηλεϊατρικής, µε βάση το οποίο θα γίνονται κατ’ οίκων προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και θα αποστέλλονται άµεσα, ηλεκτρονικά, τα
σχετικά αποτελέσµατα στους συµβεβληµένους ιατρούς.
Σε ό,τι αφορά στην σηµειακή τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά, διευκολύνονται οι σχετικές διαδικασίες για τους αιτούντες που έχουν
ελληνική ιθαγένεια, σε σχέση µε τους αλλογενείς.
Βασική, επίσης, επιδίωξη των ρυθµίσεων του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η ανασυγκρότηση του Συµβουλίου Ιθαγένειας, προκειµένου να καταστεί λειτουργικό και αποτελεσµατικό.
Επιπλέον -αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό- από εδώ και πέρα,
µπαίνει τέλος στο ισχύον καθεστώς, που προβλέπει ότι όποιος
µπει στη χώρα και παρανόµως, αλλά παίρνει το καθεστώς του
πρόσφυγα, έχει τη δυνατότητα µέσα σε τρία χρόνια να γίνει Έλληνας, ενώ εάν κανείς έχει µπει νοµίµως µέσα στη χώρα, αυτό
έχει ως προϋπόθεση τα επτά χρόνια. Με τις διατάξεις του παρόντος αυτό αλλάζει. Πλέον, όποιος µπει στη χώρα παράνοµα,
αλλά παίρνει το καθεστώς του πρόσφυγα, θα λαµβάνει την ελληνική ιθαγένεια µέσα στο διάστηµα των επτά ετών.
Παράλληλα, µε το παρόν νοµοσχέδιο βελτιώνεται το πλέγµα
των διατάξεων που αφορούν στην επιλογή προϊσταµένων στους
ΟΤΑ, έτσι ώστε να διορθωθούν αδικίες και να ενισχυθεί η αξιοκρατία στην πλήρωση των σχετικών θέσεων, ενώ επιταχύνονται
οι διαδικασίες πρόσληψης και λειτουργίας του ΑΣΕΠ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στο ότι το παρόν νοµοσχέδιο
εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που έχει η
Κυβέρνηση απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δηµόσια
διοίκηση. Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία αντιµετωπίζουµε την αυτοδιοίκηση ως πυλώνα ανάπτυξης και επιδιώκουµε την εύρυθµη
λειτουργία αυτής, µε στόχο την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
και τη βελτίωση της ποιοτικής ζωής των πολιτών.
Παράλληλα, αντιµετωπίζουµε το δηµόσιο τοµέα ως ένα µοχλό
που πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε η χώρα να γίνει ξανά ανταγωνιστική, αλλά και να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
Μετά τον κ. Γρηγοριάδη θα πάρει το λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ Μηταράκης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώ
µε το προσφυγικό. Ξέρετε, σε αυτή την κρίση υπάρχουν δύο πα-
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ράγοντες. Ένας που βρίσκεται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής
Ένωσής µας κι ένας ο οποίος, δυστυχώς, δεν βρίσκεται. Όπως
όλοι καταλαβαίνετε, βέβαια, αυτός ο δεύτερος που δεν βρίσκεται
στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρατική πολιτική της
Τουρκίας -της γείτονος Τουρκίας- η οποία, υπό τη διεύθυνση του
εξαιρετικά επικίνδυνου Προέδρου Ερντογάν, κάνει όσα κάνει.
Από πού όµως, άραγε, τάχα να πηγάζει όλη αυτή η τεράστια
δύναµη του ασφαλώς, πανθοµολογουµένως, επικίνδυνου Προέδρου Ερντογάν;
Ξέρετε, η δύναµη του Προέδρου Ερντογάν πηγάζει ακριβώς
από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η οποία
κατέκτησε το καθεστώς Ερντογάν καταλύτη του όλου ζητήµατος.
Η κατάπτυστη, κατά τη γνώµη µας, αυτή κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας του 2016, που οι ελληνικές κυβερνήσεις του «ναι σε όλα» υπέγραψαν και τηρούν µέχρι σήµερα
πειθήνια και µε ευλάβεια, είναι αυτή που επέτρεψε τελικά στον
κ. Ερντογάν να εργαλειοποιήσει σήµερα το δράµα των κακόµοιρων προσφύγων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, οφείλει, κατά τη γνώµη µας,
άµεσα, τάχιστα να λειτουργήσει ως προς τη διαχείριση του προβλήµατος και συγκεκριµένα, στην ελεγχόµενη προώθηση προσφύγων και µεταναστών σε σειρά κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χειρότερη, δε, δυνατή στάση αυτής της
ένωσης της ευρωπαϊκής είναι αυτή, που λαµβάνει χώρα σήµερα,
αυτή που είχε αποφασίσει µέχρι σήµερα να ασκεί. Η ηθική και
πρακτική στήριξη στο να γίνει τελικά η Ελλάδα, η χώρα µας, µία
χώρα-ανάχωµα ή ασπίδα, όπως είπε χθες ανοιχτά -µας το είπε
στα µούτρα- η κ. Φον Ντερ Λάιεν.
Από τη στιγµή που η πρέπουσα ευρωπαϊκή στάση και πολιτική
δεν λαµβάνει χώρα, όλα τα υπόλοιπα, αγαπητοί συνάδελφοι,
έχουν σχεδόν µηδαµινή αξία. Γιατί ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι
αυτή τη στιγµή δεν εισέρχονται από τα σύνορα πρόσφυγες και µετανάστες στη χώρα -υπόθεση καταφανώς ανεδαφική- η ιστορία
αυτή έχει µέλλον, καθ’ ότι η δυνατότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει πρόσφυγες και µετανάστες στα σύνορα, είναι δυνητικά απεριόριστη και σηµαίνει ότι µπορεί να φτάσει κάποια
στιγµή και σε επταψήφιο αριθµό -χθες τον άκουσα στο δελτίο ειδήσεων να απειλεί από την τουρκική Βουλή- µε χαρακτηριστική,
µάλιστα, ευκολία για τη γείτονα Τουρκία. Δεν έχουν παρά να πουν
σε µερικούς από τα ενάµιση, δύο εκατοµµύρια που έχουν, «πηγαίντε προς τα βόρεια», αποσαθρώνοντας έτσι κάθε δική µας κυβερνητική πρόθεση διαφύλαξης των συνόρων.
Ως εκ τούτου -και αυτό είναι το σηµαντικό- πραγµατικά, η µοναδική πολιτική που µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά η Ελλάδα, είναι η µέγιστη δυνατή πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
ανάληψη επιτέλους -ποτέ δεν είναι αργά!- της ευθύνης που της
αναλογεί. Επειδή δεν θέλουµε να µιλάµε αερολογώντας, θα σας
πω τι ακριβώς εννοώ «πίεση».
Αντιθέτως, η ανάληψη από τη χώρα µας του ρόλου του ευρωπαϊκού χωροφύλακα, µας επιφυλάσσει, αγαπητοί συνάδελφοι,
µία θέση στην ιστορία, την οποία κανένας ψύχραιµος Έλληνας
πολίτης, νοµίζω, δεν επιθυµεί.
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Τουρκία ούτε και τα σύνορα, όπως εξήγησα προηγουµένως, µπορούν
να µας λύσουν το πρόβληµα.
Το ΜέΡΑ25 αρνείται το κατασκευασµένο, επίπλαστο και εθνικά
επικίνδυνο, κατά τη γνώµη µας, δίληµµα «κλειστά ή ανοιχτά σύνορα». Προτάσσουµε ανθρωπιστική και ορθολογική διαχείριση
των συνόρων µας βάσει των διεθνών κανόνων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των καταστατικών αρχών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Επίσης, θα πρέπει η παρούσα Κυβέρνηση να λάβει αµέσως
µέτρα πίεσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα στα οποία
είναι, κατά τη γνώµη µας, αυτονόητα όλα τα βέτο που µπορεί η
Κυβέρνησή µας να πάρει σε κάθε πιθανή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφεξής για οποιοδήποτε θέµα, καθόσον χρόνο
εκείνη δεν λύνει το πρόβληµα, αρχής γενοµένης από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος νοµίζω ότι ψηφίζεται την επόµενη εβδοµάδα και ο οποίος -όπως ξέρετε
καλύτερα από µένα- απαιτεί οµοφωνία από τα κράτη-µέλη.
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Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αν απλώς βάλουµε βέτο στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσουν να σκέφτονται πολύ σοβαρά µήπως µπορούν, επιτέλους, να µοιράσουν από
πέντε, δέκα χιλιάδες πρόσφυγες και έρηµους µετανάστες στις
χώρες τους.
Δεύτερον, προτείνουµε άµεση αθέτηση από την ελληνική Κυβέρνηση όλων των συµφωνιών περί προσφύγων και µεταναστών
µε ζηµία όχι για εµάς, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για
τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, αλλά για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και παράλληλα λήψη κάθε δυνατού µέτρου για τη δυνατότητα όσων προσφύγων και µεταναστών εισέρχονται στη χώρα
µας και το επιθυµούν, να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυµούν
κατά παράβαση -τονίζω και επαναλαµβάνω- των συµφωνηθέντων. Με ποιον, όµως, συµφωνήσαµε; Με µια Ευρώπη η οποία αρνείται εδώ και χρόνια -πάνω από έξι- να αναλάβει τις ευθύνες της.
Η πολιτική, που αυτή τη στιγµή ασκείται από την Κυβέρνηση,
είναι πολύ διαφορετικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τη µετατροπή
ενός ζητήµατος εµφανώς πανευρωπαϊκού, σε ελληνοτουρκικό,
σε ένα σενάριο φύλαξης των συνόρων από την εισβολή ενός αόριστου εχθρού, σε έναν, τελικά, ενδοελλαδικό πολιτικό διχασµό
ανάµεσα σε αυτούς που θέλουν κλειστά σύνορα και σε αυτούς
που θέλουν ανθρώπινη µεταχείριση των κατατρεγµένων ανθρώπων.
Η Κυβέρνηση, να ξέρετε, παρανοµεί αυτή τη στιγµή. Ήδη η
Ύπατη Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τους
πρόσφυγες, εξέδωσε χθες -νοµίζω- ανακοίνωση, στην οποία η
αναστολή της εξέτασης αιτηµάτων ασύλου από την Κυβέρνησή
µας θεωρείται εντελώς παράνοµη.
Η αγνόηση της πιεστικής ανάγκης για τη µέγιστη δυνατή πίεση
µε µεθόδους ανυπακοής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως
ώστε να κατανείµει, τελικά, αυτή τους πρόσφυγες και τους µετανάστες που εκ των πραγµάτων εισέρχονται και θα συνεχίσουν
να εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος, είναι απλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταστροφική!
Περνώντας στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, θα ήθελα
να πω µία λέξη µόνο για το θέµα που έθιξε προηγουµένως ο κ.
Φάµελλος.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου µας, που απαγορεύουν στις αναπτυξιακές εταιρείες να
είναι αναθέτουσες αρχές. Οι αποφάσεις αυτές -προς ενηµέρωσή
σας- είναι οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε αριθµό 12
και 13 του 2018.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη στρατηγική, αναπτυξιακή προοπτική τους, καθώς και άλλα ζητήµατα που αφορούν
το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αξίζει, βεβαίως, εδώ να σηµειώσουµε -όπως πάντα το κάνουµε- ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο βρίσκουµε διατάξεις που
δεν αφορούν µόνο το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και άλλα
Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Πρόθεση του σχεδίου νόµου είναι -σύµφωνα µε τα λεγόµενα
του κυρίου Υπουργού- να δοθεί στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτέλους, υποστήριξη, ώστε να αναβαθµιστεί και
να ενισχυθεί, τελικά, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά,
αλλά και των δήµων ειδικότερα, ώστε να απλοποιηθούν αρκετές
διαδικασίες και να βελτιωθεί, τελικά, η καθηµερινότητα των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Για µία, όµως, ακόµα φορά και σε αυτό
το σχέδιο νόµου είναι ολοφάνερη -δεν την κρύβετε τελευταία
εξάλλου- η πρόθεση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να
µετακυλήσει δραστηριότητες και υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες, δηµιουργώντας ένα µοντέλο
που θα λειτουργεί στα πλαίσια της αγοράς και των εταιρειών.
Οι αναµνήσεις, λοιπόν, ξαναγυρίζουν. Από την αρχή της Κοινοβουλευτικής Περιόδου και συγκεκριµένα από τον περασµένο
Αύγουστο, όταν ψηφιζόταν -όταν ψηφίζατε εννοώ- το πολυνοµοσχέδιο, µιλούσαµε τότε για ένα νοµοθετικό πραξικόπηµα σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς, η λέξη
«πραξικόπηµα» τείνει να χάσει τη σηµασία της, αφού πολλές
φορές χρησιµοποιείται µόνο ως σχήµα λόγου. Όµως, όταν ένας
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νέος νόµος αφαιρεί αρµοδιότητες από εκλεγµένες πλειοψηφίες
και τις αποδίδει σε µειοψηφίες εντός ενός οργάνου, ποια, κατά
τη γνώµη σας, άλλη λέξη µπορεί να περιγράψει αυτό που συµβαίνει τότε, εκτός από τη λέξη «πραξικόπηµα»;
Με αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, εκχωρούνται σε ιδιώτες αρµοδιότητες τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόµησης και οι
παλιές αναπτυξιακές εταιρείες µετονοµάζονται σε «αναπτυξιακούς οργανισµούς». Φοβάµαι ότι αυτό, η Κυβέρνηση το θεωρεί
ως µία µεγάλη καινοτοµία. Φυσικά, δεν γίνεται ούτε λόγος για
προσλήψεις νέων υπαλλήλων, οι οποίοι θα µπορούσαν να πληρώσουν θέσεις απαραίτητες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, ενώ το άρθρο 76
αυξάνει τα έτη για µετάταξη για τους εργαζόµενους της 3Κ, της
προκήρυξης, δηλαδή, θέσεων εργασίας µέσω ΑΣΕΠ, από τα δύο
χρόνια στα επτά χρόνια, κάτι που θεωρούµε απαράδεκτο.
Ακόµα µία φορά οι εργαζόµενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
και συγκεκριµένα στην καθαριότητα, εισπράττουν την αναλγησία
και την απαξίωση της Κυβέρνησης, που έρχεται να δηµιουργήσει
πάλι εργαζόµενους πολλαπλών ταχυτήτων.
Στο άρθρο 70, που είναι σχετικό µε τη «Βοήθεια στο Σπίτι»,
φορτώνεται στους εργαζόµενους, παράλληλα µε τα συναφή καθήκοντα και τα ήδη υπάρχοντα του κλάδου τους, η φροντίδα στο
σπίτι, αντί να υπάρξει πρόβλεψη ή έστω κάποια πιθανότητα ή
σκέψη για αργότερα για προσλήψεις νέων εργαζοµένων.
Οι εργαζόµενοι στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
από την άλλη, να ξέρετε ότι απαιτούν -δεν ζητάνε, απαιτούν- µαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών µε µόνιµο προσωπικό, επιστηµονικό και άλλο,
εξασφάλιση αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισµού και µέσων,
ώστε να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη
εργασία.
Επίσης, απαιτούν καµµία εκχώρηση αρµοδιοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα, να αποσυρθεί άµεσα το άρθρο 76 που προβλέπει
πως ένας υπάλληλος θα πρέπει να κάνει αίτηση απόσπασης, µετακίνησης ή µετάταξής του µετά από επτά χρόνια από το διορισµό του.
Επίσης, απαιτούν να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος από
όσους έχουν ήδη ορκιστεί, τοποθετηθεί και εργάζονται στους
δήµους, µε βάση τους πρώτους πίνακες και δεν περιλαµβάνονται
στους νέους πίνακες, διασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα και την
τοποθέτηση όσων έγινε δεκτή η ένσταση και περιλαµβάνονται
στους νέους πίνακες.
Ανάλογη ρύθµιση ζητούν οι εργαζόµενοι στους Οργανισµούς
µας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να καλυφθούν τυχόν νέες αναθεωρήσεις των πινάκων του διαγωνισµού στο µέλλον, να δοθεί
η δυνατότητα στους εργαζόµενους που µε τους πρώτους οριστικούς πίνακες προσλήφθηκαν σε ένα δήµο και µε τους νέους
οριστικούς πίνακες βρέθηκαν σε έναν άλλον, να επιλέξουν σε
ποιον δήµο θα εργαστούν. Οι δε τυχόν κενές θέσεις που θα
υπάρξουν σε δήµους να καλυφθούν από επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ του 2018 του ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές ότι η Κυβέρνησή
µας, η Κυβέρνησή σας, της Νέας Δηµοκρατίας, υλοποιεί µε συνέπεια και συνέχεια τις απαιτήσεις των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων αποξηλώνοντας όποια δικαιώµατα και κατακτήσεις έχουν
αποµείνει πια στις µέρες µας, µέχρι και σήµερα δηλαδή στους
εργαζόµενους, µετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε προνοµιακό πεδίο κερδοφορίας µόνο για τους γνωστούς πολυάρχες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας αντιµετωπίζει µε
αποφασιστικότητα, µε ενότητα µία ασύµµετρη απειλή, µια απειλή
που ενδύεται τον µανδύα της µετανάστευσης, ενώ πρόκειται ουσιαστικά για µία ευθεία αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων στα σύνορα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Κυβέρνηση αντέδρασε άµεσα, µε αποφασιστικότητα, µε
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απόφαση του ΚΥΣΕΑ και µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
για την πλήρη κινητοποίηση των Σωµάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάµεων στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα. Είναι
συγκινητική η ανταπόκριση του κόσµου δίπλα στους συνοριοφύλακες, που φυλάνε τη χώρα µας.
Προχωρήσαµε στην αναστολή δικαιώµατος ασύλου για τους
παράνοµα εισελθόντες από την 1η Μαρτίου του 2020. Από την
πρώτη στιγµή, η Κυβέρνηση έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τη µείωση των µεταναστευτικών ροών, ένα σχέδιο που στηρίζεται σε
τέσσερις βασικές γραµµές άµυνας. Πρώτον, τη φύλαξη των συνόρων µας, δεύτερον, τις απελάσεις, τις επιστροφές όσων δεν
δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Τρίτον, τη λειτουργία κλειστών
ελεγχόµενων κέντρων αντί των ανοιχτών δοµών που κληρονοµήσαµε και τέταρτον, τη διεθνοποίηση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στα άλλα διεθνή φόρα.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν σήµερα τι σηµαίνει φύλαξη συνόρων, µια έννοια που το 2015 προσέκρουε στις ιδεολογικές αγκυλώσεις του κόµµατος, καθώς και στις εµµονές
στελεχών τους. Όµως, σήµερα ο κ. Τσίπρας επικροτεί και χαίροµαι που γίνεται αυτό, γιατί το 2015 βιώσαµε πάνω από ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες και µετανάστες να περνάνε στα ελληνικά
εδάφη.
Ο κ. Τσίπρας πρότεινε -και άκουσα και τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25- η Ελλάδα να βάλει βέτο, λέει, σε όλα.
Μου θυµίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οικονοµική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τη «Βαρουφακειάδα» του 2015, που είχατε πει
ότι θα βάλετε βέτο σε όλα, στο τέλος τα δεχτήκατε όλα, στο
τέλος φτάσαµε στο τρίτο µνηµόνιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί έτσι, δεν λειτουργεί µε
λαϊκισµούς. Αντίθετα, η χώρα µας συντεταγµένα βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων, για το νέο Σύµφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Είδαµε προχθές να είναι εδώ, στην Ελλάδα οι Πρόεδροι των
τριών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας έµπρακτα
τη στήριξή τους στη χώρα µας. Χθες, στο Συµβούλιο Υπουργών
Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ελλάδα έλαβε πλήρη στήριξη για τις
ενέργειες της Κυβέρνησής µας, που επιτυγχάνουµε σταθερά µε
τρόπο που καθιστά τη χώρα µας ισότιµο συνοµιλητή. Και χθες
το Συµβούλιο Υπουργών απέρριψε την τουρκική προκλητικότητα,
στήριξε την Ελλάδα στις θέσεις που έχει διαµορφώσει για την
προστασία των συνόρων.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επιβεβαίωσε την πάγια θέση της χώρας µας ότι τα σύνορα της
Ελλάδος είναι τα κοινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη
γραµµή της κρίσης και προτεραιότητά µας τώρα είναι η προστασία των συνόρων και η στήριξη αυτής της προσπάθειας µε κάθε
µέσο.
Η Ελλάδα πιστεύει ότι αυτή η κρίση πρέπει να αντιµετωπιστεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει ενεργά ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Έχουµε θέσει ήδη από τις πρώτες µέρες
της διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Μητσοτάκη την ανάγκη της
µετακίνησης προσφύγων και µεταναστών από τη χώρα µας στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναλογικό τρόπο και µάλιστα
µε εµφατικό τρόπο, ειδικά για τα ασυνόδευτα.
Καταθέσαµε γραπτό αίτηµα στις 10 Σεπτεµβρίου του 2019, µε
συγκεκριµένο ανά χώρα αίτηµα για να διαµοιραστούν δυόµισι χιλιάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι. Καταθέτω στα Πρακτικά την επιστολή, το γραπτό αίτηµα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για το
διαµοιρασµό προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης) Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
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Βουλής)
Ως προς τη διαχείριση της κρίσης η Ελλάδα έχει θέσει γραπτώς το αίτηµα για υποχρεωτικές µετακινήσεις προσφύγων ως
βάση του νέου Συµφώνου Μετανάστευσης.
Καταθέτω την επιστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου της 27 Ιανουαρίου του 2020, µε την οποία ζητάµε γραπτώς τον ισοµερή καταµερισµό των βαρών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ακόµα περισσότερο, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
η χώρα µας θέτει θέµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, επίκληση του
άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση που θα συνεχίσει να συγκεκριµενοποιείται, καθώς εξελίσσεται η κρίση, καθώς ξέρουµε τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης.
Βέβαια, χάρη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν βιώνουµε τις καταστάσεις του 2015, δεν περνάνε δεκάδες χιλιάδες τα σύνορά µας κάθε µέρα. Αντίθετα αυτή
τη στιγµή δεν περνάει κανείς. Κρατάµε τη γραµµή άµυνας στα
σύνορα. Παρ’ όλα αυτά, είναι δεδοµένο και µέρος της διαπραγµάτευσης το γραπτό διατυπωθέν αίτηµα της χώρας µας για υποχρεωτικές αναλογικές µετακινήσεις µεταναστών στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συζήτηση για τον νέο Κανονισµό είµαστε στην πρώτη
γραµµή της διαπραγµάτευσης. Το άµεσα κρίσιµο βέβαια, είναι η
Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, αυτές που απορρέουν
από την κοινή ανακοίνωση, η οποία στο µέλλον πρέπει πρώτον
να διευκολύνει τις επιστροφές και κατά δεύτερον να µην οδηγεί
στη σηµερινή απαράδεκτη συµφόρηση στα νησιά του Αιγαίου,
αυτή τη συµφόρηση που εσείς, στο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράψατε το
2016. Εσείς δεχτήκατε τον γεωγραφικό περιορισµό που οδήγησε
στη σηµερινή ασφυκτική κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, µε
τη σηµερινή τροπολογία συνεχίζουµε την προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου, την προσπάθεια µείωσης των
ροών. Και πρέπει να τονίσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, µε
τροπολογία του, τροποποιεί τον Κώδικα Ιθαγένειας, αφαιρώντας
µία απαράδεκτη πρόβλεψη που έλεγε ότι, ενώ ένας νόµιµος µετανάστης µπορεί στα επτά χρόνια να υποβάλει αίτηµα πολιτογράφησης, ένας που έχει έρθει µε τη διαδικασία του ασύλου θα
µπορούσε να το κάνει στα τρία χρόνια και αυτό λειτουργούσε
θελκτικά.
Γι’ αυτό η χώρα µας τελικά, έγινε ο αγαπηµένος προορισµός
των διακινητών. Ενώ οι διακινητές πήγαιναν τις ροές της Ευρώπης από άλλες χώρες, από το 2015 και µετά -και µε διάφορες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν γίνει- η χώρα µας έγινε η
γραµµή των διακινητών. Αυτό σταµατάει σήµερα.
Επίσης, παίρνουµε κι άλλα µέτρα, µε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το άρθρο 4 συµβάλλει αποφασιστικά στην αποσυµφόρηση των δοµών των
νησιών, των προγραµµάτων στέγασης. Μέχρι σήµερα, κάποιος
που είχε πάρει άσυλο, παρέµενε επί µακρόν στις δοµές. Κάποιος
που είχε πάρει άσυλο επί µακρόν λάµβανε παροχές σε είδος και
σε χρήµα και αυτό δηµιουργούσε ένα θελκτικό περιβάλλον γι’
αυτούς που έρχονταν παράνοµα στη χώρα µας.
Εισάγουµε σύντοµες προθεσµίες εξόδου τριάντα ηµερών από
τις δοµές, όσων έχουν λάβει διεθνή προστασία και διακόπτουµε
τις παροχές σε είδος και σε χρήµα γι’ αυτούς. Είµαστε σε συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς για την εφαρµογή αυτής
της πρόβλεψης. Όποιος έχει πάρει άσυλο πλέον, πρέπει να είναι
οικονοµικά ανεξάρτητος και να δουλέψει, όπως δουλεύουν και
οι Έλληνες πολίτες. Διατηρούµε το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» για την
ένταξή τους, αλλά στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων
µας.
Παραµένει φυσικά, ειδική πρόβλεψη για τους ανήλικους µέχρι
την ενηλικίωσή τους. Πρόσφατα ξεκινήσαµε ένα νέο πρόγραµµα
για τους ανήλικους, µειώνοντας κατά 60% το κόστος διαµονής
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των ανηλίκων. Αυτό σηµαίνει ότι εντός του Μαρτίου θα αποχωρήσουν από τα νησιά του Αιγαίου όσοι έχουν λάβει άσυλο και
ακόµα διαµένουν σε δοµές.
Εκτιµάται ότι έντεκα χιλιάδες διακόσια άτοµα ακόµα λαµβάνουν παροχές, ενώ δεν είναι πλέον αιτούντες άσυλο και από αυτούς χίλια άτοµα βρίσκονται στα νησιά.
Επιπλέον, εντός του Μαρτίου µετακινούνται από τα πέντε
νησιά του Αιγαίου όσοι εισήλθαν στη χώρα µας το 2018 και πριν,
για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό αφορά άλλα χίλια άτοµα. Άρα
δύο χιλιάδες άτοµα φεύγουν από τα νησιά του Αιγαίου µέσα στον
Μάρτιο, όπως φεύγουν από τα νησιά του Αιγαίου µέσα στον
Μάρτιο αυτοί που εισήλθαν παρανόµως από την 1η Μαρτίου και
έχουν ήδη φύγει το δεύτερο εξάµηνο του 2019 από τα νησιά δώδεκα χιλιάδες ενενήντα πέντε άτοµα, το πρώτο δίµηνο του 2020
έχουν φύγει από τα νησιά του Αιγαίου έξι χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα τέσσερα άτοµα. Περίπου δέκα χιλιάδες άτοµα λοιπόν, θα
έχουν φύγει από τα νησιά του Αιγαίου το πρώτο τρίµηνο του
2020.
Είδαµε τα στατιστικά στοιχεία του Φεβρουαρίου. Πλέον τέλη
Φεβρουαρίου µένουν στις δοµές των νησιών λιγότεροι από
όσους έµεναν τον Δεκέµβριο. Έχουµε πλέον φτάσει σε µία σταθερή διαδικασία ουσιαστικής αποσυµφόρησης και θα ανακοινώσουµε κι άλλα µέτρα για την αποσυµφόρηση των νησιών.
Γι’ αυτό λοιπόν, καλώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που
έχουν κάνει την αποσυµφόρηση σηµαία τους, πρώτον, να καταλάβουν ότι η αποσυµφόρηση ήδη πραγµατοποιείται. Μιλάµε για
είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια άτοµα από τότε που ανέλαβε η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τώρα, µε την αλλαγή των
κανόνων διαµονής, θα αδειάσουν έντεκα χιλιάδες θέσεις.
Άρα, θα χρειαζόµαστε στο µέλλον µικρότερες δοµές, σε
σχέση µε τη σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση, ένα θέµα το
οποίο δηµιούργησε ανησυχία στα νησιά, αλλά το µέγεθος των
δοµών συναρτάται από τις ροές, από την ταχύτητα ασύλου και
από την ταχύτητα εξόδου. Διορθώνουµε και τις ροές µε τη φύλαξη των συνόρων, αλλά και επιταχύνουµε τη διαδικασία ασύλου, καθώς πλέον βγαίνουν οι πρωτόδικες αποφάσεις στις είκοσι
επτά µέρες και φεύγουν πλέον στις τριάντα µέρες και όχι σε πολλούς µήνες, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην κατάσταση που επικρατεί στα νησιά.
επίσης, µε την ίδια τροπολογία, µε το άρθρο 1, δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης συµβάσεων ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ανά υπηρεσία και ανά δοµή
φιλοξενίας, ώστε να στελεχώσουµε αποτελεσµατικά τις υφιστάµενες και οποιεσδήποτε νέες δοµές.
Προβλέπουµε απλούστερες διαδικασίες για τη µετάταξη και
την απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Μετανάστευσης, µε
το άρθρο 2.
Προβλέπεται η διαδικασία ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το να έχουµε πλήρη καταγραφή, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε την
αποσυµφόρηση των νησιών.
Δηµιουργούµε θέσεις υποδιοικητών στην Υπηρεσία Ασύλου
και στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, γιατί σήµερα διαχειρίζονται έναν πολύ µεγάλο όγκο διαµενόντων, έναν πολύ µεγάλο όγκο
αιτήσεων ασύλου και χρειάζεται οργανωτική δοµή και µε το προεδρικό διάταγµα του Υπουργείου Μετανάστευσης, που θα κατατεθεί τον επόµενο µήνα, θα ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση και
η διοικητική δοµή των υπηρεσιών.
Συστήνουµε Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο
Υπουργείο και επίσης, παρατείνουµε για δύο έτη τις διατάξεις
του ν.4412/2016 για την υλοποίηση ενεργειών του ΕΟΤ. Έχουµε
αναγγείλει ότι θα υπάρξει ένα ειδικό πρόγραµµα, χρηµατοδοτούµενο µε 2 εκατοµµύρια ευρώ από το Υπουργείο Τουρισµού, για
τη στήριξη των νησιών του Αιγαίου, τα οποία αντιµετωπίζουν το
βάρος της µεταναστευτικής κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αντιµετωπίζει µε αποφασιστικότητα το µεταναστευτικό
ζήτηµα. Με την ενότητα του ελληνικού λαού, µε τον σχεδιασµό
που κάνουµε, το πρόβληµα αυτό θα αντιµετωπιστεί αποφασιστικά µέσα στο 2020.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ζήτησαν τον λόγο δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ.
Κεγκέρογλου και η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Να ξεκινήσουµε µε
τον κ. Κεγκέρογλου, όπως ζητήθηκε. Ελάτε, κύριε Κεγκέρογλου.
Έχετε τον λόγο για δυο λεπτά το πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μόνο γι’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε ακριβώς;
Να τοποθετηθείτε για κάτι συγκεκριµένο, να κάνετε ερώτηση;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εµείς υποβάλαµε ένα ερώτηµα, κύριε
Πρόεδρε, πριν από λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, δίνω τον λόγο
στον κ. Κεγκέρογλου να µας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει. Να τοποθετηθεί; Να ρωτήσει; Στα πλαίσια βέβαια, ενός συγκεκριµένου
χρόνου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν θέλει για ένα λεπτό η κ. Ξενογιαννακοπούλου, δώστε της τον λόγο. Εγώ θέλω να ασκήσω
το δικαίωµα της δευτερολογίας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, σας άκουσα µε πολύ µεγάλη
προσοχή και επειδή σας συµπαθώ κιόλας όλα αυτά τα χρόνια,
πιστεύω ότι προφανώς, µιλάτε για µία διαφορετική χώρα και
άλλες συνθήκες.
Πρώτα από όλα, δεν είναι χάρη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη
η ίδρυση, η επανίδρυση, µετά την κατάργηση του δικού σας
Υπουργείου. Είναι βέβαια, ένα θετικό γεγονός, αλλά είναι και η
µεγαλύτερη οµολογία της αποτυχίας, της παλινωδίας και των
ιδεοληψιών, που είχε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη όλους αυτούς
τους επτά µήνες. Τα µαθηµατικά σας, οφείλω να πω ότι µε προβληµάτισαν. Μιλήσατε για χιλιάδες µετεγκαταστάσεις και αποσυµφορήσεις από τα νησιά.
Είχα τη χαρά να έρθω και στο δικό σας νησί και στην Κω και
στην Χίο. Δεν έχω τα ίδια στοιχεία και δεν έχω παρ’ ότι επισκέφθηκα τις ίδιες τις δοµές, που είναι οι πρόσφυγες. Γι’ αυτό και
επειδή φαντάζοµαι ότι µιλάτε µε ευθύνη από το Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, αύριο κιόλας εµείς θα καταθέσουµε επίσηµο αίτηµα κατάθεσης εγγράφων, γιατί θα θέλαµε επίσηµα
τους αριθµούς που αναφέρατε, να µας πείτε από ποιες δοµές
µετακινήθηκαν και πού πήγαν. Γιατί τα αριθµητικά τουλάχιστον
στοιχεία που έχουµε, όχι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά από
τις ίδιες τις δοµές -να πω χαρακτηριστικά- για τη Μόρια, από
πέντε χιλιάδες επτακόσιους που ήταν στις 7 Ιουλίου, µιλάνε για
πάνω από είκοσι µε είκοσι πέντε χιλιάδες αυτή τη στιγµή.
Δεύτερο θέµα. Μιλήσατε όσον αφορά το αίτηµα που έχετε
υποβάλει ως Κυβέρνηση, µας είπατε, τον Σεπτέµβριο, αφού το
καταθέσατε, για να υπάρχουν διαδικασίες µετεγκατάστασης και
επίσης για τη µελλοντική αλλαγή της Συµφωνίας του Δουβλίνου,
κατά τη γερµανική προεδρία. Θα θέλαµε να ξέρουµε πώς απαντάτε σε αυτό που δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων
χθες στις Βρυξέλλες, αυτή τη στιγµή που έχουµε την κρίση στον
Έβρο, που ήρθαν εδώ όλοι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών οργάνων
και σωστά ήρθαν. Εµείς το χαιρετίσαµε, αλλά δεν αρκούν οι δηλώσεις. Αυτό που έχει σηµασία σήµερα είναι να υπάρχουν συγκεκριµένες αποφάσεις κυρώσεων για την Τουρκία, η οποία αυτή
τη στιγµή καστρατηγεί πλήρως την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας. Γι’ αυτόν τον λόγο εµείς ζητήσαµε να υπάρξει
και Συµβούλιο Κορυφής και ελπίζουµε αύριο ο κ. Δένδιας να τα
θέσει αυτά τα θέµατα και φυσικά να υπάρξει µία δέσµευση από
την Ευρώπη για µετεγκατάσταση και όχι απλώς κονδύλια τα
οποία δίδονται για να γίνουν νέα κέντρα στη χώρα µας. Πώς
απαντάτε, λοιπόν, σε αυτό, που είπε η αρµόδια Επίτροπος; Τη
διαψεύδετε; Θα µας ενδιέφερε να ακούσουµε τον Έλληνα
Υπουργό και εµείς έχουµε κάθε λόγο να σας πιστέψουµε.
Τρίτο θέµα, όσον αφορά την τροπολογία. Κύριε Υπουργέ, δεν
µπορούµε να καταλάβουµε. Φέρνετε µία τέτοια τροπολογία.
Μπορεί να έχουµε κάποιες επιµέρους παρατηρήσεις στα διοικη-
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τικά θέµατα, όπως είναι µέσα. Δεν θα σταθώ σε αυτά, θα σταθώ
στο άρθρο 3. Με ποια λογική έρχεστε αυτή τη στιγµή και πάτε
στον έναν µήνα από τους έξι µήνες, που και εσείς είχατε αποδεχθεί πριν από µερικούς µήνες και που ίσχυε όσον αφορά τη
στέγαση, τη στήριξη και τη φιλοξενία αυτών, που έχουν ήδη
πάρει άσυλο και είναι προστατευόµενοι πρόσφυγες; Με ποια λογική το πάτε στον έναν µήνα; Να έχετε τη λογική να φτιάξετε νέα
κέντρα φιλοξενίας, να επεκτείνετε το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ», το
πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ» να σας στηρίξουµε ολόψυχα και εδώ και
στην Ευρώπη. Μας είπατε ότι πήρατε 700 εκατοµµύρια, το χαιρετίζουµε. Φτιάξτε νέες δοµές και προγράµµατα στήριξης. Αφού
έχετε πάρει παραπάνω λεφτά, έρχεστε να πείτε ότι εσείς µειώνετε τη στήριξη από τους έξι µήνες, που και εσείς, ως Κυβέρνηση πριν µερικούς µήνες επιβεβαιώσατε, στον ένα µήνα;
Δηλαδή πού τους στέλνετε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες;
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι και σοβαροί.
Εµείς θέλουµε να στηρίξουµε υπεύθυνα και σοβαρά, όταν υπάρχει ένα σχέδιο υπεύθυνο, σοβαρό, διεκδίκησης στην Ευρώπη και
σεβασµού φυσικά του Διεθνούς Δικαίου και της Σύµβασης της
Γενεύης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου για τη δευτερολογία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό µού
επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, µε συγχωρείτε
τώρα. Ζητήσατε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
κύριε Κεγκέρογλου. Η ειδική αγορήτρια τώρα παίρνει τον λόγο,
προφανώς για να ρωτήσει αυτό που θέλατε. Αυτό δεν θέλετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι. Θα δευτερολογήσει ο κ. Κεγκέρογλου. Εγώ έκανα ένα ερώτηµα στον κύριο Υπουργό. Απουσίαζε όµως, τώρα ήρθε και θέλω να συµπληρώσω το ερώτηµά
µου, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, εντάξει. Καταθέστε το ερώτηµά σας και µετά να δώσουµε τον λόγο στον κ.
Κεγκέρογλου για τη δευτερολογία του.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµη. Πριν ρωτήσαµε, κύριε Υπουργέ -σας
µεταφέρθηκαν, τα είδατε τα ερωτήµατα- αν είναι ενήµερη η
Ύπατη Αρµοστεία και αν ρωτήθηκε γι’ αυτή σας την κίνηση, για
αυτό που φέρνετε µε το άρθρο 3 στην τροπολογία σας. Δεν
απαντήσατε σε αυτό, δεν το άκουσα αυτό. Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, ρωτήσαµε ποιο είναι το ακριβές σχέδιό σας. Δηλαδή
στις τριάντα µέρες και αφού τελειώνει αυτό, τους παίρνετε και
τους πάτε πού; Κατ’αρχάς, µε τι τους παίρνετε; Τους παίρνετε
µε το καράβι της γραµµής, µε το καΐκι, µε τον ψαρά, µε το δίχτυ,
µε τι; Μετά τους πάτε πού; Ή τους αφήνετε να πάνε όπου θέλουν, δηλαδή ουσιαστικά τους διασπέρνετε στην ενδοχώρα και
τους αφήνετε εκεί να κάνουν τι και να ζήσουν πώς άνθρωποι που
δεν µιλάνε ελληνικά, άνθρωποι που δεν ξέρουν κανέναν, άνθρωποι που διοχετεύονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, άρα
µπορούµε να σκεφτούµε και παραβατικότητα µαζί µε αυτό;
Ποιο είναι, λοιπόν, πρώτον, το σχέδιό σας διοχέτευσης αυτών
των ανθρώπων; Πόσους θα διοχετεύσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο
και πού; Και έχετε έτοιµες δοµές να τους βάλετε αυτούς τους
ανθρώπους ή θα περιφέρονται στις πλατείες της Αττικής, στον
Παντελεήµονα, στη Λάρισα, στην Κατερίνη και παντού; Θα
έχουµε δηλαδή νέες µικρές Μόριες ξανά. Μην σας φαίνεται καθόλου παράξενο ότι θα δηµιουργηθούν µε άλλους όρους πια, µε
δικούς τους όρους και όχι µε δικούς µας όρους. Για πείτε µας
να το ακούσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει σηκωθεί ο κύριος Υπουργός για να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε, δεν
ζητήσατε τον λόγο;
Κύριε Υπουργέ, επειδή και ο κ. Κεγκέρογλου…
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Μάλλον καλύφθηκε από τη δική του αγορήτρια!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, αλλά τώρα, θα
πάρει ενδεχοµένως τον λόγο ο κ. Κεγκέρογλου µετά, θα βάλει
ζητήµατα που άπτονται του χαρτοφυλακίου σας, δηλαδή των µεταναστών και προσφύγων, και θα παίξουµε τώρα το γαϊτανάκι.
Γι’ αυτό είπα αυτοί από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
που έχουν δηλώσει να τοποθετηθούν, ούτως ώστε συνολικά να
δώσετε µία απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο τέλος. Να µαζέψετε την συνολική εικόνα.
Λοιπόν, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε βεβαίως, ένα νοµοσχέδιο που αφορά έναν σοβαρό
τοµέα. Το νοµοσχέδιο δεν απαντάει στις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σήµερα. Επιλύει επιµέρους ζητήµατα, διευθετεί εκκρεµότητες και προσπαθεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα, που
προκλήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα µε στρεβλές νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια συνολική απάντηση που αφορά την ανάγκη της τοπικής
αυτοδιοίκησης σήµερα να ενισχυθεί, προκειµένου να συµβάλει
στη µεγάλη προσπάθεια, που χρειάζεται να γίνει στη χώρα για
την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Έχει, εποµένως, την αξία που του δίνουν οι ίδιες οι διατάξεις,
όπως τις εισηγήθηκε η Κυβέρνηση, και βεβαίως, εµείς ασκήσαµε
κριτική στο καίριο ζήτηµα που αφορά τους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Αντί να υπάρξει µια ικανή στελέχωση και µε σύντοµες
διαδικασίες, αν θέλετε, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, των τεχνικών
υπηρεσιών, των οικονοµικών υπηρεσιών των δήµων, ούτως ώστε
να µπορούν να ανταποκριθούν και να υλοποιήσουν έργο αναπτυξιακό, διοικητικό, συµβάσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει µε τον
τοπικό προγραµµατισµό, δηµιουργείτε έναν δεύτερο οργανισµό,
πατώντας σε µια νοµοθετική ρύθµιση του προηγούµενου καθεστώτος, η οποία προκειµένου να υλοποιηθεί θα χαθεί αρκετός
χρόνος και κυρίως θα δηµιουργήσει παράλληλες δοµές χωρίς
τον έλεγχο των δηµοτών, χωρίς τον έλεγχο των πολιτών, χωρίς
τον έλεγχο του δηµοσίου, υποκαθιστώντας τον ρόλο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και βέβαια, όπως έχουµε πει πολλές φορές, δηµιουργώντας ξανά έναν στρατό µετακλητών, συµβασιούχων,
εποχιακών ή όπως αλλιώς ονοµάζονται. Θα χρειαστεί µετά από
λίγο καιρό να δούµε πώς θα διευθετηθεί και ένα θέµα µε έναν
τεράστιο αριθµό ανθρώπων, που εργάζονται στην αυτοδιοίκηση,
χωρίς σταθερή εργασία, χωρίς τα χαρακτηριστικά του τακτικού
προσωπικού. Με αυτήν την έννοια, αυτοί οι παραοργανισµοί, οι
οποίοι δηµιουργούνται, θα ανοίξουν ένα νέο αρνητικό κεφάλαιο
για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση στον τόπο µας.
Εµείς σας καλούµε, έστω την τελευταία ώρα και παράλληλα,
αν θέλετε, να προχωρήσετε στη στελέχωση των αντίστοιχων
υπηρεσιών των δήµων και η πράξη θα δείξει τι πρέπει να λειτουργήσει. Η αυτοδιοίκηση και οι δήµοι που λογοδοτούν στους πολίτες, στους δηµότες, όχι µόνο κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά µέσα
από τη διαδικασία της λογοδοσίας και κάθε χρόνο και βέβαια
µέσα από τα δηµοτικά συµβούλια τακτικά προς τους δηµότες ή
κάποια διοικητικά συµβούλια, τα οποία δεν λογοδοτούν ουσιαστικά πουθενά; Διότι αυτό συµβαίνει στην πράξη.
Έρχοµαι σε άλλα θέµατα, που προσπαθεί να αντιµετωπίσει και
µάλιστα, υπαρκτά, όπως είπα, αλλά που δεν αντιµετωπίζονται µε
την ολοκληρωµένη µορφή, που θα έπρεπε. Έχουµε τα ζητήµατα
που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών, όπως τη λέγαµε πάντα. Αποσπασµατικά ρυθµίζονται θέµατα.
Θεωρώ ότι για το άρθρο 13, που αφορά τις εκτός έδρας µετακινήσεις των αιρετών είτε αφορούν δηµάρχους είτε αφορούν
συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει επιτέλους να
καταργηθεί η απαγόρευση του τρίτου µνηµονίου -το θυµήθηκα
πάλι- του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απαγορεύει στην αυτοδιοίκηση να
έχει την απαιτούµενη κινητικότητα, προκειµένου να υλοποιήσει
τον σκοπό της και το έργο της, στους αιρετούς δηλαδή για να
λειτουργήσουν απρόσκοπτα.
Έχει κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ µια τροπολογία γι’ αυτόν τον
σκοπό. Αναλαµβάνει την υποχρέωση να την καταθέσει, διότι
αυτός το προκάλεσε αυτό το πρόβληµα. Εν πάση περιπτώσει,
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εµείς µε τις αναγκαίες προσαρµογές, λέµε ότι αυτό το θέµα πρέπει να το δείτε και να λυθεί, κύριε Υπουργέ.
Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη να ρυθµιστεί ένα θέµα που έχει
να κάνει µε τις ποινές που είχαν το προηγούµενο διάστηµα επιβληθεί για σχετικό θέµα µετακινήσεων. Το λέω µαζί, γιατί αφορά
το θέµα των µετακινήσεων. Το λύνετε, αλλά δυστυχώς βάζετε ως
αρµόδιο όργανο, για να επιβεβαιώσει ότι πρέπει να λυθεί το όργανο, που τους έστειλε στην πυρά. Είναι δυνατόν; Δεν γίνεται
αυτό.
Θα πρέπει στο άρθρο 25 η διάταξη την οποία προσθέτετε,
µετά το «εφόσον», αντί να λέει ότι το όργανο το συγκεκριµένο,
που είναι ο συντονιστής της περιφέρειας, της αποκεντρωµένης
διοίκησης, θα κάνει αυτήν τη βεβαίωση, θα πρέπει τα πραγµατικά
γεγονότα να βεβαιωθούν από το αρµόδιο όργανο, από την ΚΕΔΕ,
παραδείγµατος χάρη, από την ΠΕΔ, από τον δήµο. Αυτήν την
τροποποίηση αν κάνετε µετά το «εφόσον», νοµίζω ότι λύνεται
ολοσχερώς αυτό το πρόβληµα.
Διορθώσαµε σε συνεννόηση δύο-τρία πράγµατα από αυτά που
έχετε ήδη βάλει µέσα στην τροπολογία και έχουν κατατεθεί και
µε τροπολογία άλλα θέµατα, όπως οι ποινές για τις εκλογικές
δαπάνες. Είναι ίσως η πρώτη τροπολογία που κατατίθεται διακοµµατικά από τρία κόµµατα, κάτι που δεν έχει ξανασυµβεί.
Πρώτα, υπήρξε απαγόρευση να κατατίθεται διακοµµατικές τροπολογίες, τώρα µε πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε από πρώην
δηµάρχους έχουµε δύο διακοµµατικές τροπολογίες και για το
θέµα των ποινών, αλλά και για το θέµα της τύχης των αναπτυξιακών εταιρειών που σήµερα υπάρχουν και δεν θα προχωρήσουν σε αυτήν τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόµο.
Νοµίζω ότι και οι δύο πρέπει να γίνουν δεκτές.
Κάνω ένα σύντοµο σχόλιο για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι». Κύριε Υπουργέ, πριν να προχωρήσουµε στη νέα δοµή και
λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως το είχε ξεκινήσει και
υλοποιούνταν το προηγούµενο διάστηµα µε βάση όσα είχαµε
αποφασίσει το 2013 και 2014 και στη συνέχεια εξελίχθηκε µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, βάζετε ένα µπουρλότο. Τι λέτε; Ότι οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µπορούν, µε
απόφαση του δηµάρχου, να κάνουν κι άλλες δουλειές, να πηγαίνουν στην καθαριότητα, να πηγαίνουν σε δουλειές του αντιδηµάρχου, σε δουλειές του διευθυντή της υπηρεσίας. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν ακόµα λειτουργήσει ένα αναβαθµισµένο «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια της κοινωνικής υπηρεσίας
του δήµου, όπως το έχουµε συµφωνήσει, του βάζετε µπουρλότο.
Θα πρέπει αυτό να σταµατήσει.
Επίσης, να δείτε σε εύθετο χρόνο το θέµα των ΚΔΑΠ και των
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ που δεν έχετε δει.
Έρχοµαι στο θέµα της τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης, για να κλείσω την τοποθέτησή µου. Κύριε Υπουργέ,
έχουµε ερωτήµατα, τα οποία σας τέθηκαν. Απαντήσεις δεν πήραµε. Θέλω να συµπληρώσω εδώ το εξής: Έρχεται µια τροπολογία, η οποία απλώς λέει ότι βγάζω από τις δοµές τις τωρινές
αυτούς οι οποίοι παίρνουν την απόφαση για προστασία, αυτούς
που παίρνουν άσυλο. Αυτοί, λοιπόν, φεύγουν από τις δοµές, προκειµένου να εξυπηρετήσετε την ανάγκη να ενταχθούν άλλοι. Rotation δηλαδή. Είναι ο µόνος στόχος; Να µπουν καινούργιοι µέσα,
επειδή υπάρχει αδυναµία να δηµιουργηθούν νέες δοµές;
Απαντήστε στο καίριο ερώτηµα. Αυτούς τους θέλετε, αφού
αποκτούν µόνιµο δικαίωµα µε την απόφαση προστασίας - κατοικίας στην Ελλάδα, νόµιµα παραµένοντες στην Ελλάδα, να αποκτούν δικαιώµατα που έχουν και οι Έλληνες πολίτες;
Άρα τι λέτε, µε λίγα λόγια, µε την τροπολογία; Αντί για ευρωπαϊκούς πόρους, αντί για πόρους της Ύπατης Αρµοστείας, που
σήµερα δαπανώνται προκειµένου αυτοί στο µεταβατικό διάστηµα µέχρι να ενταχθούν στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του
τόπου, αν το επιθυµούν, να µπορέσουν να συντηρηθούν για να
µην πάνε να κλέβουν, τι τους λέτε; Πηγαίνετε στο ΚΕΑ, στο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο δέχεται την αίτησή σας, για να πληρώνεται από εθνικούς πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό λέτε; Θέλετε να µεταφέρετε το κόστος από ευρωπαϊκούς πόρους και από πόρους της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ στον εθνικό προϋπολογισµό;
Είναι ζητήµατα που πρέπει να απαντήσετε, διότι µόνο η απόφασή σας να τους βγάλετε έξω από το κέντρο ισοδυναµεί µε όσα
σας είπε προηγουµένως η κ. Λιακούλη, τη δηµιουργία ουσιαστικά
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό µιας νέας Μόριας.
Πρέπει να έχετε σχέδιο, να µας πείτε τι θα τους κάνετε όλους
αυτούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό. Θα σας
δώσω τον λόγο. Δεν υπάρχει θέµα. Θέλω να ενηµερώσω και τον
κ. Μηταράκη.
Κύριε Μηταράκη, µετά τον κ. Χήτα, θα πάρετε τον λόγο, έτσι;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Χήτα,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, δύο λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Για ένα µε ενάµισι λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι ο Υπουργός εδώ για τη διαδικασία. Τα θέµατα είναι σοβαρά και οι στιγµές είναι κρίσιµες.
Κύριε Μηταράκη, σας άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή.
Θέλω, όµως, πραγµατικά να µας δώσετε απαντήσεις σε κάποια
ερωτήµατα που θα θέσουµε, αν είναι εύκολο.
Θεωρώ, επειδή ακριβώς είναι οι στιγµές κρίσιµες και απαιτείται
εθνική συναίνεση σε αυτά τα δύσκολα και σοβαρά θέµατα, ότι
πρέπει να προσέχουµε το τι λέµε και την εικόνα που παρουσιάζουµε γενικότερα. Είπατε σε µια προσπάθεια να κερδίσετε τις
εντυπώσεις και το επικοινωνιακό κοµµάτι, το οποίο σέβοµαι µέχρι
έναν βαθµό, ότι δεν περνάει κανείς από τα σύνορα. Λέγοντας
αυτό, δίνετε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγµή δεν περνάει άνθρωπος.
Θα σας πω ότι προχθές µονάχα πέρασαν δύο χιλιάδες στα
νησιά µας σε µια µέρα:
Δύο χιλιάδες άτοµα, κύριε Μηταράκη, στα νησιά µας µε τις
βάρκες, σε δυο µέρες. Αφήστε τον Έβρο. Δύο χιλιάδες άτοµα!
Μιλάτε για αποσυµφόρηση νησιών. Ποιος δεν την θέλει; Είναι
κάτι το οποίο δεν είχατε επιλέξει ως λύση. Τώρα επανέρχεστε,
γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Το εύλογο ερώτηµα που προκύπτει και πρέπει να απαντηθεί
είναι το εξής: Αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε, κύριε Μηταράκη;
Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Είπατε ότι επιταχύνετε το άσυλο
και τους παραδίδετε στην κοινωνία -έτσι είπατε- και θα πρέπει να
είναι οικονοµικά ανεξάρτητοι. Δέκα χιλιάδες άτοµα, τα οποία θα
φύγουν µέχρι τον Μάρτιο.
Κύριε Μηταράκη, εγώ τρέµω στην ιδέα να βγουν δέκα χιλιάδες
από δαύτους έξω χωρίς δουλειά. Ο Χριστός και η Παναγία! Δεν
ξέρω τι θα κάνουν στην ελληνική επικράτεια. Τρέµω πού θα πάνε,
τι θα τρώνε, πού θα µπουκάρουν, τι θα κλέβουν. Δεν ξέρω.
Τρέµω στην ιδέα δέκα χιλιάδες άνθρωποι, που λέτε εσείς ότι θα
πρέπει να είναι οικονοµικά ανεξάρτητοι, οι οποίοι ζουν στην ανέχεια και ήταν µέσα σε κάποιες απαράδεκτες συνθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στα ερωτήµατα,
κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Και τελειώνω.
Είπατε, επίσης, ότι θα χρειαζόµαστε µικρότερες δοµές.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Μηταράκη. Απαντήστε µου σε αυτό.
Διότι για µικρότερες δοµές, αυτά να µην τα λέµε εδώ µέσα, να
µην κοιτάµε µόνο αυτούς που θα βγαίνουν, που δεν ξέρω πού θα
πηγαίνουν, αλλά να βλέπουµε και αυτούς που µπαίνουν από τα
νησιά µας. Εκεί είναι ο αντιπερισπασµός: Τα νησιά µας, κύριε
Υπουργέ. Εκεί είναι το παιγνίδι του Ερντογάν.
Να σας πω και κάτι άλλο; Απαντήστε µου τι θα γίνει µε τη Ροδόπολη στις Σέρρες. Ο κόσµος είναι ανάστατος. Σε ένα χωριό
οκτακοσίων ατόµων πάτε χίλιους λαθροµετανάστες, δίπλα από
νηπιαγωγείο. Πάρτε πίσω την απόφαση αυτή, γιατί ξέρετε πολύ
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καλά ότι, όπως και µε τα ΜΑΤ και ό,τι έγινε στα νησιά µε την επίταξη, όπως µε τις ΜΚΟ και εδώ ο κόσµος θα αντιδράσει και θα
το κάνετε τελικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο. Θα βάλω πέντε λεπτά µε
ανοχή.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πολλά είναι.
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου και εγώ σας συµπαθώ. Ευχαριστώ
πολύ για τα πολύ ευγενικά σας λόγια.
Πάµε, όµως, τώρα στην ουσία των θεµάτων που θέσατε. Σας
είπα συγκεκριµένα για την αποσυµφόρηση των νησιών ότι έχουν
γίνει δώδεκα χιλιάδες µετακινήσεις στο δεύτερο εξάµηνο του
2019, έχουν γίνει έξι χιλιάδες διακόσιες µετακινήσεις στο πρώτο
δίµηνο του 2020. Ανακοινώσαµε σήµερα χίλια άτοµα που θα αποχωρήσουν, γιατί έχουν πάρει άσυλο µε την τροπολογία που έχει
καταθέσει η Κυβέρνηση. Αναφέραµε ότι για ανθρωπιστικούς λόγους θα µεταφερθούν σε κενές θέσεις σε υπάρχουσες δοµές
στην ενδοχώρα χίλια άτοµα τα οποία βρίσκονται στα νησιά πριν
την 1-1-2019.
Άρα, το µέγιστο παραµονής στα νησιά θα είναι περίπου δεκατέσσερις µήνες. Αυτό αντικρούει ένα επιχείρηµα παραπληροφόρησης που ακούγεται στις τοπικές κοινωνίες ότι υπάρχει µόνιµη
παραµονή στα νησιά, δηµιουργούνται κοινότητες, µειονότητες ή
άλλες τέτοιες εκφράσεις που ακούγονται. Το µέγιστο που θα
υπάρχει στα νησιά είναι δεκατέσσερις µήνες. Ο στόχος µας -και
ήδη το επιτυγχάνουµε µε τη νέα διαδικασία ασύλου- είναι να
πάµε στους έξι µήνες και ίσως και πιο κάτω. Δηλαδή, αυτοί που
παίρνουν άσυλο στα νησιά να µπορούν να φεύγουν στους δύο
µήνες το αργότερο, αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο έχουν τελεσίδικη απόφαση από την Αρχή Προσφυγών να επιστρέφονται
είτε στην Τουρκία, στο πλαίσιο της συµφωνίας που ξέρω ότι είναι
ένα θέµα συζήτησης σήµερα, είτε κατευθείαν στις χώρες προέλευσης. Σε αυτό η Ελλάδα, επίσης, παίζει έναν πολύ σηµαντικό
ρόλο στον σχεδιασµό της κοινής πολιτικής επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του νέου κανονισµού, άρα αυτοί
να φεύγουν στους έξι µήνες. Άρα η µέση παραµονή στα νησιά
να πάει στους τέσσερις µήνες.
Με τη µέση παραµονή στους τέσσερις µήνες, µε τη νέα πολιτική φύλαξης των συνόρων πλέον στα νησιά θα χρειάζονται πολύ
µικρότερες δοµές από την κατάσταση που πράγµατι επικρατεί
στα νησιά αυτή τη στιγµή και που επικρατούσε το 2019.
Σας είπα πριν, στην οµιλία µου, ότι σήµερα στις δοµές, στα
τέλη Φεβρουαρίου του 2020, βρίσκονται οριακά λιγότεροι -όχι
πολύ λιγότεροι, αλλά οριακά λιγότεροι- από ό,τι βρίσκονταν στα
τέλη Δεκεµβρίου του 2009. Άρα η αποσυµφόρηση έχει ξεκινήσει
και από εδώ και πέρα, επίσης, θα φύγουν από τα νησιά αυτοί που
εισήλθαν παράνοµα την 1η Μαρτίου του 2020 και αυτό θα παίξει
έναν ρόλο στην αποσυµφόρηση των νησιών και σχεδιάζουµε και
νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω αποσυµφόρηση. Άρα στο
πρώτο τρίµηνο του 2020 θα έχουν φύγει από τα νησιά πάνω από
δέκα χιλιάδες αιτούντες άσυλο.
Επειδή είπατε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ότι θα κάνετε αίτηση κατάθεσης εγγράφων, για να µη σας ταλαιπωρώ, θα σας
δώσω από τώρα το ενηµερωτικό δελτίο που εξέδωσε το Υπουργείο χθες. Βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το ενηµερωτικό, που είναι ήδη γνωστό. Φαντάζοµαι ότι το έχετε ήδη λάβει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό που βρίσκω πάρα πολύ οξύµωρο και στην οµιλία της κ.
Ξενογιαννακοπούλου και στην οµιλία της ειδικής αγορήτριας του
Κινήµατος, αλλά και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, είναι ότι, από τη µια, όλοι συµφωνούµε στην αποσυµφόρηση των νησιών -έχετε κάνει σηµαία όλοι την
αποσυµφόρηση των νησιών- αλλά όταν έρχεται µια διάταξη για
την αποσυµφόρηση των νησιών, σας πιάνουν δεύτερες σκέψεις.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πού θα πάνε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Παρακαλώ, επιτρέψτε µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πού θα πάνε, είπαµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πού θα τους πάτε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Επιτρέψτε µου. Θα σας απαντήσω σε όλα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Έτσι.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Εµείς, λοιπόν, ως Κυβέρνηση, θεωρούµε ότι πρέπει να
εφαρµόσουµε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας.
Η διεθνής υποχρέωση της χώρας µας είναι να παράσχει παροχές σε είδος και σε χρήµα στους αιτούντες άσυλο. Όποιος
λαµβάνει άσυλο είναι πλέον οικονοµικά ανεξάρτητος βάσει των
διεθνών συνθηκών. Μπορεί να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τους έχουµε
για πάντα σε διαµερίσµατα που θα πληρώνονται από το κράτος
ή από διεθνείς οργανισµούς ή να τους δίνουµε εφ’ όρου ζωής
κάποιο επίδοµα. Είναι µια πρόταση. Αν θέλετε, µπορείτε να την
κάνετε. Αν το Κίνηµα Αλλαγής συµφωνεί µε αυτό, αν η Ελληνική
Λύση θεωρεί ότι πρέπει αυτοί που µπαίνουν στην Ελλάδα ισόβια
να ταΐζονται από το ελληνικό κράτος, να το πείτε σαν πρόταση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πού θα πάνε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Εµείς διαφωνούµε. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να εφαρµοστεί το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι ότι αυτός που
παίρνει άσυλο εξέρχεται. Θα πάει όπου πάει ο οποιοσδήποτε
αναζητά δουλειά. Έχει δικαίωµα να δουλέψει, έχει δικαίωµα νόµιµης διαµονής στη χώρα µας, έχει δικαίωµα να πάρει ταξιδιωτικό έγγραφο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Αυτό; Η Ελλάδα είναι το θέµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όπου θέλουν, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ!
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Μπορείτε να µη µε διακόπτετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αν διαφωνείτε µε αυτό που κάνουµε, θα σας κάνω µια
πρόταση: Να µην ψηφίσετε την τροπολογία, αν διαφωνείτε.
Αυτήν την πρόταση σας κάνω. Η Ελλάδα δεν προστατεύεται
µε λαϊκισµό. Προστατεύεται µε αποφάσεις. Οι αποφάσεις καµιά
φορά θέλουν και θάρρος στη ζωή. Αυτό κάνει η Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, δεν καταγράφεται τίποτα από όσα λέτε. Ηρεµήστε. Μη φωνάζετε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Από τη µία, λοιπόν, ισχυρίζεστε στους νησιώτες που µας
παρακολουθούν ότι θέλετε να φύγει από τις δοµές κόσµος και
να υπάρξει αποσυµφόρηση και από την άλλη, διαµαρτύρεστε και
παραπονιέστε, γιατί έρχεται η Κυβέρνηση και κόβει το δικαίωµα
διαµονής, το δικαίωµα παροχών σε χρήµα σε αυτούς που δεν το
δικαιούνται. Το κάνουµε, γιατί αυτές είναι οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας και το κάνουµε εσκεµµένα.
Από εκεί και πέρα, αυτός που παίρνει άσυλο έχει δικαίωµα εργασίας, νόµιµης διαµονής και παίρνει ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και αν δεν έχει εισόδηµα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Έχει δικαίωµα να κάνει αίτηµα για το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα.
Είπατε, κύριε Κεγκέρογλου -και ήταν πολύ σοβαρό αυτό που
είπατε, πολύ σωστό- ότι θα τους βγάλετε από τα λεφτά που δίνει
η Ύπατη Αρµοστεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δίνει στην Ελλάδα,
εµείς τα δίνουµε στην Ύπατη Αρµοστεία.
Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα έντεκα χιλιάδες κρεβάτια για ανθρώπους που είναι σήµερα στα νησιά.
Εµείς επιλέγουµε να πάρουµε και άλλους έντεκα χιλιάδες ανθρώπους από τα νησιά και να τους πάµε στις δοµές που µένουν
σήµερα αυτοί που δεν το δικαιούνται. Εσείς που µιλάτε για αποσυµφόρηση, προτείνετε να κρατήσουµε στις δοµές αυτούς που
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δεν έχουν δικαίωµα να µείνουν, να συνεχίσει να µένει στη Μόρια,
στη ΒΙΑΛ και στο Βαθύ κόσµος που µπορεί να φύγει. Γιατί; Για
να κάνετε αντιπολίτευση;
Παίρνουµε µία δύσκολη απόφαση. Και ξέρω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Με ρωτήσατε αν ρωτήσαµε την Ύπατη Αρµοστεία.
Ενηµερώσαµε τους διεθνείς οργανισµούς για να κάνουµε αυτό
που είναι καλό για το δικό µας τόπο. Δεν παίρνουµε την άδεια
κανενός. Ελπίζω να µην σας ενοχλεί αυτό. Εµείς κάνουµε αυτό
που ως ελληνική Κυβέρνηση θεωρούµε ότι είναι το καλύτερο για
τη δικιά µας χώρα. Άρα είναι ξεκάθαρη η νοµοθεσία πλέον:
Αυτός που παίρνει άσυλο, έχει δικαίωµα από κει και πέρα, µετά
από τριάντα µέρες να είναι οικονοµικά ανεξάρτητος ή να πάει
στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και να ακολουθήσει από κει
και πέρα.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη; Υπάρχει πρόβλεψη. Υπάρχει
το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ», στις οικονοµικές δυνατότητες που
έχουµε για το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» -δεν θα τα πάρουµε από
αλλού για να τα δώσουµε στο «ΗΛΙΟΣ»- που δίνει διαµερίσµατα
για κάποιο διάστηµα, επιµόρφωση και βοήθεια σε αυτούς τους
ανθρώπους για να ενταχθούν στην κοινωνία.
Άρα για µας, αυτός είναι ο στόχος: να αποσυµφορήσουµε τα
νησιά µας και την ίδια στιγµή να φυλάξουµε τα σύνορα, την ίδια
στιγµή να απελάσουµε αυτούς που δεν δικαιούνται της διεθνούς
προστασίας, την ίδια στιγµή να διεθνοποιήσουµε την κρίση. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και εµείς είµαστε στην πρώτη γραµµή για τον
νέο Κανονισµό Ασύλου. Αυτή είναι η πολιτική µας. Έτσι θα αντιµετωπιστεί η κρίση. Είναι µία κρίσιµη κατάσταση και χρειάζεται
ενότητα.
Στις Σέρρες έχουµε επικοινωνήσει µε τον δήµαρχο, µε τον αντιπεριφερειάρχη, µε τους Βουλευτές, έχουµε βρει λύση και είµαι
σίγουρος ότι θα το στηρίξει. Είµαι σίγουρος ότι και εσείς θα το
στηρίξετε για να φύγουν από τα νησιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ο δήµαρχος είναι αντίθετος
µε αυτό που πάτε να ψηφίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Αν προτιµάτε να µένουν στα νησιά, πείτε το.
Γιατί στην πολιτική, κύριε συνάδελφε, ωραία τα µεγάλα λόγια.
Και ο κ. Βαρουφάκης και άλλοι νόµιζαν ότι τα µεγάλα λόγια θα
σώσουν τη χώρα, αλλά η πολιτική θέλει δύσκολες αποφάσεις.
Στα δύσκολα σάς θέλω.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να λάβω τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει τον λόγο και µετά ο κ. Γρηγοριάδης.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ένα λεπτό. Είναι µεγάλος ο κατάλογος, µακρύς. Σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό πραγµατικά.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς µη διαστρεβλώνετε τα λόγια µας.
Και από την άλλη, ήταν κυνική η δική σας προσέγγιση. Εµείς
σαφώς θέλουµε να σας ενθαρρύνουµε και όλο αυτό το διάστηµα
αυτό κάναµε, να σας ενθαρρύνουµε να αρχίσετε τις µετεγκαταστάσεις για την αποσυµφόρηση των νησιών και καλά θα κάνετε.
Και µακάρι να το δούµε αυτό να γίνεται πράξη. Από κει και πέρα,
γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη δική σας πρόβλεψη να είναι
έξι µήνες προκειµένου να υπάρχει µία οµαλή κοινωνική ένταξη
και στήριξη στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες;
Αναφέρατε το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ», πρόγραµµα το οποίο
πραγµατικά στηρίζει την κοινωνική ένταξη. Αυτό περιµένουµε
από εσάς, να µας φέρετε ένα τέτοιο σχέδιο. Και όταν έρχεστε
και λέτε εδώ ότι αυτή τη στιγµή έχετε εξασφαλίσει 700 εκατοµµύρια επιπλέον από τα οποία τα πρώτα 350 εκατοµµύρια θα έρθουν σύντοµα, µπορείτε να κάνετε και τα δύο, και την
αποσυµφόρηση και την οµαλή κοινωνική ένταξη. Άρα δεν έχετε
λόγο να µειώνετε τη στήριξη στις τριάντα µέρες, τη στιγµή που
εσείς οι ίδιοι είχατε θεσπίσει τους έξι µήνες και από κει και πέρα
σαφώς να προχωρήσετε και την αποσυµφόρηση.
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Και να σας υπενθυµίσω ότι δεν µου απαντήσατε όσον αφορά
τη δήλωση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία δηλώνει σε ερώτηση δηµοσιογράφου ότι δεν υπάρχει αίτηµα της
κυβέρνησης αυτό το διάστηµα για µετεγκατάσταση, αλληλεγγύη
και επιµερισµό βαρών από την Ελλάδα στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Λιγότερο από ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή, όπως είθισται τελευταία στη Βουλή
των Ελλήνων, αναφέρατε τον Αρχηγό µας, τον Γραµµατέα µας…
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Με συµπάθεια.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το φαντάζοµαι, ελπίζω να είναι αµοιβαία τα αισθήµατα. Αλλά πραγµατικά στη ροή της συζήτησης δεν
είχε σχέση όλο αυτό.
Εγώ στη ροή της συζήτησης έχω να σας απευθύνω ένα ερώτηµα που έχει σχέση: Εκτός από τις εθνικές µας λεβεντιές προς
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ που τη γράφουµε στα παλιά µας
τα παπούτσια όταν πρόκειται να προστατεύσουµε ρακένδυτους
και κυνηγηµένους ανθρώπους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση –επειδή
λείπατε προηγουµένως που το ρώτησα από του Βήµατος της
Βουλής- κανένα βέτο σκοπεύετε να ασκήσετε;
Την επόµενη εβδοµάδα, αν δεν σας κάνει κόπο πείτε µου, γιατί
µπορούµε να σταµατήσουµε αµέσως όλη αυτή την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοριάδη,
στο τέλος.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μπορούµε να τη σταµατήσουµε,
αλλά πρέπει να ασκήσουµε κάποια βέτο. Και ένα ωραιότατο βέτο
είναι της επόµενης εβδοµάδας ο γενικός προϋπολογισµός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορεί όπως ξέρετε, να προχωρήσει
χωρίς εµάς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέργολου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό αυστηρά, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν απαντήθηκαν ορισµένα ερωτήµατα από τον Υπουργό. Η
συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας που πάσχει, έπασχε
-τώρα βιώνουµε τα καταστροφικά αποτελέσµατα και θα συνεχίσει να παράγει αρνητικά αποτελέσµατα, εάν δεν παρθούν αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση- δεν θα αφήσει να εξελιχθεί
ένα σχέδιο όπως ακριβώς γράφεται, πόσο µάλλον όταν δεν
υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο.
Θέλουµε, λοιπόν, να µας απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα, πιο
συγκεκριµένα, µετά την τοποθέτηση σας: Φεύγουν οι άνθρωποι,
βγαίνουν εκτός δοµών για να µπουν άλλοι. Από το νησί κάποιος
πρέπει να τους µεταφέρει στην ενδοχώρα. Σας είπαµε πού είναι
ο προϋπολογισµός, πού είναι τα εισιτήρια, πού είναι τα µέσα, δεν
µας είπατε αν προβλέπονται από κάπου.
Το δεύτερο είναι, αν αυτοί για τον άλφα ή βήτα λόγο, λόγω συνεννόησης ως ελεύθεροι πολίτες πλέον και κατοικούντες στον
τόπο µας µε ίσα δικαιώµατα, πάνε και «τσαντιρώσουν» σε µία
πλατεία, εφόσον τους αφήνεις ελεύθερους, διότι αυτό βλέπουν
πιο πρόσφορο τώρα που ανοίγει ο καιρός, τι θα κάνετε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Θα σας απαντήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και το λέω αυτό γιατί είναι προτιµότερο να προνοήσουµε και να πούµε ότι για αυτούς τους ανθρώπους που θα επιλέξουν να µείνουν στην Ελλάδα, για όσους
πραγµατικά έχουµε ενδιαφέρον και δίνουµε την προστασία και
την απόφαση την τελική, θα πρέπει να έχουµε σχέδιο κοινωνικής
και οικονοµικής ένταξης. Εάν δεν υπάρχει σχέδιο κοινωνικής και
οικονοµικής ένταξης, τότε κάνουµε µία τρύπα στο νερό, απλώς
αλλάζει ο χαρακτήρας τους, δεν λέγονται µετανάστες, δεν λέγονται αιτούντες άσυλο, λέγονται άνθρωποι που έχουν την προστασία και κάθονται στην αυλή του σχολείου, στο ένα ή στο
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το δεύτερο που πρέπει να µας
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πείτε είναι εάν πράγµατι, σύµφωνα µε τη δήλωσή σας και µε τη
δική µου άποψη, γιατί έτσι είναι, έτσι φαίνεται ότι είναι, έχουν
το δικαίωµα από το εγγυηµένο και την επιδότηση ενοικίου, µέσα
στο σύντοµο διάστηµα των τριάντα ηµερών να µεταβάλλουν, να
ενταχθούν κοινωνικά, να έχουν την έγκριση αυτής της διαδικασίας, προκειµένου να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα. Εάν δεν
το θεωρείτε, που δεν υπάρχει περίπτωση πριν από τρεις - τέσσερις µήνες να δουν ευρώ ή να δουν έγκριση για επιδότηση ενοικίου, πρέπει να προβλέψετε κάτι για το διάστηµα αυτό, µία
διαδικασία που θα ενταχθούν.
Περιµένουµε τις απαντήσεις σας σε σχέση µε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
Τελειώνοντας ο Υπουργός θα συνεχίσουµε µε τους Βουλευτές
που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε
ότι η προτεραιότητά µας πρέπει να είναι η αποσυµφόρηση των
νησιών. Άρα εάν δεν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία και παραµείνουν, σε έξι µήνες σηµαίνει ότι όσοι παίρνουν άσυλο ή ήδη έχουν
πάρει άσυλο, θα µείνουν για έξι µήνες παραπάνω.
Εγώ δεν µπορώ να υποστηρίξω ότι µπορούν να µείνουν παραπάνω στα νησιά οι άνθρωποι που ήδη έχουν πάρει άσυλο. Πρέπει
να νησιά να αποσυµφορηθούν. Και στην πολιτική χρειάζονται επιλογές.
Ο κ. Κεγκέρογλου, πολύ σωστά είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες
σε τριάντα µέρες αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν. Ίσως δηµιουργεί πρόβληµα στην εικόνα της χώρας µας ως τελικός προορισµός. Μπορεί. Υπάρχει το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ», υπάρχει το
κοινωνικό κράτος, υπάρχουν µηχανισµοί στήριξης. Αλλά από κει
και πέρα δεν µπορούµε να κρατάµε έντεκα χιλιάδες άτοµα στις
δοµές, όταν έχουµε έντεκα χιλιάδες άτοµα στα νησιά που κοιµούνται κάτω από δέντρα. Νοµίζω ότι σε αυτό θα συµφωνήσουµε.
Ούτε είναι λύση, εκτός αν υπονοείτε ότι αυτό είναι η λύση, να
γεµίσουµε την Ελλάδα δοµές. Εάν η λύση που προτείνετε είναι
να γεµίσουµε την Ελλάδα δοµές για να µένουν και αυτοί που δεν
δικαιούνται, για πάρα πολύ καιρό, οι δοµές στη χώρα µας είναι
µόνο για τους αιτούντες άσυλο. Και κανονικά, κανείς δεν θα
έπρεπε να µένει σε καµµία δοµή πάνω από τέσσερις µήνες. Κανονικά η χώρα µας έπρεπε να έχει ελάχιστες δοµές. Όλη η
ανάγκη των δοµών δηµιουργήθηκε, γιατί µε τη νοµοθεσία του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί η διαδικασία και έµεναν
για πολλά-πολλά χρόνια αιτούντες άσυλο. Γι’ αυτό δηµιουργήθηκε αυτή η συµφόρηση. Και γι’ αυτό από τις πρώτες ενέργειες
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να αλλάξει τον νόµο του ασύλου.
Για το θέµα των αιτηµάτων της κ. Γιόχανσον, µε την κ. Γιόχανσον µίλησα πριν από λίγο για να διευκρινίσω τι ακριβώς; Είπα ξεκάθαρα στην οµιλία µου ότι η Ελλάδα µε την παρούσα
Κυβέρνηση έχει υποβάλει δύο φορές γραπτώς αιτήµατα µετακινήσεων, ένα γενικό θεσµικό και ένα ειδικό.
Έχουµε πει µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ότι θα
κάνουµε επίκληση στο άρθρο 78.3. Δεν έχουµε κάνει επίκληση
συγκεκριµένη του 78.3 για έναν πολύ απλό στρατηγικό λόγο, ότι
ακόµα είµαστε στη µέση της διαδικασίας της κρίσης. Δεν γνωρίζουµε συγκεκριµένα αυτήν τη στιγµή τι χρειαζόµαστε. Για να κάνεις µετακινήσεις και να ζητήσεις µετακινήσεις πρέπει να
ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος αυξηµένης έντασης. Όταν ολοκληρωθεί η κατάσταση αυξηµένης έντασης και σταµατήσει αυτή
η κατάσταση στα σύνορα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πότε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Εµείς κρατάµε τα σύνορα όσο χρειαστεί. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση συνολικά, η Ελλάδα, είναι στην πρώτη γραµµή πιέζοντας
την Τουρκία να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση -και το νούµερο που δώσατε είναι παντελώς λανθασµένο για τα νησιά- όταν έχουµε την
τελική εικόνα, αν υπάρξει πρόβληµα…
Εµείς δεν θέλουµε να γίνει το πρόβληµα του 2015 και να µπουν
ένα εκατοµµύριο. Τελικά εσείς τότε κάνατε αίτηµα το 2016, αν
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θυµάµαι, και µετακινήσατε είκοσι ένα χιλιάδες άτοµα από το ένα
εκατοµµύριο. Η µετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε το άρθρο 78.3 αφορούσε είκοσι ένα χιλιάδες άτοµα όταν µπήκαν ένα εκατοµµύριο.
Άρα, αυτήν την στιγµή εµείς περιµένουµε. Έχουµε κάνει το
γραπτό αίτηµα ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις
27 Ιανουαρίου στην κ. Γιόχανσον. Χθες στο συµβούλιο συζητήθηκαν και έκτακτα µέτρα ειδικά για τα ασυνόδευτα για λόγους
κοινωνικής ευαισθησίας. Το γενικό πλαίσιο θα το δούµε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση και ξέρουµε
ακριβώς τι χρειαζόµαστε.
Εµείς θα ζητήσουµε τα µέγιστα που χρειάζεται η Ελλάδα. Μη
σας ανησυχεί αυτό.
Επίσης, είπατε για το θέµα του εκβιαστικού βέτο. Το είπε και
ο κ. Τσίπρας. Έχετε αρχίσει και συνεννοείστε ξανά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το είχα πει πρώτος εγώ, κύριε
Υπουργέ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Στην Ελλάδα το 2015 αυτή ήταν η πολιτική σας για την οικονοµία. Εκβιαστικό βέτο είπατε σε όλα. Τελικά, δεν βάλατε βέτο
πουθενά και πήγαµε στο τρίτο µνηµόνιο.
Η αλήθεια είναι ότι στον χώρο των µεγάλων δεν λειτουργεί
έτσι η πραγµατικότητα. Η χώρα µας είναι ένας αξιόπιστος συνοµιλητής και ζητάει αυτά που χρειάζεται και θα πάρουµε αυτά που
απαιτούνται για το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιώργος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει
ο κ. Κοτρωνιάς και στη συνέχεια ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την Ελληνική Λύση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι,
επειδή όπως υπέθεσα, εξαντλήθηκε η συζήτηση του σχεδίου
νόµου στα άρθρα του, θα ενισχύσω την επιχειρηµατολογία για
ορισµένες από τις προσβλέψεις του σχεδίου νόµου.
Κατ’ αρχάς, το παρόν σχέδιο νόµου συµβάλλει έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση να παίξει ρόλο παραγωγού ανάπτυξης πέρα και έξω
από τον κλασσικό της ρόλο, που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη,
του επιχειρηµατία και η κάλυψη των καθηµερινών αναγκών του.
Αυτό είναι πραγµατικά στρατηγική. Όλα τα άλλα είναι διευθετήσεις ή ρυθµίσεις που είναι, επίσης, απαραίτητες.
Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόµενες ρυθµίσεις ενισχύουν την
ικανότητα της αυτοδιοίκησης και επιταχύνουν τις αναγκαίες διαδικασίες θέτοντας στο επίκεντρο το αποτέλεσµα µε όχηµα τον
επαγγελµατισµό.
Θα αναφερθώ ειδικότερα σε συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου που τα γνωρίζω καλά και µπορώ να αξιολογήσω τη χρησιµότητα και την επίπτωσή τους στη µετεξέλιξη της
αυτοδιοίκησης, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική της, µια
προοπτική που θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και
το περιβάλλον, δύο έννοιες που θα πρέπει να διαχέονται στις πολιτικές που εφαρµόζονται.
Τι προσδοκούµε; Προσδοκούµε σε µια αυτοτροφοδοτούµενη
και βιώσιµη ανάπτυξη που θα στηρίζεται, θα στηρίζει και θα σχεδιάζεται από την τοπική κοινωνία, την τοπική εταιρική σχέση, η
οποία οφείλει να βελτιώσει την ικανότητά της µέσα από µια συνολική βελτίωση όλων των συντελεστών που την επηρεάζουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη µόχλευσης της αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας µε έµφαση στις πολιτικές ενδογενούς
ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης στην καινοτοµία, την επικουρικότητα, την εξοικονόµηση πόρων και, τέλος, -το ξεχνούµε
πολλές φορές αυτό και αυτό είναι πολύ σηµαντικό στον ρόλο της
αυτοδιοίκησης- στην ένταξη της χωρικής διάστασης στη διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης.
Όπως, όµως, είναι αυτονόητο κάθε προσπάθεια θα πρέπει να
στηρίζεται από αυτούς που αποτελούν το υποκείµενο της ανάπτυξης, δηλαδή από τις τοπικές κοινωνίες.
Βασική προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η εξασφάλιση του
αναγκαίου θεσµικού και διοικητικού ισοζυγίου, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι βιώσιµη και αυτοδύναµη και, επίσης, η ύπαρξη των
αναγκαίων µηχανισµών υποστήριξης που παίζουν ρόλο επιτα-
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χυντή, όπως συνηθίζουµε να λέµε, της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Τέτοιους µηχανισµούς αποτελούν οι πολυµετοχικές αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες και οι προωθούµενοι στο πλαίσιο του
παρόντος σχεδίου νόµου Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι µπορεί να προκύψουν και ως µετεξέλιξη
των αναπτυξιακών εταιρειών, επειδή ακριβώς αξιολογήθηκε θετικά το παραγόµενο από αυτούς έργο.
Θα συνεχίσουν, εποµένως, µέσα από την επιτυχηµένη δράση
τους να διασυνδέουν την προοπτική τους, που είναι πολύ σηµαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, µε την προοπτική των περιοχών όπου
δραστηριοποιούνται, δηλαδή µε την επιτυχία των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια για συνολική ανάπτυξη.
Αποτελούν, άλλωστε, όπως συνηθίζω και λέω, το σηµείο σύγκλισης, δηλαδή το σηµείο της συµφωνίας της τοπικής εταιρικής
σχέσης στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται για τον τρόπο
και τη διαδικασία προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και των τοπικών συµφερόντων. Υποστηρίζουν την αυτοδιοίκηση στα θέµατα που την αφορά, δηλαδή στον σχεδιασµό και στην
υλοποίηση έργων ανάπτυξης. Υποστηρίζουν, όµως, και την επιχειρηµατικότητα ως τη µόνη επιλογή για δηµιουργία βιώσιµων
θέσεων εργασίας και εισοδήµατος.
Για τον λόγο αυτό λειτουργούν ως µια συγκολλητική ουσία, θα
έλεγα, µεταξύ των δύο επιπέδων, του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα, αποτυπώνοντας ό,τι καλύτερο έχει ο κάθε τοµέας από αυτούς.
Σε περιφερειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο, λειτουργούν και
αποτελούν πυρήνες συγκέντρωσης τεχνογνωσίας και κυρίως ανθρώπων που αποφάσισαν να µείνουν στον τόπο τους.
Η ταύτιση τώρα της πορείας τους µε την πορεία της περιοχής
όπου δραστηριοποιούνται αποτελεί επιπρόσθετα ένα σηµαντικό
κίνητρο για συνεχή βελτίωση. Χαρακτηριστικό στοιχείο δε αυτών,
είναι ότι απαγορεύεται ρητά η άµεση ή έµµεση επιχορήγησή
τους από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το δηµόσιο.
Επειδή τελικά, όπως προείπα, αποτελούν τους τοπικούς επιταχυντές, για τον λόγο αυτό η προσπάθεια που επιχειρείται µέσα
από το σχέδιο νόµου για την ενίσχυση του ρόλου και της χρησιµότητάς τους, για την ενίσχυση της αναγκαίας ευελιξίας και τελικά για την απελευθέρωση της παραγωγικής δυναµικής τους µε
βρίσκει απόλυτα σύµφωνο.
Στο µέτωπο της ανάπτυξης που θα πρέπει να έχουµε και που
έχει ανάγκη η χώρα µας, ευελπιστούµε, στοχεύουµε να έχουν
ακόµα πιο ενισχυµένο και ουσιαστικό ρόλο µε συµµάχους την
κοινωνία και τους θεσµούς της. Με αυτούς πορεύτηκαν, µε αυτούς πρέπει να συνεχίσουν να πορεύονται. Άλλωστε και οι ευρωπαϊκές πολιτικές συγκλίνουν στο θέµα αυτό και ενισχύουν
αντίστοιχους µηχανισµούς. Ειδικά δε στις διαδικασίες ανάπτυξης
από τη βάση προς τα επάνω είχαν ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη
των αναγκαίων πολιτικών, ενώ προβλέπεται στους νέους κανονισµούς η ενισχυµένη συνέχισή τους.
Εστιάζοντας τώρα σε µερικά άρθρα του σχεδίου νόµου, λέω
την άποψή µου ότι το άρθρο 3 είναι πλήρες και καλά δοµηµένο.
Βέβαια, δεν το αναλύω γιατί το έχετε µπροστά σας έτσι κι αλλιώς.
Η απαλοιφή της παραγράφου 16.1 έχει ήδη προωθηθεί µέσα
από τις νοµοτεχνικές ρυθµίσεις που µας καταθέσατε.
Οι προβλέψεις των άρθρων 4 και 5 ενισχύουν την ικανότητα
και την αποτελεσµατικότητα των δήµων και των περιφερειών
µέσω οριζόντιας στήριξης µε τους προβλεπόµενους φορείς και
επιταχύνουν την παραγωγή αναπτυξιακού έργου µε αξιοποίηση
της συµπληρωµατικότητας, αναγκαίο εργαλείο, αναγκαία έννοια.
Θετική είναι η πρόβλεψη ανάθεσης καθηκόντων έµµισθων ειδικών συµβούλων, δηµάρχων, περιφερειαρχών σε επιστήµονες
ή εµπειρογνώµονες ειδικού σκοπού ή κατέχοντες αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γιατί να παραξενευόµαστε για την άµµισθη παροχή υπηρεσιών; Δεν θέλουµε να ενεργοποιηθούµε όλοι µαζί; Δεν θέλουµε
να κοιτάµε στο ίδιο σηµείο, να συµβάλλει ο καθένας από τη µεριά
του; Όταν αυτό γίνεται, το επικρίνουµε. Όταν δεν γίνεται, λέµε
ότι δεν αφήνουµε τους πολίτες να βοηθήσουν ο καθένας µε το
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µερίδιο που του αναλογεί.
Κλείνοντας, η πρόβλεψη σύστασης θέσεων ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών, επίσης, θα καταστήσει πιο λειτουργική, πιο εξωστρεφή και πιο δυναµική τη δράση των δήµων. Πώς
θέλουµε τους δήµους παραγωγούς ανάπτυξης όταν οι αντιδήµαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες, επίσης, δεν έχουν τους ανθρώπους που θα µετεξελίξουν τη γνώση σε καθηµερινή παραγωγική
αξία; Δεν είναι δυνατό αυτό να συµβεί.
Έτσι λοιπόν –και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε- µε το παρόν σχέδιο νόµου δηµιουργείται ένα πλαίσιο που στοχεύει στο αποτέλεσµα, για το οποίο βέβαια και θα κριθεί όπως και η αυτοδιοίκηση
την οποία υπηρετεί το παρόν σχέδιο νόµου.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι εκφράσεις που ακούστηκαν
από προηγούµενο οµιλητή τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αποτυπώνουν
πραγµατικά τα προβλεπόµενα στο σχέδιο νόµου, απαντήθηκαν
από τον κ. Λιβάνιο, τον κύριο Υφυπουργό, και νοµίζω καλό θα
είναι αυτά που αναφέρονται στην Αίθουσα αυτή να αποτυπώνουν
την πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο φιλοδοξεί και
θα πετύχει να αποκαταστήσει δυσλειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και να της λύσει τα χέρια σε ό,τι αφορά κυρίως δύο
βασικά θέµατα, πρώτον, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του
προσωπικού της και, δεύτερον, την παραγωγή έργου. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δήµαρχοι βγαίνουν για να κάνουν
έργο και όχι για να ταλαιπωρούνται και να παραπαίουν σε έναν
κυκεώνα γραφειοκρατίας.
Όλοι λένε και υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι αναγνωρίζουν τον αναπτυξιακό της ρόλο. Σήµερα που γίνεται προσπάθεια να δουλέψει αποτελεσµατικά και
γρήγορα, εµφανίζονται επιφυλακτικοί και αντίθετοι.
Όσοι έχουµε υπηρετήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουµε ότι από τη στιγµή που ξεκινούσε για να υλοποιηθεί ένα µεγάλο έργο για την περιοχή, ο χρόνος που µεσολαβούσε από τη
σύλληψη της ιδέας, τη µελέτη, τη δηµοπράτηση και την υλοποίηση ήταν πάρα πολύ µεγάλος και αυτό οφειλόταν κυρίως στην
έλλειψη εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού στους δήµους, το οποίο αναγκαστικά λόγω µνηµονίου δεν εµπλουτίστηκε
και το οποίο θα εκπονούσε τις βασικές µελέτες του έργου, οφείλεται στην έλλειψη του πιστοποιηµένου οικονοµικού προσωπικού
το οποίο θα το ενέτασσε σε κάποιο χρηµατοδοτικό ή ευρωπαϊκό
πρόγραµµα και του απαραίτητου εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού, το οποίο θα συµπλήρωνε µε ειδικές µελέτες που
χρειαζόταν κάποια εξειδικευµένα έργα τη βασική αρχική µελέτη
του έργου.
Ακόµα και σε µεγάλους δήµους οι αναθέσεις µελετών σε εξειδικευµένους επιστήµονες απαιτούσε πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες, αφού οι δηµοτικές υπηρεσίες -όπως ανέφερα- δεν
είχαν την εξειδίκευση που απαιτούσαν κάποια ειδικά έργα.
Αποτέλεσµα αυτού ήταν µέσα στη διάρκεια µιας θητείας πολλές δηµοτικές αρχές, ειδικά σε δήµους µικρούς που δεν είχαν
πιστοποιηµένες τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, να µην µπορούν να ολοκληρώσουν αυτό το έργο, µε δυσµενείς ασφαλώς
συνέπειες τόσο πολιτικές για τις ίδιες τις δηµοτικές αρχές όσο
και ουσίας για τις κοινωνίες, που δεν απολάµβαναν τη µέσω του
έργου βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Στο άλλο θέµα του στελεχιακού δυναµικού των δήµων, η πολυδιαφηµισµένη κινητικότητα η οποία θα έδινε λύση στην υποστελέχωση των µικρών δήµων, των ορεινών και µειονεκτικών
νησιωτικών δήµων, αλλά και η οποία θα έκανε καλύτερη κατανοµή στελεχιακού δυναµικού σε όλους τους δήµους της χώρας
είναι γνωστό ότι όχι µόνο δεν έχει δώσει αποτελέσµατα, αλλά µάλιστα σε µερικές περιπτώσεις έδωσε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα, όπως ακούσαµε από αυτό το Βήµα σήµερα και από
τον συνάδελφό µου τον κ. Ζεµπίλη.
Μένω σε αυτούς τους δύο βασικούς για την αυτοδιοίκηση παράγοντες, οι οποίοι έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της, την
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καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την καλύτερη παραγωγή
έργου, παράγοντες οι οποίοι δυσλειτουργούν και πάσχουν, τους
οποίους το νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση θεραπεύει και
βελτιώνει, εισάγοντας σύγχρονα, ευέλικτα και αποτελεσµατικά
εργαλεία, σεβόµενο πάντα την υφιστάµενη νοµοθεσία σε όλα τα
επίπεδα.
Έτσι συστήνεται η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού τοπικού και περιφερειακού επιπέδου ως ανωτάτου συµβουλευτικού
οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών µε εισηγητές αρµοδιότητες.
Δεύτερον, εισάγεται ο θεσµός της τεχνικής βοήθειας τόσο
στις υπηρεσίες διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και στους δήµους.
Τρίτον, προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ευέλικτα και πρωτοποριακά νοµικά
πρόσωπα των ΟΤΑ Α και Β βαθµού, στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων.
Τέταρτον, εισάγεται ένα πρωτοποριακό σύστηµα υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ µέσα από προγραµµατικές
συµβάσεις µε τις τεχνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Οικονοµικής Διαχείρισης, των ΜΟΔ Α.Ε., των αναπτυξιακών οργανισµών και των δικτύων των δήµων, ώστε να εκκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες
ανάθεσης, µελέτης και επίβλεψης, χωρίς –προσέξτε- καµµία παρέκκλιση από τον ν.4412/2016, οι οποίες ως γνωστόν –όπως ήδη
ανέφερα προηγουµένως- έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της υποστελέχωσης και σε κάποιες περιπτώσεις ορεινών και νησιωτικών
δήµων της παντελούς απουσίας τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
Πέµπτον, εισάγεται νέο πλαίσιο για τη συνεργασία φορέων της
τοπικής αυτοδιοίκησης και µπορούν πλέον οι ΟΤΑ και συγκεκριµένα νοµικά τους πρόσωπα να συµβάλλονται µεταξύ τους για
την άσκηση αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να
παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους δηµότες.
Έκτον, δηµιουργείται για πρώτη φορά µητρώο δεδοµένων τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους και της οικονοµικής τους
λειτουργίας για τη χάραξη αποτελεσµατικών και στοχευµένων
αναπτυξιακών πολιτικών.
Έβδοµον, εισάγονται σηµειακές τροποποιήσεις στο θεσµικό
πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», µε σκοπό
τη θεραπεία των παθογενειών στην οικονοµική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ.
Σε ό,τι αφορά θέµατα δηµόσιας διοίκησης και κινητικότητας,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν
κατά την εφαρµογή των προηγούµενων κύκλων κινητικότητας,
όπου το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η απουσία κεντρικού συνολικού προγραµµατισµού στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών
και, δεύτερον, διαδικασίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί στον ορισµένο χρονικό ορίζοντα, µε αποτέλεσµα αιτήσεις υπαλλήλων για
µετάταξη-απόσπαση να µην έχουν ολοκληρωθεί και να εκκρεµούν από τους πρώτους κύκλους του 2018, µε συνέπεια να µην
έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των υπηρεσιών, η απουσία αξιολόγησης των λειτουργικών αναγκών των φορέων και η πολιτική να
δίνεται βάρος µόνο στη διασφάλιση του δικαιώµατος του υπαλλήλου για µετάταξη ή απόσπαση ενέχει και ενείχε πάντα ένα κίνδυνο υποστελέχωσης των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της µη
εύρυθµης λειτουργίας τους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται η δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών
καθώς η κινητικότητα συνδέεται πλέον µε άµεσο τρόπο και µε
τον ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της δηµόσιας διοίκησης, παρέχεται
για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους νοµική
υποστήριξη οριζόντια σε όλο το ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου φορέα. Ρυθµίζονται θέµατα αδειών ειδικά για υπαλλήλους
που έχουν άρρωστα άτοµα στην οικογένεια.
Τέλος, επιτρέψτε µου να αναφερθώ πολύ σύντοµα στην επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και λειτουργίας του ΑΣΕΠ,
αφού προβλέπεται για την επιτάχυνση του έργου του η µείωση
των τµηµάτων του ΑΣΕΠ από πέντε σε τρία, η έκδοση από το
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ΑΣΕΠ και όχι από τον Υπουργό της πράξης για τα πάγια µέρη
του περιεχοµένου των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων και
άλλες σχετικές βελτιώσεις.
Θα µπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα κεφάλαια του νοµοσχεδίου, µένω όµως σε αυτά, τα οποία θεωρώ απαραίτητα για
τη λειτουργία των ΟΤΑ και του δηµοσίου και κλείνω µε τη βεβαιότητα ότι το παρόν νοµοσχέδιο, αντί του τέλειου µπάχαλου που
θα είχαµε µε την εφαρµογή του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» του ΣΥΡΙΖΑ, στοχεύει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού σχεδιασµού και την ενδυνάµωση της αναπτυξιακής προοπτικής της αυτοδιοίκησης,
στην εξάλειψη διοικητικών παθογενειών και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, στην αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού δηµόσιας διοίκησης, στη µέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ξεκάθαρο πως το µεταναστευτικό έχει ξεφύγει από τον
έλεγχο της Κυβέρνησης. Το επιβεβαίωσε ο κ. Μηταράκης, δυστυχώς. Όταν υποτιµάς ένα πρόβληµα, συνήθως δεν το λύνεις
ποτέ. Για να µην υπάρχει στρεβλή πληροφόρηση, θα ξεκινήσω
από το εξής: Από το 2015 η Τουρκία άρχισε την κατασκευή ενός
έργου που θα κάλυπτε επτακόσια εξήντα τέσσερα χιλιόµετρα
στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, ένα τείχος ύψος τεσσάρων µέτρων από µπετόν, έτσι ώστε να εµποδίσει τις µεταναστευτικές
ροές ανεπιθύµητων για την ίδια Σύριων ή Κούρδων στο έδαφός
της. Το τείχος αυτού ολοκληρώθηκε το 2018 και βρίσκεται σήµερα σε πλήρη λειτουργία, αποκλείοντας την είσοδο στην Τουρκία προσφύγων από τη Συρία.
Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται από τον προπαγανδιστικό µηχανισµό της Τουρκίας που προσπαθεί να τροµοκρατήσει ολόκληρη την Ευρώπη, µε ένα τσουνάµι µεταναστών που δήθεν
µετακινείται προς τα τουρκικά σύνορα από τη Συρία.
Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, η Τουρκία, φορώντας υποκριτικά τον µανδύα του ανθρωπισµού, υποδέχεται ευχαρίστως µουσουλµανικούς πληθυσµούς, κατά προτίµηση από το Πακιστάν,
από την Αφρική, όπου προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια είτε δωρεάν είτε µε συµβολικό αντίτιµο 50 ευρώ, προς την Κωνσταντινούπολη, από το Αφγανιστάν, από το Μπαγκλαντές, από το Ιράν
και από πολλές άλλες µουσουλµανικές χώρες.
Ο τελικός στόχος της είναι να εφαρµόσει τη ρήση του Οζάλ,
σύµφωνα µε την οποία δεν χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο µε
τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουµε µερικά εκατοµµύρια από
την εδώ πλευρά και να τελειώνουµε µε αυτούς. Αυτό ακριβώς
είναι το καλά οργανωµένο σχέδιο του υβριδικού πολέµου εναντίον της Ελλάδας κυρίως, αλλά και της Ευρώπης.
Νοµίζω εδώ πως η παροµοίωση του Προέδρου της Ελληνικής
Λύσης των συνθηκών που βιώνουµε σήµερα µε αυτές της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν ήταν καθόλου υπερβολική. Δεν βιώνουµε ένα µεταναστευτικό πρόβληµα, αλλά ξεκάθαρα τον
υβριδικό µεταναστευτικό πόλεµο της Τουρκίας.
Στο θέµα των ΟΤΑ τώρα ο κοινοτικός τρόπος διακυβέρνησης
είναι αλληλένδετος µε την Ελλάδα, είναι µέρος της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα. Από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες ήταν οργανωµένοι σε τοπικές κοινότητες, στα γνωστά κράτη - πόλεις. Για
αυτές τις κοινότητες έχουν µιλήσει ο Κοντογιώργης, ο Καραβίδας, ο Καστοριάδης, ο Γιανναράς και πάρα πολλοί άλλοι.
Αυτήν την υγιή κοινοτική παράδοση το νεοελληνικό κράτος
που διαµορφώθηκε ως κακέκτυπο των ευρωπαϊκών δεν τη σεβάστηκε. Δηµιούργησε ένα υδροκέφαλο κράτος στην Αθήνα και
αποµύζησε την επαρχία µε τη φορολογία και µε τη µετανάστευση. Γύρω από αυτό δηµιουργήθηκε η µικρή επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση που υποστήριξε όλους όσοι δεν
χώρεσαν στο δηµόσιο σε περιφερειακές υπηρεσίες. Είναι αυτό
που σήµερα θεωρείται από κάποιους ως δείγµα της οπισθοδρόµησης της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς, όµως, να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα κράτος υπηρέτης των
λίγων, των διοικούντων.
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Ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια τώρα που έφερε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας ήταν η αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης των δήµων. Το σκεπτικό του υπαγορευόταν από την ανάγκη
να διοικηθούν οι δήµοι, επειδή η απλή αναλογική είχε δηµιουργήσει ένα τοπίο όπου δεν υπήρχαν εξουσίες του ενός ανδρός ή
της µίας παράταξης, αλλά πολυφωνία, δηλαδή ο δήµος. Δεν δόθηκε, όµως, καν χρόνος να δοκιµαστεί ο θεσµός.
Σαν να µην έφτανε δε αυτό, µε το άρθρο 12 καταργήθηκαν τα
δηµοψηφίσµατα. Ξέρετε ποιος κατήργησε τα δηµοψηφίσµατα ή
µάλλον τον κοινωνικό, τον κοινοτικό τρόπο διακυβέρνησης; Οι
Βαυαροί σε έναν από τους πρώτους νόµους -τον τρίτο για την
ακρίβεια- που εισήχθη στο τότε νέο κράτος του Όθωνα. Αυτός ο
νόµος έλεγε τα εξής: «Συνελεύσεις δε της ολοµέλειας των δηµοτών προς σύσκεψιν περί απόφασιν περί δηµοτικών ή άλλων
υποθέσεων δεν επιτρέπεται». Αναφέροµαι στον νόµο περί συστάσεως των δήµων, Βασίλειον της Ελλάδος από τις 27-12-1833.
Σε αυτόν τον νόµο προδιαγράφεται ποιος µπορεί να δηµιουργήσει έναν δήµο, χωριά άνω των τριακοσίων κατοίκων, ποια είναι
τα έσοδά του, ποια είναι τα καθήκοντα των εκλεγµένων, πώς γίνονται οι εκλογές και ποια είναι τα δηµοτικά έσοδα. Το κείµενο
είναι γραµµένο στα ελληνικά και στα γερµανικά, ενώ ενίοτε παρεµβάλλονται και αγγλικοί όροι.
Οι νέοι ηγεµόνες έπρεπε να θέσουν τους κανόνες τους -οι σηµερινοί επίσης- έτσι ώστε να υπάρξει η αλλαγή, η µετεξέλιξη, ή
η ασυνέχεια κατά άλλους, µε την υπαγωγή στους κανόνες της
Εσπερίας.
Σήµερα κατατίθεται ένας νόµος για την ανάπτυξη των δήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Διαπιστώνεται ότι οι δήµοι έχουν ανάγκες. Η απάντηση είναι
να παρέχεται βοήθεια από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, από τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τα δίκτυα δήµων και από τη
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Α.Ε. στα άρθρα 4 και 5. Δηλαδή
ξανά η κεντρική διοίκηση θα ελέγχει, προφανώς κάτω από αυτούς που στην πραγµατικότητα κυβερνούν την Ελλάδα, από τους
ξένους ξανά.
Δεν είναι δηµοκράτης πάντως αυτός που δεν θέλει δηµοψηφίσµατα και συνεργασίες. Δεν είναι καν φιλελεύθερος, όταν δεν
αφήνει τους δήµους να λειτουργήσουν µόνοι τους. Εάν δεν
έχουν στελέχη, τότε να αποτύχουν, να δεχθούν τις πιέσεις των
πολιτών και να εµφανιστούν νέες δυνάµεις για να τους αντικαταστήσουν, όπως συµβαίνει πάντοτε στις δηµοκρατίες, να εκδώσουν οµόλογα, όπως στο εξωτερικό και να πετύχουν ή να
αποτύχουν.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες εκδίδονται δηµοτικά οµόλογα, τα
οποία είναι γνωστά ως municipal bonds. Ακόµη και σήµερα δε
που οι αποδόσεις είναι κάτω από το 1% συνεχίζουν να υπάρχουν
δηµοτικά οµόλογα αξίας 1,9 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Έχουν
χρεοκοπήσει οι δήµοι στις Ηνωµένες Πολιτείες; Ασφαλώς, όπως
για παράδειγµα ο Δήµος Ντιτρόιτ το 2013, η µεγαλύτερη δηµοτική χρεοκοπία στις Ηνωµένες Πολιτείες µε χρέος αξίας 18,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η αιτία ήταν η κατάρρευση της
αυτοκινητοβιοµηχανίας, ενώ η χρεοκοπία οδήγησε στην ανασύνταξη της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λίγο ησυχία παρακαλώ από τα υπουργικά έδρανα! Μεγάλη συµφόρηση βλέπουµε
στα υπουργικά έδρανα. Δεν ακούει ο Υπουργός, µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, σας παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Το συνηθίζουν οι Υπουργοί της Νέας
Δηµοκρατίας. Το βλέπουµε κάθε φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε Βιλιάρδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Η χρεοκοπία, λοιπόν, του Ντιτρόιτ
οδήγησε στην ανασύνταξη της πόλης και στην ανάκαµψή της.
Ήταν η γνωστή δηµιουργική καταστροφή του Σουµπέτερ, που η
Ελλάδα δεν τόλµησε το 2010, επιλέγοντας να διασώσει τις γαλλικές και τις γερµανικές τράπεζες, µε αποτέλεσµα την κυλιόµενη
χρεοκοπία που θα βιώνουµε πολλά χρόνια ακόµη και το ξεπούληµα των πάντων στους νέους ιδιοκτήτες της χώρας. Είναι µία

10966

οδύνη δίχως τέλος αντί ένα οδυνηρό τέλος.
Έχουν χρεοκοπήσει ποτέ στην Ελλάδα δήµοι; Όχι, πάντοτε κάποιος τους διασώζει, το κράτος, αυξάνοντας τα χρέη του, τα δικά
µας χρέη, όλων εµάς.
Θα κλείσω µε τα ΕΛΤΑ, καταθέτοντας ένα από τα πολλά άρθρα
από το 2016 που αναφέρεται σε γκρίζες ζώνες και σε σκελετούς.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά µαζί µε τον ισολογισµό, σηµειώνοντας πως το 2011 ακόµη τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα µε 484
εκατοµµύρια ευρώ τζίρο, τεράστιο τζίρο.
Τελικά, δεν θα αφήσετε καµµία επιχείρηση χωρίς να χρεοκοπήσει και να ξεπουληθεί, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, αεροδρόµια,
λιµάνια, «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», τα πάντα. Δεν θα µείνει τίποτα στην Ελλάδα. Ακόµη χειρότερα, παρά το ότι ξεπουλάµε το δηµόσιο
χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, πρόσφατα στα 356 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προφανώς, δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει
µία έξυπνη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Βερναρδάκης Χριστόφορος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα
ακολουθήσουν ο κ. Λιούτας, η κ. Μάνη - Παπαδηµητρίου και ο κ.
Κάτσης. Αυτή είναι η επόµενη τετράδα.
Ορίστε, κύριε Βερναρδάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, θα ξεκινήσω από την τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί και µε την οποία δηµιουργείται ανώνυµος εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίηση του Εθνικού
Κήπου και του λόφου Φιλοπάππου. Εδώ νοµίζω ότι βρισκόµαστε
µπροστά σε ένα τελείως εξωφρενικό παράδοξο. Ο λόφος Φιλοπάππου -το είπε και ο εισηγητής, ο κ. Σπίρτζης- αποτελεί οργανωµένο αρχαιολογικό χώρο από το 2008 επί υπουργίας Μιχάλη
Λιάπη. Με την τροποποίηση του άρθρου 7 του αρχαιολογικού
νόµου -που ψηφίστηκε πέρσι- κατοχυρώθηκε η κυριότητα και η
διαχείριση των αρχαιολογικών µνηµείων µόνο από το Υπουργείο
Πολιτισµού ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που ανήκει
στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Εδώ έχουµε, λοιπόν, µία ανώνυµη εταιρεία η οποία θεσµοθετείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουµε υπέρβαση δηλαδή
αρµοδιοτήτων, αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού σε ανώνυµη εταιρεία η οποία δεν ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού ούτε
είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Και αντί να έχουν πάρει φωτιά τα υπουργικά έδρανα για να
ελέγξουν αυτή την τροπολογία –η οποία έχει κατατεθεί από χθες
το βράδυ έξω από το κυρίως πλαίσιο του νόµου- είδαµε µε έκπληξη την Υπουργό να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να φεύγει
από την Ολοµέλεια, ενώ είναι µείζον ζήτηµα αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα. Και πρέπει προειδοποιήσουµε, βεβαίως, ότι αυτό
θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση! Θα γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει
για την αντισυνταγµατική και παράνοµη αυτή τροπολογία, η
οποία κατατίθεται.
Πάµε παρακάτω. Σύστηµα κινητικότητας. Εδώ έχουµε σοβαρή
αντιµεταρρύθµιση και οπισθοδρόµηση. Ο νόµος της κινητικότητας που ισχύει µέχρι σήµερα, προσδιόρισε τρεις κύκλους κινητικότητας. Ήταν µάλιστα προσωρινός στην δική µας αντίληψη. Τι
θέλουµε στην πραγµατικότητα να κάνουµε; Το επισηµαίνω αυτό
χάριν µίας σοβαρής συζήτησης που πρέπει κάποτε να κάνουµε.
Πρέπει να συνδέουµε τις ανάγκες του δηµοσίου µε τις σταδιοδροµικές επιλογές των υπαλλήλων. Θα µπορούσαµε να έχουµε
ένα σύστηµα κινητικότητας καθηµερινό; Βεβαίως θα µπορούσαµε. Και µε την ψηφιακή αναδιοργάνωση του δηµοσίου κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως απαραίτητο.
Εδώ, λοιπόν, τι γίνεται; Προσπαθούµε, πρώτον, να περιορίσουµε την κινητικότητα. Γιατί; Διότι η κινητικότητα στην πραγµατικότητα χρησιµοποιείται ως µηχανισµός κάλυψης των µεγάλων
αναγκών του δηµοσίου και µόνο. Το δηµόσιο έχει τεράστιες
ανάγκες και δεν πρόκειται να τις καλύψει µέσω της κινητικότητας. Η κινητικότητα είναι ένα επικουρικό εργαλείο. Εάν έχει ανάγ-
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κες το δηµόσιο, θα πρέπει να τις καλύψει µόνο µέσω νέων προσλήψεων, στοχευµένων, ολοκληρωµένων, προγραµµατισµένο σε
όποια διάσταση θέλουµε. Αλλά όχι µέσω του νόµου της κινητικότητας.
Αυτήν τη στιγµή πηγαίνουµε πίσω, λοιπόν, αντί να πηγαίνουµε
µπροστά. Αντί δηλαδή να πάµε σε ένα σύστηµα που έχει πολλούς
κύκλους κινητικότητας µέχρι να φτιάξουµε ένα καθηµερινό -που
λέει ο λόγος- σύστηµα κινητικότητας, χρησιµοποιώντας και τα
ψηφιακά εργαλεία, να συνδέσουµε αυτή την εσωτερική αγορά
εργασίας µε τις επιλογές των υπαλλήλων και τις ανάγκες του δηµοσίου, στην πραγµατικότητα πηγαίνουµε σε ένα κύκλο κινητικότητας µε αποτέλεσµα να γυρίζουµε περισσότερο σε εκείνο το
παλιό σύστηµα των µετατάξεων, των αποσπάσεων που πέρναγαν
µέσα από την υπογραφή του Υπουργού, ο βασικός δηλαδή µηχανισµός αναπαραγωγής των πελατειακών σχέσεων µέσα στο
δηµόσιο.
Τρίτο ζήτηµα είναι το σύστηµα επιλογής στελεχών, προϊσταµένων. Εδώ έχουµε µια µεγάλη ανατροπή όλων των κατακτήσεων
που είχαµε µε τον ν.4369 σε ένα κλίµα συναίνεσης µέσα στη δηµόσια διοίκηση. Είναι ο δεύτερος γύρος ξεκαθαρίσµατος µετά
την κατάργηση του εθνικού µητρώου επιτελικών στελεχών, την
επαναφορά των πολιτικών γενικών γραµµατέων και τις άλλες
ρυθµίσεις του επιτελικού κράτους.
Και πολύ σωστά είπε πάλι ο εισηγητής µας, ο κ. Σπίρτζης, ότι
κάποια στιγµή πρέπει να έρθει εδώ ο κ. Γεραπετρίτης να µας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει µε τις ρυθµίσεις του επιτελικού κράτους.
Διότι εδώ δεν είναι µόνο ότι έχουµε αλλαγές. Αυτό είναι θεµιτό
στο κάτω-κάτω. Εδώ είναι ότι ξαναδηµιουργούµε συστήµατα επιλογής τελείως διαφορετικά ανά Υπουργείο.
Παραδείγµατος χάριν στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης και
εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών εφαρµόζεται άλλο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων. Αντί να έχουµε συγκλίνοντα συστήµατα επιλογής, διαιωνίζουµε διαφοροποιήσεις ανά
Υπουργείο. Και θυµίζω εδώ πάλι αυτή την περίπτωση του Υπουργείου Πολιτισµού, -το οποίο τείνει να γίνει το υπόδειγµα της παρέκκλισης και των περίεργων διευθετήσεων- όπου έχουµε
επιλογές προϊσταµένων µε δικό του τρόπο έξω από τον ν.4369,
έξω απ’ αυτό το σύστηµα το οποίο θέλει σήµερα να δηµιουργήσει και η παρούσα Κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει κάποια
στιγµή πρέπει να έρθει εδώ ο κ. Γεραπετρίτης να µας εξηγήσει
τι στο καλό κάνει µε αυτό το επιτελικό κράτος και µε τις αρχές
νοµοθέτησης που ήθελε να θέσει.
Τι έχουµε, λοιπόν, µε αυτήν την επιλογή των προϊσταµένων.
Έχουµε την πλήρη επαναφορά του παλιού διοικητικού κατεστηµένου. Διότι, ακριβώς η λογική η οποία λέει ότι µοριοδοτώ όχι τα
τυπικά προσόντα –αφήστε τα τυπικά προσόντα- όχι την αξιολόγηση, µοριοδοτώ κατά παρέκκλιση και µε αποκλίνουσα µορφή
τέτοια που να προσδιορίζει πια την επιλογή, την προϋπηρεσία,
αποτελεί τον καλύτερο µηχανισµό επαναφοράς εκείνου του παλιού διοικητικού µηχανισµού, του παλιού διοικητικού συστήµατος
το οποίο βεβαίως θα επιβραβευθεί. Ενώ δεν είχε αξιολογηθεί
ποτέ, ενώ του είχαν ανατεθεί όλες αυτές οι λειτουργίες οι διευθυντικές µέσα στο δηµόσιο, σήµερα πριµοδοτείται σε ένα βαθµό
πάρα πολύ ισχυρό.
Έχουµε, δηλαδή, µια αλλοίωση όλου εκείνου του ισορροπηµένου συστήµατος. Ποια ήταν η φιλοσοφία του ν.4369 ως προς
την επιλογή του προσωπικού και των στελεχών; Ήταν ότι κανένα
από τα κριτήρια δεν έπρεπε να δηµιουργεί τελείως προσδιοριστικό παράγοντα για την επιλογή. Να µπορεί να υπάρχει, δηλαδή, µία µεσοσταθµική ισορροπία τέτοια ώστε πράγµατι όλα τα
στοιχεία και η αξιολόγηση και η εµπειρία και η προϋπηρεσία και
τα τυπικά προσόντα, να δηµιουργούν µια ισορροπία. Εδώ έχουµε
µία πλήρη ανατροπή αυτού του κεκτηµένου της δηµόσιας διοίκησης. Πηγαίνουµε πάρα πολύ πίσω δυστυχώς.
Κατά τη γνώµη µου –και τελειώνω µε αυτό- επειδή άκουσα σε
δευτερεύοντα ζητήµατα συναινέσεις και άρθρων που ήταν αρκετά θετικά, η πρόταση αυτή συνολικά που έχει κατατεθεί συνιστά υπόδειγµα αντιµεταρρύθµισης και θεσµικό αντιπαράδειγµα.
Υπό την έννοια αυτή πρέπει να είµαστε σαφείς απέναντι στην
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ότι αυτές οι ρυθµίσεις θα
πρέπει να ξανατεθούν σε µία τελείως διαφορετική βάση και ελ-
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πίζω αυτό το πράγµα να γίνει πάρα πολύ σύντοµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λιούτας Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα στο ξεκίνηµα της συνοµιλίας µου να εκφράσω την τιµή, τη συγκίνηση και
ένα µεγάλο ευχαριστώ προς τις Ένοπλες Δυνάµεις, στα Σώµατα
Ασφαλείας και στους ακρίτες µας, σε όλους όσους δηλαδή τις
τελευταίες µέρες δίνουν τον µεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα που
ταυτίζεται µε το εθνικό µας καθήκον να υπερασπιστούµε και να
θωρακίσουµε την κυριαρχία µας και τα σύνορά µας. Είναι ο αγώνας που έρχεται αντιµέτωπος µε τον παραλογισµό της εργαλειοποίησης της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Είναι ο αγώνας που
στέκεται απέναντι και αντιµετωπίζει την ωµή προκλητικότητα της
Τουρκίας σε βάρος της πατρίδας µας.
Η αντίδραση και η στάση της ελληνικής Κυβέρνησης και του
Πρωθυπουργού µας, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρξε άµεση και
αποφασιστική από την πρώτη στιγµή. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε άµεσα εδώ στην πατρίδα µας στα σύνορα του Έβρου να
συγκεντρωθεί σύσσωµη η ευρωπαϊκή συµµαχία για να υπερασπιστεί τα εθνικά µας δίκαια την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώντας τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µε συνέπεια και στόχευση οι νέες ρυθµίσεις έρχονται και προστίθενται
στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησής µας για άµεση, µακροπρόθεσµη και βιώσιµη ανάπτυξη.
Στο επίκεντρο της σηµερινής νοµοθετικής διαδικασίας βρίσκεται η ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση και η δηµόσια διοίκηση
να αποτελέσουν αναπτυξιακούς καταλύτες. Οι ρυθµίσεις για την
τοπική αυτοδιοίκηση αποδεικνύουν την άµεση προσπάθεια µας
για αναπτυξιακή επέκταση. Ρόλο στην ανάπτυξη δεν έχει µόνο η
κεντρική διοίκηση. Ρόλο και µάλιστα πολύ σηµαντικό και βασικό
έχει και φέρει και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Την ίδια στιγµή µε τις ρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, εστιάζουµε στον πυρήνα του κράτους. Είναι οι ρυθµίσεις που έρχονται
και διορθώνουν τις στρεβλώσεις ώστε η δηµόσια διοίκηση να
τρέξει, ακολουθώντας και υποστηρίζοντας τη συνολική αναπτυξιακή µας προσπάθεια. Για ένα σύγχρονο κράτος είναι η προϋπόθεση για µία δυνατή οικονοµία. Είναι η προϋπόθεση για µία
βιώσιµη ανάπτυξη.
Ειδικότερα αναφορικά µε τις ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση εστιάζουµε στην περιφέρεια της χώρας µας, εντοπίζουµε
τις ελλείψεις, διαµορφώνουµε το πλαίσιο για την αποφασιστική
υλοποίηση των έργων. Ως γνώµονα και στόχο έχουµε πάντα το
λιγότερο δυνατό χρόνο, τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία, τη
διασφάλιση της ωρίµανσης και τελικά της οριστικής υλοποίησης
όλων των έργων.
Σήµερα στο πλαίσιο µιας ορθολογικής και βιώσιµης πολιτικής,
η αποτελεσµατικότητα και η ευελιξία είναι καθοριστικοί πυλώνες
για την στρατηγική της ανάπτυξης. Οι πυλώνες αυτοί καθιστούν
αναγκαία τη δηµιουργία στρατηγικών σχέσεων και συνεργασιών,
οικονοµικής, τεχνικής και συµβουλευτικής φύσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ακριβώς την αναγκαιότητα αυτή έρχεται να υπηρετήσει το
άλµα που πραγµατοποιείται αναφορικά µε τις αναπτυξιακές εταιρείες. Η εξέλιξη του συµβουλευτικού και αναπτυξιακού ρόλου
των συγκεκριµένων εταιρειών –που λέγονται αναπτυξιακοί οργανισµοί πλέον- είναι σηµαντική. Είναι σηµαντική για την ταχύτερη
διεκπεραίωση έργων πολύτιµης και καθοριστικής σηµασίας για
τις τοπικές κοινωνίες και όχι µόνο.
Μέσα από τη δηµιουργία των συνεργείων, αντιµετωπίζεται
στοχευµένα και το επίπονο πρόβληµα που διατρέχει τη δηµόσια
διοίκηση, το πρόβληµα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Ειδική µνεία προς αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποιείται και για
την τεχνική στήριξη. Τα τεχνικά τµήµατα είναι καθοριστικά για
τον συνολικό προγραµµατισµό, την ωρίµανση και την υλοποίηση
του ενός έργου. Καθίσταται, συνεπώς, σαφές το µέγεθος του
προβλήµατος, καθώς δηµιουργείται όταν τα τεχνικά αυτά τµή-
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µατα είτε λείπουν τελείως από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι στελεχωµένα, είτε τέλος όταν δεν χαρακτηρίζονται από την κατάλληλη γνώση και την κατάλληλη κατάρτιση.
Η δυνατότητα, λοιπόν, της σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων των ΟΤΑ µε τη ΜΟΔ, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε τους υπόλοιπους
οργανισµούς που προβλέπονται, διασώζει τα έργα και τελικά την
ανάπτυξη από τη λίµνη της αδράνειας και της στασιµότητας. Η
υλοποίηση των έργων θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδηµα και υποδοµές που θα µπορούν να στηρίζουν την ανάπτυξη
και τελικά υποδοµές ικανές να παρέχουν προστιθέµενο όφελος
και µεγάλη αξία για την οµαλή και διαρκή ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού της χώρας µας.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ και να υπογραµµίσω το σηµαντικό
όφελος που η σωστή εφαρµογή της κινητικότητας, η οποία έρχεται µε το νοµοσχέδιο αυτό, µπορεί να δηµιουργήσει για τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της αποδοτικότητας της δηµόσιας
διοίκησης. Οι διαδικασίες της κινητικότητας και της αξιολόγησης
εισήλθαν στο πολιτικό -και όχι µόνο- λεξιλόγιό µας από πολύ
παλιά. Πρόκειται για διαδικασίες που οδηγούν στην οµαλή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, στην ικανότητα να επιτυγχάνονται οι στόχοι της απόδοσης και της εξέλιξης, στην
εµπιστοσύνη ανάµεσα στους πολίτες και στο κράτος και τελικά,
στις διαυγείς σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στους εργαζόµενους, στους λειτουργούς και στα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης.
Δυστυχώς, στη χώρα µας οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες
για πάρα πολλά χρόνια υπερίσχυαν κάθε προσπάθειας για µεταρρύθµιση και για βελτίωση. Σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας έρχεται και εντοπίζει µία προς µία τις στρεβλώσεις
και δίνει λύσεις. Με το παρόν νοµοσχέδιο σκοπός είναι η διαδικασία της κινητικότητας να τρέξει άµεσα, να τρέξει αυτή τη φορά
αποτελεσµατικά. Στόχος µας είναι η κινητικότητα να µην προσκρούει σε θεσµικά ή λειτουργικά εµπόδια, να αντιµετωπίσει την
υποστελέχωση και τελικά να συµβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη
της εθνικής µας οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνησή µας για µία ακόµα φορά δίνει απάντηση στο εξής ερώτηµα: Πώς θα φτιάξουµε το σύγχρονο κράτος που είναι
αναγκαίο, ώστε να µπορέσει να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονοµίας και την ευηµερία της κοινωνίας µας; Πριν από λίγους
µήνες απάντηση στην ίδια ερώτηση έδωσε αποφασιστικά και το
νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, ουσιαστικά θεµελιώνοντας
εντός της λειτουργίας του κράτους τους στόχους της αξιοκρατίας και της ευελιξίας, της απλούστευσης των διαδικασιών, της
επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας. Η υπερψήφιση, λοιπόν, του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα θέσει τις βάσεις για να ισχυροποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, για να τρέξει η δηµόσια διοίκηση,
ώστε να µπορέσουµε όλοι µαζί να προχωρήσουµε σε τοµές που
θα δώσουν νέα ώθηση στη χώρα µας.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι η σκέψη µας αυτήν τη
στιγµή βρίσκεται στα σύνορα της χώρας µας, εκεί όπου λαµβάνει
χώρα ένας αγώνας για τη διασφάλιση των εθνικών µας κεκτηµένων. Είµαστε δίπλα, µε όλη µας την ψυχή, σε όλους όσους αυτές
τις κρίσιµες ώρες δίνουν αυτόν τον µεγάλο αγώνα για την πατρίδα µας. Είµαστε µαζί τους και τους ευχαριστούµε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο τώρα
έχει η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις κρίσιµες ηµέρες για την πατρίδα µας η παρουσία του Πρωθυπουργού µας µε την ηγεσία της Ευρώπης στον Έβρο αποκτά µία
ιστορική διάσταση, αλλά συγχρόνως και καθοριστική σηµασία
για το µεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτηµα. Η σκέψη όλων µας
αυτές τις ηµέρες είναι στους ακρίτες µας. Αλλά για να το πάω
και ένα βήµα προς τα πέρα, κύριοι Υπουργοί, η σκέψη όλων µας
θα πρέπει διαχρονικά να είναι στην ελληνική περιφέρεια, µια πε-
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ριφέρεια η οποία αναµφισβήτητα δέχθηκε και σήκωσε µεγάλο
βάρος από την κρίση. Τα σηµάδια της κρίσης αυτής υφίστανται
ακόµη.
Δυστυχώς, η ύπαιθρός µας ερηµώνει και επιβάλλεται λήψη µέτρων ανάσχεσης του φαινοµένου αυτού. Επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ να στηρίξουµε τους συµπολίτες µας των
αποµακρυσµένων περιοχών, που κυριολεκτικά φυλάνε Θερµοπύλες. Ένα µέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η
αποκέντρωση και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία
οµολογουµένως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί ένα ακόµα βήµα
σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς και στην έως τώρα προσπάθεια
της Κυβέρνησης να ανασυντάξει και να εκσυγχρονίσει τη δηµόσια διοίκηση εν γένει, αλλά και να δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση µία νέα αναπτυξιακή δυναµική.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κύριοι Υπουργοί, ότι ο ίδιος ο
Υπουργός Εσωτερικών σήµερα στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι
θα ακολουθήσει άλλο νοµοσχέδιο µε το οποίο θα ενισχύονται και
θα ενδυναµώνονται ακόµη περισσότερο οι αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο πρώτα από όλα θεσπίζεται
ένα νέο και δυναµικό εργαλείο, οι αναπτυξιακοί οργανισµοί. Πρόκειται για νοµικά πρόσωπα τα οποία θα προσφέρουν κάθε είδους
υποστήριξη στους δήµους και στους µικρούς δήµους, οι οποίοι
πολλές φορές είναι υποστελεχωµένοι, και στις περιφέρειες και
θα υλοποιούν τα αναπτυξιακά προγράµµατα µε σκοπό την όσο
το δυνατόν µεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων προς όφελος
πάντα των τοπικών κοινωνιών.
Στο σηµείο αυτό διατυπώθηκε από την Αντιπολίτευση, κυρίως
από την Αξιωµατική, ότι δήθεν οι οργανισµοί αυτοί δεν αποτελούν δηµόσιες δοµές, αλλά ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τέθηκε και
σε αµφιβολία η διαφάνεια τους. Καµµία από τις αιτιάσεις αυτές
όµως δεν στέκει. Προκύπτουν ξεκάθαρα από το κείµενο του νοµοσχεδίου οι εξής ασφαλιστικές δικλείδες: Πρώτον, απαγορεύεται απόλυτα η συµµετοχή ιδιωτών είτε φυσικών προσώπων είτε
µε οποιονδήποτε άλλο σχηµατισµό. Αντιθέτως, στο µετοχικό κεφάλαιο µετέχουν οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές ενώσεις δήµων, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, η
Ένωση Περιφερειών, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηλαδή
µόνο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Δεύτερον, οι αναπτυξιακοί οργανισµοί εποπτεύονται από το δηµόσιο. Τρίτον, το διοικητικό τους συµβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των
µετοχών, δηλαδή από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που
είναι µέτοχοι και δεν διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Και για να µην υπάρχει και η παραµικρή σκιά για τη διαφάνεια
των οργανισµών αυτών, ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση
της Αντιπολίτευσης και οι αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων και των γενικών συνελεύσεων των εν λόγω οργανισµών θα
κοινοποιούνται υποχρεωτικά εντός πέντε εργάσιµων ηµερών στα
αιρετά συµβούλια των ΟΤΑ, που αποτελούν µέλη τους, και θα
αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Συνεπώς δηµιουργείται ένα ευέλικτο νοµικό πρόσωπο µε στοχοπροσήλωση την απορρόφηση κονδυλίων αλλά και µε απόλυτη
διαφάνεια στη σύσταση και τη λειτουργία του.
Ανάλογη κριτική περαιτέρω ασκήθηκε και σε άλλες διατάξεις
του νοµοσχεδίου, δηµιουργώντας ενδεχοµένως λανθασµένες εντυπώσεις σε ζητήµατα διαφάνειας. Να θυµίσουµε, όµως, στους
κυρίους της Αντιπολίτευσης ότι όλες οι αποφάσεις των οργάνων
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των µονοπρόσωπων οργάνων και
των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ για να παράξουν έννοµες συνέπειες, υπόκεινται στην κατά νόµο δηµοσιότητα. Συνεπώς, όλα
στο φως, όλα µε απόλυτη διαφάνεια και όποιος θέλει και έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί και να προσβάλει τις αποφάσεις αυτές.
Περαιτέρω, άλλη µια σηµαντική καινοτοµία του νοµοσχεδίου
είναι η δυνατότητα που παρέχεται πιλοτικά στους τρεις µεγάλους δήµους να ασκούν παράλληλα και υπό προϋποθέσεις αρµοδιότητες που ανήκουν σε άλλους φορείς. Η ρύθµιση στοχεύει
αφ’ ενός στην άµεση επέµβαση σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων και αφ’ ετέρου στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και στην ταχεία εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας. Και ενώ
θα περίµενε κανείς να τύχει της απόλυτης αποδοχής όλων των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοµµάτων, ακούστηκε και εδώ το επιχείρηµα ότι η διάταξη αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει υπερδήµους, υπερήρωες δηµάρχους κ.λπ.. Ειλικρινά, δεν µπορώ να ακολουθήσω ούτε να
κατανοήσω τη λογική της Αντιπολίτευσης.
Και πείτε µας, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, δεν
είναι πρακτικό και χρήσιµο για τις τοπικές κοινωνίες και για θέµατα όπως η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, τα
έργα ηλεκτροφωτισµού, η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών
µέτρων από εκδήλωση πυρκαγιάς και άλλα παρόµοια, να επεµβαίνουν οι δήµοι και να δίνουν άµεσες λύσεις; Να σας αναφέρω
και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από την περιοχή µου. Πρόκειται για τον προβλήτα στην περιοχή της παραλίας της Πιερίας,
ο οποίος από το πέρασµα των χρόνων είχε υποστεί σηµαντικές
φθορές και υπήρχε ο κίνδυνος να καταρρεύσει και να προκληθούν υλικές ζηµίες, αλλά και να απειληθούν ακόµη και ανθρώπινες ζωές. Δεν ήταν, δυστυχώς, δυνατή η αποκατάσταση των
φθορών ακριβώς λόγω του προβλήµατος των επάλληλων αρµοδιοτήτων και συναρµοδιοτήτων. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την
αποκατάσταση του προβλήτα; Ο δήµος, το Λιµενικό Ταµείο, το
Λιµεναρχείο, η Κτηµατική Υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Οικονοµικών; Μιλάµε για έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα. Αντί, λοιπόν,
η Αντιπολίτευση να επικροτεί τέτοιες ρυθµίσεις, στέκεται απέναντι.
Περαιτέρω, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια σειρά διατάξεων µε
ιδιαίτερα κοινωνικό πρόσηµο που αγγίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Πρώτα από όλα, το πρότυπο πρόγραµµα «Τηλεϊατρικής Πρόληψης στο Σπίτι», που είναι συνέχεια του επιτυχηµένου
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους κατοίκους των ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας, που δυσκολεύονται
να φτάσουν σε εξειδικευµένο γιατρό.
Καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξετάσεις από το σπίτι
τους, πόσο σηµαντικό είναι να µην νιώθουν αποκοµµένοι. Πρόκειται λοιπόν για µια πολύ σηµαντική ρύθµιση που αποδεικνύει
ότι είµαστε κοντά σε όσους το έχουν ανάγκη, ρύθµιση που δίνει
σάρκα και οστά στον όραµα του πατέρα της τηλεϊατρικής, του
Έλληνα ιατρού και καθηγητή Σκεύου Ζερβού.
Υπάρχουν και άλλες ρυθµίσεις µε ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα, οι ειδικές άδειες σε υπαλλήλους που έχουν πρόβληµα
αναπηρίας, είτε οι ίδιοι είτε µέλη της οικογένειάς τους. Επίσης,
ιδιαίτερα σηµαντική είναι η άδεια µίας ηµέρας στις γυναίκες για
τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.
Κλείνοντας, κύριοι Υπουργοί, και µε αφορµή το ιδιαίτερα σοβαρό και επίκαιρο ζήτηµα του κορωνοϊού, το οποίο η Κυβέρνηση
αντιµετωπίζει µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
βλέπει µε επάρκεια το ζήτηµα, θα ήθελα να εξετάσετε και να εκτιµήσετε τη δυνατότητα χορήγησης κάποιου ποσού στις σχολικές
επιτροπές των δήµων, επειδή είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειµένου να προβούν σε προληπτικές απολυµάνσεις των σχολικών εγκαταστάσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Μάριος Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένοντας τόση ώρα να µιλήσω, άκουσα όλους τους
Υπουργούς που πήραν το λόγο και πραγµατικά µου γεννήθηκε
µία απορία.
Κύριοι Υπουργοί, αλήθεια, πού εδράζεται όλη αυτή η επάρκεια
µε την οποία µας δείχνετε ότι νιώθετε ότι κυβερνάτε; Πού εδράζεται αυτή η αυταρέσκεια που εκφράζετε από το δηµόσιο λόγο
σας; Νιώθετε ότι είστε τόσο αποτελεσµατικοί; Έχετε την αίσθηση ότι πάνε όλα καλά; Σοβαρά τώρα;
Μάλιστα, ξέρετε µάλλον, είστε και εκτός τόπου και χρόνου,
κατά τη γνώµη µου. Εµείς είµαστε εξαιρετικά ανήσυχοι µε τις καταστάσεις και µε όσα συµβαίνουν στη χώρα το τελευταίο διάστηµα. Έπρεπε να έχετε αντιληφθεί ότι ο ουρανός δεν είναι πιο
γαλανός, όπως υποσχεθήκατε προεκλογικά.
Ίσα- ίσα, βλέπουµε µία διαρκώς αυξανόµενη προκλητική
στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, η οποία αφού προχώρησε σε παράνοµες γεωτρήσεις στην Κύπρο, αφού έκανε το πα-
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ράνοµο τουρκολυβικό σύµφωνο και αφού έστειλε το Ορούτς
Ρέις για έρευνα στο Αιγαίο, τώρα εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο
πόνο στον µεταναστευτικό - προσφυγικό για να επιτύχει τις επιδιώξεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία.
Η ελληνική Κυβέρνηση, εσείς, πώς απαντήσατε σε όλα αυτά;
Με αφωνία δυστυχώς. Στο προσφυγικό -µεταναστευτικό από τη
µία δέρνετε τους νησιώτες για να φτιάξετε και άλλα κέντρα και
από την άλλη φουσκώνετε την ακροδεξιά, η οποία βαδίζει σε φαινόµενα αυτοδικίας.
Αλήθεια, ακούσατε τη δήλωση του πρώην Βουλευτή σας στη
Λέσβο, του κ. Βογιατζή; Πρώην Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ήταν, ο οποίος είπε σε δήλωσή του σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν
τιµάει κανέναν αυτό που συµβαίνει µε τα τάγµατα εφόδου στα
νησιά. Αυτά τα ακούτε; Αυτές τις φωνές τις ακούτε; Σοβαρευτείτε. Δεν είναι όλα επικοινωνιακή διαχείριση.
Σταµατήστε να είστε υποχωρητικοί µπροστά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Τουρκία. Αυτή η τακτική δεν αποδίδει. Η Ελλάδα
δεν πρέπει να γίνει αποθήκη ψυχών. Διεκδικήστε λοιπόν µε όλα
τα µέσα, εδώ και τώρα, έµπρακτη λύση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μην υποβαθµίζετε το θέµα από ευρωτουρκικό σε ελληνοτουρκικό.
Εµείς είµαστε εδώ να στηρίξουµε µία προσπάθεια λύσης, η
οποία θα βασίζεται σε ένα σοβαρό και ρεαλιστικό σχέδιο, µε προάσπιση των δικαιωµάτων του ελληνικού λαού, σεβασµό του διεθνούς δικαίου και των αδιαπραγµάτευτων αξιών του ανθρωπισµού.
Ας πάµε τώρα στα του νοµοσχεδίου. Θα αναφερθώ κυρίως
στα άρθρα που έχουν να κάνουν µε διατάξεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραµµατείας Τύπου.
Στα άρθρα 81 µε 89 έχουµε διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το ΕΚΟΜΕ. Η Νέα
Δηµοκρατία συνεχίζει στους δρόµους που για πρώτη φορά στη
χώρα ανοίξαµε εµείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε την πολιτική
µας στον τοµέα της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών και τη δηµιουργία Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών
Αρχείων. Την καλωσορίζουµε τη Νέα Δηµοκρατία στην πολιτική
µας και οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου είναι σε θετική
κατεύθυνση.
Το Αποθετήριο είναι ένα έργο ύψους 10 εκατοµµυρίων ευρώ
που προκηρύχθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, σας λέµε -και το τονίσαµε και στις επιτροπές- ότι έχετε καθυστερήσει στις αποφάσεις εγκρίσεως
έργων για το cash rebate και έχετε καθυστερήσει πολύ στην ενίσχυση του Οργανισµού του ΕΚΟΜΕ.
Απλώς θέλουµε να ρωτήσουµε τον κύριο Υπουργό ποια ακριβώς είναι η χρησιµότητα του άρθρου 82, καθώς όλα αυτά περιγράφονται και στον ν.4339, που ίδρυσε το ΕΚΟΜΕ, αλλά και στο
επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΟΜΕ. Θα πρότεινα να το ξαναδιαβάσετε. Καλωσορίζουµε επίσης την αναγνώριση και συνέχιση
του Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που συστήσαµε
µε τον ν.4487. Μάλλον δεν τα κάναµε όλα λάθος τελικά, όπως
λέγατε προεκλογικά.
Πάµε τώρα στο άρθρο για τα ΕΛΤΑ. Με το παρόν νοµοσχέδιο
δίνετε 15 εκατοµµύρια ευρώ για αποζηµίωση καθολικής υπηρεσίας το 2020. Εµείς θα την υπερψηφίσουµε αυτή τη διάθεση,
γιατί συνεχίζεται αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος ξεκίνησε, µαζεύοντας τα σπασµένα των κυβερνήσεών σας. Θυµίζω ότι 135 εκατοµµύρια ευρώ έδωσε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν διέλυσε τα ΕΛΤΑ,
κατά δήλωση του κ. Πιερρακάκη, ο οποίος µάλιστα έχει εξαφανιστεί αυτές τις µέρες και δεν τον έχουµε δει ούτε σε επιτροπές
ούτε και στην Ολοµέλεια, καθώς µάλλον αποφάσισε να κρυφτεί
πίσω από τον κ. Γεωργαντά.
Για πρώτη φορά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε και κατέβαλε ποσά αποζηµίωσης καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
που η θεάρεστη κυβέρνηση Σαµαρά χρωστούσε από το 2013, οι
θεάρεστες κυβερνήσεις σας του σκανδάλου και του ξεπουλήµατος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, που κόστισε 221 εκατοµµύρια ευρώ ζηµιά στα ΕΛΤΑ. Και υπάρχει µάλιστα και εν εξελίξει
δίκη µε µεγαλόσχηµους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, φίλους
σας.

10969

Θυµίζω ακόµα ότι το 2014 είχατε υποβάλλει πρόταση στην Κοµισιόν, ούτως ώστε η αποζηµίωση για την παροχή της καθολικής
υπηρεσίας ήταν το αδιανόητα χαµηλό ποσό των 15 εκατοµµυρίων ευρώ κατά έτος, ως υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος.
Ήρθε όµως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και επαλήθευσε ότι η καθολική υπηρεσία για τα ΕΛΤΑ κοστίζει 40 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος κατά µέσο όρο, µε
αποτέλεσµα από το 2013 να µαζεύονται επιπλέον οφειλές προς
τα ΕΛΤΑ συνολικού ύψους 260 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σας ρωτήσαµε και σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Θα τα δώσετε αυτά τα λεφτά, ώστε να πάρουν τα ΕΛΤΑ βαθιά ανάσα και
να υπάρχει χρόνος για να πάµε στην επόµενη µέρα; Δεν απαντήσατε, δεν δίνετε τα λεφτά, παρά µόνο κάνετε απολύσεις, κλείνετε καταστήµατα και από προχθές έχουµε, όπως και στη ΔΕΗ,
αύξηση στα τιµολόγια. Ένα απλό γράµµα να σταλεί από Αθήνα
στη Σύρο από 1,60 ευρώ πήγε στα 2,90 ευρώ, δηλαδή αύξηση
81%.
Στη συνέχεια είπατε ότι δεν έχουν να πληρώσουν τα ΕΛΤΑ µισθούς Μαρτίου και την ίδια στιγµή σας ρωτήσαµε στην επιτροπή,
αν προσλαµβάνονται από τη διοίκηση που εσείς ορίσατε, µε παχυλούς µισθούς, σύµβουλοι καθ’ υπέρβαση των προβλεποµένων
και αν το διοικητικό συµβούλιο αύξησε τις αµοιβές για τα ίδια
του τα µέλη. Όχι µόνο δεν απαντήσατε, αλλά πετάξατε και την
µπάλα στην εξέδρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάµε τώρα και στο άρθρο που
αφορά την ενίσχυση των εφηµερίδων. Σας το είπαµε εξαρχής.
Το νοµικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι επαρκέστατο, είναι δίκαιο και
µπορούσε να εφαρµοστεί άµεσα από το καλοκαίρι. Αντί να το
εφαρµόσει η Κυβέρνηση εδώ και έξι µήνες, κάνει φτου και από
την αρχή νέους νόµους για να βγει νέα ΚΥΑ. Η καινοτοµία του
είναι η γνωµοδοτική επιτροπή που θα ορίσει ο κ. Πέτσας.
Βάλαµε το εξής ζήτηµα στις επιτροπές. Αν νοµοθετείτε ειλικρινά την επιτροπή, αποκλειστικά και µόνο για την τήρηση της
δηµοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, φέρτε µία νοµοτεχνική διάταξη, µια νοµοτεχνική βελτίωση –φέρατε τόσες, µέσα
δεν είχατε µια γι’ αυτό που σας ζητήσαµε- ότι αυτό θα αναφέρεται ρητά.
Αν δεν την φέρετε αυτή τη νοµοτεχνική, αυτό σηµαίνει ότι ψεύδεστε, γιατί µένει η λέξη «ιδίως», που σηµαίνει ότι η ανακοίνωση
που βγάλατε είναι ψεύτικη και στην πραγµατικότητα κρύβεστε
πίσω από τη γνώµη της γνωµοδοτικής επιτροπής που εσείς ορίζετε για να νοµιµοποιήσετε ηθικά τα κριτήρια που διαβουλεύεστε
όλο αυτό το διάστηµα µε τους ιδιοκτήτες των εφηµερίδων, δηλαδή να ενισχύσετε έντυπα που χρωστούν σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία και στους εργαζόµενούς τους. Φτάνει πια η
απαξίωση και η περιφρόνηση των εργαζοµένων του τύπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ξέρετε, το ίδιο κάνατε και µε την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόµου, άρα είναι µία πολιτική βούληση που δείχνει η
Κυβέρνηση, µια πολιτική προτεραιότητα να στηρίζετε τέτοια εγχειρήµατα που έχουν τέτοιες εκκρεµότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Απλά ως τοµεάρχης να δώσω λίγη βάση σε αυτά.
Άλλη µια νοµοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση διαδικασιών για το δηµόσιο. Δυστυχώς, οκτώ µήνες µετά ο κ. Πιερρακάκης συνεχίζει να συστήνει επιτροπές και υποεπιτροπές, οι
οποίες αλλάζουν διαρκώς αρµοδιότητες, χωρίς απτά αποτελέσµατα. Αντιθέτως το µόνο που κάνει είναι να συνεχίσει να διογκώνει τη γραφειοκρατία στο ίδιο του το Υπουργείο.
Τέλος, δεν µπορούµε να µην σχολιάσουµε και ένα ακόµα φιάσκο του επιτελικού µπάχαλου, δηλαδή του πολυδιαφηµιζόµενου
επιτελικού κράτος, όπου οκτώ µήνες µετά συνεχίζει να παρατείνεται εις το διηνεκές η άσκηση αρµοδιοτήτων για θέµατα προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας,
που µεταφέρθηκε στον Πρωθυπουργό από την Υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία πρόταση. Όπως και στα κεν-
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τρικά ζητήµατα έτσι και στα παραπάνω η διακυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας συνοψίζεται στην εξής φράση: επικοινωνία και όχι
ουσία, διαχειριστικό µπάχαλο και ρουσφέτια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς για τους πολίτες η
Κυβέρνηση των «αρίστων» συνεχίζει να περνά διαρκώς πολύ
κάτω από τον πήχη των προσδοκιών που η ίδια έθεσε. Μέσα σε
µόλις οκτώ µήνες κατάφερε να αυτοδιαψευστεί σε όλα τα πεδία.
Η επικοινωνιακή διαχείριση που επιχειρείτε, δυστυχώς για εσάς,
δεν µπορεί να καλύψει την πολιτική και διαχειριστική ανεπάρκειά
σας και δεν µπορεί και να σας πάει και πολύ µακριά αυτό εξάλλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ τώρα
την κυρία Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση να έρθει στο Βήµα και µετά θα δώσουµε τον λόγο στον
Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Γεωργαντά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω µία
σύντοµη αναφορά σε αυτά που διαδραµατίζονται αυτές τις ώρες
στον Έβρο και να τονίσω από αυτό εδώ το Βήµα ότι η Ελληνική
Λύση, όπως έδειξε έµπρακτα και ο Πρόεδρός µας, ο Κυριάκος
Βελόπουλος, είναι πάντα κοντά στα αδέρφια µας, στους ακρίτες
του ελληνισµού που φυλάσσουν τα σύνορά µας. Για µια ακόµα
φορά η Ελλάδα υπερασπίζεται ολόκληρη την Ευρώπη από τον
κίνδυνο µιας ασύµµετρης απειλής και είµαι σίγουρη ότι αυτήν τη
φορά θα τα καταφέρουµε, θα σώσουµε τις αξίες και τον πολιτισµό µας και δεν θα επιτρέψουµε την εισβολή σε αυτά τα µατωµένα εδάφη.
Να µπω τώρα στο κυρίως θέµα µας και να µου επιτρέψετε να
κάνω κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις σε ορισµένα σηµεία του
νοµοσχεδίου. Έχουµε για µία ακόµα φορά έναν µεγαλεπήβολο
τίτλο: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική…». Βαφτίζετε το νοµοσχέδιο, κύριοι της Κυβέρνησης, όπως και τα άλλα σχέδια
νόµου που φέρατε µε παρόµοιους τίτλους. Δυστυχώς όµως τα
τελευταία γεγονότα, τα οποία δικαίωσαν αυτά που σας λέγαµε
τόσο καιρό εµείς της Ελληνικής Λύσης, έδειξαν ότι θέλει πολλή
δουλειά ακόµα για την περίφηµη ανάπτυξη και την προοπτική.
Για τη στρατηγική από πλευράς σας καλύτερα να µη µιλήσω.
Τι είναι αυτός ο θεσµός που εισάγετε, των Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Ανώνυµες εταιρείες είναι, οι
οποίες στην πράξη αντικαθιστούν τις τεχνικές υπηρεσίες των
δήµων. Πρόφαση για την αντικατάσταση αυτή είναι, όπως εσείς
της Κυβέρνησης είπατε, η µη τεχνική επάρκεια των δηµοτικών
τεχνικών υπηρεσιών. Και εγώ ερωτώ: πώς ακριβώς ορίζετε την
επάρκεια ή τη µη επάρκεια των τεχνικών υπηρεσιών; Δεν µπήκε
κανείς από την Κυβέρνηση στον κόπο να µας το εξηγήσει. Ασαφές!
Πάµε παρακάτω. Οι νέοι οργανισµοί θα στελεχωθούν µε τακτικό προσωπικό µέσω των νόµιµων διαδικασιών, αλλά και µε
έκτακτο. Πώς θα προσλαµβάνεται το έκτακτο προσωπικό; Με
απόφαση, λέτε, του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, δηλαδή εκτός ΑΣΕΠ, µε αδιαφανείς διαδικασίες. Αλλά και για το τακτικό προσωπικό θα προσληφθούν άτοµα από τον ΟΤΑ. Δηλαδή
από τον ΟΤΑ που κρίνατε εσείς οι ίδιοι µη τεχνικά επαρκή! Περίεργη αντίφαση, που αναιρεί τη βάση του σκεπτικού του όλου
νοµοσχεδίου, εκτός βέβαια αν πιστέψουµε ότι όσοι στελέχωναν
µέχρι σήµερα τις τεχνικές υπηρεσίες των δήµων θα αποκτήσουν
ξαφνικά επάρκεια.
Λέτε ακόµα ότι µε τον νέο νόµο θα επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων και επενδύσεων και αυτό θα γίνεται µε το
να παρακάµπτονται οι τεχνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες δόµησης των ΟΤΑ. Διερωτάται όµως κανείς εύλογα: ποιες θα είναι
οι συνέπειες για τη δόµηση, για το περιβάλλον, αλλά και για την
πολιτιστική µας κληρονοµιά; Μήπως στο όνοµα της επιτάχυνσης
των διαδικασιών δηµιουργούνται άλλα σοβαρότερα προβλήµατα
από αυτά που υποθετικά λύνονται;
Επίσης µε το άρθρο 6 του σχεδίου νόµου συνεχίζεται το καθεστώς ασάφειας ως προς τη διοικητική υποστήριξη των δήµων,
µε µία µεταβατική φάση λίγων µηνών. Και αυτό συµβαίνει την
ώρα που εκκρεµούν ακόµα οι σχετικές αποφάσεις για την ελάχι-
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στη στελέχωση των ΥΔΟΜ, δηλαδή των πολεοδοµιών, που αποτελεί προϋπόθεση για να υλοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση.
Είναι άλλη µία αντίφαση του σχεδίου νόµου.
Και τέλος, ένα κενό που εντόπισα στο σχέδιο νόµου είναι συγκεκριµένα στο άρθρο 27, στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,
που αφορά την επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονάδων.
Δεν έχουµε καµµία απολύτως αναφορά στο προβάδισµα κατηγοριών που ορίζει ο νόµος. Η ελεύθερη επιλογή των προϊσταµένων είναι σαφώς αντίθετη όχι µόνο µε τη θεµελιώδη αρχή της
ισότητας που επιβάλλει το Σύνταγµα, αλλά και µε τον
ν.3584/2007 περί Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς από τα παραπάνω αλλά
και από άλλα πολλά, αν το σχέδιο νόµου επιλύει όντως τα παλιά
προβλήµατα και δεν δηµιουργεί καινούργια.
Εµείς στην Ελληνική Λύση, όπως δείχνουν συνεχώς οι εξελίξεις, µιλάµε πάντα έγκαιρα και αποδεικνύουµε το σωστό. Έτσι
και τώρα, σας καλούµε κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να
δείτε και να αξιολογήσετε σοβαρά αυτά που σας λέµε. Οφείλουµε να διαπιστώσουµε ότι το νοµοσχέδιο είναι µία «σκούπα»
πολλών θεµάτων που προσπαθεί να βολέψει και κάποιους «ηµετέρους».
Επίσης θεωρούµε µεγάλη πληγή του νοµοσχεδίου το ότι δίνεται υπό περισσότερο χαλαρούς όρους η ιθαγένεια, χωρίς απαιτήσεις απόδειξης της ειλικρινούς επιθυµίας του αιτούντα. Θα
έπρεπε να απαιτείται µία διαδικασία επικεντρωµένη στην αληθινή
σχέση µε τον ελληνισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έλεγα σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα χρειαστεί ίσως
να επαναλάβω µερικά πράγµατα τα οποία ανέφερα στην επιτροπή, σε σχέση µε την κατάσταση στα ΕΛΤΑ, την κατάσταση
την οποία παραλάβαµε µετά από πέντε χρόνια καταστροφικής
διαχείρισης από την προηγούµενη κυβέρνηση. Έλεγα ότι θα
πάρω τον λόγο µόνο αν τελικά έρθει και τοποθετηθεί ο αρµόδιος
Υπουργός της προηγούµενης κυβέρνησης, ο κ. Παππάς. Και αν
και τον εκάλεσα στην επιτροπή την προηγούµενη να έρθει για να
δώσει µερικές απαντήσεις, επέλεξε σήµερα να κρυφτεί και να
µην έρθει.
Ο κ. Πιερρακάκης έχει έρθει και έχει αναφερθεί από αυτό εδώ
το Βήµα στα ζητήµατα των ΕΛΤΑ και έχει αναφερθεί και στο σχέδιο το οποίο επεξεργαζόµαστε και το οποίο σε πολύ λίγο διάστηµα θα γίνει γνωστό σε όλους σας, έτσι ώστε την αρχαιότερη
εταιρεία του ελληνικού δηµοσίου να µπορέσουµε να τη φέρουµε
πάλι στο σηµείο εκείνο για να επιτελέσει τον κοινωνικό της ρόλο
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μια εταιρεία η οποία έχει ταυτιστεί πραγµατικά µε την ελληνική περιφέρεια και έχει προσφέρει
τα µέγιστα των υπηρεσιών όλο αυτό το διάστηµα και έχει τη δυνατότητα µέσα από συγκεκριµένες στοχευµένες διαρθρωτικές
κινήσεις να επιτελέσει έναν νέο ρόλο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει δηµιουργηθεί.
Νωρίτερα όµως, επειδή σήµερα υποχρεωνόµαστε να δώσουµε
την προκαταβολή της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για να
κρατήσουµε ζωντανό αυτόν τον οργανισµό, επειδή αναφέρθηκαν
κάποιες αιτιάσεις σε σχέση µε το προηγούµενο διάστηµα, είµαι
υποχρεωµένος να πω τα εξής:
Μια απάντηση στο τι έγινε τα προηγούµενα χρόνια αποτελεί
αυτό το έγγραφο που έχω στα χέρια µου και θα καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής, το οποίο λέει χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία
πλέον δεν θα µπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις της και σύντοµα θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε στάση πληρωµών. Το γεγονός ότι απασχολεί χιλιάδες εργαζόµενους και περίπου το 75%
των δαπανών της είναι εργασιακό κόστος, µισθοί, φόρος µισθωτής υπηρεσίας, εισφορές ΕΦΚΑ κ.λπ., προδιαγράφει το τεράστιο
κοινωνικό κόστος που θα δηµιουργηθεί από µια τέτοια στάση
πληρωµών».
Αυτή η διαπίστωση είναι µια διαπίστωση η οποία έγινε στις 17
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Οκτωβρίου του 2018 και κοινοποιήθηκε εκτός από τους µετόχους των ΕΛΤΑ Α.Ε. και στην «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
και Περιουσίας Α.Ε.». Γιατί πρέπει να θυµίσουµε στους συναδέλφους ότι αυτό το δηµιούργηµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που έχει
ουσιαστικά και ρόλο αυτήν τη στιγµή σε αυτήν την εταιρεία. Αυτή
λοιπόν η επιστολή, αυτή η κραυγή αγωνίας από την προηγούµενη διοίκηση των ΕΛΤΑ απευθύνθηκε, ανάµεσα σε άλλους, και
στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππά, προς το γραφείο
επίσης του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών, στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, αλλά και στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Από τον Οκτώβριο, λοιπόν, του 2018 είναι γνωστό ότι δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τι έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση γι’ αυτό; Θα σας το πω
πάρα πολύ απλά. Έκανε δύο πολύ σπουδαία πράγµατα. Το ένα
είναι ότι στις ερωτήσεις των συναδέλφων από όλες τις πολιτικές
παρατάξεις για το τι προτίθεται να πράξει, πώς θα παρέµβει, πώς
θα αναδιοργανώσει τα ΕΛΤΑ, τα οποία απαξιώνονταν συνέχεια,
καθώς έκλεισαν και εβδοµήντα καταστήµατα την περίοδο 15 19, έρχεται ο κ. Παππάς σε πολλές συνεχείς ερωτήσεις και δίνει
την πολύ ωραία απάντηση που θα σας διαβάσω τώρα: «Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης δεν έχει αρµοδιότητα στη λειτουργία των «Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε.», παρά µόνο επί νοµοθετικών και κανονιστικών θεµάτων που αφορούν στον ταχυδροµικό τοµέα. Το
σύνολο των µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου στα
ΕΛΤΑ έχει µεταβιβαστεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.»». Αυτή ήταν λοιπόν η συνδροµή της προηγούµενης κυβέρνησης, και αυτό ήταν το ενδιαφέρον και η υπευθυνότητα µε την οποία ο προηγούµενος Υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, που ούτε ήρθε σήµερα να δώσει µια απάντηση για την
κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν τα ΕΛΤΑ, αντιµετώπισε το
συγκεκριµένο θέµα.
Όµως, δείξανε κάπου έναν ζήλο, δεν ήταν τελείως αδιάφοροι
για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και των ΕΛΤΑ Courier. Οφείλουµε να
το αναγνωρίσουµε αυτό. Ξέρετε πού έδειξαν ενδιαφέρον; Κάπου
όπου έχουµε τα εργασιακά δικαιώµατα, αυτό το ωραίο οχυρό
του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο υπερασπίστηκαν µε κάθε τρόπο και
σε κάθε επίπεδο. Εκεί, λοιπόν, έδειξε ένα µεγάλο ενδιαφέρον σε
σχέση µε τους εργαζόµενους των ΕΛΤΑ. Και ξέρετε τι έκανε η
προηγούµενη διοίκηση, βεβαίως µε την ανοχή ή µε την παρότρυνση -φαντάζοµαι την παρότρυνση, γιατί αλλιώς τα λένε στο
έγγραφό τους η διοίκηση- και την πίεση της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας; Αύξησαν τον αριθµό των εργαζοµένων του προσωπικού έργων. Ξέρετε τι σηµαίνει προσωπικό έργων; Είναι αυτό
που λέµε οι «δανειζόµενοι» εργαζόµενοι, οι οποίοι δίδονται µέσω
παρένθετων εταιρειών για να προσφέρουν µια υπηρεσία.
Ακούστε, λοιπόν, στα ΕΛΤΑ Courier τι κατάφεραν και έκαναν
από το 14 ως το 19. Όταν αυτός ο αριθµός των εργαζοµένων
ήταν το 2014 τριακόσιοι είκοσι τέσσερις, ξέρετε πώς ήταν το 18
και το 19; Εξακόσιοι σαράντα εννιά το ’18 και εξακόσιοι ογδόντα
το ’19. Φρόντισαν, λοιπόν, αυτούς τους εργαζόµενους, αυτήν την
διαδικασία, την οποία την έχουν κατακρίνει και την έχουν καταγγείλει µε κάθε τρόπο σε σχέση µε την παραβίαση των εργασιακών δικαιωµάτων, να την αυξήσουν και να τη συντηρήσουν. Αυτό
κάνανε. Ξέρετε τι έκανε η παρούσα «κακή» Κυβέρνηση σε σχέση
µε αυτό; Σταµάτησε αυτές τις συµβάσεις σε πολύ µεγάλο βαθµό
και τις αντικατέστησε µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέσω
ΑΣΕΠ. Αυτό έκανε αυτή η Κυβέρνηση.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η ιστορία των ΕΛΤΑ είναι µια ιστορία µε
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για όποιον θέλει να παρακολουθήσει
και τα επόµενα επεισόδια. Αλλά να ξέρετε ότι, άσχετα από την
κατάληξη των όποιων ερευνών, ένα είναι το βέβαιο και αυτό σας
αναφέρουµε σήµερα: Τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να επιτελούν τον
κοινωνικό τους ρόλο για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική
κοινωνία, για την ελληνική περιφέρεια και αυτό θα γίνει µε έναν
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τέτοιο τρόπο που και το µισθολογικό κόστος, όπου είναι υπερβολικό, θα µειωθεί, αλλά και συγχρόνως θα έχουµε εκείνο τον
εκσυγχρονισµό που είναι αναγκαίος για να γίνει ανταγωνιστική η
εταιρεία απέναντι σε δύσκολο πραγµατικά, ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Κύριοι συνάδελφοι, αναγκάστηκα να κάνω αυτήν την αναφορά,
παρ’ όλο που ο ΣΥΡΙΖΑ ορθώς θα ψηφίσει τη συγκεκριµένη αυτή
ρύθµιση και καλώ όλους τους συναδέλφους να τη στηρίξουν,
καθώς είναι ο µοναδικός τρόπος για να µπορέσουµε να κρατήσουµε ζωντανή αυτήν την ιστορική εταιρεία του ελληνικού δηµοσίου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχουν µείνει δεκαπέντε περίπου οµιλητές ακόµα.
Επειδή παραβιάζεται ο χρόνος κατά ένα λεπτό, τι θα λέγατε, µε
τη συναίνεσή σας, να κάνουµε έξι λεπτά την οµιλία από εδώ και
πέρα, µε µια ανοχή µισό λεπτό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συµφωνεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Φόρτωµας
Φίλιππος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα λίγο και την ανοχή σας, καθώς µόλις τώρα ενηµερώθηκα
για τη µείωση του χρόνου.
Πριν, λοιπόν, αρχίσω την τοποθέτησή µου για το σχέδιο νόµου,
θέλω να αναφερθώ και στη σηµερινή επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εργασίας και συµπατριώτη µου Βουλευτή
Γιάννη Βρούτση από τα µέλη της αναρχικής οµάδας «Ρουβίκωνας» και να τονίσω ότι η βία σε οποιαδήποτε µορφή και απ’ όπου
και αν προέρχεται µας έχει βρει πάντοτε αντίθετους διαµετρικά.
Τέτοιες, λοιπόν, απαράδεκτες ενέργειες πλήττουν και τη δηµοκρατία και τους θεσµούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Υπάρχει, κύριε Σπίρτζη, υπάρχει
ακόµα. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Επειδή τα έχετε πιάσει όλα αυτά…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Πάµε, λοιπόν, και σε ένα θέµα το
οποίο είναι επικαιρότητας. Η εικόνα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έβρο µε σύσσωµη την ηγεσία της Ευρώπης δίπλα του είναι ιστορική και έχει πανίσχυρο συµβολισµό.
Είναι ελπίδα για το µέλλον της Ελλάδας, αλλά και της ίδιας της
Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν, τα µέτρα της Κυβέρνησης σε θέµατα
ασύλου δεν συνιστούν σχετικοποίηση των µεγάλων οικουµενικών
αξιών και των αρχών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας. Κάθε άλλο, λοιπόν, δεν µας καθιστούν πολίτες µειωµένης δηµοκρατικής ευαισθησίας.
Η όλη προστασία, λοιπόν, των προσφύγων είναι ύψιστη ανθρώπινη αρχή, αλλά και δική µας υποχρέωση. Η αποφυγή, όµως,
της κατάρρευσης των πολιτικών και κοινωνικών προϋποθέσεων
µε την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας για να µπορεί η χώρα
να προσφέρει αυτή την προστασία µε όλες της τις δυνάµεις είναι
ακόµα µεγαλύτερη υποχρέωση, είναι δικό µας δηµοκρατικό καθήκον.
Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι και η δήλωση που έκανε πριν από
λίγες µέρες ο Ελληνοαµερικανός Γκας Μπιλιράκης, µέλος της
Βουλής των Αντιπροσώπων από τη Φλόριντα των Ηνωµένων Πολιτειών, την οποία και θα καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είµαστε, λοιπόν, περήφανοι που για µια ακόµα φορά βρισκόµαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Ας έρθουµε τώρα στο σηµερινό µας νοµοσχέδιο. Οι σηµαντικότερες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις του υφιστάµενου σχεδίου διακρίνονται στις εξής έξι κατηγορίες. Πρώτον,
αποτελεσµατική λειτουργία των ΟΤΑ, µείωση της όλης γραφειοκρατίας. Δεύτερον, ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών τον ΟΤΑ
µε καίριες παρεµβάσεις. Τρίτον, εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών
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στον πολίτη και των όρων απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Τέταρτον, αξιοκρατική και ταχύτερη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης. Πέµπτον, βελτίωση ζητηµάτων ανθρώπινου δυναµικού
δηµοσίου τοµέα και έκτον, προώθηση της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίµα µέσω των ΟΤΑ, φυσικά.
Θα σταθώ στα θέµατα του Υπουργείου Εσωτερικών, µιας και
προέρχοµαι από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Το υφιστάµενο
νοµοσχέδιο λύνει βασικά προβλήµατα της αυτοδιοίκησης και έχει
φυσικά πολύ µεγάλη αποδοχή από το σύνολο και των δηµάρχων,
αλλά και των περιφερειαρχών. Έτσι, λοιπόν, αντιµετωπίζονται
προβλήµατα της καθηµερινότητας στη λειτουργία των ΟΤΑ και
διευκολύνουν την άσκηση αρµοδιοτήτων της δηµόσιας διοίκησης.
Οι όλες τεχνικές υπηρεσίες των δήµων, όπως όλοι ξέρουµε,
είναι υποστελεχωµένες. Η όλη πραγµατικότητα είναι αυτή που
όλοι ξέρουµε και όλοι φυσικά γνωρίζουµε, ιδιαίτερα δε στις παραµεθόριες και τις νησιωτικές περιοχές. Μάλιστα, για το συγκεκριµένο θέµα έχει αναφερθεί µε επιστολές του πολλές φορές,
τις οποίες και καταθέτω στα Πρακτικά, ο Περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος, ήτοι στα τεράστια προβλήµατα
που έχουν τεχνικές υπηρεσίες των νησιωτικών δήµων, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να απορροφήσουν και να εκτελέσουν
πάρα πολλά έργα που έχουν αυτή την περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με το υφιστάµενο, λοιπόν, νοµοσχέδιο δίνουµε τη δυνατότητα
στους δήµους, µέσω της ΕΕΤΑΑ και των Αναπτυξιακών Συνδέσµων της αυτοδιοίκησης, να µπορούν να συνεργάζονται µε τους
ιδιώτες µηχανικούς σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε
συγκεκριµένο έργο.
Άρα, λοιπόν, δίνουµε τη δυνατότητα στους δήµους να έχουν
ισχυρό αναπτυξιακό ρόλο, πραγµατοποιώντας πολλά έργα,
χωρίς να αυξάνουµε φυσικά και τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων. Λύνουµε, λοιπόν, µε τον τρόπο αυτόν το πρόβληµα της
υποστελέχωσης των τεχνικών µας υπηρεσιών, ώστε οι δήµοι,
αλλά και η περιφέρεια -κυρίως οι δήµοι- να µπορούν να κάνουν
σύντοµες και γρήγορες µελέτες και να υλοποιούν τα έργα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ σε αυτό το σηµείο την ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, που στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του σχεδίου
νόµου δέχτηκε και µε τη δική µου εισήγηση, αλλά και άλλων συναδέλφων και την τεκµηριωµένη πρόταση του πολύ σηµαντικού
δραστήριου, θα έλεγα, Δηµάρχου της Μυκόνου και µέλος του
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνου Κουκά, την επέκταση και για τους
νησιωτικούς δήµους µε πληθυσµό κάτω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους της δυνατότητας ισοσκέλισης των ανταποδοτικών τους
υπηρεσιών µε άλλα τακτικά έσοδα.
Έτσι, λοιπόν, βοηθάµε µε τον τρόπο αυτόν αρκετά τουριστικά
νησιά, όπως την Πάρο, την Σαντορίνη, αλλά και τη Μύκονο, να
δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες για τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες.
Επιπλέον, θα πρότεινα να δείτε και ένα ακόµα θέµα, το οποίο
αφορά τους υπαλλήλους των δήµων, αλλά και των νοµικών προσώπων και των δήµων και των µονίµων εκπαιδευτικών σε διάφορα νησιά, να έχουν δικαίωµα σίτισης και διαµονής από τους
δήµους, όπως συµβαίνει και στους γιατρούς, στους νοσηλευτές,
αλλά και στην ΕΛΑΣ.
Όλες αυτές τις προτάσεις καταθέτω στη σηµερινή συνεδρίαση
µε την ελπίδα να τις λάβετε υπ’ όψιν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να πω κάτι τελευταίο, ότι πολύ ορθά µε τις νοµοτεχνι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κές βελτιώσεις στο άρθρο 18 του σχεδίου νόµου επεκτείνονται
τα προγράµµατα τηλεϊατρικής και για τους νησιωτικούς δήµους
κάτω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων. Από όλη αυτή τη χρήση και
µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας, τα νησιά µας θα είναι
µεταξύ των κερδισµένων, γιατί µε τον τρόπο αυτόν θα µπορέσουν να βελτιώσουν όλες τους τις δυνατότητες, για να αντιµετωπίσουν τα δικά τους µειονεκτήµατα και να δηµιουργήσουν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φόρτωµα,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να τοποθετηθώ για την τροπολογία υπ’ αριθµόν 215/38, την οποία
θέλω να χαιρετίσω, όπως και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη συγκρότηση αρχιτεκτονικών συµβουλίων σε ειδικές περιπτώσεις και ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές.
Με τη νέα προτεινόµενη διάταξη δηµιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις ταχύτερης συγκρότησης των συµβουλίων αυτών,
ώστε αντίστοιχα να αντιµετωπιστούν όλες οι καθυστερήσεις που
µέχρι σήµερα είχαµε και στην αδειοδότηση των µελετών, αλλά
και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία θα δώσει ανάσα σε ειδικές
περιπτώσεις οικισµών, όπως στην Ερµούπολη της Σύρου, που
είναι ένας ιστορικός τόπος, στην οποία όλες οι καθυστερήσεις
εγκρίσεων είχαν οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήµατα τόσο
για την ασφάλεια κτηρίων όσο και για τις συναλλαγές επί των
ακινήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
φτάσατε στα οκτώµισι λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Η επιτάχυνση, λοιπόν, της συγκρότησης των αρχιτεκτονικών συµβουλίων είναι ένα πολύ σηµαντικό
βήµα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
υπό ψήφιση νοµοσχέδιο δίνει άλλη µια φορά το µεταρρυθµιστικό
στίγµα της Κυβέρνησης. Τι σηµαίνει αυτό; Απλοποίηση, εξορθολογισµός, επίλυση χρόνιων θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε φτάσει στα εννέα λεπτά. Είναι εις βάρος των συναδέλφων
σας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ειδικά για τους ιδιωτικούς δήµους
στην Περιφέρεια του Νοµού Κυκλάδων είµαι πεπεισµένος ότι
όλες οι ρυθµίσεις, κύριε Πρόεδρε για το νοµοσχέδιο και για τους
ΟΤΑ θα δώσουν την όλη δυνατότητα να επιλυθούν χρόνια προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με συγχωρείτε
που διακόπτω, αλλά είπαµε να τηρηθεί το ωράριο.
Παρακαλείται ο κ. Βασίλης Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία
να έρθει στο Βήµα. Είναι γνωστό ότι ο κ. Υψηλάντης ποτέ δεν
εξαντλεί τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µεθαύριο, στις 7 Μαρτίου, η Ελλάδα γιορτάζει την 72η επέτειο της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου µε τη µητέρα πατρίδα, το τελευταίο τµήµα από εκείνα της
χαµένης πατρίδας, που µετά από πεντακόσια χρόνια σκλαβιάς,
ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της Ελλάδας µας.
Από το Βήµα αυτό, ως εκπρόσωπος στο Εθνικό Κοινοβούλιο
αυτής της νησιωτικής µας ακριτικής περιοχής, αποτίω φόρο
τιµής στους προγόνους µας που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν
για να είµαστε εµείς σήµερα περήφανοι και ελεύθεροι.
Η επέτειος αυτή µας βρίσκει φέτος σε µια ιδιαίτερα δύσκολη
συγκυρία, που έχει να κάνει µε την ενεργοποίηση από µέρους
της Τουρκίας ενός σχεδίου, µέρος του οποίου είναι η όξυνση του
µεταναστευτικού προβλήµατος και απώτατος στόχος η επιβολή
τετελεσµένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Σε όλα τα επίπεδα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
δίνει τον αγώνα της, προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα, βγάζοντας την πατρίδα µας από τη γεωπολιτική νάρκωση, την κακώς εννοούµενη ανθρωπιστική αλληλεγγύη,
που ζηµιώνει τα εθνικά µας συµφέροντα και επιβουλεύεται την
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υπόσταση του κράτους µας, ενεργοποιεί τα χαµένα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή µας και οριοθετεί
µε δέσµη µέτρων την αντιµετώπιση του ίδιου του προβλήµατος,
δηλαδή του προσφυγικού - µεταναστευτικού.
Αυτή την πατριωτική προσέγγιση την προτάσσουµε στην πολιτική διγλωσσία και στον εθελοτυφλωτισµό που έχει βλάψει τον
τόπο µας. Καλούµε τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου µε πνεύµα
ενότητας, µαζί µε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που εκφράζεται σήµερα από τη δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνησή
του, να εγκαταλείψουν αυτές τις ώρες τη λαϊκιστική προσέγγιση,
διδασκόµενοι -αν µη τι άλλο- από τα λάθη τους που διέπραξαν
στο πρόσφατο παρελθόν και βάζοντας όλοι µαζί έναν εθνικό
φράκτη στους παράνοµους και ταραχοποιούς στόχους της
Τουρκίας.
Από τα λάθη αυτά του πρόσφατου παρελθόντος, που αναφέρθηκα για τα εθνικά ζητήµατα, δεν διαφεύγουν και αυτά της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούµαστε µε το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσουµε, µε τέτοιο τρόπο, προκειµένου
να ξαναρχίσουν να λειτουργούν ορισµένα πράγµατα, που έχουν
µείνει πίσω. Να φύγουν, κατ’ αρχάς, από το τέλµα που είχαν περιέλθει ιδίως στα χρόνια της κρίσης και που κορυφώθηκε µε το
εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής, που εισήγαγαν οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για να τιµωρήσουν στην ουσία τους εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης, η πλειοψηφία των οποίων δεν ασπάζονται ούτε την πολιτική ούτε τις ιδεοληπτικές εµµονές της σηµερινής αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Και σύντοµα να
οδηγηθούµε σε µία νέα σύγχρονη και αποτελεσµατική αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα βοηθήσει εν τέλει,
και την περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών, τον πόλεων και
κοινοτήτων και της ελληνικής περιφέρειας στο σύνολό της, που
θα διευκολύνει την απελευθέρωση των παραγωγικών, αναπτυξιακών δυνάµεων της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται για πρώτη φορά, από της ιδρύσεως των ΟΤΑ, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής, που αποσκοπεί στη
µέγιστη απορρόφηση των χρηµατοδοτούµενων και χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, µέσω των οποίων είναι δυνατή η υλοποίηση έργων υποδοµής. Είναι ρηξικέλευθες διατάξεις για την
εποπτεία, επίβλεψη και εκτέλεση των τεχνικών έργων στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου και του ν.4412/2016, ένα νέο σχήµα
υποστήριξης των ΟΤΑ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
υπηρεσιών δόµησης και των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και
ιδίως, των µικρών ΟΤΑ και των νησιωτικών.
Και βέβαια η θεσµοθέτηση ενός συλλογικού οργάνου για την
χάραξη συνεκτικών πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, συµβουλευτικό προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Εισάγονται καινοτόµα εργαλεία στην άσκηση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ και
εκσυγχρονίζεται η ληξιαρχική νοµοθεσία, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την ψηφιακή πολιτική της χώρας. Γίνονται σηµειακές
επεµβάσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Εξορθολογίζει
το νοµικό πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας και το
πλαίσιο επιλογής προϊσταµένων στη δηµόσια διοίκηση και τέλος
τροποποιεί το σύστηµα προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ, ώστε να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν, η διαδικασία των προσλήψεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά µου τον Υπουργό
Εσωτερικών για την αποδοχή της πρότασής µου, που διατύπωσε
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης της Βουλής για την επέκταση του ειδικού προγράµµατος προληπτικής ιατρικής µε τίτλο:
«Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τµήµα της δηµοτικής
δοµής «Βοήθεια στο Σπίτι» και στα µικρά νησιά της χώρας µας.
Έτσι και οι νησιώτες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, του νησιωτικού πληθυσµού, θα τυγχάνουν κατ’ οίκων ιατρικών εξετάσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποστέλλονται σε
συµβεβληµένους γιατρούς, µέσω τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Το δεύτερο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι επιτέλους δίνεται λύση και διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση τους,
οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού για ακίνητα, των
οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύµφωνα µε βεβαίωση
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του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και τα οποία σύµφωνα µε την
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη δεν χρησιµοποιούνταν κατά το
διάστηµα αναφοράς. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να υποβληθεί µέχρι τις 30-6-2020.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλώνω
ότι υπερψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Χριστίνα Αλεξοπούλου, από την Νέα Δηµοκρατία και καλείται στο
Βήµα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µελετώντας το
σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα είχα έντονη την αίσθηση
ότι αποτελεί µία συνέχεια -ας πούµε- του νόµου για το επιτελικό
κράτος και µάλιστα, δοµηµένη συνέχεια, µε βελτιώσεις στα
άρθρα για τη δηµόσια διοίκηση και επιπλέον, µε µέριµνες για
τους ΟΤΑ και µε πολλές άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις. Βεβαίως,
ο όρος «επιτελικό κράτος» ξενίζει πολλούς από αυτή την πτέρυγα, οι οποίοι θα σπεύσουν να το λοιδορήσουν. Όµως, τι να κάνουµε; Έτσι είναι.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι κατ’ ουσίαν η συνέχεια του επιτελικού κράτους και είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη γι’ αυτό. Η
προσπάθεια της Κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για
άρση των χρόνιων παθογενειών και αγκυλώσεων σε κάθε φορέα
ή όργανο διοίκησης, συνεχίζεται αµείωτη κόντρα σε παλαιοκοµµατικές µεθόδους και µεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η προσπάθεια είναι ξεκάθαρο ότι πιάνει τόπο. Από την άλλη -και
ρωτάω, γιατί πραγµατικά µου κάνει εντύπωση- γιατί τόσο αρνητική αντίδραση από το Κοµµουνιστικό Κόµµα; Δεν είναι κάποιος
συνάδελφος εδώ να τον ρωτήσω ποιος ο λόγος να αντιδράτε
έτσι; Το ξέρουν ότι ο δήµαρχος Πατρέων προέρχεται από τον
χώρο τους. Δεν µπορεί να µην έχουν ακούσει ότι όταν εκείνος
ακούει για σύµπραξη µε ιδιώτη ή όταν ακούει για ανάπτυξη µε
έξωθεν κεφάλαια, γίνεται αµέσως ο µεγαλύτερός του εχθρός.
Δεν µπορεί να υπάρξει πρόοδος έτσι, µε τέτοιες συµπεριφορές.
Αυτές επιχειρεί να µεταβάλλει το νοµοσχέδιο και πολύ καλά
κάνει.
Επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου, αυτό για το οποίο
µπορώ να έχω άποψη και λόγω επαγγέλµατος, είναι οι όντως
προβληµατικές τεχνικές υπηρεσίες των περισσότερων ΟΤΑ. Γενικά, συµβαίνει το εξής, κύριε Υπουργέ, ή ο δήµος θα έχει µία
υποστελεχωµένη υπηρεσία, αδύναµη, να διαχειριστεί οτιδήποτε
ή θα έχει δεκάδες µηχανικούς, χωρίς, όµως, να είναι όσο αποδοτικοί τελικά, θα θέλαµε. Αυτό δεν είναι ορθολογικό και ασφαλώς, πρέπει να διορθωθεί.
Πολύ σωστά, λοιπόν, προβλέπεται η αναζήτηση τεχνικής συνδροµής από τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης, τη γνωστή
ΜΟΔ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει,
από τις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ και από αλλού, προκειµένου να προχωράνε οι µελέτες, να γίνονται τα έργα και βεβαίως, να µη χάνονται τα κονδύλια. Οι πολίτες γι’ αυτά τα
πράγµατα ενδιαφέρονται. Ούτε αδιαφανείς, ούτε ρουσφετολογική πρακτική είναι. Αντιθέτως, θα είναι µία αποτελεσµατική πρακτική, που θα προσφέρει έργο στις τοπικές κοινωνίες.
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της κινητικότητας, διότι και
οι ΟΤΑ υπάγονται στην κινητικότητα, πρέπει να πραγµατοποιηθεί
η ορθολογική κατανοµή του προσωπικού, µε κοινωνικά πάντα
κριτήρια. Σε αυτό, άλλωστε, στοχεύει και η επιχειρούµενη αναβάθµιση της σχετικής εφαρµογής. Και επειδή, όπως λέει και η
διοικητική επιστήµη ό,τι δεν µπορείς να το µετρήσεις είναι προφανές ότι δεν µπορείς να το διοικήσεις, πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι που αναβαθµίζουµε τις εφαρµογές της δηµόσιας
διοίκησης και φτιάχνουµε νέα µητρώα γι’ αυτήν, που µπορούν να
επικοινωνούν κατ’ αρχάς, µεταξύ τους. Αλλιώς, θα καταλήγαµε
στην εποχή που δεν ξέραµε καν πόσους δηµοσίους υπαλλήλους
είχε αυτή η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σύντοµα από τις δεκάδες
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διατάξεις του σχεδίου νόµου επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε
δύο, που για εµένα έχουν τεράστια σηµασία:
Η πρώτη, έχει να κάνει µε την ειδική µέριµνα που λαµβάνεται
στο άρθρο 49, αναφορικά µε τον υπάλληλο που υιοθετεί ή αναδέχεται ένα παιδάκι και την έξτρα άδεια που δικαιούται. Έχω µιλήσει αµέτρητες φορές για τις διευκολύνσεις που πρέπει να
λαµβάνουν οι γονείς σήµερα, σε µία Ελλάδα µε οξύ δηµογραφικό
πρόβληµα. Γονείς δεν είναι µόνο αυτοί που τεκνοποιούν, αλλά
και αυτοί που υιοθετούν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες µε τους βιολογικούς γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται
εξίσου.
Εγώ πανηγυρίζω, κύριε Υπουργέ, που κάποιος, επιτέλους, σκέφθηκε να προσθέσει τις διατάξεις αυτές. Έχουν ιδιαίτερη αξία,
γιατί µαζί µε τα υπόλοιπα µέτρα για τη στήριξη των οικογενειών,
που υλοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του, έρχεται να προστεθεί ένα ακόµα, που θα συµβάλει προς την αντιστροφή της ζοφερής αυτής κατάστασης στη χώρα.
Στο ίδιο άρθρο τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο, διατάξεις δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του κώδικα δηµοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων, που αφορούν όλους όσοι νοσούν από βαριές ασθένειες ή έχουν στην οικογένειά τους µέλος που ασθενεί,
ενώ θεσπίζει άδειες εκτός από τους αιµοδότες και για τους δότες
αιµοπεταλίων, δίνοντας κίνητρα για αύξηση των δοτών µυελού
των οστών. Το γεγονός ότι σε ένα νοµοσχέδιο, που κατ’ αρχάς
είναι για τους ΟΤΑ, περιέχονται τέτοιου είδους ρυθµίσεις, δείχνει
το ανθρώπινο πρόσωπο της Κυβέρνησης αυτής.
Πείτε µου, λοιπόν, γιατί δεν είχε προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο
έως τώρα; Και γιατί, ενώ τόσος αγώνας γίνεται για να ενθαρρύνουµε τις µεταµοσχεύσεις, τους δότες αιµοπεταλίων τους αγνοούσαµε τόσα χρόνια;
Επιπροσθέτως, εντός της γερασµένης και ταλαιπωρηµένης
Ελλάδας, επιτέλους, κάποιος µπορεί και βάζει τάξη στη φανερή
πλέον υβριδική απειλή που λέγεται παράνοµη µετανάστευση και
απειλεί ευθέως την κοινωνική δοµή της χώρας µας.
Μέχρι τώρα ο χαρακτηρισµός όλων όσων έµπαιναν παράνοµα
στην Ελλάδα ως πολιτικοί πρόσφυγες έδινε το δικαίωµα στον καθένα σε τρία χρόνια να αποκτήσει άδεια παραµονής. Ήταν µια
κατάφωρη αδικία σε βάρος όσων διέµεναν µόνιµα και νόµιµα
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στην Ελλάδα και οι οποίοι την αποκτούσαν µετά από επτά χρόνια.
Βασική αρχή της σηµερινής Κυβέρνησης είναι η απόδοση ασύλου να εξετάζεται εξονυχιστικά -και σύντοµα βέβαια- και να µην
την αποκτά οποιοσδήποτε «τρυπώνει» παράνοµα στη χώρα µας.
Και δεν µπορεί να «τρυπώσει» πια µε κανέναν τρόπο. Δεν µπορεί
να γίνει αυτό άλλο. Έτσι, αυτός που θα χαρακτηρίζεται ως πρόσφυγας θα µπορεί να ζητά άδεια παραµονής, αλλά µετά από
επτά χρόνια, όπως ακριβώς και ο νόµιµος αλλοδαπός.
Πρέπει να γίνει σαφές στους πάντες ότι έχουµε και σύνορα και
ενεργά Σώµατα Ασφαλείας. Κατά συνέπεια, η πολιτική του
«µπάτε σκύλοι αλέστε» έχει τελειώσει.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο
νόµου έχει την ικανότητα να ρυθµίζει πολλά πράγµατα, να ιεραρχεί προτεραιότητες και να προτείνει λύσεις.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, στον οποίον αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το έργο του, όπως, βέβαια, και στον Πρωθυπουργό,
είναι αποφασισµένοι να προβούν στις αναγκαίες νοµοτεχνικές
παρεµβάσεις για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση
και σε ζητήµατα πρακτικά που αντιµετωπίζει ο πολίτης στην καθηµερινότητά του.
Δεν µας παίρνει να προτάσσουµε άλλο ιδεοληψίες και προκαταλήψεις. Γνωρίζουµε πως η ορθή λειτουργία του κράτους είναι
προς το συµφέρον όλων και το συµφέρον αυτό είναι κοινό. Αυτό
προϋποθέτει το χτίσιµο της σύγχρονης και λειτουργικής Ελλάδας που επιχειρούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω µια µικρή νοµοτεχνική βελτίωση για
το άρθρο 25. Σε λίγο θα έλθει και ο κύριος Υπουργός να δούµε
και από τις βουλευτικές τροπολογίες τι θα γίνει αποδεκτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση
στο νοµοσχέδιο, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για ένα λεπτό; Απλώς θέλω να καταθέσω
κάτι, γιατί θα βοηθήσει τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ,Κύριε Πρόεδρε,
Απλώς ήθελα να καταθέσουµε, αν δεν το έχει υπ’ όψιν του ο
Υπουργός, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Φάµελλος. Είναι η
γνωµοδότηση της ΕΑΔΔΗΣΥ, η υπ’ αρίθµ. 7. Είπατε ότι δεν ρωτήθηκε για όλα τα άρθρα του κατατεθέντος νοµοσχεδίου, αλλά
µόνο για τα άρθρα 2 και 18, µε αποτέλεσµα µετά τη γνωµοδότησή της το άρθρο 2 να αφαιρεθεί. Ο κ. Λιβάνιος κατέθεσε την
17, όχι την 7. Οπότε, να καταθέσουµε εµείς την 7, που αφορά
αυτό το νοµοσχέδιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτήν
που καταθέσατε στην επιτροπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ακριβώς. Αυτήν που είχαµε καταθέσει
στην επιτροπή.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Στύλιος από
τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου αναφερόµενος στην τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Πρόκειται για µια τροπολογία που οργανώνει, επιταχύνει και
θέτει σε µια καλύτερη λειτουργία και καλύτερη οργάνωση τις διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται από το συγκεκριµένο Υπουργείο.
Επιπλέον, έχει µια σηµαντική τοµή. Στέλνει ένα πολύ ηχηρό
µήνυµα ότι όσοι δικαιούνται άσυλο και λαµβάνουν από τις υπηρεσίες άσυλο στη χώρα θα µπορούν να παραµείνουν σε κάποιο
κέντρο, σε µια δοµή για έναν µήνα µόνο. Από ’κει και µετά, µε τα
χαρτιά τους, µε τα δικαιώµατά τους, θα µπορούν, όπως όλοι οι
υπόλοιποι πολίτες, να αναζητήσουν εργασία και να φροντίσουν
µε ποιον τρόπο θα διαβιούν στη χώρα µας ή οπουδήποτε αλλού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές χώρες.
Στέλνουµε, λοιπόν, ένα µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν είναι µια
χώρα όπου έρχοµαι, µένω σε δοµές, εισπράττω χρήµατα είτε
από τη Διεθνή Αµνηστία είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από
το ελληνικό κράτος και µπορώ να µένω εκεί για όσο είναι και βλέπουµε και έχει ο Θεός και στέλνουµε µήνυµα και στους υπόλοιπους της χώρας µας «ελάτε διότι εδώ υπάρχει καλό κλίµα,
φιλοξενία, άρα µπορούµε να το εκµεταλλευτούµε».
Αποτελεί µια κίνηση σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που είχε
εξαγγελθεί από την Κυβέρνησή µας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οργανώνουµε όλες τις διαδικασίες που
αφορούν σ’ ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, σ’ ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα, αυτό που ονοµάζουµε προσφυγικό-µεταναστευτικό και
που έχει απασχολήσει και απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τη χώρα µας για πολλούς µήνες και ίσως και για πολλά
χρόνια από τούδε και στο εξής.
Χθες αναφέρθηκα στην Αστυνοµία, στον Ελληνικό Στρατό.
Τους ευχαρίστησα από αυτό εδώ το Βήµα για τη στάση και τη
συµπεριφορά την οποία επιδεικνύουν φυλάσσοντας τα ακριτικά
µας σύνορα στον Έβρο.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ένα νοµοσχέδιο που έχει µια σειρά από ρυθµίσεις
και διατάξεις που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να
σας επισηµάνω ότι θα αναφερθώ, κυρίως, σε δύο βασικά ζητήµατα. Το πρώτο αφορά στις προβλέψεις του για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους δήµους και τις προβλέψεις
για την ιθαγένεια.
Γιατί αναφέροµαι πιο πολύ σε αυτές τις δύο ρυθµίσεις; Διότι
οι δήµοι µας, όπως γνωρίζετε, αποτελούν πυλώνα που στηρίζει
τη συνοχή της κοινωνίας, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια και
στις ακριτικές περιοχές. Γι’ αυτό, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο νο-
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µοσχέδιο η Κυβέρνηση προχωρά βελτιώνοντας µια σειρά από θεσµούς.
Πρώτος θεσµός που εισάγει είναι της τεχνικής βοήθειας των
υπηρεσιών διαχείρισης, των ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή των δήµων της χώρας.
Προβλέπεται, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ευέλικτα και
πρωτοποριακά νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ Α και Β βαθµού, στα
οποία ανατίθεται η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων. Εισάγεται ένα πρωτοποριακό σύστηµα υποκατάστασης και υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων.
Πόσοι ανά την ελληνική επικράτεια δεν γνωρίζουµε για τις
αργές διαδικασίες και τις υποστελεχώµενες τεχνικές υπηρεσίες
των δήµων που δεν µπορούν να υλοποιήσουν, να µελετήσουν,
να δηµοπρατήσουν, να παρακολουθήσουν την επίβλεψη έργων
και διαδικασιών;
Γίνεται ένα βήµα προς τα µπροστά. Επιταχύνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η κατάρτιση, η εκπόνηση επιχειρησιακών
προγραµµάτων από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µε ένα πλέγµα βοηθητικών διατάξεων. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα σε αυτούς, οι οποίοι ζουν τον παλµό, τα προβλήµατα και
τις ανάγκες των πολιτών µε την καθηµερινότητά τους από κοντά,
από δίπλα, να έχουν τα θεσµικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να επιτελέσουν τον σκοπό για τον οποίον υπάρχουν.
Με βάση όλα τα παραπάνω έχει το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα
ως στόχο να µπουν οι βάσεις για να αποτελέσουν οι δήµοι µας,
και ιδιαίτερα αυτοί της περιφέρειας, τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της χώρας, ανάπτυξης οικονοµικής, κοινωνικής,
καθώς και µια σειρά από τεχνικά έργα, που είτε θα καθυστερούσαν υπερβολικά είτε δεν µπορούσαν απλά να εκτελεστούν, µε
τις προβλέψεις και την τεχνική στήριξη των δήµων από την
ΕΕΤΑΑ και τη ΜΟΔ θα µπουν οριστικά στον δρόµο της ταχείας
υλοποίησής τους. Θα ενεργοποιούνται οι µηχανικοί της ΕΕΤΑΑ
και της ΜΟΔ ανά µελέτη και ανά έργο.
Έχουµε µιλήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισµό στη Βουλή για την υποεκτέλεση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων και όλοι έχουµε ζήσει να εγκρίνονται
έργα, να παίρνουν κωδικούς, αλλά να αδυνατούν οι δήµοι να
εκτελέσουν αυτά τα έργα και να αδυνατούν να απορροφήσουµε
όλα τα χρήµατα και τα κονδύλια που δίνουµε από τα δικά µας
χρήµατα, για να µην αναφερθώ στα χρήµατα που σε όλα τα τρία
προηγούµενα κοινοτικά πλαίσια δεν µπορούσαµε να απορροφήσουµε και επέστρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφέροµαι πολύ σύντοµα σε µια σηµαντική και ουσιαστική
µεταρρύθµιση, σε µια µεγάλη πρόβλεψη που αφορά στους ορεινούς δήµους, τους δήµους των µικρών νησιών. Αναφέροµαι στην
υποβοήθηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», στο σύστηµα τηλεϊατρικής, όπου δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της
Κυβέρνησής µας σε αυτούς που είναι οι ακρίτες και έχουν
ανάγκη περισσότερης φροντίδας και µέριµνας από το ελληνικό
κράτος.
Δίνεται συνεπώς µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση –και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- η δυνατότητα να µπορούν να τους παρασχεθούν
οι υπηρεσίες που τόσο πολύ έχουν ανάγκη στην Ελλάδα που δυστυχώς, λόγω και των δηµογραφικών προβληµάτων, γηράσκει.
Μια αναφορά σε σχέση µε το «πράσινο» µήνυµα της Κυβέρνησης. Τα οχήµατα που αφορούν στο κράτος και στις δηµόσιες
υπηρεσίες πλέον µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση που υπάρχει στο
νοµοσχέδιο, θα είναι υβριδικά, θα είναι φιλικά στο περιβάλλον.
Είναι µια κίνηση που ενθαρρύνει την ηλεκτροκίνηση και στέλνει
ένα µήνυµα για την «πράσινη» οικονοµία, την πράσινη ανάπτυξη
και είναι συνδυασµός µέσα από µία σειρά νοµοθετηµάτων και
πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση .
Τέλος, σε σχέση µε την αναστολή του άρθρου 32 του
ν.4604/2019 που αφορά στην ιθαγένεια, ποια είναι η πραγµατικότητα; Ο συγκεκριµένος νόµος ψηφίστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, όµως προέβλεπε µία σειρά από υπουργικές
αποφάσεις, οι οποίες δεν εκδόθηκαν ποτέ. Συνεπώς, το συγκεκριµένο άρθρο δεν λειτούργησε, δεν εφαρµόσθηκε.
Άρα, κατά τη γνώµη µου και κατά τη γνώµη της Κυβέρνησης,
επιβάλλεται αυτή τη στιγµή να πάµε στην αναστολή, να µελετηθεί
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ο τρόπος µε τον οποίον θα δίνεται από εδώ και στο εξής η πολιτογράφηση και η ιθαγένεια και περιµένουµε σύντοµα από την Κυβέρνηση τις δικές της νοµοθετικές πρωτοβουλίες, που σίγουρα
σηµαίνει ότι δεν σταµατούν οι διαδικασίες πολιτογράφησης,
αλλά αυτές θα πρέπει να γίνουν έτσι όπως αρµόζει σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, οργανωµένο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ, υπερψηφίζω το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή στον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να προβώ σε µία δήλωση σχετικά µε την τροπολογία του
Υπουργείου Μετανάστευσης, που θεωρούµε ότι δεν δίνει τη
λύση που πρέπει όπως είναι διατυπωµένη και θα κριθεί και η
ψήφος µας από την αποδοχή ή µη της πρότασης που θα κάνουµε.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στον Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο, και βεβαίως τον κ. Μηταράκη –ο οποίος θα ενηµερωθεί, προφανώςγια να ζητήσω την πρόβλεψη µέσα στη νοµοθετική ρύθµιση, στην
τροπολογία, της στήριξης αυτών που θα λάβουν την απόφαση
για την προστασία, το άσυλο, ούτως ώστε την 30ή ηµέρα του
µήνα που θα αποχωρήσουν –αν είναι αυτός ένας µήνας ή δύο ή
δεν ξέρω πόσοι θα είναι- αυτό που θεωρούµε κρίσιµο είναι την
ηµέρα που θα φύγουν να έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα
του ΚΕΑ, του εγγυηµένου εισοδήµατος, και να λάβουν και έναν
µήνα επιπλέον.
Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν στηρίξουµε αυτούς τους ανθρώπους κατά την ηµέρα της εξόδου από τη δοµή µε έναν συγκεκριµένο τρόπο τον οποίο σας λέµε –γιατί η ένταξη στο
εγγυηµένο σηµαίνει κάποια πράγµατα-, επαναλαµβάνω, δεν
υπάρχει περίπτωση να µη δηµιουργηθούν νέα προβλήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Με προϋποθέσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε βέβαια.
Ακούστε. Αυτός ο οποίος παίρνει τη βεβαίωση ότι έχει άσυλο,
έχει πλέον όλα τα δικαιώµατα. Στον µήνα µέχρι να βγει, θα πρέπει
να φροντίσει η πολιτεία, ούτως ώστε µε την αίτησή του να πάρει
ΑΦΜ, να πάρει ΑΜΚΑ, να πάρει τις προϋποθέσεις. Την 30ή λοιπόν του µήνα, που λέτε ότι θα βγει έξω, να έχει ό,τι έχει και ο πολίτης, ο οποίος βρίσκεται σε οικονοµική αδυναµία.
Χωρίς αυτό, θεωρώ ότι κάνουµε µία τρύπα στο νερό, άσε που
δείχνουµε ένα λάθος πρόσωπο που δεν το έχει ο ελληνικός λαός,
σε σχέση µε τα fake news της Τουρκίας. Θα επιβεβαιώσετε αυτά
που λέει ο Ερντογάν, ότι δεν τηρούµε τις διεθνείς συµφωνίες σε
σχέση µε τους πρόσφυγες. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουµε
µε κάθε τρόπο, γιατί πλέον γίνεται ένας πόλεµος και προπαγάνδας. Δεν είναι µόνο αυτό που βλέπουµε στα σύνορα. Δεν είναι
µόνο αυτά τα οποία γίνονται στα µετόπισθεν ή και η προσπάθεια
προβοκάτσιας.
Γι’ αυτό καλώ τον κ. Μηταράκη, έστω την ύστατη ώρα, να εντάξει µέσα στην τροπολογία του τις ελάχιστες προϋποθέσεις,
ούτως ώστε να µπορεί ο άνθρωπος που θα βγει εκτός να µην
είναι έρµαιο των διακινητών που θα δράσουν και πάλι, άσχετα
ότι έχει το χαρτί του ασύλου.
Και βέβαια, θα κρίνουµε την ψήφο µας από τη βελτίωση που
θα έχει να κάνει µε αυτήν την ελάχιστη πρόνοια για κοινωνική και
οικονοµική ένταξη. Είναι ελάχιστη. Μπορούσα να βάλω τρία-τέσσερα θέµατα. Δεν τα βάζω, γιατί την τελευταία στιγµή δεν µπορούν να µπουν.
Μπορεί, λοιπόν, και επιπλέον να µπει ότι µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις του Υπουργού Μετανάστευσης, µε το Εσωτερικών,
το Οικονοµικών και το Εργασίας, να δει και επιπλέον µέτρα για
την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών.
Αυτό θέλουµε, αυτό πρέπει να γίνει, για να είµαστε και εντάξει
µε τις διεθνείς υποχρεώσεις µας, αλλά και να έχουµε και αποτέλεσµα σε σχέση µε την αποσυµφόρηση των κέντρων και των
δοµών σήµερα, για να µη δηµιουργηθούν νέες άτυπες δοµές σε
κάθε πλατεία, σε κάθε χωριό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ενδιαφέρουσα
ήταν η πρόταση, πάντως.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, σήµερα αρχικά ήρθαµε έτοιµοι για µία κουβέντα επί της ουσίας, όπως κάναµε από την αρχή της κατάθεσης
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία
στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιλαµβανόµαστε πολύ
καλά, πάρα πολύ καλά, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
δήµοι και κυρίως οι µικροί δήµοι, είτε οι ορεινοί είτε οι µικροί νησιωτικοί της χώρας µας, και γι’ αυτό τον λόγο ως σοβαρή Αντιπολίτευση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, προσήλθαµε µε
προτάσεις, µε τροπολογίες, δουλέψαµε πάρα πολύ και θεωρώ
όλα τα κόµµατα ή τα περισσότερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
δούλεψαν πολύ σοβαρά, ώστε να προτείνουµε και να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε το νοµοθέτηµα, το οποίο έχουµε σήµερα προς ψήφιση.
Πρέπει να οµολογήσω –και ήρθα προετοιµασµένος σήµερα να
δώσω και εύσηµα, αλλά να κρατήσω και κάποιες παρατηρήσειςότι σε όλη τη διάρκεια των επιτροπών έγινε πραγµατικός διάλογος, όπως αρµόζει σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Κάνατε
δεκτά αρκετά πράγµατα και καταθέσατε τροπολογίες, που πολλές από αυτές βελτιώνουν το υπό κρίση νοµοσχέδιο.
Θεωρούµε και ελπίζουµε ότι θα κάνετε δεκτές τις τροπολογίες
που σας έχουµε καταθέσει γιατί αντιλαµβάνεστε ότι δεν το κάναµε για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά επειδή πιστεύουµε ότι
θα βελτιώσουν την παροχή που όλοι πιστεύουµε ότι οι δήµοι πρέπει να έχουν και γενικά οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γνωρίζετε ότι είναι υπαρκτά τα προβλήµατα και όλες αυτές οι
παρατηρήσεις που σας κάναµε σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της
εβδοµάδας, απορρέουν καθαρά από τον φόβο µας ότι συγκεκριµένες διατάξεις µπορεί να προσκρούσουν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό προσπαθούσαµε να αποφύγουµε. Σας το είπαµε µε
κάθε τρόπο. Γιατί ναι µεν εµείς µπορεί να νοµοθετήσουµε σήµερα, αλλά τελικά το ζήτηµα του αν θα είναι αναθέτουσες αρχές,
αν δεν είναι, αν θα µπορούν να κάνουν προγραµµατικές συµβάσεις, θα κριθεί στην πορεία των πραγµάτων και δεν θα κριθεί σήµερα. Έτσι έχει δείξει και η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Προφανώς, οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι υπερκείµενες. Προφανώς, πρέπει να τις σεβόµαστε και µακάρι έτσι όπως θα ψηφιστεί, µε όλες τις τροπολογίες που ελπίζω να γίνουν αποδεκτές,
να µπορέσουµε πραγµατικά να δώσουµε χείρα βοηθείας και να
µην κάνουµε µια τρύπα στο νερό και απλά να φτιάξουµε καινούργιους οργανισµούς που θα δηµιουργήσουν προβλήµατα.
Πρέπει, όµως, να βάλω και κάποιες κόκκινες γραµµές, σας το
είπαµε και ευτυχώς σε κάποια ζητήµατα κάνατε πίσω.
Για εµάς είναι κυρίαρχο το ζήτηµα της διαφάνειας. Καλό είναι
να δηµιουργούµε δοµές οι οποίες θα είναι βοηθητικές, αλλά πρέπει πάνω από όλα να είναι διαφανείς.
Σας είπαµε στο άρθρο 16 -και τουλάχιστον από ό,τι είδα και οι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας συµφώνησαν- να µην τεθούν
σε διακινδύνευση οι δοµές που ήδη υπάρχουν, οι αναπτυξιακές
εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πάρα πολλά προγράµµατα τα
οποία είναι πολύ σηµαντικά για τις τοπικές οικονοµίες και τις
ιδιωτικές και τις δηµοτικές.
Δύο, τρία πράγµατα βλέπουµε, δυστυχώς, ότι τα αντιµετωπίζετε λίγο φοβικά. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί τα τοπικά δηµοψηφίσµατα πρέπει να ανασταλούν, παραδείγµατος χάριν.
Υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία πρέπει γρήγορα να παρθούν
αποφάσεις και ποιος είναι πιο αρµόδιος σε µικρές κοινωνίες να
αποφασίσει για ζητήµατα που αφορούν µόνο τον τόπο τους; Δεν
θα έπρεπε να µας φοβίζει η γνώµη του κόσµου.
Επίσης, θεωρώ ότι υποβαθµίζετε συστηµατικά -και νοµίζω ότι
είναι θεσµικό λάθος αυτό- τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων και
την αποφασιστική τους αρµοδιότητα. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να
βοηθήσετε τους δηµάρχους που στην πλειοψηφία ανήκουν στο
δικό σας ιδεολογικό τόξο, αλλά δεν µπορεί να υποβαθµίζουµε µ’
αυτόν τον τρόπο τα δηµοτικά συµβούλια. Δεν µπορεί να περνούν
διατάξεις που θέλουν σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου σε αποφά-
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σεις δηµοτικών συµβουλίων. Είναι θεσµική εκτροπή και δυστυχώς θα τη βρούµε µπροστά µας όλοι.
Τις κάναµε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, πολλές τις δεχθήκατε.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία που κατατέθηκε σήµερα.
Κατ’ αρχάς, συµφωνούµε µε τις διορθωτικές παρατηρήσεις
που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Θεωρούµε ότι είναι το ελάχιστο που µπορούµε να
κάνουµε.
Εγώ θα είµαι λίγο αυστηρός, να σας πω την αλήθεια, γιατί
θεωρώ ότι ο κύριος Υπουργός φέρνει αυτήν την τροπολογία για
καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να είµαι απόλυτα ειλικρινής.
Νοµίζω ότι σήµερα επιβεβαιώθηκε η δήλωση της Ευρωπαίας
Επιτρόπου Εσωτερικών, ήταν ξεκάθαρο ότι πράγµατι δεν έχει
γίνει καµµία κίνηση προς το παρόν, κανένα αίτηµα µετεγκατάστασης προσφύγων από εδώ.
Νοµίζω ότι µε το πανθοµολογούµενο αίτηµα όλων να αποσυµφορηθούν τα νησιά βρήκατε ένα επικοινωνιακό τρικ να αδειάσετε
δοµές, για να µετεγκαταστήσετε πρόσφυγες ή µετανάστες από
τα νησιά και να τους βάλετε µέσα, αδιαφορώντας, όπως πολύ
σωστά είπαν όλοι οι προηγούµενοι οµιλητές της Αντιπολίτευσης,
για το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, µε τι συνθήκες. Μιλάµε
για ανθρώπους -να είµαστε ξεκάθαροι- που έχουν ήδη πάρει
άσυλο. Αν θέλουν να φύγουν, είναι ελεύθεροι να φύγουν για όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν χαρτιά, πρέπει να τους δοθούν
χαρτιά και το ελάχιστο που µπορείτε να κάνετε για να δείξετε ότι
δεν σας ενδιαφέρει µόνο η επικοινωνία είναι να δεχθείτε δύο,
τρία πράγµατα που το Κίνηµα Αλλαγής και εµείς συνυπογράφουµε. Και πιστεύω ότι κανείς δεν θα είναι αντίθετος, ούτως
ώστε αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες, αναγνωρισµένοι πλέον
πρόσφυγες τελεσίδικα, που τους προστατεύουν όλες οι διεθνείς
συνθήκες, να µην µείνουν έρµαια στις πλατείες και στους δρόµους της χώρας µας, εγκλωβισµένοι, καθιστώντας τη χώρα µας
µια αποθήκη ρηµαγµένων ψυχών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική επιδίωξη
του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης
Α και Β βαθµού, ώστε να συνιστούν αναπτυξιακούς φορείς και
ισχυρούς παράγοντες άσκησης τοπικής και περιφερειακής διοίκησης.
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στους
πολίτες και εξ ορισµού αντιµετωπίζει τα πιο άµεσα καθηµερινά
προβλήµατά τους. Τα τελευταία χρόνια οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες καθήλωσαν έργα υποδοµών απολύτως
αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δίνει λύσεις στα βασικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι δήµοι και οι περιφέρειες και επιταχύνει τις διαδικασίες, πάντα τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας
και της νοµιµότητας.
Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντική είναι η σύσταση Επιτροπής
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού, η οποία θα επιτελεί συµβουλευτικό
ρόλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση χρηµατοδότησης των ΟΤΑ
και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας των έργων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µε τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Καθοριστικής σηµασίας είναι και ο ρόλος που αναλαµβάνουν οι
νέοι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι
επικεντρώνονται στην επιστηµονική, συµβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη των ΟΤΑ. Οι αναπτυξιακοί οργανισµοί δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό ούτε τα οικονοµικά των
ΟΤΑ. Στη µετοχική τους σύνθεση περιλαµβάνονται κατά κύριο
λόγο Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία, ενώ αποκλείεται ξεκάθαρα η συµµετοχή ιδιωτών, ώστε να µην υπάρχει ούτε υποψία
για τον σαφή προσανατολισµό στη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μία από τις θεµελιώδεις βελτιώσεις που γίνεται αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στις υποστελεχωµένες τεχνικές υπηρεσίες
των δήµων να συνάπτουν προγραµµατική σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και
µε τους αναπτυξιακούς οργανισµούς και τη «ΜΟΔ Α.Ε.». Με
αυτόν τον τρόπο ξεπερνώνται τα γνωστά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν συνήθως οι δήµοι για την υλοποίηση µελετών και
έργων και µάλιστα επιταχύνονται κατά πολύ οι διαδικασίες.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και άλλες σηµαντικές διατάξεις,
όπως αυτές για τη δηµόσια υγεία, όπου παράλληλα µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αναπτύσσεται και το πρόγραµµα
«Πρόληψη στο Σπίτι».
Η Κυβέρνηση, όπως ξέρουµε όλοι, έχει θέσει ως βασικό πυλώνα προάσπισης της δηµόσιας υγείας την πρόληψη σε όλα τα
επίπεδα. Ειδικά για τις αποµακρυσµένες, δυσπρόσιτες περιοχές
της ελληνικής επικράτειας είναι πολύ σηµαντικό το νέο πρόγραµµα πρόληψης, καθώς οι κάτοικοι, ιδίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, θα µπορούν να προγραµµατίζουν κατ’ οίκον
εξετάσεις. Μάλιστα, µε τη χρήση τηλεϊατρικής θα γίνεται αποστολή των αποτελεσµάτων τους προς αξιολόγηση στους συµβεβληµένους ιατρούς.
Είναι βασική υποχρέωση και ταυτόχρονα επιτυχία της πολιτείας να βρίσκεται δίπλα σε όλους τους πολίτες, όσο µακριά και
αν βρίσκονται.
Επίσης, το νοµοσχέδιο ρυθµίζει και θέµατα που άπτονται ληξιαρχείων µε βασικότερο την απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε
µικρές διορθώσεις και αλλαγές να µην απαιτούν δικαστικές αποφάσεις.
Σηµαντικές είναι και οι αποφάσεις που αφορούν στη δηµόσια
διοίκηση. Ιδίως για τις άδειες δίνεται για πρώτη φορά µία φορά
τον χρόνο άδεια στις γυναίκες εργαζόµενες για τον προληπτικό
έλεγχο, όπως επίσης στηρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες µε
διεύρυνση από δύο στα τέσσερα έτη του µειωµένου ωραρίου εργασίας για όσους υπαλλήλους αποκτούν τέταρτο παιδί.
Καίριες αλλαγές γίνονται και στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, απαλείφοντας χρονοβόρες και άνευ αξίας προϋποθέσεις, όπως η
υπογραφή του Υπουργού και η µετάφραση των πτυχίων, ώστε
να µειωθεί αισθητά ο χρόνος, χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος
για την αρτιότητα της διαδικασίας.
Τέλος, µια µικρή αναφορά στη διάταξη που προβλέπει την οικονοµική ενίσχυση των αθλητών µας που θα λάβουν µέρος
στους Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς του 2020. Η ψηφιακή πλατφόρµα «Είµαστε µαζί σας 2020» θα καταγράφει τις εισφορές όλων όσοι θέλουν να συνδράµουν τους αθλητές µας και
οι οποίες στη συνέχεια θα διανέµονται αξιοκρατικά προς όλους.
Κλείνοντας, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου άφησε σε γενικές γραµµές θετικές εντυπώσεις
κατά τη συζήτηση στο στάδιο της επιτροπής και επίσης ότι προηγήθηκε µια εποικοδοµητική αλληλεπίδραση µεταξύ της Κυβέρνησης και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, προκειµένου να
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή βελτίωση των διατάξεων. Και αυτό
γιατί το νοµοσχέδιο κάνει επιτέλους το αυτονόητο, λύνει τα χέρια
των δήµων της χώρας, οι οποίοι εξαιτίας της υποστελέχωσης
των τεχνικών υπηρεσιών δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε
αναπτυξιακά έργα.
Τέτοια αντίστοιχα σοβαρότατα προβλήµατα είχαν κατά κύριο
λόγο πολλοί νησιωτικοί δήµοι, όπως και οι νησιωτικοί δήµοι της
Μαγνησίας, της Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλονήσου.
Οι διατάξεις που ψηφίζουµε σήµερα, δίνουν επιτέλους λύση
στα χρόνια αυτά προβλήµατα και επιτρέπουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι πραγµατικά αυτοτελείς
και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών που είναι το
πραγµατικό ζητούµενο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Πολάκης Παύλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ζωντανέψουµε λιγάκι, γιατί βλέπω πολύ ησυχία. Για το νοµοσχέδιο δεν θα πω πολλά. Τα είπα στις επιτροπές. Αναφέρθηκε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΒ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

πολύ αναλυτικά ο εισηγητής µας, κ. Σπίρτζης. Εγώ µία κουβέντα
θα πω, κύριε Υφυπουργέ, αυτήν που είπα και στις επιτροπές.
Όσο δεν αποφασίζει το κεντρικό κράτος να παραχωρήσει ουσιαστικές και αδειοδοτικές αρµοδιότητες τους δήµους, όλα αυτά
είναι ασπιρίνη για τον ετοιµοθάνατο. Και θα το δείτε και µε την
εφαρµογή.
Θα αφιερώσω την οµιλία µου σε µία σειρά από επίκαιρα ζητήµατα, τα οποία έγιναν σήµερα και τα οποία έχουν «θαφτεί» από
τα αγαπηµένα µου κανάλια της διαπλοκής, από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης τα οποία ελέγχει ο µηχανισµός σας. Και τα πάω
γρήγορα.
Πρώτον, σήµερα ξεκίνησε -το ξέρετε;- η δίκη της κ. Στουρνάρα, της κ. Νικολοπούλου-Στουρνάρα, της γυναίκας του αρχιτραπεζίτη για την απευθείας ανάθεση των 715.000 ευρώ για τη
διοργάνωση του E-HEALTH FORUM του 2014. Και έλεγα και εγώ
σήµερα το πρωί που µπήκα στις ερωτήσεις, γιατί βλέπω τον
Άδωνι και δεν µε ξανοίγει αλλά κοιτάζει όλο ευθεία; Πήγε µάρτυρας υπεράσπισης εκεί! Γιατί µε δική του απόφαση ξεκίνησε η
διαδικασία για να ανατεθεί. Είναι τα στοιχεία που πήγα το 2016.
Από τότε ξεκίνησε. Και η κ. Νικολοπούλου-Στουρνάρα έβαλε ένα
εκατοµµύριο προσκόµµατα για να µην τελειώσει η προανάκριση
και η ανάκριση. Και δήλωνε στα µέσα ότι εγώ θέλω να δικαστώ,
για να αποδείξω την αθωότητά µου!
Και τι έκανε σήµερα; Κατέθεσε δέκα αιτήσεις ότι έχει παραγραφεί το αδίκηµα της κονόµας των 715.000 ευρώ και ότι είναι
άκυρη η διαδικασία. Και ποιοι ήταν µάρτυρες; Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός, ο «µπουλντοζιέρης» του Ελληνικού και το
αρχιλαµόγιο ο Πουλής, αυτός που πούλαγε τις φακές µε 12,5
ευρώ! Όλη µια παρέα ήταν, όλοι µαζί τα έτρωγαν, 1-0!
Δύο, φαντάζεστε να ήµουν εγώ και ο Ξανθός Υπουργοί Υγείας
και να έβγαινε το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ΕΟΔΥ στην τηλεφωνική του
γραµµή και να απαντάει σε πολίτες ότι η Μετάληψη και η Θεία
Κοινωνία, το κουτάλι δηλαδή, δεν µεταδίδουν τον ιό; Σε ποια µεσαιωνική εποχή έχουµε ξαναγυρίσει;
Εµείς κρατήσαµε µία στάση ευθύνης. Δεν σας µοιάσαµε. Πέρυσι µε τριάντα εννέα νεκρούς από τη γρίπη, µας «σκίσατε» µε
τα ΜΜΕ και τα βοθροκάναλά σας. Φέτος έχουν φτάσει εβδοµήντα δύο οι νεκροί, και δεν λέει κανείς κουβέντα! Είναι Πέµπτη
και Τετάρτη. Αλλά αυτό; Να βγαίνει ο ΕΟΔΥ, ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας και να απαντάει σε πολίτες ότι µε τη θεία
κοινωνία δεν µεταδίδεται ο ιός, άµα δηλαδή καταπιείς τη µετάληψη από κουτάλι που έχει καταπιεί και άλλος; Πού έχουµε γυρίσει; Αυτό είναι Μεσαίωνας.
Για να µην πω για την λάθος διαχείριση. Και δεν φταίνε οι γιατροί στην Πάτρα ή στην Αµαλιάδα. Από τους ειδικευόµενους εκεί
το περιστατικό που πήγε, µπήκε η υποψία ότι ήταν ύποπτο. Και
όµως, έλεγαν ότι έχουµε οδηγία ότι το Ισραήλ δεν έχει πολλά
κρούσµατα και η Αίγυπτος και δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί το
πρωτόκολλο. Ε, πάρε τώρα είκοσι ένα κρούσµατα! Ποιος φταίει
γι’ αυτό; Φαντάζεστε να ήµασταν εµείς επάνω, τι θα γινότανε; Θα
είχαν φρυάξει τα κανάλια για τους «εγκληµατίες» Ξανθό και Πολάκη οι οποίοι οδηγούν στο θάνατο!
Για σοβαρευτείτε λίγο µε την αντιµετώπιση. Δεν είναι επικοινωνία τα πράγµατα! Το υγειονοµικό ζήτηµα είναι πολύ σοβαρό
ζήτηµα για να το διαχειρίζονται οι επικοινωνιολόγοι.
Πάω στο τρίτο. Σήµερα ο Νίκος Παππάς σας ξεφτίλισε. Σας
ξεφτίλισε! Έστησε µία ιστορία ή ακροδεξιά πτέρυγα υπό τον κ.
Σαµαρά και τον κ. Γεωργιάδη µε όργανο τον Πλεύρη και τον
Μαρκόπουλο, ότι η υπόθεση «NOVARTIS» -που όλος ο πλανήτης
λέει ότι είναι σκάνδαλο και ήδη αρχίζουν και πέφτουν οι πρώτες
καµπάνες στην Αµερική στη «NOVARTIS» και στις θυγατρικές της
για τη χειραγώγηση των τιµών- εδώ στην Ελλάδα είναι σκευωρία.
Δεν έγινε! Μόνο οι γιατροί τα έφαγαν! Το πολιτικό προσωπικό
δεν ήξερε τίποτα για τον φόνο, όταν υλοποιούσε Harvard Project
και τιµές δεκαπλάσιες από τις κανονικές που έπρεπε να µπουν!
Είπατε ότι ο Παπαγγελόπουλος έκανε σκευωρία. Και επειδή
πέσατε σε τείχος στη «NOVARTIS», το γυρίσατε ότι παρενέβη
στην υπόθεση Μιωνή και Φιλιππάκη. Και σήµερα τι αποδείχτηκε;
Τα δηµοσιεύω, γιατί έχουν βγει στη δηµοσιότητα ήδη. Κατέθεσε
ο κ. Φιλιππάκης ότι η πρώτη συνάντηση έγινε µε τον κ. Σαµαρά
παρόντα, ο οποίος τον παρακαλούσε να µη γράφει τίποτα για
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τον Μιωνή και ότι για τον Παπασταύρου ξέρει τι κάνει και θα τον
διώξει. Και ο πρώτος συµβιβασµός είναι από τότε.
Να καλέσετε, λοιπόν, τον Σαµαρά, τον Παπασταύρου, τους δικηγόρους του Μιωνή, τους δικηγόρους του Φιλιππάκη, να καταθέσουν στην επιτροπή για να αποδειχτεί ποια είναι η σκευωρία
και ποιοι πάνε να στήσουν τον Παπαγγελόπουλο για να καλύψουν τις ποµπές τους. Γιατί αυτό είναι η πραγµατικότητα.
Κατατέθηκε και το συµφωνητικό του συµβιβασµού που είχαν
φτιάξει από το 2013 επί Σαµαρά! Εκεί έχει φτάσει η ξεφτίλα της
Κυβέρνησης µε την υπόθεση ότι είναι σκευωρία η «NOVARTIS»,
που την οργάνωσε ο Παπαγγελόπουλος.
Κύριε Αθανασίου είστε Πρόεδρος τώρα και ούτε παραγγελιά
να σας είχα. Ακούστε. Θα πω δύο πράγµατα για το προσφυγικό.
Την προηγούµενη εβδοµάδα –και απευθύνοµαι σε εσάς- µε µια
στρατοκρατική επιχείρηση πήγατε να επιβάλλετε -αυτά που προεκλογικά λέγατε ότι δεν θα γίνουν, εσείς θα εξαφανίζατε τους
πρόσφυγες από τα νησιά- κλειστά κέντρα κράτησης στα νησιά
και στο νησί που εκλέγεστε κι εσείς Βουλευτής. Εµείς το αφήσαµε µε 5.500 πρόσφυγες και εσείς το κάνατε µε την ακροδεξιά
και τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας 25.000.
Όταν οι συντοπίτες σας έδιωξαν τα ΜΑΤ από εκεί, δεν σας
είδα πουθενά. Ήσασταν εξαφανισµένος. Σας είδα, όµως, -και
είναι ντροπή αυτό, γιατί είστε και αντιπρόεδρος του ελληνικού
Κοινοβουλίου- να πηγαίνετε µε αυτές τις ακροδεξιές οµάδες της
«κόκκινης προβιάς» του παρελθόντος που άρχισαν να δέρνουν
ΜΚΟ, δηµοσιογράφους, να κλείνουν το δρόµο για τη Μόρια. Είχατε πάει εκεί -µου είπαν- µε περιπολικό µπροστά, µε αστυνοµικούς που είχαν έτσι τα χέρια τους, την ώρα που ακροδεξιοί και
παρακρατικοί τραµπούκοι έκαναν bullying είτε σε πρόσφυγες και
µετανάστες, είτε σε µέλη ΜΚΟ είτε σε δηµοσιογράφους είτε σε
αριστερούς δηµοκρατικούς ανθρώπους.
Έµαθα ότι το κάνατε αυτό. Πάτε να γυρίσετε την χλαπάτσα
που φάγατε πριν από µία εβδοµάδα, καλλιεργώντας εθνικιστική
υστερία και ακροδεξιά ρατσιστική λογική; Σας λέω δυο κουβέντες και ευχαριστώ για την ανοχή του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τελειώνω. Δύο κουβέντες θα πω.
Πιέστε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε απειλή βέτο σε όλες τις αποφάσεις της, για να γίνει Συµβούλιο Κορυφής. Δεν είναι πρόβληµα
που θα λύσει αυτή η χώρα µόνη της. Ήρθε για να µείνει το προσφυγικό. Ο Ερντογάν εκβιάζει. Τα σύνορα από τον Έβρο δεν θα
παραβιαστούν. Στα σύνορα στο Αιγαίο θα υπάρξει εφαρµογή του
δικαίου της θάλασσας. Δεν θα πνίξουµε τους ανθρώπους.
Και προσέξτε καλά, µην µε κάποιο επεισόδιο ή µε κάποια προβοκάτσια ανοίξετε τον δρόµο για πιθανές συνεκµεταλλεύσεις αυτό που είναι ο απώτερος στόχος του Ερντογάν- των φυσικών
κοιτασµάτων του αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα είστε
υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Το µόνο που καταφέρατε αυτές
τις µέρες είναι τα 700 εκατοµµύρια ευρώ. Τι θα τα κάνετε; Όχι
για να τους διώξετε, αλλά για να τους κρατήσετε εδώ σε κλειστά
κέντρα, σε φυλακές ανθρώπινων ψυχών. Αυτό κερδίσατε. Καµµιά
καταδίκη, καµµία κύρωση! Εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για
να γίνει το Συµβούλιο Υπουργών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πολάκη,
αναφερθήκατε σε εµένα. Βέβαια, επειδή δεν είναι το κύριο θέµα,
ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο Προεδρεύων δεν µπορούν να µιλάνε
επί της ουσίας του θέµατος. Πρέπει, όµως, να σας πω µερικά
πράγµατα.
Πρώτον, την Τρίτη που έγιναν τα επεισόδια, ήταν προγραµµατισµένη εδώ η Ολοµέλεια για την άρση της ασυλίας Βουλευτών
και όπως ξέρετε -ή αν δεν ξέρετε µπορείτε να το δείτε, να µάθετε-, προεδρεύει πάντοτε ο Αντιπρόεδρος ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Την
Τετάρτη, την επόµενη µέρα, ήµουν εκεί και µε επαφές συνέχεια
µε τον Πρωθυπουργό έγινε η αποχώρηση των ΜΑΤ και βεβαίως
το ραντεβού στου Μαξίµου, οπότε ρυθµίστηκαν τα ζητήµατα τα
οποία υπήρχαν. Επίσης, επακολούθησε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία σας συνιστώ να διαβάσετε µε προσοχή.
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Δεύτερον, στη Μόρια εγώ πάω κάθε φορά που πάω στη Μυτιλήνη. Την ηµέρα που πήγα στη Μόρια, πήγαµε για να συµπαρασταθούµε στον κόσµο της. Είναι ανακριβή αυτά τα οποία
διαβάζετε και λέτε και τα λέει και ο τοπικός Βουλευτής του κόµµατός σας. Είναι εντελώς ανακριβές ότι ενθαρρύναµε ακροδεξιούς κ.λπ. να κλείσουν τους δρόµους κ.λπ.. Πήγαµε εκεί επειδή
ήταν υπερκεκορεσµένο το Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης Μοριάς και δεν υπήρχε πρώτον, ούτε ένα τετραγωνικό µέτρο για να
µείνει κάποιος και δεύτερον, υπήρχε ο κίνδυνος ελλείψει ελέγχου
του κορωνοϊού.
Τρίτον, την κατάσταση του µεταναστευτικού στα νησιά τη δηµιούργησε η κυβέρνησή σας. Σας πληροφορώ ότι µέχρι το 2014,
που γίνονταν και οι µεγάλες ανθρωποσφαγές στο Χαλέπι και σε
άλλες πόλεις, εισήλθαν στα νησιά µας εξήντα επτά χιλιάδες
οκτακόσιοι µετανάστες ή πρόσφυγες -ήταν εν δυνάµει πρόσφυγες. Επί των ηµερών σας, µε το δόγµα των ανοιχτών συνόρων,
µπήκαν µόνο στα νησιά οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες, εκ των
οποίων οι πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πέρασαν από τη Λέσβο.
Γιατί; Τι είχατε πει; Ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Μάλιστα ο τότε
Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
Ήδη -ευτυχώς- επανήλθε και ζήτησε -προς τιµήν του βέβαια- να
φυλάξουµε τα σύνορα κ.λπ..
Τέταρτον, µέχρι τον Μάιο του 2019 -η κυβέρνησή σας ήτανυπάρχουν δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα τρεις µετανάστες
των οποίων έχει απορριφθεί το άσυλο. Η ερώτηση είναι: Γιατί,
αφού έχει απορριφθεί το άσυλό τους αµετακλήτως, δεν έχουν
επιστρέψει στις χώρες, όπως προβλέπουν οι διεθνείς συµβάσεις,
τις όποιος επικαλεστήκατε;
Πέµπτον, πράγµατι -το µόνο που είπατε και είναι σωστό- είχαµε µία µεγάλη αύξηση ροών, οι οποίες βεβαίως -και είπε και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός- µας βρήκαν απροετοίµαστους, γιατί δεν
µπορούσαµε να τις προβλέψουµε. Όµως αυτή τη στιγµή υπάρχει
αρµαταγωγό στο λιµάνι της Μυτιλήνης, γεµίζει από αυτούς οι
οποίοι πια δεν δικαιούνται να µπουν στη διαδικασία διεθνούς
προστασίας. Και βεβαίως γίνεται αποσυµφόρηση στο νησί.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν δέχοµαι ότι
ήταν προσωπικά αυτά που είπατε, αλλά όφειλα να τα πω στο Κοινοβούλιο.
Και άλλα πολλά θα µπορούσαµε να πούµε, διότι µην ξεχνάτε
ότι τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας -είναι δήλωση, δεν
είναι συµφωνία, γιατί δεν έχει κυρωθεί από κανένα αρµόδιο όργανο και ούτε ήρθε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
Συντάγµατος για να κυρωθεί και να έχει οποιοδήποτε αξία-, η
οποία έχει µια άξια καλής θελήσεως, αβροφροσύνης και ηθικής
αξίας µεταξύ των κρατών, εσείς τη φέρατε. Και όταν δεν την
εφήρµοζε η Τουρκία -και µάλιστα αναφέροµαι στο άρθρο 3 της
σύµβασης για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Τουρκίας-, ουδέποτε ζητήσατε να εφαρµοστεί η διάταξη αυτή. Συνεπώς µην
τα λέτε αυτά σε εµάς.
Συνεχίζουµε. Ο κ. Ψυχογιός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά τον κ. Ψυχογιό, για να εκτονωθεί και η κατάσταση.
Και κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Σε ένα µικρό λιµανάκι εκεί,
στη Θερµή, είχε µία βάρκα µε γυναίκες και παιδιά. Δεν µπορούσε
να προσεγγίσει και όταν ζήτησα και δώσαµε χρήµατα µερικοί για
να πάρουµε νερό και σάντουιτς στα παιδάκια, αυτοί έπρεπε να
µάθετε ποιους προπηλάκισαν και ποιοι µας προπηλάκισαν. Συνεπώς, µη µας λέτε εµάς για ανθρωπισµό και για το τι έκαναν οι
Λέσβιοι και οι πατριώτες µου, οι οποίοι µόνο ρατσιστές δεν είναι
και δεν διακατέχονται από συµπλέγµατα ξενοφοβίας.
Ελάτε, κύριε Ψυχογιέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σίγουρα, πάντως -για να ξεκινήσω από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκίας-, η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει εδώ και
µήνες τη δυνατότητα που έχει για την άρση του γεωγραφικού
περιορισµού που υπάρχει για τις ευάλωτες οµάδες. Αυτό έχει
δηµιουργήσει τον υπερπληθυσµό στα νησιά, τον κοινωνικό αυτοµατισµό και όλα αυτά τα φαινόµενα που παρακολουθούµε το
τελευταίο διάστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να ξεκινήσω σχετικά µε το νοµοσχέδιο και να αναφερθώ
όχι στις διατάξεις της αυτοδιοίκησης, τις οποίες τις συζητήσαµε
στο πλαίσιο της επιτροπής, αλλά κυρίως για την ιθαγένεια. Εµείς
υπερασπιζόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νόµο
4604/19 και τις διατάξεις του και θεωρούµε ότι είναι σε λάθος
κατεύθυνση και οι καταργήσεις οι οποίες γίνονται αλλά και οι
αναστολές. Θεωρούµε σηµαντικό ότι µία από τις διεκδικήσεις
µας έγινε δεκτή και αποσύρθηκε η διάταξη για τα τέκνα αλλοδαπών µε αναπηρία άνω του 80%, αλλά το επόµενο διάστηµα σίγουρα θα συγκρουστούµε, διότι το διαφανές και δίκαιο σύστηµα
το οποίο είχαµε εδραιώσει, αυτήν τη στιγµή καταργείται.
Θέλω, επίσης, να πω ότι υπάρχει µία διάταξη, την οποία χαιρέτισε ο κ. Μηταράκης, για την απονοµή ιθαγένειας στους πρόσφυγες. Θέλω να γνωρίζετε το εξής: Για να πάρει κάποιος άσυλο
χρειάζεται κατά µέσο όρο ήδη δύο µε τρία χρόνια. Εποµένως, ο
χρόνος για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µετράει από
εκεί, δηλαδή, δύο µε τρία χρόνια συν τρία χρόνια, τα οποία οδηγούν πλέον στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, γεγονός το
οποίο συµβαίνει όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι, όπως είπαν και προηγούµενα οι
συνάδελφοι, οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, που έχουν τη διεθνή
προστασία, καλύπτονται πλήρως από άλλες διατάξεις, έχουν τα
δικαιώµατα που απολαµβάνουν και οι πολίτες της χώρας και τα
τρία χρόνια είναι ένα απολύτως εύλογο διάστηµα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στον χρόνο τον οποίο ήδη διένυσαν για να
πάρουν το άσυλο. Εποµένως, δεν έχει κανένα νόηµα, δεν έχει
καµµία λογική, δεν έχει καµµία βάση, µας εκθέτει και πάλι. Το
µόνο το οποίο εξυπηρετεί είναι να ικανοποιήσει και πάλι ένα
ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο θέλει να ακούσει ή να δει την
αποτροπή ακόµα και ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν τα πάνδεινα
για να πάρουν τη διεθνή προστασία, από το να αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια και να έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
όπως οι Έλληνες πολίτες.
Συνεχίζω µε το προσφυγικό. Είναι πραγµατικά αξιοπερίεργο
το να κουνάει το δάχτυλο και να κάνει κριτική αυτή η Κυβέρνηση
στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του προσφυγικού-µεταναστευτικού. Θέλει, πραγµατικά, θράσος µετά από όλες αυτές τις παλινωδίες, την πλήρη αποτυχία στο οποιοδήποτε σχέδιο -αν υπάρχει
αυτό-, να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι το είχε θέσει εκτός ελέγχου ή
ότι αποτελούσε έναν πόλο έλξης. Κοιτάξτε, τα στοιχεία µιλάνε
από µόνα τους και θα καλέσουµε και εσάς να καταθέσετε στοιχεία ακριβώς για το τι έχετε κάνει.
Στις 6-7-2019 τα νησιά είχαν συνολικά δεκαεπτά χιλιάδες ανθρώπους. Στις 26-2-2020 τα νησιά είχαν περίπου σαράντα τρεις
χιλιάδες ανθρώπους. Και δεν είναι, προφανώς, κύριε Πρόεδρε,
µόνο οι ροές. Είναι και το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχέδιο, δεν
υπήρχε αποσυµφόρηση και δεν υπήρχε και καµµία πρόνοια από
κάποιο αρµόδιο Υπουργείο, για να συντονίσει τις εργασίες. Εµείς
παραδώσαµε είκοσι χιλιάδες θέσεις σε είκοσι οκτώ δοµές φιλοξενίας, είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις σε σπίτια του προγράµµατος
«ΕΣΤΙΑ» και επτά χιλιάδες θέσεις σε ξενοδοχεία µε το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», πέντε χιλιάδες σε διαµερίσµατα για αναγνωρισµένους πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράµµατος
«ΗΛΙΟΣ» -στο οποίο θα επανέλθω µε αφορµή την τροπολογία
που καταθέσατε-, ενώ η διαδικασία του ασύλου από διακόσια
άτοµα τα οποία υπηρετούσαν όταν αναλάβαµε το 2015, τα φτάσαµε στα χίλια διακόσια, για να γίνει η περιβόητη επιτάχυνση και
µε είκοσι επιτροπές της Αρχής Προσφύγων. Δώσαµε πλήρη πρόσβαση στην υγεία, κάτι το οποίο θωράκισε και τη δηµόσια υγεία
της χώρας αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα
και δωδεκάµισι χιλιάδες παιδιά στα σχολεία, προκειµένου να ενταχθούν οµαλά. Αυτά είναι κάποια από αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και οι λιµενικοί του, οι λιµενικοί µας, οι λιµενικοί της χώρας
µε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διασώσεις, µε την έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο, γεγονός το οποίο µας έκανε υπερήφανους.
Αποτελούσε και διαπραγµατευτικό χαρτί το γεγονός ότι τηρούσαµε απολύτως το διεθνές δίκαιο και βέβαια επικράτησε η αλληλεγγύη απέναντι σε άλλες λογικές αποτροπής.
Είπε ο κ. Μηταράκης ότι πράγµατι -και το είδαµε όλοι- ήρθαν
οι Πρόεδροι των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είδα
τον Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτηµα των κυρώσεων προς την
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Τουρκία, γι’ αυτά τα οποία παραβιάζει ούτε των κυρώσεων στα
κράτη -µέλη για το γεγονός ότι δεν επιµερίζεται η ευθύνη στο ζήτηµα αυτό. Και βέβαια η αποκάλυψη ήρθε από την κ. Γιόχανσον,
την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, που είπε ότι κανένα νέο
πρόγραµµα µετεγκατάστασης δεν έχει αιτηθεί η Ελλάδα.
Και βέβαια το άρθρο 78 παράγραφος 3 καλώς ενεργοποιείται
για την προστασία των συνόρων, αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί και για τις οικογενειακές επανενώσεις, τις µετεγκαταστάσεις, τις επανεγκαταστάσεις και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις
που έχει η Ευρώπη απέναντι σ’ ένα ζήτηµα που και αυτή προκαλεί µε την εµπλοκή της σε διάφορες εµπόλεµες συρράξεις.
Πάω στις τροπολογίες. Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 5 της τροπολογίας, η οποία κατατίθεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα
ανάληψης καθηκόντων των επικεφαλής των υπηρεσιών ασύλου
προσφυγών και υποδοχής από δηµοσίους υπαλλήλους, όσο και
από ιδιώτες µετακλητούς υπαλλήλους. Και για τους µεν δηµοσίους υπαλλήλους δεν υπάρχει πρόβληµα, όµως εδώ οι µετακλητοί
υπάλληλοι διορίζονται µε απλή διοικητική πράξη του Υπουργού,
χωρίς να υπάρχει διαδικασία µοριοδότησης που να αφορά στα
απαιτούµενα προσόντα.
Οι µετακλητοί ασκούν γνωµοδοτικές υπηρεσίες και µάλιστα σε
νευραλγικούς τοµείς, όπως είναι η υποδοχή και το άσυλο. Δεν
δεσµεύονται από τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τη δεοντολογία και βέβαια δεν υπάρχουν και συγκεκριµένα κριτήρια για τη
µοριοδότηση για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
Έρχεστε, λοιπόν, και αλλάζετε τις διοικήσεις των εν λόγω υπηρεσιών, που είναι εξαιρετικά κρίσιµες στη διαχείριση του προσφυγικού-µεταναστευτικού, µε παχυλούς µισθούς και µε έξι
νέους µετακλητούς, οι οποίοι θα µπουν χωρίς κριτήρια και χωρίς
διαδικασίες.
Όσο για το άρθρο 3, µε το οποίο τροποποιείτε το δικό σας
άρθρο, του ν.4636/19, όπου µετά και τις παρεµβάσεις µας, αλλά
και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ, η οποία σας το είχε ζητήσει, κάνατε εξάµηνο το διάστηµα αποχώρησης των αναγνωρισµένων προσφύγων, που και εµείς το είχαµε κάνει, αλλά το
είχαµε συνδέσει µε το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ», προκειµένου να
υπάρχει µία οµαλή µετάβαση στην ένταξή τους. Στην ουσία αυτό
που κάνετε είναι να καταδικάζετε στην αστεγία και την ανέχεια,
χωρίς καµµία πρόνοια, εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι και θα
δυσκολευτούν να επιβιώσουν, αλλά ενδεχοµένως και να διακινδυνεύσουν την κοινωνική συνοχή.
Εποµένως, εµείς λέµε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες δικλείδες. Όλο αυτό το διάστηµα δεν κάνατε καµµία κίνηση -παρά ελάχιστες θέσεις στην ενδοχώρα- για να µεταφέρετε
κόσµο από τα νησιά. Δεν ζητήσατε αύξηση του προγράµµατος
«Εστία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πήρατε 700 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα µπορούσατε να
αξιοποιήσετε για τη δηµιουργία δοµών, για να στεγαστούν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες. Και βέβαια δεν εφαρµόσατε
την απόφαση της ΚΕΔΕ για ισοµερή κατανοµή σε όλη την επικράτεια.
Άρα, λέµε ότι αυτή η κίνηση είναι µόνο επικοινωνιακή στην
ουσία. Είναι µία τακτική η οποία δεν βασίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα και αγνοεί και τις ανάγκες και του πληθυσµού αυτού, αλλά
και της ελληνικής επικράτειας σε σχέση µε την ένταξη των προσφύγων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει ζητήσει τον
λόγο για ένα λεπτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη εκ των προτέρων και από τους δηµόσιους λειτουργούς που µας συνδράµουν µέχρι τόσο αργά και από τους συναδέλφους Βουλευτές, αλλά όπως γνωρίζετε, καλό είναι να
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δίνουµε κάποιες απαντήσεις στα πολιτικά θέµατα για να καταγράφονται στα Πρακτικά για τον ιστορικό του µέλλοντος.
Ξεκινάω από το τελευταίο το οποίο είπε ο κ. Πολάκης για το µεταναστευτικό. Πρώτον, ειλικρινά θεωρώ ότι–µέσω υµών του απευθύνω τον λόγο- αδικεί τον εαυτό του. Πολλές φορές –και σήµεραλέει σωστά πράγµατα, αλλά µε τον τρόπο που τα εκφράζει, χάνει
το δίκιο του. Απαντήσατε για τα ζητήµατα της Λέσβου και τα προσωπικά.
Ήθελα απλά να πω ότι στις προηγούµενες συζητήσεις που είχαµε µέσα στην Αίθουσα -σήµερα κατατέθηκαν στα Πρακτικά και
η επιστολή του κ. Κουµουτσάκου και η απόφαση του Συµβουλίου
των Υπουργών- υπάρχει ένα θέµα –το έθεσε και ο κ. Ψυχογιόςλέει η Επίτροπος ότι δεν έχει γίνει καινούργια αίτηση. Το πρωί µας
έλεγε ότι δεν έχει γίνει καµµία αίτηση. Τώρα αργότερα το βράδυ
λέει ότι δεν έχει γίνει καινούργια αίτηση. Αυτό θα γίνει προοδευτικά. Σας τα εξήγησε και ο Υπουργός.
Σε σχέση µε τον έλεγχο των ΜΜΕ, θα σας έλεγα απλά να µην
κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Εµείς πιστεύουµε στην ελευθερία
του λόγου και στην ελευθερία του Τύπου, αλλά προφανώς δεν
ελέγχουµε τα µέσα.
Αντιλαµβάνεστε επίσης και αντιλαµβάνεται το Σώµα και αντιλαµβάνεται και ο ελληνικός λαός ότι δεν είµαστε εδώ για να κριτικάρουµε δικαστικές διαδικασίες. Αυτά τα οποία είπατε, εµείς δεν
µπορούµε καν να τα σχολιάσουµε. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ξέρουν ότι σε ένα κράτος δικαίου κάθε κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει τα δικαιώµατά του και αυτός και οι δικηγόροι
του.
Όσον αφορά στο κοµµάτι αυτό, που είπατε ότι φέρνουµε τη
χώρα στο Μεσαίωνα, νοµίζω ότι αυτό είναι λάθος χαρακτηρισµός.
Χαρακτηρίζει και εσάς και εµάς, το σύνολο του πολιτικού κόσµου
και καλό θα ήταν να µην το χρησιµοποιείτε διότι αυτοµάτως αυτοαναιρείσθε ως προοδευτική δύναµη και βεβαίως κακίζετε κι εµάς
που προφανώς θέλουµε να ζούµε πολύ µετά την Αναγέννηση,
στον σύγχρονο κόσµο που προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε.
Κλείνω µε το θέµα της «NOVARTIS». Νοµίζω ότι κακώς εξάπτεσθε και σας είδα ότι ταραχθήκατε κιόλας. Δεν χρειάζεται να σηκώνουµε τους τόνους. Αυτή η προανακριτική επιτροπή, έχουµε
καταλάβει όλοι όσοι δεν είµαστε µέσα, λειτουργεί ταχύτατα και µε
πολύ σωστές και δηµοκρατικές διαδικασίες. Θα δούµε ποιο θα
είναι το αποτέλεσµα. Πάντως αυτό που βλέπουµε µέχρι τώρα από
τις διαρροές –φαντάζοµαι και εσείς από τις διαρροές έχετε την εικόνα που έχετε- είναι σαφές και από τις καταθέσεις των εισαγγελέων, αλλά και από τις καταθέσεις των προστατευόµενων
µαρτύρων και του κ. Μιωνή ότι εδώ υπήρχε σαφώς ένα σύστηµα,
το οποίο προσπαθούσε να δηµιουργήσει µια πολιτική σκευωρία.
Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι διέρρευσε στη δηµοσιότητα ένα
συµφωνητικό –πρωτάκουστα πράγµατα για την ιστορία όχι µόνο
αυτού του τόπου, αλλά όλης της δηµοκρατικής Ευρώπης και όλου
του δηµοκρατικού κόσµου- όπου δύο επιχειρηµατίες µέσα στο Μέγαρο Μαξίµου υπό τη σκέπη και τη µατιά του Υπουργού Επικρατείας τότε, επί κυβερνήσεως Τσίπρα, υπέγραψαν ένα
συµφωνητικό που καθόριζε όλες τις δικαστικές διαδικασίες. Αν
αυτό για σας είναι κάτι φυσιολογικό, για µας δεν είναι και σίγουρα
δεν είναι για τον ελληνικό λαό.
Θα ήθελα λοιπόν να πω κλείνοντας, ότι έχετε κάθε δικαίωµα να
αγωνίζεστε, να εκφράζετε την άποψή σας και να στηρίζετε στους
συναδέλφους σας. Από εκεί και πέρα όµως δεν θα ανεχθούµε
άλλο αυτόν τον τρόπο λειτουργίας ούτε του Κοινοβουλίου, αλλά
δεν θα ανεχτούµε και τη λάσπη και σας την γυρίζουµε πίσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για ένα λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπε ότι πετάω λάσπη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πάνε να µας
φάνε τη δουλειά από την προανακριτική!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ότι πετάω λάσπη.
Πρέπει να απαντήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το αποσύρω.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
µετά από τον κ. Κεγκέρογλου να µας πείτε ποιες τροπολογίες θα
κάνετε δεκτές για να µπορεί να ετοιµαστεί και η Υπηρεσία µε τις
ενσωµατώσεις.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να εκφωνήσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που προτείνουµε, γιατί πρέπει και ο Υπουργός, ο κ. Μηταράκης
να τις έχει υπ’ όψιν του, εφόσον τις κάνει αποδεκτές. Τις δακτυλογραφούµε για να τις δώσουµε ηλεκτρονικά.
Συγκεκριµένα έχουν ως εξής: Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 της τροπολογίας που αφορά στο άρθρο 114 του ν.4636,
το επίµαχο άρθρο, µετά τη φράση «µε απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου» προστίθεται η φράση «που εκδίδεται
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου». Είναι αυτή η απόφαση που θα προβλέπει ποιοι
θα µείνουν και ποιοι θα φύγουν, άρα πρέπει να εκδοθεί σύντοµα.
Δεύτερο σηµείο: Στο άρθρο 3 –το ίδιο δηλαδή- και µετά τη δεύτερη παράγραφο προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «Πριν
την ηµέρα διακοπής της παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού, µε µέριµνα των υπηρεσιών των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Εργασίας, οι πρόσφυγες, για τους οποίους
αναγνωρίστηκε καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, εντάσσονται στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και στο πρόγραµµα
«ΗΛΙΟΣ». Η έξοδος από το σύστηµα παροχών υλοποιείται µε την
ταυτόχρονη καταβολή δύο (2) µηνιαίων δόσεων του Εγγυηµένου
Εισοδήµατος και σε περίπτωση µη καταβολής η έξοδος παρατείνεται µέχρι αυτό να πραγµατοποιηθεί. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εργασίας, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών, καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής».
Είναι πάρα πολύ καθαρό, είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργού Μετανάστευσης να το δεχθεί, και τυπικά, νοµοθετικά ο κ. Θεοδωρικάκος, και να έχουµε µία σύνθεση ούτως ώστε αυτή η µετάβαση
να γίνει πάρα πολύ οµαλά και αν ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τη
βεβαίωση στα χέρια του θέλει να πάει στο εξωτερικό, έχει και το
εισιτήριο στο χέρι του. Εάν θέλει να µείνει εδώ, έχει τη δυνατότητα
για µερικές µέρες να ψάξει δουλειά, να κάνει, να δείξει, χωρίς να
οδηγηθεί ούτε στα νύχια των «αετονύχηδων» -να τους πω έτσι-,
ούτε στην πλατεία, ούτε στην Παναγία, ούτε πουθενά αλλού, αλλά
µε τη στήριξη του κράτους να ενταχθεί. Είναι νοµίζω απαραίτητο
να το δεχθεί ο κ. Μηταράκης και θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να αναλάβετε µια πρωτοβουλία να ειδοποιηθεί για να τις παραλάβει.
Θα τις καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εν όψει τού ότι λείπει η κ. Ξενογιαννακοπούλου τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης για ένα
λεπτό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη, αλλάξατε θέση και δεν σας είδα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε. Όχι τίποτε
άλλο, αλλά την συµπαθεί και ο κ. Μηταράκης. Είναι το µόνο κίνητρο για να έρθει ο κ. Μηταράκης πίσω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι συµφωνούµε απόλυτα µε την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΙΝΑΛ, απλώς παρακαλούµε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άµα λέτε ΚΙΝΑΛ, δεν θέλουµε την
υποστήριξη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το Κίνηµα Αλλαγής, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έτσι έχει κατατεθεί
και στον Άρειο Πάγο. Το πλήρες όνοµα είναι αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Απλώς παρακαλούµε τον κ. Κεγκέρογλου
να το καταθέσουν σε ξεχωριστό άρθρο και όχι ως πρόσθετη παράγραφο, ώστε να µπορούµε να το ψηφίσουµε. Γιατί µε το υπό-
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λοιπο άρθρο διαφωνούµε.
Αν το αποδεχθεί ο κ. Μηταράκης θα έχουµε άλλη µία κωλοτούµπα της Κυβέρνησης σε σχέση µε όλα αυτά που έχουν κάνει,
την κατάργηση των υπολοίπων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Θεοδωρικάκο, άρα δεν θέλουν να το αποδεχθείτε, διότι αν το αποδεχθείτε λένε ότι κάνετε
κωλοτούµπα. Άρα δεν θέλουν να το αποδεχθείτε, για να έχουν να
λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Πούλου Παναγιού από τον ΣΥΡΙΖΑ καλείται στο Βήµα. Δεν είναι εδώ;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Έρχεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλώς.
Η κ. Κοµνηνάκα θα έρθει, κύριε Συντυχάκη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα έρθει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ας δώσουµε τότε,
τον λόγο τώρα στον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, είστε έτοιµος; Ορίστε, έχετε τον λόγο, για να
πείτε και να καταγραφεί ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνετε
δεκτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Υπάρχουν µερικοί που κοιµούνται όλη µέρα και ξυπνάνε το βράδυ
κι έχουν όρεξη, κύριε Πρόεδρε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ που
είµαι καινούργιος στη Βουλή αισθάνοµαι λίγο άσχηµα µε όλα
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τέτοια ώρα έχουν
ωριµάσει κι οι τροπολογίες, οπότε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Προφανώς όλες οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές
και πέραν τούτων γίνονται δεκτές οι κάτωθι βουλευτικές τροπολογίες: η τροπολογία µε γενικό αριθµό 220 και ειδικό 43, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό 46, η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 222 και ειδικό 45, µε εξαίρεση το εδάφιο β της παραγράφου 2, και τέλος, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 213 και ειδικό 36.
Σε ό,τι αφορά στις τελευταίες που αφορούν στο τµήµα της Μεταναστευτικής Πολιτικής, όσα είπατε θα µεταφερθούν στον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε µια επόµενη φάση θα
σας απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να κάνετε µία προσπάθεια να ειδοποιηθεί ο κ. Μηταράκης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Φαντάζοµαι να ειδοποιηθεί.
Προχωράµε. Ο κ. Καλαµατιανός, απ’ ό,τι βλέπω, δεν είναι εδώ.
Ο κ. Σπανάκης είναι εδώ. Θέλετε να µιλήσετε τώρα, κύριε Σπανάκη;
Με συγχωρείτε, αλλά εν τω µεταξύ ήρθε η κ. Πούλου, που προηγείται. Εποµένως θα δώσω τον λόγο στην κ. Πούλου.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρώσω την παρέµβασή
µου στο τµήµα του νοµοσχεδίου που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πριν από αυτό θέλω να εκφράσω και εγώ την ανησυχία µου γι’ αυτά που συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα
µας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µετά από οκτώ µήνες, δεν
έχει κανένα σχέδιο για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Μόλις σήµερα ανακοινώθηκε η δηµιουργία δύο κλειστών κέντρων,
το ένα στις Σέρρες, για να µεταφέρουν δύο χιλιάδες πρόσφυγες
και µετανάστες από τα νησιά, αλλά και τους διακόσιους που πέρασαν παράνοµα τα σύνορα του Έβρου. Είναι αυτό ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης κρίσης ή είναι αποσπασµατικές
αντιδράσεις κάτω από την πίεση της µακράς απραξίας της;
Οι ιδεολογικές της εµµονές την οδηγούν στην παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου, µε αποτέλεσµα να εκθέτουν τη χώρα µας διεθνώς. Μιλάει για ασύµµετρη απειλή, για υγειονοµικές βόµβες, για
εισβολή και άλλα ιδεολογήµατα και υποδαυλίζει την ξενοφοβία,
τον ρατσισµό, τα αντιδραστικά αντανακλαστικά στην ελληνική κοινωνία και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Και ενώ ήταν απολογούµενη για την επιχειρησιακή της δράση στα νησιά µε την
εµφυλιοπολεµική κατάσταση που προκάλεσε, τώρα για επικοινωνιακό αντιπερισπασµό, αλλά και για την εσωκοµµατική της ισορ-
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ροπία ξυπνάει το φίδι του εθνικισµού από τη χειµερία νάρκη του.
Όταν η Νέα Δηµοκρατία ήταν αντιπολίτευση σιγοντάριζε τους
µακεδονοµάχους υποσχόµενη την ακύρωση της Συµφωνίας των
Πρεσπών. Σήµερα, για να προσελκύσει πάλι αυτό το κοινό, βρήκε
ένα νέο εθνικό αφήγηµα, την υπεράσπιση των συνόρων µας, και
καλλιεργεί ένα κλίµα ψευδοπατριωτισµού και δήθεν αλληλεγγύης, λες και βρισκόµαστε σε πόλεµο. Ταυτόχρονα επιτρέπει την
ανάπτυξη επικίνδυνων φαινοµένων, τη λεκτική βία απέναντι σε
ανθρώπους που είναι σε ανάγκη, µε αποκορύφωµα τους ξυλοδαρµούς ξένων δηµοσιογράφων και πολιτών. Αυτός ο τρόπος
διαχείρισης της κρίσης, καθώς και η απραξία και οι ερασιτεχνισµοί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής έχει σπρώξει τη χώρα σε
µία αδιέξοδη και επικίνδυνη δίνη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνη αντιπολίτευση και µε την εµπειρία της
κυβερνητικής διαχείρισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού
έχει προτείνει συγκεκριµένες ενέργειες σε εθνικό, αλλά και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει δηλώσει διά στόµατος του Προέδρου
του, αλλά και όλων των οργάνων του Κόµµατος, ότι για αυτά τα
µεγάλα εθνικά θέµατα χρειάζεται εθνική συνεννόηση και ότι είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε για εθνικό σχεδιασµό, µε σεβασµό
στις διεθνείς συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που εξετάζουµε σήµερα συµπεριλαµβάνονται
διατάξεις άλλων τεσσάρων Υπουργείων, µε αποτέλεσµα ένα νοµοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση µε 39 άρθρα να καταλήγει
στην Ολοµέλεια µε 92 άρθρα και αυτός είναι ο τρόπος που νοµοθετεί συστηµατικά η Νέα Δηµοκρατία από την αρχή της διακυβέρνησής της. Οι µέχρι τώρα παρεµβάσεις της Κυβέρνησης
στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν στέφθηκαν µε επιτυχία, αν εκτιµήσει κάποιος τις απανωτές τροπολογίες -άνω των 40 ήδη- και τα
αποτελέσµατά τους. Με τον νόµο για την κυβερνησιµότητα των
δήµων άρχισε η αποδιοργάνωση του αυτοδιοικητικού θεσµού,
επιχειρήθηκε η αποδυνάµωση της απλής αναλογικής και της
προοπτικής προγραµµατικών συγκλίσεων και συναινέσεων στο
τοπικό επίπεδο, αποδυναµώθηκαν τα δηµοτικά συµβούλια, αλλοιώθηκαν οι συνθέσεις των οργάνων διοίκησης των δήµων, αποψιλώθηκαν από αρµοδιότητες οι πρόεδροι των τοπικών
κοινοτήτων µε µία νοµοθετική παρέµβαση που κρίθηκε από πολλούς ειδικούς αντισυνταγµατική.
Στο παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζεται η αντισυνταγµατική παρέµβαση στην αυτοτέλεια της λειτουργίας των δήµων, αφού
αποφασιστικές αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου απαιτούν και τη συναίνεση του δηµάρχου -άρθρο 12 παράγραφος 7.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση διαφηµίζει πως εισάγει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής, το
οποίο ευελπιστεί να αποτελέσει το σηµείο αναφοράς στην τοπική
ανάπτυξη και µάλιστα για πρώτη φορά από την ίδρυση των ΟΤΑ,
όπως διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση.
Απαντά όµως στις πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες των
δήµων; Όχι, γιατί δεν εισάγει κατευθύνσεις ή ένα πλαίσιο αναπτυξιακό, αλλά µε µια συρραφή ρυθµίσεων σχεδιάζει ένα νέο
πλαίσιο εξάρτησης των δήµων από το Υπουργείο Εσωτερικών
και βεβαίως δεν ξεχνά τις προσφιλείς της εξυπηρετήσεις. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη των δήµων ταυτίζεται µε την υλοποίηση µερικών έργων και έρχεται να τους διευκολύνει, αλλά µε ιδιωτικούς
όρους, σε αυτήν την ανάγκη.
Συγκεκριµένα και µε πρόσχηµα την επιστηµονική, συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ Α και Β βαθµού για την
ωρίµανση των έργων εισάγει το νέο νοµικό πρόσωπο των αναπτυξιακών οργανισµών µε µορφή ανώνυµης εταιρείας. Παρά τις
βελτιώσεις και τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ που δέχτηκε ο Υπουργός
κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στις επιτροπές και το
προφυλάσσουν από κινδύνους να καταρριφθεί στην πρώτη προσφυγή, δεν λύθηκαν όλα τα θέµατα συνταγµατικής νοµιµότητας,
όπως είναι η άσκηση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Επίσης, στα άρθρα 4 και 5 ο δήµαρχος καλείται να πιστοποιήσει την τεχνική επάρκεια των τεχνικών του υπηρεσιών ή και να
υποκαταστήσει τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας και της
υπηρεσίας δόµησης. Δύναται, λοιπόν, να νοµιµοποιεί και αυθαίρετες κατασκευές, όπως µε την παράγραφο 9 του άρθρου 12,
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όπου εξαιρούνται από την υποχρέωση αδειών δόµησης τα ολοκληρωµένα κέντρα ανακύκλωσης και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης εµβαδού µέχρι και 60 τετραγωνικών σε χαρακτηρισµένους
κοινόχρηστους χώρους, φωτογραφίζοντας οικίσκους συγκεκριµένων εταιρειών. Η ρύθµιση δε είναι τόσο φωτογραφική που περιέχει όρους, όπως τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, που
χρησιµοποιούνται από συγκεκριµένη εταιρεία, αλλά δεν υπάρχουν καν στην ορολογία του εθνικού µας σχεδιασµού.
Αλήθεια, ποιες σκοπιµότητες ή µήπως εξυπηρετήσεις κρύβονται πίσω από αυτές τις διατάξεις; Εξυπηρετεί µήπως τη διαπλοκή; Γιατί εξυπηρετεί σίγουρα το πελατειακό της σύστηµα, το
οποίο εξυπηρετεί επίσης µε τη δηµιουργία στρατιάς µετακλητών
υπαλλήλων - συµβούλων για τους νέους αναπτυξιακούς οργανισµούς.
Έγινε µάλιστα και µια προσπάθεια να παρακαµφθεί το ΑΣΕΠ.
Η Νέα Δηµοκρατία, όσο και αν διατυµπανίζει το ενδιαφέρον της
για τη λειτουργία των ΟΤΑ µε την ιδεολογική της νεοφιλελεύθερη οπτική, εξακολουθεί να βλέπει τους ΟΤΑ ως επιχειρήσεις,
τους δηµάρχους ως µάνατζερς και τα δηµοτικά συµβούλια ως
εµπόδια, γι’ αυτό και συνεχίζει την υποβάθµιση της δηµοκρατικής τοπικής διοίκησης και αναστέλλει για τη διάρκεια αυτής της
θητείας τα τοπικά και περιφερειακά δηµοψηφίσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να σεβαστώ τον χρόνο-, επίσης έχουµε διαφωνίες για τα άρθρα 41 και 42 που αφορούν στην
ελληνική ιθαγένεια, καθώς επίσης και στο πέµπτο κεφάλαιο που
ρυθµίζει θέµατα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µετά από οκτώ µήνες διακυβέρνησης
δεν µας έχετε πείσει ούτε για τις καλές σας προθέσεις, αλλά δυστυχώς ούτε για την επάρκειά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στην τοποθέτησή µου µόνο στην τροπολογία
του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί πραγµατικά εντυπωσιάζει
το πώς παρουσιάστηκε ως σωτήρια λύση για τους νησιώτες. Ως
Βουλευτής της Λέσβου, παρακολουθώ κι εγώ τις τελευταίες
µέρες την προσπάθειά της Κυβέρνησης να υιοθετηθεί ως αναγκαιότητα αυτό που δεν κατάφερε να επιβάλλει µε τα ΜΑΤ και
την καταστολή στους νησιώτες, η αποδοχή ως µονοδρόµου της
µονιµοποίησης του εγκλωβισµού χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών στα νησιά. Συνεχίζετε να αγνοείτε την παλλαϊκή απαίτηση
των νησιωτών, από τους οποίους ζητάτε να αποδεχθούν τον
ρόλο του δεσµοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνούµενοι
ακόµα και τώρα να αµφισβητήσετε την αιτία του εγκλωβισµού
τους, την απαράδεκτη συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
την Τουρκία, τη στιγµή που µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο
αποκαλύπτεται η παταγώδης αποτυχία της.
Αντίθετα, ζητάτε την εφαρµογή της. Επιµένετε ακόµα και σήµερα, που από τα ίδια τα πράγµατα έχει καταστεί κουρελόχαρτο
η συµφωνία αυτή, να ζητάτε τη διατήρησή της και να µην θέτετε
υπό αµφισβήτηση την υποχρέωση µετατροπής των νησιών σε
φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η εξέλιξη των γεγονότων είναι αυτή που επιβεβαιώνει µε τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο την ανάγκη να κλείσουν εδώ και τώρα όλα τα hot-spots
από τα νησιά, να µην δηµιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά ούτε
ανοιχτά. Επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα να απεγκλωβιστούν
τώρα όλοι οι πρόσφυγες και µετανάστες από τα νησιά.
Η αµεσότητα µε την οποία το κράτος ναύλωσε πλοία για να
φέρει και να αποσύρει τις διµοιρίες των ΜΑΤ από τα νησιά δείχνει
ότι αυτό που λείπει για να προχωρήσετε στις µετεγκαταστάσεις
και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου δεν είναι οι έκτακτες
ρυθµίσεις για να προχωράτε στις κατά παρέκκλιση διαδικασίες
που εισάγετε µε τη σηµερινή τροπολογία, αλλά η πρόθεση να
αµφισβητήσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την
οποία και εσείς, όπως και προηγούµενα ο ΣΥΡΙΖΑ, διαχειρίζεστε
τον εγκλωβισµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Γεννά, βέβαια, ερωτηµατικά και η διάταξη στην τροπολογία για
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τις διαδικασίες απορρήτου που προβλέπεται να ακολουθηθούν
στις νέες δοµές, για τα πληροφοριακά συστήµατα, για την καταγραφή των προσφύγων και µεταναστών. Όλες αυτές τις µέρες
παίζετε µε τις αντοχές των ανθρώπων στα νησιά, διαµορφώνοντας το έδαφος, αλλά και πυροδοτώντας -µε τη στάση κορυφαίων
κυβερνητικών στελεχών- επικίνδυνες οµάδες που κάνουν δηµόσια καλέσµατα βίας και λειτουργούν σαν παρακρατικοί µηχανισµοί επιβολής της τάξης, τροµοκρατώντας πρόσφυγες,
εργαζόµενους, δηµοσιογράφους, αλλά και όποιον ορθώσει ανάστηµα απέναντι σε τέτοια απεχθή καλέσµατα.
Θα το χαρακτήριζα αστείο, αν δεν ήταν εγκληµατικό, το µέτρο
που παρουσιάζετε ως λύση για να ελαφρύνετε δήθεν την κατάσταση στα νησιά. Τι θα πετύχετε πράγµατι µε την υποχρέωση
αποχώρησης από τις δοµές φιλοξενίας και τη διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής από όσους πρόσφυγες αναγνωρίζονται
δικαιούχοι ασύλου µέσα σε µόλις τριάντα ηµέρες; Πετσοκόβετε
δηλαδή, και το ήδη ανεπαρκές εξάµηνο διάστηµα στο οποίο εντάσσονταν όσοι δικαιούνταν άσυλο στο πρόγραµµα «EΣTIA» από
την Ύπατη Αρµοστεία. Θα βγάλετε µε τον τρόπο αυτό µαζικά
στον δρόµο άστεγους, πεινασµένους ανθρώπους χωρίς καµµιά
δυνατότητα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και
όλους αυτούς τους εγκλωβισµένους στα νησιά και στη χώρα.
Πώς θα µπορέσει ο πρόσφυγας σε έναν µήνα να µάθει τη
γλώσσα, να εργαστεί, να εξασφαλίσει στοιχειωδώς την επιβίωσή
του, ενώ παράλληλα τους αποκλείετε τη δυνατότητα να φύγουν
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµα και όταν έχουν µέλη της οικογένειάς τους σ’ αυτές τις χώρες; Τι λέτε δηλαδή; Να παραµένουν εγκλωβισµένοι στη χώρα, στα νησιά, αλλά να είναι άστεγοι
και εκτεθειµένοι, µε ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται και για τους
ίδιους και για τον υπόλοιπο πληθυσµό.
Το πρόβληµα θα ανακυκλώνεται, θα γίνεται πιο εκρηκτικό, όσο
παραµένετε προσηλωµένοι στην πολιτική του εγκλωβισµού. Αν
δεν υπάρξει τώρα αµφισβήτηση και σύγκρουση µε τον κανονισµό
του Δουβλίνου και τις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Τουρκίας, κανένα µέτρο καταστολής, καµµιά υποκριτική φωνή
συµπαράστασης και τα ευχολόγια αλληλεγγύης από αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να αντιµετωπίσουν
την όξυνση του προβλήµατος.
Την πυγµή που θέλατε να δείξετε στους νησιώτες, που δείχνετε σε αυτούς που ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, τα συµφέροντα που όλες οι κυβερνήσεις προσκυνάτε, να τη δείξετε
προς τους πραγµατικούς ενόχους, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
για να κατανείµει τους πρόσφυγες στα κράτη-µέλη της που οι
ίδιοι επιθυµούν να φτάσουν και όχι να χρηµατοδοτεί τον εγκλωβισµό τους στη χώρα µας. Αυτή η πρόταση, αυτή η λύση είναι
που συµφωνεί µε τα δικαιώµατά τους, µε το Διεθνές Δίκαιο, που
θα ανακουφίσει τους ίδιους, που θα ανακουφίσει και τον πληθυσµό στα νησιά και την υπόλοιπη χώρα.
Το ίδιο υποκριτικό, βέβαια, είναι και αυτό που ισχυρίζεστε διάφοροι ότι περιµένατε δήθεν οι Ευρωπαίοι και οι ΝΑΤΟϊκοί φίλοι
σας να είναι πιο αυστηροί απέναντι στην παντελώς απροκάλυπτη
συµπεριφορά της τουρκικής κυβέρνησης. Μα ποιος είναι αυτός
που δίνει αυτόν τον ρόλο του διαπραγµατευτή στην τουρκική
αστική τάξη, όταν βάζουν πλάτη και δικαιολογούν την τούρκικη
επέµβαση στη Συρία για να εξυπηρετούν, βέβαια, και τους δικούς
τους ανταγωνισµούς; Οι ίδιοι που ευθύνονται για τη διάλυση των
χωρών, για τον ξεριζωµό των λαών είναι αυτοί που θέτουν και τους
όρους για τον εγκλωβισµό τους. Γι’ αυτές βέβαια τις παραβιάσεις
συνόρων ούτε η ελληνική κυβέρνηση βρήκε µία λέξη να πει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, αν πράγµατι θέλουν να στηρίξουν
τα δικαιώµατα των προσφύγων και να δείξουν την αλληλεγγύη
τους στους λαούς, πρέπει να οργανώσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου µέσα στην Τουρκία, στα σύνορα µε την Ελλάδα, στα σύνορα µε τη Συρία, µε απευθείας µετακινήσεις στις
χώρες προορισµού τους. Αυτό το µέτρο θα δώσει τέρµα και στους
εκβιασµούς και στα προβλήµατα που πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα δώσει τέρµα και στο πρόβληµα του εγκλωβισµού. Ο
ελληνικός λαός, ιδιαίτερα ο πληθυσµός των νησιών και των παραµεθόριων περιοχών, πρέπει τώρα να οργανώσει τον αγώνα του
στρέφοντας τα πυρά του απέναντι στους πραγµατικούς υπεύθυνους και τις αιτίες που γενούν το πρόβληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να δυναµώσει τη φωνή για την κατάργηση της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, του Κανονισµού του Δουβλίνου, που οδηγεί τους χιλιάδες ανθρώπους στον εγκλωβισµό, να
σταµατήσει η συµµετοχή της χώρας µας στη στήριξη και την εµπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν την εισβολή
της Τουρκίας στη Συρία, που στηρίζουν τις επεµβάσεις στη Λιβύη
και διαιωνίζουν, βέβαια, τον πόλεµο και τις καταστροφές που
γεννά το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε έναν νόµο-πλαίσιο για το
µέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της δηµόσιας διοίκησης, της δηµόσιας διοίκησης που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε µε παραδειγµατικό τρόπο και ταυτόχρονα, υποβάθµισε την
καθηµερινή ζωή όλων των πολιτών.
Οφείλουµε, όµως, να αναγνωρίσουµε και στην Αίθουσα αυτή
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός πυλώνας για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
όλων των πολιτών. Μέσα σε κρίσιµες ώρες η τοπική αυτοδιοίκηση,
οι εργαζόµενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δηµόσιοι λειτουργοί
απέδειξαν ότι προτεραιότητα είναι και έχει το δηµόσιο συµφέρον.
Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε πάνω σε ενενήντα τέσσερα άρθρα που αποτελούν το πλαίσιο για τους δήµους, για τις
περιφέρειες, για τις υπηρεσίες που θέλουµε να κτίσουµε. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που προτάσσει τη στρατηγική ανάπτυξη και δίνει
προοπτική στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είχαµε την ευκαιρία τις προηγούµενες ηµέρες να καταθέσουµε
όλοι µας προβληµατισµούς και κυρίως προτάσεις στην αρµόδια
επιτροπή του Κοινοβουλίου µας. Προτάσεις που βγαίνουν µέσα
από την καθηµερινή µας επαφή µε τους πολίτες, µε τους εργαζόµενους. Είδα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,
τους γραµµατείς, τους συµβούλους να καταγράφουν µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τις προτάσεις των Βουλευτών, άλλες να γίνονται αποδεκτές και άλλες να γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας για επόµενα νοµοσχέδια. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο θεσµικός ρόλος
ενός Βουλευτή.
Σήµερα µιλάµε, όµως, για ένα νοµοσχέδιο που δίνει στην αυτοδιοίκηση ευελιξία, που δίνει στην αυτοδιοίκηση σταθερά πατήµατα
για να επιτελέσει τον θεσµικό της ρόλο. Βέβαια, υπάρχουν και
πολλά άλλα τα οποία πρέπει να βελτιώσουµε και να τα βελτιώσουµε γρήγορα.
Οφείλουµε, όµως, να πούµε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει δείξει έντονα
αντανακλαστικά, έχει προχωρήσει σοβαρά νοµοθετήµατα για τη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, για τη
βελτίωση της καθηµερινότητας όλων των πολιτών.
Δηµιουργούνται µε το νοµοσχέδιο αυτό Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ειδικούς σκοπούς, για την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος, κάτι που θα βοηθήσει
σηµαντικά την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση
οραµάτων που έχουν οι διοικήσεις των δήµων, αλλά και των περιφερειών.
Με λίγα λόγια, µε το νοµοσχέδιο αυτό ανοίγουµε την πόρτα για
την αυτοδιοίκηση της νέας δεκαετίας, αφήνοντας πίσω όλα αυτά
που βασάνισαν την αυτοδιοίκηση τη δεκαετία που πέρασε. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί θα δώσουν πραγµατική προοπτική, θα αναπτύξουν περιοχές, θα καλύψουν µελλοντικές ανάγκες για πολλές
γειτονιές σε ολόκληρη τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω την ευαισθησία σας για πολλές γειτονιές
της Αττικής. Προτείνω να ξεκινήσουµε µε τη δηµιουργία Αναπτυξιακού Οργανισµού ανάπλασης της παραλίας του Μοσχάτου, προκειµένου δήµος και Περιφέρεια Αττικής, πλάι-πλάι, να αναπτύξουν
µια έκταση που έχει ανάγκη η κοινωνία των νοτίων προαστίων, η
κοινωνία του Μοσχάτου, η γειτονιά της περιοχής του Μοσχάτου,
να δώσουµε επιτέλους στα παιδιά µας αυτά που στερηθήκαµε
εµείς και οι πατεράδες µας, χώρους περιπάτου, χώρους άθλησης,
χώρους πρασίνου, χώρους για όλους.
Επειδή άκουσα µε πολλή προσοχή τον κ. Κεγκέρογλου, τους
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άλλους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
της Ελληνικής Λύσης, του ΜέΡΑ25, αν θέλετε να δούµε τα πλεονεκτήµατα που έχουν οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί, φανταστείτε
πόσα πλεονεκτήµατα µπορούν να δώσουν, αν για παράδειγµα
γίνει παραχώρηση του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο ή του
Μπιτς Βόλεϊ, που οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν για περίπου
είκοσι χρόνια αναξιοποίητα, προκειµένου αναπτυξιακοί διαδηµοτικοί οργανισµοί µε τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής προχωρήσουν σε σοβαρή αξιοποίηση και εκµετάλλευση. Άρα, λοιπόν,
βλέπουµε ότι εµείς σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µιλάµε µε όρους µέλλοντος για την αυτοδιοίκηση.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, η αυτοδιοίκηση τη δεκαετία που πέρασε χτυπήθηκε µε κάθε τρόπο, γι’ αυτό προτείνω, κύριε Υπουργέ
και αγαπητέ εισηγητά, κύριε Χιονίδη, πρώην Δήµαρχε, την επαναφορά των αποζηµιώσεων, των εξόδων παράστασης των δηµοτικών συµβούλων για µια συνεδρίαση τον µήνα, δηλαδή, για δώδεκα
συνεδριάσεις ετησίως, ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεδριάσεων, ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου των αιρετών εκείνων
που είναι κυµατοθραύστες των προβληµάτων της κάθε γειτονιάς.
Η αποζηµίωση αυτή θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικείων ΟΤΑ και θα αφήσουµε πίσω µετά τον νόµο Κατρούγκαλου
για το ασφαλιστικό, τον νόµο Σκουρλέτη για την αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας διαχρονικά έχει
στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση µε σηµαντικά νοµοθετήµατα και
την εποχή του Κώστα Καραµανλή, αλλά και την εποχή του Αντώνη
Σαµαρά.
Είναι γεγονός ότι η υποστελέχωση που έχουν αρκετές υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες
δόµησης των ΟΤΑ προσωρινά επιλύονται µε το νοµοσχέδιο αυτό,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο µακροπρόθεσµος στόχος µας δεν
συνεχίζει να είναι η ενίσχυση των δήµων µε µόνιµο προσωπικό, µε
κατάλληλο προσωπικό.
Στο νοµοσχέδιο αυτό έρχονται σηµαντικές διατάξεις, όπως το
Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µητρώο που θα συµβάλει στη βελτίωση της χρηµατοδότησης των δήµων και των περιφερειών, αλλά για να έχουµε και έναν συνολικό χάρτη,
δηµιουργεί ευελιξίες για να αντιµετωπιστούν αρκετά προβλήµατα,
αρκετές «τρύπες» από τους δήµους της χώρας και ταυτόχρονα,
επιλύει ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση, όπου
η αυτοδιοίκηση παίζει έναν σηµαντικό ρόλο.
Περιλαµβάνονται διατάξεις για τους συγγενείς των θυµάτων
στο Μάτι, ξεκαθαρίζει ο τρόπος επιλογής των προϊσταµένων, έρχονται σηµαντικές διατάξεις για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, ενώ
χρειάζεται εξέταση για επόµενο νοµοσχέδιο, προκειµένου να ενισχυθούν και οι σύνδεσµοι των δήµων που παίζουν σηµαντικό ρόλο
µε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, όπως είναι για παράδειγµα ο
ΣΠΑΥ στην εκλογική µου περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο αυτό θέλησα να
µιλήσω ως ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση
για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, γιατί πιστεύω στην ενδυνάµωση της
αυτοδιοίκησης µέσα από έναν συστηµατικό διάλογο, µέσα από τη
σύνθεση των απόψεων, αλλά µε πρωταγωνιστές τις τοπικές κοινωνίες, που η καθεµία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο σεβασµός και η ενθάρρυνση των
αιρετών εκείνων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάνω από κάθε άρθρο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου που δηµιουργεί επιτέλους και ένα
Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ενώσεων για την εφαρµογή
πολιτικών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, λύνει θέµατα που
αφορούν στους δασικούς συνεταιρισµούς, στα ακίνητα που µισθώνονται από τους δήµους για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και προχωρά στην αναδιάρθρωση
σοβαρών υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο την αποδοχή των προτάσεών µου, κύριε Υπουργέ, για τη δηµιουργία Αναπτυξιακού Οργανισµού Ανάπλασης και Διαχείρισης της Παραλίας
του Μοσχάτου συνολικής έκτασης διακοσίων σαράντα στρεµµάτων, την επαναφορά των εξόδων παράστασης αποζηµίωσης
στους δηµοτικούς συµβούλους για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, θέλω να καλέσω όλες τις
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πτέρυγες της Αίθουσας αυτής να υπερψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο που µιλάει για το µέλλον της αυτοδιοίκησης και της δηµόσιας διοίκησης.
Να σας πω δε, ότι χαίροµαι που έγινε δεκτή η πρότασή µου στην
επιτροπή, η οποία ήταν πρόταση και άλλων συναδέλφων, ώστε
όσοι έχουν τελειώσει πολυτεχνικές σχολές να έχουν πρόσθετα
µόρια στην επιλογή -προσέξτε για να µην έχουµε παρεξηγήσειςµε τεχνικό αντικείµενο και να πω ότι έχουµε πολλά µπροστά µας
όσον αφορά και σε άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα, και
στην αναβάθµιση και την αξιοποίηση και των οικονοµολόγων του
δηµόσιου τοµέα που αποτελεί και ένα πάγιο αίτηµα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας.
Με αυτά, λοιπόν, τα λόγια και µε αυτό το σκεπτικό θα ήθελα
όλες οι παρατάξεις να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι
µια καλή βάση. Είναι ένας νόµος-πλαίσιο, όπου πάνω εδώ µπορούµε να χτίσουµε την αυτοδιοίκηση που οραµατιζόµαστε χρόνια,
γιατί πολλοί από εµάς έχουµε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, όπως
ο εισηγητής µας, ο Σάββας Χιονίδης.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Οι οµιλητές τελείωσαν. Πάµε τώρα στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές. Θέλετε να µιλήσετε όλοι;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, να αυτοπεριοριστούµε και να παραιτηθούµε αυτού του δικαιώµατος, γιατί νοµίζω ότι τα έχουµε πει όλα. Αυτή είναι η θέση µου. Τον κ.
Μηταράκη αναζητούµε, όµως. Δεν έχουµε µια απάντηση για το
αν κάνει δεκτή την τροπολογία µας. Ήρθε, µας τα είπε και έφυγε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον ψάχνουµε. Δεν
τον βρίσκουµε.
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φέρατε τέσσερις τροπολογίες µε τριάντα άρθρα στο σύνολο. Από µόνες τους
συνιστούν ένα επιπλέον σχέδιο νόµου. Αυτά τα λέω σε σχέση µε
τις ποµπώδεις διακηρύξεις σας περί της αρχής της καλής νοµοθέτησης, οι οποίες, βέβαια, πάνε περίπατο. Εµάς, βέβαια, δεν
µας εκπλήσσει αυτή η πρακτική. Ήταν πρακτική και των προηγούµενων κυβερνήσεων. Άλλωστε, αυτή είναι η αστική δηµοκρατία.
Και όλα αυτά µπροστά στην αγωνία της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη θητεία του, να δροµολογήσει βάρβαρα µέτρα σε βάρος προσφύγων και µεταναστών, µειώνοντας την παροχή βοήθειας και παραµονής της
χώρας από τους έξι µήνες στον ένα µήνα.
Συνοδευτικά των διατάξεων, το σχέδιο νόµου συµπληρώνεται
µε τροπολογίες που υποβαθµίζουν κι άλλο τον ρόλο των δηµοτικών συµβουλίων στο όνοµα της κυβερνησιµότητας, προκειµένου
να επιτευχθούν µέτρα ενίσχυσης του ιδιωτικού κεφαλαίου σε
έργα και υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, η παράδοση αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων στους
ιδιώτες, όπως η περίπτωση του Εθνικού Κήπου και του Φιλοπάππου, καθώς και η ολοκλήρωση της εµπορευµατοποίησης της
ηλεκτρικής ενέργειας µε το «Χρηµατιστήριο Ενέργειας» και αλλά.
Σε σχέση τώρα µε τις τροπολογίες, ξεκινάµε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 214 και ειδικό 37. Είπαµε ότι αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία από µόνη της συνιστά ένα νοµοσχέδιο µε
δεκαέξι άρθρα. Στο σύνολό της την καταψηφίζουµε.
Στο άρθρο 1 που αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας στις αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων είµαστε αρνητικοί. Στην
ουσία επαναλαµβάνει διατάξεις που υπήρχαν επί τω αυστηρότερον. Εκεί που δεν καταφέρνει να παραµερίσει τα δηµοτικά περιφερειακά συµβούλια εντείνει την απειλή του κατασταλτικού
ελέγχου των αιρετών εισάγοντας το πειθαρχικό αδίκηµα, ώστε
να µην αντιστρατεύονται αποφάσεις των εκάστοτε δηµοτικών περιφερειακών αρχών, ειδικά σε ψήφιση και τροποποίηση προϋπολογισµών, ισολογισµών και πάει λέγοντας.
Το άρθρο 4, που αφορά στην τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, θα το καταψηφίσουµε. Τα τρία έτη για την ενσωµάτωση αυτών των ανθρώπων υποκριτικά αναφέρει το σχέδιο
νόµου ότι δεν επαρκούν, εντάσσοντάς τους στην κατηγορία των
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αιτούντων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ως χρονική
προϋπόθεση πριν την υποβολή αίτησης τα επτά έτη. Πρόκειται
για απαράδεκτη, τιµωρητική ρύθµιση, η οποία, εκτός των άλλων,
δεν διασφαλίζει ότι µετά από την πάροδο των επτά ετών θα αποκτήσει, τελικά, την ελληνική ιθαγένεια.
Στο άρθρο 7, που αφορά στην αναστολή εξέτασης αιτήσεων
προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων, θα πούµε «παρών». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος για τα
ζητήµατα αυτά. Αναστέλλει την εξέταση των αιτήσεων του προσωπικού του χώρου της υγείας µε βάση τις προβλέψεις της κινητικότητας λόγω του κορωνοϊού και, όπως λέει, για την εύρυθµη
λειτουργία του συστήµατος υγείας. Το πρόβληµα µε την επερχόµενη επιδηµία είναι κατανοητό και υπαρκτό. Αυτό, όµως, που
δεν µπορεί να αποκρύψει η Κυβέρνηση είναι ότι µε ευθύνη όλων
των κυβερνήσεων παραµένουν σε µεγάλο βαθµό υποστελεχωµένες όλες οι δηµόσιες µονάδες υγείας. Μια τέτοια λοιπόν, πολιτική περικοπής των προσλήψεων, παρά τις διακηρύξεις της
Κυβέρνησης περί ετοιµότητας και άλλα τίνα, έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προάσπιση της υγείας του υγιούς πληθυσµού, αλλά και τον όρων δουλειάς των υγειονοµικών. Γι’ αυτό,
άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται η επανεξέταση
µετά την τρέχουσα κρίση και εφόσον οι ανάγκες το επιτρέπουν.
Στο άρθρο 8, που αφορά στην ίδρυση κλιµακίων προστασίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, επίσης θα πούµε «παρών». Ένα τέτοιο
µέτρο είναι αποσπασµατικό από τη στιγµή που είναι ανεπαρκέστατες και υποστελεχωµένες οι δηµόσιες δοµές που σχετίζονται
µε την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και καθώς συνεχίζεται η εµπλοκή των διαφόρων µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Στο άρθρο 9 της συγκεκριµένης τροπολογίας θα πούµε «όχι».
Αφορά στη σύσταση ανά περιφέρεια, µε απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών και σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, ειδικές διαδηµοτικές τεχνικές υπηρεσίες, νέα µελετητικά
οργανωτικά εργαλεία κάτω από την στενή εποπτεία Κυβέρνησης
και Υπουργείου Εσωτερικών για να τρέξουν πιθανά πιο γρήγορα
τα λογής επιχειρηµατικά projects που βάζουν µπροστά µε αιχµή
τους δήµους, την απορρόφηση και τον προσανατολισµό κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Βέβαια, αυτές οι δοµές πάνε παράλληλα µε την
αποδυνάµωση των τεχνικών υπηρεσιών στους δήµους. Αναφερθήκαµε διεξοδικά στην εισηγητική µας οµιλία.
Το άρθρο 10 αφορά στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας για τον
Εθνικό Κήπο και του Φιλοπάππου. Θα πούµε «όχι». Ιδρύεται µια
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εθνικός Κήπος. Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ». Με την τροπολογία αυτή, που δεν συνυπογράφεται καν από την συναρµόδια Υπουργό Πολιτισµού,
παραδίδεται η διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του λόφου του
Φιλοπάππου σε ανώνυµη εταιρεία, που µαζί µε τον Δήµο της Αθήνας -και που θα αµείβεται από αυτόν-, θα λειτουργεί µε βάση
συγκεκριµένα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και θα µπορεί ακόµα
και να εκµισθώνει τους χώρους σε τρίτους. Εµείς θεωρούµε ότι
η διαχείριση των χώρων αυτών πρέπει να είναι στην κατεύθυνση
της διασφάλισης των ειδικών χαρακτηριστικών που έχουν κριτήριο την προστασία τους, την ανεµπόδιστη απόδοσή τους στους
Αθηναίους, στον λαό γενικότερα, και την απαγόρευση της εµπορευµατικής τους δράσης.
Για τις λαϊκές αγορές και για τη θέσπιση πάγιων χορηγηµάτων
καθαριότητας στα άρθρα 15 και 16 αντίστοιχα λέµε «ναι».
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 215 και ειδικό 38 για την
εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Ανώνυµη Εταιρεία»
θα πούµε «όχι». Το νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ν.4512/2018. Είχαµε τότε τοποθετηθεί διά στόµατος Γενικού Γραµµατέα του
κόµµατός µας. Βασιλικότερος του βασιλέως ο ΣΥΡΙΖΑ στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στην εµπορευµατοποίησή της µε το «Χρηµατιστήριο Ενέργειας» για να δώσει ζωτικό χώρο να τοποθετηθούν περισσότερα λιµνάζοντα κεφάλαια
στην εκµετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το γενικεύει. Έστρωσε τον δρόµο
ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται και το ολοκληρώνει η Νέα Δηµοκρατία. Περνάει, δηλαδή, στο επόµενο βήµα µε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Βγάζει το «Χρηµατιστήριο Ενέργειας» από τον δηµόσιο και τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και περνάει στον πλήρη έλεγχο των µο-
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νοπωλιακών οµίλων στην ενέργεια, προκειµένου χωρίς κανένα
εµπόδιο να προαγοράσουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Το αποτέλεσµα είναι η µεγαλύτερη
εκτόξευση του κόστους δαπάνης που καταβάλλουν τα λαϊκά νοικοκυριά για την ενέργεια.
Και τελειώνω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 219 και ειδικό 42.
Το άρθρο 1 είναι απαράδεκτο. Υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο τον ρόλο των δηµοτικών συµβουλίων στο όνοµα τάχατες
της κυβερνησιµότητας, µεταφέροντας αρµοδιότητες σύναψης
και ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών
συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού στην
οικονοµική επιτροπή, καθώς και την αρµοδιότητα υποβολής προτάσεων εκ µέρους του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων και έργων και από ιδιωτικούς φορείς.
Πρόκειται για τροπολογία κατ’ απαίτηση εργολάβων του ιδιωτικού κεφαλαίου, προκειµένου να προχωρήσουν στην άλωση των
υπηρεσιών αυτών χωρίς κανένα απολύτως εµπόδιο. Το επόµενο
βήµα είναι να καταργήσετε και τα δηµοτικά συµβούλια!
Το άρθρο 3 το καταψηφίζουµε. Είναι το ίδιο περίπου µε το
άρθρο 92 του σχεδίου νόµου.
Με το άρθρο 3 της τροπολογίας η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
επειδή οι τρεις γενικοί διευθυντές έχουν το δικαίωµα τελικής
υπογραφής για την απόφαση, βάσει του άρθρου 109 του
ν.4622/2019, η ταυτόχρονη συµµετοχή τους στο Συµβούλιο Μουσείων δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.2690/1099.
Όµως, το συγκεκριµένο άρθρο στην παράγραφο 2 που περιγράφει τις περιπτώσεις του ασυµβίβαστου λέει ότι τα µονοµελή
όργανα καθώς και τα µέλη συλλογικών οργάνων οφείλουν να
απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή
σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης, εφόσον: πρώτον, η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, δεύτερον, είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας ως τέταρτου βαθµού µε κάποιους από
τους ενδιαφερόµενους, τρίτον, έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφερόµενους, περιορισµοί οι οποίοι δεν αφορούν στους γενικούς διευθυντές ως θέσεις
ή αρµοδιότητες, αλλά ως φυσικά πρόσωπα όπως και κάθε άλλο
µέλος του Συµβουλίου Μουσείων. Και γι’ αυτό το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, ενενήντα ένα άρθρα, οκτώ τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει
όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το
σύνολο.
Παρακαλώ πολύ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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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Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 58 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 79 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 81 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 83 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ.Τροπ. 214/37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 215/38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ.Τροπ. 218/41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ.Τροπ. 219/42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ.Τροπ. 220/43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ.Τροπ. 222/45 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Βουλ.Τροπ. 223/46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ.Τροπ. 213/36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Ακροτελεύτιο Άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α᾽
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α᾽
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού
και Περιφερειακού Επιπέδου
Το άρθρο 266Α του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 266Α
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού
Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συστήνεται
στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού
Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως συµβουλευτικό συλλογικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών. Η Επιτροπή αποτελείται
από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από έναν
εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής ΥΠΕΣ και δύο (2) εµπειρογνώµονες µε
εµπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
οι οποίοι προτείνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Πρόεδρος
της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών µε αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου. Ένας
εκ των µελών ορίζεται Γραµµατέας της Επιτροπής.
2. Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών προτάσεων αναπτυξιακού σχεδιασµού των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
µέσω της αξιοποίησης προγραµµάτων χρηµατοδότησης και τεχνικής βοήθειας,
β. η παρακολούθηση του βαθµού υλοποίησης και εκτέλεσης
των αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών διορθωτικών επεµβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων,
γ. η ενηµέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των δήµων και
των περιφερειών και των Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και σχεδιασµού
των ΟΤΑ και ο συντονισµός της αναπτυξιακής τους δράσης, µε
σκοπό τη διαµόρφωση συνεκτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
3. Για τη συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζηµίωση ή ποσό για την κάλυψη
εξόδων. Με την απόφαση της πρώτης παραγράφου, ρυθµίζονται
ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η διοικητική της υποστήριξη, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.»
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Άρθρο 2
Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισµοί») είναι ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος, συµπράττουν από κοινού µε τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δηµοτικό, διαδηµοτικό,
περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα µε τις καταστατικές
τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστηµονική,
συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών
τους, την υποστήριξη και εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτικής
των δήµων και των περιφερειών, την ωρίµανση έργων υποδοµής
και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών
τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί αναλαµβάνουν την εκτέλεση
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηµατοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά
προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή ενωσιακούς
πόρους.
2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών µετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων. Είναι επίσης δυνατή η
συµµετοχή των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, των δικτύων και των συνδέσµων δήµων, υπό την
προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων
κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της συµµετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συµφερόντων.
3. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί δεν επιχορηγούνται άµεσα ή
έµµεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισµό και δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου δεύτερου του ν.
3845/2010 (Α᾽ 65). Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισµών
διέπεται από το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύµων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α᾽ 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι εταιρείες του άρθρου αυτού :
α. εµπίπτουν στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ᾽ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014
(Α᾽ 265),
β. µπορούν να συστήσουν ή να συµµετέχουν σε οµάδες τοπικής δράσης, σύµφωνα µε την περίπτωση β᾽ της παραγράφου 2
του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισµού ΕΕ 1303/2013
(L 347/320),
γ. µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις µε
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και µπορούν να ορίζονται
τεχνικοί σύµβουλοι Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευµένης τεχνικής, επιστηµονικής και διοικητικής
υποστήριξης,
δ. µπορούν να παρέχουν τεχνικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των
µετόχων ΟΤΑ,
ε. µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και
183 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133),
στ. µπορούν να προτείνουν προς τους αρµόδιους φορείς και
να υλοποιούν Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, µε βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της
κατά περίπτωση προβλεπόµενης Αρχής Διακυβέρνησης της
ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ,
ζ. συγχωνεύονται, διασπώνται και λύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
η. υπάγονται στο ρυθµιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α᾽ 112).
θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» για
την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α᾽ 147).
4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ο διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν µπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων των µετόχων ΟΤΑ.
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Εξαιρουµένων των µελών του επόµενου εδαφίου, τα υπόλοιπα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν δικαιούνται αµοιβής ή
άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγµένη εργασιακή
εµπειρία στον σχεδιασµό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων και στην επιχειρηµατική, οικονοµική και γενικότερα
βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
5. α. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισµών διακρίνεται
σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαµβάνεται
για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας
(ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, µε
τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών
σε Γενική Διεύθυνση και επιµέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και
Γραφεία, οι αρµοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και
κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ
µε τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14
και επόµενα του
ν. 2190/1994 (Α᾽ 28).
β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την
εκτέλεση του αντικειµένου που αναλαµβάνουν, προσλαµβάνεται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας για όσο
χρόνο διαρκεί το εκτελούµενο πρόγραµµα ή η σύµβαση, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ’ αριθµ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Β᾽ 1877). Οι
προσλαµβανόµενοι κατά τα προηγούµενα εδάφια µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράµµατος ή της σύµβασης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής
των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούµενων
εδαφίων ασκεί τις αποφασιστικές αρµοδιότητες που προβλέπονται από τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου είναι επίσης δυνατή η σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται µόνον
η απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα από την αρµόδια Αρχή ή η
υπογραφή της σύµβασης, από τις οποίες τεκµαίρεται ότι δεν
υποκρύπτεται σχέση εξαρτηµένης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.
γ. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το προσωπικό των προηγούµενων περιπτώσεων δεν µεταφέρεται στους µετόχους ΟΤΑ
ή στις ενώσεις τους.
δ. Για την επικουρία του Προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τον κανονισµό της περίπτωσης α᾽ της παρούσας παραγράφου µπορεί να συστήνεται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µε αποδεδειγµένη εµπειρία
σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ειδικός σύµβουλος προσλαµβάνεται µε
απόφαση του Προέδρου. Η σύµβαση εργασίας λύεται µε καταγγελία, καθώς και µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του
Προέδρου από το αξίωµά του.
ε. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, µπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1
έως 6 του ν. 4257/2014 (Α᾽ 93), καθώς και µε απόσπαση υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στη διαχείριση,
παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολείται µε την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, κατόπιν
πρόσκλησης της ενδιαφερόµενης εταιρείας µε την οποία προσδιορίζονται ο αριθµός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών µε δυνατότητα
ισόχρονης ανανέωσης και πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων για τον διορισµό οργάνων του φορέα προέλευσης
και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. Η µισθοδοσία του αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον
φορέα υποδοχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων της Μονάδας
Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ) εφαρµόζονται οι ειδικό-
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τερες διατάξεις του Καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α᾽ 267).
στ. Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου και µπορεί να ανανεώνεται. Ως Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι µηχανικοί πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, µε ελάχιστη
προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείµενο.
6. Έως 31.12.2020, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους
και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών στις διατάξεις του
άρθρου αυτού ή για τη συµµετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Η απόφαση λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του οικείου συµβουλίου. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, που λειτουργούν και δεν θα προσαρµοστούν
κατά το πρώτο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν και διέπονται
από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος, µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισµών.
Άρθρο 3
Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δηµοσίων µελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν
τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
(Α᾽ 147) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τις τεχνικές
υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α᾽ και β᾽
βαθµού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν µελέτες και έργα, για τις
ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό, µπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταµένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού,
ύστερα από βεβαίωση δηµάρχου, να συνάπτουν προγραµµατική
σύµβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν.
4412/2016 (Α᾽ 147) µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήµων, τον Οργανισµό Ανάπτυξης
Κρήτης ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ
ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες µε
την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια. Έως την έκδοση της προβλεποµένης από την παράγραφο 1 απόφασης, η κατά το προηγούµενο εδάφιο τεχνική επάρκεια διαπιστώνεται από τον
Προϊστάµενο των αρµοδίων υπηρεσιών τους. Οι προγραµµατικές
συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να εντάσσονται
στα ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.
4509/2017
(Α᾽ 201) ή να χρηµατοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α᾽
87). Οι διατάξεις των παραγράφων 2 περιπτώσεις α᾽, β᾽, γ᾽ και
4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87) εφαρµόζονται αναλόγως και για τις προγραµµατικές συµβάσεις της περίπτωσης
αυτής.»
Άρθρο 4
Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ
1. Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και
επίβλεψης δηµοσίων µελετών και έργων που ρυθµίζονται µε ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α᾽ βαθµού, που κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος ασκούν τις αρµοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
95 του
ν. 3852/2010 (Α᾽ 87), µπορούν να συµβάλλονται
µε προγραµµατική σύµβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη
σε θέµατα που άπτονται των υπολοίπων αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
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Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήµων. Στην περίπτωση αυτή, η αρµοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από
τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάµενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήµαρχο.
Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα µονοµελή ή συλλογικά
αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήµο.
2. Οι ΟΤΑ α᾽ βαθµού, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
ασκούν τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών δόµησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν.
3852/2010, µπορούν να συµβάλλονται µε προγραµµατική σύµβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέµατα που άπτονται
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, µε την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήµων. Στην περίπτωση αυτή, η αρµοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής
πράξης ασκείται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Δόµησης
και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάµενου για οποιονδήποτε
λόγο, από τον Δήµαρχο. Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για
τα µονοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήµο.
Άρθρο 5
Άσκηση αρµοδιοτήτων από τους δήµους Λήξη διοικητικής υποστήριξης
1. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του
ν. 3852/2010 (Α᾽ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.7.2020.
Μέχρι τις 30.6.2020 συνεχίζουν να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η
παράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4147/2013 (Α᾽ 98), συνεχίζει να ισχύει.
2. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.7.2020, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήµο στη
χωρική αρµοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη.
Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων
που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από
1.1.2011 έως 30.6.2020, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.7.2020 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων
αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από
τους ενδιαφερόµενους δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου
εκκρεµότητας της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο τούτου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση έως 31.12.2020.
Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από
τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραµένουν στα αρχεία της.
4. Από 1.7.2020 καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87).
Άρθρο 6
Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Για τη χάραξη αποτελεσµατικών και στοχευµένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµιουργείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακό Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν στην οικονοµική και διοικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία
του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που
αφορούν στα νοµικά τους πρόσωπα.
2. Η καταχώριση στο Μητρώο εκάστου στοιχείου ενεργητικού
αποδίδει έναν µοναδικό αριθµό µητρώου. Η έναρξη λειτουργίας
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του Μητρώου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από την κατά το προηγούµενο εδάφιο έναρξη λειτουργίας
και εντεύθεν, αποφάσεις που αφορούν στα εν λόγω στοιχεία και
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3861/2010 (Α᾽ 112), δεν
αναρτώνται στο πρόγραµµα Διαύγεια και δεν εκτελούνται, αν δεν
συνοδεύονται από τον αριθµό µητρώου του προηγούµενου εδαφίου.
3. Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε ηλεκτρονικά µητρώα του Υπουργείου Εσωτερικών και στις βάσεις δεδοµένων,
που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 4257/2014 (Α᾽ 93)
και στο άρθρο 194 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133), µεταπίπτουν στο
Μητρώο της παραγράφου 1 του παρόντος. Το Μητρώο συνδέεται µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 217 του ν. 4512/2018
(Α᾽ 5).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθορίζονται η διαδικασία τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τα δικαιώµατα πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 7
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ
Μετά το άρθρο 176 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133) προστίθεται
άρθρο 176Α, ως εξής:
«Άρθρο 176Α
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α᾽ και β᾽ βαθµού µπορούν να συµβάλλονται µε τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
4412/2016 ή να αναθέτουν σε εξωτερικούς συµβούλους κατά τις
κείµενες διατάξεις, τη συµβουλευτική - επιστηµονική υποστήριξη
τους για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος, εφόσον
οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατάρτισή του.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση των διατάξεων για τη συνεργασία
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων γίνεται αναφορά σε «φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας,
η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, οι Περιφερειακές Ενώσεις
Δήµων, οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
Σύνδεσµοι και τα Δίκτυα Δήµων, οι Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας και τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού, σύνδεσµοι δήµων, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να συµβάλλονται
µεταξύ τους για την αποτελεσµατική άσκηση αρµοδιοτήτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων φορέων για τη συµµετοχή τους σε
συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β᾽
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής λειτουργίας δήµων
1. Στο άρθρο 133 του ν. 4604/2019 (Α᾽ 50), η ηµεροµηνία
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«30.9.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.12.2020».
2. Στο άρθρο 112 του ν. 4611/2019 (Α᾽ 73) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τα αρµόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ
δεν υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη για τις οφειλές
που υπάγονται σε ρύθµιση µε βάση διατάξεις νόµων. Ασκηθείσες
ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των δήµων, που αφορούν αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα αποκλειστικά σχετιζόµενα µε την µη έγκαιρη και
εµπρόθεσµη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε
ρύθµιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά.
Εφόσον, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί
ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο µε
πράξη του αρµοδίου οργάνου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.
4483/2017 (Α᾽ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την
κατάρτιση των προϋπολογισµών τους, οι δήµοι µε πληθυσµό
κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µπορούν, όταν τα
έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να
καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε
είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται
για ειδικό σκοπό.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 161
του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006
(Α᾽ 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήµων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό
(50%) µπορεί να διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή
έκτακτα έσοδά τους. Για τις µεταφορές αυτές απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.»
5. Ο λογαριασµός που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων µε τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήµων και κοινοτήτων»
κλείεται. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρεται στον λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων», προστίθεται στους προς απόδοση
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήµων και κατανέµεται
στους δήµους της Χώρας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010. Απαιτήσεις των επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και αφορούν αξιώσεις για επιστροφή ποσών που
έχουν καταβληθεί δυνάµει της διάταξης του άρθρου 39 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α᾽ 171), καταβάλλονται από τον λογαριασµό
µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων».
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 177 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι συµβάσεις για τη συνοµολόγηση δανείων προς τους
δήµους δεν επιβαρύνονται µε τέλη και δικαιώµατα υπέρ τρίτων,
εξαιρουµένης της εισφοράς του ν. 128/1975 (Α᾽ 218).»
7. Σε συµβάσεις προµήθειας ειδών του ν. 4412/2016 (Α᾽ 147)
που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραµµατικών
συµβάσεων του άρθρου 54 του
ν. 4456/2017 (Α᾽ 24) µεταξύ των ΟΤΑ β᾽ βαθµού και Υγειονοµικών Περιφερειών και αφορούν την προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού
εξοπλισµού νοσοκοµείων και οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται,
κατ’ εξαίρεση, να παρατείνουν τον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού, πέραν των ορίων που
προβλέπονται στην περίπτωση γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και µέχρι ένα έτος από την ηµεροµηνία λήξης της πρώτης παράτασης, εφόσον η µη ολοκλήρωση της
παράδοσης του εξοπλισµού εντός του αρχικού συµβατικού χρόνου και της πρώτης παράτασης αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συµβαλλοµένων µερών, αλλά σε αδυναµία αποδοχής
των προµηθειών και του εξοπλισµού εκ µέρους των ωφελουµένων νοσοκοµείων και νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Για την προβλεπόµενη από την παρούσα διάταξη παράταση υποβάλλεται
αιτιολογηµένο αίτηµα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εκκρεµών αιτηµάτων παρά-
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τασης κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α᾽147).
8. Αποζηµιώσεις για συµµετοχή σε συνεδριάσεις οµάδων αυτεπιστασίας που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων
που καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2/7457/0022/5.5.2014 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΥΟΔΔ 267), θεωρούνται σύννοµες και δεν
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87)
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων, η δηµοτική αρχή µπορεί να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και γραµµατειακή υποστήριξη, εφόσον
το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο σε συνεδρίαση
µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή η οικονοµική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου.
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία
αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε
ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη
µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του
ηµίσεος (0,5). Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο
µέχρι την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται
ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή
του.
β. Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέµα για το οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτηµα προς τον
πρόεδρο του συµβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέµα που
ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόµενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του
ν. 3852/2010, η αρίθµηση «ιθ᾽» αντικαθίσταται από την αρίθµηση
«ιβ᾽».
4. α. Η περίπτωση θ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς
και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του
δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.»
β. Η περίπτωση θ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς
και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.»
5. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν.
3852/2010, προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής: «Υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η πλήρης άσκηση των αιρετών τους
καθηκόντων, δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών
συµβουλίων µπορούν να παρέχουν εθελοντικά τον απολύτως
απαραίτητο σε ετήσια βάση αριθµό υπηρεσιών στην Υπηρεσία
από την οποία προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελµατικής τους επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται
στις ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις που προβλέπονται από το οργανικό δίκαιο του
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Φορέα προς τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής ο αιρετός κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων
του.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του ν.
3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 93, στα
οποία χορηγείται η ειδική άδεια του ίδιου άρθρου για όλο το διάστηµα της θητείας τους είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν αίτησης,
καθώς και οι πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων κάτω των εκατό
χιλιάδων (100.000) κατοίκων, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν
είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής θέσης τους είτε την αντιµισθία του παρόντος άρθρου. Οι αντιδήµαρχοι που ορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του
παρόντος, δεν υπάγονται στο ρυθµιστικό πεδίο της παραγράφου
1 του άρθρου 93.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87)
αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους προέδρους των δηµοτικών
συµβουλίων που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δηµοτικών νοµικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσµων
δήµων που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή
υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται από την
υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90)
ηµερών. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και του Εποπτικού
Συµβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος που έχουν
την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία
της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90) ηµερών
κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήµαρχοι ή αντιδήµαρχοι ή πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική
άδεια µέχρι ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες ετησίως, επιπλέον
της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσµων Δήµων. Πρόεδροι συµβουλίων κοινοτήτων, οι οποίες προ
της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133) αποτελούσαν δηµοτικές κοινότητες λαµβάνουν ειδική άδεια εξήντα (60) ηµερών.
Πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συµβουλίων κοινοτήτων, οι
οποίες προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 αποτελούσαν
τοπικές κοινότητες λαµβάνουν ειδική άδεια τριάντα (30) ηµερών.
Η ειδική άδεια µπορεί να χορηγείται και τµηµατικά σε εργάσιµες
ηµέρες και ώρες µετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια
αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και
το χρονικό διάστηµα χρήσης της θεωρείται πραγµατικός χρόνος
υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα που απορρέουν. Δηµοτικοί σύµβουλοι δήµων και
µέλη των διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων
που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά την ηµέρα
συνεδρίασης του δηµοτικού ή διοικητικού συµβουλίου για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού,
δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο
λόγο επί δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας συνεδρίασης του οικείου συµβουλίου.»
7. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
αναστέλλεται έως 31.12.2023.
8. Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«β) Οι θεµατικοί αντιπεριφερειάρχες µπορεί να είναι έως οκτώ
(8) σε κάθε περιφέρεια. Ορίζονται από τον περιφερειάρχη, µε
την απόφαση της παραγράφου 1, µεταξύ όλων των περιφερειακών συµβούλων.»
Άρθρο 11
Ρύθµιση θεµάτων διοικητικής λειτουργίας δήµων
1. Η ισχύς των άρθρων 133 έως 151 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133)
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αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δηµοτικής και
περιφερειακής περιόδου.
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α3᾽ της περίπτωσης α᾽ της
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του
ν. 3463/2006 (Α᾽
114), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους κανόνες αυτούς µπορούν να περιλαµβάνονται και όροι λειτουργίας επιχειρήσεων
σχετικά µε την προσωρινή αποθήκευση και τη διάθεση των απορριµµάτων τους, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας αποκοµιδής τους.»
3. Στο άρθρο 241 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Για την επικουρία του Προέδρου, µε τους οργανισµούς και
τους κανονισµούς των προηγούµενων παραγράφων, µπορεί να
συστήνονται σε κάθε ΦΟΔΣΑ έως δύο (2) θέσεις Ειδικών Συνεργατών για συνολικό πληθυσµό µελών έως τριακόσιες χιλιάδες
(300.000), έως τρεις (3) θέσεις για συνολικό πληθυσµό µελών
έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) και έως τέσσερις (4) θέσεις για
συνολικό πληθυσµό µελών από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) και
άνω, µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την πρόσληψη και τα λοιπά συναφή
θέµατα των ειδικών συνεργατών, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το µισθολογικό
τους καθεστώς διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9
του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β᾽ του ν. 4354/2015 (Α᾽ 176).»
4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του
ν.
3979/2011 (Α᾽ 138) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται
η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συµβούλων για την επικουρία
των δηµάρχων και των περιφερειαρχών για ορισµένο χρονικό
διάστηµα και µε συγκεκριµένα αντικείµενα, οι οποίοι υπηρετούν
εθελοντικά και δεν λαµβάνουν µισθό ή αποζηµίωση, πλην των
εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύµβουλοι του προηγούµενου εδαφίου είναι επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου ή κατέχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα
τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείµενό τους τα
διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρµόδιες υπηρεσίες και
προσλαµβάνονται µε απόφαση του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριµένο αντικείµενο
που αναλαµβάνει ο ειδικός σύµβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστηµα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθµός των άµισθων ειδικών συµβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους
δύο (2) ανά δήµαρχο, δύο (2) ανά περιφερειάρχη και έναν (1) για
κάθε αντιπεριφερειάρχη.»
5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του ν.
1069/1980 (Α᾽ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δηµοτικά συµβούλια, από τη δηµοσίευση του παρόντος, η
έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονοµικές
επιτροπές των δήµων.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α᾽ 143)
αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε δήµους και συνδέσµους δήµων
µπορεί να διορίζεται µετακλητός Γενικός Γραµµατέας, εφόσον
υπάρχει ανάλογη οικονοµική δυνατότητα. Για τον διορισµό δεν
απαιτείται η πρόβλεψη της αντίστοιχης θέσης στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και µετατροπή κάθε είδους δηµοτικού
νοµικού προσώπου, καθώς και για τη συµµετοχή σε νοµικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δηµοτικού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του οικείου δηµάρχου.
8. Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης Μαΐου
2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασµοί
υποψήφιων για συµβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι
κοινοτήτων, ο Περιφερειάρχης, µετά από σχετικό αίτηµα του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος νόµου. Στην
εκλογική διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3852/2010
που αφορούν στην υποβολή υποψηφιότητας, την κατάρτιση συνδυασµών, την ανακήρυξή τους από το πρωτοδικείο και την εξαγωγή του αποτελέσµατος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
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εφαρµόζονται και σε όσες περιπτώσεις κενώθηκε η θέση του
προέδρου της τοπικής κοινότητας και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου.
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α᾽ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων, τα τεχνικά
έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρµανση δήµων, την άρδευση περιοχών τους,
καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθµών Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισµούς
των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται
η έκδοση άδειας δόµησης από τις αρµόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές µελέτες. Στη διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα
Ολοκληρωµένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εµβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών µέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιµου
υλικού, συνολικού εµβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών µέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους
σε κοινόχρηστους χώρους παραµένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός µέτρου και ογδόντα εκατοστών
(1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν µεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012
(Α᾽ 57) προστίθεται παράγραφος ε᾽ ως ακολούθως: «ε) Η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση της ειδικής εφαρµογής του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 (Α᾽ 205), καθώς και η ανάπτυξη,
υλοποίηση και συντήρηση των εφαρµογών που προβλέπονται
στον ίδιο νόµο.»
β. Στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 (Α᾽ 57) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της έκδοσης του προβλεπόµενου από τις
διατάξεις του άρθρου 31 προεδρικού διατάγµατος και κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α᾽ 147).»
11. Η τοπική Κοινότητα Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Δελβινακίου του Δήµου Πωγωνίου του Νοµού Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Κοινότητα Ζαραβίνας και ο οµώνυµος οικισµός σε
Ζαραβίνα.
12. Η τοπική Κοινότητα Πλατανίων της δηµοτικής ενότητας
Σελλών του Δήµου Δωδώνης µετονοµάζεται σε Κοινότητα Τσεριτσάνων και ο οµώνυµος οικισµός σε Τσερίτσανα.
Άρθρο 12
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας αιρετών
Στο άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α᾽ 94) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, δύνανται να καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός
έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου
1, µέχρι εξήντα (60) ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός
έδρας των δηµάρχων, των περιφερειαρχών και των αιρετών που
συµµετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.»
Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων Συνοριακών Σταθµών –
Συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας
προς το κεκτηµένο Schengen
1. Η αρµοδιότητα για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση, κατασκευή και συντήρηση των Συνοριακών Σταθµών, καθώς και η ευθύνη για τον καθορισµό των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών
κατασκευής και λειτουργίας για τη συµµόρφωση της Ελληνικής
Δηµοκρατίας προς το κεκτηµένο Schengen (ν. 2514/1997, Α᾽
140) και την πλήρη εφαρµογή, των σχετικών Κανονισµών (ΕΕ),

µεταξύ άλλων και των Κανονισµών για τη χρήση του συστήµατος
εισόδου - εξόδου, ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου ασκούνται µέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Ειδικότερες προδιαγραφές υπηρεσιών που είναι αρµόδιες
για τον έλεγχο προσώπων και αντικειµένων, προτείνονται προς
τον Υπουργό Εσωτερικών εντός του διαστήµατος που κάθε φορά
τίθεται, άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των Συνοριακών Σταθµών είναι απόρρητες. Ως
συντήρηση εγκαταστάσεων, κτιρίων, κατασκευών και δικτύων
εντός των συνοριακών σταθµών νοείται η οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία ή υπηρεσία, ανεξάρτητα αν µε ειδικότερες διατάξεις η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει σε άλλον φορέα,
εξαιρουµένου του τεχνολογικού εξοπλισµού εκάστης συστεγαζόµενης υπηρεσίας.
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα
που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθµούς της Χώρας ανεγερθέντα πριν την 28η.7.2011, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και
λειτουργούν νόµιµα. Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις επί
των κτιρίων που στεγάζονται συνοριακοί σταθµοί και το σύνολο
των υπηρεσιών τους, εκτελούνται ύστερα από έγκριση των µελετών κατασκευής, η οποία χορηγείται από το Τµήµα Τεχνικών
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η έγκριση παρέχεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή των οριστικών µελετών, άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτα δοθείσα.
4. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, ο έλεγχος
των εργασιών δόµησης επί των συνοριακών σταθµών διενεργείται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από έναν (1) µηχανικό
του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) µηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
οικείας Περιφέρειας και έναν (1) µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας
Δόµησης. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, µαζί µε τους αναπληρωτές τους. Για τον
έλεγχο συντάσσεται πόρισµα, το οποίο υποβάλλεται αυθηµερόν
στον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία, τηρουµένης πάντως της διάταξης
του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α᾽ 133).
5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή στους
χερσαίους συνοριακούς σταθµούς της Χώρας, ανεξαρτήτως
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998
(Α᾽ 237),
ως και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθµισης, διατηρούνται σε
ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4585/2018 (Α᾽ 216)
Το άρθρο 14 του ν. 4585/2018 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 14
Ρυθµίσεις για την ανέγερση κτιρίων
Σε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου οικισµού προ του
1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση
δηµόσιων κτιρίων προοριζοµένων για τη στέγαση βρεφικών και
παιδικών σταθµών και λειτουργιών εκπαίδευσης και υγείας ή για
την ανέγερση ιερών ναών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους
δόµησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο
κατάλληλο κτίριο ή καθορισµένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές
τις λειτουργίες.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΒ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2946/2001 (Α᾽ 224)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Υπαίθριες διαφηµίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως,:
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόµενες και
οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφηµίσεις σε:
αα) κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, στάδια
ή γήπεδα,
ββ) χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών
σταθµών,
γγ) σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα.
β. Οι διαφηµίσεις από τον αέρα, µε οποιονδήποτε τρόπο ή
µέσο.
γ. Οι διαφηµίσεις σε οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων
και κάθε τύπου χρήσης οχηµάτων που εκτελούν δηµόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών.»
2. Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από
αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισµούς, στον περιβάλλοντα χώρο
τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά, εξαιρουµένων των µέσων της περίπτωσης γ᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.»
3. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001
προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Tα φωτιζόµενα ή φωτεινά διαφηµιστικά πλαίσια, στα οποία
η προβολή των διαφηµιστικών µηνυµάτων πραγµατοποιείται
µέσω οθονών οπίσθιου φωτισµού, πέραν των προδιαγραφών που
ορίζονται µε την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης µέσω πλήκτρου
(112 ή Ελληνική Αστυνοµία).
β. Δυνατότητα προβολής µηνυµάτων πολιτικής προστασίας.
γ. Δυνατότητα προβολής µηνυµάτων εξαφάνισης παιδιών και
ηλικιωµένων.
δ. Δυνατότητα διαµοιρασµού ασύρµατου δικτύου (hot spot wifi).»
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
ν.
2946/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά τα προηγούµενα εδάφια άδειες µπορούν να χορηγούνται και σε ενιαίο έντυπο, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.»

Άρθρο 16
Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων
1. Οι ακόλουθες αρµοδιότητες που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α᾽ 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, επεκτείνονται
στο σύνολο του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων
που ανήκουν στους δήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ασκούνται παράλληλα από τους αρµόδιους φορείς και
τον οικείο δήµο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:
α. ο σχεδιασµός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων
οδοποιΐας (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος α᾽ περίπτωση 7 ΚΔΚ), περιλαµβανοµένων των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 7 του
ν.
3481/2006 (Α᾽ 162),
β. η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών
µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος β᾽
περίπτωση 4 ΚΔΚ),
γ. η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων και η διαρκής βελτίωσή τους
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(άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 1
ΚΔΚ),
δ. ο έλεγχος στάθµευσης αυτοκινήτων (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 3 ΚΔΚ),
ε. η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη
µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια
της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 75
παράγραφος I υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 4 ΚΔΚ),
στ. η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 75 παράγραφος I
υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 13 ΚΔΚ),
ζ. η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού
δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 15 ΚΔΚ),
η. η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η µελέτη,
εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης
και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ᾽ περίπτωση 16 ΚΔΚ).
2. Από το ρυθµιστικό πεδίο του παρόντος εξαιρούνται οι αδειοδοτικές αρµοδιότητες των φορέων, όπως προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, ρυθµίζονται η διαδικασία για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται
αρµοδιότητες σχετικές µε το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου
1, καθώς και να επεκτείνεται η ισχύς του παρόντος και σε άλλους
δήµους.
Άρθρο 17
Πρόγραµµα «Πρόληψη στο Σπίτι»
1. Για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών
ορεινών δήµων και νησιωτικών δήµων κάτω των είκοσι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής µε τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τµήµα της
δηµοτικής δοµής «Βοήθεια στο Σπίτι». Με το πρόγραµµα αυτό
είναι δυνατή αφενός η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων
των κατοίκων των περιοχών αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και αφετέρου η αυτοµατοποιηµένη αποστολή
των αποτελεσµάτων τους σε συµβεβληµένους ιατρούς, µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα ειδικά προγράµµατα
των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017
(Α᾽ 201).
3. Για κάθε δήµο που εντάσσεται στο πρόγραµµα ο οικείος
ΟΤΑ επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του
προγράµµατος µε έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά πέντε
χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Με το ποσό της επιχορήγησης καλύπτεται και το κόστος προµήθειας του πάσης φύσεως απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού και των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών διασύνδεσης. Με την απόφαση ένταξης, δύναται να
αναπροσαρµόζεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, εφόσον
το επιβάλλουν τοπικές δηµογραφικές ιδιαιτερότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Το προσωπικό της δηµοτικής δοµής «Βοήθεια Στο Σπίτι»
αναλαµβάνει την οµαλή εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος.
Ο καθορισµός των ιατρικών εξετάσεων, η διαδικασία ενηµέρωσης του Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, οι προδιαγραφές του εξοπλισµού και η διαδικασία τηλεπικοινωνιακής
διασύνδεσης και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε τα ποιοτικά
και ποσοτικά δεδοµένα του προγράµµατος, ορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Κάθε εντασσόµενος στο πρόγραµµα δήµος, δύναται µε από-
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φαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου να συνάπτει για
κάθε πέντε χιλιάδες (5.000) µόνιµους κατοίκους σύµβαση µίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης
ύψους µέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατ’ έτος µε ιατρό
για τη συλλογή και την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των
ωφελούµενων του προγράµµατος. Το οικονοµικό αντικείµενο της
σύµβασης αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος. Επίσης, ο οικείος δήµος δύναται να συνάπτει σύµβαση, χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µονάδες πρωτοβάθµιας υγείας,
νοσοκοµεία ή τοπικές µονάδες υγείας, εφόσον διαθέτουν την
υποδοµή και το προσωπικό για την αξιολόγηση των εξετάσεων.
Άρθρο 18
Ειδικοί Σύµβουλοι - Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ
Η παράγραφος 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α᾽ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Σε κάθε δήµο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών
Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών,
συνολικού αριθµού ίσου µε τον αριθµό των αντιδηµάρχων του
δήµου. Σε δήµους µε µόνιµο πληθυσµό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, µε τον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας µπορεί να συστήνεται µία (1)
θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόµενων στο προηγούµενο εδάφιο.
β) Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α᾽ µπορεί να γίνεται από πρώην δήµαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε εµπειρία ή
επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ᾽ της
παραγράφου 3.
γ) Η πλήρωση µίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α᾽ µπορεί
να γίνεται µε δηµοσιογράφο, µε την προϋπόθεση ότι αυτός είναι
µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήµους µε µόνιµο
πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µπορεί να
συστήνεται µία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόµενων στην περίπτωση α᾽, η πλήρωση της οποίας γίνεται
αποκλειστικά µε δηµοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4622/2019
(Α᾽ 133)
ισχύουν αναλόγως και για τους µετακλητούς υπαλλήλους της
παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 19
Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ενώσεων
1. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργείται και λειτουργεί ηλεκτρονικό Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ενώσεων µε σκοπό την
καταγραφή τους σε µία ενιαία ανοικτή βάση. Στόχος της καταγραφής είναι η εφαρµογή συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής
και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η διαπίστωση
της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τους ως νοµικών προσώπων, καθώς και η συµµετοχή στη διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης του νοµοθετικού πλαισίου.
2. Στο Μητρώο υπέχουν υποχρέωση εγγραφής τα αναγνωρισµένα και νοµίµως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωµατεία και Ενώσεις. Η επιτυχής εγγραφή στο µητρώο, κατόπιν ελέγχου των
όρων και προϋποθέσεων, αποδίδει έναν µοναδικό αριθµό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το αναγνωριστικό γνώρισµα για τη συµµετοχή του σωµατείου ή της ένωσης σε εθελοντικές ή µη
δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων,
καθώς και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α᾽ και β᾽ βαθµού,
όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η δια-

δικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως και κάθε
άλλη συναφής λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού.
Άρθρο 20
Ρύθµιση ζητηµάτων κατάρτισης και διαχείρισης Ειδικών
Προγραµµάτων Υπουργείου Εσωτερικών
1. H παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται η διάρθρωση της Ε.Υ.Δ.Ε.
ΥΠΕΣ, σε επίπεδο διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και µονάδων, οι
αρµοδιότητές της, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής
των Προϊσταµένων των νέων οργανικών µονάδων, ως και κάθε
άλλη συναφής
λεπτοµέρεια. Μετά την έκδοση της ανωτέρω
απόφα- σης προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014
(Α᾽ 265).»
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019, η ηµεροµηνία «29.2.2020» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«31.5.2020».
3. Στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (Α᾽ 167) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση των Ειδικών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται τα άρθρα 69 και 71 του
ν. 4509/2017 (Α᾽ 201).»
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την επιβολή δηµοτικών
τελών επί ακινήτων
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α᾽ 133)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού για ακίνητο,
του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύµφωνα µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύµφωνα
µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου
αυτού, δεν χρησιµοποιούνταν κατά το διάστηµα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις
30.6.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.»
2. Στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α᾽ 204) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Βεβαιωµένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ
α᾽ βαθµού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστηµα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα
συναφή µε αυτές πρόστιµα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη
καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου
δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.»
3. Ειδικά για όσους υπαχθούν στη ρύθµιση της παραγράφου
1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, οι διατάξεις του άρθρου 51
του ν. 4647/2019 (Α᾽ 204) εφαρµόζονται έως 30.6.2020.
Άρθρο 22
Ρυθµίσεις για την εκκαθάριση νοµικών προσώπων ΟΤΑ
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87)
αντικαθίσταται, ως εξής:
«9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α.
και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήµο ή
από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου
χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέρεται
στον νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντί-
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στοιχες των τυπικών προσόντων του, µε απόφαση του αρµοδίου
προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του
για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη. Η ρύθµιση
του εδαφίου αυτού εφαρµόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούταν πραγµατικά, στις 30.5.2011.
β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς
και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύονται,
προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των δεδουλευµένων αποδοχών του
µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλονται
από τον οικείο δήµο, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
δεν διώκονται ποινικώς για την κατά το προηγούµενο εδάφιο
αναδοχή του χρέους.
Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον δήµο των κατά την ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση
επιχείρησης προς το Δηµόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατά το ποσό που αναλαµβάνεται. Ο δήµος καθίσταται πλέον ο µοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών
που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα µε την υπό
εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική
ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση νοµικών
προσώπων δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική
κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής
τους. Εµπράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων µε αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές,
εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά µέτρα που
έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και µε προϊσχύουσες
του νόµου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο δήµος αναλαµβάνει το σύνολο των οικείων, των µέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα µε
οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δηµόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα µε αυτήν
πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδοση
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου περί αναδοχής οφειλών
διακόπτει τον χρόνο παραγραφής αυτών.
γ. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β᾽ εφαρµόζονται αναλόγως
και για οφειλές των:
αα. ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιρειών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ και νοµικά τους πρόσωπα ή
ββ. ανωνύµων, αναπτυξιακών εταιρειών και ναυτικών εταιρειών
του ν. 959/1979 (Α᾽ 192) στις οποίες οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού
τους κεφαλαίου, εφόσον τέθηκαν υπό εκκαθάριση µέχρι τις
31.10.2018,
γγ. των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών στις οποίες οι
ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν
την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν
υπό εκκαθάριση.
Αν µέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισµός, o οποίος κατέχει
έως το πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναµία εκ µέρους του, να αναλάβει τις
αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήµος ή η περιφέρεια
που κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών της λυθείσας επιχείρησης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να βεβαιώσει την ως
άνω αδυναµία και να αναλάβει το σύνολο των οφειλών που αναλογούν στον συνεταιρισµό. Το ύψος των οφειλών που µπορεί να
αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από τον λόγο συµµετοχής
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του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν µέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν
τέως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από
αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4575/2018 (Α᾽ 192)
αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Οι προηγούµενες παράγραφοι τίθενται σε ισχύ την
1η.1.2015.»
Άρθρο 23
Ρύθµιση ζητηµάτων υπηρεσιακών οχηµάτων
1. Επιτρέπεται εφεξής από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου Τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του
ν.1892/1990 (Α᾽ 101), η προµήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οχηµάτων εναλλακτικών καυσίµων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α᾽ 222), καθώς
και οχηµάτων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης, σύµφωνα µε τα
κατά περίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκποµπών ρύπων.
Ως προµήθεια νοείται η αγορά από το ελεύθερο εµπόριο, η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η διάθεση από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ και η δωρεά. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών: α) καθορίζονται τα πρόσωπα προς τα
οποία παρέχεται δικαίωµα χρήσης υπηρεσιακού οχήµατος, β) καθορίζονται τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
πληρούν τα προς προµήθεια οχήµατα, όπως ενδεικτικά, οι κατηγορίες και οι επιτρεπόµενοι τύποι, ο ανώτατος επιτρεπόµενος
κυβισµός ή/και η ισχύς του κινητήρα, η κατανάλωση καυσίµου
σε µικτό κύκλο για τα οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης
ή η αυτονοµία τους σε χιλιόµετρα για τα ηλεκτρικά ή υβριδικά
οχήµατα, γ) ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κυκλοφορία των
εν λόγω οχηµάτων και δ) µπορεί να επιβάλονται περιορισµοί ως
προς τη χρήση των οχηµάτων και να τίθενται ανώτατα επιτρεπόµενα όρια κατανάλωσης καυσίµου ή διανυόµενων χιλιοµέτρων.
Έως την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, η
υπ’ αριθµ. 129/2534/2010
(Β᾽ 108) Κοινή Υπουργική Απόφαση συνεχίζει να ισχύει.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α᾽ 74)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για τους
υπαλλήλους των περιπτώσεων α᾽ έως και ε᾽ της προηγούµενης
παραγράφου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων στ᾽ έως η᾽ από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και για τους αιρετούς και
υπαλλήλους της περίπτωσης θ᾽ από τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, ανάλογα.»
3. Ως αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχηµάτων
που ανήκουν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α᾽ και
β᾽ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Τυχόν κινήσεις δηµάρχων και περιφερειαρχών
µε υπηρεσιακά οχήµατα, που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση των
έως σήµερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόµιµες, εφόσον πραγµατοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση όλως
εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που δικαιολογούν τη µη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και εφόσον η
συνδροµή των γεγονότων αφορούσε αποδεδειγµένες αυτοδιοικητικές υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 24
Μίσθωση ακινήτων από τους δήµους
Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 –
2022, επιτρέπεται η µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, καθώς και µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, απευθείας και
χωρίς δηµοπρασία κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, ύστερα από
απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και θετική εισήγηση
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της Οικονοµικής Επιτροπής και της αρµόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας.

Άρθρο 26
Χρεωστικά ανοίγµατα των ΟΤΑ

Άρθρο 25
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού OTA

1. Τα πάσης φύσεως υφιστάµενα στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, ποσά χρεωστικών ανοιγµάτων των ΟΤΑ πρώτου
βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, τα
οποία δεν έχουν ρυθµιστεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α᾽ 270), εξοφλούνται ατόκως σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
κατόπιν σχετικών αιτήσεων των ΟΤΑ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, διάστηµα κατά το
οποίο αναστέλλεται η λήψη µέτρων διοικητικής εκτέλεσης από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αναγκαστική είσπραξη των σχετικών οφειλών. Η καταβολή των δόσεων πραγµατοποιείται
µέσω
παρακράτησης
από
το
Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) των υπόχρεων δήµων, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε
έτους, αρχής γενοµένης από την 31η Δεκεµβρίου 2020. Η σχετική αίτηση των ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανέκκλητη
εκχώρηση προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσοστού των Κ.Α.Π. που αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθµισης,
σύµφωνα µε την παρούσα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιουδήποτε τύπου.
2. Τα οφειλόµενα ποσά ορίζονται στο ύψος αυτών που έχουν
βεβαιωθεί ή επαναβεβαιωθεί οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ αυτού, µε βάση
τα στοιχεία που διέθετε, απαλλασσόµενα από τόκους υπερηµερίας µετά την 1η Ιουλίου 2013. Τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών, σύµφωνα
µε τον Κ.Ε.Δ.Ε., κατά το µέρος τους που αφορούν τόκους υπερηµερίας από 1ης Ιουλίου 2013 µέχρι σήµερα, διαγράφονται,
ανεξάρτητα από την εξέλιξη τυχόν υφιστάµενης εκκρεµοδικίας.
Το εναποµείναν ποσό παραµένει βεβαιωµένο, χωρίς να παράγει
τόκους εφεξής και αποµειώνεται σε κάθε ετήσια παρακράτηση
δόσης των Κ.Α.Π.. Κατά το χρονικό διάστηµα εξυπηρέτησης των
ρυθµίσεων της παρούσης αναστέλλονται η παραγραφή της οφειλής και η συνέχιση της διαδικασίας ή η λήψη µέτρων διοικητικής
εκτέλεσης για την αναγκαστική είσπραξή της. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της διατάξεως αυτής σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, όπως το ύψος της δόσης, διαγραφόµενοι
τόκοι υπερηµερίας, εναποµείναν ποσό και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια, εξειδικεύονται µε διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
3. Οι όροι των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί οφειλές
χρεωστικών ανοιγµάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει προγενέστερων νοµοθετικών
ρυθµίσεων, διατηρούνται σε ισχύ και παράγουν πλήρη έννοµα
αποτελέσµατα. Ποσά που εισπράχθηκαν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο λήψης µέτρων διοικητικής
εκτέλεσης για την αναγκαστική είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών
από χρεωστικά ανοίγµατα των ΟΤΑ πρώτου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών δεν αναζητούνται και
δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση, µε την επιφύλαξη του
επόµενου εδαφίου. Εφόσον ακυρωθεί, µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, η διοικητική εκτέλεση του προηγούµενου εδαφίου, µε
επακόλουθο την επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν, ο
οφειλέτης δύναται να αιτηθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσης, εντός
διµήνου από την κοινοποίηση σε αυτόν της προαναφερόµενης
απόφασης.
4. Στην περίπτωση προσδιορισµού µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση του ποσού του χρεωστικού ανοίγµατος, σε διαφορετικό ύψος από το βεβαιωµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε αυτή,
το ύψος του ποσού των δόσεων που αποµένουν ή τυχόν επιπλέον ποσό που παρακρατήθηκε από το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων επιστρέφεται ατόκως στον ΟΤΑ ή το Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

1. Συµβάσεις προσωπικού που συνήφθησαν από τους δήµους
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206 Κώδικα Κατά- στασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α᾽ 143)
και έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, θεωρούνται νοµίµως συναφθείσες, εφόσον
τα σχετικά εντάλµατα έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Αποδοχές συµβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που προσλήφθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206 Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και παρατάθηκαν δυνάµει του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α᾽ 47) και του
άρθρου 50 του
ν. 4351/2015 (Α᾽ 164), θεωρούνται νοµίµως καταβληθείσες.
3. Αδιάθετα υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων για την υλοποίηση
της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής µέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από τους φορείς υλοποίησης αυτής έως τη δηµοσίευση του παρόντος, είναι
δυνατόν να διατεθούν για την πληρωµή δαπανών που έχουν νοµίµως αναληφθεί για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τα προηγούµενα έτη. Στην περίπτωση αυτή,
κάθε φορέας ενηµερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για το
τυχόν εναποµείναν χρηµατικό ποσό, προκειµένου αυτό να συνυπολογισθεί κατά τη χρηµατοδότησή του, για την υλοποίηση του
ιδίου προγράµµατος για το χρονικό διάστηµα από 1ης.1.2020
έως 30.9.2020.
4. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 155 του
ν.
4600/2019 (Α᾽ 43), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Προσωπικό
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της παραγράφου 2
του άρθρου 156 του παρόντος νόµου (νυν συνδέσµων) µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», εφόσον δεν µεταφέρθηκε στον οικείο δήµο
µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 91 του
ν.
4583/2018, µεταφέρεται και κατανέµεται στους νέους δήµους
που προκύπτουν από τη διάσπαση κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου, µε τα κριτήρια του άρθρου 91 του ν.
4583/2018. Αντίστοιχες µεταφορές –κατανοµές που έχουν γίνει,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θεωρούνται νόµιµες.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 155 του
ν.
4600/2019, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατανοµές προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της παραγράφου
2 του άρθρου 156 του παρόντος (νυν συνδέσµων) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο Πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» και δεν µεταφέρθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, θεωρούνται νόµιµες.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α᾽ 212),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τη µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, καθώς και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που µεταφέρεται στους δήµους
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6, από το 2020 και
εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΒ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ᾽
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 27
Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ληξιαρχικό βιβλίο συνιστά σύνολο ενυπόγραφων εκ µέρους
των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπώσεων των ληξιαρχικών
πράξεων του ίδιου τύπου κατ’ έτος, οι οποίες καταχωρίζονται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα και έχουν ως αντικείµενο τη βεβαίωση γέννησης, γάµου ή θανάτου φυσικού προσώπου, την ισχύ
της συµφωνίας προσώπων που κατάρτισαν σύµφωνο συµβίωσης, τη µεταβολή του περιεχοµένου ή τη διόρθωση τέτοιων ληξιαρχικών πράξεων. Τα ανωτέρω βιβλία κλείνονται κατ’ έτος και
κατά ορισµένο αριθµό, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και ακολουθούν την αρίθµηση του Πληροφοριακού Συστήµατος του άρθρου 8Α, όπως ισχύει, και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρµόδιο Ειρηνοδίκη. Σε κάθε
περίπτωση, οι ληξιαρχικές πράξεις του ίδιου τύπου κλείνονται
κατ’ έτος ακόµη και εάν δεν συµπληρώνεται ο προαναφερθείς
καθορισµένος αριθµός.»
2. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 8 καταργούνται και η
παράγραφος 6 αναριθµείται σε παράγραφο 5.
3. Η αναριθµούµενη παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ µέρους των δηλούντων και των ληξιάρχων εκτυπώσεων των καταχωρισµένων στο
Πληροφοριακό Σύστηµα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογισµό των δήµων.»
Άρθρο 28
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
2. Σφάλµατα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, µη αφορώντα στον τόπο, ηµέρα, µήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην
πράξη βεβαιουµένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε
δόλο των συµπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν
επίσης και µετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου
δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται
µετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων,
κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννοµο συµφέρον.
3. Σφάλµατα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδροµής, µπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρµόδιο
ληξίαρχο, µετά από προηγούµενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός
έχοντος έννοµο συµφέρον.»
Άρθρο 29
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Το άρθρο 40 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 40
Ληξιαρχικά γεγονότα αλλοδαπής,
Ληξίαρχοι στην αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία
1. Καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής
ασκεί ο Προϊστάµενος της Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν. Αυτοί συντάσσουν, κατά τις διατάξεις του παρόντος, πρωτογενείς
ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων
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πολιτών εγγεγραµµένων κανονικά στα ισχύοντα δηµοτολόγια της
Χώρας. Επίσης µεταγράφουν ληξιαρχικές πράξεις επιχώριων
αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραµµένων κανονικά στα ισχύοντα
Δηµοτολόγια της Χώρας.
2. Η σύνταξη ή η µεταγραφή των ανωτέρω ληξιαρχικών πράξεων από τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου διενεργείται στο πληροφοριακό σύστηµα «Μητρώο Πολιτών» του
άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α᾽107). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
3. Σε κάθε προξενική Αρχή τηρούνται τα ληξιαρχικά βιβλία του
άρθρου 8 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει. Κάθε βιβλίο κλείνεται κατ’ έτος και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της οικείας
Πρεσβείας.
4. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ µέρους των δηλούντων και των προξένων εκτυπώσεων των καταχωρισµένων στο
Πληροφοριακό Σύστηµα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών.»
Άρθρο 30
Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Το άρθρο 42 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 42
Υποχρέωση δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων
λαµβανόντων χώρα στην αλλοδαπή
1. Οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα αστικής τους κατάστασης, τα οποία συµβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιων των αρµόδιων Ελληνικών
Προξενικών Αρχών. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρεί την δυνατότητα ή/και υποχρέωση δήλωσης των γεγονότων αυτών στις επιχώριες αρχές της αλλοδαπής.
2. Ληξιαρχικό γεγονός θανάτου Έλληνα ναυτικού ή στρατιωτικού, το οποίο λαµβάνει χώρα στην αλλοδαπή και για το οποίο
δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη κατά την προηγούµενη παράγραφο ή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 39, καταχωρίζεται
σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου Αθηνών. Η σύνταξη της πράξης
ενεργείται µε βάση έκθεση της αρµόδιας Ναυτικής ή Στρατιωτικής Αρχής.»
Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Το άρθρο 43 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 43
Αρµόδιο ληξιαρχείο προς καταχώριση ληξιαρχικών
πράξεων συντασσοµένων στην αλλοδαπή
1. Στο Ειδικό Ληξιαρχείο µεταγράφονται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή/και όταν αποδεδειγµένα καθίσταται ανέφικτη η µεταγραφή ή σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης από τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή τον
υπηρετούντα σε αυτήν υπάλληλο που ορίστηκε από αυτόν, πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα
αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών κανονικά εγγεγραµµένων,
σε ισχύοντα δηµοτολόγια, τα οποία γεγονότα συνέβησαν στην
αλλοδαπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Εσωτερικών καθορίζονται οι ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
2. Το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται επίσης να συντάσσει εκθέσεις
για µεταβολές αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών κανονικά
εγγεγραµµένων, σε ισχύοντα δηµοτολόγια, οι οποίες συνέβησαν
στην αλλοδαπή. Ειδικώς για τα συναινετικά διαζύγια του άρθρου
1441 ΑΚ, το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να συντάσσει έκθεση πληροφοριακού χαρακτήρα απευθυνόµενη προς το προξενείο κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γάµου, προκειµένου ο

11004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προϊστάµενος της αρµόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή ο
υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίστηκε από αυτόν, να προβεί στην καταχώριση της συµβολαιογραφικής λύσης γάµου.
3. Κατ’ εξαίρεση στο Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να µεταγραφεί
ληξιαρχική πράξη θανάτου για Έλληνα πολίτη εγγεγραµµένου
µόνο σε Μητρώο Αρρένων.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Ληξιαρχείο τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 44 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 344/1976 καταργείται.
Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143)
Το άρθρο 49 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης
δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη
δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει
µαζί µε την αίτησή του παράβολο δηµοσίου τριάντα (30) ευρώ,
εάν η δήλωση γίνει µετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14
παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, και 29 παράγραφος 1 µηνιαίας, δεκαήµερης και σαρανταήµερης προθεσµίας αντιστοίχως
και εξήντα ευρώ (60) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει µετά την παρέλευση ενενήντα (90) ηµερών από τότε που συνέβη το γεγονός.
2. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των
προστίµων από τους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων. Με όµοια απόφαση δύναται να αναπροσαρµόζονται τα
ποσά των παραβόλων της παραγράφου 1.»
Άρθρο 34
Μεταβολή επωνύµου
Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν εµποδίζει
την µεταβολή του επωνύµου του τέκνου κατ’ εφαρµογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 2573/1953 (Α᾽
241), εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόµενοι λόγοι που δικαιολογούν τη µεταβολή αυτή.
Άρθρο 35
Μεταβατική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α᾽ 143),
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών το Ειδικό Ληξιαρχείο συνεχίζει να µεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες
προσκοµίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους,
καθώς επίσης και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται
από τα αρµόδια Προξενεία.
2. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διεκπεραιώνονται από
αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ᾽
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α᾽ 217)
1. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται

παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας µε απόφασή του,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται
να µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων
των οποίων προΐσταται, την αρµοδιότητα περί ορκωµοσίας των
αλλοδαπών.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής: «Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
περιπτώσεων α᾽, β᾽ και γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
παρόντος νόµου.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία
της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει, εφαρµόζεται αναλογικά και για τις αιτήσεις
του παρόντος άρθρου.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής: «Με την
ίδια απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητικά, καθώς και το ύψος
του παραβόλου που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.»
5. Το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Αρµοδιότητα επί θεµάτων Ιθαγένειας
1. Τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νοµικής βάσης κτήσης, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής τους αρµοδιότητας, πίνακες µε στατιστικά στοιχεία όσον
αφορά στον αριθµό των ατόµων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τον αριθµό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν
µετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου έτους,
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και
περιλαµβάνουν τη νοµική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
ενδείξεις ως προς το φύλο και την ενηλικότητα ή µη, καθώς και
την ιθαγένεια της χώρας προέλευσης.
β. Η αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας καταχωρείται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) «Ιθαγένεια» από πιστοποιηµένο χρήστη της υπηρεσίας Ιθαγένειας
στην οποία κατατίθεται. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ιθαγένειας ρυθµίζονται θέµατα διαχείρισης και λειτουργίας του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. Ένα (1) επίτιµο µέλος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως
Πρόεδρο.
β. Τον Γενικό Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως µέλος.
γ. Έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως µέλος.
δ. Δύο (2) καθηγητές ή οµότιµους καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, ή του Διοικητικού Δικαίου, ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, ως µέλη.
ε. Τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της
Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως µέλος.
στ. Έναν (1) νοµικό επιστήµονα εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ως µέλος.
Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους στην απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αµοιβή των µελών του Συµβουλίου, των Γραµµατέων
και του αρµόδιου κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται
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από το ποσοστό των εισπραττοµένων εσόδων από τα παράβολα
πολιτογράφησης.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4604/2019 (Α᾽ 50)
Το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Δικαίωµα προσφυγής
Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «µε εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωµα άσκησης ειδικής διοικητικής
προσφυγής του άρθρου 8 του
ν. 3200/1955 (Α᾽ 97). Η
κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενη προσφυγή συνοδεύεται από
παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 38
Αναδιάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
1. Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017(Α᾽ 180), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
α. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγονται η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές
Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, υπαγόµενο στον Γενικό
Γραµµατέα, µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:
βα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόµιµων διαδικασιών από τις
ανωτέρω οργανικές µονάδες, διενεργώντας σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενικού Γραµµατέα.
ββ. Την αξιολόγηση των υφιστάµενων διαδικασιών και πρακτικών των ανωτέρω οργανικών µονάδων, µε σκοπό τον εντοπισµό
τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.
βγ. Την αξιολόγηση του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού,
της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών µονάδων και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
βδ. Τον ανασχεδιασµό, την απλούστευση των διαδικασιών και
τη µείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία µε τις ανωτέρω
οργανικές µονάδες και άλλους φορείς.
Στο Αυτοτελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.»
2. Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 21
Διάρθρωση Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό
στόχο τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των θεµάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και των θεµάτων που υπάγονται
στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρµόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο
της ορθής εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Χώρας.
2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα :
α) Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας.
β) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών,
γ) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Οµογενών.
δ) Το Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου
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Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας.
ε) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου.
3. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων έχουν ως εξής:
α) Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας είναι αρµόδιο για:
αα) τα θέµατα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης
περιπτώσεων αµφισβητούµενης ιθαγένειας,
αβ) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
για την έκδοση αποφάσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
από ειδικές κατηγορίες προσώπων, σύµφωνα µε ειδικές, περί
κτήσης της ελληνικής ιθαγενείας, διατάξεις.
αγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νοµοθεσίας που διέπει την κτήση της
ιθαγένειας, κατά λόγο αρµοδιότητας του Τµήµατος,
αδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων και
προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Τµήµατος,
αε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συµβουλίου
Ιθαγένειας,
αστ) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
β) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρµόδιο για:
βα) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών, των οποίων
οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό,
ββ) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που
παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας,
βγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις της νοµοθεσίας που διέπει την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας,
βδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων και
προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Τµήµατος,
βε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτροπών
Πολιτογράφησης που λειτουργούν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συµβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις αρµοδιότητάς του,
βστ) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
γ) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Οµογενών είναι αρµόδιο για:
γα) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
για την πολιτογράφηση των οµογενών αλλοδαπών, των οποίων
οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό, καθώς και των οµογενών που διαµένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλει το αίτηµά τους ενώπιον
του Έλληνα Πρόξενου,
γβ) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που
παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας,
γγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις της νοµοθεσίας, που διέπει την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης από τους οµογενείς αλλοδαπούς,
γδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων και
προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Τµήµατος,
γε) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
δ) Το Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας είναι αρµόδιο για:
δα) την κεντρική διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήµατος
Ιθαγένειας, µέσω της εποπτείας της τήρησης των διαδικασιών,
που προβλέπονται σε αυτό (ηλεκτρονικά παράβολα, πρότυπα έγγραφα κ.λπ.),
δβ) τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της
φωτογραφίας και των λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και των λοιπών
δεδοµένων που καταχωρούνται στο Π.Σ. Ιθαγένειας,
δγ) την αυθεντικοποίηση και χορήγηση λειτουργικών δικαιωµάτων στους χρήστες του Π.Σ. Ιθαγένειας και την υποστήριξη
των χρηστών του πανελλαδικά,
δδ) την κεντρική διαχείριση και τον συντονισµό, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείο Εσωτερικών,
των προµηθειών εξοπλισµού πληροφορικής της Κεντρικής και
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των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας,
δε) την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών,
µέσω της χρήσης του Π.Σ. ή άλλων τεχνολογιών πληροφορικής
και τη µέριµνα για την παρακολούθηση σχετικών τεχνικών έργων,
δστ) την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας,
δζ) τη συνεργασία µε την Εθνική Στατιστική Αρχή και τον Στατιστικό Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζητήµατα
που άπτονται των εθνικών ή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τοµέα
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας,
δη) τη µέριµνα για τη διασφάλιση έγκυρης και επίκαιρης πληροφόρησης για τα ζητήµατα της νοµοθεσίας, αρµοδιότητας της
Γενικής Γραµµατείας στον ιστότοπο της υπηρεσίας,
δθ) τη µέριµνα για τη συντήρηση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας σε συνεργασία µε την οικεία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το αρµόδιο Τµήµα
της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ε) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρµόδιο:
εα) για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµηση και εν γένει
διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
εβ) την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
εγ) τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθµισης,
εδ) την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής,
εε) τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.
Άρθρο 39
Αναστολή ισχύος του άρθρου 32
του ν. 4604/2019 (Α᾽ 50)
Αναστέλλεται η ισχύς του άρθρου 32 του ν. 4604/2019, καθώς
και κάθε κανονιστικής πράξης που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 46 του ν. 4604/2019 καταργείται.
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 31 και 46 του ν. 4604/2019 καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε᾽
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 41
Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράµµατος
1. Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε
αιτήµατος µετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 16 του
ν. 4440/2016 (Α᾽ 224), απαιτείται η
προηγούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό
Οργανόγραµµα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράµµατος του φορέα.
Για τις προσλήψεις εφαρµόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019
(Α᾽ 133).
2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
Άρθρο 42
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α᾽ 224)
Το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Διαδικασία διενέργειας προγράµµατος κινητικότητας
1. Το πρόγραµµα κινητικότητας διενεργείται σε δύο κύκλους
κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων µε µετάταξη και
στην κάλυψη προσωρινών αναγκών µε απόσπαση.
2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για
τα εποπτευόµενα νοµικά τους πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ
α᾽ και β᾽ βαθµού της χωρικής αρµοδιότητάς τους, καθώς και οι
επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήµατά τους για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόµενα από έκθεση
αναφορικά µε το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
3. Τα αιτήµατα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών
θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτηµα, καθώς
και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούµενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.
4. Το αίτηµα για κάθε θέση περιλαµβάνει το περίγραµµα της
θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα
τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα
αιτήµατα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογηµένα, όσον
αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών
αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της
θέσης.
5. Τα αιτήµατα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδοµένων (Πίνακας)
για τις προσφερόµενες - διαθέσιµες θέσεις και ανάγκες στο Δηµόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου
έτους δηµοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, µε
την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ηµερών, αίτηση στην υπηρεσία
υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόµενες αιτήσεις µέχρι
τις 31 Μαρτίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίµησης µπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά
θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α᾽ 75) και η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόµενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Η µετάταξη
ή απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης από το
αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο µέχρι τις 15 Μαΐου, και
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και την υπηρεσία προέλευσής
του.
7. Σε κάθε περίπτωση, η µη ολοκλήρωση των διαδικασιών µετάταξης και απόσπασης µέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, µε εξαίρεση τις αποφάσεις
µετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης
της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Οι
πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά µέχρι τις 30 Ιουνίου.
8. Φορείς υποδοχής οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης µετάταξης, για θέσεις
κατά κλάδο/ειδικότητα για τις οποίες υπάρχει υποψήφιος που
πληροί τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν
έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος προσλήψεων στο
πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού του άρθρου 51 του ν.
4622/2019, όπως ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέσεις.
9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες µετάταξης του πρώτου
κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω µη υποβολής αιτήσεων ή µη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προ-
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κηρυσσόµενες θέσεις, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήµατα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραµµατισµού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε δεύτερο κύκλο
κινητικότητας (µετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο
δεκαήµερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.
10. Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας αφορά
µόνον τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, µε ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου.
11. Ο Πίνακας για τις προσφερόµενες - διαθέσιµες θέσεις και
ανάγκες στο Δηµόσιο δηµοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου
κάθε έτους, µε την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά,
εντός δέκα (10) ηµερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η
οποία αξιολογεί τις υποβαλλόµενες αιτήσεις µέχρι τις 15 Δεκεµβρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. Η
µετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης
από το αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου συλλογικού οργάνου
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, το αργότερο
µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους και κοινοποιείται
στον ενδιαφερόµενο και στην υπηρεσία προέλευσής του.
12. Σε κάθε περίπτωση, η µη ολοκλήρωση των διαδικασιών µετάταξης και απόσπασης µέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, µε εξαίρεση τις αποφάσεις
µετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης
της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Οι
πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α᾽ 224)
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε µετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριµένα από τριµελές όργανο που συγκροτείται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων. Σε περίπτωση που δεν
επαρκούν στον φορέα υποδοχής Προϊστάµενοι κατά τα προαναφερόµενα, µετέχουν Προϊστάµενοι από τον εποπτεύοντα φορέα,
εφόσον υπάρχει στον νοµό, όπου είναι η έδρα του φορέα υποδοχής, άλλως από άλλη υπηρεσία που εδρεύει στον ίδιο νοµό.
Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ., το οικείο διοικητικό συµβούλιο
ορίζει τριµελές όργανο αρµόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριµελές όργανο αποτελείται από
τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο
µέλος της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα µέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής,
που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και
τον Προϊστάµενο της οργανικής µονάδας, που είναι αρµόδια για
θέµατα προσωπικού.
2. Στο τριµελές όργανο της παραγράφου 1, δύναται να παρίσταται µε συµβουλευτικό ρόλο ένας Προϊστάµενος της οργανικής µονάδας, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη
θέση και να συµµετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζοµένων.
3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαµβάνονται υπόψη η
συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους µε την
προκηρυσσόµενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εµπειρία
στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το
προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριµένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση, το αρµόδιο τριµελές όργανο της παρα-
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γράφου 1 του παρόντος, δύναται να διενεργήσει συνέντευξη
στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση
υποψηφίους, εντός πέντε (5) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως
συντάσσει αµελλητί το πρακτικό επιλογής του επόµενου εδαφίου.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογηµένο, περιλαµβάνει
συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον
υποψήφιο που πληροί τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την προκηρυσσόµενη θέση, καθώς και καθορισµό
τουλάχιστον δύο (2) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016, όπως τροποποιείται µε την προηγούµενη παράγραφο
1, ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
1. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α᾽ 26) µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
(Α᾽ 224), όπως
ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρθρων αυτών ως ίσχυαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 4440/2016.
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο υπάλληλος µετατάσσεται µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής
εφαρµόζεται το ίδιο βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς µε
την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά
στην µισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαµβάνονται υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της
συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων.
Σε περίπτωση µετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθµό µε τον οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθµό
της θέσης, στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί µε
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
3. Για τη διενέργεια των µετατάξεων αυτών ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί του άρθρου 4 του ν. 4440/2016.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για το
προσωπικό των ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού.
4. Η περίπτωση γ᾽ του άρθρου 63 του ν. 4559/2018 (Α᾽ 142)
αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ᾽ ως εξής:
«γ. είναι συγγενείς µέχρι β᾽ βαθµού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών
που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή
µετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν.
2190/1994 µε αίτησή τους, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2)
έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1) φορά. Η
µετάταξη και απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου για διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής και του αρµόδιου Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης για θέµατα
ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019.
Η µετάταξη διενεργείται µε την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση υφιστάµενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και
αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
δ. Η αίτηση της προηγούµενης περιπτώσεως υποβάλλεται
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αποκλειστικά έως την 30η.6.2020.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007, όπως
ισχύει, εφαρµόζεται και στους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α᾽
βαθµού.
6. Απαγορεύεται η απόσπαση τακτικού υπαλλήλου ΟΤΑ α᾽
βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016, όπως
ισχύει, εφόσον:
α. είναι µοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο
κλάδο/ειδικότητα,
β. δεν έχει παρέλθει διετία από τον διορισµό του,
γ. υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα
στον ΟΤΑ όπου διορίστηκε και
δ. έχει επιλεγεί Προϊστάµενος οργανικής µονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασµένος υπάλληλος επιλεγεί ως Προϊστάµενος οργανικής µονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της
απόσπασης από την τοποθέτησή του ως Προϊστάµενου.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α᾽ 224),
τροποποιείται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστηµάτων Κράτησης και
του Ιδρύµατος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων
των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ,
εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι µετά τη θέση τους σε
διαθεσιµότητα µεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού σε νοσοκοµεία.»
8. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για υπηρεσίες που
εδρεύουν εν όλω ή εν µέρει σε νησιωτικές περιοχές ο υπολογισµός του προβλεπόµενου ποσοστού, υπολογίζεται βάσει της οικείας απόφασης κατανοµής θέσεων και της τοποθέτησης των
υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος µετέχει στην κινητικότητα, για την
κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγµατοποιείται ο υπολογισµός.»
9. Οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 όπως ισχύει, δύνανται να παραταθούν,
µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, µέχρι τη δηµοσίευση
του Οργανισµού της ΕΕΔΑ και την πλήρωση των θέσεων που
προβλέπονται σε αυτόν και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2020.
Άρθρο 45
Επιλογή Προϊσταµένων
1. To άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α᾽ 26) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Ως Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις
οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης για
τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθµό Α᾽ µε
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθµό αυτόν
και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
τρία (3) έτη τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία
όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο
βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά

από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
δέκα (10) έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των
οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση, είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο
όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης
µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
2. Ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων
επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς
προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθµό Α᾽
µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στον βαθµό αυτόν
και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
ένα (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία
όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο
βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά
από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή
γ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
δέκα (10) έτη στον βαθµό αυτόν και έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο
όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης
µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον
κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο
(2) φορές µε βαθµολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:
α) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ και έχουν τρία (3) έτη πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας ή
β) έχουν τον Α᾽ βαθµό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα
(1) έτος καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος.
4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
Προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί Προϊστάµενος υπάλληλος, ο
οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα
ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα στη
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος αδικήµατα ή του έχει
επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και κατά τη διαδικασία
επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Γραµµατέων του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α᾽ 133).
5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος
αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου
προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται
στη θέση που προκηρύσσεται, µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε
κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και
τους βασικούς τίτλους σπουδών που µπορεί να εξειδικεύονται
µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
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λής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µπορούν
να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε
οριζόντιας θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα του τίτλου σπουδών που
κατέχουν. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα
που απαιτούνται για την προκηρυσσόµενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούµενη εµπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µπορούν να συµµετέχουν σε
προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων
απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογηµένη
γνώµη του αρµοδίου Υπουργού ή του οικείου Περιφερειάρχη,
όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β᾽ βαθµού.
6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας.
7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση,
το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος
αναφέρεται οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται
και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιότητές τους είναι όµοιες ή
παρεµφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος, ιδίως, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προµηθειών, Προϋπολογισµού,
νοούνται εφεξής για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.»
2. Το άρθρο 85 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής Προϊσταµένων
1. Για την επιλογή Προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και
προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση Προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
15% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
10% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται ως
εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του
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υποψηφίου µε 100 µόρια.
αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, µε 30 µόρια.
αγ) Συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε 200 µόρια και µη συναφής µεταπτυχιακός
τίτλος µε 70 µόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω µοριοδότηση ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµατώνονται στον βασικό τίτλο
σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.
4485/2017 (Α᾽ 114), εφόσον είναι συναφείς, µοριοδοτούνται µε
150 µόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή µη συναφών µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτοί λαµβάνουν
συνολικά 50 µόρια.
αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µε 275 µόρια.
αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε 350 µόρια. Μη συναφές
διδακτορικό δίπλωµα µε 100 µόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωµάτων συναφών ή µη συναφών µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτά
λαµβάνουν συνολικά 70 µόρια.
αστ) Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων µε βάση το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές
διατάξεις και το περίγραµµα θέσης εργασίας.
αζ) Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’
εφαρµογή
των
διατάξεων
των
µε
αριθµ.
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β᾽ 2349) και ΔΙΕΚ/
ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β᾽ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιµόρφωση που παρέχεται από τις
σχολές/εθνικά κέντρα επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάµεων
µοριοδοτείται, µε πέντε (5) µόρια ανά σεµινάριο επιµόρφωσης
µε ανώτατο όριο τα είκοσι (20) µόρια. Για τη βαθµολογία του κριτηρίου της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, λαµβάνεται υπόψη η
επιµόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
αη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε 50 µόρια,
η πολύ καλή γνώση µε 30 µόρια και
η καλή µε 10 µόρια, µε ανώτατο όριο τα 100 µόρια.
αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4
του άρθρου 82 του παρόντος, µοριοδοτείται µε 30 µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα
οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α᾽ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος
από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 1.000 µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης
µοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:
βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στον Δηµόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας
εκτός δηµοσίου τοµέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο
δηµόσιο τοµέα µοριοδοτούνται ως εξής:
i) 1,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
στο Δηµόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, µε ανώτατο όριο τους 396 µήνες, ήτοι 33 έτη,
ii) 1 µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα
που έχει αναγνωριστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98
του παρόντος, µε ανώτατο όριο τους 84 µήνες, ήτοι 7 έτη και
iii) 3 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης
επιπέδου Τµήµατος, 4 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, 5,5 µόρια για κάθε
πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 6 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων
Υπηρεσιακού Γραµµατέα.
ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης
µήνας. Η µοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύ-
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νης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 120 µήνες, ήτοι τα
δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαµβάνονται καταρχάς υπόψη τα µόρια άσκησης καθηκόντων
Υπηρεσιακού Γραµµατέα, ακολούθως τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα
µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και
τέλος τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τµήµατος, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου αριθµού µηνών. Για την
ως άνω µοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει
το ήµισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψηφίου
ως Προϊσταµένου, να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής
ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση
ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής
ή/και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,85 για
κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε
επιπέδου.
βγ) Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση καθηκόντων
ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται µε
βάση τον µέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας
τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ήτοι µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταµένων όλων
των επιπέδων οργανικών µονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 84 του παρόντος και ως
µοριοδοτούµενο κριτήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος προϊστάµενος πρέπει να έχει
αξιολογηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α᾽ 33) ή ειδικά
συστήµατα αξιολόγησης, για δύο (2) τουλάχιστον αξιολογικές
περιόδους, οπότε και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος
από την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια,
κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής της βαθµολογίας στην κλίµακα του χίλια (1.000).
δ) Δοµηµένη συνέντευξη
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια Συµβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, µε πρόβλεψη της αναγκαίας
«ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το
στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού
Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ᾽ των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του
παρόντος.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο (2) θεµατικές ενότητες ως εξής:
δα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων
των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη θέση, σε συνάρτηση µε
τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν
από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού
ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές
ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισµού οµάδων εργασίας και η δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο
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όριο µε 500 µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει
ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
1.000 µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µελών του αρµόδιου
Συµβουλίου.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά
σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συµβουλίου,
το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από
κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµηµένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία στα µέλη των
Συµβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής
της δοµηµένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε οµάδας
κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισµα. Η
συνολική βαθµολογία των κριτηρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων.
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85,
λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραµµατέα και η εν τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος
αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές
Γραµµατείες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
6. Με απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές µονάδες, των οποίων το αντικείµενο των
αρµοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεµφερές, η διεξαγωγή
της δοµηµένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών
µονάδων αυτών, οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της διάταξης αυτής µία ενιαία προκηρυσσόµενη θέση. Στην περίπτωση
αυτή οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους επτά πρώτους
στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από µία από τις θέσεις
ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη
µία φορά από το οικείο συµβούλιο και µε τη βαθµολογία αυτή
κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.»
3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α᾽
26), όπως ισχύει, συµπληρώνεται ως εξής: «Ειδικά για τους φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή συµµετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο συστήνεται σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.),
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταµένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου
οργανικής µονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του παρόντος για την επιλογή των
Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού αποτελούµενο από:
α) Δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
β) Έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή
Υ.Πε..
δ) Έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του φορέα προέλευσης των προς κρίση υποψηφίων, µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Πρόεδρος του Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων ορίζεται,
µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ένα από τα δύο µέλη του
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Α.Σ.Ε.Π..»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθενται νέα εδάφια, ως
εξής: «Οι δοµηµένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταµένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.. Ειδικά
στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Σ.Ε.Π. διενεργούνται στην Κεντρική
Υπηρεσία του οικείου φορέα µε έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν
υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία µε έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις
διενεργούνται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..»
γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Σε κάθε Περιφέρεια µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται και
συγκροτείται Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) για
τους ΟΤΑ β᾽ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
αυτών, το οποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταµένων
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και
Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και β) για τη διεξαγωγή
των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή
των Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής
µονάδας. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της οικείας περιφέρειας µε
αναπληρωτή του άλλον Εκτελεστικό Γραµµατέα από άλλη περιφέρεια, ο οποίος ορίζεται µετά από γνώµη της ΕΝΠΕ,
β) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και
γ) τρεις (3) Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης
οργανικής µονάδας της οικείας περιφέρειας ή άλλης δηµόσιας
υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, ίδιας ιδιότητας µε
αυτούς. Οι Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να έχουν
επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που
υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας,
ορίζονται Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όµορων περιφερειών.
Ως Γραµµατείς των Σ.Ε.Π. για τους ΟΤΑ β᾽ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών και οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου ΟΤΑ β᾽ βαθµού
κατηγορίας ΠΕ µε Α᾽ βαθµό.
Η επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας γίνεται από το αρµόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010.»
δ. Στο άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007),
η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται, σύµφωνα µε την περίπτωση (β)
της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του
ν. 4622/2019 ή, σε περίπτωση µη εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή,
προκειµένου για Ν.Π.Δ.Δ., µε απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται
από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό
Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουµένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του παρόντος.»
4. Η περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.
4369/2016 (Α᾽ 33) καταργείται.
5. Ιατροί Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Περιφέρειες και
υπηρετούν ως µόνιµοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου,
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συµµετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόµενες θέσεις ευθύνης των Περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου µε αρµοδιότητες
την υγεία.
6. Κατ’ εξαίρεση: α) οι διατάξεις της παραγράφου 5 έχουν
εφαρµογή και για εκκρεµείς προκηρύξεις κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόµα
το αρµόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί µέχρι
την κρίσιµη ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, β) οι διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται και για εκκρεµείς προκηρύξεις, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης.
7. Για όσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων επιπέδου Διεύθυνσης έχουν εκδοθεί µέχρι και τη δηµοσίευση του π.δ. 84/2019 (Α᾽ 123), η διαδικασία επιλογής συνεχίζει
από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο στάδιο της δοµηµένης συνέντευξης και στους οικείους πίνακες των επτά (7) πρώτων στη σειρά
κατάταξης περιλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν µεταφερθεί οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, ο αριθµός των καλούµενων σε συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται βάσει εκ νέου
κατάταξης των υπαλλήλων που παρέµειναν οργανικά στον
φορέα. Οργανικές µονάδες που περιλαµβάνονταν στις ως άνω
προκηρύξεις και έχουν µεταφερθεί σε άλλα Υπουργεία βάσει του
π.δ. 84/2019 επαναπροκηρύσσονται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Στις περιπτώσεις των φορέων που τα αρµόδια Συµβούλια Επιλογής του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 δεν έχουν ολοκληρώσει
τα στάδια επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 85 του ν. 3528/2007 και στο διάστηµα αυτό προέκυψε
συγχώνευση ή κατάργηση θέσεων οι οποίες έχουν προκηρυχθεί,
οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν δηλώσει µία ή περισσότερες από τις
συγχωνευµένες ή καταργηµένες θέσεις δύνανται να υποβάλλουν
συµπληρωµατική αίτηση υποψηφιότητας αντικαθιστώντας τις δηλούµενες συγχωνευµένες ή καταργηµένες θέσεις. Για τον σκοπό
αυτόν εκδίδεται σχετική πρόσκληση από την οικεία Διεύθυνση
Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα, στην οποία τίθεται αποκλειστική προθεσµία υποβολής αιτήσεων πέντε (5) ηµερών, η οποία
ξεκινάει τρείς (3) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης. Η υπηρεσία ελέγχει τις συµπληρωµατικές αιτήσεις
εφαρµόζοντας τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας όπως και
επί των αρχικών αιτήσεων.
8. α) Προϊστάµενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν
επανεπιλέγονται σε θέση Προϊσταµένου του ιδίου επιπέδου από
τα αρµόδια όργανα επιλογής δύνανται κατόπιν αίτησής τους
προς το αρµόδιο όργανο να µετατάσσονται στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συνιστώµενες µε την απόφαση µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4622/2019.
β) Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου αυτής, ισχύει και για πρόσωπα τα οποία κατείχαν θέσεις Προϊσταµένων επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 4369/2016.
Άρθρο 46
Επιλογές Προϊσταµένων οργανικών
µονάδων των ΟΤΑ α᾽ βαθµού
1. Στον ν. 3584/2007 («Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων») επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Ε.Υ.Σ.)
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνεται Ειδικό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι αρµόδιο για την
επιλογή Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Δήµων και Συνδέσµων, καθώς και για τα λοιπά θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου. Το Ε.Υ.Σ. αποτελείται από:
α) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσω-
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πικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,
β) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,
γ) ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ή Προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
δ) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γραµµατέας του Ε.Υ.Σ. και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε Α᾽ βαθµό, της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται το
Ε.Υ.Σ., ορίζονται ένα από τα δύο µέλη του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρος,
καθώς και τα υπόλοιπα µέλη και ο γραµµατέας του. Με όµοια
απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. η γραµµατειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.. Με απόφαση
του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του
Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας
του Ε.Υ.Σ..
3. Τα µέλη του Ε.Υ.Σ. ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές,
οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη.
Ειδικότερα:
α) ο αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης β᾽ της παραγράφου 1 υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
β) ως αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης δ᾽ ορίζεται
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η θητεία των µελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής και οι συνεδριάσεις του µπορούν να λαµβάνουν χώρα και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π..»
4. Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα µέλη του ορίζονται εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1.»
β) Το άρθρο 87 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 87
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Ως Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις
οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης για
τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθµό Α᾽ µε
πλεονάζοντα χρόνο οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν
και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
τρία (3) τουλάχιστον έτη είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία
όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο
βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά
από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ µε πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10)
τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των
οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο
όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης
µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
2. Ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου,
µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος, επιπέδου οργανικών µονάδων
επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς

προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθµό Α᾽
µε πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν
και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
ένα (1) τουλάχιστον έτος είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία
όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο
βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά
από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή
γ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά, ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ µε πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10)
τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο
όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης
µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον
κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί δύο (2) τουλάχιστον φορές µε βαθµολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης και:
α) κατέχουν τον βαθµό Α᾽ και έχουν τρία (3) έτη πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας, ή
β) έχουν τον βαθµό Α᾽ και έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος.
4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
Προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταµένου, ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος, υπάλληλος ο
οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα
ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 αδικήµατα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145.
5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών ως τυπικό
προσόν του κλάδου, µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι, οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού µπορούν βάσει νόµου
να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που µπορεί να εξειδικεύονται µε τις
οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µπορούν να
συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών που
κατέχουν. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα
που απαιτούνται για την προκηρυσσόµενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως, γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούµενη εµπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µπορούν να συµµετέχουν σε
προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων
απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου δηµάρχου.
6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας.
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7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση,
το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, καθώς και ενδιάµεσα
επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η
Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές
διατάξεις και οι αρµοδιότητές τους είναι όµοιες ή παρεµφερείς
σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος και, ιδίως, οι Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού,
Πληροφορικής, Προµηθειών, Προϋπολογισµού, νοούνται εφεξής
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ως οριζόντιες
θέσεις ευθύνης.»
γ) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 88
Κριτήρια επιλογής Προϊσταµένων
1. Για την επιλογή Προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α)µοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και
προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον εξής συντελεστή
ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση Προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
15% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
10% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται ως
εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του
υποψηφίου µε εκατό (100) µόρια.
αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, µε τριάντα (30) µόρια.
αγ) Συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε διακόσια (200) µόρια, και µη συναφής µεταπτυχιακός τίτλος, µε εβδοµήντα (70) µόρια. Σε κάθε περίπτωση
για την ως άνω µοριοδότηση ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά από τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµατώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν.
4485/2017 (Α᾽ 114), εφόσον είναι συναφείς, µοριοδοτούνται µε
εκατόν πενήντα (150) µόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του
ενός µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή µη συναφών µε
το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτοί λαµβάνουν
συνολικά πενήντα (50) µόρια.
αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µε διακόσια
εβδοµήντα πέντε (275) µόρια.
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αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε τριακόσια πενήντα (350)
µόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε εκατό (100) µόρια.
Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός διδακτορικών διπλωµάτων συναφών ή µη συναφών µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτά λαµβάνουν συνολικά εβδοµήντα (70)
µόρια.
αστ) Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής Προϊσταµένων µε βάση το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές
διατάξεις και το περίγραµµα θέσης εργασίας.
αζ) Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που έχει παρασχεθεί σύµφωνα µε τις υπ᾽ αριθµ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/ οικ.30214/10.11.2008
(Β᾽ 2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/ οικ.19975/16.9.2010 (Β᾽ 1592)
υπουργικές αποφάσεις, καθώς και η επιµόρφωση που παρέχεται
από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιµόρφωσης δηµόσιων υπαλλήλων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης µοριοδοτείται µε πέντε
(5) µόρια ανά σεµινάριο επιµόρφωσης, µε ανώτατο όριο τα είκοσι
(20) µόρια. Για τη βαθµολογία του κριτηρίου της πιστοποιηµένης
επιµόρφωσης, λαµβάνεται υπόψη η επιµόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
αη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως εξής:
i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε πενήντα (50) µόρια,
ii) η πολύ καλή γνώση µε τριάντα (30) µόρια,
iii) η καλή γνώση µε δέκα (10) µόρια,
µε ανώτατο όριο τα εκατό (100) µόρια.
αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4
του άρθρου 85 του παρόντος µοριοδοτείται µε τριάντα (30)
µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα
οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α᾽ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος
από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα χίλια (1.000) µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης
µοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:
βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δηµόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας
εκτός δηµόσιου τοµέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο
δηµόσιο τοµέα µοριοδοτούνται ως εξής:
i) Ένα και µισό (1,5) µόριο για κάθε µήνα πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας στο Δηµόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, µε ανώτατο όριο τους 396 µήνες, ήτοι 33
έτη,
ii) ένα (1) µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας εκτός δηµόσιου
τοµέα που έχει αναγνωριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 102 του παρόντος, µε ανώτατο όριο τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, ήτοι
επτά (7) έτη και
iii) τρία (3) µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Τµήµατος, τέσσερα (4 )µόρια για κάθε πλήρη
µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και
πέντε και µισό (5,5) µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης
µήνας. Η µοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους εκατόν είκοσι (120)
µήνες, ήτοι τα δέκα (10) έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο
πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του
στοιχείου iii, λαµβάνονται καταρχάς υπόψη τα µόρια άσκησης
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως
τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
και τέλος τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τµήµατος, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου αριθµού µηνών. Για
την ως άνω µοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήµισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψήφιου Προϊσταµένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών
επιλογής ή και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία
σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,85
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για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
βγ) Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση καθηκόντων
ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
γ) Αξιολόγηση: η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης
εξάγεται µε βάση τον µέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της
τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ήτοι µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
Προϊσταµένων όλων των επιπέδων οργανικών µονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 87 και
ως µοριοδοτούµενο κριτήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη
η αξιολόγηση, ο υποψήφιος Προϊστάµενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τον
ν. 4369/2016 (Α᾽33) για
δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών
περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος
από την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000)
µόρια, κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής της βαθµολογίας
στην κλίµακα του χίλια (1.000).
δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια συµβούλια του άρθρου 89 µε πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας»
για άτοµα µε αναπηρία, όπως διερµηνέων νοηµατικής, εφόσον
αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το
στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού
µητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σηµείωµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ᾽ των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δοµηµένη
συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες ως εξής:
δα) δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων
των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη θέση, σε συνάρτηση µε
τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού
του µητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού
ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, καθώς
και να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται
κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισµού οµάδων εργασίας και η δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο
όριο µε πεντακόσια (500) µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µελών του αρµόδιου
Συµβουλίου.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά
σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συµβουλίου,
το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος
ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµηµένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία στα µέλη των
Συµβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής
της δοµηµένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε οµάδας
κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισµα. Η
συνολική βαθµολογία των κριτηρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων.
5. Για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 λαµβάνεται υπόψη
αποκλειστικά η εν τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και ειδικές γραµµατείες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητες
αρχές, ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης.
6. Με απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής επιτρέπεται, ειδικά για οργανικές µονάδες των οποίων το αντικείµενο των
αρµοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεµφερές, η διεξαγωγή
της δοµηµένης συνέντευξης να αφορά στο σύνολο των οργανικών τους µονάδων οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της
παρούσας µία ενιαία προκηρυσσόµενη θέση. Στην περίπτωση
αυτή, οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους επτά (7) πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από µία (1) από τις
θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη µία φορά από το οικείο συµβούλιο και µε τη βαθµολογία
αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.»
δ) Το άρθρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 89
Διαδικασία επιλογής Προϊσταµένων
οργανικών µονάδων
1. Η επιλογή Προϊσταµένων γενικών Διευθύνσεων διενεργείται
από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρθρου 4.
2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή
ενδιάµεσου, µεταξύ διεύθυνσης και τµήµατος, επιπέδου οργανικής µονάδας, καθώς και η διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 88 για την επιλογή Προϊσταµένων Τµήµατος ή
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας, διενεργείται από τα
Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.). Τα Σ.Ε.Π. συνιστώνται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα κάθε Υπηρεσιακού Συµβουλίου του άρθρου 5,
που αποτελεί και τον τόπο συνεδρίασης, µε αρµοδιότητα επί των
ΟΤΑ της χωρικής αρµοδιότητας του Συµβουλίου αυτού.
3. α) Το Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελείται από:
αα) ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
αβ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
του έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
αγ) τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου δήµου και εν ελλείψει
τον Γενικό Γραµµατέα του δήµου της έδρας του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε αναπληρωτή του Γενικό Γραµµατέα
άλλου δήµου της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, ο οποίος
ορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
αδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετεί
σε οποιονδήποτε ΟΤΑ α᾽ βαθµού της οικείας αποκεντρωµένης
διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ειδικά στα Σ.Ε.Π. των
Δήµων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ως µέλος µετέχει
προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του οικείου δήµου, o οποίος
υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο, σε προθεσµία που τάσσεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας
αυτής, τα µέλη ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. Για να οριστούν τα µέλη της παρούσας πρέπει να
έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
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ρόντος,
αε) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, µε αρµοδιότητα επί των θεµάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, µε αναπληρωτή του Προϊστάµενο άλλης
Γενικής Διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, οι
οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β) Τα αναπληρωµατικά µέλη των Σ.Ε.Π. πρέπει να έχουν την
ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Γραµµατείς των Σ.Ε.Π. και αναπληρωτές τους ορίζονται οι γραµµατείς των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Ο ορισµός των µελών και των γραµµατέων των
Σ.Ε.Π. γίνεται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η θητεία των µελών των Σ.Ε.Π. είναι τριετής.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου και του
αναπληρωτή του, προεδρεύει το υπό στοιχείο (αβ) µέλος της περίπτωσης (α) της παρούσης.
4. Η επιλογή των Προϊσταµένων τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας διενεργείται από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5.
5. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής
στη διαδικασία της επιλογής, τηρουµένων των όρων των άρθρων
87 και 88.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και αναρτάται στις ιστοσελίδες των οικείων ΟΤΑ και του
Α.Σ.Ε.Π..
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των
ΟΤΑ α᾽ βαθµού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και αρχίζει
πέντε (5) ηµέρες µετά από τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο
υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του
σηµείωµα, µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουµένως
έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκοµίσει τα επιπλέον στοιχεία
που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών,
µετά από το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Η
βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου
να µπορεί να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το
βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος
και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία
µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας
αποκλειοµένων. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις
οµάδες κριτηρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α᾽ έως
γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 88. Το Ειδικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων
αυτών µπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον του Ειδικού
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Υπηρεσιακού Συµβουλίου µέσω του διαδικτυακού τόπου του
Α.Σ.Ε.Π. και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά από
το πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλούνται οι
επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται
χωριστά. Αφού πραγµατοποιηθεί και η µοριοδότηση µε βάση το
κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88, και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη
θέση. Το όνοµα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψήφιου
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψήφιου
στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου για την τοποθέτηση
οργάνου.
6. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή
αντίστοιχου ή ενδιάµεσου επιπέδου οργανικής µονάδας και τµηµάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο ΟΤΑ, µε την οποία
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 87 και 88.
Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά γενική Διεύθυνση όπου υπάρχει, άλλως ανά ΟΤΑ. Εάν η προκηρυσσόµενη θέση αφορά οργανική µονάδα που δεν υπάγεται σε γενική διεύθυνση, η θέση αυτή
προκηρύσσεται από τον οικείο ΟΤΑ αυτοτελώς.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της
θητείας των υπηρετούντων Προϊσταµένων και αναρτάται στις
ιστοσελίδες των οικείων ΟΤΑ και Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος ΟΤΑ κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά
σε αυτόν µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που
ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου και
της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος. Οι
υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις
κατ’ ανώτατο όριο.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και αρχίζει
πέντε (5) ηµέρες µετά από τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο
υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του
σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουµένως
έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκοµίσει τα επιπλέον στοιχεία
που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών
µετά από το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Η
βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου
να µπορεί να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το
βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο, αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
ολοκληρώνεται µέσα σε τρείς (3) µήνες από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος
και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία
µε απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία
καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας
αποκλειοµένων. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις
οµάδες κριτηρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α᾽ έως
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γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει
τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενστάσεις
ενώπιον του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα.
Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά από το πέρας της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν
µετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν µεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης της
περίπτωσης δ᾽ της παραγράφου 3 του άρθρου 88 από το Σ.Ε.Π..
Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού πραγµατοποιηθεί η µοριοδότηση µε βάση
και το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική
βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και
καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.
7. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, τα
Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθετούνται Προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία τριών
(3) ετών µε απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της
επιλογής τους.
Αν υπάλληλος άλλου ΟΤΑ επιλεγεί ως Προϊστάµενος Γενικής
Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως
στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί.
Οι Προϊστάµενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν
και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους
ως Προϊσταµένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου.
8. Με απόφαση του οικείου οργάνου, ο Προϊστάµενος παύεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέχουν
οι εξής προϋποθέσεις:
α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα στην περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αδικήµατα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση,
πλήρη ή µερική, ή σε επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
πλήρη ή µερική, ή σε συνδυασµό των δύο,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, η οποία
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ο Προϊστάµενος οργανικής µονάδας παύεται από τα καθήκοντά του
πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο
που αφορά σε πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάµενος µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του
µε αίτησή του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το οποίο
συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
9. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταµένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταµένου ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάµενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση
νέου Προϊσταµένου εφαρµόζεται το άρθρο 100 του παρόντος
Κώδικα περί αναπλήρωσης Προϊσταµένων.
Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση Προϊσταµένου κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση
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τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόµενος στον οικείο
πίνακα κατάταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη
θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου.
10. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το αρµόδιο όργανο τοποθετεί
υπάλληλο που πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις και υπηρετεί
στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου.
11. Όσοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το
παρελθόν καθήκοντα Προϊσταµένου παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραµµα επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µετά από την τοποθέτησή
τους.
12. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται Προϊστάµενος,
σύµφωνα µε τον παρόντα, δεν έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης
υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3)
της προβλεπόµενης θητείας του κατά την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόµενες
θέσεις ευθύνης.
13. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή
σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει προϊστάµενος
που παύεται ή απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7, πριν από την πάροδο δύο
(2) ετών από την απόφαση παύσης ή απαλλαγής του.»
ε) Στο άρθρο 100 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε περίπτωση κατάργησης και συγχώνευσης οργανικών
µονάδων, ο Προϊστάµενος της νέας οργανικής µονάδας επιλέγεται µεταξύ όσων ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταµένου στις οργανικές µονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, έπειτα
από διαδικασία επιλογής. Προϊστάµενος τοποθετείται εκείνος
που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθµολογία.»
2. Τα άρθρα 87 έως 89 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιούνται
µε τις διατάξεις του παρόντος, αφορούν σε προκηρύξεις που εκδίδονται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Eκκρεµείς
προκηρύξεις για την επιλογή Προϊσταµένων οργανικών µονάδων
στους ΟΤΑ α᾽ βαθµού δεν ολοκληρώνονται µετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 47
Ρυθµίσεις θεµάτων αδειών
1.α) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος
ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Η ειδική
άδεια του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους
που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον
αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την
ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές
προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των
συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών
που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των
τριάντα δύο (32) εργασίµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
3. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα
ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας
αυτής, µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω,
δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές
κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΒ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

σχοντα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για
το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον
χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με
δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός
των ηµερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το
σύνολο των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
4. Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που
έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί
δικαστικώς και η επιµέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση
που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρµόδια
ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούµενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήµισυ των
προβλεποµένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2
χορηγείται στους δικαστικούς συµπαραστάτες και σε περίπτωση
που οι συµπαραστατούµενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή,
εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.»
β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος
ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Η ειδική
άδεια του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους
που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον
αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την
ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές
προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των
συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών
που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των
τριάντα δύο (32) εργασίµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
3. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα
ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας
αυτής, µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω,
δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές
κάθε χρόνο επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η
ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για
το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον
χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με
δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός
των ηµερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το
σύνολο των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
4. Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που
έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί
δικαστικώς και η επιµέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρ-
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µόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση
που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρµόδια
ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούµενου εδαφίου δικαιούνται κατά περίπτωση το ήµισυ των
προβλεπόµενων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφων 2
χορηγείται στους δικαστικούς συµπαραστάτες και σε περίπτωση
που οι συµπαραστατούµενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή,
εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.»
2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από
υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και
υπάλληλος, ο οποίος µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία
ή σε διαδικασία παροχής αιµοπεταλίων, δικαιούται ειδικής
άδειας απουσίας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) ηµερών για έξι
(6) αιµοληψίες ή παροχές αιµοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο
όριο.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από
υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και
υπάλληλος, ο οποίος µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία
ή σε διαδικασία παροχής αιµοπεταλίων, δικαιούται ειδικής
άδειας απουσίας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) ηµερών για έξι
(6) αιµοληψίες ή παροχές αιµοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο
όριο.»
3. α) Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 προστίθενται παράγραφοι
9 και 10 ως εξής:
«9. Χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο µε αποδοχές για ετήσιο
γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα από βεβαίωση
του θεράποντος ιατρού.
10. Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει
από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιµίες, λεµφώµατα και
συµπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες µε χηµικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται
ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ηµέρα της θεραπείας και
την επόµενη αυτής. Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης περί πραγµατοποίησης της θεραπείας και µετά από
την εξάντληση των δικαιούµενων αδειών κατά περίπτωση των παραγράφων 2 και 3.»
β) Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 προστίθενται παράγραφοι
9 και 10 ως εξής:
«9. Χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο µε αποδοχές για ετήσιο
γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα από βεβαίωση
του θεράποντος ιατρού.
10. Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει
από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιµίες, λεµφώµατα και
συµπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες µε χηµικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται
ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ηµέρα της θεραπείας και
την επόµενη αυτής. Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης περί πραγµατοποίησης της θεραπείας και µετά από
την εξάντληση των δικαιούµενων αδειών κατά περίπτωση των παραγράφων 2 και 3.»
4. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
έως δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας
δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή
αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται,
κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα
(9) µηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, µετά από
την άδεια της παραγράφου 9 και µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει
την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η
συνεχόµενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου. Εάν µέχρι τη συµπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών αποµένει
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διάστηµα µικρότερο των εννέα (9) µηνών, χορηγείται άδεια για
το διάστηµα που υπολείπεται.
Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει
αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία (1) ώρα µειωµένο ωράριο του
πρώτου εδαφίου ή η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή έναν (1) µήνα, αντίστοιχα.
Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά µία (1)
ώρα ηµερησίως για δύο (2) επιπλέον χρόνια, µετά από την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της άδειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουµένως. Το ίδιο δικαίωµα
θεµελιώνεται και µετά από την απόκτηση κάθε τέκνου µετά το
τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα ή και περισσότερα
τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (6) µηνών µε
αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου που είναι γονέας µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
έως δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας
δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή
αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται κατ’
εξαίρεση τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα (9)
µηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, µετά από την
άδεια της παραγράφου 9 και µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει την
ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόµενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου.
Εάν µέχρι τη συµπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών αποµένει διάστηµα µικρότερο των εννέα (9) µηνών, χορηγείται άδεια για το
διάστηµα που υπολείπεται.
Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει
αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία (1) ώρα µειωµένο ωράριο του
πρώτου εδαφίου ή η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή έναν (1) µήνα, αντίστοιχα.
Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά µία (1)
ώρα ηµερησίως για δύο (2) επιπλέον έτη, µετά από την απόκτηση
τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της άδειας ή της διευκόλυνσης
που έχει επιλεγεί προηγουµένως. Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται
και µετά από την απόκτηση κάθε τέκνου µετά το τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα ή και περισσότερα
τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (6) µηνών µε
αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
5. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του
ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση
που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος,
εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα
που ο καθένας θα κάνει χρήση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.
3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση
που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος,
εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα
που ο καθένας θα κάνει χρήση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.»
6. Η παράγραφος 3 της υπ᾽ αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/
1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Β᾽ 315) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν, µε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή
παρέλθει άπρακτη η εξάµηνη προθεσµία κατάθεσης του τίτλου
όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο υπάλληλος
υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση
των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της άδειας,
µε τους νόµιµους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής
εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας
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υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου για την εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών οργάνου,
το οποίο οφείλει να ενηµερώσει ο Προϊστάµενος της υπηρεσίας
προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
Εάν η διακοπή ή µη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, όπως ιδίως
λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την κατά τα
ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής αποδοχών.»
7. Στο π.δ. 410/1988 (Α᾽ 191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Για τους απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β᾽ βαθµού
και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν αναλόγως για τους µόνιµους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους τα οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007. Ειδικότερα,
οι άδειες των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του
ν.3528/2007 χορηγούνται σε αναλογία µε βάση τη διάρκεια της
σύµβασης των υπαλλήλων.»
β) Στο τέλος του άρθρου 23 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για τους απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β᾽
βαθµού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια
λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόµενα για τους µόνιµους διοικητικούς πολιτικούς
υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούµενου εδαφίου χορηγούνται
σε αναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των υπαλλήλων.».
γ) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Για τους απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β᾽ βαθµού
και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του
ν. 3528/2007 για τους µόνιµους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των υπαλλήλων.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 177 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 57, οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 60 και
το άρθρο 67. Για την εφαρµογή των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
57 και των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 60 και 67, οι άδειες
χορηγούνται σε αναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των
υπαλλήλων. Ο µισθωτός που κατά τις κείµενες διατάξεις έχει διακοπές εργασίας µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι
ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.»
9. Στο άρθρο 16 του ν. 2527/1997 (Α᾽ 206) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά µία (1) ώρα την
ηµέρα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α᾽ 84), προκειµένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου του
Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή
παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
ή σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και
φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις.»
β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που για κάθε υπάλληλο σύµφωνα µε τις πα-
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ραγράφους 4 και 5 αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πάσχοντα
πρόσωπα, το ωράριο δεν µειώνεται αθροιστικά. Σε περίπτωση
που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της διευκόλυνσης
είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, µε δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ποιος υπάλληλος θα κάνει
χρήση του µειωµένου ωραρίου. Ως τέκνα για την εφαρµογή της
παραγράφου 4 νοούνται τα ανήλικα ή τα ενήλικα τέκνα που δεν
εργάζονται λόγω της αναπηρίας, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα
των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και
φορείς κοινωνικής πρόνοιας.»
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν.2880/2001 (Α᾽ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.2527/1997 (Α᾽206)
εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν µε δικαστική
απόφαση την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες, καθώς και
για ανάδοχους γονείς ατόµου µε ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο
διαρκεί η αναδοχή, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.»
Άρθρο 48
Πιστοποίηση υγείας και καταλληλότητας
1. Στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία που διορίζονται µε γενικές
ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την
Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο
υπάλληλος.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 προστίθεται περίπτωση δ᾽ ως εξής:
«δ) για την πιστοποίηση της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισµό ατόµων µε αναπηρία.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, προκειµένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη θέση τους, πιστοποιείται µε γνωµατεύσεις
παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας είτε στον ιδιωτικό
τοµέα, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να
αναλάβει ο υπάλληλος.»
4. Στο άρθρο 14 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία που διορίζονται µε γενικές
ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την
Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο
υπάλληλος.»
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις εκκρεµείς περιπτώσεις διορισµών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 4635/2019
Το στοιχείο i) της παραγράφου 3 του άρθρου 186 του ν.
4635/2019 (Α᾽167) αντικαθίσταται ως εξής:
«i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση
έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς
και για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή, κατ’ εξαίρεση,
τους τρεις (3) µήνες, προκειµένου περί δηµοτικών κατασκηνώσεων ή τους τέσσερις (4) µήνες, προκειµένου περί ναυαγοσωστών, προσωπικού πυρασφάλειας ή χειριστών µηχανηµάτων
έργου, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών στους
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φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται, αντίστοιχα, τα άρθρα 206 παράγραφος 1,
209 και 211 του ν. 3584/ 2007.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4623/2019
Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Όπου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν.
4604/2019 αναφέρεται ο όρος «Ελεγκτής Νοµιµότητας» ή «Επόπτης», νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µέχρι
την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 109 του ν. 4555/2018.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4369/2016
Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.
4369/2016 (Α᾽33) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε
έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης
των υπαλλήλων και των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέσω ειδικής πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη ανθρώπινου
δυναµικού δηµόσιου τοµέα
1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωµένες
διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α᾽ και β᾽ βαθµού και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υποστήριξη στους µόνιµους
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας
προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος
τους για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νοµική υποστήριξη
δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ µέρους της Υπηρεσίας. Η νοµική υποστήριξη αφορά είτε
στη νοµική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συµβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό µε τους προαναφερόµενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των
εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών
γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση, µε την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου, µε το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη
εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε
διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αµοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013, Α᾽ 208).
3. Η νοµική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται
µετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρµόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρµόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναµικού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω
έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές
υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία τα ως άνω
πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών
ή τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει
οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο
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αρχείο. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µετά
την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισµούς
των οικείων φορέων.
Άρθρο 53
Βελτιώσεις διατάξεων πειθαρχικού δικαίου
1. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/ 2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την πάροδο
ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συµβούλιο
υποχρεούται να γνωµοδοτήσει, ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου για τη συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως
η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως
µετά από την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης
θέσης του υπαλλήλου σε αργία.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007 (Α᾽ 26)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την πάροδο
ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συµβούλιο
υποχρεούται να γνωµοδοτήσει, ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου για τη συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως
η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως
µετά από την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης
θέσης του υπαλλήλου σε αργία.»
2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν. 3528/ 2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή αναστολής
άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του.
Το υπόλοιπο ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά
από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου,
εφόσον απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί
µε πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο
υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί
αβάσιµη η υπόνοια για έκνοµη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος
των αποδοχών που παρακρατήθηκε. Ειδικά στην περίπτωση αναστολής άσκησης καθηκόντων το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής επιστρέφεται σε περίπτωση
που ο υπάλληλος δεν τεθεί σε δυνητική αργία σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 104.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή αναστολής
άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του.
Το υπόλοιπο ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά
από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου,
εφόσον απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί
µε πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο
υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί
αβάσιµη η υπόνοια για έκνοµη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος
των αποδοχών του που παρακρατήθηκε. Ειδικά στην περίπτωση
αναστολής άσκησης καθηκόντων το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής επιστρέφεται σε περίπτωση
που ο υπάλληλος δεν τεθεί σε δυνητική αργία σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 108.»
3. α) Η υποπερίπτωση ιη᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 107
του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «ιη) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές, τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και
τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.»
β) Η υποπερίπτωση λβ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 107
του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«λβ) Το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3861/2010 (Α᾽112).»
4. Η περίπτωση γ᾽ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.
3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή µε εξαίρεση την οριστική παύση, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωση η᾽ της παραγράφου
1.»

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 114 του ν. 3528/ 2007, οι λέξεις «της περίπτωσης α᾽ της παραγράφου 5 του άρθρου 109» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περίπτωσης α᾽ της παραγράφου
4 του άρθρου 109».
6. α) Η περίπτωση δ᾽ του άρθρου 116 του ν. 3528/2007 καταργείται.
β) Η περίπτωση στ᾽του άρθρου 116 του ν. 3528/2007 (Α᾽ 26)
αντικαθίσταται ως εξής: «ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».
7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 118 του ν. 3528/ 2007, οι λέξεις «µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 117» διαγράφονται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του
ν. 3528/2007 καταργείται.
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του
ν. 3528/2007 καταργείται.
10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 120 του ν. 3528/ 2007 οι λέξεις «µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 117» διαγράφονται.
11. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 122
του ν. 3528/2007 ο αριθµός «8» αντικαθίσταται από τον αριθµό «9».
12. Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 3 του άρθρου 141 του ν.
3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενος, οι πρόεδροι των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119, ο Υπουργός, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας».
13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς Προϊσταµένων κατατίθεται, µε ποινή απαραδέκτου, στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, συντασσόµενης έκθεσης, αυτοπροσώπως ή µε
συστηµένη αλληλογραφία. Η ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθµό κατατίθεται, µε
ποινή απαραδέκτου, σε αυτό αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη αλληλογραφία και συντάσσεται σχετική έκθεση. Το πειθαρχικό συµβούλιο διαβιβάζει την ένσταση αµελλητί στο Δευτεροβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο µε τον πλήρη φάκελο της πειθαρχικής υπόθεσης. Η ένσταση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση µε συστηµένη αλληλογραφία
στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τη σύνταξη έκθεσης κατάθεσης. Στις περιπτώσεις αποστολής της ένστασης µε συστηµένη
αλληλογραφία, ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία
κατάθεσης της συστηµένης αλληλογραφίας στο Ταχυδροµικό Κατάστηµα.»
14. Η παράγραφος 8 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:
«8. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται
µετά την 9η Μαΐου 2013 και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του
υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση
από τον υπάλληλο που τιµωρήθηκε ενώπιον του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 142 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και των πειθαρχικών
συµβουλίων που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού ή της οριστικής παύσης.»
16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 142 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας µε αίτηµα
την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης και
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά τα ειδικώς οριζόµενα στις
διατάξεις περί πειθαρχικής αρµοδιότητας του Διοικητή της
Αρχής.»
17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 146Α του
ν.
3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι υποχρεωµένα να ενηµερώ-
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νουν ανά τετράµηνο το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για
την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την
εισαγωγή τους σε αυτά µέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.»
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 146Α
του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα τµήµατα του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον
µέλη τους, στα οποία απαραιτήτως περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος
ή ο αναπληρωτής του.»
19. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του ν.
3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Γραµµατέας του πειθαρχικού συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β᾽.»
20. Η παράγραφος 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/ 2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των πειθαρχικών συµβουλίων, καθώς και του
γραµµατέα µε βάση, ιδίως, τον αριθµό των συνεδριάσεων στις
οποίες µετείχαν και τον αριθµό των υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν.»
21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 146Β του ν. 3528/ 2007 οι
αριθµοί «11, 12, 13, 14 και 15» αντικαθίστανται από τους αριθµούς
«12, 13, 14, 15 και 16» αντίστοιχα.
Άρθρο 54
Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους
των ΟΤΑ α᾽ βαθµού
1. Τα άρθρα 120, 121, 122 και 123 του ν. 3584/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 120
Πειθαρχικά όργανα
Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α. οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοί τους,
β. το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου
Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου Δήµων,
γ. το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο,
δ. το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
ε. το Συµβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Εφετεία και ο
Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Άρθρο 121
Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι
Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι των υπαλλήλων είναι:
α. ο Δήµαρχος επί όλων των υπαγόµενων στην αρµοδιότητά
του υπαλλήλων,
β. ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης,
γ. ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης,
δ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος,
ε. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου,
στ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου
Δήµων.
Άρθρο 122
Αρµοδιότητα πειθαρχικώς Προϊσταµένων
1. Όλοι οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοι µπορούν να επιβάλουν την
ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή του προστίµου µε τους
παρακάτω περιορισµούς µπορούν να επιβάλουν οι εξής:
α. ο Δήµαρχος, έως και τις αποδοχές τριών (3) µηνών,
β. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου
Δήµων, έως και τις αποδοχές ενός (1) µηνός,
γ. ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, έως και τα δύο τρίτα
(2/3) των µηνιαίων αποδοχών,
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δ. ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης, έως και το ένα τέταρτο (1/4)
των µηνιαίων αποδοχών.
2. Η αρµοδιότητα των πειθαρχικώς Προϊσταµένων είναι αµεταβίβαστη, εκτός αν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.
3. Αρµόδιος πειθαρχικώς Προϊστάµενος είναι εκείνος στον
οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης
του παραπτώµατος. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία
από αυτή της οργανικής του θέσης, αρµόδιος πειθαρχικώς Προϊστάµενος είναι ο προϊστάµενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού
παραπτώµατος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωµα σχετίζεται µε
την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.
4. Οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοι και το διοικητικό συµβούλιο του
Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του
Συνδέσµου Δήµων επιλαµβάνονται αυτεπαγγέλτως.
5. Αν έχουν επιληφθεί αρµοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς
Προϊστάµενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται µόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος
πειθαρχικώς Προϊστάµενος ή το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου Δήµων έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωµα να ζητήσουν την
παραποµπή της πειθαρχικής υπόθεσης σε αυτούς, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση.
6. Αν ο πειθαρχικώς Προϊστάµενος που έχει επιληφθεί, κρίνει
ότι το παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη της αρµοδιότητάς του,
παραπέµπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς Προϊστάµενο µέχρι και τον δήµαρχο ή το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος
και του Συνδέσµου Δήµων, αν πρόκειται για υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου. Αν ο δήµαρχος ή το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου
Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου Δήµων κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρµοδιότητας, παραπέµπει το θέµα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Άρθρο 123
Αρµοδιότητα διοικητικών συµβουλίων Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Ιδρυµάτων
και συνδέσµων δήµων
Τα διοικητικά συµβούλια των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, των Ιδρυµάτων και των Συνδέσµων Δήµων µπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως
και τις αποδοχές τριών (3) µηνών.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου πέµπτου του ν. 4057/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται σε θέµατα αργιών, καθώς και οι διατάξεις µε τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές ποινές, όπως και οι
διαδικαστικής φύσεως διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως για το
µόνιµο προσωπικό των δήµων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδρυµάτων και Συνδέσµων Δήµων. Κατ’ εξαίρεση, για τα πειθαρχικά όργανα και τους πειθαρχικώς Προϊσταµένους, καθώς και
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους εφαρµόζονται τα άρθρα 120
έως 123 του ν. 3584/2007. Ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα για τους
υπαλλήλους των ΟΤΑ α᾽ βαθµού αποτελεί η άρνησή τους να φέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας που τους χορηγεί η υπηρεσία
κατά τον χρόνο της εργασίας τους και η µη προσέλευσή τους στον
προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η µη χορήγηση των µέσων ατοµικής
προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρµόδιου οργάνου, η οποία τιµωρείται
πειθαρχικώς.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Δεν επιτρέπεται µετάθεση υπαλλήλου χωρίς αίτησή του,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφόσον ο ίδιος ή εξαρτώµενο µέλος της οικογενείας του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Ως εξαρτώµενο µέλος
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου νοείται ο σύζυγος,
η σύζυγος ή το τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο ανίκανο προς εργασία. Η
µετάθεση υπαλλήλου µετά από αίτησή του, προηγείται της µετάθεσης χωρίς αίτηση. Η µετάθεση υπαλλήλου µετά από αίτησή του,
που πάσχει από δυσίατο νόσηµα, προηγείται των λοιπών κατηγοριών µεταθέσεων µετά από αίτηση. Μετάθεση πολύτεκνου και τέκνου πολύτεκνου δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς
τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, τα οποία
ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση
και οι γονείς είναι υπάλληλοι, το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο για τους γονείς ή µόνο για ένα τέκνο αυτών.»

ϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όµοιους
κλάδους-ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ’ αριθµ.
33/2006 Π.Υ.Σ., πριν παρέλθουν εννέα (9) µήνες από τη δηµοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(Α᾽ 40).
Στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω εδαφίου εµπίπτουν και τα
αιτήµατα φορέων που έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ανωτέρω
Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης».

Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2190/1994

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 επέρχονται
τροποποιήσεις ως εξής:
1. Η περίπτωση γ᾽ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Εµπειρία µε την έννοια της απασχόλησης µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή την
άσκηση επαγγέλµατος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ανεξαρτήτως
έτους κτήσης τίτλου σπουδών.»
2. Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και πάλι ισοβαθµούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο
γυµνασίου και µεταξύ αυτών αυτός που έχει µεγαλύτερο βαθµό
και αν αυτός συµπίπτει, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε
βάση την ηµεροµηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα
παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια
κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.»

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ κατανέµονται στην Ολοµέλεια,
σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, σε Τµήµατα και σε Μονοµελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας και της Ελάσσονος Ολοµέλειας είναι υποχρεωτικές για τα µέλη του ΑΣΕΠ. Η
τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συµβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, στα Τµήµατα και στις Μονοµελείς
συνθέσεις γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ. Σε κάθε
περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας τοποθετούνται ως µέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ. Η Ελάσσων Ολοµέλεια του ΑΣΕΠ είναι επταµελής και συγκροτείται από τους
Αντιπροέδρους και κατά σειρά αρχαιότητας από τους Προέδρους
των Τµηµάτων και τους Συµβούλους.
2. Στο ΑΣΕΠ συνιστώνται τρία (3) τουλάχιστον Τµήµατα, καθένα
από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) συµβούλους. Με απόφαση του Προέδρου µπορούν να συµµετέχουν σε Τµήµατα του
ΑΣΕΠ Αντιπρόεδροι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, εάν η σύνθεση του Τµήµατος είναι ελλιπής, για
τη συγκρότηση νόµιµης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, µαζί µε µέλη του Τµήµατος.»
Άρθρο 57
Πάγια µέρη προκηρύξεων ΑΣΕΠ
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πάγια µέρη
του περιεχοµένου των προκηρύξεων. Οι εκδιδόµενες προκηρύξεις
παραπέµπουν εφεξής στην ανωτέρω απόφαση.»
Άρθρο 58
Απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων
Στο τέλος του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α᾽ 39) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς, στις διαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ, σύµφωνα
µε τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.2190/1994, τίτλοι γλωσσοµάθειας
στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική και ισπανική
που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να
απαιτείται µετάφρασή τους.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2190/1994
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του ν.
2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι
δυνατόν να πραγµατοποιείται µετά από σύµφωνη γνώµη του
ΑΣΕΠ και του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα
επιλαχόντων προηγούµενου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, υπό την προ-

Άρθρο 60
Εµπειρία και ισοβαθµία υποψηφίων ΥΕ σε διαδικασίες πρόσληψης

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις ζητηµάτων του ν. 2190/1994
Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 επέρχονται τροποποιήσεις ως
εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον
σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από
ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε
ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας
του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για
την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε
διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια
των συµβάσεων να είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια του εκτελούµενου προγράµµατος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης,
αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 11Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο
και, αν συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθµούν, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η
µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.»
Άρθρο 62
Αναπληρώσεις υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης µέσω
ΑΣΕΠ
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
α) Στην παράγραφο 11 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί για όσο διάστηµα µπορούν να διατεθούν προς διορισµό υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 12.»
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β) Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται µε απόφαση του
ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας, σε
συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα για διορισµό. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για
διορισµό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου ή διαπίστωσης µη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισµού του ή µη αποδοχής του διορισµού από µέρους του
διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου,
εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό του, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο ΑΣΕΠ αµελλητί, προκειµένου το
τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση
δεν γίνεται δεκτό αίτηµα του φορέα για αντικατάσταση µετά από
τη συµπλήρωση αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από τη
δηµοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανοµής της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α᾽40), µε την οποία ολοκληρώνεται η κατανοµή του συνόλου των διατιθέµενων προς
διορισµό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους
διορισµούς για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση
κατανοµής, η προθεσµία υποβολής αιτήµατος ορίζεται σε τρία (3)
έτη από τη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος
των διατάξεων µε τις οποίες οι διορισµοί αυτοί εξαιρέθηκαν από
την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανοµής.»
γ) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίµησης δεν καλύπτονται
όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων,
προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόµενοι στον
πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, κατά τη σειρά που
έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά µε την οποία οι ανωτέρω φορείς
αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε
έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύµατος
διορισµού υποψηφίου, ή διαπίστωσης µη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισµού του ή µη αποδοχής του διορισµού από µέρους του διατεθέντος για διορισµό υποψηφίου ή παραίτησης ή
θανάτου υποψηφίου εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό του,
διατίθεται για διορισµό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους
επιτυχόντες, ο οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτίµησής του
τον συγκεκριµένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου,
εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας. Προς τον σκοπό
αυτόν, ο υποψήφιος καλείται από το ΑΣΕΠ, µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, να δηλώσει αν αποδέχεται την κενή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Η δήλωση αποδοχής του
υποψηφίου πρέπει να είναι εµπρόθεσµη, ρητή και χωρίς επιφυλάξεις, διαφορετικά τεκµαίρεται ότι δεν αποδέχεται τον διορισµό
του. Η δήλωση αποδοχής ή µη αποδοχής της θέσης υποβάλλεται
στο ΑΣΕΠ από τον υποψήφιο µε υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό βάσει της δήλωσης
προτίµησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας, διαγράφεται
από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν
αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό του, ή κωλυθεί ο διορισµός του λόγω
έλλειψης νόµιµης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τέσσερις (4) µήνες
µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η εξέταση αιτηµάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση, που έχουν
υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα
ολοκληρωθεί. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 63
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης
θέσεων προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
4590/2019 (A᾽ 17) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν σε αριθµό διπλάσιο τουλάχι-
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στον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καλούνται να
υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ.»
Άρθρο 64
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων
Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 και της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται µεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε
διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που
είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του ΑΣΕΠ την προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999
(Α᾽45) αίτηση θεραπείας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) µηνών από την εποµένη της δηµοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση
των αναπληρώσεων από την εποµένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισµό. Οµοίως, αίτηση
θεραπείας εντός της ως άνω προθεσµίας, αρχοµένης από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, µπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής
αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της
άσκησης ένδικου βοηθήµατος.»
Άρθρο 65
Αποσπάσεις στο ΑΣΕΠ
Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται
στην περίπτωση β᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α᾽ 143), εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. και των δηµόσιων επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε δύο (2) έτη µε
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1) φορά. H απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ
και του κατά περίπτωση αρµόδιου για τον διορισµό ή την πρόσληψη οργάνου, χωρίς να απαιτείται η γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή των οργάνων που εξοµοιούνται µε αυτά.
Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α᾽ και β᾽ βαθµού
απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τον
διορισµό, οργάνου του φορέα προέλευσης.»
Άρθρο 66
Μεταφορά προσωπικού
1. Προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40
του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/ 2018, το οποίο
δεν δύναται να µεταφερθεί λόγω έλλειψης των απαιτούµενων τυπικών προσόντων σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ’
εξαίρεση, να µεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας
ΥΕ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του. Η µεταφορά µπορεί να
πραγµατοποιηθεί έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται στη Γενική
Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τη µεταφορά του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.
4440/2016 και του άρθρου 23 του ν. 4587/2018.
2. Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 11 του ν. 4404/ 2016 (Α᾽
126) περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή του
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.).
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Άρθρο 67
Ρύθµιση θεµάτων κατασκηνώσεων
και παιδικών εξοχών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προσωπικού των
κατασκηνώσεων των ΟΤΑ α᾽ βαθµού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος
των αποδοχών του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων, η λειτουργία των οποίων ανατίθεται στους οικείους ΟΤΑ
α᾽ βαθµού στο πλαίσιο του Κρατικού Προγράµµατος, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α᾽
236).
Άρθρο 68
Ζητήµατα προσωπικού προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»

2. Μετά από την παράγραφο 3, προστίθεται παράγραφος 3Α
ως εξής:
«3Α. Η παράγραφος 3 ισχύει για τους αναφερόµενους σε αυτή
υπαλλήλους αναδροµικά από την έκδοση της απόφασης του πολυµελούς Πρωτοδικείου του άρθρου 44 του ν. 3852/2010 και
εφόσον έχουν ορκισθεί νοµίµως αιρετοί στον δήµο όπου ήταν
υπάλληλοι. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι επανήλθαν στην υπηρεσία
τους το αναφερόµενο αυτό χρονικό διάστηµα, υπάγονται στις
διατάξεις της παρούσας.»
Άρθρο 71
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου καταργείται.
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Η παράγραφος 7 του άρθρου 170 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου
45.»

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η µετακίνηση υπαλλήλων από δήµο σε νοµικά
πρόσωπα ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου ή σε σύνδεσµο στον οποίο
συµµετέχει ο δήµος, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα διαδηµοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 και αντίστροφα, καθώς και µεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή
τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη, που µπορεί να παραταθεί για δύο (2)
ακόµα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται
το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
των ΚΕΠ, το οποίο µπορεί να µετακινείται µε την ίδια διαδικασία
σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήµου και διέπεται
από την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
2. Η µετακίνηση διενεργείται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου, µετά από αίτηµα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η µετακίνηση
υπαλλήλου από ή προς σύνδεσµο ΟΤΑ ή νοµικά πρόσωπα διαδηµοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 διενεργείται µε κοινή απόφαση του οικείου δηµάρχου και του
Προέδρου του Συνδέσµου ή του Προέδρου νοµικών προσώπων
διαδηµοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019.»

Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4623/2019

Άρθρο 73
Συµµετοχή αιρετών σε Υπηρεσιακά Συµβούλια ΟΤΑ

Στο άρθρο 114 του ν. 4623/2019 επέρχονται τροποποιήσεις
ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/ 1987 (Α᾽
195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του ν. 4257/2014
(Α᾽ 93), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, µπορούν, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση του αρµόδιου για τον
διορισµό οργάνου, να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
ανατρέχει στην ηµεροµηνία της αίτησης επανόδου. Στην περίπτωση επανόδου, οι υπάλληλοι αποσπώνται υποχρεωτικά για
όλο το διάστηµα της εκλογικής τους θητείας σε άλλη υπηρεσία,
εντός των διοικητικών ορίων του δήµου όπου εξελέγησαν. Η µισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά
τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται
στην πλησιέστερη στον δήµο όπου εξελέγησαν υπηρεσία. Για την
πραγµατοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο αίτηση µε την υπηρεσία προτίµησης. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α᾽ 224) και λήγει
αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της εκλογικής
τους θητείας.»»

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν.
3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετέχουν
ο εκλεγµένος µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µόνιµος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα συνδυασµό, µε αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο εκλεγµένος
υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής
του υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.»

Η παράγραφος 4 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 δεσµεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισµού τους επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη από τον διορισµό τους.
Μέχρι τη συµπλήρωση του διαστήµατος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και µπορούν να τους ανατίθενται
παράλληλα καθήκοντα συναφή µε τον κλάδο τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέσεις.»
Άρθρο 69
Εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Άρθρο 74
Υποχρέωση παραµονής σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες ΟΤΑ
Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύµφωνα µε την
ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/ 2017, σε θέσεις
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α᾽ βαθµού και
των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, µετακινούνται ή µετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισµό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι
αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και
οι αµοιβαίες µετατάξεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαµβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
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Άρθρο 75
Τροποποίηση Οργανισµού του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του π.δ. 133/2017 (Α᾽
161) προστίθεται περίπτωση ζ᾽ ως εξής:
«ζ) Σχεδιασµός των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού µε αναπηρίες που υπηρετεί στη δηµόσια διοίκηση.»
2. Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ.
84/2019 (Α᾽ 123) καταργείται.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 προστίθεται περίπτωση γ᾽ ως ακολούθως:
«γ) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η
Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Οργανώσεων, πλην των υπηρεσιών
που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε
το άρθρο 1 του π.δ. 81/ 2019.»
Άρθρο 76
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
1. Στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) δεν συµµετέχει
στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας. Όσον αφορά την Ε.Υ.Π. εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα άρθρα 16 και 17 του ν.
3649/2008 (Α᾽ 39) και το άρθρο 49 του
π.δ. 1/2017 (Α᾽ 2).
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολιτικού προσωπικού της, µε εξαίρεση τη συνυπηρέτηση µε σύζυγο ή συµβιούντα που έχει την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος
ή ο συµβιών, για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και του
αρµόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, ύστερα από γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Ε.Υ.Π.. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρµόζεται το άρθρο 48
του
ν. 4440/2016 (Α᾽ 224).»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του π.δ. 1/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολιτικού προσωπικού της, µε εξαίρεση τη συνυπηρέτηση µε σύζυγο ή συµβιούντα, που έχει την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, σε κενή ή συνιστώµενη προσωποπαγή
θέση σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συµβιών, για
όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, µε
κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και του αρµόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου της Ε.Υ.Π.. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρµόζεται το άρθρο 48 του ν. 4440/
2016 (Α᾽224).»
Άρθρο 77
Σύσταση Επιτροπής Θεµάτων Ανθρώπινου
Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα
1. Συστήνεται Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα, η οποία αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραµµατέα
Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, γ) τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, δ) τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπο-
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λογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής,
ε) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα, στ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Εισοδηµατικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, η) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Δηµοσιονοµικών Στοιχείων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, θ) τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής
Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα, ι) τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου
Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος,
µόνιµος ή ΙΔΑΧ, της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα που ορίζεται µε απόφαση του οικείου Γενικού
Γραµµατέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
i) η υποβολή εισήγησης επί του συγκεντρωτικού τετραετούς
σχεδίου προγραµµατισµού προσλήψεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του ν. 4590/2019, όπως ισχύει,
ii) η υποβολή εισήγησης για τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε επόµενου έτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 7
του άρθρου 51 του ν. 4622/2019,
iii) η υποβολή εισήγησης για τον µηνιαίο προγραµµατισµό
προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου
για κάθε επόµενο έτος και
iv) η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθµίσεων που αφορούν σε θέµατα µισθολογίου/παροχών και στελέχωσης του Δηµοσίου Τοµέα,
v) η διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων
προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς επί θεµάτων µισθολογίου του ανθρώπινου δυναµικού του Δηµοσίου Τοµέα,
vi) η διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων
προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς επί θεµάτων που
αφορούν στη στελέχωση και στις σχετικές διαδικασίες στελέχωσης των φορέων του Δηµοσίου Τοµέα είτε µέσω διαδικασιών
πρόσληψης είτε µέσω κινητικότητας και
vii) η διαµόρφωση και υποβολή επεξεργασµένων προτάσεων
προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5 του ν.
4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά µε τις ανάγκες στελέχωσης
των φορέων του Δηµοσίου Τοµέα.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε µηνιαία βάση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. Τα µέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας αυτής, πλην των συµµετεχόντων Γενικών Γραµµατέων,
δύνανται να αµείβονται βάσει κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών που θα εκδοθεί προς τον σκοπό
αυτόν.
4. Η Επιτροπή συντάσσει κάθε έξι (6) µήνες και υποβάλλει στο
Υπουργικό Συµβούλιο έκθεση πεπραγµένων και καταγραφής
προόδου του προγραµµατισµού προσλήψεων και της υλοποίησης των σχεδίων αυτών.
Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α᾽ 133)
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 προστίθεται η φράση «ή άλλο όργανο.»
Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ειδικά για τις εκκρεµείς διαδικασίες των προηγούµενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για µετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία έως τις 31 Μαΐου 2020. Δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της αποκλειστικής προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, µε µόνη εξαίρεση τις αποφάσεις µετάταξης
οι οποίες έχουν σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο
ή αποσπάσεις για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη
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του αρµόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.
2. Δεν ανασυγκροτούνται και δεν καταργούνται υφιστάµενα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τριµελή όργανα αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των
υποψηφίων.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 84 έως 86 του ν.
3528/2007, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 47 του παρόντος,
για την τελική µοριοδότηση, ο συνολικός αριθµός των µορίων
κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τους εξής συντελεστές
για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης:
33% για την οµάδα κριτηρίων (α),
33% για την οµάδα κριτηρίων (β),
34% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 87 έως 89 του ν.
3584/2007, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 48 του παρόντος,
για την τελική µοριοδότηση, ο συνολικός αριθµός των µορίων
κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης ως εξής:
33% για την οµάδα κριτηρίων (α),
33% για την οµάδα κριτηρίων (β),
34% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
5. Άδειες που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τον
ν.
3528/2007 και τον ν. 3584/2007, καθώς και το
π.δ.
410/1988, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε τον
παρόντα, συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του ανώτατου
αριθµού δικαιούµενων αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 49 του παρόντος.
6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσµία της περίπτωσης α᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του ν. 4369/2016 (Α᾽33), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 53 του
παρόντος, αρχίζει την 1η.4.2020 και λήγει στις 30.9.2020.
7. Για την έκδοση κάθε εκκρεµούς απόφασης µετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 (Α᾽ 224), απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη
του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονοµικών.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016 (Α᾽ 224), όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις του
παρόντος, ισχύουν και για τον Α᾽ κύκλο κινητικότητας έτους
2019.»
9. Για τους προσληφθέντες µε την υπ’ αριθµ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε µε βάση
τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε οποιονδήποτε ΟΤΑ,
σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεµφερούς,
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας στον
ΟΤΑ διορισµού και προσµετράται για τη συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.
ΜΕΡΟΣ Β᾽
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α᾽
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019
(Α᾽ 167) για το Εθνικό Πρόγραµµα
Απλούστευσης Διαδικασιών
Στο άρθρο 45 του ν. 4635/2019 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
(ΕΠΑΔ) εντάσσονται πολιτικές, ενέργειες, δράσεις ή πρωτοβουλίες φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε την περίπτωση
α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α᾽ 143),
οι οποίες στοχεύουν στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας ή
τη µείωση των διοικητικών βαρών, και οι οποίες εντάσσονται σε

άξονες παρέµβασης οι οποίοι περιέχουν κατηγορίες δράσεων
όπως ενδεικτικά: (α) ανασχεδιασµός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή
κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη Δηµόσια Διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον
αυτό απαιτείται από
νόµο ή κανονιστική πράξη, (β) πρόταση
για τροποποίηση, προσαρµογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάµενων ρυθµίσεων ή κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διοικητική ή
νοµοθετική, σύµφωνα µε τα άρθρα 65-67 του
ν.
4622/2019 (Α᾽ 133), (γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων, (δ)
βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων
µε προσβάσιµο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις πληροφόρησης προς τη
διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική πράξη, και (ε) αναβάθµιση της εξυπηρέτησης όλων των
πολιτών, χωρίς αποκλεισµούς, από φυσικά σηµεία εξυπηρέτησης
και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω
δράσεις σχεδιάζονται, προτείνονται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώµενα µέρη του Προγράµµατος µε σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής, της
συνέργειας και της διαλειτουργικότητας των δράσεων, καθώς
και οικονοµιών κλίµακας και τη µεγιστοποίηση του οφέλους που
προκύπτει από την υλοποίησή τους. Οι διοικητικές διαδικασίες
που ανασχεδιάζονται, απλοποιούνται ή ψηφιοποιούνται βάσει
των ανωτέρω και οι οποίες αποδεδειγµένα µειώνουν τα διοικητικά βάρη προς πολίτες, επιχειρήσεις ή δηµοσίους υπαλλήλους,
πιστοποιούνται ως διαδικασίες ΕΠΑΔ από τη Συντονιστική Επιτροπή της παραγράφου 8 του παρόντος.»
2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 11 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Το ΕΠΑΔ υλοποιείται µέσω Προγραµµατικών Συµφωνιών
µεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των οικείων
υπουργών ή µέσω Μνηµονίων Συνεργασίας µεταξύ του Γενικού
Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και των οικείων Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων και λειτουργεί µε την υποστήριξη οµάδων και υπο-οµάδων εργασίας,
οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Στις
οµάδες και υπο-οµάδες εργασίας συµµετέχουν Γενικοί ή Ειδικοί
Γραµµατείς, υπηρεσιακοί παράγοντες ή συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων µελών της Κυβέρνησης και µπορούν να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Αντικείµενο των οµάδων και
υπο-οµάδων εργασίας είναι: α) η ανάλυση και επεξεργασία των
δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, όπως αυτές καθορίζονται
στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος και έχουν συµφωνηθεί
στις ως άνω Προγραµµατικές Συµφωνίες ή Μνηµόνια Συνεργασίας, β) η ανάλυση και επεξεργασία των δράσεων που υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρµα της παραγράφου 5, γ) η ανάλυση
και επεξεργασία των δράσεων που προκύπτουν από πρόταση ή
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος,
ανάλογα µε το πεδίο πολιτικής στο οποίο ανήκουν και δ) η συµβολή στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση του ανατιθέµενου έργου και των παραδοτέων αυτού,
καθώς και η µέριµνα για την εφαρµογή του, εφόσον απαιτηθεί η
ανάθεση του σχεδιασµού και της υλοποίησης της δράσης, µε
ανάθεση του σχετικού έργου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σύµφωνα µε τον νόµο.
7. Το ΕΠΑΔ υποστηρίζεται διοικητικά και επιστηµονικά από τη
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία
εκπονεί και εκδίδει Οδηγό σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων, βάσει του οποίου εργάζονται οι οµάδες και υπο-οµάδες
εργασίας, και ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία κοινά πρότυπα
και κοινές προδιαγραφές, καθώς και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων, µε τελικό σκοπό την προτυποποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών της Δηµόσιας
Διοίκησης, την ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
8. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η αξιολόγηση του
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Ετήσιου Προγραµµατισµού του ΕΠΑΔ πραγµατοποιείται από
Συντονιστική Επιτροπή, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από γενικούς γραµµατείς, στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Αντικείµενο της
Συντονιστικής Επιτροπής αποτελεί, επιπλέον, η µέριµνα για ζητήµατα διϋπουργικού χαρακτήρα, η έγκριση και επικαιροποίηση
του Οδηγού της παραγράφου 7, η έγκριση του απολογισµού του
πριν αυτό υποβληθεί στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η πιστοποίηση των απλουστευµένων
διαδικασιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος εκπόνησης του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών, ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό,
ο τρόπος χρηµατοδότησης, ο τρόπος και τα κριτήρια πιστοποίησης των διαδικασιών, ο τρόπος υποβολής προτάσεων προς
αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας και της αγοράς, καθώς
και το σύστηµα διοίκησης-παρακολούθησης - αξιολόγησης - επικαιροποίησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχεδιασµού και
υλοποίησης των δράσεων του Προγράµµατος, η συγκρότηση
της Συντονιστικής Επιτροπής της παραγράφου 8 και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 81
Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015 (Α᾽ 133) για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
Στο άρθρο 45 του ν. 4339/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εταιρεία είναι, ιδίως, αρµόδια για: α) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των εξελίξεων στον χώρο των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσµικό,
κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, β) τον σχεδιασµό, την
ανάπτυξη και την εφαρµογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την υποστήριξη των τοµέων των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους,
γ) την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση
εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών µέσων και µέσων ψηφιακής
προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης, δ) την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδοµένων, ε)
την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, µελετών και ενηµερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών µηνυµάτων, που αφορούν
στα οπτικοακουστικά µέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία, στ) την
οργάνωση συνεδρίων, συµποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και
άλλων σχετικών εκδηλώσεων, ζ) την παραγωγή και διαχείριση
οπτικοακουστικού υλικού και µέσων ψηφιακής επικοινωνίας και
πληροφόρησης, η) την υποβοήθηση του Δηµοσίου στην εφαρµογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην
ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων
για την προώθηση των πολιτικών αυτών, θ) την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, ι) τον εθνικό
συντονισµό των δράσεων των φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε την περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του
ν. 4270/2014 (Α᾽ 143) και των φορέων του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 3979/2011 (Α᾽ 138), που συλλέγουν, κατέχουν και εκµεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα, καθώς και τη δηµιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού
υλικού, το οποίο κατέχουν οι ως άνω φορείς, καθώς και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ια) την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δηµιουργίας και των δηµιουργών στα οπτικοακουστικά µέσα και την
επικοινωνία στη Χώρα, µέσα από µια σειρά προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, τη βελτίωση
της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακουστικά µέσα και την
επικοινωνία στην Ελλάδα, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανά-
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ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τοµέα, ιβ) την
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων στη Χώρα στον κλάδο
των οπτικοακουστικών µέσων και της επικοινωνίας, προβολή και
προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τόπου κατάλληλου
για την πραγµατοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και την
προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, µε αξιοποίηση των επενδυτικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων που ισχύουν, τον εθνικό συντονισµό των συναρµόδιων
φορέων, οργανισµών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής
και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δηµιουργία και λειτουργία των
κατάλληλων υποδοµών, έτσι ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν
στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές, ιγ) την
καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράµµατος
που εκπέµπουν οι πάροχοι περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας,
που διαθέτουν νόµιµη άδεια εκποµπής, µε στόχο τη διάσωση,
διαφύλαξη και δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής µνήµης.»
2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δηµόσιος φορέας αρµόδιος για τη δηµιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, και
σύµφωνα µε την επικρατούσα διεθνή πρακτική, τηρεί κινηµατογραφικό αρχείο, αρχείο ήχου, µουσικής, τηλεόρασης, φωτογραφιών, γραφιστικής τέχνης, βίντεο, κινούµενου σχεδίου
(animation), ψηφιακών δηµιουργιών και ψηφιακών παιγνιδιών. Το
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε είναι αρµόδιο να συγκεντρώνει, να διαφυλάσσει, να
ψηφιοποιεί, να αρχειοθετεί και να συντηρεί οπτικοακουστικά και
κινηµατογραφικά έργα, καθώς και έντυπα κάθε είδους, φωτογραφίες και αντικείµενα που αναφέρονται στην τέχνη και την
ιστορία των οπτικοακουστικών µέσων και του κινηµατογράφου.
Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού, να εντοπίζει, να διασώζει, να αποκαθιστά, να διατηρεί, να
καταγράφει, να τεκµηριώνει, να καταλογογραφεί, να ευρετηριάζει, να διαχειρίζεται και να αναδεικνύει τα ανωτέρω αρχεία. Επίσης, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. τηρεί αρχείο για τα ντοκιµαντέρ, τις σειρές
µικρού µήκους, τις τηλεταινίες και τις διαδικτυακές παραγωγές,
µε σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την ψηφιοποίηση, την
αρχειοθέτηση και τη συντήρηση του ανωτέρω υλικού και δύναται, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού, να προβαίνει στις
ενέργειες του προηγούµενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ανωτέρω υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. α) Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο παραγωγός κινηµατογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος ή νοµέας πρωτότυπου
υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ένα αντίτυπο σε ψηφιακή µορφή ή σε φιλµ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος αναπαραγωγής του αντιτύπου, στο µέτρο που αποκλείεται η αναπαραγωγή ψηφιακού
αντιτύπου µε τεχνικά µέσα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσής του. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηµατογραφικού έργου, στερείται του δικαιώµατος
ένταξης στα µέτρα ενίσχυσης του Τρίτου Κεφαλαίου του ν.
3905/2010 (Α᾽ 219). Η παράδοση ή περισυλλογή του αντιτύπου
ή του πρωτοτύπου του κινηµατογραφικού έργου ή και των δύο
δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος των δικαιούχων του έργου και δεν παρέχει στο
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εξουσίες εκµετάλλευσης του έργου, πλην αυτών που
αφορούν στους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι
δηµιουργούµενοι κατ’ εφαρµογή του παρόντος υλικοί φορείς ψηφιακού υλικού ανήκουν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
β) Εφόσον το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. κληθεί από φορείς ή του Δηµόσιου
Τοµέα, σύµφωνα µε την περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α᾽ 143) και από φορείς του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.
3979/2011 (Α᾽ 138) ή από ιδιώτες κατόχους ή νοµείς ή κληρονόµους οπτικοακουστικού υλικού µε αξία για την εθνική πολιτιστική
οπτικοακουστική µνήµη να το παραλάβει, δύναται να παραλάβει
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το υλικό συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη
διάσωση, την προστασία, τη διατήρηση και την ένταξη του υλικού
στο εθνικό αποθετήριο οπτικοακουστικών αρχείων. Στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται σε ακατάλληλες
συνθήκες µε κίνδυνο καταστροφής, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται να
επεµβαίνει για τη διάσωση, προστασία και ένταξη του υλικού
αυτού στο εθνικό αποθετήριο οπτικοαουστικών αρχείων µε τη
µορφή ψηφιακού αρχείου και να συνεργάζεται προς τον σκοπό
αυτόν µε κάθε συναρµόδιο φορέα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την κατάθεση των κινηµατογραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και
την ενηµέρωση των συναρµόδιων φορέων σχετικά µε τις ενέργειες που έλαβαν χώρα, σύµφωνα µε την περίπτωση β᾽ της παραγράφου 5 του παρόντος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την αναπαραγωγή και χρήση τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη
συναίνεση του νόµιµου δικαιούχου των δικαιωµάτων εκάστου
έργου και δεν ελλοχεύει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση
του υλικού.»
Άρθρο 82
Οργανωτικά ζητήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων του
1. Οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης ως Αρχή Εγγραφής, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α᾽ 57),
σε εγκεκριµένους παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου
2014 (ΕΕ L 257). Οι ως άνω οργανικές µονάδες ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του
ν.
4339/2015 (Α᾽ 133) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ δύναται να εφαρµόζεται και το
άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (Α᾽ 314), εντός των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»
3. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019
(Α᾽ 134) εφαρµόζονται αναλογικά και για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, καθώς
και για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.»
Άρθρο 83
Διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α᾽
167) και την ανάπτυξη του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) µπορούν να απασχολούνται στελέχη της ΕΕΤΤ, ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικείµενο ή διαθέτουν σχετική εµπειρία, εκτός του
κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζεται αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο έργο, κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το οριζόµενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον
προϋπολογισµό της ΕΕΤΤ, κατά τις κείµενες διατάξεις και δεν
προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
2. Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της ΕΕΤΤ που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος αναφορικά µε τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αδειοδότησης και την ανάπτυξη του
ΣΗΛΥΑ, µε κοινή απόφαση της ΕΕΤΤ και του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, διενεργούνται αποσπάσεις υπαλλήλων µόνιµων
ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (Α᾽ 28), όπως προστέθηκε µε την
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παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4590/2019 (Α᾽17).
3. Στο άρθρο 13 του ν. 4070/2012 (Α᾽ 82) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και µέλη του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υπηρετούν ως αποσπασµένοι στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε
τον ν. 4440/2016 (Α᾽ 224) και, ιδίως, δυνάµει των άρθρων 2, 4, 6
και 7, ή των οποίων η απόσπαση έληξε τέσσερις (4) µήνες κατ’
ανώτατο όριο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος µπορούν
να αιτηθούν στην ΕΕΤΤ τη µετάταξή τους, χωρίς γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των φορέων προέλευσης. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων διορισµού
των φορέων υποδοχής και προέλευσης, σε κενή θέση κλάδου της
ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, µε µεταφορά
της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, και εφόσον διαθέτει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µετά από θετική γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ΕΕΤΤ, µε την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του,
εφόσον υπάρχει.»
Άρθρο 84
Διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
1. Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 4635/2019 (Α᾽ 167) προστίθεται περίπτωση ιγ᾽ ως εξής:
«ιγ) Δορυφορικός Σταθµός Εδάφους, νοείται κεραία εκποµπής/λήψης δορυφορικών σηµάτων, που περιλαµβάνει κατασκευές
στήριξης, έναν ή περισσότερους ποµπούς και δέκτες, εξαρτήµατα
και λοιπά παρελκόµενα.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών,
για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, µε
χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS), καθώς
και το περιεχόµενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας,
µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.»
3. Στο άρθρο 22 του ν. 4635/2019 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«9. Ειδικά για τους Δορυφορικούς Σταθµούς Εδάφους, η αίτηση
για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έπεται της
άδειας κατασκευής νέου Δορυφορικού Σταθµού Εδάφους ή νέου
Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών. Στην αίτηση για αδειοδότηση που αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ και
στους συναρµόδιους φορείς όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και
επαρκούν για τη χορήγηση άδεια κατασκευής, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών ζωνών συχνοτήτων στο πλαίσιο των οποίων
δύναται να λειτουργήσει ο Δορυφορικός Σταθµός Εδάφους. Η
ΕΕΤΤ προχωρά στη χορήγηση άδειας Κατασκευής, υπό την αίρεση της χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ
η λειτουργία του Δορυφορικού Σταθµού Εδάφους σταθµού επιτρέπεται µόνο µετά από τον ακριβή προσδιορισµό της συχνότητας
και την αντίστοιχη εκχώρηση συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ.»
4. Οι υποπεριπτώσεις αα᾽ και ββ᾽ της περίπτωσης θ᾽ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 αντικαθίστανται ως
εξής:
«αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τοµή, όψη και κάτοψη
των δοµικών κατασκευών κεραίας και των συστηµάτων των κεραιών ραδιοκάλυψης εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς
πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό) και διάγραµµα κάλυψης, εφόσον για τις δοµικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των
πολεοδοµικών µεγεθών,
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτιρίων: τοµή, όψη και τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δοµικές κατασκευές κεραίας και τα συστήµατα των κεραιών ραδιοκάλυψης εκποµπής και λήψης
ραδιοσηµάτων µε το χώρο µηχανηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή
1:100 (ένα προς εκατό),».
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5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατή η τροποποίηση,
προσθήκη ή αντικατάσταση των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις
και τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με όµοια απόφαση,
δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιµα στο κοινό στοιχεία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το ζήτηµα αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να θεσπίζονται τέλη υπέρ του Τ.Ε.Ε. για την
κατάθεση των αιτήσεων του παρόντος στο ηλεκτρονικό σύστηµα
e-Άδειες.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νοµιµότητα ήδη
εγκατεστηµένων δοµικών κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόµησης, ο οποίος συντάσσει πόρισµα ελέγχου, το οποίο υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι, οι δοµικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας
δύναται να συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες ή, σε περίπτωση νοµιµοποίησής της βάσει των κειµένων διατάξεων περί αυθαίρετων
κατασκευών της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µέσα σε προθεσµία
τεσσάρων (4) µηνών από την ενηµέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο της
συµµόρφωσης. Το σχετικό πόρισµα ελέγχου υποβάλλεται από τον
ελεγκτή δόµησης στο e-Άδειες. Αν η εν λόγω προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, η κατασκευή κεραίας αποµακρύνεται, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 25. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνονται η
ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άµεσα κάθε παροχή. Επίσης, µέσω του eΆδειες ενηµερώνεται η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ), η
οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρµόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το πόρισµα και προβαίνει σε κάθε
άλλη απαιτούµενη ενέργεια, σύµφωνα µε τις κείµενες περί αυθαιρέτων πολεοδοµικές διατάξεις.»
7. Στο άρθρο 26 του ν. 4635/2019 (Α᾽167) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήµατος
Εποπτείας Φάσµατος της ΕΕΤΤ, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήµατός της, υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης
ευκολιών, υπό εύλογους όρους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συµφωνία πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ.
859/3/16.07.2018 απόφασης της ΕΕΤΤ (Β᾽ 3907). Η ΕΕΤΤ καταβάλλει εύλογο τέλος συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασής της.»
8. Η περίπτωση α᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.
4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του Λιµενικού Σώµατος, του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήµατος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ)
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
καθώς και του σταθµού που προβλέπεται στην περίπτωση κστ᾽
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (A᾽ 82). Οι
ανωτέρω κατασκευές κεραιών χαρακτηρίζονται ως Εθνικής Σηµασίας. Η εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων των ως άνω φορέων σε
αδειοδοτηµένες κατασκευές κεραιών δεν απαιτεί την έκδοση νέας
άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση της υπάρχουσας
άδειας κατασκευής κεραίας, ούτε την έκδοση νέων επιµέρους εγ-
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κρίσεων για την κατασκευή κεραίας, παρά µόνο την επικαιροποίηση των σχετικών µελετών, εφόσον απαιτείται βάσει των πραγµατοποιούµενων τροποποιήσεων στην κατασκευή κεραίας για τη
φιλοξενία των κεραιοσυστηµάτων των ως άνω φορέων. Επιτρέπεται η εγκατάσταση οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων των σταθµών
ραδιοεπικοινωνίας των ως άνω φορέων εµβαδού µέχρι δέκα (10)
τετραγωνικών µέτρων που δεν προσµετράται στα οριζόµενα όρια
του άρθρου 27 του παρόντος. Ως προς το ύψος του οικίσκου,
εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος και για
την κατασκευή του δεν απαιτείται η έκδοση νέας πολεοδοµικής
έγκρισης ή η τροποποίηση της υφιστάµενης.»
9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Υφιστάµενες δοµικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017,
κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόµου όσον
αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 27
του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει εκδοθεί
από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρµόδιο φορέα, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, και
β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών
κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος.
Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερµαρίων και οικίσκων
εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε συµµόρφωση µε τα
µεγέθη που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 27
του παρόντος, για την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δοµικών
κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την
ΕΕΤΤ, αλλά ενηµερώνεται ο φάκελος µέσω του προβλεπόµενου
πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 25 (ΣΗΛΥΑ - e - Άδειες).»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2, µετά από
την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής που προβλέπονται στον ν.
4495/2017 κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 89 του ιδίου
νόµου όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1γ του
άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και του παρόντος νόµου.»
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ
µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, αποµακρύνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 25, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη
της ανωτέρω προθεσµίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η άνω προθεσµία των δεκαοκτώ µηνών µπορεί να
παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.»
10. Οι προβλεπόµενες τετράµηνες προθεσµίες των περιπτώσεων α᾽ και β᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.
4635/2019 (Α᾽ 167) παρατείνονται κατά τρεις (3) µήνες από τη
λήξη τους.
11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α᾽ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 31 εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ
ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά τον
χρόνο έκδοσης της πράξης µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α᾽ 44)
1. Στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του
άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α᾽ 44) η φράση «έως και 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «έως και 2020».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
ν. 4053/2012 η φράση «2018 και 2019» αντικαθίσταται από τη
φράση «2018, 2019 και 2020.»
3. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
ν. 4053/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2020
το ανωτέρω ποσό µπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήµατός του προς τη Γενική Γραµ-
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µατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού
κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από
την ΕΕΤΤ, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2020, σε συνδυασµό µε το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό
κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτηµα υποβληθεί πριν την
παρέλευση του πρώτου τριµήνου του έτους, τότε η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά – οικονοµικά
στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του
προηγούµενου έτους».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β᾽
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 86
Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων
έκδοσης εφηµερίδων
1. Επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων µπορούν να χρηµατοδοτούνται διαµέσου ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, εφόσον πληρούν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που αφορούν στη δηµοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισµό και
την ποιότητα στον δηµόσιο διάλογο. Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης υλοποιούνται µε την υποστήριξη ειδικής Γνωµοδοτικής
Επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν.
2. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται,
κατά περίπτωση, από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εκπροσώπους
ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφηµερίδων, καθώς και πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία στον χώρο των µέσων
ενηµέρωσης. Έργο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση απλής γνώµης για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στα προγράµµατα χρηµατοδότησης,
στη βάση ειδικότερων κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των εντύπων, ιδίως, ως προς την τήρηση της δηµοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους
σχετικούς Κώδικες Επαγγελµατικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης, καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που
µπορούν να υπαχθούν στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, οι
όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ύψος της ενίσχυσης, η
διάρκεια των προγραµµάτων, ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες µπορούν να ανέλθουν µέχρι το ύψος του ποσού
της ενίσχυσης, και πάντως ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, και οι οποίες µπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση µη
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με
την ανωτέρω απόφαση συγκροτείται η Γνωµοδοτική Επιτροπή
της παραγράφου 1 και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στη
σύνθεση, λειτουργία και τις ειδικότερες αρµοδιότητες αξιολόγησης της εν λόγω Επιτροπής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
51 του ν. 4609/2019 (Α᾽ 67), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθµ.
78/06.05.2019 (Β᾽ 1676) και 107/18.06.2019 (Β᾽ 2355).
Άρθρο 87
Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά µε το Μητρώο
περιφερειακού και τοπικού Τύπου
1. Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α᾽ 68) τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες καταχωρίζονται

στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόµιµου εκπροσώπου τους
προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 διαγράφεται.
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων και αναρτάται στο Διαδίκτυο.»
δ) Στην παράγραφο 9 προστίθενται εδάφιο ως εξής:
«Επικαιροποιηµένος πίνακας των περιφερειακών και τοπικών
εφηµερίδων που καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.»
2. Όπου στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α᾽ 68) αναφέρεται η
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, νοείται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 88
Ρύθµιση ζητηµάτων διοικητικής υποστήριξης του
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης
Η προθεσµία της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του
ν.
4623/2019 (Α᾽ 134) ως προς το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης παρατείνεται από τις 31.12.2019 µέχρι την έκδοση της
διαπιστωτικής απόφασης του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α᾽ 133).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ᾽
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 89
Παράταση ισχύος του Πίνακα διοριστέων µε
βάση την 8Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
Η ισχύς του πίνακα διοριστέων µε σειρά προτεραιότητας των
υποψηφίων για την πλήρωση εκατόν είκοσι τριών (123) θέσεων
τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Γραµµατέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας), που
προκηρύχθηκε µε την 8Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π.
23), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 3028/2002 (Α᾽ 153)
1. Η περίπτωση γ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.
3028/2002 καταργείται.
2. Η περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.
3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Έξι (6) αρχαιολόγους Προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Πολιτισµού επιπέδου Διεύθυνσης µε
ειδικότητες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του ΚΑΣ, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα.»
3. Η περίπτωση ε᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.
3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οκτώ καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους
επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού, µε
υπερδεκαετή επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία µετά την
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης,
τη γεωλογία, την επιστήµη και τεχνική των υλικών, τη δοµοστα-
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τική, την εδαφοµηχανική ή άλλη επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και χώρων, αναπληρούµενους από
πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα.»
4. Η περίπτωση γ᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.
3028/2002 καταργείται.
5. Η περίπτωση ε᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.
3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οκτώ καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους
επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού, µε
υπερδεκαετή επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία, µε ειδικότητα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση
έργων τέχνης, την ιστορία της τέχνης, την επιστήµη και τεχνική
των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή άλλη επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και
χώρων, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα.»
Άρθρο 91
Οικονοµική ενίσχυση των αθλητών
«Είµαστε µαζί σας 2020»
1. Οι αθλητές ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων που έχουν
ήδη προκριθεί ή θα προκριθούν για να συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020, ενισχύονται οικονοµικά από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε πόρους, οι οποίοι
προέρχονται από χρηµατικές εισφορές φυσικών και νοµικών
προσώπων, ηµεδαπής και αλλοδαπής, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για τον
σκοπό αυτόν δηµιουργείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ψηφιακή πλατφόρµα
για την υποστήριξη των αθλητών, που θα συµµετέχουν στους
Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020, µε
τίτλο «Είµαστε µαζί σας 2020.»
2. Οι εν λόγω πόροι συγκεντρώνονται το αργότερο έως και την
ηµέρα έναρξης αντιστοίχως των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων του Τόκυο 2020, σε τραπεζικό λογαριασµό Κεντρικής Διοίκησης που ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
σύµφωνα µε το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α᾽ 143), όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 80 παράγραφος 1 του
ν. 4549/2018 (Α᾽ 105), εγγράφονται καθ’ ύψος
στον Προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και αποδίδονται δια του
Κρατικού Προϋπολογισµού, ύστερα από απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία αναρτάται στη «Διαύγεια»,
κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού προσδιορίζεται κατά µήνα το αποδοτέο ποσό σε κάθε αθλητή
ατοµικού αθλήµατος και στο αθλητικό σωµατείο, στη δύναµη του
οποίου εντάσσεται ο τελευταίος.
β) Το κατά µήνα αποδοτέο ποσό κατανέµεται µεταξύ αφενός
του αθλητή, για τον οποίον το ποσό αυτό κατατέθηκε στον λογαριασµό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αφετέρου του οικείου αθλητικού σωµατείου, ως εξής: ποσοστό 85%
αποδίδεται στον αθλητή, µετά την εκ µέρους του υπογραφή δήλωσης περί αποδοχής συµµετοχής στην οµώνυµη µε τον ως άνω
λογαριασµό διαδικτυακή πλατφόρµα και ποσοστό 15% αποδίδεται στο αθλητικό σωµατείο, στη δύναµη του οποίου ο ανωτέρω
αθλητής είναι εγγεγραµµένος.
γ) Ειδικώς, για τους αθλητές των οµαδικών αθληµάτων
ισχύουν τα εξής:
γα) Αν πρόκειται για επαγγελµατίες αθλητές το ποσό που θα
έχει συγκεντρωθεί για την εθνική οµάδα, υπέρ της οποίας κατατέθηκε στον ανωτέρω λογαριασµό, επιµερίζεται ισοµερώς και
µετά το πέρας των αγώνων αποδίδεται εφάπαξ σε κάθε αθλητή
που είτε ως βασικός είτε ως αναπληρωµατικός συµµετείχε στους
Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς αγώνες.
γβ) Αν πρόκειται για αθλητές που είναι εγγεγραµµένοι σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, το σχετικό ποσό αποδίδεται µετά
το πέρας των αγώνων τόσο στους αθλητές, όσο και στα οικεία
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αθλητικά σωµατεία, κατά τις ποσοστιαίες αναλογίες που αναφέρονται ανωτέρω, στην περίπτωση β᾽ της παρούσας παραγράφου.
3. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, που σύµφωνα µε το
οριζόµενα στο παρόν άρθρο λαµβάνει κάθε αθλητής, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
επιδέχεται κανενός είδους συµψηφισµό, δεν προσµετράται στο
εισόδηµά του, δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος ούτε και στην ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπάρχει
υποχρέωση παρακράτησης, δεν δύναται δε, να υπερβεί το ποσό
των 20.000,00 ευρώ για τον αθλητή και των 3.500,00 ευρώ για το
σωµατείο, στη δύναµη του οποίου ανήκει. Ποσά που υπερβαίνουν το όριο του προηγούµενου εδαφίου εντάσσονται στα αδιάθετα και µε ειδική απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού διανέµονται στους υπόλοιπους αθλητές που έλαβαν
µέρος στους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς Αγώνες µέχρι τη
συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου. Σε περίπτωση που ακόµη και
µετά τη διανοµή του αµέσως προηγούµενου εδαφίου προκύπτει
πλεόνασµα, αυτό περιέρχεται αυτοδικαίως στα αδιάθετα ταµειακά διαθέσιµα του Δηµοσίου και πιστώνεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, µε απόφαση δε του αρµόδιου οργάνου
διατίθεται για την επιχορήγηση αθλητικών φορέων.
4. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, που καταβάλλει κατά
τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι αφορολόγητο ή εκπιπτόµενο
αντίστοιχα για τον δότη, κατά τις ειδικότερες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων.
5. Δεν δικαιούται την οικονοµική ενίσχυση του παρόντος άρθρου αθλητής ο οποίος, καίτοι προκρίθηκε να λάβει µέρος στους
Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς αγώνες, αποκλείστηκε τελικά
από τους αγώνες, είτε πριν την έναρξή τους είτε κατά τη διάρκειά τους, λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί φαρµακοδιέγερσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο που επισύρει ποινή
αποκλεισµού ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση που λειτουργεί κατ’
αποτέλεσµα ως αποκλεισµός, όπως η αφαίρεση της διαπίστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές αναζητούνται, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά που τυχόν έχουν αποδοθεί στον αθλητή
έως και τον χρόνο του αποκλεισµού του. Τα προβλεπόµενα στα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση που ο αθλητής δεν λαµβάνει µέρος στους
αγώνες λόγω τραυµατισµού.
6. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού δύνανται να ρυθµίζεται και κάθε άλλο ζήτηµα ή λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 92
Ρύθµιση θεµάτων ΟΤΑ α᾽ βαθµού
Η παράγραφος 3 του άρθρου 231 του ν. 3852/2010 (Α᾽87) αντικαθίσταται µε παραγράφους 3 και 4, ως εξής:
«3. Οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, καθώς και τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των δήµων και των περιφερειών, έχουν υποχρέωση
συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για τον έλεγχο και
την εποπτεία Αρχής, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου νοµιµότητας απόφασης ή εξέτασης προσφυγής.
4. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 2 και 3
συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς
και το προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων.»
Άρθρο 93
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α᾽ 114) αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Οι δήµοι συνεργάζονται µε αντίστοιχους φορείς τοπικής
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αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της
Χώρας:
α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της συνεργασίας και
της αλληλεγγύης, καθώς και τη συµµετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων.
β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συµµετοχή τους σε δίκτυα,
προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Συµβουλίου της Ευρώπης.
2. Οι δήµοι, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της προηγούµενης παραγράφου, µπορούν, µεταξύ άλλων, να πραγµατοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές
αποστολών για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους, να
συνάπτουν µνηµόνια συνεργασίας για θέµατα συναντίληψης,
καθώς και να συµµετέχουν σε δράσεις διεθνούς αλληλεγγύης,
ιδίως, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, µε την παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών προς τις πληγείσες περιοχές.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων εφαρµόζονται αναλογικά και για τις Περιφέρειες.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 247 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α᾽ 114) αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Στην περίπτωση που Σύνδεσµος δεν διαθέτει Ταµειακή
Υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία ενός εκ των µελών του.»
Άρθρο 94
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ᾽ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α᾽ 217), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας µε τέκνο,
όσους έχουν τη γονική µέριµνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, που
έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και τους ανιθαγενείς, αρκεί η
προηγούµενη νόµιµη διαµονή αυτών στην Ελλάδα επί µια τουλάχιστον συνεχή τριετία.»
Άρθρο 95
Σύνταξη και θεώρηση µελετών των ΟΤΑ α᾽ βαθµού
Η παράγραφος 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006
(Α᾽ 114), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189 του
ν. 4412/2016 (Α᾽ 147), οι µελέτες έργων και παροχής τεχνικών
και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δηµόσιου
διαγωνισµού ανάθεσης µελετών των δήµων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους. Οι µελέτες των έργων
και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
των δήµων, των Συνδέσµων, των ιδρυµάτων τους, των φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του ν. 1069/1980 (Α᾽ 191) και του
ν. 890/1979 (Α᾽ 80) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή
αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήµου που τα έχει συστήσει ή σε περίπτωση Συνδέσµου από τεχνική υπηρεσία δήµου
που συµµετέχει σε αυτούς. Αν η τεχνική υπηρεσία του δήµου
αδυνατεί να συντάξει τη µελέτη, αδυναµία που βεβαιώνεται από
τον Προϊστάµενο της, επιτρέπεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης µελετών
πάσης φύσης σε ιδιώτες µελετητές και ιδιωτικά γραφεία µελετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Εφόσον ο
δήµος έχει αναθέσει µε προγραµµατική σύµβαση την τεχνική του
υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαµβάνει χώρα από τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρ-
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µογή των προηγούµενων εδαφίων.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:
i. δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού των µελετών έργων και
υπηρεσιών των ΟΤΑ α᾽ βαθµού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώµης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων,
ii. είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού των µελετών έργων
και υπηρεσιών των ΟΤΑ α᾽ βαθµού, πλην των Δήµων Αθηναίων,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσµων τους, των Νοµικών
τους Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, των Ιδρυµάτων τους και των
ΔΕΥΑ του
ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του
οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περίπτωση γ᾽ του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου,
iii. είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού µελετών
έργων και υπηρεσιών των Δήµων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσµων στους οποίους συµµετέχουν οι ανωτέρω ΟΤΑ, των Νοµικών τους Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και
των Ιδρυµάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά
την περίπτωση γ᾽ του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου.
Τα ως άνω χρηµατικά όρια δύνανται να αναπροσαρµόζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, προβλέπεται θεώρηση από
την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου Δηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρµοδιότητα της θεώρησης µεταβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απόφαση του Συντονιστή της και αποτελείται
από τους:
i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε αναπληρωτή του τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελένχου της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
ii. Έναν (1) µηχανικό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε τον
αναπληρωτή του.
iii. Έναν (1) µηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε τον αναπληρωτή του.
iν. Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των συνδέσµων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ
µε τον αναπληρωτή του.
v. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων µε
τον αναπληρωτή του.
δ. Η γνώµη του αρµοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συµβουλίου,
όταν ζητείται και αφορά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύµβασης, παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του υποβληθέντος αιτήµατος. Σε περίπτωση που εντός της παραπάνω προθεσµίας ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία παρατείνεται
κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή των συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, η Αναθέτουσα ή Προϊσταµένη Αρχή δύναται να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου.
ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται
γνώµη από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο, ως Τεχνικό Συµβούλιο
για τα νοµικά πρόσωπα του παρόντος, νοείται το Περιφερειακό
Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας. Στις συµβάσεις που ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το όριο των υποπεριπτώσεων ii και iii της περίπτωσης β᾽ της παρούσης παραγράφου,
ως οικείο Τεχνικό Συµβούλιο νοείται, το Τεχνικό Συµβούλιο της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ειδικά για τους διαβαθµιδικούς συνδέσµους, ως οικείο Τεχνικό Συµβούλιο νοείται, σε κάθε
περίπτωση το Περιφερειακό Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας.
στ. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 189
του ν. 4412/2016 εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
ζ. Οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προµηθειών
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(περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο
της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάµενο
της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του
δήµου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η
επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες
του δήµου, µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Για
τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες, εφόσον η δαπάνη τους
δεν υπερβαίνει το ποσό µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη,
την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας
και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.»
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1. Το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο εξαιρέθηκε µε το
άρθρο 82 του ν. 4590/2019 (Α᾽ 17) από τις διατάξεις του ν.
4440/2016 (Α᾽ 224) για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, εξαιρείται εκ νέου από τις διατάξεις αυτές για ένα (1) έτος από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Στο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του π.δ.
57/2007 (Α᾽ 59). Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος
λήγουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του διοικητικού προσωπικού
στο ΕΚΔΔΑ που έχουν πραγµατοποιηθεί, δυνάµει των διατάξεων
του προηγούµενου εδαφίου.

καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες που συνδέονται µε την αποστολή
της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΚΚΑ,
λαµβανοµένου υπόψη και του αριθµού των εισερχοµένων χωρίς
τις νόµιµες διατυπώσεις ασυνόδευτων ή χωρισµένων από την οικονένειά τους ανηλίκων.
2. Τα Κλιµάκια λειτουργούν ως περιφερειακά γραφεία του αρµοδίου Τµήµατος της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων µε το οποίο συνδέεται η αποστολή τους, όπως ορίζεται
από την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΚΑ και µπορούν να συστεγάζονται άνευ καταβολής µισθώµατος εντός των
Κέντρων Κοινότητας ή των Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των δήµων ή των περιφερειών ή σε δηµοτικά ακίνητα που παραχωρούνται δωρεάν για τον σκοπό
αυτόν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2Α του άρθρου 185
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Για τη συστέγαση ή την παραχώρηση ακινήτου, υποβάλλεται αίτηµα του ΕΚΚΑ προς τον
ΟΤΑ, το οποίο εισάγεται αµελλητί στο αρµόδιο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο. Το κόστος λειτουργίας των Κλιµακίων βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του ΕΚΚΑ.
3. Αν ο αριθµός των τελούντων υπό επιτροπεία ασυνόδευτων
ανηλίκων, που ανήκουν στην αρµοδιότητα ενός Κλιµακίου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, µέσα σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών παρουσιάζει µείωση τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε
σχέση µε το προηγούµενο τετράµηνο, η λειτουργία του Κλιµακίου αυτού µπορεί να αναστέλλεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΚΚΑ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των
Κλιµακίων, τα θέµατα στελέχωσής τους από επαγγελµατίες Επιτρόπους που εντάσσονται στο Μητρώο Επιτρόπων της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η διαδικασία και τα
όργανα παρακολούθησης και πιστοποίησης των εργασιών του
προσωπικού αυτού, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 97
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού
στο πλαίσιο της κινητικότητας

Άρθρο 99
Σύσταση Ειδικών Διαδηµοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών
(Ε.Δι.Τ.Υ.)

1. Αιτήσεις προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων της ηµεδαπής, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων του
Υπουργείου Υγείας, οι οποίες έχουν υποβληθεί στον Α᾽ κύκλο
Κινητικότητας 2019 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, καθώς και εκκρεµείς αιτήσεις των εν λόγω υπαλλήλων
από προηγούµενους κύκλους κινητικότητας δεν εξετάζονται και
αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησής τους, µε µόνη εξαίρεση
τις αιτήσεις µετάταξης, οι οποίες εκκρεµούν προς δηµοσίευση,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επαναξιολόγηση των αιτήσεων αυτών, δύναται να πραγµατοποιηθεί κατόπιν υποβολής
νέας αίτησης των ενδιαφεροµένων σε επόµενο κύκλο κινητικότητας.
2. Αιτήσεις προσωπικού των Δήµων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής Σάµου και Δυτικής Σάµου, οι οποίες
έχουν υποβληθεί στον Α᾽ κύκλο Κινητικότητας 2019 στο πλαίσιο
του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, καθώς και εκκρεµείς αιτήσεις των εν λόγω υπαλλήλων από προηγούµενους κύκλους κινητικότητας δεν εξετάζονται και αναστέλλεται η διαδικασία
αξιολόγησής τους, µε µόνη εξαίρεση τις αιτήσεις µετάταξης, οι
οποίες εκκρεµούν προς δηµοσίευση, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), µπορεί να συστήνεται ανά περιφέρεια
αυτοτελής Ειδική Διαδηµοτική Τεχνική Υπηρεσία (Ε.Δι.Τ.Υ.) σε
επίπεδο γενικής διεύθυνσης για την υποβοήθηση των τεχνικών
υπηρεσιών των δήµων. Η Ε.Δι.Τ.Υ. ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων, εντός της περιφέρειάς τους. Με την απόφαση σύστασης καθορίζεται η έδρα, η
διάρθρωση κατά διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, η στελέχωσή τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Οι Ε.Δι.Τ.Υ. στελεχώνονται κατά τις διατάξεις του
ν.
2190/1994 (Α᾽ 28), καθώς και µε απόσπαση υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων που συµµετέχουν. Η διαδικασία
της απόσπασης και η χρονική διάρκειά της ρυθµίζονται µε την
απόφαση της παραγράφου 4. Παράλληλα µε τη συµµετοχή τους
σε Ε.Δι.Τ.Υ., οι τεχνικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις
αρµοδιότητές τους, που απορρέουν από τον οικείο Οργανισµό
και την κείµενη νοµοθεσία. Των Ε.Δι.Τ.Υ. προΐσταται Γενικός Διευθυντής κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Α᾽, ο οποίος τοποθετείται ύστερα από έκδοση προκήρυξης, η οποία εκδίδεται από
τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωµα αίτησης έχουν µόνιµοι ή
ΙΔΑΧ υπάλληλοι τεχνικών υπηρεσιών δήµων ή άλλης υπηρεσίας
του Δηµοσίου Τοµέα. Η διαδικασία επιλογής ρυθµίζεται µε την
απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος.
3. Τη λειτουργία εκάστης Ε.Δι.Τ.Υ. κατευθύνει, παρακολουθεί
και ελέγχει Εποπτικό Συµβούλιο αποτελούµενο από τους δηµάρχους που συµπράττουν, µε αναπληρωτές τους, τους αρµόδιους
Αντιδηµάρχους. Στο Εποπτικό Συµβούλιο προεδρεύουν εναλλάξ
ανά εξάµηνο όλοι οι δήµαρχοι των δήµων που συµµετέχουν στην
Ε.Δι.Τ.Υ.. Η σειρά εναλλαγής καθορίζεται µε κλήρωση µεταξύ
τους. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου γίνεται από

Άρθρο 96
Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 98
Ίδρυση Κλιµακίων Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι δυνατή η ίδρυση Κλιµακίων Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, των οποίων η έδρα,
η τοπική και η καθ’ ύλην αρµοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, προκειµένου να
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υπαλλήλους των συµµετεχόντων δήµων. Για τη λειτουργία του
Εποπτικού Συµβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α᾽
45). Στο Εποπτικό Συµβούλιο συµµετέχει και ο Γενικός Διευθυντής της υπηρεσίας, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και καθορίζει,
πέραν των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των µελετών και έργων για κάθε δήµο
που συµµετέχει στη σύµπραξη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Κ.Ε.Δ.Ε., ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και
προσωπικού των Ε.Δι.Τ.Υ., ως και κάθε άλλη αναγκαία και συναφής λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 100
Σύσταση φορέα «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό
Πράσινο Α.Ε.»
1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.». Η συνιστώµενη εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις των επόµενων άρθρων του παρόντος, τις διατάξεις του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του
ν. 3463/2006 (Α᾽ 114) και ιδίως των άρθρων 252
και 265 αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικώς, τις διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α᾽ 104), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος.
2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και
αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
Η διάρκεια δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακόσιες (500) ονοµαστικές µετοχές των εκατό (100) ευρώ η καθεµία, αποκλειστικής
και πλήρους κυριότητας του Δήµου Αθηναίων.
5. Η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, η οποία εκδίδεται
µετά από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων, καταρτίζεται και κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της
εταιρείας, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα, που προβλέπονται στην κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία,
καθώς και στο πλαίσιο που καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα του
παρόντος, και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιότητας. Το Καταστατικό της
Εταιρείας µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4548/2018.

β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων για τη
διαχείριση, συντήρηση, ανάδειξη ή ανάπλαση του χώρου που
διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις του
ν. 4412/2016.
γ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των, συναφών µε τους σκοπούς της, επιχειρησιακών ή άλλων προγραµµάτων.
δ. Στην οργάνωση ή/και συµµετοχή σε προγράµµατα, εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δηµοσιότητας συναφών µε τα θεµατικά πεδία της.
ε. Στην αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευξη των σκοπών
της.
στ. Στη συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήµατα ενδιαφέροντος της εταιρείας.
3. Πόροι της εταιρείας είναι οι εξής:
α. Οι αµοιβές που λαµβάνει από τον Δήµο Αθηναίων για τη διαχείριση των χώρων της παραγράφου 1 του παρόντος.
β. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της, στις οποίες περιλαµβάνεται και η εκµίσθωση χώρων που διαχειρίζεται.
γ. Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, που
συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους.
δ. Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες και πάσης
φύσεως ενισχύσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή
αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.
ε. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
Άρθρο 102
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι ενδεκαµελές
και αποτελείται από τον Δήµαρχο Αθηναίων ως Πρόεδρο ή πρόσωπο που ο Δήµαρχος Αθηναίων υποδεικνύει ως Πρόεδρο και
δέκα (10) µέλη που ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α᾽ 134).
2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισµό.
Άρθρο 103
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακόσιες
(500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ
η καθεµία. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου
από τον Δήµο Αθηναίων και καταβάλλεται µε µετρητά το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη σύσταση της εταιρείας.
2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες και
αµεταβίβαστες.

Άρθρο 101
Σκοποί - Πόροι

Άρθρο 104
Προσωπικό

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση του Εθνικού Κήπου
και του Λόφου Φιλοπάππου. Η εταιρεία αναλαµβάνει τη διαχείριση των χώρων του προηγούµενου εδαφίου µετά από σύµβαση
που καταρτίζει µε τον Δήµο Αθηναίων εντός δύο (2) µηνών από
την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η σύµβαση ορίζει, µεταξύ άλλων, και την αµοιβή
που η εταιρεία θα λαµβάνει για τη διαχείριση αυτή. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, η εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει τη διαχείριση
και άλλων συναφών µε τους σκοπούς της χώρων.
2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται,
ενδεικτικώς, να προβαίνει:
α. Στην εκπόνηση µελετών ή την αξιοποίηση ήδη υφισταµένων
ή δωριζοµένων µελετών ή στην ανάθεση της σύνταξης µελετών
σε τρίτους, καθώς και στην εποπτεία και παραλαβή αυτών, κατά
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α᾽ 147).

1. Η εταιρεία, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της,
προσλαµβάνει τακτικό και έκτακτο προσωπικό κατά τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α᾽ 28).
2. Με απόφαση του Δηµάρχου Αθηναίων διατίθεται προσωπικό
που υπηρετεί στον Δήµο Αθηναίων ή στα νοµικά πρόσωπα αυτού
για τη λειτουργία της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου
15 παράγραφοι 1 έως 6 του ν. 4257/ 2014 (Α᾽ 93).
Άρθρο 105
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (Α᾽ 171)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του
ν.
4497/2017 ως εξής:
«3. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις
λαϊκών αγορών για επαγγελµατίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από
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πέντε (5) ηµέρες εβδοµαδιαίως. Στην περίπτωση που η ανωτέρω
διαδικασία διεξήχθη δύο φορές και οι θέσεις λαϊκών αγορών παραµένουν αδιάθετες, δύναται οι ίδιες θέσεις να επαναπροκηρυχθούν από τις Περιφέρειες. Στην προκήρυξη συµµετέχουν
επαγγελµατίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) ηµέρες εβδοµαδιαίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µοναδικό κριτήριο για τη
µοριοδότηση είναι οι ηµέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαµβάνει ένα (1) µόριο για κάθε ηµέρα µη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι υποψήφιοι
κατατάσσονται ανάλογα µε το οικογενειακό τους εισόδηµα,
όπως αυτό προκύπτει µε βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθµίας, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων.»
Άρθρο 106
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (Α᾽ 290)
Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου
12 του ν. 2672/1998, ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου διατηρούνται σε ισχύ κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης».
Άρθρο 107
Ρυθµίσεις θεµάτων της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.»
1. Η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και οι
άµεσα θυγατρικές της εταιρείες δεν ανήκουν στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτές οι διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
2. Η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και οι
άµεσα θυγατρικές της εταιρείες δεν χρηµατοδοτούνται κατά το
µεγαλύτερο µέρος από κρατικές αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και η διαχείρισή τους
δεν υπόκειται στον έλεγχο των ανωτέρω φορέων.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ανατρέχει στον χρόνο συστάσεως της εταιρείας «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.»
Άρθρο 108
Συγκρότηση Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και
Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 4495/2017 (Α᾽ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος να µην
συγκροτείται Σ.Α. σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Σ.Α. µε αρµοδιότητα σε περισσότερες της µίας
περιφερειακές ενότητες.»
2. Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.
4495/2017 τροποποιείται ως εξής:
«β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης (ΥΔΟΜ), µε τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος µε τέτοια ιδιότητα, µπορεί να οριστεί υπάλληλος δήµου
της οικείας περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστώνται δύο (2) ή και
περισσότερα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), υπό τον
διακριτό τίτλο (Α) και (Β), τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση στις
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχε-
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διασµού και Αστικού Περιβάλλοντος να µην συγκροτούνται
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. µε αρµοδιότητα σε περισσότερες της µίας περιφερειακές ενότητες.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του
ν.
4495/ 2017 (Α᾽ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Έως τη σύσταση του Μητρώου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της
παραγράφου 5 του παρόντος, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη
η εύρεση µέλους από το Μητρώο δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση
που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά εντός (5) ηµερών από τη διαπίστωση της µη επάρκειας µελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νοµίµως, χωρίς τη συµµετοχή αυτού.»
Άρθρο 109
Σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου
1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να προσλαµβάνεται προσωπικό
µε συµβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.
2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, µετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος. Με τη δηµόσια
προκήρυξη καθορίζονται ιδίως τα εξής:
α) Ο αριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα.
β) Τα απαιτούµενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο
τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος
υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης
των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
3. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α᾽ έως
ζ᾽ της παραγράφου 1 καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νοµοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουµένων των αρχών της
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.
4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο
το εγκρίνει ή το τροποποιεί µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
των πέντε (5) ηµερών, τεκµαίρεται σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..
5. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων πραγµατοποιείται από Τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο µε τον αναπληρωτή του,
οριζόµενο από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενους από τον Πρόεδρό του και γ) έναν Προϊστάµενο Γενικής
Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε τον αναπληρωτή
του, που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου της Τριµελούς Επιτροπής αναλαµβάνει ο εκπρόσωπός του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός
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κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής
εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
µε βαθµό Α᾽ ή Β᾽, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
µε την ίδια απόφαση.
6. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε µέριµνα της
Επιτροπής. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης
ασκείται µόνο για λόγους νοµιµότητας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής του
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι
ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται µε την απόφαση της παραγράφου 5 και αποτελείται από: α)
τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. µε
τον αναπληρωτή του, οριζόµενους από τον Πρόεδρό του, και γ)
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νοµιµότητα του οριστικού
πίνακα, τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, τεκµαίρεται έγκριση του
οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων από το
Α.Σ.Ε.Π..
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαπίστωση
των εκτάκτων αναγκών της παραγράφου 1 του παρόντος, η διαδικασία πρόσληψης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 110
Απόσπαση - µετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου µπορούν να
αποσπαστούν ή να µεταταχθούν, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, υπάλληλοι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α᾽ και β᾽ βαθµού
και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς
και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον
ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
2. Η απόσπαση ή µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και του αρµοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου από το οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, έπειτα από
πρόσκληση ή από αίτηση του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου. Η
απόσπαση διενεργείται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δύο (2) έτη και µπορεί να ανακληθεί είτε µε αίτηση του υπαλλήλου είτε µε απόφαση του φορέα
υποδοχής.
3. Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή οργανική θέση, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την
οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, και γίνεται µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχει. Σε περίπτωση µετάταξης από Ν.Π.Ι.Δ. ο υπάλληλος
κατατάσσεται βαθµολογικά και µισθολογικά βάσει των διατάξεων
που ισχύουν για τους µόνιµους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Για την ως άνω κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός
πραγµατικά διανυθείς χρόνος υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης.
4. Σε περίπτωση µετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας,
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ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθµό µε τον οποίο
µετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον
βαθµό της θέσης στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί
µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Όσοι
µεταταχθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς
και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.
Άρθρο 111
Αποχώρηση αναγνωρισµένων δικαιούχων
και διακοπή παροχών
Το άρθρο 114 του ν. 4636/2019 (Α᾽ 169) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 114
1. Από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης παροχής καθεστώτος διεθνούς ή επικουρικής προστασίας διακόπτονται οι
υλικές συνθήκες υποδοχής σε µορφή χρηµατικού ποσού και σε
είδος. Οι ως άνω δικαιούχοι που διαµένουν σε δοµές φιλοξενίας,
συµπεριλαµβανοµένων ξενοδοχείων και διαµερισµάτων, υποχρεούνται να αποχωρήσουν από αυτές, εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την επίδοση σε αυτούς της απόφασης αναγνώρισης. Ειδικά για τους ασυνόδευτους ανήλικους, η ανωτέρω προθεσµία εκκινεί από την ενηλικίωσή τους. Σε περίπτωση µη
ανεύρεσης του δικαιούχου διεθνούς ή επικουρικής προστασίας,
η επίδοση της απόφασης γίνεται στον προϊστάµενο του οικείου
κέντρου, καταστήµατος ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για
την άµεση επίδοσή της, όπως προβλέπεται στις παραγράφους
4 και 5 του άρθρου 82. Με το πέρας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από την επίδοση στον προϊστάµενο, εκκινεί η ανωτέρω προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ειδικές κατηγορίες
δικαιούχων για τις οποίες παρατείνεται η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής ή η προθεσµία αποχώρησης, όπως ιδίως για
όσους πάσχουν από σοβαρή ασθένεια.
2. Για όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, οι δικαιούχοι ενηµερώνονται σε γλώσσα που ευλόγως κατανοούν,
τους παρέχεται δε κάθε συνδροµή όσον αφορά τη διερµηνεία
στη γλώσσα που κατανοούν από τις Εθνικές Αρχές, καθώς και
την Ύπατη Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.»
Άρθρο 112
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων
στις δοµές φιλοξενίας
Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 136 του
ν.
4251/ 2014 (Α᾽ 80) ισχύει και για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης
πληροφοριακών συστηµάτων για τον έλεγχο της πρόσβασης και
τη διάθεση παροχών στις δοµές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, καθώς και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και τις απολύτως
συναφείς µε τα συστήµατα αυτά προµήθειες.
Άρθρο 113
Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Η θέση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ασύλου, της
Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να
πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο κάτοχο πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµου
τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής και
γνώση µίας ξένης γλώσσας, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε
υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α᾽ και β᾽ βαθµού και των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών
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Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, µετακίνηση ή
βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει
οργανικά στον φορέα, ή µε απόσπαση, έπειτα από κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών
και του αρµοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, για
δύο (2) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο (2)
έτη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων µε Β᾽ βαθµό, κατόχου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου
σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής και γνώση
µίας ξένης γλώσσας, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Οι προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο του Διοικητή. Η
Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνονται από µία θέση Υποδιοικητή. Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο που
κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού
πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες,
κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α᾽ και β᾽ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, µετακίνηση ή βάσει των διατάξεων
περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή µε απόσπαση, µε κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Εσωτερικών και του αρµοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για δύο (2) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον δύο (2) έτη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου
που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος της αλλοδαπής, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Για τα προσόντα των µετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται σε
θέση προϊσταµένου εφαρµόζεται το άρθρο 48 του
ν.
4622/2019 (Α᾽ 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου.

«γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβολής της
Χώρας και του ελληνικού τουρισµού που εντάσσονται σε προγράµµατα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τα έτη
2020 και 2021 και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεµατικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεµινάρια (workshops, roadshows, webinars), ταξίδια εξοικείωσης
για τουριστικούς πράκτορες, δηµοσιογράφους, bloggers, κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, σηµαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει προσωπικότητες κύρους
µε επιρροή στην κοινή γνώµη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή
ενέργεια, προµήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση
του ελληνικού τουρισµού και την ενίσχυση της εικόνας της
Χώρας, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων των
παραγράφων γ᾽ και δ᾽ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
4412/2016, κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του EOT, τηρούµενων των διατάξεων περί
δηµοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης
στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των
αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συµφωνητικών και
των εντολών πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση
των συµβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας,
της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών
φορέων.
Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών,
σχετικών µε την προµήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, µεταφορών και µετακινήσεων εντός της Χώρας, διαµονής, γευµάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του EOT για την
προβολή και προώθηση της Χώρας στο εξωτερικό.»

Άρθρο 114
Σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α᾽ 138)
αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α᾽ 147) για την εκτέλεση
συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Με την ως
άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το
αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α᾽ 87)

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, το οποίο λειτουργεί, στελεχώνεται και
ασκεί τις αρµοδιότητές του, σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη
περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους νοµοθεσία.
Άρθρο 115
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3270/2004
Η περίπτωση γγ᾽ της περίπτωσης β᾽ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α᾽ 187) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 116
Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης
1. Σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης που επιβάλλει την άµεση λήψη και εφαρµογή µέτρων για την προστασία
της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, και µόνο στο µέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή τα νοµίµως
εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα, µπορούν να συνάπτουν
νέες συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, όπως µίσθωσης και ναύλωσης πλωτών και χερσαίων µέσων, προµήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εφοδίων, µετακίνησης προσωπικού,
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού,
κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής, γενικής ή ειδικής, διάταξης περί
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται κατόπιν σχετικής έγκρισης και µεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονοµικών,
µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Η έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται στις 28.2.2020 και
αυτό παραµένει σε ισχύ για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών.
Άρθρο 117
Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προστίθεται περίπτωση κβ᾽, ως εξής:
«κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του
Δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου
φορέα.»
Άρθρο 118
Ρυθµίσεις Εθνικής Πινακοθήκης
Επιτρέπεται η µετάταξη του τακτικού προσωπικού του κοινωφελούς ιδρύµατος υπό την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «ΕΘΝΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ» σε κενή οργανική θέση αντίστοιχη των τυπικών προσόντων που κατέχει και
των καθηκόντων που ασκεί. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν αίτησης του ανωτέρω
προσωπικού που υποβάλλεται στον φορέα υποδοχής, εντός
δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η µισθοδοσία των µετατασσοµένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα
υποδοχής. Οι εν λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθµό και
µισθολογικό κλιµάκιο µε βάση τον χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στον φορέα προέλευσης.
Άρθρο 119
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 (Α᾽ 153)
Η περίπτωση β᾽ της παραγράφου 1 του άρθρου 51
του ν.
3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) τρεις (3) επιστήµονες αρχαιολόγους ή αρχιτέκτονες ή µουσειολόγους ή ιστορικούς τέχνης, κατόχους διδακτορικών διπλωµάτων, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
ή µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή µέλη των Ερευνητικών Ιδρυµάτων και τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα µε
ανάλογα προσόντα.»
Άρθρο 120
Αναστολή υποχρέωσης µετεγκατάστασης ή
αποµάκρυνσης πρατηρίων καυσίµων, υγραερίου,
φυσικού αερίου µε νόµιµη χρήση, που επιβλήθηκε
για λόγους αλλαγής χρήσεων γης
Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 3 του άρθρου 51 του
ν. 4178/2013 (Α᾽ 174), ως εξής:
«Η αναστολή της υποχρέωσης µετεγκατάστασης ή αποµάκρυνσης πρατηρίων καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου µε
νόµιµη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που
επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόµενων χρήσεων
γης της περιοχής του εδαφίου α᾽ παρατείνεται µέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020.
Στην περίοδο αυτή µπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες
του εδαφίου γ᾽, πλην της κτιριακής επέκτασης.»
Άρθρο 121
1. Δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ α᾽ βαθµού, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από
01.12.2017 έως και 31.12.2019, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι
τυπικές προϋποθέσεις των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014
(Α᾽ 143), του π.δ. 80/2016 (Α᾽ 145), των άρθρων 2 έως 4 του ν.
3861/2010 (Α᾽ 112) και του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α᾽ 204),
λόγω τυπικών ελλείψεων που αφορούν στη διαδικασία ανάληψης, ανατροπής και ανάκλησης των υποχρεώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου της ανάληψης υποχρεώσεων και την ανάρτηση
πράξεων στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΚΗΜΔΗΣ, θεωρούνται κανονικές και νόµιµες και δύνανται
να εκκαθαρισθούν σε βάρος των προϋπολογισµών των αντίστοιχων ΟΤΑ α᾽ βαθµού του τρέχοντος ή των εποµένων ετών, εφαρ-

µοζοµένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 91 του ν.
4270/2014 (Α᾽ 143), εφόσον αναρτηθούν στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΚΗΜΔΗΣ, ανάλογα, εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής.
2. Για το προσωπικό των αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών
ΟΤΑ έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 122
Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του ν. 3870/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών για
παράβαση του άρθρου 10 του
ν. 3870/2010, για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2010. Πρόστιµα που επεβλήθησαν από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων, για τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση, διαγράφονται αυτοδικαίως από τους χρηµατικούς καταλόγους.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά, καταργείται.»
Άρθρο 123
Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή
ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ ή των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ.
410/1995, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του ν. 4443/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, απαλείφονται κάθε µορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιµα και
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής από τυχόν οφειλές τους
προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία και ο Δήµος αναλαµβάνει µόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει
ληφθεί πριν την ψήφιση του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παράγραφοι 1 και 4
αντίστοιχα του ν. 4555/2018. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3)
µηνών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,.....................................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 9 Ιανουαρίου
2020, της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2020, της Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 2020, της Πέµπτης 16 Ιανουαρίου 2020 και της ΠαραΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σκευής 17 Ιανουαρίου 2020 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 9 Ιανουαρίου 2020, της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου
2020, της Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 2020, της Πέµπτης 16 Ιανουαρίου 2020 και της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 23.42 λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 , µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α. Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας, β. κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και συζήτηση της υπ’ αριθµ. 14-8-20-2-2020 επίκαιρης
επερώτησης, των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, µε θέµα «Καταστροφική και ανέφικτη η µετάβαση που
προτείνει ο κ. Μητσοτάκης για τις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

