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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαΐου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
9.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 11 Μαΐου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφος 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 648/30-4-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Ανατολικής Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή στους ανθρώπους του πολιτισµού».
2. Η µε αριθµό 644/28-4-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λαρίσης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Έµπρακτη αναγνώριση των υπαλλήλων ΟΤΑ που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή».
3. Η µε αριθµό 653/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Χορήγηση
έκτακτου επιδόµατος στους εργαζοµένους στην τοπική διοίκηση».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφος 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 649/30-4-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Κυριακής Μάλαµα προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Η
τουριστική οικονοµία της Χαλκιδικής αγωνιά για την επόµενη
ηµέρα».
2. Η µε αριθµό 657/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Ιδιωτικοποίηση διαχείρισης του λόφου Φιλοπάππου από ανώνυµη εταιρία ΟΤΑ κατά παράβαση νόµου».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4922/13-3-2020 ερώτηση της Βουλευτού Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας (Δώρας) Αυγέρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Προστασία από τον κορωνοϊό των ευάλωτων οικονοµικά
οµάδων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα πως σήµερα θα συζητηθούν όλες οι επίκαιρες ερωτήσεις, επτά τον αριθµό.
Επιτρέψτε µου, να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόµων
4636/2019 (Α’169), 4375/2016 (Α’51), 4251/2014 (Α’80) και άλλες
διατάξεις».
Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση της πρώτης επίκαιρης
ερώτησης, επιτρέψτε µου µία σύντοµη αναφορά. Πριν από λίγη
ώρα ενηµερωθήκαµε, πληροφορηθήκαµε ότι έφυγε από τη ζωή
ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Δηµήτρης Κρεµαστινός. Θα θέλαµε
να εκφράσουµε τα συλλυπητήριά µας, τόσο στην οικογένειά του
όσο και στο κόµµα που υπηρέτησε τόσα χρόνια.
Επίσης, να εκφράσουµε τα συλλυπητήριά µας για την απώλεια
του πρώην Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας, Λυµπερακίδη, που πριν λίγες µέρες έφυγε από τη ζωή. Εκφράζουµε τα
συλλυπητήριά µας στην οικογένειά του και στο κόµµα του.
Θα συζητηθεί η πρώτη, όπως είπαµε, µε αριθµό 647/30-4-2020
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Πέλλας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας Τζάκρη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Την πορεία των διαδικασιών της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην
Έδεσσα».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω και εγώ, πραγµατικά, να εκφράσω τη θλίψη και την
οδύνη µου για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου και φίλου
Δηµήτρη Κρεµαστινού. Τα συλλυπητήριά µου στη σύζυγό του και
στο ΚΙΝΑΛ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι η ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας, η οποία κρίνεται επιβεβληµένη, λόγω των άθλιων συνθηκών κάτω από τις οποίες απονέµεται η δικαιοσύνη στο
µισθωµένο και ακατάλληλο από κάθε άποψη κτήριο, όπου στεγάζονται δικαστικές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα του Νοµού
Πέλλας, έχει τη δική της ιστορία η οποία απαρτίζεται από ένα
σύνολο ενεργειών τις οποίες επί µακρόν επιδίωξα, πάντα σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών και την επιµέλεια των οποίων παρακολουθώ
εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
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Όλα ξεκίνησαν τον Γενάρη του 2017, µε µια επίσκεψη που
πραγµατοποίησα στον προκάτοχό σας, τον κ. Κοντονή, όπου εξετάστηκε και η σκοπιµότητα και η αναγκαιότητα της ανέγερσης
του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας, καθώς επίσης και στον
Ειδικό Γραµµατέα ΣΔΙΤ τον κ. Μαντζούφα, ο οποίος εξέτασε τη
δυνατότητα να γίνει αυτό -η ανέγερση- µέσω ΣΔΙΤ.
Στη συνέχεια η πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας επισφραγίστηκε µε την αυτοπρόσωπη παρουσία-επίσκεψη του κ.
Κοντονή στην Έδεσσα, ξεκαθαρίστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς
τους αµέσως επόµενους µήνες και συγκεκριµένα τον Ιούνιο του
ιδίου χρόνου µε την παραχώρηση του ½ εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο
Έδεσσας, συνολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων εκατό περίπου τετραγωνικών µέτρων από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το
ΤΑΧΔΙΚ. Το υπόλοιπο µισό βρισκόταν ήδη στην κυριότητα του
ΤΑΧΔΙΚ από απαλλοτρίωση που είχε γίνει υπέρ του από ιδιώτη.
Στη συνέχεια, τον Σεπτέµβριο του ιδίου χρόνου εξετάστηκε η
δυνατότητα και προσελήφθη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος για την προετοιµασία φακέλου
για τη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτή η προµελέτη σκοπιµότητας -γιατί περί αυτού πρόκειται- παρουσιάστηκε
µε δεύτερη επίσκεψη του κ. Κοντονή στην Έδεσσα τον Ιούνιο του
2018, όπου, πραγµατικά, εκεί ανακοινώθηκε ότι ο συνολικός προϋπολογισµός είναι περίπου 22 εκατοµµύρια ευρώ, 8.130.000
ευρώ περίπου για την κατασκευή του έργου και τα υπόλοιπα 13
εκατοµµύρια ευρώ για το κόστος συντήρησης για τα υπόλοιπα
τριάντα χρόνια.
Στη συνέχεια ανατέθηκε από τον τότε Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Σπίρτζη η ανάθεση του έργου στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών και Μεταφορών και ανέλαβε αναθέτουσα αρχή
η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδοµών του ιδίου Υπουργείου. Έγιναν
προκατασκευαστικές, προπαρασκευαστικές µελέτες, για να συνταχθεί η γεωλογική µελέτη, δηλαδή έγιναν δοκιµαστικές τοµές,
εκσκαφές και ενέργειες στο οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί. Προσελήφθη από την ίδια γενική διεύθυνση, τόσο οικονοµοτεχνικός όσο και τεχνικός, καθώς επίσης και νοµικός σύµβουλος
για την προετοιµασία τώρα του διαγωνισµού για τη σύµπραξη
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για την ανέγερση του συγκεκριµένου έργου και έγινε µεγάλη σύσκεψη στις 30 Μαΐου του 2019,
περίπου δηλαδή έναν χρόνο πριν, µε την παρουσία µου στην Ειδική Γραµµατεία ΣΔΙΤ, παρουσία του ιδίου του ειδικού γραµµατέα και όλων των συναρµοδίων Υπουργείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να ολοκληρώνετε,
παρακαλώ, κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Εκεί πραγµατικά προετοιµάστηκε η αίτηση για την υπαγωγή του συγκεκριµένου έργου στη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.
Κατατέθηκε από τον κ. Σπίρτζη στις 6 Ιουνίου 2019 η αίτηση
για την υπαγωγή στα ΣΔΙΤ -που αναµενόταν να γίνει τις επόµενες
µέρες- πλην όµως, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, διότι προκηρύχθηκαν οι εκλογές.
Με αυτά, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι πρόκειται περί
ενός απολύτως ώριµου έργου. Και ξέρετε, αυτό επιβεβαιώθηκε
και σε συνάντηση που είχαµε µαζί στις 19-9-2019, όπου µε διαβεβαιώσατε ότι το κράτος έχει συνέχεια και πρόκειται να γίνει
στη συνέχεια η υπαγωγή, να κατατεθεί αίτηση στη διυπουργική
επιτροπή ΣΔΙΤ, πλην όµως αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Εποµένως, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πότε έχετε
σκοπό να καταθέσετε την αίτηση για το συγκεκριµένο έργο στη
διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω και εγώ να ξεκινήσω, εκφράζοντας τη θλίψη µου για την
απώλεια του Δηµήτρη Κρεµαστινού, ενός ανθρώπου µε τον
οποίον υπήρξαµε κοντά για πολλά χρόνια στον χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου. Νοµίζω ότι µε το ήθος του και µε τη συνολική
παρουσία του τίµησε, βεβαίως και την παράταξη µε την οποία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολιτευόταν αλλά πολύ περισσότερο έδινε ένα πολύ συγκεκριµένο παράδειγµα πολιτικού ανδρός, τόσο στα Δωδεκάνησα όσο
και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Νοµίζω ότι όλοι µας θα τον
θυµόµαστε µε τις πλέον θετικές σκέψεις και τις πλέον θετικές
αναµνήσεις και είναι κρίµα που αυτή τη δύσκολη περίοδο της
πανδηµίας ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την ιατρική επιστήµη
στα ανώτατα αξιώµατα της ακαδηµαϊκής κοινότητας να χάνεται
µε αυτόν τον τρόπο.
Σχετικά µε την ερώτηση, κυρία συνάδελφε, φαντάζοµαι ότι αντιλαµβάνεστε -πριν µπω στην ουσία της απάντησης στην ερώτησή σας- ότι κανείς µας δεν είναι ευχαριστηµένος από την
κατάσταση που υπάρχει στις κτηριακές υποδοµές στον χώρο της
δικαιοσύνης.
Όλοι πιστεύουµε ότι η δικαιοσύνη για να λειτουργήσει χρειάζεται σοβαρές, χρειάζεται άνετες, χρειάζεται -αν θέλετε- υποδοµές οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε µια σύγχρονη κοινωνική
πραγµατικότητα.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως από την πρώτη στιγµή που
βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ένα από τα
πρώτα θέµατα τα οποία µε έχουν απασχολήσει, είναι το πώς θα
µπορούσαµε να προχωρήσουµε και στην αναβάθµιση των υπαρχόντων υποδοµών αλλά βεβαίως και στην κατασκευή νέων, όπου
χρειάζεται.
Από την πρώτη στιγµή τόσο εγώ όσο ο Υφυπουργός όσο και ο
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου βρεθήκαµε σχεδόν σε όλα
τα µήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, έχουµε επισκεφθεί -θα σας
έλεγα- τις περισσότερες κτηριακές υποδοµές του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, τα περισσότερα δικαστήρια, προκειµένου να έχουµε µια προσωπική άποψη.
Έχετε ασχοληθεί µε το θέµα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν
υπάρχει αµφιβολία επ’ αυτού. Και µαζί είχαµε µια προηγούµενη
επικοινωνία σε σχέση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Όλη αυτή η
υπόθεση πλέον έχει µια «περίπλοκη» -εντός εισαγωγικών- διαδικασία προκειµένου να υλοποιηθεί, γιατί ο φορέας υλοποίησης που είναι η ΚΤΥΠ- ανήκει στο Υπουργείο Υποδοµών, δεν ανήκει
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Βεβαίως, θα ξεπεράσω το γεγονός ότι την προηγούµενη περίοδο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να αποδυναµώσει την
ΚΤΥΠ, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ολοκληρώνει και να προχωράει έργα, όπως θα ξεπεράσω ενδεχοµένως και το γεγονός
ότι αν τα πράγµατα ήταν τόσο ώριµα, όπως τα αναφέρατε νωρίτερα, ενδεχοµένως θα έπρεπε να υλοποιείται ήδη το έργο και θα
σας πω ότι αυτό που αφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι
στην πραγµατικότητα η απάντηση σε δύο συγκεκριµένα ερωτήµατα: Το ένα είναι το ιδιοκτησιακό του οικοπέδου ανέγερσης και
το άλλο η χρηµατοδότηση του έργου.
Για το µεν, λοιπόν, ιδιοκτησιακό, θέλω να σας ενηµερώσω,
γιατί όλα τα άλλα λίγο πολύ τα είπατε και δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγµατα, πως µε σχετικό έγγραφό µου προς το
ΤΑΧΔΙΚ έχω ζητήσει από τη διοίκησή του την έκδοση απόφασης
για τη δωρεάν παραχώρηση του πλήρους δικαιώµατος χρήσης
του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας, για χρονικό διάστηµα τριάντα ετών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3389/2005.
Όντως είναι να γίνει -και το λέω εν πάση ειλικρινεία- ίσως και
στην επόµενη συνεδρίαση του ΤΑΧΔΙΚ, αλλά έχουν σταµατήσει
οι διαδικασίες λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού. Ξέρετε ότι
υπάρχει µία αναστολή διαδικασιών.
Όσον αφορά το γιατί φτάσαµε να το ζητάµε τώρα, µπορώ να
σας το απαντήσω κατά τη διάρκεια της δευτεροµιλίας µου, η
οποία βεβαίως θα έχει και µία πολύ συγκεκριµένη αναφορά στη
χρηµατοδότηση του έργου, όπως βεβαίως και στο έλλειµµα
στρατηγικής που όλη την προηγούµενη περίοδο δεν έδωσε τη
δυνατότητα να προχωρήσει κανένα σχεδόν δικαστικό µέγαρο
στην επικράτεια. Αυτό αφορά και το Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου. Μάλιστα, είχα απαντήσει και σε µία αντίστοιχη επίκαιρη
ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου, που τυγχάνει να βρίσκεται στην
Αίθουσα κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Όµως, θέλω να σας διευκρινίσω -και θα το πω και στη δυτεροµιλία µου- ότι εµείς έχουµε οργανώσει ουσιαστικά µία πολύ συγκεκριµένη στρατηγική υλοποίησης όλων των έργων που πρέπει
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να προχωρήσουν και να εξελιχθούν µε σηµαντικό βαθµό προτεραιότητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κυρία Τζάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι παραδεχτήκατε την ωριµότητα του έργου, όχι µόνο σήµερα, αλλά
και στην προηγούµενη συνάντηση την οποία είχαµε πριν από
επτά µήνες, όπου και εκεί καταλήξατε στο ίδιο σήµερα συµπέρασµα, εσείς σήµερα εδώ µε γυρίζετε πίσω. Εγώ περίµενα να
µου πείτε πότε θα πάει η αίτηση, που είναι και δική σας αρµοδιότητα, στη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ, και εσείς µε γυρίσατε σε
κάτι που εγώ δεν ρωτώ µε την αίτησή µου αυτή, µε γυρίσατε στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2017.
Εγώ σήµερα από εσάς περίµενα να µου πείτε άλλα πράγµατα.
Περίµενα να µου πείτε ότι είµαστε έτοιµοι, όπως περίµενα ότι θα
µου ορίζατε για το επόµενο χρονικό διάστηµα ένα χρονοδιάγραµµα για το πότε θα το πάµε στη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ,
το οποίο δεν πρόλαβε να γίνει το 2019 για µερικές µέρες, επειδή
ακριβώς, όπως σας είπα προηγουµένως, προκηρύχθηκαν εκλογές.
Το δικό σας σκέλος αναλογεί στην κατάθεση του προϋπολογισµού που συµµετέχει εν πάση περιπτώσει το ΤΑΧΔΙΚ, ως
Υπουργείο Οικονοµικών το λέω τώρα, στη συνολική χρηµατοδότηση του έργου. Ούτε και γι’ αυτό µου είπατε κάτι συγκεκριµένο.
Όµως, το θέµα δεν είναι η χρηµατοδότηση του έργου.
Εδώ έχει γίνει µία σειρά ενεργειών, µια σειρά αναλυτικών ενεργειών, στις οποίες δεν θέλω να µπω και να τις αναλύσω ξανά,
που έχουν κάνει το έργο αυτό έτοιµο να µπει στα ΣΔΙΤ.
Από εκεί και πέρα, έχω ακούσει διάφορες δικαιολογίες και από
εσάς και από τους συναδέλφους σας στο Υπουργείο Υποδοµών
-και θα το αναφέρω ξανά και εκεί- µία εκ των οποίων ήταν ότι δεν
είναι δόκιµη η ένταξη των δύο Δικαστικών Μεγάρων -εδώ είναι
και ο κ. Κεγκέρογλου- Έδεσσας και Ηρακλείου στην ίδια διαδικασία ΣΔΙΤ. Όµως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό
που επελέγη από την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έγινε
ακριβώς για να καταστεί τώρα το έργο ελκυστικότερο για τον πιθανό ανάδοχο, διότι ο προϋπολογισµός του έργου από τα 23
εκατοµµύρια, που είναι µόνο για την Έδεσσα, ανεβαίνει µαζί µε
το Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου στα 75 εκατοµµύρια, γεγονός που καθιστά ελκυστικότερο το έργο για τον οποιονδήποτε
δυνητικό επενδυτή.
Οι φθηνές δικαιολογίες που έχω ακούσει, όπως ότι είναι δήθεν
µακριά τα δύο εργοτάξια µεταξύ τους, δεν µπορούν στα σταθούν
εδώ, δεδοµένου, κύριε Υπουργέ, ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι
µεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν θα µεταφέρουν, όπως αντιλαµβάνεστε, το προσωπικό τους από το ένα εργοτάξιο στο άλλο.
Από εκεί και πέρα, αν θεωρείτε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα
έργα για τα δύο δικαστικά µέγαρα είναι µακριά το ένα από το
άλλο, µπορείτε κάλλιστα, κύριε Υπουργέ, να εντάξετε ένα επίσης
ώριµο έργο που βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια, το Δικαστικό
Μέγαρο Γιαννιτσών, το οποίο είναι πάρα πολύ ώριµο εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, διαθέτει µελέτη υλοποίησης από το 2006,
έχει εξασφαλισµένο οικόπεδο, δηµοτική έκταση περίπου τριάµισι
χιλιάδων στρεµµάτων, δηµοτική η οποία έχει παραχωρηθεί ήδη
στο ΤΑΧΔΙΚ και έχει γίνει εκπόνηση και, επί του προκειµένου, ειδική χρηµατοδοτική µελέτη για την ένταξή του στη διαδικασία
ΣΔΙΤ. Εποµένως, αν θεωρείτε ότι τα δύο εργοτάξια είναι µακριά,
εντάξτε, σας παρακαλώ πολύ, τα δύο δικαστικά µέγαρα που είναι
στην ίδια περιφέρεια, ώστε να µην ταλαιπωρείται και η εταιρεία
που υποτίθεται ότι πρόκειται να τα αναλάβει, αλλά και το προσωπικό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρία
συνάδελφε, είναι ενδιαφέρον ότι µόνη σας νωρίτερα είπατε λίγο
ή πολύ την αλήθεια. Βεβαίως, εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι το ίδιο θα
έκανα και εγώ στη θέση σας. Όταν διεκδικεί ένας Βουλευτής ένα
έργο για τον τόπο του, πρέπει να το κάνει µε τη θέρµη, την πίεση
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και το ενδιαφέρον που πάντα πρέπει να ανταποκρίνεται στον
ρόλο που του έχουν αναθέσει οι συµπολίτες του.
Ωστόσο, επαναλαµβάνω ότι µόνη σας είπατε την αλήθεια. Αλήθεια, για πείτε µου πόσο λογικό είναι να προγραµµατίζετε µε την
προηγούµενη κυβέρνηση ένα κοινό έργο ΣΔΙΤ, που η µία κατασκευή είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης και η άλλη κατασκευή στη
βόρεια Ελλάδα, στην Έδεσσα; Πού βρίσκεται αυτή η λογική; Πού
την απαντάτε; Σας ρωτάω για να καταλάβω, µια και προχωρήσατε τόσο πολύ και εκφράζετε την αγανάκτησή σας και όλα αυτά
τα ακραία στοιχεία!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ωραία, βάλτε µας στα Γιαννιτσά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εµείς
από την πρώτη στιγµή είδαµε ότι αυτά τα έργα δεν µπορούν να
γίνουν µε τη λογική που φαίνεται ότι τα είχατε προγραµµατίσει.
Και δεν πιστεύω ότι καµµία από τις µεγάλες εταιρείες, από τις
οποίες θα µπορούσε ανάδοχος να δείξει σοβαρό ενδιαφέρον να
κινηθεί για τη συντήρηση δύο έργων που βρίσκονται αντιδιαµετρικά στα δύο διαφορετικά µέρη της Ελλάδος.
Γι’ αυτό και προσπαθήσαµε από την πρώτη στιγµή µέσω της
ΚΤΥΠ, η οποία αυτό το χρονικό διάστηµα αναδιοργανώνεται, να
οργανώσουµε µία στρατηγική που υπαγορεύεται, αφ’ ενός µεν,
σε µία πραγµατικότητα υλοποίησης έργων και αφ’ ετέρου, στην
πραγµατική καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν σε όλη την
Ελλάδα.
Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου, λίγο πριν µπούµε στη γενική καραντίνα λόγω του κορωνοϊού, κάναµε µία µεγάλη σύσκεψη στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσία του Γενικού Γραµµατέα ΣΔΙΤ,
ο οποίος είχε µία γενικότερη γνώση όλων αυτών, αλλά βεβαίως
και της ΚΤΥΠ και προσπαθήσαµε να οργανώσουµε µία στρατηγική στη βάση της δεύτερης σκέψης που εκφράσατε χαµηλόφωνα, ότι για να µπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα πρέπει να
έχουν µία γεωγραφική ενότητα. Αν δεν έχουν γεωγραφική ενότητα, δεν µπορούν να υλοποιηθούν. Και θα είµαστε, δυστυχώς,
εγκλωβισµένοι στη διελκυστίνδα του χρόνου, χωρίς να µπορούµε
να υλοποιήσουµε όλα αυτά τα οποία φαίνεται στον σχεδιασµό
ότι µπορεί να γίνουν σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό.
Από εκεί και πέρα, η απάντηση για το κόστος του έργου πρέπει
να ξέρετε ότι σε µας ήρθε µόλις τον Μάρτιο, τα 8,1 εκατοµµύρια
στα οποία αναφερθήκατε και τα οποία αφορούσαν το πότε το
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών θα µας έστελνε τον προϋπολογισµό του έργου.
Εµείς έχουµε πει από την πρώτη στιγµή ότι όλα αυτά τα έργα
θα προχωρήσουν. Και θα προχωρήσουν µε πολύ πιο γρήγορους
ρυθµούς σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν, αν και δεν νοµίζω
ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρχε καταγραφή ρυθµού, αλλά
αυτό είναι µία άλλη συζήτηση. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο
θα δείτε πάρα πολύ σύντοµα µέσα από µία πολύ συγκεκριµένη
στρατηγική ενοποίησης ουσιαστικά έργων ανά γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος, γιατί µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί,
πραγµατικά, να υπάρχει ενδιαφέρον για οποιαδήποτε ανάδοχο
εταιρεία από τη µία πλευρά αλλά και σοβαρός στρατηγικός σχεδιασµός από την µεριά της ελληνικής πολιτείας από την άλλη
πλευρά.
Και το λέω αυτό, γιατί φαντάζοµαι ότι δεν είναι θέµα αντιπαράθεσης µεταξύ µας, αλλά θέµα κοινής λογικής. Στην κοινή λογική πρέπει να απευθυνόµαστε κάθε φορά που θέλουµε να
λύσουµε έργα, να αναλύσουµε ζητήµατα και προβλήµατα και να
προχωρήσουµε σε έργα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο -και αυτό
είναι κάτι που µπορώ να σας πω- ένας σχεδιασµός επί χάρτου
για έργα στον χώρο της δικαιοσύνης που θα γίνουν στη βόρεια
Ελλάδα, στην κεντρική Μακεδονία, όπου περιλαµβάνεται και το
έργο στο οποίο αναφέρεστε, για έργα τα οποία πρέπει να γίνουν
στην κεντρική Ελλάδα, από τη Φθιώτιδα µέχρι τη Μαγνησία και
τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, αλλά και για έργα που πρέπει να γίνουν στην Πελοπόννησο, όπως και για έργα που πρέπει να γίνουν
στην Κρήτη. Αυτά έχουν έναν βαθµό ωριµότητας, κάτι που πρέπει να πω από το Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είµαστε πολύ κοντά για να εντάξουµε βήµα-βήµα και στάδιο-
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στάδιο έργα από αυτά στην κοινή ουσιαστικά υπουργική επιτροπή για τα έργα συγχρηµατοδότησης δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα και νοµίζω ότι στο επόµενο χρονικό διάστηµα, πολύ σύντοµα, θα δείτε να ανακοινώνονται αποφάσεις, µέσω ουσιαστικά
της πλέον επίσηµης έκφρασης της ελληνικής πολιτείας, αποδεικνύοντας ότι η εποχή που απλώς σχεδιάζαµε, λέγαµε και υποσχόµασταν, έχει αντικατασταθεί από µία άλλη πρακτική και από
µία άλλη αντίληψη κατά την οποία τα έργα προχωρούν, τα έργα
γίνονται και είναι ορατά στα µάτια των Ελλήνων πολιτών, είναι
ορατά στα µάτια της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο για να εκφράσω στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου την προσωπική µου θλίψη, αλλά και τη θλίψη ολόκληρης της
παράταξής µας για την απώλεια του αγαπητού φίλου και συντρόφου, του αγωνιστή της δηµοκρατίας και φλογερού πατριώτη.
Βεβαίως, όπως είπατε κι εσείς, ο Δηµήτρης Κρεµαστινός ήταν
λαµπρός επιστήµονας και στην έρευνα και στην εκπαίδευση και
το έργο του έχει βοηθήσει την επιστήµη, τη χώρα και όλο τον
κόσµο.
Ταυτόχρονα, επισηµαίνω ότι ήταν ο άνθρωπος που από τη
θέση του Υπουργού Υγείας ενίσχυσε το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας γενικότερα, προχώρησε τη δηµιουργία του ΟΚΑΝΑ
και κυρίως –κάτι που είναι επίκαιρο και σήµερα- εισήγαγε την τηλεϊατρική, η οποία µε βάση και τα σηµερινά δεδοµένα και τους
νέους κινδύνους αποτελεί πραγµατικά µία ανάγκη, προκειµένου
να προστατεύσουµε την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων.
Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω ξανά να εκφράσω τη θλίψη µας για
την απώλεια του αγαπητού φίλου και συντρόφου, ο οποίος
υπήρξε και Αντιπρόεδρος της Βουλής στην προηγούµενη Κοινοβουλευτική Περίοδο και τίµησε και την πολιτική γενικότερα και
την παράταξή µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Κεγκέρογλου.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη, µε αριθµό 658/4-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Έµµεσες απολύσεις σε
ΕΛΤΑ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ εν µέσω πανδηµίας του κορωνοϊού COVID19».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε και έχετε ο ίδιος διακηρύξει και κατ’
επανάληψη το έχετε πει ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν απολύσεις ή δεν είναι νόµιµες οι απολύσεις ή παύουν οι απολύσεις.
Αυτό το έχετε διακηρύξει και θεσµικά, βεβαίως, έχει γραφτεί και
στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όµως, δυστυχώς την ίδια περίοδο –και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά- εµφανίζονται φαινόµενα από διάφορους εργοδότες και το
χειρότερο είναι πως είναι ασκούντες κρατική εξουσία ή εργοδότες που υλοποιούν δηµόσιες υπηρεσίες και έχουµε καταγγελίες
συµβάσεων εργασίας έµµεσες, µε την έννοια ότι δεν υπάρχουν
ανανεώσεις συµβάσεων εργασίας. Πότε; Μια κρίσιµη περίοδο εν
µέσω πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε σε καταγγελίες που αφορούν
τα ΕΛΤΑ που, παρά τις αυξηµένες για τον κλάδο των ταχυδροµείων και των ταχυµεταφορών υποχρεώσεις, εβδοµήντα εργαζόµενοι των ΕΛΤΑ –από τους πεντακόσιους είκοσι που είχαν
προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ, µε συγκεκριµένες διαδικασίες και µε
δίµηνες συµβάσεις- έχουν βρεθεί χωρίς εργασία κατά τη λήξη
της σύµβασής τους, ενώ µε προφανέστατα αδιαφανή κριτήρια
έχουν παραµείνει στη δουλειά τους συνάδελφοι που κατατάσσονταν στον πίνακα υποψηφίων του ΑΣΕΠ σε χαµηλότερες θέσεις αυτών που έµειναν έξω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πέραν δε τούτου, αναφέροµαι και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επίσης µια
εταιρεία η οποία είναι, βεβαίως, τώρα άλλων συµφερόντων, υλοποιεί όµως δηµόσιες υπηρεσίες –προφανέστατα και είναι γνωστό
αυτό σε όλους- και, όπως καταγγέλλει και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, παρά την προνοµιακή µεταχείριση που
έχει από την Κυβέρνηση, προβαίνει σε έµµεσες απολύσεις, αφού
δεν ανανεώνει τις συµβάσεις εργασίας σε εβδοµήντα πέντε εργαζόµενους που έχουν διετή εµπειρία και οι οποίοι εργάζονται
στην εταιρεία αρκετά και βεβαίως στην ειδικότερη τεχνική βάση
που υπάρχει της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επίσης, αναµένεται η εταιρεία να
µην επαναφέρει στην εργασία τους πενήντα εργαζόµενους, οι
οποίοι εκπληρώνουν τη θητεία τους.
Το τοπίο που έχει διαµορφωθεί στην αγορά –το ξέρετε- είναι
πάρα πολύ δύσκολο, ή µάλλον τραγικό. Είναι ένα τοπίο που εντείνει και τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών στον ιδιωτικό τοµέα.
Χθες µε πληροφόρησαν, δυστυχώς, για εργαζόµενη που ήταν
σε άδεια και της είπαν «έλα δούλεψε, αλλά δεν θα πληρωθείς
επειδή παίρνεις τα χρήµατα». Και σε αυτό το θέµα θέλω να εντείνετε τις προσπάθειες µε τις επιθεωρήσεις εργασίας, προκειµένου να κάνουν ελέγχους, διότι δυστυχώς παρατηρούµε αυτή
την αυθαιρεσία, η οποία –παρά την ανθρωπιά που πρέπει να δείξουµε όλοι- ανθεί.
Σας ερωτώ, λοιπόν, τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε
και για τα ΕΛΤΑ και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κύριε Υπουργέ, και ποιο
είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης, προκειµένου να µην έχουµε τέτοιες εξελίξεις και να αποτραπούν τέτοια φαινόµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω κι εγώ µε τη σειρά µου να καταθέσω ενώπιον των συναδέλφων και της Βουλής τα θερµά µου συλλυπητήρια για την
απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Δηµήτρη Κρεµαστινού, έναν
άνθρωπο τον οποίο γνώριζα προσωπικά –από κοινού αγωνιστήκαµε στο κοινό µέτωπο υπεράσπισης της νησιωτικής πολιτικής-,
έναν άνθρωπο ο οποίος τίµησε και την επιστήµη και την πολιτική
µε το ήθος του την εργατικότητά του.
Καταθέτω, λοιπόν, τα θερµά µου συλλυπητήρια και στην παράταξη του, στο ΚΙΝΑΛ, κυρίως όµως, στην οικογένειά του.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να ξεκινήσω –στο πλαίσιο της ερώτησης, την οποία καταθέσατε- από το τελευταίο που βάλατε, εκτός
θεσµικού πλαισίου της ερώτησης, για περιπτώσεις καταχρηστικών συµπεριφορών επιχειρήσεων ή εργοδοτών. Έχουµε πει από
την πρώτη στιγµή, όχι τώρα µόνο στην κρίση, ότι κορυφαία προτεραιότητα αυτού του Υπουργείου –και το έχουµε αποδείξειείναι η περιφρούρηση των εργατικών δικαιωµάτων και του εργατικού δικαίου της χώρας µας. Καταχρηστικές συµπεριφορές όταν εντοπίζονται, τιµωρούνται. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας. Η πολιτική κατεύθυνσης γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας. Είναι κάτι το οποίο υλοποιεί,
µέσα από τη δική του αρµοδιότητα, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν –δεν έχω τώρα τα στοιχεία µαζί µου,
διότι δεν ήξερα- ότι και την κρίσιµη αυτή περίοδο και όλο το προηγούµενο διάστηµα το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο
αναβαθµίστηκε το τελευταίο διάστηµα και έχει αποκτήσει και πιο
σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αλλά έχει
εµπλουτιστεί και µε ανθρώπινο δυναµικό καινούργιο, επιβάλλει
πρόστιµα και όπου εισπράττει τέτοιες καταγγελίες, παρεµβαίνει.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, λοιπόν, αφού κρατάτε στα χέρια
σας µία τέτοια καταγγελία, να τη µεταφέρετε στο ΣΕΠΕ επώνυµα, για να γίνει έλεγχος στη συγκεκριµένη επιχείρηση, διότι το
ΣΕΠΕ επιλαµβάνεται µόνο κατόπιν καταγγελιών. Περιµένω, λοιπόν, κύριε Μουλκιώτη, να στείλετε στο ΣΕΠΕ, στο Υπουργείο Εργασίας, επώνυµα την καταγγελία της εργαζόµενης και την περιµένω άµεσα.
Δεύτερον, οι συνέπειες της κρίσης αναµφίβολα είναι δραµατικές και πολυεπίπεδες –το αναγνωρίζω πρώτα εγώ ως Υπουργός
Εργασίας-, καθώς θέτουν σε κίνδυνο όλη την παγκόσµια οικονοµία και κυρίως την αγορά εργασίας. Εκεί που θα δεχτούµε το µε-
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γάλο πλήγµα και θα ανοίξουν πληγές, είναι η αγορά εργασίας.
Από την πρώτη στιγµή, λοιπόν, η Κυβέρνηση αντέδρασε µε ταχύτητα, αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα, προκειµένου να διαφυλάξει την κοινωνική συνοχή και να δηµιουργήσει ένα πλέγµα
προστασίας για τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις και την
αγορά εργασίας, στόχος που µέχρι σήµερα και µετά από πολλές
θυσίες και σκληρή δουλειά φαίνεται ότι –τουλάχιστον στο πρώτο
κύµα αντιµετώπισης- τον πετύχαµε.
Όµως, πέρα από αυτά και επειδή αναφέρεστε στα εργασιακά,
κυρίως µέσα από τις δύο ερωτήσεις που κάνετε, παίρνω την ευκαιρία να απαντήσω στην πρώτη από αυτές για το τι κάναµε και
τι κάνουµε για τους εργαζόµενους.
Αναφέρω, λοιπόν, τα εξής:
Πρώτον, δώσαµε τις άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόµενους γονείς µε παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δεύτερον, επίδοµα 800 ευρώ σε εννιακόσιες χιλιάδες δικαιούχους.
Τρίτον, απαγόρευση των απολύσεων, ένα έκτακτο µέτρο που
νοµοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Τέταρτον, επίδοµα 600 ευρώ σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες
επιστήµονες.
Πέµπτον, επίδοµα 800 ευρώ σε εξακόσιες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες, οµόρρυθµες εταιρείες, ετερόρρυθµες ή και
ατοµικές επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις.
Έκτον, καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ σε εκατόν εξήντα χιλιάδες δικαιούχους ειδικών κατηγοριών
που θα τα πάρουν το επόµενο διάστηµα. Η καταβολή προγραµµατίζεται από 14-5-2020 έως 15-5-2020.
Έβδοµον, πληρωµή της άδειας ειδικού σκοπού, όπως ανακοινώσαµε πριν µία εβδοµάδα µετά τις 15/6 για τους µήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο.
Όγδοο, καταβολή του δώρου του Πάσχα για τις επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τοµέα έως 30-6-2020.
Ένατο, επίδοµα 400 ευρώ σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους.
Δέκατο, επίδοµα 800 ευρώ σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες δικαιούχους τακτικής ανεργίας µηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου και Απριλίου.
Ενδέκατο, µείωση ενοικίου 40% στους εργαζόµενους που τέθηκε σε αναστολή η σύµβαση εργασίας τους.
Όλα τα ευεργετικά µέτρα που ανακοινώσαµε, κύριε συνάδελφε, για τις πληττόµενες επιχειρήσεις συνδέθηκαν µε τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Και δράττοµαι της ευκαιρίας
να το πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες τα αποτελέσµατα της «ΕΡΓΑΝΗ», µε το θετικό ισοζύγιο
7.205 δείχνουν δυο πράγµατα και το λέω για να ενηµερωθεί η
Βουλή: Χάσαµε χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισµό και στον
επισιτισµό, δεν τις καλύψαµε. Όµως, το κοµµάτι το οποίο αφορά
την υπάρχουσα οικονοµία-αγορά εργασίας περιφρουρήθηκε και
δεν έγιναν απολύσεις. Γι’ αυτό η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, ως µέτρο από την Κυβέρνηση, έπιασε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μουλκιώτη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε οι εργασιακές σχέσεις έχουν µια δυναµική. Καθηµερινά έχουµε διάφορα φαινόµενα τα οποία αντιµετωπίζουµε όλοι. Μ’ αυτή την
έννοια ανέφερα προηγουµένως κι αυτή την προσωπική καταγγελία που έγινε από εργαζόµενη που της ζητούν κατ’ επανάληψη
να πάει να δουλέψει, µολονότι παίρνει το επίδοµα, χωρίς να αµειφθεί.
Να πω επί τη ευκαιρία ότι και ναυτικοί µάς έχουν αναφέρει ότι
δεν έχουν πάρει τα 800 ευρώ. Το λέω σήµερα αν και δεν αναφέρεται στην ερώτηση. Το λέω όµως δηµόσια. Είναι καταγγελία
που µας έχει γίνει ότι ναυτικοί δεν έχουν πάρει τα 800 ευρώ.
Αυτό που είναι παράξενο είναι ότι εταιρείες, όπως είναι τα
ΕΛΤΑ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που υλοποιούν δηµόσιες υπηρεσίες δεν
έδειξαν την τυπική ευαισθησία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις που,
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πράγµατι, έληξαν συµβάσεις εργασίας και τα ΕΛΤΑ παρέτειναν
τις συµβάσεις εργασίας άφησαν εβδοµήντα εργαζόµενους
εκτός. Εµείς δεν λέµε ότι οι άλλοι κακώς έµειναν. Όλοι καλώς έµειναν. Αλλά έπρεπε να µείνουν και οι εβδοµήντα. Και πρέπει να
παρέµβει η Κυβέρνηση, να παρέµβετε κι εσείς. Να µείνουν και οι
εβδοµήντα, γιατί είναι δύσκολη η περίοδος και δεν µπορεί να
αναπληρωθεί µε άλλο τρόπο η ανεργία σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια τα παράπονά τους είναι ότι οι πλείστοι αυτών
ήταν πολύ καλύτερα στη λίστα του ΑΣΕΠ ως προς την πρόσληψή
τους και τώρα βλέπουν τον εαυτό τους να είναι έξω. Γι’ αυτό βάζουµε και το θέµα του ΑΣΕΠ. Αυτή είναι µια προφανής δυσαρέσκεια που έχουν σε σχέση µε την αντιµετώπισή τους από µια
επιχείρηση που λέγεται ΕΛΤΑ και εκτελεί δηµόσιες υπηρεσίες.
Ως προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ξέρετε πολύ καλά το θέµα. Έχουν
γίνει επιστολές σ’ εσάς κατ’ επανάληψη και από την Πανελλήνια
Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, -την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά- και από τη ΓΣΕΕ η οποία σας καλεί να παρέµβετε για την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αναφερόµαστε σε συγκεκριµένα πρόσωπα τα οποία
έχουν την τεχνογνωσία, έχουν την εµπειρία, έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν εκεί που είναι και παρά ταύτα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αρνείται να τους έχει. Δηλαδή, τι δείχνει; Δείχνει ότι δεν θέλει να
έχει αυτούς τους ανθρώπους. Για να µην πάει καλά; Να µην προχωρήσει; Να µην υλοποιηθεί το έργο που κάνει; Ποιος είναι ο
λόγος των απολύσεων και της µη συνέχισης της σύµβασης εργασίας και βγαίνουν εκτός; Γιατί να µείνουν εκτός; Σε αυτό αναφέρεται και η πανελλήνια οµοσπονδία η οποία ζητάει να παρέµβετε.
Δεν έχετε δώσει µια απάντηση συγκεκριµένη, κύριε Υπουργέ.
Αυτό είναι το παράπονο που έχει. Είναι παράπονο της οµοσπονδίας γιατί αυτοί οι άνθρωποι µένουν εκτός. Και δεν είναι µόνο
αυτοί που µένουν εκτός. Αλλά µένουν εκτός και οι άλλοι οι οποίοι
έχουν εκπαιδευτεί, έχουν περάσει τα σχολεία, έχουν κάνει ό,τι
έπρεπε να κάνουν, υπηρετούν τη θητεία τους και τους λένε ότι
µπορεί να µην έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν εργασία. Το
πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι συγκεκριµένο γι’ αυτές τις
δυο εταιρείες.
Εµείς γι’ αυτό ζητάµε, κύριε Υπουργέ, να παρέµβετε και να
πείτε αν έχετε σχέδιο γι’ αυτές τις περιπτώσεις και ποιο είναι. Να
το ακούσουν οι εργαζόµενοι, να αισθανθούν σιγουριά. Πέρα από
τις διακηρύξεις που γίνονται. Πράγµατι γίνονται. Δεν το αµφισβητούµε. Κι εµείς συµβάλλουµε σ’ αυτό. Και γι’ αυτό είµαστε εδώ.
Για να σας επισηµάνουµε για τις παραλείψεις ή κάποια θέµατα
που κρίνουµε ότι δεν είναι επαρκή προκειµένου να βελτιωθούν
και να δώσουµε σ’ αυτή την κρίση περίοδο ένα άλλο πρόσηµο
γενικά στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση.
Μιλήσατε για τους ναυτικούς και πρέπει να απαντήσω. Η πληρωµή των 800 ευρώ των ναυτικών δεν έγινε από το Υπουργείο
Εργασίας. Έγινε από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δυστυχώς, οι ναυτικοί δεν έχουν µπει στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Αν είχαν µπει στο
σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» η πληρωµή θα είχε γίνει άµεσα, ηλεκτρονικά
και γρήγορα. Δεν µπορώ να γνωρίζω το θέµα που λέτε. Γνωρίζω
όµως ότι η Κυβέρνηση, ο κ. Πλακιωτάκης ως Υπουργός, µεσολάβησε, µερίµνησε, έγινε η καταγραφή τους και πληρώθηκαν τα
800 ευρώ και στους ναυτικούς. Αν υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση, είµαι σίγουρος ότι η ευαισθησία του κ. Πλακιωτάκη θα
υποδεχθεί τις συγκεκριµένες περιπτώσεις να τις εξετάσει και να
τις πληρώσει.
Όσον αφορά στα ΕΛΤΑ να σας θυµίσω ότι από 1-1-2018 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν.4389/2016 όπως
ισχύει, το σύνολο των µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου των «ΕΛΤΑ Α.Ε.» έχει µεταβιβαστεί αυτοδικαίως και χωρίς
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αντάλλαγµα στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.». Άρα, δεν µιλάµε για κρατική εταιρεία.
Όσον αφορά στο θέµα των απολυθέντων στα ΕΛΤΑ και σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της εταιρείας που διαβιβάστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, µε την υπ’ αριθµόν 1804/19-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» αποφασίστηκε η πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δυο µηνών, συνολικού αριθµού πεντακοσίων είκοσι ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν.2190/1994. Οι ανάγκες αυτές όµως λόγω της πανδηµίας άλλαξαν και δηµιουργήθηκαν νέες συνθήκες, µε συνέπεια τα ΕΛΤΑ να
επανακαθορίσουν τις ανάγκες τους. Σε κάθε περίπτωση αντιλαµβάνεστε ότι εκ του νόµου απαγορεύεται η παράταση ή η ανανέωση συµβάσεων εποχικού προσωπικού και επιπλέον η οµαλή
λήξη της σύµβασης στον προκαθορισµένο χρόνο της διάρκειάς
της δεν συνιστά επ’ ουδενί απόλυση.
Η Κυβέρνηση παρ’ όλα αυτά µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 84/13-4-2020 προστάτευσε τους συγκεκριµένους
εποχικούς εργαζόµενους καθώς µε το άρθρο 40, παράγραφος
1, εδάφιο α’ της ανωτέρω πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η
«ΕΛΤΑ Α.Ε.» αποφάσισε την παράταση για έναν επιπλέον µήνα
της σύµβασης του προσωπικού που κρίθηκε απολύτως αναγκαίο
για την αδιάλειπτη παροχή του ταχυδροµικού έργου. Επιπλέον,
τους δόθηκε και το επίδοµα των 800 ευρώ καθώς όντας εργαζόµενοι σε αναστολή απολαµβάνουν και των προβλεπόµενων ευεργετηµάτων που ανακοινώσαµε.
Παροµοίως, όσον αφορά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 31-12-2019
προχώρησε στην απορρόφηση της ελληνικής εταιρείας «Συντήρηση Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.». Εν συνεχεία προέβη στην πρόσληψη κυρίως µαθητών της σχολής Διττής Εκπαίδευσης Τεχνιτών µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο
πλαίσιο αφ’ ενός της παροχής δυνατότητας αποκτήσεως επαγγελµατικής εµπειρίας και αφ’ ετέρου αντιµετώπισης αυξηµένων
πρόσκαιρων αναγκών των µονάδων της τεχνικής της βάσης. Οι
συµβάσεις αυτές όµως έληξαν στις 30-4-2020. Εποµένως, η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν προέβη σε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση απόλυση εργαζοµένου. Απλά δεν ανανέωσε τις προαναφερόµενες
συµβάσεις εργασίας απασχολουµένων τους τελευταίους οκτώ
µήνες και όχι βεβαίως απασχολουµένων επί διετία, όπως αναφέρεται στην ερώτησή σας.
Σας θυµίζω επίσης ότι η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ως εταιρεία ιδιωτικού τοµέα δεν διατηρεί κανένα εκ των προνοµίων που διατηρούσε προ της ιδιωτικοποίησής της. Εν κατακλείδι, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.» και παρά το γεγονός ότι αποτελεί µια επιχείρηση που επλήγη λόγω της πανδηµίας, δεν ανέστειλε τη σύµβαση ούτε ενός εργαζοµένου. Συνέχισε να αµείβει το σύνολο του προσωπικού της
χωρίς την οποιαδήποτε περικοπή και χωρίς την παραµικρή επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. Επιπροσθέτως, µολονότι εδικαιούτο κατά νόµο να µεταβάλλει τον χρόνο καταβολής
του δώρου Πάσχα δεν το έπραξε και το κατέβαλε σε όλους τους
εργαζόµενους στις 15-4-2020.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 654/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Μέτρα στήριξης για τους εργαζοµένους στο
Θέαµα-Ακρόαµα».
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χτες µε την οµολογουµένως εντυπωσιακή κινητοποίησή τους οι άνθρωποι που δηµιουργούν και εργάζονται
στον χώρο του πολιτισµού ζήτησαν από την πολιτεία άµεσα
µέτρα στήριξης, ώστε να µπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί µα και
οι άνεργοι του κλάδου, που δεν ήταν και λίγοι ακόµα και πριν το
ξέσπασµα της πανδηµίας. Βλέπετε, µε τα µέτρα που ανακοίνωσε
η Κυβέρνηση ακόµα και µετά την τελευταία ΚΥΑ που αφορούσε
ειδικότητες εργαζοµένων στον κλάδο του θεάµατος-ακροάµατος, εξακολουθούσαν και εξακολουθούν να αποκλείονται από
οποιοδήποτε µέτρο στήριξης χιλιάδες εργαζόµενοι στον κλάδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή του αποκλεισµού από τα µέτρα
στήριξης για χιλιάδες ανθρώπους στον ευρύτερο χώρο του θεάµατος και ακροάµατος δεν αλλάζει επί της ουσίας ούτε και µετά
τις χθεσινές ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού. Ανακοινώσεις γεµάτες αλχηµείες και ασάφειες –σκόπιµες
ή µη δεν το γνωρίζουµε- οι οποίες ανακοινώσεις ακούστηκαν
µάλλον σαν κοροϊδία απέναντι στην αγωνία των εργαζοµένων
αυτού του κλάδου. Ασφαλώς και γνωρίζει το Υπουργείο Εργασίας ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόµενους αυτούς, ηθοποιοί, τεχνικοί, µουσικοί, ταξιθέτες, ταµίες και τόσοι άλλοι, που
υπολογίζονται σε εκατό χιλιάδες σύµφωνα µε την ανακοίνωση
της Υπουργού Πολιτισµού, εργάζονται κυρίως µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου πολλές φορές ακόµα και µε συµβάσεις διάρκειας
µιας µόνο µέρας.
Πρέπει να πάρουµε υπ’ όψιν µας, κύριε Υπουργέ, ότι για το
καλλιτεχνικό προσωπικό η περισσότερη δουλειά δεν αφορά τόσο
την παράσταση αλλά την προετοιµασία µιας παράστασης, για τη
µελέτη, τον σχεδιασµό, τις πρόβες κ. ο. κ.. Αυτός ο χρόνος δουλειάς είναι συνήθως ανασφάλιστος και πολλές φορές απλήρωτος. Η υποαπασχόληση στον κλάδο, δε, έχει οδηγήσει τους
περισσότερους να δουλεύουν µια-δυο φορές την εβδοµάδα, συνήθως Σάββατο και Κυριακή για τους µουσικούς, Δευτέρες και
Τρίτες για τους ηθοποιούς κ.λπ. Αν πάρουµε υπ’ όψιν µας όλα
αυτά, καταλαβαίνουµε γιατί τόσο λίγοι είναι αυτοί που καταφέρουν να συγκεντρώσουν αυτά τα πενήντα ένσηµα τον χρόνο για
να πάρουν αυτό το εποχικό βοήθηµα το οποίο βάλατε και σαν
προϋπόθεση στην ΚΥΑ για να πάρουν την αποζηµίωση του ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.
Αφήστε που σε αυτόν τον κλάδο επίσης, η απασχόληση σε
πολλαπλούς εργοδότες είναι σχεδόν κανόνας. Κύριε Υπουργέ,
ούτε µε την τελευταία ΚΥΑ δεν λύνεται αυτό το ζήτηµα ολοκληρωµένα και για όλους -µιλάω για την εργασία αυτών των ανθρώπων σε πολλούς εργοδότες- και έτσι αποκλείστηκαν και πάλι από
αυτήν την ειδική αποζηµίωση των 800 ευρώ.
Τι ζητάµε; Ζητάµε να πάρουν το επίδοµα όλοι οι εργαζόµενοι
του κλάδου, δηλαδή ηθοποιοί, µουσικοί, σκηνοθέτες, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας τους, το πρώτο κοµµάτι δηλαδή
το οχτακοσάρι που δόθηκε µέχρι και τα τέλη του Απρίλη και βεβαίως, να ανανεώνεται αυτή η αποζηµίωση και αυτό το επίδοµα
για όσο διάστηµα κρατούν οι συνέπειες αυτής της επιδηµίας και
φυσικά, αυτό να αφορά και τους εργαζόµενους που έχουν πολλούς εργοδότες. Να πάρουν επίδοµα ανεργίας όλοι οι άνεργοι
αυτού του κλάδου, που είναι και πάρα πολλές χιλιάδες, να υπάρξει ασφαλιστική ικανότητα στον κλάδο και βεβαίως, να προβλεφθούν και γι’ αυτούς τους εργαζόµενους όλα τα µέτρα προστασίας των λαϊκών στρωµάτων, για τα οποία έχει µιλήσει το
κόµµα µας και ζητάνε και τα σωµατεία, δηλαδή για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για µη διακοπή των παροχών ύδρευσης, τηλεφώνου, ηλεκτρικού και για τους αυτοαπασχολούµενους, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος, απαλλαγή από
την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και το αφορολόγητο όριο
των 15. 000 ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι αυτοαπασχολούµενοι στον συγκεκριµένο χώρο, σκηνοθέτες, παραγωγοί και άλλοι.
Περιµένουµε µε αγωνία την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Δελή για την ερώτηση την οποία
καταθέτει για ένα κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο βρίσκει και την Κυβέρνηση στην ίδια γραµµή ευαισθητοποίησης, κύριε Δελή. Διότι
ο κόσµος του πολιτισµού είναι ένας κόσµος ο οποίος, πραγµατικά, πάσχει και θα έλεγα ότι παίρνει πάνω του το βάρος της κρίσης της πανδηµίας πιο πολύ και από τον υπόλοιπο πληθυσµό,
λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επαγγέλµατος.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι µαζί µε το ότι υποδέχοµαι ευχάριστα την ερώτησή σας, ευχάριστα και µε την θετική ικανοποίηση
ότι δείχνει την ευαισθησία σας και το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα, την υποδεχόµαστε ως Κυβέρνηση θετικά υπό
την έννοια ότι είναι το ζήτηµα επίκαιρο. Μόλις χθες, η Κυβέρνηση
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διά της Υπουργού Πολιτισµού κ. Μενδώνη ανακοίνωσε ένα
πλέγµα συγκεκριµένων συνεκτικών µέτρων για τους ανθρώπους
του πολιτισµού και τη στήριξή τους.
Τα µέτρα τα οποία ανακοινώσαµε δεν είναι ούτε ασαφή ούτε
αλχηµείες, όπως λέτε. Είναι συγκεκριµένα, είναι στοχευµένα,
απλώνονται σε όλο τον κόσµο του πολιτισµού και καλύπτουν το
σύνολό του σχεδόν. Με εντιµότητα, γενναιότητα, ευαισθησία και
σχέδιο αποδεικνύει η Κυβέρνηση και η ίδια η Υπουργός Πολιτισµού ότι νοιαζόµαστε, έχουµε πραγµατικά ευαισθησία και αντανακλαστικά να καλύψουµε αυτόν τον κόσµο, ο οποίος υποφέρει
µαζί µε τον υπόλοιπο κόσµο λόγω της πανδηµίας.
Ανακοινώνω λοιπόν, αυτά τα οποία είπε εν περιλήψει η Υπουργός χθες, ότι διπλός στόχος από την αρχή είναι να κρατηθεί ο
πολιτισµός ενεργός, να στηριχθούν δηµιουργοί και καλλιτέχνες,
να επιδοτήσουµε την εργασία και όχι την ανεργία.
Άµεσα µέτρα στήριξης: ήδη από τον Μάρτιο σαράντα πέντε
χιλιάδες µισθωτοί και αυτοαπασχολούµενοι στον πολιτισµό -είπατε για εκατό χιλιάδες, κύριε Δελή, ακούστε, λοιπόν, σιγά-σιγά
τα νούµερα πώς διαµορφώνονται- δικαιούνται τα µέτρα στήριξης
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, επίδοµα 800 ευρώ, σύνολο 35,5
εκατοµµύρια ευρώ Μάρτιος - Απρίλιος, αναστολή ασφαλιστικών
και φορολογικών υποχρεώσεων, διευκολύνσεις στις τραπεζικές
υποχρεώσεις κ.λπ.. Επίσης, από 13 Μαΐου και 19 Μαΐου 2020 θα
πάρουν τα 800 ευρώ όσοι έλαβαν το ειδικό επίδοµα Σεπτεµβρίου
- Νοεµβρίου 2019 από τον ΟΑΕΔ και δεν είναι δικαιούχοι τακτικής
ανεργίας πρώτου τριµήνου του 2020.
Άµεσα µέτρα στήριξης: Δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης
των 800 ευρώ έχουν καταστεί σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι, των
οποίων οι συµβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα πριν τον συµβατικό τους χρόνο, κατά το διάστηµα 1η Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020. Από χθες, 7 Μαΐου 2020 και ως 10 Μαΐου 2020, µετά
από υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών και µετά από την υπεύθυνη
δήλωση των εργαζοµένων στο «ΕΡΓΑΝΗ», το Υπουργείο Εργασίας από 8 Μαΐου 2020 µέχρι 12 Μαΐου 2020 οι εργαζόµενοι καθίστανται δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης των 800 ευρώ,
πληρωτέο από 14 Μαΐου έως 15 Μαΐου του 2020.
Νέα µέτρα άµεσης στήριξης. Εντάσσονται και καλύπτονται
αναδροµικά και οι εργαζόµενοι του χώρου του πολιτισµού, των
οποίων η σύµβαση ορισµένου χρόνου έληξε πρόωρα, κατά το
διάστηµα 15 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 29η Φεβρουαρίου
2020. Και αυτοί καθίστανται δικαιούχοι των 800 ευρώ, µετά τη
δήλωσή τους στο «ΕΡΓΑΝΗ».
Νέα άµεσα µέτρα στήριξης: εντάσσονται και καλύπτονται αναδροµικά όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους του ενός εργοδότη κατά το διάστηµα 15 Μαρτίου 2020 έως και 20 Απριλίου
2020 και είχαν κατά µέσο όρο εβδοµαδιαίως µέχρι 30% συνολικά
ώρες εργασίας. Θα λάβουν τα 800 ευρώ µεταξύ 14 και 15 Μαΐου
2020, µετά φυσικά από δήλωσή τους που θα κάνουν στο «ΕΡΓΑΝΗ», σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Όσοι από 1η Ιουνίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2020 έχουν
εκτελέσει περιστασιακή εργασία, µε έξι µεροκάµατα τον µήνα ή
πενήντα µεροκάµατα συνολικά, στο διάστηµα αυτό θα λάβουν
επίσης τα 800 ευρώ.
Νέα άµεσα µέτρα στήριξης: µε ειδική ρύθµιση εντάσσονται και
καλύπτονται αναδροµικά και οι ταξιθέτες και οι ταξιθέτριες -ένα
θέµα το οποίο µας είχε απασχολήσει- του Οργανισµού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών.
Νέα επίσης άµεσα µέτρα στήριξης: για όλες τις παραπάνω κατηγορίες συνεχίζεται η στήριξη και τον Μάιο, συνολικά 24 εκατοµµύρια για µισθωτούς και απασχολούµενους του πολιτισµού
συν όλες τις άλλες κατηγορίες των εργαζοµένων στον κλάδο. Οι
εργαζόµενοι του πολιτισµού περιλαµβάνονται στο ευρύτερο
πλάνο στήριξης όλων των κλάδων.
Νέα άµεσα µέτρα στήριξης: στήριξη των εγγεγραµµένων στις
αστικές, µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του πολιτισµού. Στο µητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού κατόπιν
ειδικής πρόσκλησης, θα γίνει απευθείας επιχορήγηση από το
Υπουργείο µε 2,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Σταµατάω εδώ, για να συµπληρώσω κάποια άλλα µέτρα, κύριε
Πρόεδρε, επειδή πέρασε και ο χρόνος, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Υ-
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πουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επαναλάβατε τις ανακοινώσεις στις οποίες
προέβη χθες η Υπουργός Πολιτισµού. Ανακοινώθηκαν πράγµατι
πάρα πολλά, ειπώθηκαν πάρα πολλές λέξεις. Το ζήτηµα είναι όλα
αυτά που ανακοινώθηκαν πόσους τελικά εργαζόµενους στον
κλάδο του πολιτισµού αφορούν και κατά πόσον διευρύνονται οι
οµάδες οι οποίες δικαιούνται αυτή την ειδική αποζηµίωση.
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της ίδιας της Υπουργού, εκατό χιλιάδες είναι οι εργαζόµενοι σε αυτόν τον χώρο. Μέχρι στιγµής
έχουν πάρει αυτό το βοήθηµα σαράντα πέντε χιλιάδες και ελάχιστοι, ναι, ελάχιστοι θα είναι από δω και πέρα αυτοί οι οποίοι θα
πάρουν επιπλέον αυτό το επίδοµα. Δεν αµφισβητούµε ότι θα
γίνει για τους ταξιθέτες του Μεγάρου Μουσικής. Και γιατί γίνεται
αυτό, κύριε Υπουργέ; Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Διότι, όλοι
αυτοί οι εργαζόµενοι βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ της καταγραφής…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σωστό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Στοιχείο το οποίο το επικαλέστηκε χθες
στην ανακοίνωσή της και η ίδια η Υπουργός, µιλώντας για αχαρτογράφητα νερά και για το τοπίο της αδήλωτης εργασίας. Δεν
θα ανοίξουµε τώρα συζήτηση για το πόσο έχετε συµβάλει εσείς,
η Κυβέρνησή σας, όπως και άλλες, στο να καλλιεργηθεί αυτό το
τοπίο και να εξαπλωθεί και µάλιστα στον χώρο της τέχνης και
του πολιτισµού να δείξει όλη του τη βαρβαρότητα. Δεν θα κάνουµε τώρα αυτή την συζήτηση. Το ζήτηµα είναι αν µπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όντως πρόβληµα που υπάρχει.
Θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι µπορεί. Και µπορεί να σας
βοηθήσει σε αυτό η πρόταση νόµου που κατέθεσε το κόµµα µας
προχθές, στις 6 του Μάη -µπορείτε εύκολα να τη βρείτε, είναι κατατεθειµένη στη Βουλή και αναρτηµένη- η οποία στην τρίτη σελίδα αναλύει µε πάρα πολλές λεπτοµέρειες το πώς µπορούν να
αντληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται από το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε διευρυµένα βεβαίως κριτήρια, έτσι ώστε να
µη µείνει κανείς έξω από αυτή την αποζηµίωση του ειδικού σκοπού.
Νοµίζουµε ότι όλη αυτή η φιλολογία, η θεωρία από τη µεριά
της Κυβέρνησης για το αχαρτογράφητο και την αδήλωτη εργασία, τελικά αξιοποιείται από την Κυβέρνηση, δυστυχώς λέµε
εµείς. Αξιοποιείται αυτό το τοπίο της αδήλωτης εργασίας και
αξιοποιείται ακριβώς για να µπουν «κόφτες», οι οποίοι θα πετάνε
έξω -αυτό γίνεται στην πραγµατικότητα- εργαζόµενους που
έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη απ’ αυτήντην ενίσχυση.
Μιλάµε για µία ενίσχυση των 800 ευρώ που έδωσε η Kυβέρνηση για ενάµιση µήνα. Αυτή η ενίσχυση λέµε εµείς ότι θα πρέπει
να δοθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και εξηγήσαµε πώς,
µε 535 ευρώ τον µήνα. Αυτή είναι η µηνιαία αναλογία των 800
ευρώ. Και το λέµε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όλοι αυτοί
οι άνθρωποι στον χώρο του πολιτισµού ήταν οι πρώτοι που σταµάτησαν τις δουλειές τους, έχουν να πληρωθούν -όσοι δούλευαν
τέλος πάντων από αυτούς- από τον Φλεβάρη και θα είναι, από
ό,τι φαίνεται, οι τελευταίοι που θα ανοίξουν. Δεν ξέρουµε αν θα
µπορέσουν να κάνουν κάποιο µεροκάµατο µέσα στο 2020. Το πιθανότερο είναι ότι πάνε για το 2021. Συνεπώς, εµείς λέµε ότι
µέχρι να αρθούν οι συνέπειες αυτής της πανδηµίας θα πρέπει
αυτό το επίδοµα να το παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί το
δικαιούνται.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, να πω ότι θεωρούµε ότι τα
µέτρα, που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Πολιτισµού και επαναλάβατε και εσείς, είναι ανεπαρκή και εξακολουθούν να αφήνουν εκτός ενίσχυσης από την πολιτεία δεκάδες χιλιάδες
εργαζοµένους αυτού του κλάδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Δελή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη
συνεισφορά σας σε ένα ζήτηµα το οποίο ενδιαφέρει όλους για
την κάλυψη και τη στήριξη των ανθρώπων του πολιτισµού, έστω
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και αν κρίνετε -στο πλαίσιο της δηµοκρατίας είναι αυτό- ότι τα
µέτρα τα οποία έχουµε εξαγγείλει και αυτά που θα πάρουµε είναι
ανεπαρκή.
Δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις: Πρώτον, µιλήσατε για έναν
πληθυσµό των εκατό χιλιάδων. Προσωπικά δεν γνωρίζω, λόγω
του αχαρτογράφητου της περιοχής των ανθρώπων του πολιτισµού και της τέχνης. Στέκοµαι όµως και στη δική σας τοποθέτηση για εκατό χιλιάδες. Επίσης, και η Υπουργός Πολιτισµού είπε
περίπου το ίδιο νούµερο. Άρα, λοιπόν, αν µιλήσουµε για εκατό
χιλιάδες, το 50% έχει καλυφθεί µε τις πληρωµές που ανέφερα.
Δεύτερον, µε τις εξαγγελίες της Υπουργού και της Κυβέρνησης
χθες εκτιµούµε ότι και το άλλο 50% θα καλυφθεί.
Όµως κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα οποία εξαγγείλαµε χθες
και τα οποία είναι πολύ σηµαντικά, όπως τουλάχιστον τα αξιολογώ ως Υπουργός Εργασίας για την κάλυψη αυτού του πληθυσµού, υπάρχει κάτι το οποίο ονοµάζω διαρθρωτική αλλαγή.
Πολλές φορές µέσα στην πανδηµία εµφανίστηκαν και αναδύθηκαν αδυναµίες του συστήµατος λειτουργίας του κράτους µας
που πρέπει να τις αξιοποιήσουµε. Πρόκειται για την πραγµατική
καταγραφή των ανθρώπων του πολιτισµού που το ζητάνε και οι
ίδιοι. Γι’ αυτό, λοιπόν, κορυφαία προτεραιότητα, διαρθρωτική αλλαγή η οποία εξαγγέλθηκε χθες και θα την πάρει πάνω του το
Υπουργείο Εργασίας συνεργαζόµενο µε το Υπουργείο Πολιτισµού είναι η δηµιουργία µητρώου καλλιτεχνών και δηµιουργών.
Και πλέον υπάρχει η δυνατότητα. Υπάρχει η «ΕΡΓΑΝΗ». Μέσα
στην «ΕΡΓΑΝΗ» θα καταγράψουµε όλο αυτόν τον κόσµο, έτσι
ώστε από τώρα και στο µέλλον να τους γνωρίζουµε προσωπικά
τον καθέναν, για να µπορούµε να στηρίξουµε.
Κοιτάξτε, τι έγινε µε τους µισθωτούς; Τους µισθωτούς τούς είχαµε καταγεγραµµένους και κάναµε 2 εκατοµµύρια πληρωµές
στο σύνολο γιατί ήταν καταγεγραµµένοι. Η ίδια καταγραφή δεν
υπήρχε στον χώρο του πολιτισµού. Άρα, λοιπόν, το ξεκινάµε
τώρα. Ναι, ήταν αδυναµία ετών. Τώρα θα το κάνουµε πράξη. Θα
τους καταγράψουµε στο Μητρώο Καλλιτεχνών και Δηµιουργών
και από εδώ και πέρα πλέον θα έχει ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα
ο κάθε καλλιτέχνης, θα τον αναγνωρίζουµε και θα τον τιµούµε
και για τη δουλειά του και για το έργο του.
Από 13 Μαΐου, λοιπόν, θα λειτουργεί η πλατφόρµα στον ιστοχώρο «artandcultureprofessionals.services.gov.gr» στο «ΕΡΓΑΝΗ». Είναι µία µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή. Αλλάζουµε τα
πάντα σε αυτόν τον τοµέα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται καταγραφή των πραγµατικών δυνάµεων του πολιτισµού µε διαφάνεια, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη η
συγκρότηση πολιτικών και χρηµατοδοτικών εργαλείων, µειωµένα
κριτήρια ένταξης στην πλατφόρµα, διασταύρωση στοιχείων µε
«ΕΡΓΑΝΗ», από τον ΕΦΚΑ και ΤΑΧIS. Ανοίγω µία παρένθεση: Σας
διαβεβαιώ πως ό,τι προκύψει από τις διασταυρώσεις της «ΕΡΓΑΝΗΣ», που αναφέρονται στο σχέδιο νόµου που καταθέσατε –το
άκουσα, καλοδεχούµενο και ευχάριστο είναι αν υπάρχουν ιδέες
τις δεχόµαστε- όλο αυτό το φάσµα θα το καλύψουµε, αρκεί να
αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι στον χώρο του πολιτισµού.
Αναπτυξιακά µέτρα: αναπτυξιακό πακέτο 15 εκατοµµύρια
ευρώ στις 2 Απριλίου του 2020 επένδυση στην παραγωγή ταινιών
µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ, animation, θεατρικές παραστάσεις,
µουσικές εκδηλώσεις, εικαστικά design, gaming, ψηφιακός πολιτισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Συνεχίζω τα µέτρα της πρωτολογίας µου, κύριε Πρόεδρε, για
τον κόσµο που δεν ακούει. Ήδη έχω καταθέσει µία σειρά από δέσµες µέτρων για τον πολιτισµό. Τώρα στη δευτερολογία συνεχίζω µε τα δεύτερα. Για πρώτη φορά υπήρξε πρόσκληση για τον
ψηφιακό πολιτισµό, η οποία προκηρύχθηκε στις 20 Μαρτίου του
2020 και ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου του 2020 µε τριακόσια
είκοσι πέντε αιτήµατα, τα περισσότερα που έχει συγκεντρώσει
έως σήµερα πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισµού. Επιχορηγούµενο θέατρο, ΑΜΚΕ, διπλασιασµός του ποσού επιχορηγήσεων για το 2020, επέκταση της θεατρικής περιόδου 2019 - 2020
έως 31 Μαΐου του 2021, επέκταση της θεατρικής περιόδου 2020
- 2021 έως 31 Δεκεµβρίου του 2021. Δεν θα ζητηθεί σε καµµία
περίπτωση επιστροφή των επιχορηγήσεων, ακόµα κι αν δεν είναι
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εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι παραστάσεις.
Αναπτυξιακά µέτρα: επιχορηγούµενος χορός, διπλασιασµός
του ποσού επιχορηγήσεων για το 2020, επέκταση της περιόδου
2019 - 2020 έως 31 Αυγούστου του 2021, επέκταση της περιόδου
2020 - 2021 έως 31 Δεκεµβρίου του 2021- δεν θα ζητηθεί και εδώ
σε καµµία περίπτωση επιστροφή των επιχορηγήσεων, ακόµα και
αν δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι παραστάσεις-, κουπόνι πολιτιστικών παραγωγών, κουπόνι µε δεκαοκτάµηνη ισχύ
για τη δυνατότητα παρακολούθησης πολιτιστικών δρώµενων στο
µέλλον για όσους είχαν κλείσει εισιτήρια για παραγωγές που
ακυρώθηκαν.
Επίσης, κοινωνική απασχόληση. Καινούργιο, δυνατό, που θα
καλύψει πάρα πολλούς, πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας
για δέκα χιλιάδες ανθρώπους του πολιτισµού ύψους 13 εκατοµµυρίων ευρώ µε κοινωνικά και λοιπά κριτήρια µετά από µοριοδότησή τους. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν επιταγή κοινωνικής
εργασίας 1.000 ευρώ µε πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές για την
απασχόλησή τους για περίοδο τριών µηνών, από 15 Ιουνίου του
2020 έως 15 Σεπτεµβρίου του 2020 και για είκοσι ηµεροµίσθια
ανάλογα µε την ειδικότητά τους.
Ακόµα, έχουν τη δυνατότητα οι άνεργοι του πολιτισµού να ενταχθούν στα δύο µεγάλα προγράµµατα που «τρέχει» αυτή τη
στιγµή το Υπουργείο Εργασίας µέσω του ΟΑΕΔ των οκτώµισι µακροχρόνιων ανέργων και των τριανταεξίµισι ανέργων σε δήµους
και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και περιφέρειες µε υψηλή
µοριοδότηση για µακροχρόνια ανέργους, που µαζί µε τα άλλα
προγράµµατα καλύπτουν συνολικά εκατό χιλιάδες ανέργους.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δελή, σίγουρα πάντα εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο. Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι κάνουµε ό,τι µπορούµε. Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια απέναντι σε
αυτό το πρωτόγνωρο που βρήκε τη χώρα µας, για να καλύψουµε
και να προστατεύσουµε κάθε Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 656/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου, της Βουλευτού Καβάλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Σουλτάνας (Τάνιας) Ελευθεριάδου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Σύστηµα εκ περιτροπής εργασίας άρθρου 38 ν.1892/1990 και άρθρου 9 της από 20-3-2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
(ΠΝΠ)».
Κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ.
Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια
στην οικογένεια του συναδέλφου κ. Κρεµαστινού και στο κόµµα
του.
Κύριε Υπουργέ, όπως και ο ίδιος παραδεχθήκατε πριν από λίγες µέρες, το µέλλον των εργασιακών σχέσεων θα είναι ζοφερό
και θα ακολουθήσουν χιλιάδες απολύσεις. Αυτό δεν είναι κατ’
εµέ θέµα της πανδηµίας ούτε οφείλεται σε αυτή αλλά στο δικό
σας σχέδιο, στη δική σας πολιτική, να βάλετε τη σφραγίδα σας για να µην πω την ταφόπλακα- στο εργατικό δίκαιο. Αυτό το είδαµε στην προηγούµενη θητεία σας στο Υπουργείο το 2012,
αλλά το είδαµε και αµέσως µόλις αναλάβατε τη διακυβέρνηση
της χώρας, µε την υποβάθµιση του ΣΕΠΕ, µε την κατάργηση του
βάσιµου λόγου απόλυσης, µε την κατάργηση της εργολαβικής
ευθύνης για την παραβίαση των εργασιακών σχέσεων, µε τη διάλυση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την κατάργηση της επεκτασιµότητας και της ευνοϊκότερης ρύθµισης
στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, την κατάργηση του δικαιώµατος να προσφεύγουν οι εργαζόµενοι στη διαιτησία.
Και ενώ κανείς θα περίµενε ότι η πανδηµία θα σας έκανε να
αλλάξετε πορεία, τι είδαµε; Ότι τη χρησιµοποιήσατε ως ευκαιρία
για να καταστρατηγήσετε και πάλι τις εργασιακές σχέσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΣΕΒ: µισή εργασία-µισός µισθός,
πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, εργολαβοποίηση των εργαζοµένων καθ’ υπόδειξιν του ΣΕΒ, διευκόλυνση
απολύσεων και βεβαίως κατάργηση της αύξησης του κατώτατου
µισθού για το 2020, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζετε τους µισθούς
των «golden boys» και τους πάτε στο τεράστιο ποσό των 8.134
ευρώ.
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Όσον αφορά την εκ περιτροπής εργασία ήρθε το 2010 στο εργασιακό δίκαιο ως µία µορφή για να αποφευχθούν οι απολύσεις.
Εσείς τώρα τι κάνετε; Πήρατε την εκ περιτροπής εργασία του
κοινού εργατικού δικαίου και της δώσατε αυθαίρετα µία άλλη,
πιο ελαστική µορφή. Πλέον µπορούν όλοι οι εργαζόµενοι µόνο
µε τον ΚΑΔ τους και εφόσον τους θεωρείτε πληττόµενους να
µπουν σε αυτή τη µορφή απασχόλησης, χωρίς καµµία διαβούλευση.
Συνδυάσατε την εκ περιτροπής εργασία, που είναι µορφή µερικής απασχόλησης, µε τη µερική απασχόληση και εποµένως,
µπορούν οι εργαζόµενοι πλέον να αµείβονται ακόµη και µε 150
ευρώ, που είναι κατώτατο και από το µισό του επιδόµατος ανεργίας.
Πλέον, οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν αν απολυθούν τι αποζηµίωση θα λάβουν. Δηλαδή, αν ένας εργαζόµενος απολυθεί ενώ
βρίσκεται σε εκ περιτροπής εργασία, τι αποζηµίωση απόλυσης
θα πάρει; Με βάση τον µισθό πλήρους απασχόλησης ή εκ περιτροπής; Και µη µου πείτε ότι αυτό απαγορεύεται, γιατί δεν απαγορεύεται να απολυθεί ο συγκεκριµένος εργαζόµενος, αφού ο
εργοδότης υποχρεούται να κρατήσει τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας µε τις ίδιες συµβάσεις. Δηλαδή, µπορεί να απολύσει έναν
εκ περιτροπής εργαζόµενο και να πάρει έναν άλλον στη θέση του
και δεν θα έχει καµµία συνέπεια.
Επίσης, όλα αυτά, σε συνδυασµό µε το ότι το «ΕΡΓΑΝΗ» βρίσκεται σε καταστολή, οδηγούν σε πολλές παραβιάσεις εργασιακών δικαιωµάτων, σε πολλές καταγγελίες οι οποίες έρχονται καθηµερινά στα γραφεία µας. Και, βέβαια, το ΣΕΠΕ δεν κάνει απολύτως τίποτε, διότι υπολειτουργεί και δεν µπορεί να ελέγξει την
παράβαση πριν αυτή γίνει, παρά µόνο µετά και µε βάση τα στοιχεία που θα καταθέσουν οι εργοδότες.
Επειδή δεν το έχετε διευκρινίσει αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να
οδηγηθούµε σε ένα καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας το οποίο
θα διαρκέσει για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς ο
εργοδότης ο οποίος εντάχθηκε στην εκ περιτροπής εργασία, µε
βάση την ΠΝΠ σας, στη συνέχεια, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν δώσετε εσείς παράταση της δικής σας εκ περιτροπής εργασίας, θα µπορεί να µπει σε καθεστώς της κοινής εργατικής εκ περιτροπής εργασίας και αυτό θα οδηγήσει για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα τους εργαζόµενους σε ανασφάλεια, σε
αναξιοπρεπή αµοιβή και θα αποκλειστούν, βέβαια, και από µια
σειρά επιδοµάτων του κράτους, όπως επίσχεσης, ανεργίας, αφερεγγυότητας κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία συνάδελφε,
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Στη δευτερολογία µου θα είµαι
πολύ σύντοµη, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου πείτε ότι και µε το καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας του κοινού δικαίου θα µπορούσε να διαρκέσει η εκ περιτροπής για δεκαοκτώ µήνες συνεχόµενα στη χειρότερη των περιπτώσεων.
Ναι, αλλά εκεί αφορούσε µόνο τις πληττόµενες πραγµατικά
επιχειρήσεις και όχι αυτές που είχαν οικονοµική δυσχέρεια, αλλά
τις επιχειρήσεις που είχαν κλείσει τοµείς της δραστηριότητάς
τους.
Ερωτάσθε, λοιπόν, εάν προτίθεστε να αποτρέψετε την καταχρηστική χρήση από τους εργοδότες της διαδοχικής εφαρµογής
των δύο συστηµάτων εκ περιτροπής εργασίας και αν προτίθεστε
να διευκρινίσετε ότι δεν υφίσταται τεκµήριο ότι οι πληττόµενες
επιχειρήσεις που µπήκαν στην εκ περιτροπής εργασία, µε βάση
την ΠΝΠ σας, θα µπορούν στο µέλλον να ενταχθούν µε τις ίδιες
προϋποθέσεις και στην εκ περιτροπής εργασία του κοινού εργατικού δικαίου. Ερωτάσθε, δηλαδή, ουσιαστικά ποιος είναι ο σχεδιασµός σας και αν θα φροντίσετε να επιστρέψουν οι εργασιακές
σχέσεις στο προ της πανδηµίας καθεστώς.
Είναι µια απάντηση που οφείλετε να δώσετε τώρα µε το σταδιακό άνοιγµα των επιχειρήσεων και στους εργοδότες και στους
εργαζόµενους, για να µπορέσουν να πάρουν τις αποφάσεις τους
και να κάνουν τον οικονοµικό τους σχεδιασµό. Ελπίζω να µη µου
απαντήσετε ότι δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά ότι θα ενεργήσετε βλέποντας και κάνοντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχε-
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τε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω προς τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι -τελείως διαφορετικά από τους υπόλοιπους Βουλευτές στις σηµερινές επίκαιρες ερωτήσεις- είµαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι
υποκρίνεστε, λέτε ψέµατα, εξαπατάτε τον κόσµο και εµπαίζετε
τη νοηµοσύνη και του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων.
Όλα αυτά τα οποία λέτε είναι µια αλχηµεία, είναι ψέµατα, είναι
ανακρίβειες. Κοροϊδεύετε τον κόσµο, όπως τον κοροϊδεύατε και
τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνούσατε. Και εξηγούµαι: Χθες
ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανεργία έπεσε στο
16% τον Φεβρουάριο 2020. Φεβρουάριος 2019, 18,4%. Άρα, ρίξαµε δυόµιση µονάδες περίπου την ανεργία. Αυτό δεν είναι ένα
πραγµατικό γεγονός;
Τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι; Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει διαµέσου της πανδηµίας στον κόσµο ο οποίος θα υποφέρει,
που θα είναι ο κόσµος της εργασίας, στην ανεργία που θα εκτιναχτεί και λέει: «Δεν φταίει η πανδηµία, φταίει η πολιτική της Κυβέρνησης». Αυτό λέγεται εµπαιγµός και υποκρισία. Δεν το κάνει
ούτε το Κοµµουνιστικό Κόµµα αυτό.
Κυρία συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα στηµένο σχέδιο του
ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να επενδύσει, όπως το 2015 και το 2014, στις
πλατείες και στο Σύνταγµα µε το µνηµόνιο, µια επανάληψη του
εαυτού του. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, µια υποκριτική και ψεύτικη
συµπεριφορά, που από πίσω κρύβεται το πραγµατικό σας πρόσωπο. Θα ξαναπάτε στις πλατείες, θα βγαίνετε έξω: «Δεν φταίει
η πανδηµία, φταίει η πολιτική της Κυβέρνησης».
Δεν βλέπετε τι γίνεται στον άλλο κόσµο; Στην Ισπανία -που η
Υπουργός Εργασίας, η οµόλογός µου είναι φίλη του ΣΥΡΙΖΑ,
φίλη σας- δεν είδατε ότι κατέρρευσε η αγορά εργασίας µε εκατοµµύρια ανέργους; Γιατί δεν πάτε εκεί να της δώσετε µία συµβουλή, που είστε και συνάδελφοι ιδεολογικά;
Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτά που έχω να σας πω είναι ότι η
Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι έχει ευαισθησία, στο επίκεντρο της έχει τον άνθρωπο και τον εργαζόµενο. Νοιαζόµαστε για
τους ανθρώπους. Ενδιαφερόµαστε για τους εργαζόµενους.
Απέναντί σας έχετε κάποιον ο οποίος είχε βάλει τα 10.500
ευρώ, κυρία συνάδελφε, το πιο σκληρό πρόστιµο στο εργατικό
δίκαιο, το οποίο γύρισε την καµπύλη της αδήλωτης εργασίας
στην Ελλάδα και τη ρίξαµε σε µονοψήφιο αριθµό, από το 42%,
που την κληρονόµησα, στο 8%. Με τα 10.500 ευρώ του Βρούτση,
το πιο σκληρό πρόστιµο, που δεν το υποστηρίξατε όταν ήσασταν
αντιπολίτευση και το είχα φέρει στη Βουλή. Το κατακρίνατε, γιατί
«κλείνατε το µάτι» την περίοδο εκείνη στους εργοδότες που δεν
το ήθελαν. Όµως, το πρόστιµο των 10.500 ευρώ µπήκε και αποτελεί πλέον «ευαγγέλιο», το πιο σκληρό, αλλά δίκαιο µέτρο για
να χτυπήσουµε την αδήλωτη εργασία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα, γιατί θα πω τα υπόλοιπα στη
δευτερολογία µου. Μιλάτε εσείς που φέρατε το πιο σκληρό
µέτρο στην ιστορία του εργατικού δικαίου; Ξέρετε ποιο µέτρο
φέρατε εσείς, το κόµµα σας; Φέρατε το µέτρο των οµαδικών
απολύσεων, που δεν τολµούσε να το φέρει ποτέ στην ιστορία
του ελληνικού δικαίου κανένας. Το µέτρο των οµαδικών απολύσεων για τους εργαζόµενους έχει σφραγίδα και υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ! Αυτό θα σας συνοδεύει για πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κατ’ αρχάς, δεν πήρα καµµία απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση
που κατέθεσα. Τώρα για το αν µειώθηκε η ανεργία τον Φεβρουάριο 2020 σε σχέση µε το 2019, κατ’ αρχάς, δεν προκύπτει ποια
ανεργία µειώθηκε: Η πλήρους απασχόλησης ανεργία ή η µερικής
απασχόλησης ανεργία;
Παρακαλώ να µας φέρετε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία,
όµως, να µας δείχνουν αν αυξήθηκε η µερική απασχόληση σε
σχέση µε την πλήρη απασχόληση, για να δούµε ποια ανεργία τελικά µειώθηκε και αν µειώθηκε.
Το αν λέω ψέµατα όσον αφορά το ότι επιτρέπονται ή όχι οι
απολύσεις το λένε τα ίδια τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ»: Σαράντα
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µία χιλιάδες απολύσεις πριν την απαγόρευση µε ΠΝΠ των απολύσεων έως 18 Μαρτίου και µετά τις 18 Μαρτίου, παρά τη δήθεν
«ρήτρα διατήρησης» των θέσεων εργασίας, συνεχίστηκαν οι απολύσεις και έχουµε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις µετά τις 18 Μαρτίου.
Πού αλλού σας φάνηκε ότι λέω ψέµατα; Στο ότι η εκ περιτροπής εργασία που έχετε καθιερώσει ουσιαστικά εκµηδενίζει τα εργασιακά δικαιώµατα; Ότι καθιερώσατε εν µέσω πανδηµίας
µισθούς 150 ευρώ σε εργαζόµενους; Ότι δεν υπάρχει καµµία, µα
καµµία αποτροπή απόλυσης από τη δικιά σας Κυβέρνηση εν
µέσω πανδηµίας, παρά µόνο υποχρέωση των εργοδοτών να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας; Οι απολύσεις και η καθηµερινότητα και οι καταγγελίες προς τα γραφεία µας -δεν ξέρω γιατί
δεν έρχονται στα δικά σας γραφεία ή αν έρχονται προφανώς τις
αγνοείτε- είναι εκατοντάδες.
Κύριε Υπουργέ, από τις 4 Μαΐου οι εργαζόµενοι ήρθαν αντιµέτωποι µε µειώσεις µισθών. Άρχισε σταδιακά να ανοίγει η αγορά
και οι εργαζόµενοι γυρίζουν στη δουλειά τους µε 30% έως 50%
µειώσεις µισθών. Μάλιστα όσοι επιστρέφουν στην εργασία τους
δεν προστατεύονται και οι απολύσεις έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται, καθώς και η αδήλωτη εργασία έχει αυξηθεί στα ύψη.
Οι απολύσεις, κύριε Υπουργέ, θα φτάσουν στο απόγειό τους
τον Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου -φαντάζοµαι το γνωρίζετε- θα δείτε ότι
θα αυξηθούν κατακόρυφα οι απολύσεις, γιατί και η δήθεν προστασία από τις απολύσεις τελειώνει τον Ιούλιο.
Θα πρέπει άµεσα, λοιπόν, να επανέλθουν οι εργασιακές σχέσεις στο προηγούµενο στάδιο που ήταν πριν την πανδηµία. Θα
πρέπει να σταµατήσετε να επεµβαίνετε στο εργατικό δίκαιο και
να αφήσετε την αγορά να αυτορυθµιστεί.
Αν θέλετε να βοηθήσετε τους εργαζόµενους, θα πρέπει να ενισχύσετε τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει να ακολουθήσετε το
πρόγραµµα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και καθυστερηµένα,
το «Μένουµε όρθιοι», και να ενισχύσετε τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για να µπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας και όχι να επεµβαίνετε αυθαίρετα στο εργατικό δίκαιο
και να ελαστικοποιείτε τις εργασιακές σχέσεις και να βάζετε τους
εργαζόµενους σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και οµηρίας για
όλο το επόµενο χρονικό διάστηµα. Διότι µη µου πείτε ότι µια επιχείρηση που θα συνηθίσει, σύµφωνα µε τις δικές σας ΠΝΠ, να
απασχολεί τους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία και πολλές φορές εικονικά να τους απασχολεί
µε αυτή τη µέθοδο, στη συνέχεια θα επαναφέρει τις εργασιακές
σχέσεις στο σηµείο που ήταν.
Εποµένως, η µόνη λύση είναι η άµεση και µη επιστρεπτέα ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και η ρευστότητα µέσω κρατικών επιχορηγήσεων. Η µόνη λύση είναι αυτή για να µην οδηγηθούν οι επιχειρήσεις µας σε λουκέτο και για να προστατευτούν
οι εργασιακές σχέσεις. Εγώ θέλω µια σαφή απάντηση στην ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ, και πιστεύω στη δευτερολογία σας να
µου τη δώσετε.
Τον Σεπτέµβριο που τελειώνει η παράταση του καθεστώτος
της εκ περιτροπής εργασίας Βρούτση, υπάρχει περίπτωση να
δώσετε και άλλη παράταση; Θα διασφαλίσετε ότι οι εργοδότες
οι οποίοι είναι πληττόµενοι, σύµφωνα µε τη δική σας ΠΝΠ, δεν
θα προσφύγουν στο καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας του κοινού εργατικού δικαίου και δεν θα υπάρχει τεκµήριο γι’ αυτό;
Υπάρχει κάποιος σχεδιασµός; Θα επιστρέψουν ποτέ οι εργασιακές σχέσεις στο προηγούµενο καθεστώς τους;
Εµένα αυτές οι ερωτήσεις µου απευθύνονται από τον κόσµο.
Ο κόσµος θέλει να ξέρει τώρα που ανοίγει η αγορά τι του επιφυλάσσει η τύχη, τι του επιφυλάσσει το εργατικό δίκαιο που προσπαθείτε να φτιάξετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τις τοποθετήσεις του συνεχίζει να είναι προκλητικός και συνεχίζει να είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ και του 2012 - 2014
που κυβέρνησε µε ψέµατα και κοροϊδία, που εξαπάτησε τους εργαζόµενους και συνεχίζει να το κάνει τώρα. Προσπαθεί να αξιο-
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ποιήσει την πανδηµία που είναι µία παγκόσµια κρίση και σίγουρα
θα έχει επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Πρώτα και κύρια, το
λέω εγώ, ως Υπουργός Εργασίας. Το έχω δηλώσει προ πολλού
εδώ µέσα. Σε ανύποπτο χρόνο δήλωσα ότι η ανεργία θα εκτιναχθεί. Θα εκτιναχθεί όχι από τις πολιτικές µας, ούτε γιατί είµαστε
κακοί. Δεν έχετε το προνόµιο της ευαισθησίας. Η πολιτική η δική
µας θέλει τον άνθρωπο ψηλά και τον εργαζόµενο. Προνόµιο ευαισθησίας στους εργαζόµενους δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Απάντηση θα πάρω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εµείς, όµως, βρισκόµαστε µπροστά σε µια κρίση
την οποία δεν περίµενε κανένας. Δεν µου είπατε στην Ισπανία τι
γίνεται µε τη συνάδελφό σας, γιατί εκεί η οµόλογος σας του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκατοµµύρια απολύσεις. Γιατί δεν απαντάτε;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν µου απαντήσατε και θα
σας πω για την Ισπανία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μη µιλάτε, γιατί είστε εκτεθειµένη.
Απαντώ, ευθέως, κύριε Πρόεδρε: Πρώτον, να έρχεστε πιο µελετηµένη -συγγνώµη που το λέω- διότι τα στοιχεία στα οποία
αναφέρεστε περί «ΕΡΓΑΝΗ» τα είπα εγώ λίγο πριν. Τα στοιχεία
της «ΕΡΓΑΝΗ» τι δείχνουν; Αν θέλετε -επειδή έχω και το προνόµιο- αυτό που κάποτε λέγατε «µονταζιέρα», την «ΕΡΓΑΝΗ» και
σήµερα να την επικαλείστε δηµιουργήθηκε την 1 Μαρτίου 2013
επί ηµερών µου -και αυτή την είχατε αρνηθεί στη δηµιουργία της
και την αµφισβητούσατε- και δείχνει ότι από το 2015 και µετά που
αναλάβατε εκτινάχθηκε η µερική απασχόληση. Επί ηµερών σας
εκτινάχθηκε. Τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» το λένε. Εκτινάξατε τη
µερική απασχόληση µε τις πολιτικές σας.
Δεύτερον, µιλήσατε για απολύσεις σήµερα. Εγώ δεν είπα ποτέ
ότι δεν γίνονται απολύσεις. Ακούστε, όµως, τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», ακούστε από πού γίνονται οι απολύσεις. Στο ισοζύγιο του
Μαρτίου είχαµε σαράντα µία χιλιάδες διακόσιες απολύσεις.
Ήταν, όµως, µέχρι 18 Μαρτίου, πριν πάρουµε τα µέτρα. Μετά τα
µέτρα, οι απολύσεις φρέναραν, σταµάτησαν, γιατί τα µέτρα ήταν
ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που θα
κρατήσουν τους εργαζόµενούς τους.
Στη χτεσινή «ΕΡΓΑΝΗ» -ακούστε!- το ισοζύγιο ήταν θετικό,
επτά χιλιάδες διακόσιες πέντε. Δεν µας ικανοποιεί ότι είναι θετικό. Δείχνει δύο πράγµατα: Χάσαµε χιλιάδες νέες θέσεις -το λέω
εγώ- στον τουρισµό και στον επισιτισµό, αλλά ταυτόχρονα τα
µέτρα που πιάσαµε για την υφιστάµενη αγορά εργασίας, όπως
λειτουργεί µέχρι σήµερα, την κλείδωσε και δεν είχαµε απώλειες.
Τον Απρίλιο του 2020, οι απολύσεις ήταν περίπου δώδεκα χιλιάδες, ενώ τον Απρίλιο του 2019 ήταν ενενήντα τρεις χιλιάδες.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πιάσαµε την αγορά εργασίας, την
περιφρουρήσαµε, απαγορεύσαµε τις απολύσεις και λειτούργησε
στο σύστηµα. Από πού γίνονται απολύσεις; Γίνονται απολύσεις όπως γινόντουσαν και θα γίνονται, διότι ελεύθερη οικονοµία
έχουµε- από τις επιχειρήσεις στις οποίες ούτε έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους µε διοικητική εντολή ούτε έχουν πληγεί µέσω
ΚΑΔ.
Τώρα για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Επαναλαµβάνω
ότι τα µέτρα τα οποία παίρνουµε, κύριε Πρόεδρε, είναι έκτακτα,
αναγκαία και προσωρινά. Είναι µέτρα για να αντιµετωπίσουµε την
κρίση, να στηρίξουµε τους εργαζόµενους, να στηρίξουµε την
αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Κάπου ψελλίσατε και τις επιχειρήσεις. Το πάτε και έτσι και αλλιώς. Μην επενδύετε σε αυτή την πολιτική του κακού που έρχεται µε αύξηση
της ανεργίας για να πείτε ότι είναι πολιτική δική µας. Είναι αποτέλεσµα της πανδηµίας. Θα το βρείτε µπροστά σας. Δεν σας πιστεύει ο κόσµος.
Θα ήθελα να πω κάτι για τις ευέλικτες µορφές απασχόληση.
Θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά και ως Βουλευτής το
έλεγα και ως Υπουργός. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι σε κάθε υγιή αγορά εργασίας. Σε όλο τον
αναπτυγµένο κόσµο υπάρχουν. Στην Ελλάδα έχουν καθιερωθεί
εδώ και τριάντα χρόνια µε τον ν.1892/1990.
Εσείς δεν τις χρησιµοποιήσατε; Δεν υπήρχαν ευέλικτες µορφές απασχόλησης; Θυµάστε που κοροϊδεύετε τον κόσµο και λέ-
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γατε ότι αν γίνετε κυβέρνηση το 2015, µε έναν νόµο κι ένα άρθρο
θα κλείσετε το κουµπί και θα καταργήσετε κάθε ευέλικτη µορφή
απασχόλησης, και εκ περιτροπής και προσωρινή; Το κάνατε; Όχι.
Και δεν µπορείτε να το κάνετε και δεν µπορεί να το κάνει κανένας. Διότι τη στιγµή που θα πατήσει κάποιος αυτό το κουµπί, θα
έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους την επόµενη µέρα έξω
στην κοινωνία και θα καταρρεύσει και η ίδια η οικονοµία και οι
επιχειρήσεις. Άρα, να έρχεστε εδώ µεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Επαναλαµβάνω ότι τα µέτρα τα οποία παίρνουµε είναι προσωρινά, αναγκαία και θα τελειώσουν µαζί µε την κρίση. Το χαµένο
έδαφος το οποίο θα δηµιουργηθεί από εδώ και πέρα στην αγορά
εργασίας µε την αύξηση της ανεργίας, δεν είναι αποτέλεσµα των
πολιτικών µας. Δοκιµάζεται όλος ο κόσµος, όλες οι οικονοµίες.
Κοιτάξτε τι γίνεται από την Αµερική µέχρι τη Γερµανία, µέχρι την
Αγγλία, µέχρι την Ιταλία, µέχρι την Ισπανία της οµολόγου του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Το 2021, όµως, θα υπάρξει µεγάλη αποκλιµάκωση της ανεργίας και θα κερδίσουµε το χαµένο
έδαφος.
Ευχαριστώ πολύ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 655/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τους εργαζόµενους στον τουρισµό».
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εξελίξεις στον κλάδο του τουρισµού είναι
στην επικαιρότητα. Από βαριά βιοµηχανία, στήριγµα της καπιταλιστικής ανάκαµψης βρέθηκε ξαφνικά, λόγω της υγειονοµικής
κρίσης, ο βαριά ασθενής κλάδος µε σοβαρές συνέπειες στην καπιταλιστική οικονοµία.
Η Κυβέρνηση και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι τα προηγούµενα
χρόνια, στα χρόνια της κρίσης µιλούσαν για τη σηµασία του τουρισµού ως κλάδου εξωστρέφειας στην γρήγορη ανάκαµψη από
την κρίση. Προβλήθηκαν τα ρεκόρ αφίξεων, κερδών που πραγµατοποιήθηκαν µε το αίµα και τον ιδρώτα των εργαζοµένων.
Η εντατικοποίηση µεγάλης απώλειας εισοδήµατος, οι µεγάλες
ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, ήταν τα
χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Ήταν µια εργασιακή ζούγκλα, αποτέλεσµα των πολιτικών των κυβερνήσεων και των µνηµονιακών µέτρων που θεωρήθηκαν αναγκαίοι όροι για την καπιταλιστική ανάκαµψη, ενός µεσαίωνα που αποσιωπήθηκε από
τους λαλίστατους ακριβοπληρωµένους κονδυλοφόρους της
αστικής τάξης, που είχαν επιδοθεί σε µια άνευ προηγουµένου
προβολή της δήθεν αποτελεσµατικής δουλειάς των Υπουργών
Τουρισµού και των επιχειρηµατικών οµίλων που κατάφεραν το
θαύµα. Τώρα ξανά οι εργαζόµενοι απ’ όλους αυτούς καλούνται
να πληρώσουν τη νέα κρίση.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι όλα τα µέτρα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που στηρίζουν τις επιχειρήσεις για την
αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, όπως η αναστολή των
συµβάσεων εργασίας, η εκ περιτροπής εργασία, το δώρο Πάσχα
στις καλένδες, η απογείωση του εργοδοτικού δικαιώµατος στον
χρόνο εργασίας και τις αµοιβές, η περιστολή συνδικαλιστικών
ελευθεριών είναι προσωρινά και ότι θα ανασταλούν µε τη λήξη
των περιοριστικών µέτρων.
Οι εργαζόµενοι, όµως, κύριε Υπουργέ, έχουν πείρα από τις δεσµεύσεις για την προσωρινότητα των µνηµονιακών µέτρων, τα
οποία στη συνέχεια έγιναν το «φάρµακο ενάντια στις παθογένειες του παρελθόντος», όπως χαρακτηρίστηκαν τα όποια δικαιώµατα από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα κόµµατά τους.
Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ είναι όλα αυτά τα νέα µέτρα
να συνεχίσουν, όπως, βέβαια, και τα παλιά.
Η Κυβέρνηση επικαλούµενη τις συνέπειες της υγειονοµικής
κρίσης, όπως και µε τα µνηµονιακά µέτρα, έτσι και τώρα, όχι µόνο δεν προτίθεται να πάρει πίσω αντεργατικά µέτρα, αλλά θα
πάρει και άλλα µε προσπάθεια, βέβαια, θωράκισης των αναγκών
του κεφαλαίου, συκοφαντώντας και ποινικοποιώντας διεκδικήσεις των εργαζοµένων.
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Ικανοποιώντας αυτές τις αξιώσεις επιδιώκετε να βάλετε σε καραντίνα τα όποια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα έχουν
αποµείνει. Η θέση των εργαζοµένων θα επιδεινωθεί δραµατικά,
αν δεν οργανωθούν, αν δεν αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής
της πολιτικής. Ήδη οργανώνονται µαζικές κινητοποιήσεις από τα
συνδικάτα του επισιτισµού-τουρισµού τις οποίες το ΚΚΕ θα στηρίξει µε όλες τις δυνάµεις.
Ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: Με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα ενεργοποιηθεί η εργασιακή σχέση των
εργαζοµένων µε τα ίδια δικαιώµατα που είχαν πριν την αναστολή
της σύµβασης εργασίας; Γνωρίζετε ότι υπάρχει µια ιδιότυπη εργασιακή σχέση των εποχικά εργαζοµένων που διέπεται από νόµους και συλλογικές συµβάσεις.
Θα εφαρµοστούν οι όροι και οι ρυθµίσεις που συµπεριλαµβάνονται στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που έχουν υπογραφεί µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών, όπως, για παράδειγµα,
ο όρος της «επαναπρόσληψης» των εργαζοµένων µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο και τις συλλογικές συµβάσεις;
Θα κάνει αποδεκτό το αίτηµα των επιχειρηµατικών οµίλων,
όπως εκφράστηκε από το ΣΕΤΕ, για µη εφαρµογή αυτού το όρου
της σύµβασης της επαναπρόσληψης φέτος; Θα κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύµβαση των επισιτιστικών καταστηµάτων;
Αλήθεια, ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση του εισοδήµατος των εργαζοµένων στον τουρισµό είτε ανοίξουν είτε όχι οι επιχειρήσεις; Διότι µεγάλη συζήτηση γίνεται ότι
πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν.
Πώς τοποθετείται η Κυβέρνηση απέναντι στους ελαστικά απασχολούµενους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους µε συµβάσεις
µιας ηµέρας, λίγων ωρών, λίγων ηµερών, λίγων µηνών από δουλεµπορικά γραφεία, µορφές που έχουν νοµοθετηθεί από όλες
τις κυβερνήσεις µέχρι τώρα, για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων; Όµως, τώρα αυτοί οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις µιας ηµέρας, λίγων ηµερών εξαιρούνται της
στήριξης των 800 ευρώ.
Πώς, λοιπόν, θα διασφαλιστεί το εισόδηµα αυτών των εργαζοµένων και η ασφάλισή τους; Περιµένουµε απαντήσεις σε αυτά
τα ερωτήµατα, που είναι πολύ σηµαντικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, υποδέχοµαι θετικά την ερώτηση
του κ. Κατσώτη, υπό την έννοια ότι συµµερίζοµαι και εγώ την
ευαισθησία την οποία δείχνει για ένα κρίσιµο κοµµάτι της αγοράς
εργασίας, που είναι οι εργαζόµενοι οι οποίοι βρίσκονται στον
τουρισµό.
Κύριε Κατσώτη, έχουµε την ίδια ευαισθησία. Τα νέα τα οποία
σας φέρνω, δεν είναι ευχάριστα. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινώς
γνωστό. Αυτή τη στιγµή ο τουρισµός της χώρας µας, που αφορά
ένα µεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας, δέχεται ένα πρωτόγνωρο και πρωτοφανές πλήγµα. Δεν είναι το αποτέλεσµα των πολιτικών µας. Είναι αποτέλεσµα, δυστυχώς, της πανδηµίας.
Έχουµε ξενοδοχεία, έχουµε υποδοµές, έχουµε πολύ καλές υπηρεσίες. Εγώ προσωπικά έλκω την καταγωγή µου από τη Νάξο
και την Αµοργό και εκλέγοµαι σε έναν νοµό κατ’ εξοχήν τουριστικό, τον Νοµό Κυκλάδων. Αφουγκράζοµαι τα προβλήµατα του
ξενοδοχειακού κόσµου και του κόσµου των καταλυµάτων. Προχθές είχα τηλεδιάσκεψη µε όλο τον νοµό και µε τον κ. Θεοχάρη,
τον Υπουργό Τουρισµού και συζητάµε και µε τον ΣΕΤΕ. Πρέπει
να µιλήσουµε και µε τον ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ είναι η επιχειρηµατική
πλευρά. Πρέπει, λοιπόν, να µιλήσουµε και µε τους εργαζόµενους
και µε το ΣΕΤΕ. Δυστυχώς, η εξίσωση και η λύση της δεν είναι
εύκολη, το οµολογώ, και δεν έχει καµµία σχέση µε το παρελθόν.
Το µόνο θετικό που έχουµε -το οποίο είναι θετικό- είναι πως το
2021 όλα θα ανατραπούν προς το καλύτερο.
Εν πάση περιπτώσει, παρ’ ότι δεν συµµερίζοµαι το σκεπτικό,
το οποίο αναλύσατε στην ερώτησή σας, υποδέχοµαι µε θετικό
τρόπο την ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας -που είναι κοινόγια αυτόν τον κόσµο της αγοράς εργασίας, που είναι οι εργαζόµενοι στον τουρισµό.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι από τα πρώτα µέτρα τα οποία πήραµε, ήταν να δώσουµε το επίδοµα ανεργίας, το τακτικό επίδοµα
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ανεργίας, για µήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο
και να το επεκτείνουµε κατά δύο µήνες. Είναι ακριβώς ο κόσµος
του τουρισµού που εργαζόταν στις συγκεκριµένες κατηγορίες.
Δεύτερον, στα νέα µέτρα και στις ειδικές κατηγορίες των εκατόν εξήντα χιλιάδων, οι οποίοι θα πληρωθούν µέχρι τις 18 Μαΐου,
εντάσσονται και εκεί οι «ουρές» των εργαζοµένων στον τουρισµό, που είχαν τακτικό επίδοµα ανεργίας το Δεκέµβριο του 2019.
Καλύπτουµε και αυτόν τον κόσµο.
Για τα υπόλοιπα ζητήµατα, θα σας πω στη δευτερολογία µου.
Είναι κρίσιµα τα θέµατα. Δεν είναι εύκολη άσκηση, κύριε Κατσώτη. Ξέρω ότι το γνωρίζετε και εσείς. Κάντε αυτό το έργο που
κάνετε, µιλάτε, καταθέτετε επίκαιρες ερωτήσεις. Ούτε µε διαδηλώσεις ούτε µε απεργιακές κινητοποιήσεις µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτή τη στιγµή το ζήτηµα της πανδηµίας. Θέλει ενότητα,
θέλει αλληλεγγύη, θέλει κατανόηση από όλες τις πλευρές. Κανείς δεν θέλει να µη λειτουργήσει ο τουρισµός, ούτε οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, όπως τους βαφτίζετε, διότι και αυτοί θα κλείσουν
ή θα υπολειτουργήσουν. Κανείς δεν θέλει να υπολειτουργήσει.
Όλοι θέλουν να προσλάβουν εργαζόµενους και να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία τους. Δυστυχώς, το πρόβληµα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι οικονοµικό. Είναι θέµα υγείας!
Στη δευτερολογία µου, λοιπόν, θα σας πω κάποια πράγµατα
τα οποία ετοιµάζει η Κυβέρνηση για το θέµα του τουρισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μας ακούνε χιλιάδες εργαζόµενοι σε όλη την Ελλάδα που
απασχολούνται στον τουρισµό είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η αγωνία
τους για την επιβίωσή τους το επόµενο διάστηµα είναι µεγάλη.
Βεβαίως, η κρίση αυτή είναι αποτέλεσµα της υγειονοµικής κρίσης. Δεν διαφωνούµε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Οι ειδικοί του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού όντως προβλέπουν ανάκαµψη από το 2021. Προβλέπουν, επίσης, και µεγάλη απώλεια
θέσεων εργασίας. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι το εξής: Πώς διασφαλίζεται η επιβίωση όλου αυτού του κόσµου που δουλεύει
στον τουρισµό και τον επισιτισµό;
Έχει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ένα σχέδιο για αυτόν τον κόσµο;
Θα διασφαλιστεί, για παράδειγµα, η επιβίωσή τους τους επόµενους µήνες; Θα επεκταθεί το Ταµείο Ανεργίας αυτών των εργαζοµένων; Θα µπουν στο Ταµείο Ανεργίας χωρίς όρους και
προϋποθέσεις φέτος, αφού δεν θα έχουν απασχόληση ή θα µείνουν στο έλεος του Θεού, που λέει ο κόσµος; Θα διασφαλιστεί,
λοιπόν, το εισόδηµα των εργαζοµένων ανεξάρτητα αν θα ανοίξουν ή όχι οι επιχειρήσεις;
Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των επιχειρήσεων, γιατί ισχυρίζεται ότι έτσι
θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτή, όµως, η πολιτική δεν
είναι καινούργια. Όλα τα προηγούµενα χρόνια αυτή η πολιτική
εφαρµόστηκε και από τη δική σας Κυβέρνηση, της Νέας Δηµοκρατίας, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, που έλεγαν για προγράµµατα ενεργού στήριξης της απασχόλησης,
χωρίς, βέβαια, να διατηρηθούν ή να ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας, όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσηµα στοιχεία.
Ήδη µιλήσατε για την «ΕΡΓΑΝΗ». Και εδώ φαίνεται από τα
στοιχεία, ότι οι προσλήψεις είναι λιγότερες κατά διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιους είκοσι έξι. Και αυτό αφορά τους
εποχικά εργαζόµενους στον επισιτισµό και τουρισµό. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, αυτή η κατάσταση.
Οδήγησε, όµως, αυτή η πολιτική σας, της στήριξης των επιχειρήσεων, πάνω από όλα, -γιατί έτσι δηµιουργούνται οι θέσεις
εργασίας- στο τσάκισµα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Και είναι γνωστό ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια, µε την
κρίση αυτοί που πλήρωσαν το µάρµαρο -να το πω έτσι- ήταν οι
εργαζόµενοι και µε τη µείωση του µισθού και µε τις απολύσεις.
Είπατε προηγουµένως για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θεσµοθέτησε τις
οµαδικές απολύσεις. Γιατί δεν τις παίρνετε πίσω εσείς; Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Κάντε εδώ µια νοµοθετική ρύθµιση
και πάρτε πίσω αυτό το επαχθές µέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Το επικαλείστε, βέβαια, αλλά δεν κάνετε κάτι για να
το πάρετε πίσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας: Αυτές
δεν έχουν υπογραφεί. Και όσες έχουν υπογραφεί, δεν γίνονται
υποχρεωτικές, όπως η σύµβαση εργασίας των επισιτιστικών καταστηµάτων.
Υπάρχει µια σειρά από σηµαντικά ζητήµατα, κύριε Υπουργέ,
για τα οποία πρέπει να ακούσουν οι εργαζόµενοι στον επισιτισµό-τουρισµό. Τι θα γίνει το επόµενο διάστηµα; Θα χάσουν τα
σπίτια τους, για παράδειγµα, από τους πλειστηριασµούς όσοι
έχουν πάρει δάνειο; Δεν θα έχουν εισόδηµα. Δεν µπορούν να
πληρώσουν. Θα κατοχυρωθούν, λοιπόν, ή θα πεταχτούν στο δρόµο ως αποτέλεσµα αυτής της κρίσης; Ακόµη, τι θα γίνει µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο; Έχουν αιτήµατα,
τα οποία τα έχουµε καταθέσει µέσα από ερώτηση. Θα στηριχθούν αυτοί οι αυτοαπασχολούµενοι;
Τι θα γίνει εδώ µε το θέµα των απολύσεων; Είπατε για τις απολύσεις. Όµως, το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», κύριε Υπουργέ, δείχνει
ότι τον περασµένο µήνα, τον Απρίλιο, είχαµε σαράντα µία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα απολύσεις, από τις οποίες οι είκοσι τρεις
χιλιάδες ήταν αορίστου χρόνου, παρ’ όλο που υπήρχε απαγόρευση µέσα από τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επίσης, έχουµε την εκ περιτροπής εργασία. Λέτε ότι θα ανοίξουν κάποια ξενοδοχεία. Τι θα γίνει µε αυτούς τους εργαζόµενους που έχουν αλλάξει εργασιακή σχέση; Είχαµε τον Απρίλιο,
σε δύσκολες συνθήκες -µετά, όµως, θα είναι πιο δύσκολες- τέσσερις χιλιάδες διακόσιες έξι µετατροπές συµβάσεων εργασίας
από πλήρη σε εκ περιτροπής. Αυτό θα ενταθεί το επόµενο διάστηµα αν δεν παρθούν µέτρα.
Τι απαντούµε, λοιπόν, σε όλα αυτά; Τι απαντούµε, πάνω από
όλα, σε αυτόν τον κόσµο στον επισιτισµό τουρισµό που δεν βλέπει φως στο τούνελ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
….και χρειάζονται να ακούσουν σήµερα µέτρα προστασίας,
µέτρα επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ευχαριστήσω και πάλι τον κ.
Κατσώτη για την ενδιαφέρουσα αυτή ερώτηση, η οποία είναι και
επίκαιρη και η οποία αφορά χιλιάδες κόσµου, χιλιάδες εργαζόµενους.
Κύριε Κατσώτη, απαντώ ευθέως. Η κρίση αυτή -θα το επαναλάβω, είναι µονότονο, είναι στερεότυπο αλλά πρέπει να το λέµεείναι πρωτοφανής και πρωτόγνωρη. Δεν διαπερνά µόνο τη χώρα
µας, διαπερνά τον κόσµο όλο.
Η χώρα µας θα πληγεί περισσότερο στην αγορά εργασίας,
ακριβώς λόγω του ότι µεγάλο τµήµα του ΑΕΠ της επηρεάζεται
από τον τουρισµό και τον επισιτισµό, τον οποίο αναφέρατε και
συµφωνώ. Άρα, δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση και δεν το κάνει.
Επικαλεστήκατε την «ΕΡΓΑΝΗ». Πέρυσι είχαµε εκατόν δέκα
προσλήψεις στον τουρισµό. Κάναµε κάτι αρνητικό για να µη γίνουν προσλήψεις στον τουρισµό; Όχι, απλά τα καταλύµατα, τα
ξενοδοχεία δεν µπορούν να προσλάβουν, γιατί µπαίνει µπροστά
το πρόβληµα το οποίο -όπως πολύ σωστά είπατε και συµφωνήσατε µαζί µου- είναι κατ’ εξοχήν υγειονοµικό.
Πρώτον, λοιπόν, θέλω να απαντήσω, κύριε Κατσώτη, στον
προβληµατισµό που θέσατε, ότι ναι, έχουµε πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι µεγάλο. Θα µεγαλώσει τους επόµενους µήνες. Και
απαντώ, λοιπόν, ότι σε αυτό το πρόβληµα το οποίο θα διαπεράσει την ελληνική κοινωνία, θα πάµε όλοι µαζί, µε αλληλεγγύη, µε
ενότητα, πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι. Ήταν το τρίπτυχο της συµφωνίας το οποίο έκανα µε τους κοινωνικούς εταίρους, πριν ξεσπάσει η κρίση, στο γραφείο µου και πριν απαγορευτεί η δυνατότητα να συνοµιλούµε µεταξύ µας. Ήταν η τελευταία συνάντηση που έκανα. Με το τρίπτυχο αλληλεγγύη, συνεννόηση, πάµε µαζί εργαζόµενοι, εργοδότες και η πολιτεία
πάνω απ’ όλα για να συντονίσει αυτό το έργο.
Δεύτερον, το ζήτηµα του τουρισµού. Τι συνέβη στη χώρα µας;
Η επιλογή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να
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θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα -που ήταν πολιτική απόφασητο θέµα της υγείας, µπορεί στην αρχή να δηµιούργησε πρόβληµα στην οικονοµία, γιατί κινηθήκαµε πιο γρήγορα, όµως
έφερε θετικά αποτελέσµατα στην αξιοπιστία της χώρας, στην
καλή εικόνα της χώρας και να τώρα που βγαίνει στον τουρισµό.
Διότι είµαστε από τις πρώτες χώρες που µπορούµε, έστω και στα
πρώτα δειλά βήµατα, παγκοσµίως να πούµε ότι θα ανοίξουν κάποια ξενοδοχεία και κάποια καταλύµατα. Ήταν αποτέλεσµα πολιτικής απόφασης.
Ετοιµάζονται σήµερα; Ναι, ετοιµάζονται. Δεν είµαι έτοιµος να
σας πω εγώ σήµερα εδώ, στην επίκαιρη ερώτησή σας, όλο το
σχέδιο. Το σχέδιο θα το ανακοινώσει η Κυβέρνηση, διά του αρµόδιου Υπουργού, κ. Θεοχάρη, πολύ σύντοµα. Ετοιµάζουµε συνολικό σχέδιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του τουρισµού, για το πώς θα ανοίξουν νησιά, πώς θα ανοίξουν τουριστικές περιοχές. Ναι, το ετοιµάζουµε, κύριε Κατσώτη. Θα ανακοινωθεί πάρα πολύ σύντοµα.
Όµως, ανάµεσα σε αυτά που έχω να σας πω είναι ότι, εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας αυτή την στιγµή τα µέτρα τα
οποία παίρνουµε αποκλίνουν από το συµβατικό δίκαιο της χώρας
µας. Είναι, όµως, µέτρα προσωρινά, έκτακτα, αναγκαία, τα οποία
θα αλλάξουν -το λέω ενώπιον της Βουλής- µόλις βγούµε από την
κρίση. Όλα αυτά µπαίνουν τώρα εµβόλιµα, για να στηρίξουµε τις
θέσεις εργασίας, να στηρίξουµε εισοδήµατα εργαζοµένων, στο
βαθµό που γίνεται να µην κλείσουν επιχειρήσεις και χάσουµε και
χιλιάδες θέσεις εργασίας, να κρατήσουµε ζωντανές τις επιχειρήσεις και τις σχέσεις, τους δεσµούς µεταξύ εργαζοµένων και επιχειρήσεων, να µην υπάρξουν απολύσεις.
Τώρα, τι ετοιµάζουµε εµείς; Ετοιµάζουµε για το επόµενο διάστηµα -διαµέσου του προγράµµατος «SURE», το οποίο έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- και σχεδιάζουµε πιο
γρήγορα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Πρόεδρε, εµείς
εδώ στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Εργασίας, το πρόγραµµά
«SURE». Η δηµοσιονοµική άσκηση γίνεται στο να συµπεριλάβουµε και τον κόσµο του τουρισµού µέσα σε αυτή την περίµετρο της
κάλυψης, έτσι ώστε, την όποια απώλεια σε εισόδηµα υποστούν
οι εργαζόµενοι, στην περίπτωση που απασχοληθούν σε θέσεις
εργασίας, να καλύψουµε ποσοστό της απώλειας και εισοδήµατος εκ µέρους του ελληνικού κράτους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι µία άσκηση, την οποία προετοιµάζουµε
µεθοδικά στο Υπουργείο Εργασίας και µαζί µε το σχέδιο για τον
τουρισµό θα τα ανακοινώσουµε από κοινού µε τον Υπουργό Τουρισµού και την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 659/4-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Οι εργαζόµενοι και οι ιδιοκτήτες των τετρακοσίων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) καλούνται να
πληρώσουν τα σπασµένα».
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Κεγκέργλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν ξεκινήσουµε από την παραδοχή ότι η κρίση
είναι πρωτόγνωρη και οι επιπτώσεις της ακόµα δεν έχουν διαφανεί, θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε στη βάση αυτού που είπατε προηγουµένως, ότι όλοι µαζί θα την αντιµετωπίσουµε. Αυτό, όµως, προϋποθέτει από την πλευρά της Κυβέρνησης να έχει
ανοιχτά αυτιά, να ακούει τις προτάσεις, να µην απορρίπτει a priori καθετί το οποίο προτείνεται και κυρίως να µη διαχειρίζεται
την κρίση και τις πολιτικές µε επικοινωνιακούς και προπαγανδιστικούς όρους.
Σηµαντικό ζήτηµα αποτελούν τα εργαλεία. Όταν έχουµε µία
πρωτόγνωρη κρίση σε αχαρτογράφητα νερά, τα παραδοσιακά
εργαλεία και οι τρόποι δεν είναι αρκετά για να αντιµετωπίσουµε
την κρίση. Γι’ αυτό εµείς καταθέσαµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την στήριξη των δραστηριοτήτων, µέσω της διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι θα
στηριχτούν µε το 40% του µισθολογικού κόστους γενικότερα,
µέσα και οι ασφαλιστικές εισφορές, για έξι µήνες µε κόστος περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια και συγκεκριµένες πηγές χρηµατοδό-
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τησης, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραµµα, που αναφέρατε και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Όσες ανακοινώσεις κι αν κάνετε περιπτωσιολογικά, όπως οι
δεκάδες περιπτώσεις που εντάχθηκαν σε στήριξη, άλλες δεκάδες χιλιάδες πολίτες θα έρχονται και θα λένε ότι είναι εκτός. Δεν
υπάρχει περίπτωση να καλύψετε όλους όσοι έχουν πληγεί, µε
τον τρόπο της περιπτωσιολογικής αντιµετώπισης. Χρειάζεται ένα
συνολικό, καθολικό σχέδιο.
Είναι εµφανές ότι οι αντιφατικές πολιτικές, όπως εκδηλώθηκαν
µε το πρόγραµµα τηλεκατάρτισης, είναι ένα παράδειγµα πάρα
πολύ σηµαντικό. Είχατε ορισµένα χρήµατα να αξιοποιήσετε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκατε ένα τρόπο. Δυστυχώς, για το
πρόβληµα το οποίο ανέκυψε -αφού όµως ευθύνη είχε το Υπουργείο και οι επτά εταιρείες, µε τις οποίες συµβληθήκατε, γιατί το
Υπουργείο ήταν αρµόδιο να επιλέξει το αντικείµενο τηλεκατάρτισης και οι επτά εταιρείες ήταν αρµόδιες για το περιεχόµενο της
τηλεκατάρτισης- µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ ρίξατε τις ευθύνες στα τετρακόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα τετρακόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και οι εργαζόµενοί
τους συκοφαντήθηκαν ασυστόλως τόσο από εσάς όσο και από
το ΣΥΡΙΖΑ. Το είπα από την πρώτη στιγµή: Βάλτε φρένο στην
προπαγάνδα, βάλτε φρένο στην ανεύθυνη πολιτική και στον
τρόπο, που αντιµετωπίζετε ανθρώπους που εργάστηκαν νυχθηµερόν σε δύσκολες συνθήκες, εργαζοµένους που ανακλήθηκαν
από την αναστολή εργασίας, για να βγάλουν σε πέρας το πρόγραµµα.
Σήµερα, βεβαίως, κάνοντας τον απολογισµό θα δούµε ότι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες επαγγελµατίες εντάχθηκαν στο πρόγραµµα. Για να γίνει αυτό έχει µία δουλειά ,όχι µόνο δηµοσιότητας, όχι µόνο επικοινωνίας. Αλλά αυτή η δουλειά -που ήταν
προβλεπόµενη στο πρόγραµµα- έγινε σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. Σήµερα, µε την κατάργηση του προγράµµατος, για πολιτικούς λόγους κυρίως και ουσιαστικούς βεβαίως, που αφορούσαν
το περιεχόµενο και τις ευθύνες των επτά εταιρειών, την πληρώνουν -όπως λέω και στον τίτλο της ερώτησης- οι άνθρωποι οι
οποίοι δεν είχαν καµµία ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Θα πληρωθούν για την εργασία
τους όσοι εργάστηκαν στα τετρακόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης; Θα πληρωθούν για τον κόπο, τον µόχθο τους οι τετρακόσιοι
επαγγελµατίες ή όσοι εν πάση περιπτώσει, από τους τετρακόσιους -δεν είµαι σε θέση να γνωρίζω αν όλοι έχουν κάνει- στο
βαθµό που έχουν εργαστεί και στο ποσοστό που πρέπει για να
έχουµε µία δίκαιη αντιµετώπιση από τη µεριά της πολιτείας ή θα
έχουµε άλλη µία περίπτωση, που η πολιτεία αυθαίρετα αθέτησε
αυτό, το οποίο προκήρυξε και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις
της;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Κεγκέρογλου, υποδέχοµαι µε θετικό
τρόπο την ερώτησή σας, καθώς συµµερίζοµαι την ανησυχία σας
για τις επιχειρήσεις του κλάδου της κατάρτισης και των εργαζοµένων τους. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2 είναι επιχειρήσεις που πλήττονται κι αυτές µέσα στην κρίση κι έχουν και αυτές
προβλήµατα, όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Απασχολούν ένα
πολύ σοβαρό αριθµό εργαζοµένων και είναι και αυτές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν µε φόρους και µε ασφαλιστικές εισφορές στη δηµόσια προσπάθεια, στον κρατικό προϋπολογισµό.
Η πρωτόγνωρη, όµως, κρίση, που έχει προκαλέσει η τρέχουσα
πανδηµία, απειλεί ταυτόχρονα την υγεία του ανθρώπου και την
ευηµερία του, την ίδια στιγµή κλονίζει τις εθνικές οικονοµίες και
τις καθιστά αντιµέτωπες µε σηµαντικές πρωτόγνωρες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δεδοµένων των συνθηκών, η
αγορά εργασίας δεν µπορεί να παραµείνει ανεπηρέαστη.
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Για τη στήριξη όλων των πολιτών που πλήττονται από την
κρίση, η Κυβέρνηση αντέδρασε µε ταχύτητα, αποφασιστικότητα,
υπευθυνότητα. Sτις προηγούµενες επίκαιρες ερωτήσεις, έκανα
το περίγραµµα των παρεµβάσεών µας. Πράγµατι, σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα πήραµε µέτρα σε απειροελάχιστο χρόνο,
επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, διακόσιες υπουργικές
αποφάσεις.
Για τους επιστηµονικούς κλάδους της χώρας επιλέξαµε το σύστηµα της τηλεκατάρτισης, µε στόχο, όχι µόνο τη στήριξη του
δυναµικού της χώρας, αλλά και την αναβάθµιση των ψηφιακών
και επαγγελµατικών δεξιοτήτων των ωφελούµενων µε προφανή
οφέλη για την ενδυνάµωση των αντίστοιχων κλάδων. Άλλωστε,
δεν είναι λίγοι οι επιστήµονες, σήµερα που µιλάµε, που επιλέγουν τον εργαλείο της διά βίου µάθησης και µάλιστα, µε προσωπικό κόστος, µε χρήµατα από την τσέπη τους, προκειµένου να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαρκώς µεταβαλλόµενης αγοράς εργασίας.
Την ανάγκη αυτή τη διαγνώσαµε και κινηθήκαµε γρήγορα µε
σκοπό την οικονοµική ενίσχυση και ενδυνάµωση των δεξιοτήτων
σε επίκαιρα γνωστικά αντικείµενα και την πιστοποίηση των επιστηµόνων.
Είναι αλήθεια, θέλω να το ακούσει αυτό η Αίθουσα, ότι η διά
βίου µάθηση αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο και διαβατήριο
στην αγορά εργασίας, η οποία αλλάζει ραγδαία. Η επιστηµονική
γνώση αλλάζει µε τεράστια ταχύτητα και κανείς δεν µπορεί να
µένει στάσιµος στα εφόδια και στις γνώσεις που απέκτησε όταν
αποφοίτησε. Αυτό σηµαίνει ότι η διά βίου µάθηση και η συνεχής
κατάρτιση είναι άρρηκτα συνδεµένες µε το µέλλον της εργασίας.
Δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί, οικονοµολόγοι, εν γένει όλοι οι επιστήµονες οφείλουν συνεχώς να επιµορφώνονται και να επενδύουν διαµέσου της γνώσης και της κατάρτισης στη βελτίωση
των δεξιοτήτων τους.
Με πρόθεση, λοιπόν, τη συµβολή µας στην πραγµατική επιµόρφωση των επιστηµόνων σε σύγχρονες δεξιότητες και σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάθηκε η υιοθέτηση του εν λόγω συστήµατος τηλεκατάρτισης.
Προϊόντος του χρόνου διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα αυτό δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που αντιστοιχούν στο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της χώρας και
δεν υπηρετεί απόλυτα τον σκοπό, για τον οποίο αρχικά επελέγη
από την Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, διαπιστώνοντας αυτήν την
αστοχία, το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης επιστηµόνων µε
τηλεκατάρτιση καταργήθηκε και οι εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες
επιστήµονες, τους οποίους αφορούσε το πρόγραµµα ,έλαβαν
την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον µήνα Απρίλιο, χωρίς προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας το κοµµάτι της οικονοµικής ενίσχυσης
των σχετικών κλάδων.
Παράλληλα, µέχρι και σήµερα το πρόγραµµα αυτό έχει παραταθεί µέχρι τις 8 Μαΐου έτσι ώστε σήµερα, δηλαδή, οι δικαιούχοι
επιστήµονες να µπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Ανακοινώνω, λοιπόν, σήµερα στη Βουλή ότι το πρόγραµµα
αυτό θα επεκταθεί χρονικά για την υποβολή της αίτησης εκ µέρους των επιστηµονικών κλάδων της χώρας κατόπιν και του αιτήµατος που έχει θέσει ο κ. Στασινός, ο Πρόεδρος των µηχανικών και ο κ. Κόλλιας, ο Πρόεδρος των οικονοµολόγων. Μέχρι
τις 15-5-2020, την άλλη Παρασκευή, θα µπορούν να υποβάλουν
αίτηση οι επιστήµονες και να πάρουν τα 600 ευρώ.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια αυτονόητη ενέργεια που κάναµε, η
οποία δείχνει πολιτική υπευθυνότητα, επιδεικνύοντας αντανακλαστικά και όχι επιµένοντας σε µια λανθασµένη επιλογή δείχνοντας
πολιτικό εγωισµό.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άµεσα σε ρύθµιση
του τρόπου λειτουργιάς των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και των
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, εισάγοντας και την ποιοτική αξιολόγησή τους, συµπληρώνοντας το σηµερινό θεσµικό
πλαίσιο.
Συνεπώς το δηµόσιο θα κινηθεί στο πλαίσιο της εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας για τα κριτήρια ποιότητας, µε τα οποία
πρέπει να εκτελούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και µε σεβασµό
στον θεσµό της διά βίου µάθησης, εκσυγχρονίζοντας και βελτιώ-
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νοντάς τον.
Πιο ειδικά, όσον αφορά τη λειτουργία των τριακοσίων ενενήντα εννέα Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και το επίµαχο χρονικό
διάστηµα, στο οποίο αναφέρεστε, κύριε συνάδελφε, αλλά και τα
γεγονότα, τα οποία συνέβησαν, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
Θέλω, όµως, κλείνοντας να σας πω ότι, όχι µόνο µε αυτά που
είπα δεν κατηγορούµε, αλλά αναγνωρίζουµε το µεγάλο και σηµαντικό έργο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και το τι σηµαντικό
ρόλο έχουν να διαδραµατίσουν στο µέλλον και ότι το δηµόσιο
και η πολιτεία θα είναι δίπλα τους. Θα σας πω στη δευτερολογία
µου γι’ αυτό το ερώτηµα ,το οποίο θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ θέλω να επισηµάνω ξανά τις
αρνητικές προεκτάσεις, που είχε τόσο η αρχική απόφασή σας
όσο και η απόφαση της κατάργησης. Σαφώς και είχαν ελλείψεις,
σαφώς και είχαν λάθη κολοσσιαία, θα έλεγα, που επέτρεψαν δυστυχώς να δηµιουργηθούν πολύ περισσότερα µε το περιεχόµενο
της εκπαίδευσης όπως το προσδιόρισαν οι επτά αδερφές, όπως
τις ονόµασα, οι επτά εταιρείες τηλεκατάρτισης.
Από την τοποθέτησή σας, όµως, πριν από λίγο φαίνεται ότι το
βάρος και την ευθύνη τη ρίχνετε στα τετρακόσια ΚΕΚ, όπως ήταν
παλιά η ονοµασία τους, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι. Έχει αλλάξει το θεσµικό καθεστώς. Έχουν υπάρξει βεβαίως, παρατράγουδα στο παρελθόν. Έχουν υπάρξει βεβαίως, περιπτώσεις που
δεν υλοποιήθηκαν προγράµµατα, όπως έπρεπε, αλλά η συνολική
καταδίκη του θεσµού κατ’ αρχήν της κατάρτισης και συνολικά
των ανθρώπων που εργάζονται στην κατάρτιση είναι άνευ προηγούµενου.
Σας είπα ότι εκεί είχατε συµπαιγνία µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώσατε ένα θέµα σε µια βάση εντελώς ψευδή, µόνο και µόνο για να
παίξετ,ε για άλλη µια φορά, το δικοµµατικό σας παιχνίδι. Υπάρχουν, όµως, άνθρωποι κάτω από το παιχνίδι που παίζετε. Κάτω
από αυτήν την άγονη αντιπαράθεση και τις συκοφαντίες, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόµενοι στα ΚΕΚ, στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, υπάρχουν επαγγελµατίες µε συνείδηση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα, είναι οικογενειάρχες, έχουν παιδιά
και δεν µπορούν να ακούν αυτά που ακούν τα παιδιά τους γι’ αυτούς, ψευδώς και ασύστολα από κόµµατα, Υπουργούς, Βουλευτές και δεν ξέρω ποιους άλλους. Άρα, το πρώτο που πρέπει να
κάνετε είναι η ηθική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων.
Το δεύτερο που έχετε να κάνετε είναι βεβαίως, να ξαναστήσετε στα µάτια του κόσµου τον θεσµό της κατάρτισης. Δεν ξεκινάτε, όπως σας είπα, από κάτω, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε από
πάνω. Η έρευνα πρέπει να γίνει καθ’ ύψος και όχι στο βάθος στη
συγκεκριµένη περίπτωση.
Το τρίτο που πρέπει να κάνετε είναι να αποζηµιώσετε τους ανθρώπους που εργάστηκαν. Η εργασία τόσων χιλιάδων ανθρώπων
είτε εργαζοµένων είτε επαγγελµατιών είτε συνεργατών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
ένταξη των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων επιστηµόνων πρέπει να
πληρωθεί, πρέπει να αµειφθεί.
Βεβαίως, οι επτά –σας έχω κάνει και γραπτή ερώτηση- θα πρέπει να εξεταστούν. µε βάση τις ευθύνες τους και να πάρουν, εάν
έχουν παρανοµήσει, τα πρόστιµα που αναλογούν σε αυτήν την
παρανοµία τους. Δηλαδή όχι µόνο να µην αµειφθούν, αλλά να
φάνε και τα πρόστιµα, τα οποία προβλέπονται, αν προβλέπονται.
Επιπλέον, σας έχω στην ερώτηση ένα ερώτηµα που αφορά τις
ενέργειές σας σε σχέση µε τις αθέµιτες πρακτικές που ακολούθησαν, τις εναρµονισµένες, το καρτέλ που δηµιούργησαν, προκειµένου να µην υπάρχει ανταγωνισµός και να πληρώσουν τα
Κέντρα Διά Βίου µάθησης µε ελάχιστο πλαφόν, το οποίο τέθηκε
άτυπα βεβαίως στο πλαίσιο της τηλεκατάρτισης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα ελέγξει κατά πόσον οι επτά εταιρείες είχαν εναρµονισµένη πρακτική στο συγκεκριµένο θέµα, ούτως ώστε να βγει
ένα ελάχιστο πλαφόν το οποίο επέβαλαν στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης;
Με τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα νοµίζω θα έχετε επιτελέσει το ελάχιστο χρέος σας, σε σχέση µε τις αντιφατικές πο-
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λιτικές, που ακολουθήσατε και στο συγκεκριµένο θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν συµφωνώ και δεν µπορείτε να πάρετε
πάνω σας το µονοπώλιο της συµπάθειας και της στήριξης των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 1 και 2.
Θα επαναλάβω αυτά που είπα στην πρωτολογία µου. Αναγνωρίζουµε τον σηµαντικό ρόλο, που έχουν παίξει διαχρονικά στη
χώρα µας. Είναι επιχειρήσεις, που έχουν εργαζόµενους τους
οποίους τιµούµε, όπως και τις επιχειρήσεις. Λειτουργούν µέσα
στο περιβάλλον του ανταγωνισµού της πατρίδας µας. Αυτές οι
επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και
θέλουν και αυτές το στίγµα της ελληνικής πολιτείας, όπως το θέλουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, καµµία συκοφαντία. Το αντίθετο: Στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Δεύτερον, υπενθυµίζω ότι όσον αφορά τα τριακόσια ενενήντα
εννιά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης η αξιολόγησή τους κρίνεται από
τον νόµο Γαβρόγλου εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας. Ούτε
προστέθηκε κανένα ούτε αφαιρέθηκε κανένα, µε σεβασµό στην
αξιολόγηση που πήραµε από το Υπουργείο Παιδείας. Όλα έγιναν
δεκτά. Ούτε ένα δεν αποκλείσαµε ούτε ένα δεν προσθέσαµε,
τριακόσια ενενήντα εννέα.
Πριν από λίγο, σας είπα ότι η τηλεκατάρτιση, η διά βίου µάθηση, αποτελούν προκλήσεις, που έρχονται από το µέλλον. Πρέπει να συνεχιστούν. Άρα, ο ρόλος των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης είναι σηµαντικός και τώρα και στο µέλλον. Βεβαίως, επλήγησαν αυτή την περίοδο µε την έννοια του γεγονότος το οποίο
συνέβη. Όµως, είπαµε ότι για την πολιτική σε ένα περιβάλλον,
το οποίο παίρνει τις αποφάσεις σε ταχύτατο χρόνο. Σας ανέφερα
επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και τριακόσιες πολιτικές
αποφάσεις. Όµως, καταφέραµε και αξιολογήσαµε, µε τις υπηρεσίες που έκαναν αυτεπάγγελτο έλεγχο, ακούγοντας και τη
φωνή της κοινωνίας, ότι κάποιο από τα προγράµµατα σε επίπεδο
ποιότητας, που δεν υπάρχει αξιολόγηση προβλεπόµενη, δεν ικανοποιούσε τους στόχους, που εµείς είχαµε θέσει. Άρα, διακόψαµε αµέσως το πρόγραµµα και συνεχίσαµε την οικονοµική
ενίσχυση των επιστηµόνων, για τους οποίους πριν από λίγο ανακοίνωσα ότι έχουν δικαίωµα µέχρι τις 15 Μάϊου να συνεχίσουν
να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους.
Άρα, παρά τη συγκεκριµένη αστοχία, επιβραβεύουµε και αναγνωρίζουµε διαχρονικά το έργο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
Αναγνωρίζουµε την πολύτιµη συνεισφορά του στη βελτίωση των
επαγγελµατικών και ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων και εργαζοµένων πολιτών και επί ηµερών του ΠΑΣΟΚ τότε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς δεν έχουµε δώσει ακόµα κάποιο πρόγραµµα, αλλά πράγµατι, η συνεισφορά τους είναι σηµαντική.
Είµαστε, λοιπόν, και θα είµαστε δίπλα στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, τα οποία αποτελούν έναν θετικό θεσµό για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των άνεργων πολιτών. Η αξία της τηλεκατάρτισης παραµένει αδιαµφισβήτητη,
καθώς µεγάλος αριθµός προγραµµάτων τηλεκατάρτισης έχει
υλοποιηθεί επιτυχηµένα και στο παρελθόν.
Η κατάρτιση, όπως και κάθε επιχείρηση, πρέπει να βοηθιούνται
από την πολιτεία, στηρίζοντας την απασχόληση και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας. Έτσι, µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών,
είµαστε εδώ για να συζητήσουµε µαζί τους, να ακούσουµε τα
προβλήµατα του κλάδου, να ενισχύσουµε τον συγκεκριµένο
κλάδο, τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και όπου υπάρχουν
προβλήµατα, να σταθούµε δίπλα τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ακολουθεί η τελευταία για σήµερα, η τέταρτη µε αριθµό 660/45-2020 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Έµπρακτη αναγνώριση του έργου των ανθρώπων της πρώτης
γραµµής για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και της διασφάλι-
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σης των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.»
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µπορούσα να υπολογίσω και
ποια θα ήταν η απάντηση σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση, ώστε να
µην την κάνουµε καθόλου, όταν για υποχρέωση του κράτους χρωστά λεφτά, δηλαδή, το κράτος σε αυτούς τους ανθρώπουςδεν αναλαµβάνει και την ευθύνη να πει: ναι, ό,τι κόπο έκαναν θα
τους πληρώσω, θα αµειφθούν τα νόµιµα. Έχουν δικαίωµα οι εργαζόµενοι να αµειφθούν για τις µέρες που δούλεψαν για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το ότι απέτυχε είναι άλλο θέµα, οφείλεται
σε άλλες αιτίες, δεν οφείλεται σε αυτούς.
Άρα, από πού κι ως πού δεν λέτε ευθέως σήµερα ότι θα αµειφθούν για την εργασία τους όσοι δούλεψαν, µε βάση την πρόσκλησή σας; Απορώ πώς κλείνετε αυτό το θέµα της ερώτησης,
χωρίς να λέτε µια κουβέντα για το δίκαιο αίτηµά τους να πληρωθούν τα νόµιµα, αυτά που δικαιούνται.
Έχουµε, εποµένως, το ζήτηµα µέσα στην κρίση που ανέκυψε
και για χιλιάδες εργαζόµενους επιπλέον, οι οποίοι δούλεψαν και
δουλεύουν στην πρώτη γραµµή. Υπάρχει µια εκκρεµότητα εδώ
και κάποια χρόνια και λέµε ότι αντί να υπάρχουν µόνο λόγια, χειροκροτήµατα και συγχαρητήρια, να υπάρξει και έµπρακτη αναγνώριση. Είναι όλοι οι υγειονοµικοί, είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής στους δήµους, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις κοινωνικές δοµές είτε είναι αυτό το «Βοήθεια στο Σπίτι» είτε είναι
ΚΗΦΗ, είναι οι άνθρωποι της καθαριότητας στους δήµους. Υπάρχει πιο επικίνδυνη εργασία από την εργασία στην καθαριότητα
και στην ανακύκλωση, στο νοσοκοµείο, στον έλεγχο; Αυτές τις
ηµέρες δουλεύουν στον έλεγχο χιλιάδες άνθρωποι όλων των περιφερειών, του ΕΦΕΤ κ.λπ. στην πρώτη γραµµή.
Για όλους αυτούς, λοιπόν, που δικαιούνται ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, παρακαλούµε
την Κυβέρνηση, για άλλη µια φορά, να εξετάσει το θέµα, να µελετήσει την ολοκληρωµένη τροπολογία, που έχουµε καταθέσει,
να την αποστείλει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να γνωµοδοτήσει, προκειµένου να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Κλείνω µε την επισήµανση και την πρότασή µας, όλα τα µέσα
προστασίας γι’ αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται σε δηµόσιες υπηρεσίες, που εργάζονται σε δηµόσιους οργανισµούς,
για τους ανθρώπους, που είναι λόγω της φύσης της εργασίας
τους υποχρεωµένοι να παίρνουν µέτρα προστασίας, τη µάσκα ή
και άλλα µέσα προστασίας, αυτά να διατίθενται είτε από το κράτος είτε από τον εργοδότη. Στο σούπερ µάρκετ πρέπει να διατίθενται από τον εργοδότη. Βεβαίως, όµως, και στους πελάτες θα
πρέπει να δούµε ποιος τη διαθέτει. Στους εργαζόµενους στα
µέσα µεταφοράς, στους εργαζόµενους στις δηµόσιες υπηρεσίες, στους πολίτες, που έρχονται σε συναλλαγή, ποιος είναι
αυτός που θα διαθέτει τη µάσκα χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης;
Και είναι και ένα γενικότερο θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου σας, που είναι αρµόδιο για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία και στον ιδιωτικό τοµέα και στον δηµόσιο. Άρα, πρέπει να πάρετε σαφή θέση για τη δωρεάν διάθεση
µέσων προστασίας από την πλευρά τόσο του δηµοσίου, τόσο
του κράτους, όσο και των εργοδοτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έβαλε ατζέντα όλης της Κυβέρνησης στο ερώτηµά του. Άπλωσε τα ερωτήµατα για τους εργαζόµενους, για τα
µέτρα προστασίας, για τις επιχειρήσεις, για τον κόσµο που δίνει
τη µάχη στην πρώτη γραµµή υπερασπιζόµενος την υγεία των πολιτών. Δεν µπορώ να απαντήσω στο σύνολο όλων αυτών που
έθεσε. Ρητορικά τα θέτει, πιστεύω. Θα απαντήσω, όµως, συντεταγµένα µέσα στο πλαίσιο του ερωτήµατος, το οποίο έθεσε.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοφανής κρίση
που προκάλεσε η πανδηµία απείλησε σοβαρά τη ζωή των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα δοκίµασε και δοκιµάζει τις αντοχές της κοινωνίας, της οικονοµίας και των εργαζοµένων.
Σε αυτήν τη δυσµενή συγκυρία, που συγκλονίζει τη χώρα µας,
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αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, πραγµατικοί µαχητές, είναι οι
εργαζόµενοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στο εθνικό σύστηµα
κοινωνικής φροντίδας του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έθεσαν σε κίνδυνο την
υγεία τους, την προσωπική τους ασφάλεια, ώστε να κρατηθούµε
όλοι εµείς οι υπόλοιποι υγιείς.
Με την πολύτιµη προσφορά τους έδωσαν έναν πραγµατικά τιτάνιο αγώνα, αναδεικνύοντας την πραγµατική αξία της ανθρώπινης ζωής.
Η Κυβέρνηση, ως ελάχιστο δείγµα αναγνώρισης των προσπαθειών και των κόπων τους, τους ευχαρίστησε δηµόσια, εξήρε το
έργο των γιατρών, των επιστηµόνων και των νοσηλευτών και
τους αντάµειψε µε το ειδικό επίδοµα των 400 ευρώ συµβολικά.
Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση πήρε µέτρα από πάρα πολύ
νωρίς, για να προστατευθούν οι Έλληνες και αντιµετώπισε µε
επιτυχία την κρίση του κορωνοϊού. Παράλληλα, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δυνάµωσε, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες, που θα συµβάλλουν στην περαιτέρω θωράκισή του.
Εν κατακλείδι, υπάρχει κράτος που προσπαθεί, υπάρχει κράτος µε ευαισθησία, υπάρχει κράτος που παρεµβαίνει, υπάρχει
κράτος που λειτουργεί γρήγορα, µε αντανακλαστικά.
Όσον αφορά τον πυρήνα του ερωτήµατός σας, απαντώ ότι δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτή, κύριε συνάδελφε. Η συγκεκριµένη θέση που καταθέτετε είναι αποσπασµατική, αόριστα και δηµοσιονοµικά ακοστολόγητη.
Η Κυβέρνηση έφερε τον περασµένο Φεβρουάριο τον ν.4670/
2020. Θυµίζω ότι πρόκειται για µια ολοκληρωµένη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, που διορθώνει όλες τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του νόµου Κατρούγκαλου. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά
ασφαλιστική µεταρρύθµιση συνοδεύτηκε από αναλογιστική µελέτη, που δείχνει ότι όλα πλέον είναι κοστολογηµένα µέχρι και
το τελευταίο σεντ.
Αυτό σηµαίνει ότι από εδώ και πέρα, όποια τροποποίηση προγραµµατιστεί, θα γίνεται µε τρόπο µεθοδικό, οργανωµένο και δηµοσιονοµικά κοστολογηµένο, ενώ παράλληλα θα αποσυνδέεται
από οποιαδήποτε µορφή πελατειακής σχέσης.
Ανακοινώνω, λοιπόν, ότι την ερχόµενη εβδοµάδα θα υπογράψω τη νέα Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα αντιµετωπίζει
πλέον µε µεθοδικό, επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο όλες τις
περιπτώσεις, οι οποίες σήµερα χρειάζονται να µπουν στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε µια δήλωση. Είµαι σε θέση να γνωρίζω
ότι όλα τα θέµατα, τα οποία έθεσα µε τις ερωτήσεις µου, είναι
αρµοδιότητα του κ. Βρούτση, εκτός εάν του έχουν αφαιρεθεί αρµοδιότητες και δεν έχω ενηµερωθεί.
Θέµα πρώτο, που έθεσα µε τις ερωτήσεις µου: Να πληρώσει
τα δεδουλευµένα των ανθρώπων που εργάστηκαν στα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης. Αυτό έγινε στην προηγούµενη ερώτηση. Δεν
είναι δική σας αρµοδιότητα; Ποιού είναι;
Θέµα δεύτερο: Να ενταχθούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
στα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι εργαζόµενοι της πρώτης γραµµής, όπως αναδείχθηκε σε αυτή την κρίση, που είναι οι υγειονοµικοί, οι νοσηλευτές -είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα- οι
άνθρωποι της καθαριότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ούτως
ή άλλως στη µεγάλη τους πλειοψηφία στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικινδυνότητας, όπως λέγεται. Παίρνουν το επίδοµα
επικινδυνότητας. Δεν πρόκειται, λοιπόν, περί άµεσου δηµοσιονοµικού κόστους, µιλάµε για την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική
τους αποκατάσταση. Άρα, λοιπόν, δεν είναι του προϋπολογισµού
αυτό το ζήτηµα.
Τρίτο θέµα: Δεν είστε αρµόδιος για την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία; Ποιος πήρε την αρµοδιότητα; Ποιο Υπουργείο;
Γιατί, αν πήρε την αρµοδιότητα, τη δώσατε εσείς; Ή τύποις
είστε; Με συγχωρείτε, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία σηµαίνει να φροντίσετε είτε µε κανονιστικές πράξεις είτε µε πρόγραµµα είτε µε οποιοδήποτε άλλο µέσο και τρόπο, να διασφαλιστούν τα µέσα προστασίας στους εργαζόµενους και στους συναλλασσόµενους στους χώρους εργασίας, στους χώρους επαγ-
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γελµατικής δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Εργασίας -σας ενηµερώνω, αν δεν το γνωρίζετεείναι αρµόδιο και για τον δηµόσιο τοµέα, όσον αφορά την υγεία
και την ασφάλεια. Σας το λέω γιατί, από το 2010 για πρώτη φορά
στην Ελλάδα εκπονήθηκε εθνική στρατηγική για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία. Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, υπάρχουν µηχανισµοί. Είχα την τιµή να είµαι αρµόδιος Υφυπουργός και στην
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κυβέρνηση συνεργασίας
και σας λέω ότι είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου σας.
Δυστυχώς, βέβαια, µε ένα οργανόγραµµα, το οποίο σας έφεραν και υπογράψατε, καταργήσατε, δυστυχώς, τη Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Και όµως,
αποδεικνύεται τώρα, από αυτή την κρίση, ότι όχι µόνο ήταν αναγκαία η εκπόνηση στρατηγικής, όχι µόνο ήταν αναγκαία η ύπαρξη, η διατήρηση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία, αλλά έπρεπε να ενισχυθεί περαιτέρω σε συνεργασία µε το ΕΛΙΝΥΑΕ, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που εδρεύει στην
Ισπανία.
Με αυτά τα λόγια, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω αντιπαράθεση στα
επιµέρους. Θέλω να σας καλέσω να ακούτε τουλάχιστον τις προτάσεις, να τις επεξεργάζεστε και όταν τις απορρίπτετε, να µην
τις απορρίπτετε για τυπικούς λόγους, αλλά για ουσία, αν υπάρχουν λόγοι ουσίας απόρριψης, που δεν υπάρχουν.
Κάνατε µια έκκληση, όλοι µαζί να αντιµετωπίσουµε την κρίση.
Ναι, όλοι µαζί θα την αντιµετωπίσουµε, αν όµως µας ακούτε. Δεν
λέω να κάνετε ό,τι σας λέµε. Να µας ακούτε. Δεν µας ακούτε;
Κάνετε του κεφαλιού σας; Θα χτυπάτε το κεφάλι σας µόνοι σας
στον τοίχο. Παρακαλώ πάρα πολύ, να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, διότι πράγµατι, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα
είναι τεράστιες και δεν αντιµετωπίζονται µε τα κλασικά, παραδοσιακά εργαλεία. Χρειάζεται µια ευρύτερη πολιτική, στην οποία
εµείς είµαστε διατεθειµένοι να συµβάλουµε -και συµβάλλουµεκαθοριστικά µε τις προτάσεις µας, µε τις επεξεργασίες µας, µε
τον τρόπο που πολιτευόµαστε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, αναδιπλώθηκε ο κ. Κεγκέρογλου
στη δευτερολογία του, υπό την έννοια ότι έθεσε ζητήµατα τιµολόγησης µασκών, τιµολόγησης γαντιών, τιµολόγησης διαφόρων
πραγµάτων, λειτουργία επιχειρήσεων, τα οποία δεν αφορούν το
Υπουργείο Εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ καλοπροαίρετα
δέχοµαι την κατάθεση των απόψεών του.
Θέλω, λοιπόν, να του πω και να του κάνω γνωστό, να µην πηγαίνει πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, να µην ακούει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το
Υπουργείο Εργασίας έχει ως κορυφαία προτεραιότητα την περιφρούρηση της υγείας των εργαζοµένων. Το ΣΕΠΕ είναι ο κορυφαίος βραχίονας για την περιφρούρηση του εργατικού δικαίου
της χώρας. Το ΣΕΠΕ αναβαθµίστηκε τους τελευταίους µήνες.
Δύο χιλιάδες οκτακόσιοι έλεγχοι έγιναν το τελευταίο δίµηνο για
την υγεία. Είµαστε δίπλα στους εργαζόµενους, στην προστασία
των θεµάτων που τους αφορούν. Κύρια προτεραιότητα είναι η
προστασία τους, η υγεία, καθώς η οικονοµία επανέρχεται πλέον
σε µια κανονικότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Άρα, οι έλεγχοι και η λειτουργία του ΣΕΠΕ επιβεβαιώνουν
αυτά τα οποία λέω εγώ και όχι αυτά, όπως τα τοποθετεί ο κ. Κεγκέρογλου, που έρχεται απλά σε ένα πλαίσιο ρητορείας να µιλήσει στη Βουλή.
Δεύτερον, όσον αφορά τα ζητήµατα, τα οποία έθεσε και αφορούν το ασφαλιστικό, κύριε Κεγκέρογλου, σας είπα και πριν, ο
ν.4670/2020, η µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αλλάζει τα
πάντα. Ήρθε συνοδευόµενη από µια αναλογιστική µελέτη. Δεν
θα ξαναεπηρεάσουµε το ασφαλιστικό της χώρας και τώρα και
στο µέλλον µε αυθαίρετο, αόριστο και αποσπασµατικό τρόπο.
Ανακοίνωσα λίγο πριν ότι την επόµενη εβδοµάδα επαναλειτουργεί µε νέο διοικητικό συµβούλιο, µε νέα συγκρότηση των
µελών του το Συµβούλιο Βαρέων και Ανθυγιεινών. Όλα θα γίνουν
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µεθοδικά, όλα θα γίνουν µε κανονικό τρόπο, όλα θα γίνουν προγραµµατισµένα και µε σχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ένα προσωπικό
θέµα. Μου απηύθυνε κατηγορία ο κ. Βρούτσης ότι είµαι πίσω από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κατηγορία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προσωπικό θέµα
είπατε; Εντάξει τώρα, για όνοµα του Θεού!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Πριν εισέλθουµε στο ουσιαστικό µέρος της συνεδρίασης και
συγκεκριµένα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέµατα.
Το πρώτο θέµα αφορά τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας που εορτάζουµε κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
Πριν αναφερθώ στο σύντοµο σηµείωµά µου στο θέµα αυτό,
θα µου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα µικρό απόσπασµα από
την αναφορά για το ίδιο θέµα, που από τη θέση αυτή πριν τρία
χρόνια έκανε ο αείµνηστος Δηµήτρης Κρεµαστινός. Έλεγε τότε:
«Η Ηµέρα της Μητέρας δεν είναι µια γιορτή προσωπική, η Ηµέρα
της Μητέρας είναι µια ξεχωριστή γιορτή τιµής στον πολυτιµότερο σύντροφο κάθε ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Είναι η µέρα του
«ευχαριστώ», που προσωπικά οφείλουµε προς το πλάσµα εκείνο,
που µας έφερε στον κόσµο και είναι για µας όλος ο κόσµος,
µέχρι να σταθούµε και να µπούµε σε αυτό τον κόσµο. Στον άνθρωπο που ζήσαµε µέσα του εννέα ολόκληρους µήνες και δεν
θέλουµε να αποχωριστούµε. Είναι η γιορτή που θυµίζει ότι η µητέρες είναι η ίδια η ζωή µας, που πρέπει να τις ακούµε σε όλη
µας τη ζωή, για να φτιάξουµε έναν ειρηνικό κόσµο, έναν κόσµο
που θα σώσει τον πλανήτη που κινδυνεύει από τους διάφορους
ανισόρροπους που απειλούν να τον τινάξουν στον αέρα µε έναν
πυρηνικό πόλεµο». Αυτά έλεγε ο Κρεµαστινός και θα αρκούσε
αυτή η περικοπή να περιλάβει όλο το θέµα του εορτασµού σήµερα.
Θα κάνω, όµως, µια ιστορική αναδροµή. Ο εορτασµός της Ηµέρας της Μητέρας θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 1929 µε πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων. Η πολιτεία µας από το 1958,
ακολουθώντας τον παγκόσµια καθιερωµένο εορτασµό, αφιερώνει τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου στη µητρότητα και κυρίως
στον σηµαντικό ρόλο της γυναίκας ως µητέρας.
Από την αρχαιότητα, όµως, η µητέρα Γη λατρευόταν ως η
υπέρτατη θεότητα, σύµβολο της γονιµότητας. Ως έννοια για όλους τους λαούς του κόσµου, αλλά ιδιαίτερα για τον ελληνισµό,
η µάνα κατέχει κεντρική θέση, αφού συνοψίζει τις ιδέες της συνέχειας, της ασφάλειας, της θυσίας, της προσφοράς, της άνευ
όρων αγάπης.
Στις µέρες µας η ηµέρα αυτή λειτουργεί επιπλέον ως άξονας
προβληµατισµού για τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκαςµάνας, που λόγω της ραγδαίας µεταβολής των οικονοµικών και
κοινωνικών συνθηκών µεταµορφώνουν τον ρόλο, που καλείται να
διαδραµατίσει.
Στις δυτικές κοινωνίες κριτήριο µιας εξελιγµένης κοινωνίας
αποτελεί η νοµοθεσία της σε ιδιαίτερους κοινωνικούς τοµείς,
όπως η προστασία της µητρότητας.
Μέχρι τον εικοστό αιώνα, η συλλογική στάση απέναντι στις µητέρες γύρω από το γάµο, τον τοκετό, το µεγάλωµα των παιδιών
και τη στήριξη της οικογένειας ήταν υποτυπώδης και περιστασιακή. Χρειάστηκαν αρκετές παρεµβάσεις γυναικείων οργανώσεων και ορισµένων κοινωνικά ευαισθητοποιηµένων σωµατείων,
ώστε να ψηφιστεί η πρώτη ουσιαστική για την προστασία της µητρότητας νοµοθετική διάταξη του νόµου ΔΚΘ’ του 1912, όπου
στο άρθρο 13 οριζόταν: «Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται
εργάτιδες επί οκτώ εν όλω εβδοµάδες προ του τοκετού και µετ’
αυτών, ουδέποτε προ της παρελεύσεως τεσσάρων εβδοµάδων
µετά τον τοκετόν. Κατά τον χρόνο τούτο, εργάτιδες θεωρούνται
εν αδεία διατελούσαι και δεν επιτρέπεται η οριστική αντικατάστασίς τους».
Από τότε µέχρι σήµερα, έχουν γίνει µεγάλες πρόοδοι σε αυτόν
τον τοµέα. Οι όροι έχουν βελτιωθεί, αλλά βέβαια, επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης, καθώς οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Η
προστασία της µητρότητας είναι το θεµέλιο της δηµογραφικής
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στήριξης, αλλά και της συνέχειας του έθνους.
Η Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά τιµά και αναδεικνύει τη µητέρα για την κοινωνική της προσφορά. Σε δύο σηµεία της, στο
Περιστύλιο και στον περίβολο, βρίσκονται έργα του µεγάλου
γλύπτη Χρήστου Καπράλου. Το γλυπτό µε τίτλο «Η µάνα µου», η
αγρότισσα µάνα του Καπράλου, σε στάση σκεπτική, ενώ υπάρχει
και µια ανάγλυφη παράσταση, που κοσµεί το Περιστύλιο, όπου
είναι χαραγµένη η ίδια µορφή ανάµεσα στον γιο της µε τα σχέδιά
του και τους συγχωριανούς της.
Αντίστοιχα, το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, τιµώντας την
Ελληνίδα µάνα, εκδίδει το 2009 ένα αφιέρωµα µε θέµα τη µητρότητα στη νεοελληνική τέχνη υπό την εποπτεία της Διευθύντριας
της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Μαρίνας Λαµπράκη-Πλάκα. Γι’ αυτόν
τον λόγο, ο καθένας µας ξεχωριστά, αλλά και ως Σώµα που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, τιµούµε τον πιο σηµαντικό άνθρωπο
της ζωής µας, τον άνθρωπο που µας έδωσε ζωή. Και όλοι µαζί,
αναλογιζόµενοι τον ρόλο της µητέρας στην κοινωνία µας, στέλνουµε από την Αίθουσα αυτή σε όλες τις µητέρες του κόσµου
την αγάπη και τον σεβασµό µας.
Σας ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως θα µπορούσατε να µας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουµε κι εµείς µια πάρα πολύ σύντοµη τοποθέτηση για την
Ηµέρα της Γυναίκας. Ως γυναίκα και ως µητέρα, θα ήθελα να
απευθυνθώ σε σας και να σας ζητήσω να τοποθετηθούµε κι εµείς
για δύο λεπτά, χαιρετίζοντας αυτή την πολύ σοβαρή πρωτοβουλία από τη µεριά σας, αλλά και από τη µεριά της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απ’ ό,τι βλέπω,
δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος για να τοποθετηθεί επ’
αυτού, οπότε έχετε τον λόγο, κυρία Γιαννακοπούλου. Όµως, σας
παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντοµη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµη, γιατί και δεν θέλω να κουράσω το
Κοινοβούλιο, αλλά και γιατί πρέπει βεβαίως, να προχωρήσουµε
στη συζήτηση του µεταναστευτικού.
Σας ευχαριστούµε πολύ και για την αναφορά σας σήµερα.
Όντως, η µέρα ξεκίνησε µε την τραγική είδηση της απώλειας του
Δηµήτρη Κρεµαστινού. Χάσαµε ένα ξεχωριστό άνθρωπο, έναν
γιατρό, έναν σύντροφο, έναν κύριο µε κεφαλαία!
Θέλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του ελληνικού Κοινοβουλίου, σε µια τόσο δύσκολη συγκυρία να τιµήσει τη µητέρα, να τιµήσει τον αναντικατάστατο ρόλο της και τη συµβολή της στη ζωή
µας. Η µητέρα είναι το διαχρονικό σύµβολο δύναµης, αλτρουισµού και ζωής, που γεννάει ζωή. Είναι η ηρωικότερη µορφή από
όλους τους ήρωες όλων των αιώνων, η προσωπικότητα αυτή, η
οποία αλλάζει τον ρου της ιστορίας.
Σήµερα, λοιπόν, είναι µια µέρα µνήµης και τιµής και η Βουλή
αυτό το διατρανώνει και εκφράζουµε, µε τον καλύτερο τρόπο,
την ευγνωµοσύνη µας απέναντι στη µάνα.
Εµείς οι µητέρες, έχουµε τη χαρά να τιµούµαστε µε τη γιορτή
αυτή για τον αγώνα µας. Οι γυναίκες σήµερα µπορεί να νιώθουµε
περήφανες για όλα όσα έχουµε καταφέρει, γιατί σήµερα είναι
πολύ διαφορετικά τα πράγµατα από ότι ήταν, παραδείγµατος
χάριν, πριν από πενήντα, εξήντα χρόνια. Εκείνες τις δεκαετίες,
οι µορφωµένες και οι επαγγελµατικά δραστήριες γυναίκες του
παρελθόντος ήταν εξαίρεση. Σήµερα είναι ο κανόνας. Η γυναίκα
κατάφερε να σπάσει τα δεσµά, να ξεφύγει από τους τέσσερις
τοίχους και να µπορέσει να βγει δυναµικά στην κοινωνία. Όλα
αυτά τα διευκόλυναν οι αλλεπάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της δεκαετίας του ’80 και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό οφείλουµε να µας απασχολεί συνέχεια στη Βουλή, ώστε να
διαµορφώνουµε αδιάκοπα εκείνο το σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο
θα ανοίγει δρόµους ενθάρρυνσης της δραστηριότητας της γυναίκας.
Η µητέρα συµβολίζει τον µαγικό εκείνο δεσµό, που κρατάει
ενωµένη την οικογένεια είτε πολυµελή είτε µονογονεϊκή. Είναι
πραγµατικά, οι γυναίκες -και αυτό πρέπει να το αναφέρουµε,
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κύριε Πρόεδρε- οι οποίες µεγαλώνουν µόνες ένα παιδί είτε είναι
χωρισµένες είτε είναι επιλογή τους είτε είναι οµοφυλόφιλες. Βεβαίως, εν’ όψει και του σηµερινού νοµοσχεδίου για το µεταναστευτικό, πρέπει να πούµε ότι τιµούµε και τις µητέρες µετανάστριες, οι οποίες στέκουν γενναίες, κρατώντας τα παιδιά τους στον
ώµο, προκειµένου να τους προσφέρουν έναν καλύτερο και έναν
πιο ειρηνικό κόσµο.
Η ζωή µας είναι γεµάτη από δυσκολίες, από εµπόδια, από αποτυχίες, από ατυχήµατα, αλλά και από καλές στιγµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την ευλογία να είµαι µητέρα τριών σπουδαίων πλασµάτων, που µου υπενθυµίζουν καθηµερινά πως ο σηµαντικότερος
ρόλος ύπαρξής µου στη γη είναι η µητρική µου ιδιότητα. Όµως,
υπήρξα κι εγώ παιδί και η µητέρα µου υπήρξε ο πιο φωτεινός
µου σηµατοδότης. Μάνα-µητέρα-µαµά: αγάπη και αυτοθυσία,
χαρά και συµπαράσταση.
Χρόνια πολλά, λοιπόν, στη µητέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις
µητέρες του κόσµου. Η λέξη «µάνα» είναι η πρώτη, αλλά και η
τελευταία, που θα βγαίνει από τα χείλη µας. Με αυτή γεννιόµαστε, µε αυτή πεθαίνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η δεύτερη αναφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά τη
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου.
Σαν αύριο, στις 9 Μαΐου του 1945 και ώρα 00.45’ στην περιοχή
του Βερολίνου Κάρλσορστ οι ανώτατοι διοικητές των γερµανικών
ενόπλων δυνάµεων, ο Βίλχελµ Κάιτελ για το σύνολο της Βέρµαχτ, ο Στούµφ για την πολεµική αεροπορία και ο Φον Φρίντεµπουργκ για το πολεµικό ναυτικό υπογράφουν την άνευ όρων
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και την απαρχή του τέλους του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Μέχρι τις 8 Μαΐου όλοι από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
εξόντωσης είχαν απελευθερωθεί. Πολλοί εξ αυτών, περιπλανιόνταν εντός της Γερµανίας, αναζητώντας φίλους και συγγενείς,
ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να περιµένουν στα στρατόπεδα, στα
οποία ήταν αιχµάλωτοι όλο το προηγούµενο διάστηµα, µέχρι να
ανακτήσουν τις δυνάµεις τους.
Για τους Γερµανούς, όµως, η ώρα-µηδέν δεν σήµανε απαραίτητα στις 8 Μαΐου. Η ώρα αυτή σήµανε περί τα τέλη Απριλίου,
όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά Ρώσοι και Αµερικανοί στρατιώτες. Υπό επευφηµίες έβαζαν από κοινού φωτιά σε φωτογραφίες του Χίτλερ. Ανάµεσά τους βρίσκονταν και νεαρές κοπέλες
εβραϊκής καταγωγής, οι οποίες είχαν γλιτώσει από τα στρατόπεδα του θανάτου. «Όλοι χόρευαν γύρω από τη φωτογραφία,
ενώ έπαιζα µουσική», θυµάται η σηµερινή ενενηντάχρονη Έστερ
Μπεγιαράνο, που ήταν παρούσα και πρόσφατα στην εκδήλωση
που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µας συγκίνησε όλους.
Λέει, λοιπόν: «Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα εθελοντικά
ακορντεόν. Προηγουµένως η συµµετοχή στην παιδική ορχήστρα
του Άουσβιτς ήταν η µοναδική δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν η
απελευθέρωσή µου. Τότε καταλάβαµε ότι ήµασταν πλέον ελεύθεροι άνθρωποι.».
Αυτή τη συνθηκολόγηση τιµούµε σήµερα, γιατί η 9η Μαΐου του
1945 οδήγησε το πρωινό της 2ας Σεπτεµβρίου του ίδιους έτους
στο Τόκιο στην άνευ όρων συνθηκολόγηση και της Ιαπωνίας και
στο επίσηµο, θα έλεγα, τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Ευχόµαστε δε, η ηµέρα αυτή να θυµίζει σε όλους µας ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει να ξαναζήσει τις θηριωδίες του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για
ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επιτρέψτε µου για ένα λεπτό να επισηµάνω σχετικά µε τη Βουλή, σχετικά δηλαδή µε µας, όσον αφο-
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ρά την πολύ σωστή επισήµανση που κάνατε εκ µέρους όλων µας
για την λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ότι εδώ και πολύ λίγα
χρόνια υπάρχει η αναθηµατική πλάκα µπροστά στο κτήριο, το
µνηµείο για τους οκτώ συναδέλφους µας Εβραίους πολίτες Βουλευτές, που ήταν θύµατα της θηριωδίας και του Άουσβιτς.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω ότι πλέον, µε πρωτοβουλία
που είχε πάρει η Βουλή των Ελλήνων υπάρχει, µετά από τόσα
χρόνια, µόνιµη έκθεση µέσα στο Άουσβιτς, που δείχνει ακριβώς
το τι πέρασαν οι Έλληνες πολίτες, οι Εβραίοι και όχι µόνο, αλλά
και οι µειονότητες κ.λπ.. Ήταν µια πολύ µεγάλη εθνική έλλειψη
το ότι για εβδοµήντα χρόνια δεν υπήρχε κάτι µέσα εκεί, από τη
χώρα που υπέστη, όπως γνωρίζετε, τις µεγαλύτερες απώλειες,
ποσοστιαία, στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή η έκθεση υπάρχει
πλέον και καλό είναι και στη µπρούτζινη πλάκα που είναι έξω από
το Άουσβιτς, όπου αναφέρονται σαράντα έξι χώρες, να προστεθεί και η χώρα µας, που δεν υπήρχε όλες αυτές τις δεκαετίες.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι είναι ενεργές, όπως έχει
επισηµανθεί από όλες τις πλευρές, και διεκδικούµενες οι αποζηµιώσεις από τις οφειλές εκ µέρους των γερµανικών αρχών, εκ
µέρους του γερµανικού κράτους.
Έχει γίνει το βήµα της απόφασης της Βουλής των Ελλήνων.
Έχει γίνει η ρηµατική διακοίνωση από την Κυβέρνηση και είναι
ένα ανοιχτό πεδίο, στο οποίο από όλους µας θα πρέπει το ιστορικό µας χρέος -ανεξάρτητα του όποιου οικονοµικού τιµήµατοςµε όλα τα µέσα να διεκδικηθεί, δηλαδή και σε επίπεδο διακρατικό
και σε επίπεδο νοµικό.
Δυστυχώς, δεν είναι µαζί µας πια και ο Μανώλης Γλέζος, που
ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων, αγωνιστών, που επί δεκαετίες διεκδικούσαν αυτές τις επανορθώσεις, µέχρις ότου η Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσει
σε αυτή την απόφαση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε, για την παρέµβασή σας.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι προσυπογράφουµε όλα όσα ακούστηκαν για την
9η Μαΐου, για την ηµέρα που έληξε η καταστροφή και ξεκίνησε
βεβαίως, µια εργώδης προσπάθεια, σε όλη την Ευρώπη και σε
όλο τον κόσµο, για την ανοικοδόµηση και τη δηµιουργία της νέας
ζωής των πολιτών.
Δεν ήταν ανάγκη βεβαίως να υπάρξει ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και οι καταστροφές του, για να υπάρξει ένα δηµιουργικό
έργο και αυτό το λέω γιατί πρέπει να είναι έγνοια όλων των σύγχρονων κρατών και βεβαίως, των πολιτικών. Μεγάλη η σηµασία,
λοιπόν, της 9ης Μαΐου για την ειρήνη, για τη δηµιουργία.
Επίσης, να προσθέσω κι εγώ την ανάγκη, αυτό που µετά από
πολλή προσπάθεια τριών διαδοχικών συνθέσεων της Βουλής
έχουµε στα χέρια µας ως πόρισµα, αυτό που είναι γι’ άλλη µια
φορά στη Γερµανία ως δική µας απαίτηση, να συνεχιστεί, και να
αναβαθµιστεί η διεκδίκηση, µε τρόπους που θα φέρουν πράγµατι
αποτέλεσµα. Είναι ένα καθολικό αίτηµα της οικουµένης να υπάρξει δίκαιη αποζηµίωση -αν µπορεί να ονοµαστεί αποζηµίωσηόλων των καταστροφών που έφερε το Τρίτο Ράιχ, ο γερµανικός
ναζισµός και ο φασισµός ευρύτερα.
Είναι εποµένως, µια υποχρέωση που πρέπει να εκπληρώσουν
και για εµάς θα είναι διεκδίκηση µαζί µε το Εθνικό Συµβούλιο
Διεκδίκησης των Γερµανικών Αποζηµιώσεων για το επόµενο διάστηµα. Θα πρέπει και η Κυβέρνηση να αναλάβει εκ νέου πρωτοβουλία, προκειµένου να αναβαθµίσουµε αυτή τη διεκδίκηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ήθελα να κάνω µια σύντοµη αναφορά
για την 9η Μάη. Η 9η Μάη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι
ηµέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, την οποία διέγραψε από
την ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ονοµάζει ως Ηµέρα της
Ευρώπης.
Και όχι µόνο. Στις 9 του Μάη υπήρξε η συντριβή του φασισµού,
ο οποίος φασισµός γεννήθηκε και στηρίχτηκε -άλλο αν στράφηκε
εναντίον µετά- από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Ακόµα και
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οι αµερικανικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του πολέµου εφοδίαζαν τα γερµανικά στρατεύµατα µε µεταλλεύµατα, είχαν συµφωνίες.
Δεν µπορεί κανένας, µιλώντας για την αντιφασιστική νίκη των
λαών, παρά -πρώτα από όλα- να αποτίνει φόρο τιµής σε όσους
σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε όλα τα αντιστασιακά κινήµατα που εκείνη την περίοδο πλήρωσαν µε αίµα, το ίδιο και η δική µας η χώρα.
Όµως, ταυτόχρονα, δεν µπορεί κανένας να υποτιµήσει -το αντίθετο, µάλιστα- την τεράστια προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία συνέτριψε κυριολεκτικά το φασιστικό τέρας και
πλήρωσε µε είκοσι εκατοµµύρια νεκρούς αυτόν τον πόλεµο.
Επειδή γίνεται µια προσπάθεια, χοροστατούσης και πρωτοστατούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαστρέβλωσης της ιστορίας, για να δώσει ίσες ευθύνες, είναι φανερό ότι αυτό που
χρειάζεται είναι, ιδιαίτερα η νεολαία και οι παλαιότεροι βέβαια,
να µην πέσουν σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτή είναι η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξίσωση που κάνει, των θυτών µε
τα θύµατα, των δολοφόνων δηλαδή και των θυµάτων των δολοφόνων.
Φυσικά, δολοφόνοι ήταν ο φασισµός, ο Χίτλερ, εννοούµε το
ναζιστικό τέρας συνολικά, το οποίο -ξαναλέω- γεννήθηκε µέσα
από το ίδιο το σύστηµα, που στηρίχθηκε στην αρχή, αλλά και αργότερα, γιατί έχουµε και τα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Δεν
πρέπει, λοιπόν, κανένας να πέσει σε αυτή την παγίδα της διαστρέβλωσης της Ιστορίας, η οποία δεν σηµαδεύει το παρελθόν.
Σηµαδεύει το µέλλον. Δηλητηριάζει τη νεολαία µε ψευτιές και µε
διάφορες πλαστογραφήσεις της ίδιας της Ιστορίας.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τιµώντας την 9η Μάη,
καταθέτουµε στεφάνια σήµερα σε διάφορα µνηµεία, σε όλη την
Ελλάδα, γιατί είναι αυτές οι συνθήκες που δεν επιτρέπουν να κάνουµε µαζικές εκδηλώσεις. Τιµούµε την 9η Μάη σαν ηµέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών και καλούµε τον κόσµο να διαβάσει
Ιστορία και όχι την πλαστογραφία της Ιστορίας.
Όπως σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, η Ιαπωνία παραδόθηκε
τον Σεπτέµβριο, αλλά διαπράχθηκε το πιο στυγερό έγκληµα στην
ανθρωπότητα, που ήταν αχρείαστο, και ήταν ο πυρηνικός βοµβαρδισµός της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι, ενώ η Ιαπωνία ήταν
έτοιµη να παραδοθεί.
Σήµερα, λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρα αυτά τα µηνύµατα και η
αναγέννηση του φασισµού έχει κοινά στοιχεία µε το παρελθόν.
Δεν θέλω να καταχραστώ περισσότερο τον χρόνο, απλά θέλω να
πω ότι όσοι προσπαθούν σήµερα να δηλητηριάσουν τον κόσµο
και να πλαστογραφήσουν την Ιστορία, να ξέρουν ότι δεν θα το
καταφέρουν. Είµαστε κι εµείς εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για την επικαιρότητα που είπατε, κύριε Παφίλη, πρέπει να σας πω ότι το 2014 ως
ελληνική κυβέρνηση -είχα τότε την τιµή να είµαι Υπουργός Δικαιοσύνης- εισηγηθήκαµε στο Κοινοβούλιο και ψηφίστηκε διάταξη στον αντιρατσιστικό νόµο, σύµφωνα µε την οποία όποιοι
κακόβουλα αρνούνται ή εκθειάζουν τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητος, τα εγκλήµατα πολέµου, τις γενοκτονίες και το Ολοκαύτωµα, έχουν τις ποινικές ευθύνες τους. Συνεπώς, βλέπετε ότι
οι Έλληνες τιµούν και γνωρίζουν.
Ορίστε, κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η 9η Μαΐου είναι µια ηµέρα µνήµης, είναι µια ηµέρα µνήµης
όλου του ελεύθερου κόσµου. Οι Έλληνες βίωσαν τον ναζισµό,
τον φασισµό, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις εκτελέσεις, την
καταστροφή.
Η Ελληνική λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµά την
Ηµέρα αυτή µε καταθέσεις στεφανιών. Αυτό το οποίο εµείς
έχουµε να πούµε είναι το εξής: Δεν πρέπει να ξεχάσουµε τις γερµανικές επανορθώσεις. Φοβούµαι πολύ -δεν το κάνω ούτε κοµµατικά ούτε προς άγραν ψήφων από κανέναν, αυτό δεν είναι κάτι
που µπορεί ναι το εκµεταλλευθεί κανένα κόµµα- ότι και η προηγούµενη και η σηµερινή Κυβέρνηση έχουν ξεχάσει αυτό, το
οποίο οφείλει να κάνει πάντα η πατρίδα µας, δηλαδή να ζητήσει
πίσω από τη Γερµανία αυτά τα οποία δικαιούται. Οι καταστροφές
ήταν τεράστιες.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι µαζί και από αυτή τη Βουλή, η οποία
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πραγµατικά είναι µια πάρα πολύ σοβαρή Βουλή, να ξεκινήσουµε
αυτόν τον αγώνα, ασχέτως αν πρόσφατα η κ. Μέρκελ πήγε απέναντι από τις γερµανικές επανορθώσεις, που οφείλει η Γερµανία
στην πατρίδα µας.
Επίσης, πρέπει να πω ότι όλοι µας πρέπει να θυµόµαστε τη ναζιστική κατοχή. Πρέπει να θυµόµαστε τον φασισµό είτε αυτός
είναι κόκκινος είτε είναι µαύρος. Πρέπει να θυµόµαστε ότι η πατρίδα µας πολέµησε και να πούµε σε όλο τον κόσµο ότι οι ήρωες
πολέµησαν σαν Έλληνες.
Τιµούµε, λοιπόν, τη σηµερινή µέρα και ευχαριστούµε τη Βουλή
,που αυτό έγινε πράξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να διαβάσετε την ιστορία και το λεξικό, να δείτε τι σηµαίνει φασισµός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Αγαπητέ µου, κύριε Παφίλη, το
Σύµφωνο Μολότοφ-Ρίµπεντροπ δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Δεν
θέλω να σας κάνω µαθήµατα ιστορίας, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σήµερα είναι ηµέρα µνήµης. Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς τη συµφωνία του Μονάχου τη
διαβάσατε; Ποιος την έκανε; Ποιος έδωσε την Τσεχοσλοβακία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παφίλη,
είναι πολύ ιερή η ηµέρα σήµερα. Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι ιερή ηµέρα
σήµερα, αλλά δεν µπορεί ο συνάδελφος να διαστρεβλώνει την
ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μυλωνάκη,
όπως είπε πριν και ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης, η
χώρα µας δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή για τις
επανορθώσεις και για τις αποζηµιώσεις. Συνεπώς, είναι ενεργή
η προσπάθεια.
Ο κ. Γρηγοριάδης έχει τον λόγο από το ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Δυστυχώς σήµερα, κύριε Υπουργέ, εβδοµήντα χρόνια από την
ηµέρα που ο Ροµπέρ Σουµάν, Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας στο Παρίσι, πρότεινε στα κράτη της Ευρώπης µία νέα
µορφή συνεργασίας πιο βαθιάς, πιο ενεργούς, η οποία θα απέτρεπε τελικά το ενδεχόµενο κάθε πολέµου στο µέλλον, τα πράγµατα στην Ευρωπαϊκή µας Ένωση φαντάζουν πιο δυσοίωνα από
κάθε άλλη φορά, σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος
που µεσολάβησε από τότε.
Είναι κατακερµατισµένη η Ευρώπη. Μία Ευρώπη που δεν µπορεί να συνεννοηθεί ούτε στα στοιχειώδη µεταξύ της, µια Ευρώπη
που δεν µπορεί να καταφέρει να βοηθούν οι ισχυρότεροι τους
πιο ανίσχυρους, µια Ευρώπη που δεν µπορεί καν να συνεργαστεί
στο πως θα διαχειριστεί προβλήµατα που την αφορούν ολόκληρη, όπως είναι το προσφυγικό, όπως είναι η οικονοµική κρίση
των νότιων χωρών.
Αν δεν κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας µαχητικά, εννοώ
αν δεν χρησιµοποιήσουµε όλα τα όπλα, για να ξυπνήσουµε αυτή
την Ευρώπη και κυρίως τα «αφεντικά» και ακόµα πιο κυρίως τα
εξωθεσµικά «αφεντικά», που κάνουν κουµάντο αυτή τη στιγµή
στην Ευρώπη, θα είµαστε άξιοι της µοίρας µας και µοιραία αυτή
η Ευρώπη σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, πολύ φοβόµαστε, ότι
δεν θα υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Γρηγοριάδη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Λιβανός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Καλά κάνατε και αναφερθήκατε. Η ηµέρα της Ευρώπης, η ηµέρα της ειρήνης είναι µία ευκαιρία να θυµόµαστε τις µάχες κατά του
φασισµού, όπως πολύ σωστά είπαν οι συνάδελφοι, κατά του ναζισµού και κατά οποιασδήποτε άλλης µορφής ολοκληρωτισµού.
Εµείς, οι σύγχρονοι ειδικά πολιτικοί, έχουµε την επιπλέον υποχρέωση, όχι µόνο να στεκόµαστε όρθιοι να θυµόµαστε αυτές τις
στιγµές και να βγάζουµε απλούς λόγους, αλλά µε τον καθηµερινό µας αγώνα να τιµούµε την ειρήνη και τη δηµοκρατία και να
µην διχαζόµαστε χωρίς λόγο.
Μιας κι αναφερθήκατε στην Ηµέρα της Μητέρας, η συνάδελφος από το ΚΙΝΑΛ νοµίζω ότι µας κάλυψε όλους. Ήθελα απλά,
να πω ότι όλοι τιµούµε τις µανάδες µας, τις µανάδες όλων των

12662

παιδιών του κόσµου και κυρίως, αυτές οι οποίες έχουν χάσει τα
παιδιά τους.
Όσον αφορά στον πρώην συνάδελφό µας, τον πρώην Υπουργό, Δηµήτριο Κρεµαστινό, η Νέα Δηµοκρατία τιµά τη µνήµη του
κι εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του. Νοµίζω
ότι όλοι µας θυµόµαστε και την πορεία του ως γιατρού, που βοήθησε χιλιάδες συµπολίτες µας και την πορεία του ως ακαδηµαϊκού µε την πανεπιστηµιακή παρουσία του, αλλά και την πολιτική
πορεία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, καθώς και τη συµµετοχή του σε ουσιαστικές αλλαγές, που
είχαν να κάνουν µε τη δηµόσια υγεία, το έργο του στο «Αττικό»,
το έργο του στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
πολλά άλλα που έκανε.
Θέλω να σταθώ, όµως, σε ένα τελευταίο. Ήταν µπροστάρης
στον αγώνα, για την τηλεϊατρική, όταν την ξεκίνησε.
Είναι µια απώλεια και για τον επιστηµονικό κόσµο και για τον
ιατρικό κόσµο και για τον κοινοβουλευτικό κόσµο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Λιβανέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο
λόγια για τον θάνατο του Κρεµαστινού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εκ µέρους του ΚΚΕ, θέλουµε να εκφράσουµε τη θλίψη µας για την απώλεια ενός µεγάλου επιστήµονα και πολιτικού, µε τεράστια προσφορά στον τόπο και µε
χαρακτηριστικό ότι σε όλη αυτή την πορεία, πορεύτηκε µε σεµνότητα και ήθος. Θέλουµε να µεταφέρουµε τα συλλυπητήρια
στην οικογένειά του, αλλά και στο κόµµα του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Κεγκέρογλου
έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή έγινε αναφορά στον αείµνηστο Δηµήτρη Κρεµαστινό, θέλω να πω ότι το πρωί έγινε αναφορά από το Προεδρείο, από τον κ. Λαµπρούλη κι είχαµε την
ευκαιρία να κάνουµε µια µικρή τοποθέτηση. Ίσως και στην ώρα
του, να δει το Προεδρείο και την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη
µνήµη του Δηµήτρη Κρεµαστινού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, το πρωί υπήρξαν οι αναφορές και έχουν υπάρξει και δηλώσεις των κοµµάτων και των αρχηγών, ιδιαίτερα της πολιτικής
του οικογένειας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ παίρνω τον λόγο για να θυµίσω στην Αίθουσα –πραγµατικά, είµαι πολύ φορτισµένος, συγκινησιακά- ότι µε τον αείµνηστο
Δηµήτρη Κρεµαστινό, από τη θέση που κάθεστε εσείς τώρα, επί
τετραετίας συνεργαστήκαµε στο Προεδρείο της Βουλής. Με
τρόπο άψογο, πλήρη και απολύτως επαρκή στα θεσµικά του καθήκοντα, µε δηµοκρατική ευαισθησία, πέραν της επιστηµοσύνης
του και της πολιτικής του συνέπειας, εξετέλεσε τον ρόλο του,
κατά τον καλύτερο τρόπο.
Αυτή η Αίθουσα πραγµατικά έχει µνήµες και το αποτύπωµά
του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, πράγµατι είχα υπόψη µου την ενός λεπτού σιγή, αλλά είχα
την εντύπωση ότι το πρωί µε τις αναφορές είχε πραγµατοποιηθεί. Μου είπε, όµως, τώρα η γραµµατέας ότι δεν έγινε.
Η αναφορά όµως, µέσα από το κείµενο που διάβασα, όσον
αφορά στην τοποθέτησή του για τη Γιορτή της Μητέρας ήταν
ό,τι πρέπει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρήσουµε ενός
λεπτού σιγή για τον αείµνηστο συνάδελφό µας.
(Στο σηµείο αυτό, τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία του η µνήµη!
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν στις 6-5-2020 πρόταση νόµου: «Μέτρα στήριξης για το σύνολο των εργαζοµένων στον χώρο της Τέχνης και
του Πολιτισµού».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να ολοκληρώσω,
κύριε Κεγκέρογλου και αµέσως µετά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4636/2019
(A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
28ης Απριλίου 2020 και της 8ης Μαΐου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση οργανωµένη, ενιαία επί της αρχής,
επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Στη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα τοποθετηθούν οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές για δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι για δώδεκα λεπτά, οι οµιλητές του καταλόγου για
επτά λεπτά και ο αρµόδιος Υπουργός για δεκαοχτώ λεπτά, σύµφωνα µε τα άρθρα 64, 97, 98 και 108 του Κανονισµού της Βουλής.
Σχετικά µε τους οµιλητές, προτείνω τα κόµµατα να εκπροσωπηθούν κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής τους δύναµης, µε
έναν κύκλο σαράντα ένα Βουλευτών ως εξής: Είκοσι δύο Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, δώδεκα Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από το Κίνηµα Αλλαγής, δύο Βουλευτές
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και από ένας Βουλευτή
από την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 αντίστοιχα.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συµφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Κατσαφάδο, θα δώσω τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου για ένα
λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτηµα προς την Κυβέρνηση, που
αφορά το νοµοσχέδιο, προκειµένου να διευκολυνθεί και η σύνθεση και η συζήτηση το επόµενο διάστηµα, που οφείλουµε να το
πράξουµε, µέσα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
Ο εισηγητής µας κ. Καµίνης, µε πολύ εµπεριστατωµένο και
ολοκληρωµένο τρόπο, τοποθετήθηκε στην επιτροπή. Κατακρίναµε και καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για συγκεκριµένες διατάξεις, που θεωρούµε ότι είναι πραγµατικά οπισθοδροµικές για το
πολιτικό µας σύστηµα γενικότερα και για τη σύγχρονη εποχή,
αφού χαρακτηρίζονται πρώτα απ’ όλα από τη δηµιουργία ενός
Υπουργείου µετακλητών, αδιαφανείς διαδικασίες, απόρρητες
συµβάσεις, µυστικά κονδύλια.
Κλείνω µε αυτό, λέγοντας ότι καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις, προκειµένου να συµβάλει στην
οµαλή, γόνιµη και δηµιουργική συζήτηση µέσα στην Αίθουσα
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας άκουσε ο Υπουργός, θα µιλήσει µετά τους εισηγητές και θα πει τις απόψεις
του.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, για ένα λεπτό.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχουµε κάνει µια ουσιαστική συζήτηση
στις επιτροπές και έχουµε απαντήσει σε όλα τα θέµατα που
έχουν τεθεί. Για λόγους πολιτικού εντυπωσιασµού, να ζητάτε τον
λόγο πριν από τους εισηγητές, όχι για θέµα διαδικαστικό, αλλά
για θέµα επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, είναι κάτι που δεν συνάδει µε την κοινοβουλευτική πρακτική. Έχετε καταθέσει µία
τροπολογία, έχετε τις απόψεις σας ως κόµµα, που είναι απολύτως σεβαστές, θα απαντήσουν οι εισηγητές, θα απαντήσει και η
Κυβέρνηση. Η δηµιουργία εντυπώσεων δεν νοµίζω ότι ωφελεί σε
τίποτα.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ενόψει τού ότι οι
οµιλητές είναι αρκετοί, θα παρακαλούσα, πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις, να τηρείται ο χρόνος, για να µπορέσουν να µιλήσουν
όλοι. Ο χρόνος αφορά, κυρίως, τους εισηγητές, τον κύριο Υπουργό και τους Βουλευτές, για να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι.
Είναι συνολικά σαράντα ένας Βουλευτές. Θα πρέπει ο χρόνος να
είναι περιορισµένος. Με ποια έννοια το λέω; Το Προεδρείο δεν
επιθυµεί να διακόπτει τους οµιλητές ούτε να κλείνει τα µικρόφωνα, αλλά παρακαλώ οι οµιλητές να περιοριστούν στον χρόνο,
που πρέπει να µιλήσουν, ώστε να υπάρχει µια ισότητα για όλους
τους συναδέλφους και να µην ερχόµαστε σε δύσκολη θέση όλοι
οι προεδρεύοντες, να σας διακόπτουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσαφάδος, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεταναστευτικό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά
χρόνια την πατρίδα µας. Δεν είναι ένα µονοδιάστατο θέµα, έχει
την εθνική, την κοινωνική και την ανθρωπιστική του διάσταση.
Η Κυβέρνηση νοµοθετεί και έρχεται µέσα σε αυτές τις κρίσιµες
ώρες του κορωνοϊού, δείχνοντας πόσο ψηλά είναι στις προτεραιότητες της η επίλυση και η ταχύτητα, µε την οποία πρέπει να λειτουργήσουµε γύρω απ’ αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα, που
ταλαιπωρεί τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Αφουγκραζόµαστε την απαίτηση του ελληνικού λαού, αφουγκραζόµαστε την
απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας, για να µπει ένα τέλος, να
δοθεί µία λύση σ’ αυτό το πρόβληµα το οποίο µας ταλαιπωρεί
τόσα χρόνια.
Προσπαθούµε να κερδίσουµε και να συνεχίσουµε, όχι µόνο τις
προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον περασµένο χειµώνα, όπου φέραµε ένα νοµοθέτηµα, που δείχνει ότι έχει ισορροπήσει τα πράγµατα. Φέραµε έναν νόµο, ο οποίος φαίνεται ότι
εφαρµόζεται και έχουµε πάρα πολύ θετικά αποτελέσµατα σε ό,τι
έχει να κάνει µε την ταχύτητα και την απόδοση των διαδικασιών,
γύρω από το άσυλο, αλλά προσπαθούµε να εκµεταλλευτούµε και
τη χρονική συγκυρία, µετά την επιτυχία, την οποία είχαµε στον
Έβρο. Μια επιτυχία, η οποία έδειξε ότι η χώρα µας έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα και κυρίως, έχει τη θέληση, τη βούληση να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει τα σύνορά µας είτε
είναι θαλάσσια είτε είναι χερσαία. Τα σύνορα της Ελλάδας, τα
σύνορα των Ελλήνων, τα σύνορα της Ευρώπης. Και ήταν, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σηµαντική η παρουσία όλων αυτών
των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι ήλθαν και είδαν ιδίοις όµµασι
όλο αυτό το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο παίζει η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Άρα, λοιπόν, η προσπάθεια της Κυβέρνησης συνεχίζεται σε διπλωµατικό επίπεδο. Γιατί κατηγορηθήκαµε, κατά τη συνεδρίαση
των επιτροπών, ότι το µόνο το οποίο κάνουµε είναι να προσπαθούµε να νοµοθετούµε και να αυστηροποιούµε τις διαδικασίες
στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Να σας θυµίσω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας διεθνοποίησε το προσφυγικό και µεταναστευτικό
πρόβληµα, το οποίο βιώνει η Ελλάδα. Να σας θυµίσω ότι έχει
ανοίξει η συζήτηση για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, γιατί θα πρέπει όλο αυτό το βάρος να το επιµεριστούν
όλες οι χώρες και όχι µόνο οι χώρες, οι οποίες είναι στα σύνορα
της Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δείχνουµε και κάτι ακόµα. Δείχνουµε ότι δεν µένουµε στατικοί
απέναντι στα πράγµατα. Σας είπα ότι καταθέσαµε και ψηφίσαµε
έναν νόµο τον προηγούµενο χειµώνα, τον Νοέµβριο, ο οποίος
έχει αποτελέσµατα. Καθίσαµε, όµως και παρακολουθήσαµε την
όλη διαδικασία, µελετήσαµε τα τυχόν προβλήµατα, τις τυχόν καθυστερήσεις, οι οποίες δηµιουργούνται από την εφαρµογή και
του δικού µας νόµου.
Ερχόµαστε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο να διορθώσουµε
και να ολοκληρώσουµε αυτήν τη διαδικασία, η οποία θα δείξει
και στους Ευρωπαίους, αλλά κυρίως, σε όλους αυτούς τους λαθροδιακινητές ότι απέναντί τους έχουν µια σοβαρή χώρα, απέναντί τους έχουν να κάνουν µε ένα κράτος, το οποίο έχει
µηχανισµούς, οι οποίοι µπορούν να ανταπεξέλθουν κάτω από
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αυτές τις δύσκολες συγκυρίες κι απέναντι και στους πρόσφυγες,
απέναντι σε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι οφείλουµε και πρέπει κάποια στιγµή να διαχωρίσουµε αυτούς οι οποίοι έχουν δικαίωµα
διεθνούς προστασίας, από αυτούς οι οποίοι παρανόµως µπαίνουν στη χώρα µας και προσπαθούν να διεκδικήσουν τα ίδια
οφέλη και να µπουν στην ίδια κατηγορία µε όσους είναι κατατρεγµένοι από τους πολέµους, τους οποίους βιώνουν στις χώρες
τους.
Τι κάνουµε, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ενοποιούµε τη διαδικασία πλήρους καταγραφής, αποκλειστικά από την υπηρεσία
υποδοχής και ταυτοποίησης. Δεν βάζουµε, λοιπόν, την Υπηρεσία
Ασύλου να διενεργεί αυτό το έργο και την αφήνουµε να έχει µόνο
τις συνεντεύξεις και την έκδοση αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, αποσυµφορίζουµε, αφήνουµε ανθρώπινους πόρους, ούτως ώστε να
διοχετευτούν αποκλειστικά στο κύριο έργο της Υπηρεσίας Ασύλου. Παράλληλα, για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε αυτήν τη
διαδικασία, δηµιουργούµε το Μητρώο Εισηγητών Βοηθών Χειριστών Ασύλου, ένα µητρώο, το οποίο θα απαρτίζεται από τοπικούς δικηγόρους, από τους δικηγορικούς συλλόγους των κατά
τόπους περιοχών, ούτως ώστε να µπορέσουν να υποβοηθήσουν,
για να λειτουργεί ταχύτερα η όλη διαδικασία.
Δεύτερο πράγµα, το οποίο κάνουµε: µειώνουµε τον χρόνο εξέτασης και έκδοσης αποφάσεων προσφυγών, κατόπιν των απορριπτικών αποφάσεων που θα έχουν από τον πρώτο βαθµό.
Πρώτη προτεραιότητα και σε αυτήν τη διαδικασία -οφείλουµε
να το τονίσουµε εδώ- έχουν οι πρόσφυγες και µετανάστες, οι
οποίοι βρίσκονται στα νησιά, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε
στην αποσυµφόρησή τους, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επιταχύνουµε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου για έναν ταχύτερο
διαχωρισµό των προσφύγων από τους παράτυπους µετανάστες.
Προσπαθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -αυτή ίσως να
είναι και η ιδεολογική διαφορά µας µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να διαχωρίσουµε τους πρόσφυγες από τους παράτυπα
εισερχόµενους µετανάστες στη χώρα µας. Έχουµε ως στόχο να
µπορέσουµε να ενισχύσουµε τη διαδικασία που έχει να κάνει µε
τις επιστροφές και µε τις απελάσεις. Μιλήσαµε µε νούµερα. Ήδη
το προηγούµενο σύστηµα, το οποίο ακολουθούµε, έχει αρχίσει
και αποδίδει. Δεν λέµε, σε καµµία περίπτωση, ότι λύσαµε το πρόβληµα. Εδώ είµαστε, όµως.
Κοιτάξτε. Εµείς το έχουµε ως προτεραιότητα σε σχέση µε
εσάς, που αυτό το ζήτηµα το κρύβατε κάτω από το χαλί. Αυτή
είναι η µεγάλη διαφορά που έχουµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακαλούσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα µε διαδεχθεί σε αυτό
το Βήµα, να µας πει κάποια στιγµή πόσους µετανάστες και πόσους πρόσφυγες αντέχει αυτή η χώρα, για να µην κάνουµε τους
τζάµπα ανθρωπιστές εδώ. Αυτή η συζήτηση δεν έχει θέση µόνο
µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, αλλά και έξω από αυτήν την Αίθουσα. Ο κ. Τσίπρας, µε αφορµή την κρίση στον Έβρο, είπε, σε
σχέση µε την ανακοίνωση, την οποία είχε βγάλει η Νεολαία του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλοι πρέπει να µπουν µέσα στη χώρα, ότι είναι παιδιά
και δεν µπορούν να καταλάβουν το βάρος και την ευθύνη, την
οποία έχει η εξουσία. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τον εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα µε διαδεχτεί σε αυτό το Βήµα, να µας πει
ένα νούµερο: πόσους πρόσφυγες, πόσους µετανάστες µπορεί
να αντέξει αυτή η χώρα των δέκα εκατοµµυρίων κατοίκων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσω και σε ένα άλλο
θέµα, το οποίο έχει δηµιουργήσει αντιδράσεις κι αυτό είναι τα
κλειστά κέντρα. Κλειστά κέντρα τα οποία θα αντικαταστήσουν τα
ανοιχτά κέντρα. Με τη λειτουργία των κλειστών κέντρων σε ελάχιστες µέρες, θα κλείσουν όλες οι ανοιχτές δοµές. Γιατί κάνουµε
τα κλειστά κέντρα; Για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες ασφάλειας τόσο για πρόσφυγες και τους µετανάστες, όσο
και για την κοινωνία. Υποχρέωσή µας δεν είναι; Πώς όλοι οι Έλληνες πολίτες διέπονται από κάποιες αρχές και κάποιους κανόνες; Έτσι και όσοι οι µετανάστες διαµένουν στη χώρα µας είτε
είναι πρόσφυγες είτε είναι µετανάστες πρέπει και αυτοί να ενστερνίζονται όλους αυτούς τους κανόνες, τους οποίους έχει η
χώρα που τους υποδέχεται.
Θα υπάρχουν, λοιπόν, σύγχρονα κλειστά κέντρα, όπου θα
προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε όλους αυτούς τους ευάλωτους
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και να τους ενισχύσουµε. Θα υπάρχουν, όµως, κλειστά κέντρα
απ’ όπου δεν θα µπορεί να βγαίνει κανένας το βράδυ, όπου θα
υπάρχει ωράριο επισκεψιµότητας, όπου θα µπορέσουµε να κρατάµε µέσα εκεί και όλους αυτούς των οποίων απορρίπτονται οι
αιτήσεις ασύλου και οι οποίοι πρέπει να απελαθούν από τη χώρα.
Διότι, τι βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο καθένας ελεύθερα µπορούσε και γύριζε και πήγαινε
όπου ήθελε, µε αποτέλεσµα, όταν έρχονταν οι απορριπτικές αποφάσεις ,να µην µπορεί να τους βρει το κράτος για να τους απελάσει. Σε αυτό, λοιπόν, το θέµα βάζουµε ένα τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε και κάτι, σε σχέση
µε τα ασυνόδευτα και τα ανήλικα. Ενισχύουµε την προστασία των
ασυνόδευτων ανηλίκων. Τι κάνουµε; Ορίζουµε µία Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως αρµόδια εθνική
αρχή γύρω από αυτό το θέµα. Πιστεύουµε ότι πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα να προστατευτούν αυτοί, που πραγµατικά
το έχουν ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν θυµάστε,
έθεσε το συγκεκριµένο θέµα στη Σύνοδο Κορυφής και ήδη, κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού, υπήρξαν µεταφορές
ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Ας µην οδηγούµαστε, όµως, από το ένα άκρο στο άλλο, ας µην
αντιµετωπίζουµε τους ασυνόδευτους ως ανηλίκους. Βάζουµε κανόνες, ούτως ώστε να πιστοποιούνται αυτοί που πραγµατικά είναι
ανήλικοι. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι κακό αυτό. Με τη διαδικασία
για την ευαλωτότητα, που είχατε κάνει, δεκάδες χιλιάδες έπαιρναν τον χαρακτηρισµό «ευάλωτοι» και µετά εξαφανίζονταν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να τονίσουµε ότι σε
αυτό το νοµοσχέδιο βάζουµε και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων πληροφορικής, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Να ανοίξω µία παρένθεση και σε αυτό: Πλέον όποιος ταυτοποιείται, αν έχει e-mail, αν έχει δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
οφείλει να το καταθέσει. Ακούσαµε µία κριτική για το ότι θα του
στέλνουµε τις αποφάσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και θα
πρέπει να απαντήσει µέσα σε δύο ηµέρες. Είναι λίγος ο χρόνος,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι έχει να κάνει παραπάνω ένας
άνθρωπος, ο οποίος έχει e-mail, ο οποίος αναζητεί µε αγωνία το
αν θα πάρει άσυλο ή όχι, από το να κάθεται να κοιτάζει τη θυρίδα
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του για το αν αυτό το κράτος
την είχε εγκρίνει ή όχι; Πόσο καιρό χρειάζεται;
Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτές είναι
προφάσεις εν αµαρτίαις. Εµείς ,αυτό το οποίο θέλουµε, αυτό το
οποίο προσπαθούµε να κάνουµε, πάντοτε µε απόλυτο σεβασµό
σε όλες τις διεθνείς αρχές, σε όλους τους διεθνείς κανόνες, µε
απόλυτο σεβασµό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, είναι να
µπορέσουµε να µεταδώσουµε και να µεταφέρουµε σε φίλους,
αλλά και σε εχθρούς, σε διακινητές, σε δουλέµπορους, ότι αυτή
η χώρα πλέον έχει ένα σύστηµα δικαίου, αλλά ένα σύστηµα το
οποίο θα µπορέσει να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι.
Επιταχύνουµε τις διαδικασίες, αυστηροποιούµε το πλαίσιο,
γιατί έτσι πρέπει να κάνουµε, γιατί έτσι θα περάσουµε το µήνυµα
στους λαθροδιακινητές και έτσι θα περάσουµε και το µήνυµα σε
όλους τους άλλους ότι αυτή η χώρα δεν είναι η γη της επαγγελίας, αλλά είναι µία χώρα, η οποία τηρεί τη νοµιµότητα, προστατεύει αυτούς που το έχουν πραγµατικά ανάγκη, αλλά έχει και τη
δυνατότητα να γυρίσει πίσω όλους όσοι δεν δικαιούνται άσυλο.
Να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο έχει να κάνει µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Είµαστε µάρτυρες -δεν χρειάζεται να σας πω- του, πόσες
καταγγελίες έχουµε για τη δραστηριότητα των µη κυβερνητικών
οργανώσεων. Προφανώς και δεν παραγνωρίζουµε ότι υπάρχουν
µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν επιτελέσει σηµαντικότατο έργο, αλλά υπάρχουν και αρκετές µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούσαν αντιθεσµικά.
Τι κάνουµε, λοιπόν; Δηµιουργούµε ένα αυστηρό µητρώο µη
κυβερνητικών οργανώσεων µε κανόνες, µε έλεγχο, µε διαφάνεια,
µε λογοδοσία. Αυτό ζητά και η ελληνική κοινωνία, αυτό είναι και
η ηθική υποχρέωση που έχουµε απέναντι σε όλους αυτούς, που
διαχειρίζονται τα χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιτρέψτε µου να σταθώ σε δύο θέµατα, µε αφορµή και την
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τροπολογία, την οποία έχει καταθέσει το Κίνηµα Αλλαγής. Ούτε
εµείς είµαστε υπέρ των µετακλητών υπαλλήλων. Το είπε και ο
κύριος Υπουργός στην τοποθέτησή του. Καταλαβαίνουµε τις ειδικές συνθήκες; Καταλαβαίνουµε την ανάγκη, η οποία υπάρχει
ή σφυρίζουµε αδιάφορα;
Είναι µετακλητοί υπάλληλοι. Αυτή είναι µία ιδιαιτερότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για πρώτη φορά θεσπίζουµε θέσεις
µετακλητών υπαλλήλων µε θητεία, γιατί αυτή η Κυβέρνηση, από
τον προηγούµενο νόµο που έχει καταθέσει, έχει κάνει ό,τι µπορεί, ούτως ώστε αυτό το άδειο κουφάρι που βρήκαµε, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να ενισχυθεί. Μην µου πείτε
ότι δεν ήταν άδειο, γιατί σας µιλήσαµε µε νούµερα µέσα στις επιτροπές. Έναν δικηγόρο είχε η νοµική υπηρεσία, τέσσερις µηχανικούς είχε η τεχνική υπηρεσία και κατά τα άλλα είχε και τεχνική
και νοµική υπηρεσία!
Δεν διώξαµε κανέναν συµβασιούχο. Ανανέωσαµε τη θητεία
οκτακοσίων ογδόντα συµβασιούχων, από τους οκτακόσιους ενενήντα επτά, που είχε προσλάβει η προηγούµενη κυβέρνησή τους.
Από ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε βάλει µετακλητούς σε θέσεις ευθύνης. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου µετακλητός
δεν είναι; Δεν τον αλλάξαµε. Ο διευθυντής της Αρχής Προσφυγών µετακλητός δεν είναι; Δεν τον αλλάξαµε. Αντιλαµβανόµαστε
την ανάγκη. Πρέπει να λειτουργήσουµε. Είναι κρίσιµες οι στιγµές. Γι’ αυτό, παρ’ όλη τη διαδικασία την οποία κάναµε µε τον
προηγούµενο νόµο, µε τον οποίο θεσπίσαµε κριτήρια, δώσαµε
παροχές για να γίνουν αποσπάσεις και µετατάξεις από το δηµόσιο, τις ενισχύουµε περαιτέρω και µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δίνουµε τη δυνατότητα σε όποιον πάρει απόσπαση από το δηµόσιο
ή όποιος κάνει µετάταξη στο Υπουργείο να έχει το δικαίωµα να
κατέχει και θέση ευθύνης και πάρα πολλά άλλα ευεργετήµατα.
Θέλουµε να στελεχώσουµε το Υπουργείο, θέλουµε να αφήσουµε ένα πραγµατικό Υπουργείο. Καταλαβαίνουµε το τεράστιο
έργο, το οποίο έχει να κάνει. Καταλάβετε, όµως, κι εσείς ότι δεν
υπάρχει µαγικό ραβδάκι, γιατί υπάρχουν δυστυχώς όλες αυτές
οι χρονοβόρες διαδικασίες, που µας αναγκάζουν εκ των πραγµάτων να ακολουθήσουµε µία τακτική την οποία ακολούθησε και
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέµα των απόρρητων δαπανών αποσαφηνίστηκε. Κατ’
αρχάς, υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι πρωτοτυπία. Τα απόρρητα
κονδύλια υπάρχουν τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και περνάνε µέσα
από τη Βουλή. Άρα, δεν είναι τόσο απόρρητα. Υπάρχει µια ολόκληρη διαδικασία και υπάρχουν και περαιτέρω ασφαλιστικές δικλίδες, τις οποίες βάζουµε σε ό,τι έχει να κάνει µε τις απόρρητες
δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπάρχει
και µία τριµελής επιτροπή, η οποία θα τις εγκρίνει και η οποία θα
στελεχώνεται από δηµοσίους υπαλλήλους.
Πραγµατικά, αναρωτιέµαι, δεν µπορούµε να αντιληφθούµε ότι
είναι απαραίτητες αυτές οι απόρρητες δαπάνες; Δεν µπορούµε
να αντιληφθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουµε να
κάνουµε µε λαθροδιακινητές;
Βεβαίως, είναι αγαστή η συνεργασία, η οποία υπάρχει µε τις
διωκτικές αρχές. Όµως, αυτές δεν είναι δαπάνες αυτού του
Υπουργείου; Δεν είναι υποχρεώσεις αυτού του Υπουργείου, το
πώς θα µπορέσει να αντιµετωπίσει τους λαθροδιακινητές, το πώς
θα αντιµετωπίσει τα κυκλώµατα αυτών που εµποδίζουν να γίνονται οι επιστροφές, να γυρίζουν αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο
πίσω, το πώς θα µπορέσει να αντιµετωπίσει την έκρυθµη κατάσταση που προσπαθούν κάποιοι να δηµιουργήσουν στις δοµές
φιλοξενίας; Είναι δυνατόν να µην υπάρχουν απόρρητες δαπάνες,
οι οποίες, όπως σας είπα, δεν είναι τόσο απόρρητες; Για να µην
πω ότι δεν είναι καν απόρρητες, γιατί περνούν µέσα από τη διαδικασία ,που έχει ορίσει η Βουλή.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ελπίδα, γι’ αυτό
το τόσο κρίσιµο θέµα, να µπορέσει επιτέλους η χώρα µας να
αποκτήσει µία εθνική γραµµή. Εµείς κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν.
Δεν είµαστε υπέρ των άκρων. Ακολουθούµε µία µέση οδό. Δεν
είµαστε δογµατικοί απέναντι στις ιδεοληψίες, τις οποίες έχουµε
ή στην ιδεολογία µας. Πάνω και πέρα από την ιδεολογία µας βάζουµε τον ρεαλισµό και την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα
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είναι ότι πρέπει να κοιτάξουµε και να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα κατάµατα, να αφουγκραστούµε την ελληνική κοινωνία και
να µπορέσουµε να δώσουµε ένα µήνυµα, ότι αυτό το κράτος
πλέον έχει δοµές σύγχρονες, δοµές οι οποίες σέβονται το διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό το κράτος µπορεί να υπερασπιστεί και τα
σύνορά του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κατσαφάδο, ευχαριστούµε και για τη σχετική τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ψυχογιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κι εγώ
να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου Δηµητρίου Κρεµαστινού.
Υπήρξε ένας αξιοπρεπέστατος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος
και Πρόεδρος της Βουλής, και επιστήµονας. Συνεργαστήκαµε
τα προηγούµενα χρόνια. Τον κοινοβουλευτικό του ρόλο, τον υπηρέτησε µε µεγάλη αξιοπρέπεια και ποιότητα. Θέλουµε, λοιπόν,
και εµείς να εκφράσουµε µε τα θερµά µας συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους του.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τον ρόλο της µάνας, που είναι και
η µέρα σήµερα που τιµάται αυτή από τη Βουλή. Της µάνας, που
έχει να επιτελέσει ένα τεράστιο έργο στη σύγχρονη κοινωνία,
χωρίς να έχει τα απαραίτητα δικαιώµατα, εργασιακά και κοινωνικά, όποια και να είναι αυτή η µάνα, σε όποια πλευρά του κόσµου. Να πούµε ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η πολιτεία και κάθε κράτος, προκειµένου να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια και τη στήριξή της.
Είναι, όµως, και η αντιφασιστική νίκη των λαών, η οποία έδωσε
τέλος στη θηριωδία του ναζισµού. Η χώρα µας έχυσε πολύ αίµα,
µέσα από την εποποιία της Εθνικής Αντίστασης. Το πόρισµα της
επιτροπής της Βουλής πρέπει να αξιοποιηθεί άµεσα, όπως διαµορφώθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Να µην ξεχάσουµε ποτέ τι
σήµαινε το τέρας, το σκοτεινό τοπίο, το σκοτεινό περιβάλλον και
το σκοτεινό καθεστώς, που δηµιούργησε η ναζιστική θηριωδία,
να αποφεύγουµε συµψηφισµούς και επικίνδυνες εξισώσεις και
θεωρίες των δύο άκρων και να κοιτάζουµε πώς στην καθηµερινότητά µας θα αντιπαλεύουµε κάθε µικρή και µεγάλη φασιστική
λογική.
Έρχοµαι τώρα στα του νοµοσχεδίου.
Κύριοι Υπουργοί, δεν ξέρω αν είδατε σήµερα το πρωί τη σύσταση της αρµόδιας επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης κ.
Μιγιάτοβιτς, στους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να
µην ψηφίσουν υπέρ αυτής της γενικευµένης και αόριστης κράτησης, την οποία διατηρείτε, µέσα σε δήθεν κλειστές ελεγχόµενες δοµές, που θα είναι κέντρα κράτησης-φυλακές.
Σας το είχαµε επισηµάνει. Θα εκθέσει τη χώρα, θα µας δηµιουργήσει προβλήµατα και σε άλλα πεδία της διαπραγµάτευσης.
Παραβιάζει κατάφωρα δικαιώµατα, δηµιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις στα νησιά και πρέπει να το δείτε, διότι η διοικητική κράτηση πρέπει να είναι εξαίρεση και όχι κανόνας, όπως το κάνετε
εσείς, και για όλους τους ευάλωτους.
Είχαµε όµως και την κ. Γιόχανσον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -εντός εισαγωγικών ένας «εφιάλτης σας» το τελευταίο διάστηµα, συνεχώς παρεµβαίνει για να σας φέρει κοντά στην
ευρωπαϊκή νοµιµότητα- η οποία είπε ότι πολλές διατάξεις του νοµοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθούν, για να είναι συµβατές µε
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Δεν σας αγγίζουν αυτές οι αναφορές; Δεν πρέπει να τοποθετηθείτε επ’ αυτού; Δεν σας τα είπε η Αντιπολίτευση στη διάρκεια
των επιτροπών;
Ακούσαµε τις προηγούµενες ηµέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον κύριο Υπουργό να µιλάει για µηδενική παραµονή στα
νησιά και για δυναµική αποσυµφόρησή τους.
Σε ποια χώρα ζείτε; Είστε και νησιώτης. Θα πείτε αυτά τα
πράγµατα στους συµπατριώτες σας;
Μας δώσατε ένα δελτίο Τύπου µε τα στοιχεία του Απριλίου.
Ξέρετε τι λέτε; Έγινε αποσυµφόρηση 5,3%, άρα λιγότεροι στα
νησιά, από τον Δεκέµβριο του 2019. Δηλαδή, συγκρίνεστε µε τον
εαυτό σας. Αυτό ήταν το δελτίο Τύπου που µας δώσατε.
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Γιατί δεν συγκρίνεστε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε δεκαεπτά χιλιάδες ανθρώπους στα νησιά, και σήµερα εσείς έχετε περίπου
τριάντα τέσσερις χιλιάδες και θα έχουν ξεπεράσει τις σαράντα;
Πρέπει να είµαστε σοβαροί. Αυτά που λέµε, τα ακούνε οι άνθρωποι και βλέπουν την κατάσταση, που επικρατεί. Μην παίζετε
µε τους αριθµούς.
Αναφερθήκατε πολλές φορές στην κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας
και είχα πει ότι θα το αναλύσω στην Ολοµέλεια. Η κοινή δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας, να σας θυµίσω, ότι προέκυψε µετά το κλείσιµο των
συνόρων από οµοϊδεάτες σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Μην
µου πείτε ότι συµφωνείτε και ότι καλά έκαναν, διότι δεν έχουν
πάρει σχεδόν κανέναν πρόσφυγα και κατέστησαν την Ελλάδα
αποθήκη ψυχών. Έτσι, πήγαµε στην κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας.
Τι έκανε η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας; Μείωσε τις ροές. Σύµφωνοι. Όµως, εγκλώβισε ανθρώπους στα νησιά. Εκεί ο ν.4375/
2016 έδωσε το δικαίωµα, µε συγκεκριµένα κριτήρια για συγκεκριµένες κατηγορίες, µε βάση τις διεθνείς διατάξεις, να υπάρχει
το κριτήριο της ευαλωτότητας, που θα εξετάζεται, προκειµένου
να αποσυµφορίζονται τα νησιά και να µεταφέρονται στην ενδοχώρα. Εσείς µεταφέρατε ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ευάλωτοι
και µε βάση αυτή τη διαδικασία.
Καλό είναι να ρωτήσετε και ανθρώπους που έχετε στην Κυβέρνηση, όπως το Γενικό Γραµµατέα σας, για τις ευαλωτότητες που,
µε επιστηµονικά κριτήρια και µε την επαγγελµατική του ιδιότητα
και σωστά, δίνονταν στα νησιά σε ανθρώπους, που είχαν αυτά
τα συγκεκριµένα προβλήµατα, που προέβλεπε ο νόµος.
Εµείς σας είπαµε: Καταργείτε το µετατραυµατικό στρες; Εντάξει. Είναι λάθος. Βάλτε κριτήρια. Βάλτε δηµόσια νοσοκοµεία.
Βάλτε κάτι άλλο. Δεν µπορεί να το απαλείφετε εντελώς. Άρα, τι
λέτε; Να µείνουν όλοι στα νησιά. Αυτό λέτε.
Υπάρχει, όµως, και ένας άλλος µύθος, ότι µετά την επιστροφή
στην ενδοχώρα δεν γίνονται επιστροφές. Επιστροφές, όπως είπε
ο κ. Κουµουτσάκος, γίνονται και µέσα από τις εθελούσιες διαδικασίες του ΔΟΜ, περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες τα τελευταία τρία
χρόνια. Όπως και στις χώρες καταγωγής. Δεν είναι µόνο η επιστροφή στην Τουρκία.
Βέβαια, εµείς δεν βλέπουµε την εκροή στο σύστηµα µόνο µε
τις επιστροφές. Προφανώς, είναι και οι επιστροφές. Είκοσι δύο
χιλιάδες άνθρωποι µετεγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη. Δέκα χιλιάδες οικογενειακές επανενώσεις. Και κάποιοι στην ένταξη.
Διότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, έστω λίγοι, θα µείνουν εδώ, αυτοί που µας αναλογούν, όχι παραπάνω. Έτσι αναλύετε τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και έτσι παραπλανάτε τον κόσµο.
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Είπε ένας συνάδελφος -τον οποίον
εκτιµώ για τις νοµικές του γνώσεις- ότι υπάρχουν οι δικονοµικές
εγγυήσεις µέσα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και ότι η σύντµηση προθεσµιών δεν επιφέρει παραβίαση δικαιωµάτων.
Εδώ πρέπει να είµαστε συνεννοηµένοι. Δεν είναι µία κανονική
κατάσταση αυτή που επικρατεί στα camps. Για τον γενικό πληθυσµό, είναι δέκα ηµέρες η ηλεκτρονική επίδοση και εδώ λέτε
σαράντα οκτώ ώρες. Άκουσα τον κύριο συνάδελφο να λέει ότι
«τι θα κάνει;». Μα, προσπαθεί να επιβιώσει εκεί µέσα, κύριε συνάδελφε. Αυτό προσπαθεί να κάνει. «Τι θα κάνει; Άρα, θα ασχοληθεί µε το e-mail». Σαράντα οκτώ ώρες έναντι δέκα ηµερών του
γενικού πληθυσµού είναι απαράδεκτο. Στοχεύει στο να απορρίψει αιτήσεις. Πώς να το κάνουµε;
Σε δεκαπέντε ηµέρες θα κρίνεται η ασφαλής τρίτη χώρα και
κάποιος µπορεί να επιστρέψει. Βάλατε την ασφαλή τρίτη χώρα,
χωρίς να σας ενδιαφέρει, ακόµα και αν δεν υπάρχει πόλεµος,
αν υπάρχει θρησκευτικό πρόβληµα, αν υπάρχει σεξουαλικός
προσανατολισµός, που εκεί να διώκεται.
Δεν είναι δυνατόν σε δεκαπέντε µέρες, εν είδει αντιγράφου,
να υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Το δικόγραφο της προσφυγής
ούτε ο δικηγόρος δεν θα προλάβει να το κάνει µέσα σε δεκαπέντε µέρες. Σας µιλάω ως δικηγόρος του πεδίου. Οι δεκαπέντε
µέρες -συν-πλην- στους ασυνόδευτους ανήλικους είναι ένα έγκληµα, διότι διαχωρίζετε ανήλικους.
Όσον αφορά τις µονοµελείς επιτροπές, είπε ο συνάδελφος ότι
είναι σύννοµο. Θα σας φέρω αργότερα απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που µιλάει για τα «οιονεί δικαστικά όργανα», τα οποία δεν πρέπει να είναι οι διοικητικές υπηρεσίες.
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Άρα, θα τα βάζουµε όλα σε έναν αλγόριθµο, θα βάζουµε στα
κουτάκια µέσα δεκαπέντε συν-πλην, ασφαλής τρίτη χώρα, δεν
ήρθε να παρουσιαστεί στον διοικητή άρα δεν συµµορφώθηκε και
θα απορρίπτουµε µαζικά αιτήσεις. Και µετά θα λέµε ότι αυξηθήκαν οι αποφάσεις του ασύλου. Χωρίς να τηρούνται οι εγγυήσεις
δεν έχει νόηµα. Πρέπει να τηρούνται και οι εγγυήσεις, να επιταχύνουµε, να προσλάβουµε προσωπικό -µαζί σας- να χρησιµοποιήσουµε τα τεχνολογικά µέσα, να αίρουµε γραφειοκρατικά
εµπόδια, αλλά όχι µε αυτόν τον τρόπο.
Φύλαξη συνόρων. Τι ακριβώς εννοείτε φύλαξη συνόρων; Γιατί
εµείς λέµε ότι είναι δικαίωµα και υποχρέωση µιας χώρας να φυλάσσει τα σύνορά της, προφανώς, και την εθνική κυριαρχία, αλλά
δεσµεύεται από τη Σύµβαση της Γενεύης και από το Δίκαιο της
Θάλασσας. Τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διασώσεις τα προηγούµενα χρόνια από το Λιµενικό και η τήρηση της Σύµβασης
της Γενεύης. Αν εννοείτε κάτι άλλο, πείτε το ευθέως, δηµόσια.
Διότι αυτό συνδέεται και µε τα απόρρητα κονδύλια. Λέτε «ανάσχεση των ροών». Τι σηµαίνει θα χρησιµοποιούνται τα κονδύλια
για ανάσχεση των ροών; Τα πλωτά φράγµατα; Κάποιες καταγγελλόµενες εξαφανίσεις ανθρώπων σε νησιά; Τι εννοείτε ανάσχεση;
Κανένας λόγος δεν υπάρχει για µυστικά κονδύλια στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος. Μας ανησυχεί, εκτός από το ύψος και η σκοπιµότητα,
και το πώς θα χρησιµοποιηθούν. Διότι υπάρχουν συναρµόδια
Υπουργεία, τα οποία ασχολούνται µε τους διακινητές, µε την καταγραφή και µε θέµατα ασφάλειας. Πρέπει να αποσυρθεί.
Για τις ΜΚΟ. Το Μητρώο των ΜΚΟ εµείς το θεσµοθετήσαµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υπάρχει ένας ισχυρός έλεγχος σε αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Σε κάθε
περίπτωση, δεν µπορούµε, συλλήβδην, να στοχοποιούµε αυτές
τις ΜΚΟ, διότι υπάρχουν πραγµατικά και κάποιες, οι οποίες επιτελούν πολύ σηµαντικό έργο και σίγουρα δεν µπορούµε να κατηγορούµε τους εργαζοµένους τους.
Εµείς λέµε ότι είναι κρατική και πολιτική ευθύνη η οργάνωση
του προσφυγικού κι αυτό είναι προτεραιότητα. Έπονται οι ΜΚΟ.
Αφήστε τα, όµως, αυτά. Ο έλεγχος υπήρχε και υπάρχει και πρέπει να βλέπετε την ευθύνη του κράτους πάνω στην οργάνωση
του προσφυγικού-µεταναστευτικού.
Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, εγώ νοµίζω ότι
εξαντλήθηκε το ζήτηµα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος και είναι
απαράδεκτο να είναι οι υπηρεσίες αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο
Εργασίας και οι αρµοδιότητες στο Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής. Δεν θα αποδώσει και πρακτικά όλη η τεχνογνωσία και
η θεσµική µνήµη, που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας. Τα κρατητήρια και τα κέντρα κράτησης, τη στιγµή που µιλάµε, είναι γεµάτα από ασυνόδευτους ανήλικους. Το καταγγέλλουµε αυτό και
το καταγγείλαµε και µε ερώτησή µας. Βέβαια, υπάρχει ο διαχωρισµός δεκαπέντε, συν-πλην. Πρέπει κι αυτό να αλλάξει.
Τους ανθρωπιστικούς λόγους τους καταργείτε. Τους µπερδεύετε, µάλλον, µε τους εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι λένε ότι
αν κάποιος µείνει πάνω από επτά χρόνια στην Ελλάδα, έχει δικαίωµα νοµιµοποίησης. Καµµία σχέση. Είναι συγκεκριµένο το
διάστηµα για όσο αναστέλλεται η απέλασή του, για να µην είναι
στην γκρίζα ζώνη, για να µην είναι αόρατος, να έχει δικαιώµατα
και υποχρεώσεις σε ένα σοβαρό κράτος.
Να πάµε τώρα και στη δοµή του Υπουργείου. Λέτε τι θα κάναµε εµείς. Εµείς κάναµε αυτό που πρέπει να κάνουµε. Δεν είχε
100% πληρότητα. Όµως, κάναµε µόνιµες προσλήψεις, µερικές
από τις οποίες έρχονται και τώρα, σε νευραλγικές υπηρεσίες και
πήραµε και συµβασιούχους. Μη λέτε περί ταχύτητας και περί
επείγοντος, διότι εσείς νοµοθετήσατε ότι σε δέκα µέρες είναι
υποχρεωµένο να απαντήσει το ΑΣΕΠ, όταν µιλάµε για ΣΟΧ. Αξιοποιήστε, λοιπόν, αυτό και σε περίπου δύο µήνες -το πολύ- θα είχατε συµβασιούχους στο Υπουργείο. Μην δικαιολογείτε αυτή την
ιδιωτικοποίηση, το outsourcing, των υπηρεσιών, για να γίνονται
κι άλλα πράγµατα, µέσα από νοµικίστικες δικαιολογίες.
Καταργήσατε το Υπουργείο και εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα.
Νοµίζω ότι πριν τα vouchers της κατάρτισης, το µεγαλύτερό σας
Βατερλό ήταν αυτό. Και τώρα, έρχεστε να πείτε ότι θέλετε να το
οργανώσετε, να το στελεχώσετε. Οι αναθέσεις που γίνονται, µε
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τις υπογραφές αυτών, που γίνονται και χωρίς έλεγχο και λογοδοσία, έχουν καταγγελθεί απ’ όλους, ακόµα και από τις ανεξάρτητες αρχές.
Όσον αφορά την Υπηρεσία Ασύλου, λέτε ότι υπήρχαν ογδόντα
χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις όταν παραλάβετε. Σύµφωνοι. Πόσες
αποφάσεις είχε βγάλει η Υπηρεσία Ασύλου; Γιατί δεν λέτε ότι
ήταν πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες αιτήσεις; Αυτές είναι περισσότερες από αυτές που έβγαζε η Γερµανία το αντίστοιχο διάστηµα. Και το κάναµε τηρώντας τις εγγυήσεις.
Λέµε ναι στις προσλήψεις, και το ξαναλέµε. Εµείς πήραµε διακόσιους ανθρώπους και παραδώσαµε χίλους διακόσιους σε σας.
Σίγουρα δεν έχει κανένα νόηµα -πρέπει να το αναθεωρήσετε- η
µη ανανέωση των δεκαεπτά συµβασιούχων. Θα βρείτε τρόπο και
µέθοδο να τους ανανεώσετε, διότι τους χρειάζεται η υπηρεσία.
Έτσι θα αποδείξετε αν τιµάτε την Υπηρεσία Ασύλου.
Είπε ο κ. Κουµουτσάκος ότι γι’ αυτά τα έκτροπα ,που γίνονται
σε όλη την ενδοχώρα, οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν την αλληλεγγύη, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ξυλοκοπούν ανθρώπους.
Αυτό είναι µια τεράστια προσβολή. Είναι µια αυθαίρετη κρίση.
Είναι κάτι, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Πρέπει να το ανακαλέσετε. Σε κάθε περίπτωση, όµως, εγώ να
δεχτώ ότι για κάποιους υπάρχει κόπωση. Δεν εκδηλώνονται έτσι
οι άνθρωποι, που έδειξαν αλληλεγγύη τα προηγούµενα χρόνια.
Και τώρα, µέσα στις δυσκολίες, συµβάλλουν.
Γιατί, όµως, επήλθε αυτή η κόπωση; Μήπως γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε κάνει όλη αυτή την οργάνωση στο προσφυγικό; Προφανώς,
δεν ήταν όλα τέλεια, αλλά είχε κάνει µία συγκεκριµένη οργάνωση, µε είκοσι οκτώ δοµές στην ενδοχώρα, µε ανθρώπους στα
διαµερίσµατα και τα ξενοδοχεία, µε το πρόγραµµα «HELIOS», µε
το πρόγραµµα «ESTIA», µε µετεγκαταστάσεις στην Ευρώπη, µε
διαπραγµάτευση στην Ευρώπη και πραγµατικές συµµαχίες µε τις
χώρες του Νότου, για να µπορέσουν να γίνουν αυτές οι κινήσεις.
Εδώ, όµως, δεν µπορούµε να λέµε ότι η κόπωση ήρθε τυχαία.
Ήρθε διότι έχετε διαλύσει το προσφυγικό. Δεν έχετε κανένα σχέδιο. Κι όποτε έχετε σχέδιο δεν επιµένετε στην ενδοχώρα να
εφαρµοστεί. Δεν κάνετε καν δηµόσιες δηλώσεις. Οι Υπουργοί
µας κατέβαιναν εκεί µε τους Βουλευτές για να το επιβάλλουν. Σε
όλη τη χώρα πρέπει να καταµεριστεί το βάρος, αυτό για να µπορέσουν και τα νησιά να αποσυµφορηθούν. Και κατηγορείτε και
τους ανθρώπους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι για εµάς ευρωπαϊκή και διεθνής νοµιµότητα και αλληλεγγύη είναι αυτά τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν σε κάθε περίπτωση στο προσφυγικό-µεταναστευτικό. Για εµάς, το κράτος δικαίου, είτε έχει να κάνει µε την οργάνωσή του, είτε µε τις δοµές
του, είτε µε το δηµόσιο χρήµα, είναι κατάκτηση και πρέπει να τηρείται, όχι µέσα από τους τρόπους που υλοποιείτε εσείς. Το βρίσκετε και σαν ευκαιρία αυτήν τη στιγµή. Η κρίση ως ευκαιρία στο
προσφυγικό αυτή είναι. Είναι, όµως, και µια γενικότερη λογική
σας. Και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τα ίδια κάνετε. Κάνετε
ιδιωτικοποιήσεις και outsourcing υπηρεσιών.
Πάνω απ’ όλα, όµως, για εµάς, δικαιώµατα προσφύγων και µεταναστών, δηλαδή των πιο ευάλωτων, είναι δικαιώµατα όλων. Θα
καταπατηθούν και άλλων κοινωνικών οµάδων τα δικαιώµατα.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να µείνουµε στις εγγυήσεις, πρέπει να τις
στηρίξουµε. Αυτό θα κάνουµε µέχρι το τέλος και θα είµαστε εδώ
για να σας κρίνουµε και να σας πούµε ότι και αυτό το νοµοσχέδιο, σε συνέχεια αυτού που κάνατε τον Νοέµβρη, να το χαίρεστε
και να το παρουσιάσετε και στην Ευρώπη το επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Ψυχογιέ, για την τήρηση του χρόνου.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καµίνης, ειδικός αγορητής
από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά µου στην οικογένεια του
Δηµήτρη Κρεµαστινού, ενός ανθρώπου ο οποίος τίµησε την επιστήµη του και τίµησε και τα έδρανα του Κοινοβουλίου.
Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
προσθέτει άλλο ένα λιθαράκι στις διαρκείς παλινωδίες της Κυ-
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βέρνησης.
Να θυµίσω ότι µε τον διορισµό της, την ορκωµοσία της Κυβέρνησης, είχε ήδη καταργηθεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και άρχισε η ιστορία µε τους συντονιστές. Στην αρχή θα
συντόνιζε ο κ. Κουµουτσάκος, στη συνέχεια ο κ. Στεφανής, µετά
προστέθηκαν και άλλοι, επιµέρους συντονιστές και χρειαστήκαµε, τελικά, κάποιον να συντονίζει τους συντονιστές. Και, βεβαίως, επανήλθαµε στην κοινή λογική και επανασυστήσαµε, τελικά, αφού χάσαµε πάρα πολύ χρόνο, το Υπουργείο το οποίο είχαµε καταργήσει προηγουµένως.
Δεν µας είχατε ακούσει τότε, όπως δεν µας είχατε ακούσει και
στο θέµα της Πολιτικής Προστασίας, όταν λέγαµε ότι εξοπλίζετε
έναν γενικό γραµµατέα Υπουργείου µε αρµοδιότητες κανονικού
Υπουργού, ότι φτιάχνετε ένα Υπουργείο µέσα στο Υπουργείο.
Και χρειάστηκε και πάλι να παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα, να
ξεσπάσει η κρίση του κορωνοϊού, προκειµένου να κάνετε τον κ.
Χαρδαλιά Υφυπουργό.
Νοµοθετείτε πάντοτε υπό το βάρος των κρίσεων. Επανασυστήσατε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής όταν άρχισαν
να αυξάνονται ραγδαία οι ροές και το ίδιο κάνατε και µε το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Καλό είναι, λοιπόν, να ακούτε στο µέλλον µε µεγαλύτερη προσοχή την αντιπολίτευση όταν σας επισηµαίνει κάποια πράγµατα.
Εµείς γιατί ψηφίσαµε τον ν.4636/2019, το νοµοθέτηµα που µας
είχατε φέρει πριν από έξι µήνες για το άσυλο; Δώσαµε τότε ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση κατά βάση για τέσσερις λόγους.
Ο πρώτος ήταν ότι αποτελούσε την κωδικοποίηση µίας νοµοθεσίας κατεσπαρµένης σε πάρα πολλά κείµενα.
Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι µε την επίσπευση των διαδικασιών,
µε τον εξορθολογισµό της διαδικασίας, θα αποσυµφορούνταν
τα νησιά.
Ο τρίτος λόγος ήταν ότι, παρά κάποιες επιµέρους επιφυλάξεις, γενικά το νοµοσχέδιο τηρούσε τη διεθνή νοµιµότητα και την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Ο τέταρτος λόγος ήταν ότι εµπιστευθήκαµε πως θα µπορέσετε
να προβείτε σε ενέργειες τέτοιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε
η ευθύνη για τη διαχείριση του προσφυγικού να επιµεριστεί δίκαια µεταξύ των χωρών της Ένωσης.
Ε, λοιπόν, από τους τέσσερις λόγους που µνηµόνευσα, κανείς
δεν ισχύει σήµερα. Κανένας!
Όσον αφορά στην κωδικοποίηση, έρχεστε οι ίδιοι και την ανατρέπετε ακριβώς µε ένα νέο νοµοθέτηµα, το οποίο καταργεί ή
τροποποιεί σωρεία διατάξεων της προηγούµενης νοµοθεσίας.
Όσον αφορά στην αποσυµφόρηση, εξαπατήσατε τους νησιώτες. Τους εξαπατήσατε προεκλογικά. Και, δυστυχώς, αυτό έγινε
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Σάµο, όταν επρόκειτο να συνάψει το «συµβόλαιο αλήθειας» µε τους νησιώτες. Και αυτή η
απάτη συνεχίστηκε και µετά. Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα
µιλούσατε για αποσυµφόρηση των νησιών. Τελικά τι έγινε; Κάνατε επιτάξεις και στείλατε τα ΜΑΤ πανικόβλητοι, τα οποία τα
αποσύρατε την επόµενη ηµέρα.
Μας φέρνετε σήµερα τα κλειστά ελεγχόµενα κέντρα, τις δοµές
των νησιών. Στα νησιά κατασκευάζονται αυτές οι δαιδαλώδεις
δοµές, που θα είναι και κέντρα κράτησης και κέντρα υποδοχής
και ταυτοποίησης και χώροι για τις ευάλωτες κατηγορίες προσφύγων και µεταναστών αιτούντων άσυλο. Πώς θα αποσυµφορήσετε τα νησιά; Με µια κουτοπονηριά. Πηγαίνετε, ουσιαστικά,
και υπονοµεύετε τη διαδικασία χορήγησης του ασύλου. Με ποιους τρόπους το κάνετε; Με δύο τρόπους πρώτα απ’ όλα: Με τη
σύντµηση των προθεσµιών στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών και µετά µε το γεγονός ότι προσθέτετε ως αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών στα νησιά
το µονοµελές όργανο, τη µονοµελή επιτροπή και όχι την τριµελή.
Το να προβλέπεις µονοµελή επιτροπή, το οποίο σηµαίνει ότι
υποβάλλεις σε µικρότερη βάσανο την αίτηση θεραπείας που έχει
υποβληθεί, προϋποθέτει ότι µπορεί ο µοναδικός κριτής µε σχετική ευκολία να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Για αυτό ακριβώς προβλέπεται για τις προδήλως αβάσιµες υποθέσεις, για τις απαράδεκτες υποθέσεις, για τις υποθέσεις εκείνες οι οποίες είχαν ήδη
ενταχθεί στην ταχύρρυθµη διαδικασία.
Εσείς, όµως, προσθέτετε τώρα ένα κριτήριο, το οποίο θα κα-
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ταπέσει στα δικαστήρια. Προσθέτετε ένα απλώς γεωγραφικό κριτήριο. Κλείνετε το µάτι στους νησιώτες ότι έτσι θα αποσυµφορηθούν τα νησιά, ότι θα απορριφθούν οι αιτήσεις και είτε θα
επιστραφούν είτε θα απελαθούν εκείνοι των οποίων οι αιτήσεις
απερρίφθησαν, ενώ στην πραγµατικότητα τίποτα δεν το εγγυάται
αυτό, ούτε έχουµε εγγύηση αυτή τη στιγµή για επιστροφές στην
Τουρκία. Και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα
πολλές χώρες από τις οποίες έχουν έρθει άνθρωποι που δεν
τους δέχονται πίσω. Σε δεύτερο βαθµό θα γίνεται η κρίση και
αυτοί των οποίων οι αιτήσεις θα απορρίπτονται, θα µένουν στα
νησιά. Για πόσο καιρό θα µένουν έγκλειστοι; Πόσους έγκλειστους θα έχετε στα νησιά; Τι µας εγγυάται ότι θα αποσυµφορήσετε τα νησιά; Απολύτως τίποτα!
Έρχοµαι ακριβώς στη διεθνή διάσταση του ζητήµατος. Τι
έχετε κάνει; Ήταν, λέει, πολύ µεγάλης συµβολικής σηµασίας η
κίνηση να έρθουν οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Έβρο. Πράγµατι ήταν. Όµως οι συµβολικές κινήσεις υπάρχουν
για να επισφραγίζουν κάποιο περιεχόµενο. Ποια είναι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τα 700 εκατοµµύρια ευρώ που
µας δίνουν για να κρατάµε εδώ πρόσφυγες και µετανάστες αιτούντες άσυλο συλλήβδην και αυτοί να δέχονται κάποιες δεκάδες παιδιών, για να κοροϊδεύουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη και
προπάντων τους νησιώτες και τον ελληνικό λαό; Αυτό είναι που
έχετε κάνει;
Κρατάτε τα νησιά µε αυτό τον κόσµο, γιατί, υποτίθεται, ότι έτσι
επιβάλλει η κοινή δήλωση Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία
κοινή δήλωση η οποία, θυµίζω, δεν έχει νοµικό έρεισµα. Μία απλή
πολιτική δέσµευση είναι, για την οποία ο ίδιος ο Ερντογάν ήρθε
και είπε ότι ουσιαστικά έχει καταργηθεί. Και αυτό de facto το
έκανε και µε τις κινήσεις στον Έβρο και τόσο καιρό γινόταν µε
την εξώθηση των µεταναστών να αποβιβάζονται στα νησιά.
Θα κάνουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για κάποια
άρθρα. Είναι τα άρθρα 52, 53, 54, 55, 56, 58 και 59. Ποια είναι
αυτά τα άρθρα; Είναι τα άρθρα µε τα οποία καθιερώνεται µία
κατά παρέκκλιση, ουσιαστικά, διακυβέρνηση στο µεταναστευτικό, σε όλα τα επίπεδα.
Το θέµα των µετακλητών υπαλλήλων δεν έχει επιπτώσεις µόνο
στο ηθικό επίπεδο, στο κατά πόσο διαιωνίζει πελατειακά συστήµατα. Υπονοµεύει την ασφάλεια δικαίου, για την οποία µίλησα
πριν, ασφάλεια δικαίου την οποία πλήττετε σε δύο επίπεδα.
Πρώτα απ’ όλα αποκωδικοποιείτε αυτό που υποτίθεται ότι κωδικοποιήσατε. Σε λίγο καιρό δεν θα γνωρίζει ο εφαρµοστής του δικαίου, ούτε ο φορέας των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τι
ακριβώς ισχύει. Κατά δεύτερο λόγο, καταργώντας, ουσιαστικά,
την κατηγορία των µονίµων υπαλλήλων και διορίζοντας συνέχεια
µετακλητούς, υπονοµεύετε την ασφάλεια δικαίου στο επίπεδο
της δηµόσιας διοίκησης. Γιατί η µονιµότητα ως αξία δεν έχει
µόνο την αξία τού ότι προστατεύει τον υπάλληλο από αυθαίρετες
διώξεις. Έχει, επίσης, την αξία ότι διασφαλίζει µία ασφάλεια δικαίου: τη συνέχεια στην αρχή της διοικητικής δράσης. Υπάρχει
µία διαρκής θεσµική µνήµη η οποία αποθηκεύεται στα Υπουργεία. Οι φορείς αυτής της θεσµικής µνήµης είναι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι. Και η εγγύηση εδώ είναι η µονιµότητα. Εσείς καθιερώνετε τους µετακλητούς, γνωρίζοντας ότι αυτοί έρχονται και
παρέρχονται µε τον κάθε Υπουργό.
Και στην ουσία µας κοροϊδεύετε κιόλας, γιατί µας λέτε ότι θα
είναι επί θητεία! Όπως µας κοροϊδέψετε και τον Νοέµβριο όταν
ήρθατε και είπατε ότι οι έκτακτες διαδικασίες συµβάσεων -αυτή
η διαδικασία τα προϊόντα της οποίας ερευνά αυτή τη στιγµή η
«OLAF»- θα ίσχυαν µόνο µέχρι τον Ιούνιο του 2020. Τώρα έρχεστε και το παρατείνετε µέχρι τον Δεκέµβρη του 2021. Έτσι κάποια στιγµή, λοιπόν, θα έρθετε να παρατείνετε και τη θητεία των
µετακλητών τους οποίους διορίσατε, είτε εσείς είτε κάποιος
άλλος Υπουργός.
Καταθέσαµε τροπολογία, η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο
αφορά την τεχνική υπηρεσία, όπου κρατάτε και πάλι διευθυντή
µετακλητό υπάλληλο. Φέρνουµε µια τροπολογία η οποία επαναφέρει την κανονικότητα στο θέµα της ιεραρχίας, της στελέχωσης. Υπάγεται πια κανονικά στην αρµόδια διεύθυνση και δεν
µπορεί ουσιαστικά παρά να αναθέτει έργα µε την κανονική διαδικασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας λέτε ότι προσφέρετε κίνητρα στους δηµοσίους υπαλλήλους να αποσπαστούν ή να µεταταχθούν. Τους πετάτε µια ελεηµοσύνη, υπερωρίες. Αυτό που γυρεύουν οι άνθρωποι, όµως, είναι αξιοπρέπεια, σεβασµό. Ο δηµόσιος υπάλληλος που θα κάνει
καλά τη δουλειά του, θα έρθει γιατί τρέφει τη θεµιτή φιλοδοξία
ότι θα µπορέσει να καταλάβει µία θέση προϊσταµένου ανάλογα
µε την αξία του, ότι θα έχει µία προοπτική εκεί που πηγαίνει. Δεν
θα σας έρθουν δηµόσιοι υπάλληλοι µε τα κίνητρα που τους προσφέρετε, γιατί τους προσφέρετε απλώς ένα ξεροκόµµατο. Θα
έρθουν όταν ακριβώς θα ανατρέψετε αυτή την πολιτική των µετακλητών. Τότε θα αρχίσουν να έρχονται δηµόσιοι υπάλληλοι,
γιατί τότε θα µπορέσουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας να δουν την
καριέρα τους κάποια στιγµή να εξελίσσεται, να δουν κάποια
στιγµή τις προσπάθειές τους να επιβραβεύονται.
Πάµε στο θέµα των συµβάσεων: Εκεί η παρανοµία είναι κατάφωρη. Σας θυµίζω ότι ο ν.4013/2011 µε τον οποίο καθιερώθηκε
η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων προβλέπει στο
άρθρο 2 ότι κάθε νοµοσχέδιο το οποίο περιέχει διατάξεις περί
συµβάσεων, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από γνωµοδότηση της αρχής και επίσης στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή να συµµετέχει εκπρόσωπος της αρχής.
Εσείς αυτήν την προϋπόθεση την γράψατε στα παλαιότερα
των υποδηµάτων σας. Γιατί; Γιατί θα σας θύµιζε, βέβαια, η αρχή
ότι στην ουσία αυτή η τακτική της διαρκούς παράτασης των συµβάσεων και των απόρρητων συµβάσεων και των απόρρητων δαπανών καταλύει πλέον κάθε έννοια νοµιµότητας και τον υγιή
ανταγωνισµό. Αυτά θα τα βρείτε µπροστά σας, γιατί δεν είναι
µόνο θέµα διαφθοράς, είναι και θέµα διασφάλισης του υγιούς
ανταγωνισµού, για τον οποίον –υποτίθεται- ότι τόσο πολύ κόπτεστε.
Αυτά σας τα επεσήµανε ο κ. Κατωπόδης, ο Πρόεδρος της
Αρχής, όταν κλήθηκε από την επιτροπή. Το είπε απερίφραστα ο
άνθρωπος ότι ενώ έπρεπε να κληθεί, δεν εκλήθη, ότι ενώ έπρεπε
να υπάρξει η παρουσία εκπροσώπου στην νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή, δεν το έκανε. Τίµησε το αξίωµά του µε το θάρρος και
την παρρησία η οποία τον διακρίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Να θυµίσω ότι
όταν είχατε φέρει εκείνη την αλλοπρόσαλλη διάταξη περί καταγραφής όλων των µελών, όλων των µη κυβερνητικών οργανώσεων σε όλη την επικράτεια που απλώς αναπτύσσουν δραστηριότητα σε θέµατα διεθνούς προστασίας και ένταξης, φτιάχνατε
ένα µητρώο για το οποίο θα πρέπει να έχετε πενήντα ανθρώπους
να ενηµερώνουν ποιος εγγράφεται και ποιος διαγράφεται από
την κάθε ΜΚΟ. Μόνο ο Ερυθρός Σταυρός -έλεγα τότε- είχε έξι
χιλιάδες µέλη και θα έπρεπε να παρακολουθείτε τι γίνεται. Αλλά
δεν σας αρκούσε αυτό, είχατε βάλει και τους συνεργάτες των
ΜΚΟ και τους προµηθευτές, τους πάντες. Γιατί; Ήταν ένας λαϊκισµός και µια απλή δηµαγωγία.
Φέρατε αυτήν τη ρύθµιση που είναι γραµµένη στο πόδι, γιατί
το προηγούµενο βράδυ είχε γίνει εξέγερση στη Μυτιλήνη και τις
ευθύνες για την εξέγερση αυτή τις επιρρίψατε στις µη κυβερνητικές οργανώσεις και µας φέρατε αυτήν τη φοβερή διάταξη, την
επόµενη. Αυτή η διάταξη που φέρνετε σήµερα αφορά µητρώο
µη κυβερνητικών οργανώσεων, όχι µελών. Αυτήν θα την ψηφίσουµε παρ’ όλη την επιφύλαξη που έχουµε, την οποία εκφράζει
η επιστηµονική υπηρεσία στη γνωµοδότησή της, γιατί σας παρέχει µια εξουσιοδότηση κατάφωρα αντισυνταγµατική, ότι θα µπορείτε στις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπει το
νοµοθέτηµα σας, εσείς κύριε Υπουργέ, µε δική σας απόφαση να
προσθέτετε νέους όρους και νέες προϋποθέσεις για την εγγραφή στο µητρώο. Τόσο ευρεία και άρα τόσο αντισυνταγµατική
νοµοθετική εξουσιοδότηση σπάνια έχω δει.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, επειδή κατά κάποιο τρόπο αποκαθίσταται κατά τα λοιπά η νοµιµότητα και η απλή λογική στο πεδίο
των µη κυβερνητικών οργανώσεων, αυτήν τη διάταξη θα την ψηφίσουµε. Όµως για τις υπόλοιπες ζητάµε ονοµαστική ψηφοφορία. Και εκεί θα δούµε ακριβώς πώς θα αναλάβετε απέναντι στην
ελληνική κοινωνία και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη ότι καθιερώνεται ένα ολόκληρο πλέγµα αδιαφάνειας στο πεδίο των δηµο-
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σίων συµβάσεων, το οποίο είναι πρωτοφανές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Καµίνη.
Τον λόγο τώρα έχει ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση µάλλον αξιοποίησε τον χρόνο, που δεν αξιοποίησε για να αποσυµφορήσει και να πάρει µέτρα στις δοµές κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας, για να επεξεργαστεί ένα ακόµα πιο
κατασταλτικό, ένα ακόµα πιο αντιδραστικό νοµοσχέδιο για το µεταναστευτικό.
Πριν, λοιπόν, προλάβει να στεγνώσει το µελάνι στο τυπογραφείο, πέντε µήνες µετά την ψήφιση της προηγούµενης µεταναστευτικής νοµοθεσίας -αν µπορούµε να την πούµε έτσι- έρχεται
η Κυβέρνηση –λέει- να βελτιώσει το νοµοσχέδιο. Και κάπου εκεί
καταλαβαίνεις ότι όταν το αστικό κράτος νοµοθετεί ακόµα και οι
λέξεις χάνουν το νόηµά τους. Εξάλλου όλα τα τελευταία χρόνια
είδαµε πολλές φορές να γίνεται αυτή η βελτίωση. Έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ, έραψε η Νέα Δηµοκρατία και έρχεται τώρα να πάει ένα
βήµα πιο πέρα, καµαρώνοντας ότι κάνει ακόµα πιο αυστηρές τις
διαδικασίες. Και δεν θα µπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά,
αφού όλες αυτές οι οδηγίες που ενσωµατώνονται σε αυτά τα νοµοσχέδια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συµπυκνώνουν τον
συνεχή κατήφορο της πολιτικής και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτηµα των βασικών δικαιωµάτων προσφύγων και µεταναστών.
Και βέβαια, παρά τα µεγάλα λόγια της Κυβέρνησης, και αυτό
το νοµοσχέδιο θα οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερο εγκλωβισµό
προσφύγων και µεταναστών στα νησιά και συνολικά στη χώρα.
Γιατί αυτό που δεν λέει η Κυβέρνηση, αλλά είναι αυτό που πραγµατικά καθορίζει τον χαρακτήρα και αυτού του νοµοσχεδίου,
είναι ότι υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς του εγκλωβισµού, τους κανονισµούς του Δουβλίνου, που όλοι µαζί υπογράψατε, αναθέτοντας στη χώρα τον ρόλο του δεσµοφύλακα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και µάλιστα κουνούσατε το δάχτυλο στο ΚΚΕ, που προειδοποιούσε για τους κινδύνους που έχει αυτή η απαράδεκτη συµφωνία, αλλά και την απαράδεκτη συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία, µε την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ µετέτρεψε τα
νησιά σε φυλακές για χιλιάδες ξεριζωµένους, υπογράφοντας
ταυτόχρονα την καταδίκη για τα πέντε νησιά του Αιγαίου.
Και εσείς αυτήν τη συµφωνία, στην οποία κάνατε βέβαια αντιπολιτευτικά µεγάλη κριτική, παλεύετε τώρα να την κρατήσετε
ζωντανή, φέρνοντας σήµερα να νοµιµοποιήσουµε τα κλειστά
φρούρια στα νησιά τα οποία µάλιστα ετοιµάζετε και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Και αφού δεν έπιασε ο βούρδουλας που ρίξατε µε τα ΜΑΤ αρχίσατε τώρα να µοιράζετε αφειδώς υποσχέσεις αποσυµφόρησης
που τελικά κάνετε δειγµατοληπτικά πριν από κάθε επίσκεψη του
κυρίου Υπουργού στον τόπο του εγκλήµατος, υποσχέσεις που
ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσετε.
Είπε χθες στην παρέµβασή του ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός λίγο-πολύ ότι είµαστε άτυχοι που βρισκόµαστε τόσο κοντά
σε αυτήν την περιοχή του κόσµου που γεννά τις δύσκολες συνθήκες. Λες και το έχει η µοίρα των ανθρώπων να γεννά φτώχεια
και προσφυγιά και δεν φταίνε οι επεµβάσεις και τα παζάρια των
συµµάχων σας, δεν κουβαλάτε και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις το δικό σας µερίδιο ευθύνης όταν βάζετε πλάτη µε
κάθε τρόπο για να διεκδικήσετε κοµµάτι στη µοιρασιά, φέρνοντας συνεχώς τον κίνδυνο έξω από την πόρτα και του δικού µας
λαού.
Αλήθεια, όταν σήµερα διεκδικείτε την εφαρµογή της συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία δεν ξέρετε ότι
αυτή είναι αποτέλεσµα ενός τέτοιους παζαριού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, που έπαιξε βέβαια
και η δική µας αστική τάξη τον ρόλο της; Δεν ξέρετε ότι αυτή η
συµφωνία της έδωσε τη δυνατότητα να παίζει µε τις ζωές χιλιάδων ξεριζωµένων για να προωθεί τα γεωπολιτικά της συµφέροντα;
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Όταν σήµερα δείχνετε ως λύση στο πρόβληµα τις όλο και πιο
µαζικές επιστροφές δεν ξέρετε ότι παζαρεύοντας σήµερα τις
τύχες αυτών των ανθρώπων µε την Τουρκία όχι µόνο δεν πρόκειται να τερµατίσει τα παιχνίδια της, αλλά ανοίγονται νέοι, µεγαλύτεροι κίνδυνοι;
Αντί, λοιπόν, για τα κούφια λόγια συµπάθειας διεκδικήστε από
τους Ευρωπαίους ηγέτες να δείξουν την αλληλεγγύη τους καταργώντας τον Κανονισµό του Δουβλίνου, δίνοντας δυνατότητα
για οργάνωση των διαδικασιών του ασύλου µέσα στο έδαφος
της Τουρκίας εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωµένοι οι πρόσφυγες, εκεί από όπου θα πρέπει να φεύγουν κατευθείαν για τις
χώρες προορισµού τους. Είναι λύση που θα έβαζε τέλος και στην
πολλαπλή εκµετάλλευση από τα εγκληµατικά κυκλώµατα και
στον απάνθρωπο εγκλωβισµό.
Όση αποφασιστικότητα, λοιπόν, και αν προσπαθήσετε να δείξετε για την αντιµετώπιση του προσφυγικού όσο αυτή δεν στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε κάθε φορά θα αυξάνεται
το µαστίγιο προς τους κατατρεγµένους και ταυτόχρονα θα καταδικάζετε τη χώρα µας να είναι ο µόνιµος τόπος εγκλωβισµού
όλων αυτών των ανθρώπων.
Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία έφτασε σε τέτοιον
βαθµό την περιστολή των δικαιωµάτων που δίνει την ευκαιρία
στον ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να εµφανίζεται δικαιωµένος, να υπεραµύνεται ξαφνικά των δικαιωµάτων. Μας προξενεί, πραγµατικά, ερωτηµατικά: Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις τρεις οδηγίες στις οποίες
βασίζονται σήµερα αυτές οι περιστολές των δικαιωµάτων; Ποιος
έβαλε τη σφραγίδα του διπλού εγκλωβισµού; Γιατί και αυτό το
νοµοσχέδιο µε ελάχιστες εξαιρέσεις κινείται σε ακόµα πιο αντιδραστική κατεύθυνση βάζοντας όλο και περισσότερα εµπόδια,
αλλά και πιο ασφυκτικές προθεσµίες ώστε να γίνεται συνεχώς
δυσκολότερη η απόδοση του δικαιώµατος διεθνούς προστασίας
ακόµα και σε όσους το δικαιούνται. Μάλιστα επαναλαµβάνετε ότι
ο στόχος σας είναι να κάνετε ακόµα πιο αβίωτο τον βίο των ανθρώπων αυτών για να πάψει να είναι η χώρα ελκυστικός προορισµός.
Γνωρίζοντας πολύ καλά τους λόγους που αναγκάζουν αυτόν
τον κόσµο να ξεριζωθεί, τι λέτε δηλαδή; Ότι το αίσχος της Μόριας, της Βιάλ θα δείχνει παράδεισος µπροστά στα κλειστά κέντρα που θέλετε να κάνετε; Χιλιάδες εγκλωβισµένοι νεοεισερχόµενοι, ευάλωτοι, παιδιά προς απέλαση µε αόριστο χρόνο κράτησης για πόσο καιρό θα βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες για
να γίνει αβίωτος ο βίος και µη ελκυστικός προορισµός η χώρα
µας;
Μιλάτε για επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά πώς την κάνετε
αυτή; Το παράδειγµα των συµβασιούχων που διεκδικούν την επαναπρόσληψή τους µετά από πέντε - έξι χρόνια συνεχούς εµπειρίας είναι ενδεικτικό µιας κατάστασης, που µε άλλους πρωταγωνιστές βέβαια, επαναλαµβάνεται συνεχώς και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα δείχνει τις ευαισθησίες του, και µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Μονιµοποιήστε τους συµβασιούχους που γνωρίζουν το αντικείµενο. Προσλάβετε το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό, αν θέλετε
πράγµατι να ενισχύσετε τις διαδικασίες ασύλου αντί να στήνετε
ένα ολόκληρο Υπουργείο µε µετακλητούς.
Αντίθετα, µε το νοµοσχέδιο επιχειρείτε ουσιαστικά ένα είδος
ιδιωτικοποίησης της Υπηρεσίας Ασύλου µε ιδιώτες νοµικούς να
ετοιµάζουν τις αποφάσεις ή µε τη δηµιουργία της οµάδας εργασίας που θα δουλεύει χωρίς ωράρια, µε στοχοθεσία στρώνετε
τον δρόµο για µια βιοµηχανία απορριπτικών αποφάσεων.
Αντίστοιχα και στη διαδικασία των προσφυγών διαµορφώνετε
τέτοια εµπόδια. Αναφερθήκαµε σε αυτά αναλυτικά και στις επιτροπές. Αναφέρθηκαν και οι φορείς µε ένταση στα ζητήµατα
αυτά. Κάνετε, δηλαδή, όλο και πιο εύκολο το να απορρίπτονται
οι αιτήσεις ασύλου για διαδικαστικούς λόγους και όχι γιατί πράγµατι έχουν κριθεί στην ουσία τους.
Όπως και µε τα ζητήµατα της διερµηνείας ιδίως και κατά τη
διαδικασία των συνεντεύξεων, που επισηµάνθηκε από όλους
τους φορείς και στις επιτροπές, αν και σε αυτό το στάδιο δεν
τους δοθεί δικαίωµα να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους ζητάνε τη διεθνή προστασία σε γλώσσα που πραγµατικά κατανοούν, τότε τι άλλο τους αποµένει;
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Για τις απαράδεκτες fast track διαδικασίες στις οποίες ξεπετάτε αυτούς που θεωρείτε ότι δεν έχουν το λεγόµενο προσφυγικό προφίλ ή µε διάφορους άλλους τρόπους αυτούς που αόριστα ορίσατε ως µη συµµορφούµενους µε το καθήκον συνεργασίας, που δίνει εύκολα και τη δυνατότητα στις αρχές να χρησιµοποιούν αυτόν τον αόριστο όρο κατά το δοκούν, περιορίζετε
ακόµα περισσότερο τις προθεσµίες κάνοντας εκ των πραγµάτων
παντελώς προσχηµατική την εξέταση των αιτήσεων.
Μάλιστα προχωράτε ένα βήµα παραπέρα καταργώντας και τη
δυνατότητα που είχε κάποιος να αντικρούσει αυτό το εφεύρηµα
της ασφαλούς τρίτης χώρας επικαλούµενος προσωπικούς λόγους, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους για τους οποίους για
εκείνον αυτή η χώρα δεν µπορεί να είναι ασφαλής, κάτι που είναι
αντίθετο µε την ίδια την ουσία της υποχρέωσης για εξατοµικευµένη εξέταση του ασύλου. Δεν του δίνετε καν το δικαίωµα να
αµυνθεί και τον στέλνετε κατευθείαν στον θάνατο εκεί από όπου
έφυγε να γλιτώσει.
Είναι εξοργιστικό ότι ακόµα και τις περιορισµένες προστατευτικές ρυθµίσεις που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες εσείς τις
καταργείτε στο όνοµα της αυστηροποίησης που δήθεν θα δώσει
σήµα αποτροπής, κρύβοντας τους λόγους που ωθούν µαζικά χιλιάδες ανθρώπους σε ξεριζωµό.
Καταργείτε -και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ- από την 1η Ιανουαρίου 2020 τη δυνατότητα που υπήρχε να δοθεί άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους που µπορούσε να αφορά
ευάλωτες οµάδες, ανήλικα ή για την προστασία της οικογενειακής ζωής σε όσους έχει απορριφθεί τελεσίδικα η αίτηση διεθνούς προστασίας.
Ειδικά για πολλές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους λόγω της αναστολής της απέλασης, µε αυτόν τον
τρόπο αποκλείετε τον µόνο τρόπο που έχουν να διαµένουν νόµιµα στη χώρα. Τι πετυχαίνετε δηλαδή; Δηµιουργείτε µια στρατιά
ανθρώπων χωρίς χαρτιά και δικαιώµατα έρµαια σε κάθε λογής
εκµετάλλευση. Αυτό µπορεί βέβαια να αφορά και ανήλικα παιδιά
έξω από κάθε δοµή προστασίας. Αυτός είναι ο ανθρωπισµός του
πολιτισµένου κόσµου.
Και ταυτόχρονα γενικεύεται η κράτηση για όλους όσους βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, η οποία µάλιστα µπορεί να
ξεπερνάει και το ανώτατο όριο των δεκαοκτώ µηνών που προβλέπεται για υπόδικους εγκληµατίες. Μάλιστα από αυτήν τη διαδικασία δεν εξαιρούνται ούτε ανήλικα παιδιά, ασυνόδευτα είτε
µε τις οικογένειές τους. Κλειστές δοµές για τους αιτούντες
άσυλο και για όσους απορρίπτεται το αίτηµά τους ακόµα πιο
κλειστές.
Την ίδια στιγµή, όµως, που ορθώνετε τύχη και κέντρα κράτησης για τους ξεριζωµένους για µια άλλη κατηγορία πολιτών τρίτων χωρών δείχνετε πιο πρόθυµα τον ανθρωπισµό σας. Με σειρά
ρυθµίσεις δίνετε διευκολύνσεις στους ξένους µεγαλοεπενδυτές
για άδειες διαµονής, για «χρυσές» βίζες σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Ενισχύετε το κεφάλαιο των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τοµέα της υγείας, τους παρέχετε τη δυνατότητα να
αξιοποιούν φτηνό και ευέλικτο εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό
χωρίς κατοχυρωµένα δικαιώµατα από τους ασκούµενους άµισθους εθελοντές των διαφόρων χωρών. Και, βέβαια, διευκολύνετε µε γρήγορες και ευέλικτες θεωρήσεις εισόδου τους Αµερικανούς υποτρόφους του Ιδρύµατος «Fulbright», γνωστό για την
προσπάθεια ξεπλύµατος των ιµπεριαλιστών. Προφανώς εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της εµβάθυνσης της εµπλοκής της
χώρας στους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και του σχεδίου άµβλυνσης του αντιϊµπεριαλισµού, που µε τόση τέχνη φιλοτεχνείτε και εσείς και η προηγούµενη κυβέρνηση.
Θα κάνω µια αναφορά, γιατί είναι, πράγµατι, εµπαιγµός το πυροτέχνηµα της Κυβέρνησης για το µητρώο ελέγχου των ΜΚΟ.
Το κρίσιµο δεν είναι το µητρώο ελέγχου από τη σηµερινή καταγραφή της Νέας Δηµοκρατίας, όπως ούτε από την προηγούµενη
του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο που οι περισσότερες από τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις είναι γνωστές και καταγεγραµµένες
και στα µητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό αυτός
ο λόγος που δηµιουργεί το κύριο πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι
η επιλογή που σταθερά κάνετε να παραδίδετε τέτοιους ευαίσθητους τοµείς στις µη κυβερνητικές οργανώσεις που θα έπρεπε να
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βρίσκονται στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
Παραµένει ακόµα ανεξήγητο το τι δαπάνες θέλετε να καλύπτει
το Υπουργείο εντός και εκτός της χώρας, για να δικαιολογούν
την πρόβλεψη για τα νέα απόρρητα κονδύλια, µε υποχρέωση,
µάλιστα, καταστροφής εντός του εξαµήνου όλων των αποδεικτικών εγγράφων. Κάνετε µια προσπάθεια δικαιολόγησης. Νοµίζω
ότι αυτή δεν αρκεί και πολύ περισσότερο, βέβαια, το να δηµιουργείτε την υποτιθέµενη ασφάλεια ότι θα ενηµερώνονται τα κόµµατα για αυτού του είδους τις δαπάνες.
Αλήθεια, δεν φτάνουν τα απόρρητα ταµεία του Υπουργείου
Εξωτερικών, της Δηµόσιας Τάξης για να αντιµετωπίζουν αυτούς
τους κινδύνους που παρουσιάζετε και σπεύδετε να ανοίξετε νέα
απόρρητα κονδύλια;
Αυτού του είδους η προετοιµασία του Υπουργείου είναι αποκαλυπτική για τη γενικότερη λογική της αντιµετώπισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού κυρίως ως ζήτηµα ασφάλειας.
Συνδέεται µε την κλιµάκωση της καταστολής, µε τις παράνοµες
επαναπροωθήσεις στο όνοµα της αποτροπής -τέτοιου είδους έµπνευση ήταν και τα φράγµατα για το Αιγαίο-, µε την πρόσκληση
της επέµβασης του ΝΑΤΟ και της FRONTEX, τα συνεχόµενα
στρατιωτικά µέτρα φακελώµατος. Είναι µια πολιτική που ξεκίνησε, βεβαία, ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αυξάνονταν τα κύµατα των ξεριζωµένων και τώρα την απογειώνει η Νέα Δηµοκρατία.
Βλέπετε ότι σε αυτά τα ζητήµατα δεν διαγωνίζεστε ποιος έκανε περισσότερο τη χώρα ξέφραγο αµπέλι, γιατί και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ -και οι δύο µαζί- ανοίξατε διάπλατα τις
πόρτες για το ΝΑΤΟ και τις βάσεις τους -το έκαναν, βέβαια, και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις από εσάς-, για τους Ευρωπαίους
εταίρους σας, για τους κάθε λογής επενδυτές, για όλους αυτούς, δηλαδή, που κυρίως ευθύνονται για τη δηµιουργία των αιτιών που γεννούν τους ξεριζωµένους και, βέβαια, για όλους
αυτούς που ευθύνονται για τον εγκλωβισµό των ανθρώπων
αυτών στη χώρα.
Ενάντια σε αυτές τις επικίνδυνες επιλογές είναι που πρέπει να
στρέψει την πάλη του ο ελληνικός λαός. Από αυτές κινδυνεύει
και όχι από ταλαιπωρηµένα και ξεριζωµένα γυναικόπαιδα. Αυτές
οι επιλογές είναι που µαυρίζουν το ίδιο και τις δικές µας τις ζωές,
όπως και τις δικές τους.
Γι’ αυτό καλούµε την Κυβέρνηση να ζητήσει την κατάργηση
και όχι την εφαρµογή της απαράδεκτης συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, που µετέτρεψε τα νησιά µας σε κολαστήρια, να µη σκεφτεί να εµπεδώσει αυτήν την κατάσταση µε
τα νέα κέντρα - φυλακές, που ετοιµάζει και για τα νησιά και για
την υπόλοιπη χώρα, να µεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες σε αξιοπρεπείς δοµές φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας, που θα λειτουργούν µε κρατική αποκλειστικά ευθύνη, όπου
θα εξετάζονται τα αιτήµατά τους και από εκεί να µεταβαίνουν
στις χώρες του πραγµατικού προορισµού τους, ενάντια στον Κανονισµό του Δουβλίνου, µε προτεραιότητα στις αιτήσεις της οικογενειακής επανένωσης. Με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΟΗΕ να διεκδικήσετε να οργανωθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου µέσα στην Τουρκία µε απ’ ευθείας µετακίνηση στις χώρες προορισµού τους, να σταµατήσει κάθε
εµπλοκή της χώρας µας στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις που
σπείρουν τον πόλεµο και την προσφυγιά και ανοίγουν νέες εστίες
κινδύνου και για τον δικό µας τον λαό.
Είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ την κ.
Κοµνηνάκα και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί,
φέρνει η Κυβέρνηση, η κάποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε, κύριε
Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, ένα νοµοσχέδιο και απέχει η Κοινοβουλευτική Οµάδα. Τι έγινε; Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας έφυγε από την Αίθουσα; Δεν δέχεται το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ; Δεν υπάρχει κανένας εδώ.
Κατ’ αρχάς, εκφράζουµε και εµείς µε τη σειρά µας, ο Πρόεδρος, τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, το κίνηµα Ελληνική Λύση, τα συλλυπητήριά µας για τον χαµό ενός γιατρού, ενός
πολιτικού, ενός ανθρώπου, του Δηµήτρη του Κρεµαστινού, ο
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οποίος έφυγε από κοντά µας τις πρωινές ώρες σήµερα. Ο Θεός
να αναπαύσει την ψυχή του. Τα συλλυπητήριά µας στη σύζυγο
και στους οικείους του.
Κύριοι Υπουργοί, προτού ξεκινήσω την αγόρευσή µου για το
σηµερινό νοµοσχέδιο, στο οποίο έχουµε βάλει και τίτλο, δεν είναι
δικός µου είναι κλεµµένος, δανεικός, αλλά τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν τα πληρώνω. Ο τίτλος είναι: «Ανοίξαµε και σας περιµένουµε». Αυτό είναι το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνετε σήµερα. Και
δεν το λέµε εµείς, το λέει η ελληνική κοινωνία.
Έχουµε φέρει και θα καταθέσουµε στα Πρακτικά έγγραφες
φωνές από φορείς, από εκπροσώπους κατοίκων, από πολλές περιοχές της χώρας, που ζητούν, κύριε Υπουργέ, να πάρετε πίσω
αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αντί να λύνει προβλήµατα για τη
χώρα µας, για την πατρίδα µας και τους Έλληνες, µάλλον προσπαθεί να λύσει τα προβλήµατα των λαθροεισβολέων.
Συγγνώµη, τη λέξη λαθροεισβολείς ή λαθροµετανάστες τη
χρησιµοποιούσατε µέχρι πριν λίγες µέρες. Τώρα, όµως, επειδή
η προπαγάνδα σας είπε ότι πρέπει να αλλάξετε µοτίβο, χρησιµοποιείτε πολίτες τρίτων χωρών, ούτε καν µετανάστες ούτε λαθροµετανάστες ούτε πρόσφυγες. Χρησιµοποιείτε τον όρο «πολίτες
τρίτων χωρών».
Θέλω προτού ξεκινήσω, όµως, να πω κάτι στην Κυβέρνηση για
τη συµπεριφορά των γιατρών, των λοιµωξιολόγων, του κ. Τσιόδρα, του κ. Χαρδαλιά, του Υφυπουργού πλέον Πολιτικής Προστασίας απέναντι από τους κατοίκους, απέναντι στους Έλληνες
πολίτες.
Έχετε τρελάνει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης, τον κόσµο, έχετε τρελάνει τον λαό. Δεν ξέρει
τι να υποθέσει πλέον. Πάρα πολλά δηµοσιεύµατα, που καθηµερινώς βλέπουµε να πληθαίνουν, για αυτά τα οποία είχε πρώτος
ισχυριστεί -µάλλον σε µια κρίση συνείδησης- ο ίδιος ο επικεφαλής των λοιµωξιολόγων και σύµβουλος της Κυβέρνησης και του
κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσιόρδας.
Αυτό το πράγµα το είχε πει, το είχε καταγγείλει ο Πρόεδρος
του κόµµατος, µιλώντας για το νοµοσχέδιο προχθές στην Ολοµέλεια και πέσατε όλη η Νέα Δηµοκρατία να τον φάτε, «τι είπατε
για το ιερό τοτέµ, τον κ. Τσιόδρα;». Και εµείς αγαπήσαµε, αλλά
δεν κάναµε έτσι ποτέ. Δεν είπαµε ότι ο κ. Τσιόδρας είναι κακός
άνθρωπος ή είναι κακός γιατρός. Είπαµε ότι ο ίδιος είπε ότι πολλοί θάνατοι που δεν προήρχοντο από τον κορωνοϊό -ήταν θετικοί
αυτοί που έφυγαν από τη ζωή αλλά ασυµπτωµατικοί στον COVID19- θεωρήθηκαν, παρ’ όλο που έφυγαν από άλλα αίτια, ότι έφυγαν από COVID-19. Μάλιστα!
Και τώρα έρχεται, εκτός από τη χθεσινή δηµοσκόπηση η οποία
αρχίζει και ξεριζώνει αυτό το πράγµα, µε χθεσινό δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» -θα την καταθέσουµε στα Πρακτικά- ο πρόεδρος, ο καθηγητής της φαρµακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Κούβελας, ο οποίος
ευθέως αµφισβητεί τα επίσηµα στοιχεία για τους θανάτους στη
χώρα µας και κατηγορεί τον κ. Τσιόδρα για τον λανθασµένο
τρόπο που επινόησε να υπολογίζονται οι θάνατοι και να αποδίδονται στον κορωνοϊό. Προσέξτε: Ένα.
Έρχεται ο καθηγητής του Stanford, ο κ. Ιωαννίδης -δεν πιστεύω κανένας να αµφισβητεί τον κ. Γιάννη Ιωαννίδη, είναι ένας
από τους «Αϊνστάιν», µάλλον θεωρείται ο «Αϊνστάιν της λοιµωξιολογίας, της επιδηµιολογίας», κύριοι Υπουργοί- και λέει ότι όσοι
θάνατοι προήλθαν από την απλή γρίπη, άλλοι τόσοι προήλθαν
και από τον κορωνοϊό. Λέει ότι είναι επινόηση του κ. Τσιόδρα ο
υπολογισµός των θανάτων από αυτόν τον ιό για να δικαιολογηθούν τα µέτρα. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κορωνοϊός
είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρος. Η ανθρωπιά στοιχίζει. Τα lockdowns δεν είναι πια το σωστό φάρµακο, λέει ο κ. Ιωαννίδης.
Αυτά θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, διότι ο ελληνικός λαός
δεν αντέχει άλλο.
Η έκρηξη, κύριοι Υπουργοί, της ελληνικής κοινωνίας θα µοιάζει
όπως όταν οι κυνηγοί -όποιοι κυνηγούν, δεν είναι εδώ ο κ. Παφίλης ο οποίος είναι δεινός κυνηγός και θα το επιβεβαίωνε- πηγαίνουν σε ένα δάσος να κυνηγήσουν και τα πουλάκια κάνουν
απόλυτη σιωπή. Εκεί, λοιπόν, κάποια στιγµή παραµονεύει η έκρηξη. Και η έκρηξη δεν θα αργήσει.
Και να σταµατήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να φωνάζετε
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και να βρίζετε και να κατηγορείτε τον ελληνικό λαό ο οποίος
βγαίνει για µια βόλτα, πάει στις πλατείες, γιατί δεν αντέχει απλά
άλλο να ακούει ότι κάτι συµβαίνει µε τους θανάτους και δεν είναι
τα πράγµατα όπως ακριβώς του τα λένε. Έρχεται ο κ. Τσιόδρας
και λέει «εµείς εκτελούµε εντολές του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλιώς θα τα υπολογίζαµε διαφορετικά». Δεν καταλαβαίνουµε.
Υπήρχαν θάνατοι οι οποίοι είναι µόνο από τον κορωνοϊό ή
υπήρχαν θάνατοι οι οποίοι ήταν από άλλα παθολογικά αίτια και
καταγράφηκαν σαν θάνατοι από κορωνοϊό, µε αποτέλεσµα να
έχει καταστραφεί παντελώς η ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική οικονοµία;
Είδατε τι είπε ο κ. Βασιλάκης της «AEGEAN»; «Πάρτε την, κρατική να την κάνετε, διότι δεν βγαίνω! Δεν µπορεί να ξανασηκωθεί
αυτή η εταιρεία, θέλει λεφτά, 6 δισεκατοµµύρια ευρώ έδωσε η
Γερµανία στη «LUFTHANSA»».
Πώς νοµίζετε ότι θα ανοίξουν τα µαγαζιά; Για πηγαίνετε µια
βόλτα στην Οµόνοια, δεν ανοίγει κανένας. Τρέµουν να µπουν
µέσα! Δεν υπάρχει περίπτωση, η ανεργία θα ξεπεράσει τις τριακόσιες πενήντα, τετρακόσιες χιλιάδες, η ύφεση θα ξεπεράσει το
15%. Τι δεν καταλαβαίνετε; Ούτε αυτό το καταλαβαίνετε; Μην
καταλαβαίνετε τίποτα!
Κοιτάξτε και το πρώτο εξάµηνο του 2015 -εδώ είναι ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης και το θυµάται- ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν στο up του, ο Τσίπρας ήταν ο ήρωας, µέχρι τον Σεπτέµβριο
που έγιναν επαναληπτικές εκλογές και τις πήρε για πλάκα. Και
µετά άρχισε η κατηφόρα.
Και θα αναγκαστείτε -γιατί αυτό λένε οι σοβαροί οικονοµολόγοι- να φέρετε και άλλο µνηµόνιο και τότε θα δούµε πόσα απίδια
πιάνει ο σάκος.
Πάµε τώρα στα δικά µας.
Κύριοι Υπουργοί, φέρατε ένα νοµοσχέδιο και επαίρεστε ότι
είναι µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο για να τροποποιήσετε έναν
νόµο, για τον οποίο από την πρώτη στιγµή σας είπαµε ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να κερδίσει κατά τι η πατρίδα µας και η ελληνική κοινωνία.
Και επειδή το µότο της Ελληνικής Λύσης είναι πρώτα η Ελλάδα
και πρώτα οι Έλληνες, διαβάζουµε όλες αυτές τις µέρες αυτά
που µας στέλνουν -και σας στέλνουν- φορείς, κάτοικοι, τα πάντα.
Ανοιχτή επιστολή για τις δοµές φιλοξενίας στη Μαλακάσα:
«Κύριοι Υπουργοί και κυρίως Βουλευτές οι οποίοι είστε στην Ανατολική Αττική, η Μαλακάσα έχει είκοσι επτά χιλιάδες κόσµο και
έχετε τέσσερις χιλιάδες κόσµο στις δυο δοµές».
Εδώ σας έχω όλα τα στοιχεία και µάλιστα οι άνθρωποι βγάζουν
ένα άγχος.
Ο τοπικός οικισµός Μαλακάσας, κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, έχει πεντακόσιους δεκατέσσερις µόνιµους κατοίκους. Τον
έχετε επισκεφθεί; Ξέρετε πόσους έχουν οι δοµές εκεί; Τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε! Εδώ τα έχω όλα τα στοιχεία -δεν χρειάζεται να αγχώνεστε- µε σχεδιαγράµµατα, µε τα πάντα, για να
δείτε τι γίνεται εδώ µέσα. Εγώ θα τα καταθέσω στα Πρακτικά,
για να καταλάβουν οι Έλληνες τι κάνετε. Δεν έχουν καταλάβει
ακόµα τι τους περιµένει. Σε έναν οικισµό πεντακοσίων δεκατεσσάρων ατόµων να έχετε δίπλα τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε!
Και επειδή σας είπα εγώ ότι έχετε φτιάξει είκοσι οχτώ κωµοπόλεις και µου είπατε «όχι, δεν έχουµε είκοσι οχτώ, τριάντα δύο»,
έχετε τριάντα δύο κωµοπόλεις και έπεται και συνέχεια. Αυτές οι
κωµοπόλεις, οι οποίες είναι των χιλίων, χιλίων διακοσίων, δύο,
δυόµισι χιλιάδων -έχουµε όλα τα στοιχεία εδώ και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά- αυξάνουν συνεχώς τη δυναµικότητά τους.
Επειδή ο κ. Μηταράκης είναι Χιώτης και ψηφίζεται στη Χίο,
κύριε Μηταράκη, διαβάσατε τι λέει η Συντονιστική Επιτροπή Αιρετών και Κατοίκων της Χίου, φορείς της Χίου, που καλούν τα
κόµµατα να ζητήσουν την άµεση απόσυρση του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και στην αντίθετη περίπτωση, να το καταψηφίσουν, γιατί στρέφεται εναντίον των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των κατοίκων τους και
γιατί εκµεταλλεύεται την πανδηµία του κορωνοϊού για να περάσει
µια σειρά επώδυνων ρυθµίσεων στην ήδη βεβαρηµένη κοινωνική
και οικονοµική ζωή των νησιών µας;
Καταλάβετε, κύριε Μηταράκη, κύριε Υπουργέ µου, καλέ µου
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φίλε Νότη, γιατί χθες και προχθές, δις, είπατε αυτή την ψευτιά
και σας εγκάλεσα και εγώ και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του κόµµατός µας, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, όταν µας είπατε ότι
όλα τα κόµµατα -και το θυµάται ο κ. Καµίνης- οµονοούν στο να
αποσυµφορηθούν τα νησιά -αυτό δεν είπε, κύριε Καµίνη;- εκτός
ενός, της Ελληνικής Λύσης; Κύριε Μηταράκη, το είπατε; Το είπατε!
Μόνον η Ελληνική Λύση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θέλει να αποσυµφορηθούν τα νησιά από τους λαθροµετανάστες. Και το είπαµε δυο φορές και πιστεύω ότι θα το ξανακάνει
πάλι.
Αν είναι κάποιο κόµµα που από την πρώτη στιγµή φωνάζει «όχι
στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ούτε µία µέρα, παρά
σε ένα, δύο ακατοίκητα νησιά τα οποία θα γίνουν δοµές».
Πρόσφατα η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Δανίας, κύριοι
Υπουργοί -σοσιαλισµό έχουν εκεί- έχει ένα νησί ακατοίκητο και
το ενεργοποίησε, έφτιαξε δοµές και έβαλε εκεί τους εισβολείς,
τους λαθροµετανάστες, όπως τους ονοµάζουν και αυτοί οι σοσιαλιστές και αυτοί φασίστες, βέβαια, σοσιαλιστές, κατά την προπαγάνδα της Κυβέρνησης.
Άρα, λοιπόν, το µόνο κίνηµα εδώ µέσα που από την πρώτη
στιγµή έχει θέσει ξεκάθαρη πρόταση, όπως σε όλα τα ζητήµατα,
είναι η Ελληνική Λύση. Άλλη φορά, λοιπόν, να µην ξαναπείτε
αυτό το πράγµα, διότι δεν θα ήθελα να πω ότι είστε καθ’ έξιν ψεύτης. Δεν το λέω, διότι δεν το θέλω. Είστε φίλος µου και δεν θέλω
να το πω αυτό.
Ελλάδα: Η παράνοµη µετανάστευση σε αριθµούς, κυρίες και
κύριοι. Ακούστε, επειδή νοµίζετε ότι θα περάσετε εύκολα.
Εµείς δεν κάνουµε, όπως κάνει όλη η άλλη αντιπολίτευση η
οποία δεν ψηφίζει το νοµοσχέδιο, διότι δεν ικανοποιούνται τα δικαιώµατα των λαθροµεταναστών. Εµείς δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί καταστρέφεται η χώρα, καταστρέφονται οι Έλληνες. Ξεκάθαρα πράγµατα! Πενιά δεν δίνουµε για τους άλλους!
Πενιά! Το µόνο που θέλουµε είναι τα ασυνόδευτα παιδάκια, τα
µικρά παιδάκια να τακτοποιηθούν σε δοµές, όπως πρέπει, και να
πάνε και στις χώρες που πρέπει να πάνε.
Τα επίσηµα στοιχεία, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνουν ότι από το 2001 µέχρι και το 2019 -ο κ. Κουµουτσάκος τα ξέρει πολύ καλύτερα, γιατί τα έχουν αυτά στο
Υπουργείο Εξωτερικών- είχαµε ένα εκατοµµύριο εξακόσιους είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσιους ενενήντα έναν µετανάστες, προφανώς λαθροµετανάστες. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί -και
πόσοι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει κάρτα, για να µην
είναι εδώ πέρα- έχουν γίνει µόνιµοι κάτοικοι. Τελικά θα µπορέσει
να µάθει ο ελληνικός λαός πόσοι είναι οι άνθρωποι που µπαίνουν
εδώ και δεν βγαίνουν; Θα σας πω τώρα και για το βγάλσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, όµως, και το άλλο µεγάλο και πολύ σοβαρό θέµα. Το
2020 υπολογίζεται ότι ο αριθµός των µουσουλµάνων οι οποίοι
κατέφθασαν και παραµένουν στην Ελλάδα, νοµιµοποιηµένοι ή
όχι, αντιπροσωπεύουν το 16% του συνολικού πληθυσµού της
χώρας. Ξέρετε ποιος είναι ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι 4,8%! Εδώ είναι τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ -µην αγχώνεστε- και θα τα καταθέσω όλα. Έχουµε είκοσι οκτώ δοµές
φιλοξενίας. Πού βρίσκονται;
Θα καταθέσω τα στοιχεία στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, γιατί
δεν έχω χρόνο να σας τα αναλύσω ένα-ένα.
Δεν µιλάνε τώρα οι δήµαρχοι. Γιατί; Διότι «µπουκώσατε» και
τους δηµάρχους. Εκτός από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
«µπουκώνετε» και τους δηµάρχους. Πήραν και αυτοί δέκα εκατοµµυριάκα! Το βούλωσαν και αυτοί, ορισµένοι και όχι όλοι. Έτσι,
κύριε Δήµαρχε Χίου και κύριε Δήµαρχε Σιντικής;
Και εκτός από αυτά που σας διάβασα, έρχοµαι στο πρόγραµµα «ESTIA», κύριε Υπουργέ. Άλλο πρόγραµµα αυτό! Υπάρχουν
είκοσι έξι χιλιάδες θέσεις σε αυτό. Πού; Σε διαµερίσµατα, σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια, σε ξενοδοχεία, όπως θα δείτε αναλυτικά
στο έγγραφο, και σε ποιες περιοχές αναλυτικά. Το καταθέτω και
αυτό.
Θα σας καταθέσω, επίσης, και την καταγραφή των έως τώρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεδοµένων από έρευνα του ΑΠΕ.
Σας είπαµε από την αρχή ότι το µόνο πράγµα που κάνει αυτό
το νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι, πρώτον, να νοµιµοποιεί τη µονιµοποίηση των λαθροεισβολέων αλλοδαπών στην πατρίδα µας.
Είπε ο κ. Μηταράκης ότι έχουµε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες
αιτήσεις ασύλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις άφησε στις δεκαεπτά χιλιάδες αυτά είναι νούµερα που µας έδωσε και ο κ. Καµίνης και συµφωνούµε- µετά πήγαν στις εβδοµήντα τρεις χιλιάδες και τώρα έχουµε, εκατόν είκοσι τρεις, εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. Κανείς δεν ξέρει πλέον, έχουµε χάσει το µέτρηµα. Έτσι δεν είναι,
κύριε Καµίνη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Εκατόν πέντε, είπε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, χθες ο κ. Μηταράκης, λοιπόν,
είπε ότι ικανοποιήθηκαν οι εκατόν πέντε από τις εκατόν είκοσι
τρεις. Από τις εκατόν είκοσι τρεις είµαστε στις εκατόν πέντε. Δεν
το είπε χθες;
Είπα, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό χθες το εξής: «Κύριε Υπουργέ, θέλω µία απάντηση, ώστε να καταγραφεί, σας παρακαλώ,
από του Βήµατος και όχι µεταξύ µας. Εγώ ξέρω τι µου είπατε
χθες.
Όταν σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, πόσοι από αυτούς δικαιούνται άσυλο, µου είπατε ένα µικρό ποσοστό. Και σας είπα ότι θέλω
το ακριβές ποσοστό. Και όταν σας ρώτησα: «Οι υπόλοιποι, κύριε
Υπουργέ, το µεγάλο ποσοστό, γιατί δεν έχουν φύγει από την πατρίδα µας, όπως έπρεπε να γίνει; Δεν έπρεπε να έχουν αναχωρήσει;», µου είπατε: «Μάλιστα». Και σας ρώτησα: «Πού είναι;
Πότε αναχώρησαν;» και µου µου είπατε ότι δεν συνεργάζονται
οι πρεσβείες και δεν τους βρίσκουµε. Δεν τους βρίσκετε; Πού
πήγαν, δηλαδή, και δεν τους βρίσκετε; Τι είναι; Ποντίκια είναι και
κρύφθηκαν; Δεν κατάλαβα! Έχουν δώσει λάθος στοιχεία, κάτι
που προσπαθείτε να προβλέψετε µε το καινούργιο νοµοσχέδιο,
έχουν αλλάξει ΚΥΤ, έχουν φύγει από τη Μυτιλήνη, από τη Χίο,
από τη Σάµο και έχουν µεταφερθεί σε άλλα ΚΥΤ στο εσωτερικό,
έχουν εξαφανιστεί µέσα από τα ΚΥΤ και τώρα βέβαια δεν τους
βρίσκετε µε τα ονοµατεπώνυµα «Αλί Χασάν», «Αντού Χαντού» ή
«Αντού Κατού», και δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, «Μοχάµετ»
κ.λπ., διότι τα ονόµατά τους είναι άλλα. Και τώρα τι θα κάνουµε;
Άρα, λοιπόν, όλοι αυτοί µονιµοποιούνται στην πατρίδα µας. Έρχονται καινούργιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε Μυλωνάκη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο που κάνετε είναι ότι εποικίζετε τη χώρα.
Τρίτον, απόρρητα κονδύλια. Δεν είναι, λέει, απόρρητα, γιατί
τα ελέγχει η Βουλή. Βεβαίως και τα ελέγχει η Βουλή. Τίποτα δεν
περνάει από εδώ όσο είναι εδώ µέσα η Ελληνική Λύση. Δεν φεύγει τίποτα και θα το λέµε συνέχεια. Όµως, πώς θα µάθουµε πού
πήγε το χιλιάρικο, κύριε Υπουργέ µου, όταν θα µου πείτε εµένα
ότι, βρε Μυλωνάκη, το χιλιάρικο το έδωσα σε δύο, οι οποίοι µου
µαρτύρησαν ότι θα φύγουν από το τάδε µέρος και θα έρθουν την
τάδε ώρα; Θα βρω εγώ τον «Αλί Χασάν» ή τον «Αντώνη Μυλωνάκη» ο οποίος σας έδωσε την πληροφορία και του δώσατε τα
λεφτά; Και πώς ξέρω πόσα λεφτά του δώσατε; Υπάρχουν αποδείξεις; Τίποτα δεν υπάρχει! Τα απόρρητα κονδύλια, να µην κοροϊδευόµαστε, τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω θητεύσει
πολλά χρόνια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μυλωνάκη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ. Κανείς δεν µίλησε τόσο
πολύ. Όλοι οι εισηγητές µίλησαν δεκαέξι λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο.
Παράταση µέχρι τέλους του 2021 των συµβάσεων µε απευθείας αναθέσεις. Εξακολουθείτε να το κάνετε. Μιλάµε για την
τούρκικη εταιρεία «ASLAN» µε δικά της κοντέινερ. Καλά, χάθηκαν τα ελληνικά κοντέινερ; Χάθηκαν οι Έλληνες ξυλουργοί, οι
οποίοι µάχονται όλη µέρα, για να φτιάξουν τα κρεβατάκια και την
κουζινίτσα; Δεν υπάρχουν τέτοια πράγµατα ελληνικά; Πρέπει να
τα φέρουµε από την Τουρκία; Πρέπει, δηλαδή, να τα δίνετε µε
απευθείας αναθέσεις στον Μυλωνάκη, ο οποίος Μυλωνάκης πάει
και τα φέρνει από την τούρκικη εταιρεία και δίνουµε τα λεφτά
εκεί πέρα, για να παίρνουν εµβόλια και πολεµοφόδια για να µας
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σκοτώνουν; Δείτε τα, σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά. Δεν έχετε
αντιληφθεί το πρόβληµα.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο που είναι και το κυριότερο.
Δεν κλείνετε τις ΜΚΟ. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Καµίνη που είπατε ότι ζητάτε ονοµαστική ψηφοφορία -ίσως ξεχάσατε το
άρθρο για τις ΜΚΟ- από το άρθρο 55 µέχρι τέλους. Τι γίνεται
εδώ πέρα; Κάτι συµβαίνει! Έτσι νοµίζω. Θα δούµε.
Και βέβαια, η Ελληνική Λύση καταψηφίζει και επί της αρχής
και επί των άρθρων το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Κ. Αντώνιος Μυλωνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν έχει κατατεθεί ακόµα το αίτηµα για ονοµαστική
ψηφοφορία. Συνεπώς θα την κάνουµε λίγο πριν την ψηφοφορία,
για να δοθεί χρόνος, ώστε να ειδοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι.
Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, αυτή θα γίνει, όπως έγινε
και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, δηλαδή µε το µικτό σύστηµα:
Όσοι είναι εδώ θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά και οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν µε επιστολική ψήφο.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι σήµερα θα γίνει η ονοµαστική λίγο
πριν από την ψηφοφορία, για να ολοκληρώσουµε το θέµα και να
ειδοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι -ακούνε όλοι οι συνάδελφοι,
αλλά φαντάζοµαι ότι θα ειδοποιηθούν και από τα κόµµατα τους,
για να βρίσκονται εδώ όσοι ενδιαφέρονται- και να µην υπάρξει
αιφνιδιασµός. Δώσαµε, λοιπόν, µία χρονική περίοδο η οποία θα
είναι πάρα πολύ µικρή, ώστε να υπάρχει µία άνεση να ειδοποιηθούν οι συνάδελφοι, ενώ µπορεί µερικοί από τους γύρω νοµούς
να έρθουν και οδικώς.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια από το ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, έφυγε σήµερα από τη ζωή ο Δηµήτρης Κρεµαστινός, ένας αξιόλογος ακαδηµαϊκός, ένας γιατρός µε ήθος, ένας
πολιτικός µε άποψη και σθένος. Ειλικρινή συλλυπητήρια και από
εµάς, από το ΜέΡΑ25, στους οικείους του.
Ας περάσουµε τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπληρώθηκαν φέτος δέκα χρόνια µνηµονίων, δέκα χρόνια που φτωχοποίησαν και ερηµοποίησαν τη χώρα µας, δέκα χρόνια πολιτικών που
δίχασαν και ταλαιπώρησαν τους πολίτες, πολιτικών που φοβόµαστε ότι θα επανέλθουν µε τη µορφή ενός νέου σκληρότερου
πέµπτου µνηµονίου.
Όµως πριν έρθει αυτό, κάθε φορά που καλούµαστε να συζητήσουµε τα σχέδια νόµου που καταθέτει η Κυβέρνηση, βλέπουµε διάχυτη σε αυτά τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της.
Τελευταίο παράδειγµα το σηµερινό προτεινόµενο νοµοσχέδιο
που θεωρητικά στοχεύει στη βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, αλλά αυτό που κάνει στην πράξη είναι να καταφέρνει
να ολοκληρώσει το χτύπηµα προς τους πρόσφυγες που ξεκίνησε
ο προηγούµενος νόµος, ο ν.4636/2019.
Ας δούµε συνοπτικά ορισµένες διατάξεις που είναι το λιγότερο
προβληµατικές, αν και συνολικά το νοµοσχέδιο, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη συνεδρίαση, µας βρίσκει αντίθετους.
Τα άρθρα 1 και 4 αφορούν το θέµα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ένα θέµα που µεταφέρεται σαν αρµοδιότητα από το Υπουργείο Εργασίας στη Γενική Γραµµατεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αφήνοντας όµως
άλυτα τα σοβαρά προβλήµατα, όπως το γεγονός ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να αντιµετωπίζει τα ανήλικα προσφυγόπουλα ως
δυνητικούς εγκληµατίες, διατηρώντας την πρόβλεψη για τη διοικητική τους κράτηση.
Περαιτέρω, δεν λαµβάνεται καµµία πρωτοβουλία για την εύρεση των παιδιών που έχουν χαθεί από δοµές όπου φιλοξενούνταν, ενώ δεν παρουσιάζεται κανένα ολοκληρωµένο σχέδιο επιτυχούς αντιµετώπισης του φαινοµένου, ένα φαινόµενο που δεν
θα λυθεί µε την αποσπασµατική µεταφορά ελάχιστων παιδιών σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Στα άρθρα 2 και 7 συναντάµε έναν γνώριµο όρο, αυτόν της
γλώσσας που εύκολα θεωρείται ότι αντιλαµβάνεται ο αιτών πρόσφυγας, τόσο σε ό,τι αφορά τη συλλογή των στοιχείων όσο και
στη διερµηνεία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του αιτήµατός του, χωρίς καµµία πρόβλεψη για το τι θα γίνει αν ο αιτών δεν
γνωρίζει την επίσηµη γλώσσα της χώρας του, πράγµα εξαιρετικά
πιθανό, αν αναλογιστούµε την ύπαρξη πολυάριθµων διαλέκτων
σε όλες τις χώρες προέλευσης.
Θετική η νοµοτεχνική βελτίωση µε την προσθήκη στη διερµηνεία της διεθνούς νοηµατικής γλώσσας, όµως δεν είναι αρκετή
από µόνη της για να αλλάξει τη στάση µας.
Επίσης, το δεύτερο άρθρο θίγει το τεκµήριο της ανηλικότητας,
τεκµήριο που είναι σύµφωνο µε όλη τη διεθνή νοµοθεσία για την
προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού, νοµοθεσία που επιλέγει
να καταπατήσει η Κυβέρνηση. Θεωρούµε πως θα έπρεπε να διατηρηθεί στο ακέραιο καθ’ όλη τη διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης του αιτήµατος, µε γνώµονα πάντα το βέλτιστο συµφέρον
των παιδιών.
Προβληµατική είναι η πρόβλεψη του άρθρου 5 για παροχή της
δυνατότητας πλήρους καταγραφής των αιτήσεων ασύλου και
στην Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δυστυχώς, θεωρούµε πως µία τέτοια διεύρυνση θέτει εν αµφιβόλω
την ορθή καταγραφή των στοιχείων του αιτούντος, του αιτήµατος και συνολικά την έκβαση αυτού. Φρονούµε πως θα έπρεπε
να παραµείνει αποκλειστική αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία θα πρέπει φυσικά να ενισχυθεί µε επιπλέον προσωπικό και όχι να έχουµε φαινόµενα περαιτέρω υποστελέχωσης.
Έχω ήδη αναφέρει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι την περίπτωση των δεκαεπτά συµβάσεων, για τις οποίες ενηµερωθήκαµε
από τον κύριο Υπουργό και τον ειδικό αγορητή της Πλειοψηφίας
πως υπήρχε θέµα νοµιµότητας, χωρίς να πάρουµε καµία επιπλέον διευκρίνιση. Και φυσικά αναρωτιόµαστε γιατί ποτέ οι ίδιοι
δεν ενηµερώθηκαν γι’ αυτό νοµικό κώλυµα.
Το άρθρο 11 περιέχει προβλέψεις για την αυτοπρόσωπη εµφάνιση και το τεκµήριο σιωπηρής ανάκλησης. Διαβάζοντας το
άρθρο πραγµατικά αναρωτιόµαστε πώς θα διασφαλιστεί η ορθή
διαχείριση των αιτήσεων και πώς θα αποτραπεί το φαινόµενο να
έχουµε µεγάλο αριθµό σιωπηρών ανακλήσεων, αποκλείοντας
έτσι αιτούντες που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τη διαδικασία ασύλου.
Με το άρθρο 14 και την πρόβλεψη για επίδοση και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τη σύντοµη χρονική περίοδο -48
ώρες- από τη στιγµή αποστολής, εντός της οποίας η υπηρεσία
θεωρεί πως ο αιτών έχει ενηµερωθεί, φοβόµαστε πως δηµιουργούνται νέες αιτίες απόρριψης αιτήσεων.
Άρθρο 15, τροποποίηση του άρθρου 83 του προηγούµενου
νόµου. Η προτεινόµενη τροποποίηση αφαιρεί την εξαίρεση των
ασυνόδευτων από την ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης ασύλου.
Θεωρούµε πως οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να οδηγήσει ασυνόδευτα προσφυγόπουλα εκτός της χώρας εν µέσω της συζήτησης και εξέτασης του αιτήµατός του είναι ενάντια στην αρχή
προστασίας του συµφέροντος των παιδιών.
Το άρθρο 20 διατηρεί το καθεστώς κράτησης και, όπως και
κατά τη συζήτηση του ν.4636, µας βρίσκει αντίθετους, γιατί θεωρεί εκ προοιµίου εγκληµατίες πονεµένες ψυχές που έφτασαν
στην πόρτα µας αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.
Το άρθρο 30 εισάγει τη δηµιουργία των κλειστών κέντρων σε
πέντε νησιά µας. Η αντίθεσή µας σε αυτό έχει καταγραφεί και
καταδειχθεί σε κάθε ευκαιρία. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση επιλέγει
να συνεχίσει την πρακτική του εγκλωβισµού αντί της άµεσης
αποσυµφόρησης, διαιωνίζοντας το δράµα των προσφύγων, αλλά
και των κατοίκων. Έτσι διατηρούνται οι υπέρ-δοµές «φυλακές»,
ουσιαστικά µε µεταφορά των προσφύγων από µία δοµή σε µία
άλλη.
Μοναδική λύση –το έχουµε πει, δεν θα κουραστούµε να το
επαναλαµβάνουµε- είναι η αποσυµφόρηση τώρα των υφιστάµενων δοµών και ο διαµοιρασµός τους στην Ελλάδα και κυρίως η
προώθησή τους στην Ευρώπη. Ζητάµε να κλείσουµε όλα τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης ψυχών και όχι να δηµιουργηθούν
νέα. Αρνούµαστε να συναινέσουµε ώστε να συνεχίσει η χώρα
µας να είναι ο δεσµοφύλακας της Ευρώπης.
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Στο άρθρο 33 υπάρχουν προβλέψεις για χορήγηση άδειας διαµονής σε τέκνα ηλικίας από 21 έως 24 ετών, µόνο όµως µελών
οικογενειών που είναι επενδυτές και κατέχουν golden visa, παιδιά
που φυσικά –όπως θα ήταν αναµενόµενο- χαίρουν ιδιαίτερης µεταχείρισης από την Κυβέρνηση. Δεν είναι το ίδιο, προφανώς, στο
µυαλό της Κυβέρνησης µε τα παιδιά που µένουν σε σκηνές.
Άρθρο 50 και τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.3971/2011
που πάλι αφορά την κράτηση. Δυστυχώς, βλέπουµε την κράτηση
να παραµένει ως ο κανόνας σε πλήρη αντιδιαστολή των προνοιών του ενωσιακού δικαίου και των θεµελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, µε την πιθανότητα της εφαρµογής ανθρώπινων
εναλλακτικών µέτρων να παραµένει µηδαµινή. Η Νέα Δηµοκρατία
επιλέγει για ακόµη µία φορά να παραβεί το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, προκειµένου να ακολουθήσει τη δική της εµµονική
πολιτική της καταστολής.
Τα άρθρα 52 έως και 54 είναι άρθρα που προβλέπουν την
πρόσληψη αρκετών µετακλητών υπαλλήλων για να αναλάβουν
καθήκοντα που κανονικά θα έπρεπε να έχουν µόνιµοι υπάλληλοι.
Και όπως όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µετακλητοί υπάλληλοι που προσλαµβάνονται είναι αποκλειστικής
επιλογής του Υπουργού και η σχέση εργασίας τους λήγει µε τη
µετακίνηση ή αποχώρηση του εκάστοτε Υπουργού από τη θέση
του. Όµως, αν σε αυτούς τους υπαλλήλους δοθούν κάποια τόσο
σηµαντικά καθήκοντα –όπως είναι η στελέχωση της νοµικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης- και εκείνοι αποχωρήσουν, πώς θα διασφαλιστεί η οποιαδήποτε συνέχεια και ότι η
ισορροπία θα παραµείνει αδιασάλευτη;
Άρθρο 55 και δηµιουργία λογαριασµού απόρρητο κονδυλίων
στο Υπουργείο Μετανάστευσης στα πρότυπα του ΥΠΕΞ και του
Υπουργείου Άµυνας. Δυστυχώς, οι εξηγήσεις που λάβαµε στο
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής από τον αρµόδιο
Υπουργό δεν µας έπεισαν και φυσικά συνεχίζουµε να αναρωτιόµαστε τι λόγο ύπαρξης έχουν τα απόρρητα κονδύλια στο συγκεκριµένο Υπουργείο.
Το άρθρο 57 αφορά τη σύσταση µητρώου ελληνικών και ξένων
ΜΚΟ. Ως ΜέΡΑ25 έχουµε ως γενική αρχή πως κάτι τέτοιο αποτελεί µία θεµιτή κίνηση στα πλαίσια εξυπηρέτησης της ανάγκης
για δηµοκρατικό έλεγχο πάνω στις ΜΚΟ που λαµβάνουν κοινοτικά και όχι µόνο κονδύλια και προβαίνουν σε δράσεις διαχείρισης του προσφυγικού ζητήµατος.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζητούµενο που ανακύπτει είναι ο φορέας ελέγχου. Εµείς στο σύνολο των προτάσεων
που καταθέσαµε στη διαδικασία της συνταγµατικής αναθεώρησης εισηγηθήκαµε τον καινοτόµο θεσµό των ΔΙΑΣΚΕΠ, θεσµός
που εξασφαλίζει τη βέλτιστη δηµοκρατικά εντός των πλαισίων
της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε τη διαφάνεια και την αµεροληψία να είναι παραπάνω
από οποιαδήποτε κοµµατική σκοπιµότητα. Ελλείψει ενός τέτοιου
οργάνου που θα µπορούσε να λειτουργήσει ως εποπτικός φορέας και ταυτόχρονα αµερόληπτος ελεγκτής των ΜΚΟ, η ανάληψη αυτού του ίδιου ρόλου από µία γενική γραµµατεία ενός
Υπουργείου –άρα από την ίδια την εκτελεστική εξουσία, την Κυβέρνηση- µας κάνει εξαιρετικά επιφυλακτικούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή δεύτερη ανάγνωση
στο πλαίσιο της επεξεργασίας στην επιτροπή, άκουσα µε µεγάλη
προσοχή την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ.
Κουµουτσάκου, ο οποίος ανέφερε µεταξύ άλλων πως υπάρχει
µεταναστευτική κόπωση στους τοπικούς πληθυσµούς και πρέπει
να τους ακούµε και να είµαστε δίπλα τους.
Συµφωνώ. Συµφωνώ µαζί σας, κύριε Υπουργέ. Αναρωτιέµαι
όµως αν έτσι επιλέγει η Κυβέρνηση να τους ακούει, δηµιουργώντας κλειστά κέντρα «φυλακές» που θα µεταφέρουν τους πρόσφυγες από το ένα σηµείο στο άλλο και θα στοιβάξουν τις περισσότερες –αν όχι όλες- πονεµένες ψυχές, που τώρα έχουν
στριµωχτεί στις άθλιες συνθήκες των υπαρχόντων camps.
Όχι µόνο οι τοπικοί πληθυσµοί αλλά και όλοι οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, έχουν κουραστεί και για έναν
άλλο λόγο. Γιατί βλέπουν τα προβλήµατα της κρίσης να επανέρχονται απειλητικά, γιατί ζουν µέσα στον φόβο της υπερχρέωσης
µη γνωρίζοντας για το τι θα συµβεί στο σπίτι τους µετά το πέρας
της τρίµηνης παράτασης που τελευταία στιγµή δώσατε, γιατί
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βλέπουν τις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τουρισµό, στην εστίαση, στο λιανικό εµπόριο, παντού. Βλέπουν τις επιπτώσεις να τους χτυπούν την πόρτα και βλέπουν τη φτωχοποίηση να εντείνεται.
Αυτοί οι συµπολίτες µας είναι, δυστυχώς, εύκολο να εργαλειοποιηθούν από κάποιους επιτήδειους που θέλουν και προσπαθούν να τους χρησιµοποιήσουν για τους δικούς τους στόχους
και έτσι έχουµε τα αποτελέσµατα που είδαµε τις προηγούµενες
µέρες στην Έδεσσα και αλλού στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για όλη αυτή την κόπωση δεν είστε
άµοιροι ευθυνών. Γιατί η Μόρια και τα υπόλοιπα κέντρα είναι δικό
σας δηµιούργηµα που κληρονόµησε και χειροτέρεψε η Νέα Δηµοκρατία. Όπως συµβάλλατε και στη φτωχοποίηση των Ελλήνων
κι εσείς. Όπως και εσείς λίγους µήνες πριν προσπαθούσατε µε
την ίδια αγωνία που το κάνει η Νέα Δηµοκρατία τώρα να αποδείξετε πως είστε οι υπάκουοι µαθητές των Βρυξελών για ένα χτύπηµα στην πλάτη, µιας και κάτι άλλο –ας µην κοροϊδευόµαστεκάτι πιο χειροπιαστό που θα βελτίωνε τη ζωή των συνανθρώπων
µας, ποτέ δεν κερδίσατε. Αντίθετα όλα το κόµµατα του µνηµονιακού τόξου συνεργήσατε στην ερηµοποίηση της χώρας, στη
φτωχοποίηση του λαού, στην απώλεια της ελπίδας.
Για να κλείσω, η χθεσινή µου αναφορά στην προσφυγιά φαίνεται µάλλον ότι προκάλεσε αµηχανία σε κάποιους συναδέλφους. Σήµερα θα δηλώσω απλώς ότι για εµάς ο πρόσφυγας είναι
το ίδιο, ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο άφησε την πατρίδα του. Γιατί σίγουρα κανείς δεν επιλέγει να αφήσει τη χώρα
του για να πάει σε µια ξένη, που είναι σίγουρο ότι θα µπει στο
περιθώριο αν δεν έχει σοβαρό λόγο.
Κλείνοντας, για εµάς στο ΜέΡΑ25, µοναδική λύση ανακοπής
της λεηλασίας που σχεδιάζει η πολιτική και επιχειρηµατική ολιγαρχία της χώρας είναι ο αγώνας µέσα από τη συστράτευση
στην οποία καλούµε όλους τους πολίτες. Γιατί η ελπίδα που άρχισε να ξαναγεννιέται είναι κάτι που δεν µπορεί καµµία µνηµονιακή πολιτική να µειώσει και κανένα προαπαιτούµενο ή µεταπαιτούµενό σας να περικόψει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, για δεκαπέντε λεπτά.
Ελπίζω ότι θα είστε συνεπής στον χρόνο σας, όσο µπορείτε.
Μετά είστε εσείς, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλά να πω κάτι για τον Δηµήτρη Κρεµαστινό. Τον
ήξερα προσωπικά. Ήταν προσωπικός φίλος. Ίσως από τους καλύτερους Προέδρους που πέρασαν από εδώ. Πάντοτε ακριβοδίκαιος. Ενθυµούµαι ότι πολλές φορές καταχέριαζε και τους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν συµβαίνει δυστυχώς στις
µέρες µας µε τους Προέδρους της Βουλής που δεν καταχεριάζουν ποτέ τους νεοδηµοκράτες, γιατί θεωρούν ότι είναι Πρόεδροι της Νέας Δηµοκρατίας και όχι Πρόεδροι της Βουλής. Το
λέω µε πολύ πόνο ψυχής γιατί ο Κρεµαστινός ήταν στολίδι. Τον
θυµάµαι. Δεν ξέρω πόσοι τον προλάβατε ως Πρόεδρο της Βουλής. Τον είχα συναντήσει. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος,
ήπιων τόνων, αλλά πάντοτε ακριβοδίκαιος, όπως πρέπει να είναι
οι Πρόεδροι της Βουλής. Συλλυπητήρια στις οικογένειες.
Έχω να κάνω µια ερώτηση στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Έχουµε ένα σοβαρό νοµοσχέδιο. Φαντάζοµαι ότι οι
υπόλοιποι είναι στα σπίτια τους µε την τηλεργασία του κ. Βρούτση. Από εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας είναι εδώ µόνο τρεις-τέσσερις και ο Υπουργός πέντε. Είναι
αδιανόητα πράγµατα.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε συνάδελφε, είστε µια κατηγορία από µόνος σας, έτσι
κι αλλιώς!
Αλλά πάµε στην ουσία. Λέω το αυτονόητο. Τι εννοώ; Είναι ένα
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νοµοσχέδιο που αφορά το µέλλον της χώρας, αφού είναι η
ναυαρχίδα σας, όπως σας ακούω και γράφετε στον συµπολιτευόµενο Τύπο. Λείπουν Βουλευτές. Τρεις είναι. Είστε εκατόν πενήντα
οκτώ. Δεν µπορούσαν να είναι εδώ οι υπόλοιποι; Ή οι υπόλοιποι
δεν θέλουν να υπερασπιστούν το νοµοσχέδιο και διαφωνούν ή
αγρόν αγοράζουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ειλικρινά το λέω αυτό.
Γιατί είναι ναυαρχίδα, επαναλαµβάνω. Δεν είναι ένα απλό νοµοσχέδιο αυτό.
Και θα ήθελα να κάνω κι ένα µικρό σχόλιο, δυστυχώς για τον
ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά µε τη Marfin. Προκαλεί θλίψη και πόνο, τουλάχιστον σε µένα, που αυτή η ιστορία της δολοφονίας τεσσάρων ανθρώπων δεν έγινε ο συνεκτικός κρίκος, δεν έγινε ο καταλύτης να
ενωθούν τα κόµµατα απέναντι στη βία, την όποια βία. Για µένα
είτε κόκκινη βία, είτε µαύρη βία, είτε πράσινη, είτε πορτοκαλί,
είναι βία. Θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψή µου αύριο να είµαστε όλοι εκεί για να αποτίσουµε φόρο τιµής και να πιέσουµε µετά
την Κυβέρνηση να βρει τους δολοφόνους. Εξ όσων γνωρίζω,
καµία κυβέρνηση µέχρι σήµερα δεν αποζηµίωσε τις οικογένειες
των ανθρώπων αυτών. Θα µου πείτε η αποζηµίωση για την ανθρώπινη ζωή δεν είναι σηµαντική. Είναι όµως µια πράξη από την
πολιτεία ότι χάθηκαν άδικα οι άνθρωποι. Το λέω γιατί πιστεύω
ότι πρέπει να είµαστε αύριο όλοι εκεί, όλα τα πολιτικά κόµµατα
για να στείλουµε ένα µήνυµα σε όποιον θέλει να εκτρέψει τη δηµοκρατία σε πράξεις βίας απ’ όπου κι αν προέρχονται. Για να είµαστε τουλάχιστον συνεπείς, επαναλαµβάνω, µε όσα λέµε
πολλές φορές.
Θέλω να κάνω κι ένα σχόλιο για τις συγκεντρώσεις. Κύριε Μηταράκη, ήρθε ο κ. Λιβανός εδώ τώρα και ξεφύγατε από την προσοχή.
Συναθροίστηκαν στην Αγία Παρασκευή πεντακόσιοι άνθρωποι.
Στείλατε τα ΜΑΤ. Επειδή δουλεύετε για την επικοινωνία, ακούστε. Αν θέλετε να είστε ακριβοδίκαιοι ή θα τους συλλάβετε όλους
–όχι να στείλετε τα ΜΑΤ και να απαγορεύσετε την πλατεία- ή θα
αφήσετε ελεύθερα τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Κυνηγούσατε τους παπάδες, τους συλλαµβάνατε, κλείνατε τις εκκλησίες, απαγορεύατε τα µεγάφωνα, απαγορεύατε τη λειτουργία κι όλοι, εν πάση περιπτώσει, λέγαµε ότι πρέπει να πάρουµε
µέτρα για να µην µεταδοθεί ο κορωνοϊός. Ξαφνικά στο θέµα των
συναθροίσεων τώρα τηρείτε µια περίεργη στάση, φοβική στην
καταστολή και πολύ µεγάλη και µεγαλόστοµη στα λόγια. Αν θέλετε να είστε ισοδίκαιοι, έπρεπε να συλληφθούν όλοι χθες.
Εγώ και στις δυο περιπτώσεις είµαι εναντίον. Είµαι εναντίον
της καταστολής. Ούτε συλλήψεις στη µια περίπτωση, ούτε οι εκκλησίες κλεισµένες. Για να είµαστε αντικειµενικοί. Κυνηγούσατε
παπάδες, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το
καταλαβαίνω. Και τότε όλοι σύσσωµα συµφωνήσατε να µην
ακούγονται οι καµπάνες, να µην ακούγονται τα µεγάφωνα. Τώρα
ξαφνικά η Νέα Δηµοκρατία θόλωσε. Κάνει πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ, ζορίζεστε. Κάνει το ΚΚΕ, ζορίζεστε.
Όταν αναλαµβάνεις µια ευθύνη καταστολής ή θα την κάνετε
για όλους τους Έλληνες κι όχι µόνο για τους χριστιανούς και
τους παπάδες ή δεν θα την κάνεις καθόλου. Εγώ είµαι εναντίον.
Το είπα από την αρχή. Ούτε συλλήψεις καµπάνας ούτε µεγαφώνων ούτε των αριστερών που διαδηλώνουν. Αυτό είναι δηµοκρατία. Αν όµως ισχύει το πρόβληµα περί κορωνοϊού, θα το σχολιάσουµε σε λίγο. Έχω να παραθέσω επιχειρήµατα πλέον ότι κάτι
δεν κάνατε καλά.
Δυστυχώς για σας, για τη Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ, ο
Τσιόδρας είναι ο Ίκαρος. Θυµάστε τον Ίκαρο όταν ξεκίνησε από
την Κρήτη; Του άρεσε πολύ ο ήλιος. Ανέβαινε, κατέβαινε, ξανανέβαινε. Ανέβηκε πολύ ψηλά, του έκαψε ο ήλιος τα φτερά, έλιωσαν και βυθίστηκε στο Ικάριο Πέλαγος. Αυτό έγινε. Τον κάψατε
µε τη δηµοσιότητα. Τον επιστήµονα αυτόν, που τον συµπαθούµε
και εκτιµούµε όλοι, τον κάψατε από την υπερβολική δηµοσιότητα. Έβγαινε κι έλεγε άλλα αντ’ άλλων. Θα τα πούµε σε λίγο.
Κύριε Υπουργέ, πείτε εσείς πόσο σοβαρή είναι µια Κυβέρνηση
που σε έναν χρόνο φέρνει τέσσερις νόµους και τέσσερις τροπολογίες - µαµούθ. Νόµοι: 1 Νοεµβρίου, 18 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου. Τροπολογίες: 13 Δεκεµβρίου, 3 Φεβρουαρίου για το
ίδιο θέµα, για τους µετανάστες, τους πρόσφυγες. Πείτε τους όπως θέλετε. Δεν θα µαλώσουµε γι’ αυτό. Το έχω πει χίλιες φορές.
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Άποψή µου είναι ότι είναι λαθροµετανάστες. Ο κ. Βιλιάρδος λέει
ότι είναι παράνοµοι µετανάστες. Δεν του αρέσει ο όρος, λέει. Εντάξει. Λέω λοιπόν, ότι τέσσερα νοµοσχέδια και τέσσερις τροπολογίες έχουν έρθει σε δέκα µήνες. Αυτό σηµαίνει ή ότι πρώτα
νοµοθετούσατε επί χάρτου και στο πόδι –κάνατε λάθος- ή τώρα
αυτό το νοµοσχέδιο είναι το µεγάλο νοµοσχέδιο Μηταράκη που
θα λύσει το πρόβληµα.
Δεν θα το λύσει το πρόβληµα και θα σας απαντήσω γιατί, µε
στοιχεία. Αφηρηµένα δεν µιλώ ποτέ.
Πάµε στην ουσία. Άκουσα τον καλό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ
που λείπει, να µιλάει για καταδίκες από τη Σύµβαση της Γενεύης.
Είναι εξαιρετικός δικηγόρος απ’ ό,τι κατάλαβα. Θα του απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, και θα καταθέσω στα Πρακτικά τη Σύµβαση της Γενεύης. Ναι µεν απαγορεύονται οι απελάσεις, αλλά
στο άρθρο 32 λέει τα εξής: «Αι συµβαλλόµεναι χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους
αυτών ή µη µόνο διά λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης». Θα το καταθέτω στα Πρακτικά για όποιον µιλάει για τη
Σύµβαση της Γενεύης.
Εδώ έχουµε ένα γεγονός. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται χωρίς
χαρτιά. Τα πετούν στη θάλασσα. Άρα, λοιπόν, για τη δηµόσια
τάξη της χώρας είναι επικίνδυνοι διότι δεν έρχονται µόνο παράνοµα, αλλά απαιτούν και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Άρα
για τη δηµόσια τάξη είναι επικίνδυνοι. Κατά την άποψή µου, λοιπόν, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους µπορείς να απελάσεις.
Τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα είναι φληναφήµατα που απευθύνονται στο θυµικό, στην έλλειψη γνώσης και κατανόησης των
νόµων. Εδώ οι περισσότεροι είναι δικηγόροι, ξέρετε. Νοµίζουν
ότι δικηγορούν στο δικαστήριο και λένε «ο νόµος τάδε και ο
νόµος τάδε» και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λένε. Λένε τα δικά
τους οι νοµικοί εδώ και κανένας δεν παίρνει χαµπάρι τι γίνεται.
Το λέω για να καταλάβουµε. Η Σύµβαση της Γενεύης επιτρέπει
απελάσεις. Όταν ένας νόµος έχει εξαιρέσεις, σηµαίνει ότι επιτρέπεται να γίνεται αυτό.
Πάµε στο υπόλοιπο. Μιλάµε για εθνικούς λόγους. Σήµερα διακινείται ένα απόρρητο έγγραφο της FRONTEX, το οποίο το έχει
όλος ο Τύπος, σύµφωνα µε το οποίο, κύριε Υπουργέ, η FRONTEX
βλέπει νέα συρροή µεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και
αναφέρει µέσα και τον corona virus, τον ιό. Δεν συντρέχουν, λοιπόν, λόγοι να κλείσουµε ερµητικά τα σύνορά µας; Συντρέχουν.
Δεν συντρέχουν λόγοι απελάσεως; Συντρέχουν είτε αν θέλετε
για δηµόσια τάξη είτε για την υγεία. Και το λέω για την Αριστερά
που έχει µεγαλύτερη ευαισθησία στο θέµα των απελάσεων. Επιλογή τους είναι, δεν θα την κρίνω εγώ, θα την κρίνει ο ελληνικός
λαός αν έχουν δίκιο ή άδικο, θα την κρίνουν βέβαια και οι πολίτες
στα hot spots, 28, 32, 42, 52, τι λέει ο καθένας εδώ µέσα. Γιατί
µιλάµε µε τη βάση της λογικής, όχι το να έχω µια ιδεοληπτική
διάθεση, ιδεοληψία και να λέω «να µπουν όλοι µέσα» ή «όχι, να
µην µπει κανείς µέσα». Με βάση τη λογική.
Κύριε Υπουργέ, θα κάνω µια ειλικρινή έκκληση. Μην ξαναπείτε
ποτέ ότι είµαστε το µοναδικό κόµµα το οποίο διαφωνεί µε το να
µεταφερθούν από τα νησιά οι µετανάστες-πρόσφυγες, οι λαθροµετανάστες. Μην το κάνετε ποτέ. Δεν είστε ψεύτης, σας ξέρω
προσωπικά, αλλά ψευδολογείτε τώρα. Εµείς διαφωνούµε µε το
να µεταφερθούν από τα νησιά και να πάνε στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σας είπαµε τι θέλουµε. Πραγµατικά ανθρώπινες δοµές ούτε στη Μόρια ούτε µε λάσπες, µε ασθένειες-, κανονικές δοµές
στα ακατοίκητα νησιά. Πείτε «δεν µπορώ να κάνω αυτό και διαφωνεί η Ελληνική Λύση». Το καταλαβαίνω. Αλλά, να λέτε ότι όλοι
συµφωνείτε και διαφωνεί η Ελληνική Λύση για την αποφόρτωση,
αν θέλετε, την αποσυµφόρηση των νησιών είναι ψέµα. Και δεν
είστε ψεύτης.
Με το ΠΑΣΟΚ έχω µια ένσταση. Άρθρο 57. Γιατί ρε παιδιά;
Επειδή έχει τις ΜΚΟ; Κάντε ονοµαστική για τις ΜΚΟ. Γιατί βάζετε
ένα σωρό άρθρα και δεν βάζετε άρθρο για τις ΜΚΟ, να κάνουµε
ονοµαστική; Τι το καλό έχουν αυτές οι ΜΚΟ που δεν τις ξέρει κανένας;
Και εδώ για τις ΜΚΟ να πω, κύριε Μηταράκη, ότι νοµοθετήσατε και πριν από µερικούς µήνες. Νοµοθετείτε ξανά τώρα. Οληµερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεµιζόταν. Γεφύρι της Άρτας.
Αποφασίστε πότε κάνετε το σωστό και πότε κάνετε το λάθος,
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γιατί αν θέλετε να είµαι κακοπροαίρετος, θα έλεγα ότι ο πρώτος
Υπουργός που έφερε το νοµοσχέδιο είναι Υπουργός που θα
έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί έκανε λάθος. Παραιτήθηκε; Ναι,
λέτε. Δεν παραιτήθηκε ο Υπουργός. Έφερε ένα λάθος νοµοσχέδιο. Δεν θα πληρώσει τη νύφη; Γιατί ο επόµενος, εσείς, φέρνετε
ένα καλύτερο νοµοσχέδιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν επί χάρτου σχεδιάζεις, υπάρχει πρόβληµα.
Πάµε τώρα στα άρθρα. Κύριε Υπουργέ, «καταγραφή µε βάση
τα στοιχεία που ο ίδιος δηλώνει», άρθρο 6. «Με βάση τα στοιχεία
που ο ίδιος δηλώνει». Δηλαδή, λέγοµαι Βελόπουλος Κυριάκος
και εγώ θα δηλώσω ότι λέγοµαι Βούτσης. Αυτό λέει. Στο χαρτί
που του δίνουν θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει, χωρίς διασταύρωση
των στοιχείων, γιατί δεν υπάρχουν νοµιµοποιητικά έγγραφα. «Αν
κάποιος εγκαταλείψει την αίτηση, δεν απορρίπτεται απευθείας.
Προθεσµία εννέα µηνών να προσβληθεί». Για τους Έλληνες
έχουν εξήντα ηµέρες. Για τους Έλληνες σε παρόµοιες περιπτώσεις έχουν εξήντα ηµέρες και γι’ αυτούς ενενήντα ηµέρες. Εδώ
φαίνεται µια ρατσιστική, άδικη διάθεση της πολιτείας απέναντι
στον Έλληνα πολίτη.
Άρθρο 16: Ο ίδιος λαθροµετανάστης µπορεί να ανατρέψει έννοια ασφαλούς χώρας. Εδώ είναι το έγκληµα. Κάνετε το έγκληµα
να καταργήσετε την απόφαση Ολοµελείας 2340/8/2017 ότι ορίζει
το Σ.τ.Ε. ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Με αυτό το άρθρο
δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε Χασάν, Βελόπουλο, Νικολόπουλο να ανατρέπει το αίσθηµα του νόµου, του νοµοθέτη, ότι
είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία. Και έτσι, όσοι έρχονται από την
Τουρκία θα παίρνουν άσυλο. Αυτό κάνετε, είναι λάθος.
Άρθρο 18. Επικυρώνει τη µη εφαρµογή του push back. Διαφωνούµε ριζικά. Ένα κράτος που σέβεται τα σύνορά του, εφαρµόζει
αυτό που κάνει η Αυστραλία, εφαρµόζει αυτό που κάνουν οι Ηνωµένες Πολιτείες, εφαρµόζει αυτό που κάνει η Δανία. Τους πηγαίνει σε ακατοίκητο νησί, µε έλεγχο, µε ωραίες όµως ανθρώπινες
δοµές. Δεν είναι περιττώµατα οι άνθρωποι, δεν πετάς ανθρώπους πουθενά. Προσέχεις λοιπόν, να είναι σε καλό περιβάλλον,
αλλά όχι σε κατοικηµένες περιοχές.
Επίσης, στο άρθρο 41 παραµένει δικαίωµα νόµιµης διαµονής
σε περίπτωση διαζυγίου σε γάµο Έλληνα και λαθροµετανάστη ή
µετανάστη. Ξέρετε τους «µαϊµού» γάµους; Τους ξέρετε; Πόσοι
έχουν γίνει, εκατοντάδες, χιλιάδες, όταν ήρθαν εδώ οι Βούλγαροι, οι Βουλγάρες, οι Ουκρανές, από άλλες χώρες, από Αλβανία
κ.λπ.; Τι κάνετε εδώ; Θα γίνονται «µαϊµού» γάµοι. Ποιος θα ελέγχει αν ο γάµος δεν είναι «µαϊµού» και δεν το κάνουν για να πάρουν την άδεια; Είναι µερικά πράγµατα που πρέπει να τα δείτε.
Άρθρο 55. Δεν µιλάω για τα µυστικά κονδύλια, κύριε Υπουργέ.
Δεν θέλω ειλικρινά. Δεν το περίµενα ποτέ από εσάς. Μυστικά
κονδύλια από εσάς δεν περίµενα ποτέ. Ειλικρινά το λέω αυτό,
είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και στο άρθρο 56 ουσιαστικά
όλο το δηµόσιο πηγαίνει στην υπηρεσία των λαθροµεταναστών,
ακόµα και οι Ένοπλες Δυνάµεις.
Στο άρθρο 56, εµείς δηλαδή θα πληρώσουµε µισθούς αξιωµατικών, µισθούς αστυνοµικών, µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων.
Τους πληρώνει η Ελλάδα και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ψευδώς λέγατε όλα τα κόµµατα εδώ µέσα, ότι παίρνουµε λεφτά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαθροµετανάστες.
Απευθείας αναθέσεις για υπηρεσίες προς τους λαθροµετανάστες. Γιατί απευθείας αναθέσεις; Γιατί το κάνετε αυτό; Για ποιον
λόγο πρέπει να γίνονται απευθείας; Το έκαναν και οι Συριζαίοι,
θυµάµαι τον Καµµένο, και βγαίνατε από εδώ όλοι οι Βουλευτές
και είχατε δίκιο, και φωνάζατε, λέγατε –να µην πω τα υπόλοιπαεναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τις απευθείας αναθέσεις. Και σήµερα κάνετε το ίδιο ακριβώς. Είστε ίδιοι. Είστε τόσο
ίδιοι που είστε προβλέψιµοι. Σε ό,τι κι αν κάνετε «προβλέπεστε»,
µπορεί να σας προβλέψει κάποιος.
Επίσης, εγώ θα καταγγείλω τους δηµάρχους, που βέβαια είναι
δικοί σας οι περισσότεροι και οι οποίοι έκαναν γαργάρα µε µερικά εκατοµµύρια ευρώ που τους µπουκώσατε. Είναι απαράδεκτο δήµαρχοι να πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις, να µαζεύουν
κόσµο εναντίον των hot spots και ξαφνικά ένα βράδυ είδαν τον
Νοστράδαµο και σκέφτηκαν ότι έπρεπε να γίνουν καλοί άνθρωποι και έγιναν καλοί άνθρωποι, γιατί ξαφνικά ο τραπεζικός λογαριασµός του δήµου γέµισε µε κάποια εκατοµµύρια ή µε κάποια
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εν δυνάµει χρήµατα που θα δοθούν στην πορεία. Αυτό λέγεται
αργυρώνητος δήµαρχος. Όποιος το κάνει αυτό, είναι λάθος.
Ακούστε τους κατοίκους. «Μπήκαν στο σπίτι µας, µας κλέβουν.
Έσπασαν τα αυτοκίνητα. Έκαναν εξετάσεις που ήλθαν εδώ; Θα
πάρουµε τον νόµο στα χέρια µας. Έχουµε παιδιά». Είναι δηλώσεις κατοίκων της Άρνισσας. «Λεηλατούν τα χωράφια µας», Μόρια, «κάνουν απίστευτα όργια στα πάρκα», Σιντική, και αυτό το
κατήγγειλε δήµαρχος. «Ούτε στα νησιά ούτε στην ενδοχώρα.
Όλοι οι παράνοµοι να φύγουν από τη χώρα», αντιδήµαρχος της
περιοχής που υπάρχει hot spot.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν λύνετε το πρόβληµα, αλλά το διογκώνετε. Και θα έχουµε µετά ρατσισµό. Θα αρχίσει να µπαίνει η
φύτρα του ρατσισµού στην τοπική κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Θα
έχουµε ρατσιστικές εκφράσεις και αντιδράσεις. Και να σας πω
και κάτι; Εγώ θα ντρεπόµουν να ήµουν στα υπουργικά έδρανα,
όταν θα είχα αποτύχει ως Υπουργός. Σε έναν χρόνο από τώρα
θα το ξανασυζητήσουµε, είµαστε βέβαιοι γι’ αυτό. Θα τα ξαναλέµε. Γιατί στην ηπειρωτική Ελλάδα θα γίνουν εκρηκτικά µείγµατα. Δεν ενώνεις το ανόµοιο. Το λάδι µε το νερό δεν γίνεται ένα.
Τελεία και παύλα, καταλάβετέ το. Δεν αφοµοιώνονται εύκολα οι
άνθρωποι οι οποίοι έρχονται παράνοµα, χωρίς χαρτιά, που έχουν
άλλη κουλτούρα, Σαρία, άλλο πολιτισµό, κλειτοριδεκτοµές δυστυχώς, που είναι καταδικασµένο. Η γυναίκα είναι πράγµα γι’ αυτούς, είναι αντικείµενο και όχι υποκείµενο, δεν είναι ένα ον. Θέλω
να τα καταλάβετε όλα αυτά, να καταλάβετε τι δηµιουργείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Εγώ ζω στη Γερµανία, έχω σχέση εν πάση περιπτώσει µε τη
Γερµανία, βλέπω τι γίνεται στα γκέτο. Μετανάστης ήµουν. Στην
ελληνική παροικία που µέναµε εµείς, δεν υπήρχαν τέτοια φαινόµενα. Αν πάτε όµως στις µουσουλµανικές παροικίες που έχουν
τα γκέτο οι µουσουλµάνοι, δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Θα ήθελα
να πάρω κάποιον από εσάς µια µέρα µαζί µου και να πάµε στο
Βερολίνο. Και να πάµε εκεί που µένουν οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί.
Εσένα δεν σε βλέπω να περνάς εύκολα, είσαι ανοιχτόχρωµος.
Εγώ είµαι πιο σκουρόχρωµος, θα µε περάσουν εν πάση περιπτώσει και δεν θα µε πειράξει κανένας. Σας τα λέω για να ξέρετε τι
συµβαίνει. Είναι ρατσιστές, είναι φυλετιστές. Τη φυλή τους, τη
θρησκεία τους την έχουν πάνω από όλα και όλους, σε αντίθεση
µε εµάς που οι πανανθρώπινες αξίες της ορθοδοξίας µας, µας
κάνουν και είµαστε πιο καλοί άνθρωποι, υπό την έννοια ότι είµαστε πιο ανεκτικοί, πιο δεκτικοί στο άλλο. Θέλω να τα καταλάβετε
όλα αυτά, γιατί κάνουν και άλλα λάθη. Θα ήθελα λίγο χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Δίνετε ειδικό καθεστώς ασύλου σε δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιους αλλοδαπούς, που σηµαίνει χίλιοι επτακόσιοι τριάντα πέντε
ανά εκατοµµύριο κατοίκων στην Ελλάδα. Ακούστε, στην Ευρώπη
είναι εξακόσιοι εξήντα ανά εκατοµµύριο. Δίνουµε δηλαδή 2/3 παραπάνω απ’ ό,τι δίνουν οι άλλοι. Πάλι είστε απλόχεροι. Πάλι περιέργως δίνετε και λέτε «ανοίξαµε και σας περιµένουµε». Δεν θα
πω ότι έρχονται κι άλλοι σήµερα κ.λπ., θα πω όµως το εξής. Οι
λύσεις είναι συγκεκριµένες: ακατοίκητα νησιά, διακοπή επιδοµάτων, κλείσιµο ΜΚΟ, κάντε φράχτη πραγµατικό και push back.
Πάµε τώρα στον κορωνοϊό στα γρήγορα. Γίναµε όλοι δούλοι,
κύριοι Υπουργοί, -και θα το πω ευθέως για να το καταλάβετεενός αόρατου εχθρού. Ένας αόρατος εχθρός επί µήνες είναι
πάνω από την Ελλάδα. Και αυτός ο φόβος εξαπλώνεται και εξαπλωνόταν συνεχώς µε τη δική σας συνδροµή από τα κανάλια,
στα οποία δώσατε διαφήµιση και καλά κάνατε, είναι δικαίωµά
σας, δικά σας είναι τα λεφτά και βγαίνουν από την τσέπη σας «το καλά κάνατε» είναι ειρωνικό- και ουσιαστικά από άνθρωπο σε
άνθρωπο µεταφέρατε τον φόβο. Και βέβαια, αυτός ο φόβος πηγαίνει γρηγορότερα από τον κορωνοϊό. Αυτό είναι το δυστύχηµα.
Κάθε χρόνο έχουµε τριακόσιους εξήντα χιλιάδες πνιγµούς, όχι
εµείς, η Αµερική. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, η Αµερική έχει τριακόσιους εξήντα χιλιάδες πνιγµούς σε πισίνες. Θα κλείσουν τις πισίνες; Είναι λογική να κλείσει µια χώρα ολόκληρη, lockdown,
επειδή τα θύµατα είναι περίπου όσα τα θύµατα της πραγµατικής
γρίπης; Είναι συνετό να συνεχίζεται αυτή η ιστορία; Υπάρχει µια
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επιστολή τριάντα επτά κορυφαίων γιατρών και καθηγητών πανεπιστηµίου –θα την προσκοµίσω στην Κυβέρνηση σας-, οι οποίοι
διαφωνούν µε τη λογική σας, που κλείσατε εκκλησίες κ.λπ.. Κανένα µέσο δεν την έδειξε. Ειδικά µε τη θεία κοινωνία. Επιστήµονες είναι, οι οποίοι λένε ότι είναι απαράδεκτο να βγαίνουν επιστήµονες και να λένε ότι µεταδίδεται ένας κορωνοϊός, ο οποίος
µπορεί να µην µεταδίδεται κιόλας. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Δεν θα πω για τον Ιωαννίδη, τον Αϊνστάιν, δεν θα πω για καθηγητές, για τον Βασιλακόπουλο, ο οποίος έχει πει τα αντίθετα
ακριβώς. Θα πω, όµως, το εξής: Βγαίνει καθηγητής Πανεπιστηµίου και λέει κάτι απίστευτο και αν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση,
θα έπρεπε να τον εξοστρακίσει τον όποιον επιστήµονα: «Επινόηση Τσιόδρα ο αριθµός των θανάτων για να δικαιολογηθούν
τα µέτρα της Κυβέρνησης». Εδώ έχουµε δύο ενδεχόµενα: Ή
ακούσατε τον Τσιόδρα και κάνατε ένα οικονοµικό έγκληµα εις
βάρος της Ελλάδος -και αυτά λέει ο καθηγητής Φαρµακολογίας,
ο κ. Δηµήτριος Κούβελας- ή ο κ. Τσιόδρας λέει σωστά πράγµατα.
Κάτι δεν κάνετε καλά.
Δεν θα µιλήσω βέβαια –δεν θα το πω τώρα, θα το καταθέσω
στα Πρακτικά- για τα αγαπηµένα παιδιά των µέσων ενηµέρωσης.
Ξέρετε ότι ένα παιδάκι από αυτά που βγαίνουν στον «ΣΚΑΪ» -καθηγητής Πανεπιστηµίου είναι ο άνθρωπος- παίρνει έργα από
φαρµακοβιοµηχανίες, 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ; Βγαίνει ο κ.
Σύψας -δεν λέω τίποτα, δουλειά του είναι- και παίρνει και αυτός
και ο κ. Τσιόδρας λεφτά από το πανεπιστήµιο για εργασίες σε
φαρµακοβιοµηχανίες, 150.000 ευρώ, 120.000 ευρώ, 50.000
ευρώ. Οι καθηγητές µας, κύριε Βούτση! Αυτοί που πιέζουν σήµερα τον Έλληνα να κλειστεί στο σπίτι του. Αυτοί που έκλεισαν
την οικονοµία της χώρας µας παίρνουν λεφτά από φαρµακοβιοµηχανίες. Θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά, να το διαβάσει η Κυβέρνηση. Διότι πώς εγώ εξυπηρετώ την «GLAXO», µια
µεγάλη πολυεθνική εταιρεία που ετοιµάζει εµβόλιο, και βγαίνω
και τροµοκρατώ τον κόσµο; Για πείτε µου εσείς. Πώς γίνεται
αυτό; Πόσο συµβατό και ηθικό µπορεί να είναι αυτό; Αν είσαι επιστήµονας, δεν βγαίνεις υπηρετώντας µια λογική εταιρείας πολυεθνικής που θέλει να λανσάρει ένα εµβόλιο, για την ηθική τάξη
δεν βγαίνεις να προασπιστείς το εµβόλιο και ταυτόχρονα να ενηµερώσεις τον ελληνικό λαό. Είναι απίστευτα πράγµατα αυτά.
Κλείνοντας, δεν θα πω για τις αντιφάσεις µε τις µάσκες. Δεν
θα τα πω όλα αυτά. Θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, όµως: Μόνο
αυτός που θα καταφέρει να ξεπεράσει τους φόβους του θα είναι
πραγµατικά ελεύθερος άνθρωπος, κύριε Υπουργέ. Αυτό δεν το
λέει ο Βελόπουλος, το λέει ο Αριστοτέλης. Έχετε τροµοκρατήσει
τον κόσµο, τον έχετε κλείσει στα σπίτια, δεν βγαίνει έξω, δεν µιλάει στη γυναίκα του, δεν µιλάει τα παιδιά του, φοβάται να
ακουµπήσει κάποιον, φοβάται να βγει στο πάρκο, κυνηγάτε
όσους βγαίνουν στα πάρκα. Αποφασίστε. Περάστε τη χώρα στην
κανονικότητα, γιατί τα απόνερα της οικονοµίας θα είναι τροµακτικά. Θα κλαίµε όλοι µαζί. Η οικονοµία πηγαίνει να µην σας πω
κατά πού, γιατί δεν µου αρέσει να λέω την έκφραση. Σας λέω ως
επιχειρηµατίας: 82% κάτω ο τζίρος της εταιρείας µου. 82%! Πεθαίνουν οικονοµικά οι άνθρωποι που έχουν µαγαζιά µικρά ή µεγάλα και εσείς συνεχίζετε το ίδιο λάθος. Αφήστε την οικονοµία
να αναπνεύσει. Τους έχετε ρηµάξει. Ανοίξτε, λέει, την εστίαση.
Ωραία, να την ανοίξει. Πρέπει να την ανοίξει όµως στο ένα τέταρτο. Πώς θα βγει οικονοµικά, όταν τα έξοδα θα είναι στο 100%
και του λέτε να δουλεύει µε το 25% των πελατών του; Δεν γίνεται.
Τα έξοδα δεν βγαίνουν µε το 25% της πελατείας. Δεν το καταλαβαίνετε; Κάνετε ζηµιά στην οικονοµία.
Ειλικρινά, κύριε Μηταράκη, γιατί ξέρετε και οικονοµικά και σας
ξέρω προσωπικά, κάνετε τεράστια ζηµιά. Ανήκεστο βλάβη έχει
υποστεί η ελληνική οικονοµία και δεν ξεπερνιέται µε ένα µήνα,
δεν ξεπερνιέται µε έναν ή δύο µήνες. Θα χρειαστεί µέχρι τον
Οκτώβριο για να µπορέσουµε να πάρουµε ανάσες. Και βέβαια
δεν θα πω για την ύφεση. Αν υπήρχε σοβαρός Υπουργός Οικονοµικών, θα είχε παραιτηθεί. Έλεγε για 4% πριν από δέκα ηµέρες. Είναι 9,7%. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πηγαίνετε
εσείς. Ποσοστό ανεργίας 19,9%, εκατόν εξήντα χιλιάδες θέσεις
εργασίας θα χαθούν.
Και θα πω και δύο προτάσεις και θα κλείσω εδώ. Αν δεν κά-
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νουµε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια λίστα µε εταιρείες
τροφίµων στη χώρα, οι οποίες είναι περίπου χίλιες διακόσιες είκοσι πέντε, µε τριακόσιους εξήντα χιλιάδες άµεσα και έµµεσα
απασχολούµενους, µε 15 δισεκατοµµύρια ευρώ κύκλος εργασιών –µιλάει από µόνο του, είναι όσο τουρισµός-, 55 δισεκατοµµύρια ευρώ εξαγωγές. Εταιρείες τροφίµων ελληνικές. Να κάνουµε τη λίστα και να τους πιέσουµε, ώστε να αρχίσουµε να καλλιεργούµε και να παράγουµε πρωτογενώς προϊόντα ελληνικά, να
στηρίξουµε την ελληνική παραγωγή, να στηρίξουµε και την εγχώρια κατανάλωση.
Βλέπω µέλι Κίνας και να το πουλάνε οι Έλληνες µελισσοκόµοι
τζάµπα και να δεν το παίρνει κανένας -µέλι Κίνας!- σε ελληνικό
σουπερµάρκετ. Εδώ δείτε: γιαουρτάκι Τσεχίας πρόβειο. Δείτε
εδώ: γάλα Γερµανίας, ζάχαρη Γερµανίας. Σας τα δείχνω για να
καταλάβετε. Δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι η οικονοµία. Δίνεις 10 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως -κρατήστε το νούµερο- για
γαλακτοκοµικά προϊόντα και προϊόντα καθηµερινής τροφής και
τα δίνεις στο εξωτερικό. Αφού θα κάνεις εισαγωγή, γιατί δεν τυπώνεις και χρήµα; Άρα θέλεις να δανειστείς 10 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 10 για να τα αγοράσεις. Είσαι 20
δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα. Απλά είναι τα επιχειρηµατικά. Δεν
είναι τόσο σύνθετα. Θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχουν λύσεις.
Και µια ακόµη λύση: Θέλετε να φέρετε τριάντα χιλιάδες εποχικούς εργαζοµένους, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, για τα χωράφια µας και θα τους φέρετε από την Αλβανία
-έτσι λέτε- µε 30 ευρώ µεροκάµατα. Δώστε 60 ευρώ µεροκάµατο
στα ελληνόπουλα για να µείνουν τα λεφτά εδώ, γιατί δίνετε 30
ευρώ και πηγαίνουν όλα στην Αλβανία, φεύγουν έξω, δεν µένουν
εδώ. Δώστε 60 ευρώ και θα έχουµε µεγαλύτερο κέρδος. Δεν
υπολογίζετε κάτι: Θα δώσει ο γεωργός 30 ευρώ και 30 εσείς.
Αυτά τα λεφτά θα µείνουν εδώ. Θα µείνουν στην ελληνική οικονοµία, η οποία θα κινηθεί και θα ξεκινήσει πρωτογενώς να κινείται. Απλά πράγµατα είναι. Τα 30 έφυγαν κατευθείαν στην Αλβανία. Δεν τα καταλαβαίνετε αυτά;
Και βέβαια δεν θα πω τα περισσότερα. Θα πω όµως κάτι πολύ
απλό στο οποίο επιµένω: Να γίνει επιτέλους η άρση του εµπάργκο στη Ρωσία. Ξέρει ο καλός συνάδελφος. Οι Έλληνες
αγρότες στη βόρεια Ελλάδα τα ροδάκινά τους τα έδιναν στη
Ρωσία. Δεν µπορούν να τα πουλήσουν πλέον. Το επαναλαµβάνω:
Να αρθεί το εµπάργκο στη Ρωσία. Το έκανε η Γερµανία έµµεσα
µέσω Λευκορωσίας. Το κάνουν άλλες χώρες. Κάντε το κι εσείς.
Γιατί δεν το κάνετε; Γιατί αυτοπυροβολούµε τα πόδια µας; Να
φύγουν τα προϊόντα στη Ρωσία. Γιατί να µην φύγουν; Τα θέλουν
οι Ρώσοι. Αν λέω κάτι παράλογο, ρε παιδιά, εντάξει!
Όσον αφορά την εστίαση, θα καταθέσω στα Πρακτικά τις
προτάσεις του ΣΕΤΕ για να δούµε τι λένε οι άνθρωποι. Ο ΣΕΤΕ
έκανε προτάσεις. Από εκεί και πέρα, ο καθένας µπορεί βγάλει τα
δικά του συµπεράσµατα.
Να επαινέσω, επίσης, τον κύριο Πρωθυπουργό -το λέω δηµοσίως- που σε συνέντευξή του επαίνεσε εµµέσως πλην σαφώς τον
µεγαλύτερο Έλληνα κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά
και να στηλιτεύσω την επιλογή του να βάλει την Αγγελοπούλου
και όλον εκείνο τον περίεργο ιδεολογικό συρφετό -ως ιστορικός
µιλάω τώρα- ο οποίος αµαυρώνει τον Καποδίστρια, τον ευτελίζει
και κυρίως διασύρει µια προσωπικότητα που ήρθε στην Ελλάδα
και έφτιαξε κράτος από το πουθενά. Μπράβο για τον έπαινο στον
Καποδίστρια, αλλά η επιλογή της Αγγελοπούλου στην ιστορία µε
την Επιτροπή για το Εικοσιένα ήταν µία ατυχής επιλογή. Δεν θα
πω µισελληνική ή ανθελληνική. Θα πω ατυχής επιλογή. Στο πλαίσιο της οποίας δηµοκρατίας, µπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
Από το σηµείο αυτό, όµως, µέχρι το σηµείο να υβρίζεις, να λοιδορείς τον µεγαλύτερο κυβερνήτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, που έκανε πτωχοκοµεία, γηροκοµεία, τράπεζα, νόµισµα,
έκανε τα πάντα, έχει µεγάλη διαφορά. Ας αφήσουν κάποιοι τις
ιδεολογικές τους αγκυλώσεις και ας κοιτάξουν την εθνική αξιοπρέπεια της Ελλάδος, των Ελλήνων και της ίδιας της πατρίδος
που µας φιλοξενεί, γιατί είµαστε φιλοξενούµενοι εδώ, θα παραδώσουµε κάπου αλλού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
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έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 52, 53, 54, 55,
56, 58 και 59 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου: «Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016
(A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις».
Κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν θα µπω
στα του νοµοσχεδίου. Απλά και µόνο να πω, κύριε Βελόπουλε,
και στον εισηγητή σας ότι η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση
βεβαίως πάντα σας ακούµε και σεβόµαστε και την ιδιότητά σας
και το κόµµα σας, όπως τιµούµε και όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα και πάντα παρακολουθούµε όσα λένε. Στο πλαίσιο αυτό κάποιες από τις ιδέες σας τις εφαρµόζουµε κιόλας και κάποιες από
τις ιδέες που είπατε σήµερα µπορεί να είναι χρήσιµες. Μην κρίνετε την απουσία των Βουλευτών σε αυτές τις δύσκολες µέρες.
Είµαστε εδώ, σας ακούσαµε, όπως και οι δύο Υπουργοί. Άλλωστε, όπως σωστά επισήµανε και ο κ. Μηταράκης πριν, όταν εσείς
µιλούσατε, ήταν τρεις Βουλευτές σας µόνο εδώ. Άρα αυτό σηµαίνει -και αυτό πάει στον κ. Μυλωνάκη- ότι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας παρακολουθούν, είναι εδώ και έχουν όλη την
εµπιστοσύνη τους στην Κυβέρνηση και όλοι στηρίζουν το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τώρα στα γενικότερα ζητήµατα τα οποία βάλατε,
αντιλαµβανόµαστε ότι είστε αντίθετος σε αυτήν την πολιτική που
ακολούθησε η κυβέρνηση, που ακολούθησε η ελληνική πολιτεία,
που στήριξε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού για να αντιµετωπίσουµε τον ιό. Δικαίωµά σας είναι αυτό, αλλά επαναλαµβάνω
για άλλη φορά ότι για εµάς προτεραιότητα έχει η υγεία των Ελλήνων πολιτών, η δηµόσια υγεία και το σύστηµα υγείας. Δεύτερον, είναι η κοινωνική συνοχή, την οποία προσπαθούµε «µε νύχια
και µε δόντια» να στηρίξουµε. Και τρίτον, είναι η επανεκκίνηση
της οικονοµίας, διότι, πράγµατι, πολλά από αυτά που λέτε είναι
σωστά, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα και θα το αντιµετωπίσουµε.
Εµείς, όµως, διαφωνούµε στην ανάποδη θεώρηση των πραγµάτων, όπως την υπαινίσσεστε εσείς και όπως έχει αποδειχθεί
και στην Ευρώπη, αλλά και πέραν του Ατλαντικού ως µία λανθασµένη λογική.
Όσον αφορά τώρα στο κοµµάτι της ύφεσης -διότι θίξατε το
θέµα του Υπουργού Οικονοµικών και είπατε ότι πρέπει να παραιτηθεί- νοµίζω ότι επαναλαµβάνετε µία χαµηλού επιπέδου ανάλυση που γίνεται για το θέµα της ύφεσης. Όχι µόνο από εσάς.
Γίνεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς.
Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγµή ποια θα είναι
η ύφεση. Μέσα σε ένα πλαίσιο σοβαρότητας πρέπει να τοποθετούµαστε πάνω σε αυτό το θέµα. Η Κυβέρνηση αυτό που κάνει
είναι, κατά τη γνώµη µου, το πιο σωστό. Τι κάνει, δηλαδή;
Παίρνει διάφορα σενάρια, θετικότερα και αρνητικότερα, τα
οποία στο τέλος, µε βάση τη διάρκεια και το βάθος αυτής της
ύφεσης θα δούµε πού θα φτάσει και µε αυτά τα σενάρια φτιάχνει
τα δικά της σενάρια αντιµετώπισης της κρίσης. Αυτό κάνει. Αυτά
κατέθεσε και στην επιτροπή. Αυτά θα έπρεπε να κάνει κάθε σοβαρή κυβέρνηση και είµαι βέβαιος ότι αυτό υποστηρίζει και το
σύνολο του ελληνικού λαού. Λυπάµαι αν εσείς είσαστε στην αντίπερα όχθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Πρόεδρε, θα σας
δώσω τον λόγο για δύο λεπτά.
Θα ρωτήσω, όµως, τον κ. Τζανακόπουλο αν θέλει να τοποθετηθεί τώρα για ένα λεπτό ή αν θέλετε να ακούσετε τον κύριο
Υπουργό και να τοποθετηθείτε αµέσως µετά. Ό,τι θέλετε εσείς.
Γιατί έχω ανακοινώσει ήδη τον κύριο Υπουργό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για τριάντα δευτερόλεπτα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρία Πρόεδρε.
Όµως, µήπως θα µπορούσα, κύριε Βελόπουλε, να σας διακόψω για µισό λεπτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Σας έχω χαλάσει χατίρι ποτέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Χαίροµαι που χαλάτε
τα χατίρια!
Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλε, για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα σχολιάσω επί της
ουσίας καµµία από τις δύο τοποθετήσεις που έγιναν, ούτε του κ.
Βελόπουλου. Ο κ. Βελόπουλος έχει τις απόψεις που έχει. Κρίνονται και από τους Έλληνες Βουλευτές, κρίνονται και από τους Έλληνες πολίτες.
Θα ήθελα µία διευκρίνιση, ίσως και κατά την οµιλία του, από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, να µας
πει µε ποιες από τις προτάσεις ακριβώς του κ. Βελόπουλου, οι
οποίες κατατέθηκαν δηµοσίως, συµφωνεί. Διότι είπε ότι άκουσε
την οµιλία του κ. Βελόπουλου. Είπε ότι την έλαβε υπ’ όψιν του
και ότι υπάρχουν προτάσεις τις οποίες κατέθεσε, µε τις οποίες
συµφωνεί.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας να µας πει πού ακριβώς συµφωνεί µε
αυτά τα οποία είπε ο κ. Βελόπουλος κατά την οµιλία του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Τζανακόπουλε,
δεν θέλετε να τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός; Γιατί φαντάζοµαι
ότι εκφράζουν την ίδια πολιτική άποψη. Νοµίζω ότι είναι σωστό.
Τον λόγο έχει ο κ. Βελόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Η λογική του κ. Τζανακόπουλου είναι η γενίκευση. Και αυτή
δεν είναι σωστή λογική. Διαφωνεί, δηλαδή, ότι πρέπει να παίρνουµε ελληνικά προϊόντα, ελληνικά αγαθά; Πού διαφωνεί ο κ.
Τζανακόπουλος; Εκτός αν φοράει «BOSS».
Λέω, δηλαδή, ότι η στήριξη στην οικονοµία ξεκινάει από τον
πρωτογενή τοµέα, να παίρνουµε δικά µας προϊόντα. Δεν είπα
κάτι κακό. Είπα κι άλλα πράγµατα, µε τα µεροκάµατα κ.λπ.. Γιατί
να διαφωνήσουµε; Στη λογική να συµφωνήσουµε. Στον παραλογισµό και τη γενίκευση να διαφωνήσουµε.
Όσο για τον κ. Λιβανό, να του πω ότι εγώ δεν διαφώνησα µε
τα µέτρα της Κυβέρνησης. Κάνετε λάθος. Μήπως δεν τα είπα
καλά εγώ; Μήπως δεν τα καταλάβατε καλά εσείς;
Είπα ότι στην αρχή συµφωνούσα. Διαφωνώ µε τη σηµερινή τακτική σας. Γιατί αν είναι παράνοµοι αυτοί που µαζεύονται σήµερα, πρέπει να τους µαζέψετε. Αν δεν είναι παράνοµοι, αφήστε
τον κόσµο να βγει έξω. Μην τροµοκρατείτε τον κόσµο. Αυτό είπα.
Δεύτερον, έχετε δίκιο. Δεν µπορείς να γνωρίζεις τα νούµερα
της ύφεσης που θα πάνε. Μπορεί να πάει στο 30%, µπορεί να
πάει και στο 1%. Κανείς δεν ξέρει. Θα σας πω, όµως, κάνει που
λένε στο χωριό µου: «Όταν δεν έχεις κάτι να πεις, καλύτερα να
σιωπάς». Και, δυστυχώς, οι Υπουργοί σας µιλούν στα κανάλια
κάθε ηµέρα και λένε κάθε ηµέρα άλλα πράγµατα. Η σιωπή είναι
«χρυσός» µερικές φορές και το λέω ως φίλος ή ως άνθρωπος
απέναντι σε συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
ο κ. Μηταράκης, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαµε φέτος αντιµέτωποι
ως χώρα, ως λαός, µε πολλαπλές κρίσεις. Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε τη µεταναστευτική κρίση, µε την ασύµµετρη απειλή στα
σύνορά µας, µε την πανδηµία του κορωνοϊού. Με ενότητα και
αποφασιστικότητα αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις.
Απέναντι στη µεταναστευτική κρίση έχουµε ξεκάθαρους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική µείωση των ροών και δεύτερον,
τον περιορισµό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.
Είναι αλήθεια ότι για γεωπολιτικούς λόγους βρεθήκαµε αντι-
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µέτωποι µε µία έξαρση ροών κατά 85% το πρώτο οκτάµηνο διακυβέρνησης. Αλλά αντιδράσαµε και αντιδράσαµε αποφασιστικά,
µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον.
Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αναβαθµίσαµε τη φύλαξη των
συνόρων, εµφανής πλέον σε όλους, και τον Απρίλιο είδαµε µείωση των ροών κατά 97%. Αντιστρέψαµε την τάση των ροών και,
πλέον, από την αρχή του χρόνου οι ροές είναι µειωµένες κατά
20%.
Αλλάξαµε πολιτική από το 2019, από την πρώτη µέρα. Και αυτό
φάνηκε µε τον ν.4636/2019, τον οποίο ανέφεραν οι εισηγητές και
οι ειδικοί αγορητές, νόµος που εφαρµόστηκε µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Αυτή είναι η επιδίωξή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
έχουµε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Στην κρίση δεν περισσεύει
χώρος για λαϊκισµό. Χρειάζονται µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Συζητήσαµε εκτενώς τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, δικαιώµατα που αυτονόητα εφαρµόζουµε ως χώρα, η οποία έχει
υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες. Αλλά, δικαιώµατα έχει πρωτίστως και η χώρα µας και δικαίωµά µας -µάλλον συνταγµατική
µας υποχρέωση- είναι η προστασία των συνόρων και η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευηµερίας των Ελλήνων πολιτών.
Ως Κυβέρνηση έχουµε ορκιστεί να εργαζόµαστε για το γενικό
συµφέρον του ελληνικού λαού και µετά την ψήφιση του ν.4636/
2019, που σήµερα δεν αλλάζουµε, βελτιώνουµε, οι αποφάσεις
σε πρώτο βαθµό στις αιτήσεις νησιών του 2020 εκδίδονται σε είκοσι τέσσερις µέρες αντί σε εκατόν ογδόντα πέντε, που ίσχυε
την προηγούµενη χρονιά.
Η Υπηρεσία Ασύλου µε τον παλιό νόµο εξέδιδε τέσσερις χιλιάδες αποφάσεις κατά µέσο όρο ανά µήνα. Εµείς καταφέραµε τον
Μάρτιο και εκδώσαµε επτά χιλιάδες αποφάσεις, τον Απρίλιο εκδώσαµε δεκαέξι χιλιάδες αποφάσεις ασύλου και επιστροφές.
Πλέον, αρχίζουν να εκδίδονται αποφάσεις της αρχής προσφυγών σε διαµένοντες στα νησιά, που βάσει της κοινής δήλωσης,
µπορούν να επιστραφούν.
Με τον τρόπο αυτό, µε την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, γίνεται ουσιαστική αποσυµφόρηση των νησιών, χωρίς τον
πολλαπλασιασµό των δοµών στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως
έγινε επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σχεδόν όλες οι δοµές της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτυγχάνεται ο
στόχος δραστικής αύξησης των επιστροφών και των απελάσεων
όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Αυτονόητη η αποτελεσµατική και δίκαιη εφαρµογή των διεθνών µας υποχρεώσεων. Κλείνουµε «παράθυρα».
Σας θυµίζω ότι ο εισαγγελέας σήµερα διερευνά πώς εκδόθηκαν µόνο στη Λέσβο σε τρία χρόνια είκοσι πέντε χιλιάδες πιστοποιητικά ευαλωτότητας, ώστε αυτοί οι είκοσι πέντε χιλιάδες να
φύγουν από τα νησιά και να αποφύγουν την επιστροφή τους
στην Τουρκία, αν τελικά η αίτησή τους δεν γινόταν δεκτή.
Βέβαια, η αργή διαδικασία ασύλου που σας περιέγραψα οδηγούσε σε παροχή επιδοµάτων και διαµονής επί µακρόν, ακόµα
και σε αυτούς που τελικά δεν θα γίνει δεκτό το αίτηµά τους.
Συζητήσαµε στην επιτροπή το θέµα της γλώσσας διερµηνείας,
µε την προσθήκη σήµερα της έννοιας της γλώσσας που ευλόγως
κατανοούν οι αιτούντες άσυλο. Διότι γνωρίζετε, και όσοι έχετε
ασκήσει διοίκηση συγκεκριµένα, περιπτώσεις καταχρηστικής
άσκησης δικαιώµατος.
Γνωρίζετε ότι το πρώτο εξάµηνο του 2009 υπήρχαν περίπου
πεντακόσιες περιπτώσεις στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Λέσβου υπηκόων
χωρών Αφρικής, που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, γιατί δεν µπορούσε να βρεθεί διερµηνέας για τις διαλέκτους, πάρα πολύ σπάνιες διαλέκτους, που οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι µόνο αυτοί µιλούν
και δεν ήταν ανιχνεύσιµες. Όµως, οι ίδιοι είχαν συµπληρώσει την
αίτηση και την πρώτη καταγραφή, είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά, που είναι σε πολλές από αυτές τις χώρες η επίσηµη γλώσσα
της χώρας τους.
Έχω πολύ µεγάλη απορία πώς αυτοί οι πεντακόσιοι µπορούσαν να συνεννοηθούν µε τους δικηγόρους τους και µε τις ΜΚΟ
που τους υποστήριζαν, ενώ οι ίδιες ΜΚΟ δεν µπορούσαν να µας
βρουν διερµηνείς, που πληρώνονται από το ελληνικό δηµόσιο,
για να διευκολύνουν τη συνέντευξη.
Και βέβαια, κάποιες απορριπτικές αποφάσεις βγήκαν, έγιναν
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προσφυγές στην αρχή προσφυγών και η αρχή προσφυγών απέρριψε τις προσφυγές, αναγνωρίζοντας καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος.
Ιδιαίτερα σηµαντικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι και η αντικατάσταση των ανοιχτών δοµών µε κλειστές και ελεγχόµενες.
Ήδη, ξεκινάµε άµεσα σε τέσσερα σηµεία:
Δίνουµε προτεραιότητα στην ασφάλεια των διαµενόντων που
σήµερα, θα συµφωνήσουµε όλοι, δεν εκπληρώνεται µέσα στη
Μόρια, στη ΒΙΑΛ, στο Βαθύ ή σε άλλες δοµές και βέβαια, στην
ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Με σηµαντική αποσυµφόρηση
των δοµών, διότι οι δοµές που έχουν σχεδιαστεί, έχουν θέσεις
λιγότερες από το µισό από τους διαµένοντες που είναι σήµερα.
Και βέβαια, µε διαδικασίες κράτησης, όπου προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία, στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών και µε
εσωτερικό κανονισµό που θα επιβάλει τάξη εντός των δοµών. Η
µετατροπή αυτή θα ξεκαθαρίσει και ποιοι διαµένουν σήµερα στις
δοµές, ενώ δεν δικαιούνται φιλοξενίας, διότι έχουν τελεσίδικη
απόφαση.
Γιατί ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, το έχω πει και στις επιτροπές,
έχει επανειληµµένα αναφερθεί στον Σκαραµαγκά, δοµή που δεν
διοικείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δοµή
που έχει κάποιες κάρτες για τους διαµένοντες, αλλά δεν είχε εγκαταστήσει ποτέ σκάνερ, για να τις ελέγχει και σε δειγµατοληπτικό έλεγχο που κάναµε πρόσφατα βρέθηκαν εντός της δοµής
πολλοί µη δικαιούχοι φιλοξενίας. Στερούν έτσι θέσεις για την
αποσυµφόρηση των νησιών, που όλες οι παρατάξεις στην Εθνική
Αντιπροσωπεία ισχυρίζεστε ότι είναι στόχος σας.
Να θυµίσω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΙΝΑΛ, που κόπτεστε για την αποσυµφόρηση των νησιών,
καταψηφίσατε διάταξη τον Φεβρουάριο που συνέβαλε καταλυτικά στη δηµιουργία θέσεων σε υφιστάµενες δοµές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εµείς, όµως, προχωρήσαµε, ψηφίσαµε την
τροπολογία και µετά την άρση των περιορισµών λόγω της πανδηµίας, από 1η Ιουνίου, θα την κάνουµε πράξη.
Βέβαια, από 1η Ιανουαρίου έχουµε µειώσει πλέον τους διαµένοντες στα νησιά, όχι πλέον κατά 5% που είπαµε τον Μάρτιο,
αλλά κατά 10%. Έχουµε απορροφήσει και τις ροές του πρώτου
διµήνου και πλέον βρισκόµαστε στα επίπεδα του Οκτωβρίου του
2019. Και συνεχίζουµε, για να βρεθούµε κάτω από τα επίπεδα
που παραλάβαµε πριν από την αύξηση των ροών, κάτι το οποίο
έχουµε παραδεχτεί.
Και βέβαια, έχουµε συµφωνήσει και σε πρόγραµµα επιπλέον
πέντε χιλιάδων εθελοντικών επιστροφών, µε χρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα µου πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µα καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν µετακινήσεις; Βεβαίως, γινόντουσαν, αλλά για άλλο λόγο. Γινόντουσαν για να
βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο, µετά την πρώτη απορριπτική
απόφαση, στην ενδοχώρα. Η αρχή προσφυγών, ειρήσθω εν παρόδω, κατά 92% επικυρώνει την πρώτη απόφαση κι αυτό δείχνει
ότι η Υπηρεσία Ασύλου κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, σε µονοµελή σύνθεση φυσικά. Αυτοί βρισκόντουσαν στην ηπειρωτική
Ελλάδα και δεν µπορούσαν πλέον να επιστραφούν, βάσει της
κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.
Εµείς δίνουµε έµφαση στην πολιτική διαχωρισµού των προσφύγων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, από παράτυπους
µετανάστες και θέλουµε να επιστρέψουµε όσους δεν έχουν νόµιµο δικαίωµα παραµονής στη χώρα µας.
Καταλυτικό ρόλο, βέβαια, στην εθνική προσπάθεια έχει η διεθνοποίηση της κρίσης, µε τη χώρα στην πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάµε την πιο δίκαιη
κατανοµή των βαρών στα κράτη-µέλη, µε έναν υποχρεωτικό µηχανισµό. Οι πρόσφατες µετακινήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις µέρες του κορωνοϊού, αποκτά πολύ µεγάλη σηµασία.
Όπως είναι απαραίτητη και η αλλαγή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, ώστε και να εξασφαλίζει τη µείωση των ροών, που δεν εξασφάλισε τους προηγούµενους µήνες,
αλλά να µην οδηγεί και σε συµφόρηση αιτούντων άσυλο στα
πέντε νησιά του Αιγαίου, που εξαιτίας αυτής της δήλωσης µετατράπηκαν σε αποθήκες ψυχών.
Γνωρίζουν οι νησιώτες ότι εξαιτίας της κοινής δήλωσης που ο
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ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε το 2016 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε συνδυασµό µε την πάρα πολύ αργή διαδικασία ασύλου, που ακόµα υποστηρίζετε, τελικά οδηγηθήκαµε στον εγκλωβισµό στα νησιά. Είπε
χθες ο ΣΥΡΙΖΑ: «Κάναµε ό,τι µπορούσαµε». Το διαβάζω από τα
Πρακτικά. Τελικά, όµως, τι κάνατε; Με την κοινή δήλωση εγκλωβίσατε αιτούντες άσυλο στα νησιά. Η δική σας συµφωνία δηµιουργεί σήµερα τη συµφόρηση και το ρητορικό σας ενδιαφέρον
για αποσυµφόρηση, µάλλον ως ενοχικό σύνδροµο ακούγεται σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δεύτερος σηµαντικός στόχος
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο περιορισµός
των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ένας
στόχος που υπηρετούµε µε τη στήριξη µε 50 εκατοµµύρια ευρώ
των εµπλεκόµενων δήµων, ως αποζηµίωση για τις επιπτώσεις
που αυτοί οι δήµοι έπρεπε να υποστούν στις υποδοµές τους, στα
επιπλέον έξοδα καθαριότητας ή σε οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι
δήµοι ότι πρέπει αυτά τα κονδύλια να τα χρησιµοποιήσουν.
Προχωράµε στις αποζηµιώσεις στους κατοίκους για το 2019
για τις ζηµιές που υπέστησαν εξαιτίας των δοµών. Είναι ένας
στόχος που υπηρετούµε µε αυστηρή πιστοποίηση των µη κυβερνητικών οργανώσεων και µε των προσώπων τα οποία εµπλέκονται στις µη κυβερνητικές οργανώσεις στο πεδίο.
Έχουµε ήδη σε αυτές τις παραµέτρους κάνει συγκεκριµένα
βήµατα. Από τα 50 εκατοµµύρια των δήµων έχουµε ήδη δώσει
τα 12 εκατοµµύρια. Το Μητρώο ΜΚΟ και το Μητρώο προσώπων
ΜΚΟ ήδη λειτουργούν. Έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση
και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης.
Βάσει της τροπολογίας του Φεβρουαρίου -κι ο καθένας κρίνεται αν τη στήριξε ή όχι τότε- δεν χρειάζεται κανείς να νιώθει ότι
πρέπει να απολογείται στα κανάλια. Δείξαµε µηδενική ανοχή σε
παραβατικές συµπεριφορές, όπως πρόσφατα στη Σάµο και στη
Χίο. Δεν υπάρχει ανοχή στη βία, από όπου κι αν προέρχεται. Και
βέβαια, οι αιτούντες άσυλο, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Γενεύης, είναι υποχρεωµένοι να σέβονται τους νόµους της ελληνικής πολιτείας.
Μιλήσαµε, επίσης, στις επιτροπές για το θέµα της πανδηµίας
και αναγνωρίζω τις ανησυχίες στις υπεράριθµες δοµές. Με αυτά
τα δεδοµένα, όµως, άµεσα λάβαµε µέτρα προστασίας. Προστατεύσαµε τις δοµές στην πράξη και τις τοπικές κοινωνίες στην
κρίση της πανδηµίας, µε µηδέν κρούσµατα στις δοµές του Αιγαίου σε αυτή την πρώτη φάση. Με καµµία απώλεια ανθρώπινης
ζωής σε οποιαδήποτε δοµή φιλοξενίας, είτε στα νησιά είτε στην
ηπειρωτική Ελλάδα και καµµιά µετάδοση του ιού από τις δοµές
προς τις τοπικές κοινωνίες, όπως φάνηκε από τα τεστ που έγιναν
σε περιοίκους δοµών που τέθηκαν σε καραντίνα.
Αναφέρατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ την περίπτωση του
Κρανιδίου, το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης. Πράγµατι, τα τρία τέταρτα των κρουσµάτων στην Ελλάδα βρέθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο, κανένα
σοβαρό, ευτυχώς. Τελικά, τα κρούσµατα δεν ήταν στη Μόρια.
Ήταν στα ξενοδοχεία.
Όπως είπα σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην εποχή
της πανδηµίας πρέπει να πάρεις µέτρα, αλλά δεν είναι τελικά
πάντα διακριτό πού θα έχεις κρούσµατα. Γιατί πολλοί έλεγαν να
επιταχύνουµε µετακινήσεις µεταξύ δοµών και τελικά τα κρούσµατα δεν ήρθαν εκεί που εσείς υπολογίζατε. Ήρθαν αλλού.
Άρα, τελικά, ο στόχος ήταν να προστατεύσουµε όλες τις δοµές.
Σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής λειτουργίας και η ενοποίηση της διαδικασίας πλήρους
καταγραφής, η οποία θα διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους από την Υπηρεσία Ασύλου και µειώνοντας τα στάδια της
διαδικασίας, χωρίς καµµία αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των
αποφάσεων.
Προβλέπουµε την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής σε
διάφορα στάδια των διαδικασιών, µε σκοπό την απλούστευση,
τη µείωση του φόρτου εργασίας, την εξοικονόµηση ανθρώπινων
πόρων, τη µείωση των δαπανών, τη βελτίωση της διαδικασίας
επιδόσεων µε σύγχρονο ψηφιακό τρόπο, που θα συµβάλλει καθοριστικά στην ορθή εφαρµογή των διαδικασιών ασύλου και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην αποφυγή καθυστερήσεων.
Συστήνουµε Μητρώο Δικηγόρων, ως εισηγητές- βοηθοί χειριστές ασύλου, από τους τοπικούς συλλόγους, όπου βρίσκονται
δοµές, όπως σήµερα κάνουν οι καταγραφείς της EASO, για να
επιταχύνουµε ακόµα περισσότερο τη διαδικασία ασύλου.
Παράλληλα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις µειώνεται ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων για τις προσφυγές αιτούντων άσυλο, κατόπιν απορριπτικής απόφασης στον πρώτο βαθµό, δίνοντας προτεραιότητα στους διαµένοντες στα νησιά, µε στόχο
εµφανή την περαιτέρω αποσυµφόρηση.
Πιστεύω ότι θα συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πως η µακροχρόνια αναµονή έκδοσης απόφασης ασύλου δεν
εξυπηρετεί ούτε τους ίδιους τους αιτούντες, ούτε την ελληνική
κοινωνία.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο ορίζεται η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως η αρµόδια εθνική αρχή για
τα ασυνόδευτα ανήλικα και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε κριτική στο νοµοσχέδιο. Αναµενόµενο. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές σε πολλές, βασικές ρυθµίσεις που αφορούν την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου. Υπήρξαν και κάποιες κριτικές σε διοικητικά θέµατα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετη η κριτική
και δεν έχει πέσει στην παγίδα του λαϊκισµού ή στην παγίδα της
προσπάθειας να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις.
Τέθηκαν θέµατα προσωπικού και σε συνέχεια συζήτησης στην
επιτροπή καταθέσαµε νοµοτεχνική βελτίωση που διευκρινίζει ότι
οι µετακλητοί δεν θα µπορούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.
Για τους µετακλητούς δεν διαφωνώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της κριτικής. Είναι ορθή. Πράγµατι, δεν µπορεί ένα
Υπουργείο να στηρίζεται ούτε σε συµβασιούχους, ούτε σε µετακλητούς, αλλά σε µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους. Και το ερώτηµα είναι: Έχουµε ξεκινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες; Και η
απάντηση είναι, ναι. Για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών ψηφίζουµε σήµερα διατάξεις για παροχή επιπλέον κινήτρων, για διευκόλυνση µετατάξεων και αποσπάσεων. Δίνουµε το δικαίωµα
σε αποσπασµένους, κατά παρέκκλιση, να µπορούν να πάρουν
θέση ευθύνης. Παρατείναµε οκτακόσιες ογδόντα συµβάσεις
στην Υπηρεσία Ασύλου και στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής.
Προσλάβαµε, µε αυστηρή µοριοδότηση, εκατόν πενήντα άτοµα
έκτακτο προσωπικό. Θα προκηρύξουµε, µε την τροπολογία του
Φεβρουαρίου, θέσεις συµβασιούχων τριών συν τρία χρόνια. Επίσης, ζητάµε την προκήρυξη µόνιµων θέσεων από το ΑΣΕΠ.
Γνωρίζετε ότι εάν ξεκινήσουµε σήµερα προκήρυξη του ΑΣΕΠ,
οι υπάλληλοι θα µπουν κάποια στιγµή στο δεύτερο εξάµηνο του
2021 στην υπηρεσία. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει ένα Υπουργείο µόνο ως προς τον τίτλο
και όχι ως προς την ουσία. Κατασκευάσατε ΚΥΤ, κατασκευάσατε
δοµές χωρίς τεχνική υπηρεσία, χωρίς τεχνικό συµβούλιο, χωρίς
νοµική υποστήριξη. Αυτά θα έπρεπε να προϋπάρχουν. Το Υπουργείο είχε, πράγµατι, δύο τεχνικά τµήµατα υποστήριξης χωρίς τις
απαραίτητες αρµοδιότητες βάσει του προεδρικού διατάγµατος
του 2017, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επάρκειας του 4412/
2016 και είχε τριάντα µία οργανικές θέσεις, στις οποίες υπηρετούσαν τέσσερις υπάλληλοι. Τέσσερις υπάλληλοι σε τριάντα µία
οργανικές θέσεις! Και, πράγµατι, προκηρύξατε την 9Κ για σαράντα έξι υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσληφθούν -ελπίζω- µέσα
στο Μάιο, κανείς εκ των οποίων δεν είναι µηχανικός. Δεν είχατε
προβλέψει την πρόσληψη µηχανικών.
Επίσης, στο Υπουργείο, στην ειδικότητα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Νοµικών, ΠΕ Νοµικών, έχουµε ένα δικηγόρο. Το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, µε ειδικότητα δικηγόρου, έχει ένα δικηγόρο. Πώς λειτουργούσατε;
Θα σας απαντήσω εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λειτουργούσατε µε µη κυβερνητικές οργανώσεις, που σήµερα διοικούν
το 90% των δοµών της χώρας επίσηµα. Επίσηµα! Χρηµατοδοτούνται από κονδύλια τα οποία είναι για την Ελλάδα. Δεν τα παίρνει, όµως, η Ελλάδα. Τα παίρνουν οι διεθνείς οργανισµοί και οι
ΜΚΟ. Δηλαδή, ουσιαστικά, είχαν διοριστεί χιλιάδες µετακλητοί
στο µεταναστευτικό, στους δήµους, στην κεντρική κυβέρνηση
µέσω ΜΚΟ και διεθνών οργανισµών µε κονδύλια δικά µας, χωρίς
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καµµία γνώση της ελληνικής πολιτείας και χωρίς κανέναν έλεγχο.
Είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για outsourcing. Το 90%, κύριε
συνάδελφε, δεν είναι outsourcing, είναι ιδιωτικοποίηση. Να σας
δώσω νούµερα, τα οποία και θα τα καταθέσω.
Την περίοδο 2015 - 2019 διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη χώρα µας 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής απορρόφησε το 1,9% από αυτά τα
κονδύλια. Το 82% των κονδυλίων, 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ,
πήγαν σε διεθνείς οργανισµούς και σε µη κυβερνητικές οργανώσεις -διεθνείς και ελληνικές- για να διαχειριστούν, εκ µέρους της
ελληνικής πολιτείας, το µεταναστευτικό, χωρίς τον νόµο των δηµοσίων συµβάσεων -που θα λέγατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΚΙΝΑΛ- µε µετακλητούς µόνο, όπως θα λέγατε κυρίες και
κύριοι του ΚΙΝΑΛ, όπως αναγκάστηκαν και οι δήµοι να προσλάβουν -παραδείγµατος χάριν, στην Αθήνα, εκατόν ενενήντα υπαλλήλους µε σύµβαση έργου- για να αντιµετωπίσουν τα χρόνια της
κρίσης το µεταναστευτικό.
Εµείς θέλουµε να παραδώσουµε ένα πλήρες και αποτελεσµατικό Υπουργείο.
Και τελικά, για να σας δώσω και νούµερα, στο Υπουργείο µας
υπηρετούν χίλιοι εξακόσιοι σαράντα επτά υπάλληλοι. Προσθέσαµε οκτώ µετακλητούς σε πέντε γραφεία διοίκησης -δηλαδή,
ένας ή δύο µετακλητοί ανά γραφείο- και δεκαπέντε έκτακτους
µετακλητούς, µε θητεία 31 Δεκεµβρίου, στη Νοµική Υπηρεσία στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, σας θυµίζω, ότι έχουµε τη διαπραγµάτευση που ξεκινάει το δεύτερο εξάµηνο για τον νέο
Κανονισµό του Δουβλίνου- και στην Τεχνική Υπηρεσία. Δηλαδή,
το 1,3% του Υπουργείου είναι µετακλητοί. Το 1,3%! Το 98,7%
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Ε, δεν το λες και υπουργείο µετακλητών αν δεν θες να λαϊκίσεις! Μπορείτε να σχολιάσετε τους µετακλητούς, αλλά δεν µπορείς να πεις για το 1,3% ότι είναι υπουργείο µετακλητών.
Εµείς θέλουµε να παραδώσουµε ένα πλήρες και αποτελεσµατικό Υπουργείο, µε µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους. Μέσα στο
2021 θέλουµε να γίνει αυτή η µετάβαση.
Για το θέµα των συµβάσεων θα είµαι πολύ σύντοµος. Ανανεώσαµε οκτακόσιες ογδόντα από τις οκτακόσιες ενενήντα επτά. Δεν
ανανεώθηκαν συµβάσεις δεκαεπτά ατόµων για νοµικά κωλύµατα
ή λήξη έργου.
Στο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζετε το θέµα. Είχατε προσπαθήσει ως κυβέρνηση να το θεραπεύσετε µε τροπολογία και δεν είχατε βρει
λύση. Και, τελικά, ο τότε Υπουργός, µε αρνητική εισήγηση της
υπηρεσίας, µε προσωπική υπογραφή έδωσε εντολή να επαναπροσληφθούν παρατύπως.
Η µόνη περίπτωση που έχουµε, πάντως, αποχωρήσεις στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι τα εκατό άτοµα
που δεν ανανεώσατε τις συµβάσεις τους το Νοέµβριο του 2017.
Φαντάζοµαι ότι στη δευτερολογία σας θα µας πείτε γιατί.
Πάµε τώρα στα θέµατα των συµβάσεων. Έχει καταθέσει µία
τροπολογία το ΚΙΝΑΛ.
Κατ’ αρχάς, για τα άρθρα 56 και 59: Υπάρχουν ήδη οι οδηγίες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων για την
εφαρµογή αυτών των άρθρων. Δεν αλλάζουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο το πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι µε πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου -στην τελευταία µας συνεδρίαση- ξεκινάει η διαδικασία ολικής ανανέωσης της νοµοθεσίας δηµοσίων συµβάσεων.
Και πρέπει και εκεί να εντάξουµε και τη λογική της µετανάστευσης.
Με τα άρθρα 56 και 59 τροποποιούµε παραµέτρους υφιστάµενης νοµοθεσίας. Δεν κάνουµε δοµικές αλλαγές.
Με το άρθρο 56 -η νοµοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ- δίνουµε σήµερα παράταση σε προθεσµίες παλαιότερου νόµου.
Θα ρωτήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ακολουθείτε την
ίδια πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις συµβάσεις και εσείς
κατακρίνατε; Η απάντηση είναι όχι. Και θα σας πω συγκεκριµένα
και θα σας το καταθέσω και στα Πρακτικά. Εµείς θεωρούµε ότι
πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για τις συµβάσεις του µεταναστευτικού, µε σαφή ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας µε συµφωνίες
- πλαίσιο. Προχθές δηµοσιεύτηκε στο σύστηµα TED, στην επίσηµη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη συµφωνία -
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πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την καθαριότητα όλων των δοµών και όλων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου της χώρας για διάστηµα τεσσάρων ετών, ένα έργο
ύψους 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Θα καταθέσω σχετικό έγγραφο
για τα Πρακτικά. Είναι η πρώτη συµφωνία - πλαίσιο.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε στο µεταναστευτικό, για όλες τις
βασικές ανάγκες του µεταναστευτικού, είναι να µπούµε σε ανοικτές, διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Ξεκινάµε µε την καθαριότητα, µε µία απόφαση που υπογράψαµε τον Απρίλιο, πολύ
πριν έρθει στη Βουλή αυτό το νοµοσχέδιο.
Για να τα κάνεις, όµως, όλα αυτά, πρέπει να έχεις και ένα
Υπουργείο που µπορεί µε τη διοικητική του δοµή, σε κεντρικό
επίπεδο και σε επίπεδο περιφερειακών υπηρεσιών, να έχει τους
απαραίτητους υπαλλήλους.
Εµείς προχωρήσαµε µε ΚΥΑ µε το Υπουργείο Οικονοµικών και
την άλλη εβδοµάδα τοποθετούµε τριάντα δύο διοικητές στις
δοµές της ηπειρωτικής Ελλάδας, που µέχρι στιγµής είναι στον
έλεγχο των ΜΚΟ. Για να υποστηριχθεί, όµως, αυτό χρειάζεται
µία ισχυρή κεντρική υπηρεσία που να µπορεί να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες αυτών των δοµών υπό ελληνική διαχείριση.
Άρα, δεν ζητάµε παράταση για να συνεχίσουµε σε µία παλιά
λογική, αλλά για να προχωρήσουµε το ταχύτερο δυνατόν -ευελπιστώ πολύ πριν τη λήξη της προθεσµίας- σε ένα νέο πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων.
Εγώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από κάτι που ρώτησε ο κ. Καµίνης. Έχει δίκιο ο κ. Καµίνης. Έχει εµπειρία ως δήµαρχος Αθηναίων. Έχει αντιµετωπίσει ο ίδιος όλες
αυτές τις έκτακτες ανάγκες στον δήµο του. Τα ξέρει.
Με ρωτήσατε πόσες θα είναι οι ροές του χρόνου. Εγώ να σας
ρωτήσω πόσες θα είναι οι ροές τον Αύγουστο του 2025, για να
προκηρύξω ένα διαγωνισµό και να είµαι έτοιµος, µε την απαραίτητη δοµή, για τον Αύγουστο του 2025; Διότι αν ξεκινούσαµε σήµερα µε την τροπολογία σας -και θα αναφερθώ µετά- µέχρι να
προκηρύξουµε το προσωπικό µέσω ΑΣΕΠ και να ξεκινήσουµε
τους διαγωνισµούς, η πρώτη επόµενη δοµή θα γινόταν το 2024
ή το 2025. Στο νησί µας ξεκίνησε το δικαστικό µέγαρο το 2011
και ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί, µε τις διαδικασίες που προτείνετε εσείς στην τροπολογία σας. Έχουµε και έκτακτες ανάγκες.
Όχι συχνά. Δεν µπορεί, όµως, κανείς να µου πει ότι αυτό που συνέβη τον Μάρτιο, όπου µπήκαν µέσα σε δύο µέρες, σε έντεκα
νησιά του Αιγαίου σχεδόν δύο χιλιάδες µετανάστες και οι δοµές
ήταν ήδη γεµάτες, ήταν κάτι που θα µπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε
προβλέψει το 2017 ή η Κυβέρνηση η δική µας τον Ιούλιο του
2019.
Δεν µπορείς να προβλέψεις τα πάντα. Μπορείς να προβλέψεις
την οµαλή εξέλιξη, όπως είπατε για τις κτιριακές υποδοµές. Για
τα σχολεία έχουµε µία εκτίµηση των γεννήσεων, ξέρουµε πόσα
παιδιά θα πάνε στο σχολείο σε έξι χρόνια. Στο µεταναστευτικό
δεν µπορείς πάντα να το κάνεις αυτό.
Χρειαστήκαµε, λοιπόν, για κάποιες έκτακτες ανάγκες να προχωρήσουµε στην κατεπείγουσα διενέργεια διαγωνισµού µε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, όπως προβλέπεται
στο ν.4368/2016 και στον ν.4650/2019. Όλη αυτή η νοµοθεσία
είναι προγενέστερη αυτής της Κυβέρνησης. Και η επιτροπή διενέργειας αυτών των κατεπειγόντων διαγωνισµών -επειδή κάνατε
λάθος κάποιοι στις οµιλίες σας- αποτελείται αποκλειστικά από
δηµοσίους υπαλλήλους, δεν συµµετείχε κανένας µετακλητός σε
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού.
Για το άρθρο 59 η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει εκφράσει γνώµη και συγκεκριµένα την 12/2018. Θέτει συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, που φυσικά τηρούνται. Και το άρθρο 59 σήµερα εναρµονίζει την εφαρµογή ν.4587/2018, που είχε ορίσει ειδικές διαδικασίες για την έκδοση εντύπων στη λειτουργία πλέον µε ψηφιακό
τρόπο.
Τέλος –και θα κλείσω µε αυτό κι ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
για την ανοχή σας- τέθηκε το θέµα των ειδικών δαπανών. Υπάρχουν δύο θέµατα να απαντηθούν. Πρώτον, αν υπάρχει πραγµατικά πρόβληµα µεταναστευτικού, αν υπάρχουν πραγµατικά λαθροδιακινητές, αν υπάρχουν πραγµατικά κυκλώµατα που εµποδίζουν τις απελάσεις, εάν υπάρχουν πραγµατικά κυκλώµατα που
είναι µέσα στις δοµές και δηµιουργούν θέµατα ασφάλειας. Εάν
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συµφωνήσουµε ότι υπάρχει αυτό το πρόβληµα και συµφωνήσουµε ότι στόχος της χώρας µας είναι η προστασία της εθνικής
ασφάλειας, πρέπει από εκεί και πέρα να δούµε απ’ αυτό το πρίσµα τη σκοπιµότητα αυτής της διάταξης.
Συνεργαζόµαστε, κύριε Ψυχογιέ, -που το θέσατε- µε τις διωκτικές αρχές, αλλά οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον δικό µας
προϋπολογισµό κι όχι τον προϋπολογισµό άλλων Υπουργείων.
Αλλά για να µην παρεξηγούµαστε µε τον κόσµο που ακούει, ενηµερώνω ότι βάσει του Κανονισµού της Βουλής αυτές οι δαπάνες
γίνονται γνωστές στα κόµµατα. Άρα, θα τις γνωρίζετε αυτές τις
δαπάνες. Άρα, δεν τίθεται θέµα διαφάνειας µέσα στη Βουλή. Τίθεται θέµα προστασίας αυτών των δαπανών προς τα έξω και κυρίως όχι εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεταναστευτικό είναι ένα
εθνικό θέµα. Ξεκάθαρη προτεραιότητά µας είναι η µείωση των
ροών και ο περιορισµός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές
κοινωνίες. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί το σηµερινό νοµοσχέδιο. Συµβάλλει καταλυτικά στην αποσυµφόρηση των νησιών µας.
Προς την κατεύθυνση αυτή σας καλώ να υπερψηφίσετε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αρχίζει και παγιώνεται µε ευθύνη
της Κυβέρνησης µια λειτουργία του Κοινοβουλίου και του νοµοθετικού έργου εντελώς ασυµβίβαστη τόσο µε την σοβαρότητα
των νοµοσχεδίων που συζητούνται όσο και κυρίως µε την αντικειµενική δυνατότητα που έχει ο ελληνικός λαός να ενηµερώνεται και να παρεµβαίνει σε όλα αυτά τα ζητήµατα που αφορούν
άµεσα και τη ζωή του.
Ουσιαστικά η Κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία που της δίνει η
πανδηµία όπου αντικειµενικά η προσοχή του λαού µας είναι
στραµµένη στα ζητήµατα της υγείας και της επιβίωσής του, για
να περάσει εν κρυπτώ πολύ σοβαρά νοµοσχέδια και µάλιστα µε
διαδικασίες εξπρές. Είκοσι έξι νοµοσχέδια φέρνετε µέχρι τέλη
Ιουλίου. Είναι νοµοσχέδια για πολύ σοβαρά θέµατα, όπως είναι
τα ζητήµατα της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος που συζητήσαµε προχθές, του µεταναστευτικού - προσφυγικού σήµερα και
πολλά άλλα. Ποιος ξέρει ακριβώς και ποια. Τα κρατάτε πολλά
απ’ αυτά ως επτασφράγιστο µυστικό.
Και ενώ εδώ στη Βουλή θα υπάρχει συνωστισµός νοµοσχεδιών
και διαδικασιών, ανεκτός κατά τη γνώµη σας, την ίδια στιγµή η
πολιτική και κοινωνική διαµαρτυρία γι’ αυτά τα νοµοσχέδια, η έκφραση αντίδρασης, αντίστασης σε αυτά, θα θεωρείτε από εσάς
επικίνδυνος και µη ανεκτός συνωστισµός. Δύο µέτρα και δύο
σταθµά.
Συνεπώς, το λιγότερο που πρέπει να κάνετε είναι να µην επιχειρήσετε να περάσετε εν µέσω υγειονοµικής κρίσης νοµοσχέδια
που λόγω της σηµασίας τους θα έπρεπε να εξασφαλιστεί και ο
χρόνος και η απαραίτητη ενηµέρωση, αλλά και η κινητοποίηση
του ελληνικού λαού και των φορέων του, όπου οι ίδιοι βεβαίως
εκτιµούν και όπου αποφασίζουν ότι χρειάζεται.
Σας το έχουµε πει από την πρώτη στιγµή -το επαναλάβαµε και
χθες στην Διάσκεψη των Προέδρων γιατί είναι ζήτηµα στοιχειώδους δηµοκρατίας- ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που λόγω της σοβαρότητάς του δεν θα έπρεπε να έρθει σε αυτήν τη φάση και µε
αυτές τις συνοπτικές διαδικασίες είναι και το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστατευτικής Πολιτικής.
Λίγο µόλις διάστηµα µετά τις µεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν στα νησιά του Αιγαίου ενάντια στη δηµιουργία κάθε είδους
φυλακής εγκλωβισµού, η Κυβέρνηση προκλητικά έρχεται τώρα
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µε το νοµοσχέδιο, σε συνέχεια και της απαράδεκτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που επιτάσσει εκτάσεις, να νοµοθετήσει
τα κλειστά πολυδύναµα κέντρα κράτησης στα νησιά, στα οποία
θα συνυπάρχουν οι νεοεισερχόµενοι, οι ευάλωτοι, αλλά και όσοι
έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους και βρίσκονται σε διαδικασία
απέλασης, ενώ µε το ίδιο νοµοσχέδιο προχωράτε και στη δηµιουργία κλειστών κέντρων στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Και όλα αυτά τα κάνατε εν µέσω µιας πανδηµίας που δεν έχει
ακόµα ξεπεραστεί και που είναι πιθανόν –όπως όλοι λένε- να επανέλθει το φθινόπωρο ίσως δριµύτερη, όταν µάλιστα όλο αυτό το
διάστηµα φάνηκαν οι µεγάλοι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία από
την κατάσταση που επικρατεί στις προσφυγικές δοµές, κίνδυνοι
και για την υγεία των ίδιων των φιλοξενουµένων εκεί και για την
υγεία των εργαζοµένων σε αυτές αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Στην ουσία φτιάχνετε στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα τις
νέες σιδερόφραχτες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
εκτός όλων των άλλων θα είναι ενεργές υγειονοµικές βόµβες
έτοιµες να εκραγούν εξαιτίας της έλλειψης στοιχειωδών υποδοµών και προϋποθέσεων προστασίας και υγιεινής.
Με το νοµοσχέδιο, επίσης, αυξάνεται η καταπάτηση των δικαιωµάτων τους µε καινούριες συντµήσεις προθεσµιών, µειώσεις
του χρόνου έκδοσης αποφάσεων, διεύρυνση του καθεστώτος
κράτησης για περισσότερες ακόµα κατηγορίες. Για τα ανήλικα
παιδιά µάλιστα καταργείται αυτό το τεκµήριο το οποίο παρείχε
την αναγκαία προστασία µέχρι να αρθούν οι όποιες αµφιβολίες
για την ηλικία των παιδιών ώστε να τους παρέχονται τα αναγκαία
προστατευτικά µέτρα.
Εισάγονται µια σειρά παγίδες και εµπόδια, µε τραγικές συνέπειες για την πορεία των αιτηµάτων ασύλου που αφορούν από
την παρουσία ιδιωτών νοµικών στη σύσταση µητρώου βοηθών
χειριστών ασύλου µέχρι και τη µη εξασφάλιση διερµηνέα που να
µιλάει τη γλώσσα των αιτούντων. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση για διερµηνεία σε γλώσσα που θεωρείται ότι κατανοεί ο
αιτών κι όχι σε αυτήν που πραγµατικά οµιλεί, µε ό,τι βέβαια µπορεί να σηµαίνει αυτό για την πορεία της αίτησης.
Καταργείται και µάλιστα αναδροµικά από 1-1-2020 ακόµα και
η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους.
Όσο για την Υπηρεσία Ασύλου, όχι µόνο δεν προβλέπεται καµµία κάλυψη των αναγκών µε το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό,
αλλά χθες ο Υπουργός έκανε σαφές ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει τις συµβάσεις των δεκαεπτά έµπειρων υπαλλήλων, που
απολύθηκαν.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο όµως, που πετάει στον Καιάδα και τα θύµατα, τους ξεριζωµένους, υπάρχουν µια σειρά ρυθµίσεις διευκόλυνσης. Διευκολύνετε, για παράδειγµα, ξένους λεφτάδες,
όσους θεωρείτε ότι «φυσάνε τον παρά», και τις οικογένειες αυτών, χορηγώντας τους άδειες διαµονής και χρυσές βίζες, µπας
και κάνουν καµιά «business» δηλαδή. Διευκολύνετε επίσης την
παροχή φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού, ασκουµένων, χωρίς κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Διευκολύνετε ακόµα αµερικάνους υπότροφους του Ιδρύµατος «Fulbright» να εκδίδουν
γρήγορες και ευέλικτες θεωρήσεις εισόδου, στο πλαίσιο της εµβάθυνσης της εµπλοκής της Ελλάδας στους σχεδιασµούς των
Ηνωµένων Πολιτειών, της Αµερικής, του ΝΑΤΟ και άµβλυνσης
βεβαίως του αντιαµερικανισµού -εκπεφρασµένου για πολλοστή
φορά στόχου της Αµερικανικής Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα-,
αντιιµπεριαλισµού που βέβαια υπάρχει έτσι κι αλλιώς µέσα στον
ελληνικό λαό.
Τέλος, συνεχίζετε την πολιτική όλων των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων, µε τα λεγόµενα «µυστικά κονδύλια», που µε το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση τα εισάγει και στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε την κλιµάκωση, κατά την άποψή
µας, της καταστολής και του φακελώµατος, και µε στρατιωτικά
µέσα, µε τη συνδροµή FRONTEX και ΝΑΤΟ, µε τις παράνοµες
επαναπροωθήσεις, στο όνοµα δήθεν της αποτροπής, µια πολιτική που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αυξάνονταν τα κύµατα των προσφύγων και που τώρα απογειώνει βέβαια η Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό το νοµοσχέδιο κινείται στο πλαίσιο της απαράδεκτης, της
εγκληµατικής Συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, που
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υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρµόζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, στο πλαίσιο της µετατροπής της χώρας µας σε φυλακή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες. Η ελληνική Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται µε την τούρκικη
κυβέρνηση για τις τύχες των ξεριζωµένων προσφύγων σαν
«καλές φιλενάδες», την ίδια στιγµή που εντείνονται οι τούρκικες
προκλήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. Και
όλα αυτά τη στιγµή που η Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει προ πολλού σταλεί στα αζήτητα από την τούρκικη
κυβέρνηση.
Με την ευκαιρία αυτή, έχετε το θράσος να εγκαλείτε το ΚΚΕ,
µέσα κυρίως από τις «φυλλάδες» της παράταξής σας, όπως η
«ΕΣΤΙΑ» και άλλες της αµαρτωλής ακροδεξιάς, γιατί -λένε- στείλαµε µήνυµα αλληλεγγύης την Πρωτοµαγιά στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Τουρκίας και στο τέλος –λέει- του µηνύµατος ο Γενικός
Γραµµατέας του Κόµµατος –εγώ, δηλαδή- απευθύνθηκε –όπως
άλλωστε συνηθίζεται από όλους- στη γλώσσα τους µε το σύνθηµα «Ζήτω η εργατική Πρωτοµαγιά και η ενότητα των εργατών!» και διάφορα τέτοια. Και τα λένε αυτά για ένα κόµµα, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Τουρκίας, που διώκεται από το καθεστώς
Ερντογάν, που παλεύει για την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη,
που συµπαραστέκεται στον κυπριακό λαό, στην Κύπρο µας, παλεύει για καµµία αλλαγή συνόρων στο Αιγαίο και γενικότερα στην
περιοχή, καταγγέλλοντας την επιθετική προκλητικότητα της
τούρκικης άρχουσας τάξης και του Ερντογάν. Αιδώς, Αργείοι!
Για τον Ερντογάν όµως τελικά δουλεύουν όλα αυτά τα αντιδραστικά «τσιράκια» σας, ακόµα κι όταν δεν το συνειδητοποιούν
αυτό, δεν το καταλαβαίνουν ή όταν το κάνουν απλώς µόνο και
µόνο για να χαϊδέψουν κάποια αυτιά ενός οπισθοδροµικού, αντιδραστικού, καθυστερηµένου ακροατηρίου ψηφοφόρων τους πιθανώς.
Απέναντι σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση, που διαµορφώνεται για πρόσφυγες, για µετανάστες, για τους νησιώτες µας,
για τον ελληνικό λαό συνολικά, η µόνη διέξοδος και λύση για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος βρίσκεται στη θέση του ΚΚΕ για
κατάργηση, εδώ και τώρα, του Κανονισµού του Δουβλίνου, της
Συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, ώστε οι πρόσφυγες
να πάνε στις χώρες προορισµού τους, να δοθεί η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας και απευθείας µετακίνησης στις χώρες προορισµού τους, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, έτσι όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Γενεύης.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η υποκρισία και η λογική των δύο µέτρων και δύο σταθµών στη νοµοθέτηση φαίνεται και από το εξής:
Ενώ δεν χάνετε ούτε στιγµή στην κατάθεση και ψήφιση αντιδραστικών και αντιλαϊκών νοµοσχεδίων, που τα απορρίπτει η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τους οποίους αφορούν και οι
οποίοι συµµετέχουν στη διαβούλευση, δεν δείχνετε τον ίδιο ζήλο
για να φέρετε λύση στα υπαρκτά, άµεσα, πολύ σοβαρά προβλήµατα, που αφορούν ολόκληρους κλάδους και κατηγορίες εργαζοµένων.
Τέτοια προβλήµατα, για παράδειγµα, είναι αυτά που αφορούν
άµεσα και επείγοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καλλιτέχνες, οι δηµιουργοί, συνολικά οι εργαζόµενοι στον χώρο της
τέχνης και του πολιτισµού, έναν χώρο που διαχρονικά µαστίζεται
από ανεργία και από περιστασιακή απασχόληση. Η πανδηµία του
κορωνοϊού διόγκωσε στο έπακρο τα προβλήµατα αυτών των εργαζοµένων. Κάθε δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς απασχόλησής τους, φεστιβάλ, κινηµατογράφους, θέατρα, συναυλίες,
µουσικές και θεατρικές σκηνές, χώρους ψυχαγωγίας, εκπαίδευση, τηλεοπτικά γυρίσµατα κ.ά., διακόπηκαν, µε αποτέλεσµα
η πλειονότητα των εργαζοµένων σε όλους τους χώρους και ειδικότητες του πολιτισµού να µην έχει στοιχειωδώς εισόδηµα, ενώ
παραµένει άγνωστο το πότε και µε ποιες προϋποθέσεις θα επανέλθει κανονικά η καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγµή, συµπαραστάθηκε σε όλες τις
διεκδικήσεις τους, στα σωµατεία τους, στις πολύµορφες κινητοποιήσεις τους και υιοθέτησε το δίκαιο αίτηµά τους για άµεση
λήψη ολόπλευρων και ουσιαστικών µέτρων στήριξης για το σύνολο των εργαζοµένων στον χώρο της τέχνης και του πολιτισµού,
ώστε να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς η επιβίωσή τους. Παρά τις
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µεγάλες κινητοποιήσεις τους και µετά τις µεγάλες αυτές κινητοποιήσεις ανακοινώσατε κάποια «ηµίµετρα» χτες.
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση νόµου για
όλον τον χώρο του πολιτισµού. Με την πρόταση νόµου, ανάµεσα
στα άλλα, το ΚΚΕ προτείνει: επίδοµα στήριξης για όλους τους
εργαζοµένους στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισµού, οµοίως
για τους αυτοαπασχολούµενους καλλιτέχνες, δηµιουργούς και
για κάθε µικρή επιχείρηση πλην ανωνύµων εταιρειών. Επίσης,
προτείνονται απαλλαγές από υποχρεώσεις καταβολής τόκων,
προστίµων, υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταµεία, του τέλους
επιτηδεύµατος, του ΕΝΦΙΑ, επίδοµα στέγασης, αναστολή κάθε
µέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης, δέσµευσης τραπεζικών λογαριασµών, κατασχέσεων κ.ά..
Για τους µακρόχρονα άνεργους αυτού του κλάδου προτείνεται
να ενταχθούν στο επίδοµα ανεργίας χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας
για τη χορήγησή του, µέχρι και την άρση κάθε περιοριστικού µέτρου.
Επίσης, επέκταση της χορήγησης της αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού των 800 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων, αυτοαπασχολουµένων, των πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισµού και οι
οποίοι αποκλείστηκαν από τις προηγούµενες κυβερνητικές ρυθµίσεις.
Ειδικά προγράµµατα στήριξης του Υπουργείου Πολιτισµού και
επιχορηγούµενες παραγωγές της περιόδου 2020 - 2021, όπως
αγορές και αναθέσεις από το κράτος και τους φορείς του καλλιτεχνικών έργων ή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σε κάθε είδους τέχνη, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος ή µε πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισµό.
Αύξηση του ποσοστού του ελληνικού ρεπερτορίου, καθώς και
του ποσοστού µίσθωσης ταινιών µυθοπλασίας και τεκµηρίωσης
στον ραδιοτηλεοπτικό χρόνο.
Απαιτούµε –µιας και βρίσκεστε σε νοµοθετικό «οίστρο» και σε
συνεχείς διαδικασίες εξπρές- να φέρετε άµεσα για συζήτηση στη
Βουλή αυτήν την πρόταση νόµου του ΚΚΕ. Για τέτοιες διαδικασίες εξπρές θα σας χειροκροτήσουν οι εργαζόµενοι του χώρου.
Καλούµε όλους τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων να υπερψηφίσουν και να σταµατήσουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και από τις γνωστές ιδεοληψίες τους.
Τελειώνοντας, αξίζει να µνηµονεύσουµε και από αυτό εδώ το
Βήµα ότι στις 9 Μάη του 1945 ολοκληρωνόταν η αντιφασιστική
νίκη των λαών, µπήγοντας στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος
το σπαθί των λαών, µε την αποφασιστική συµβολή κυρίως της
τότε Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού, των αντιστασιακών, παρτιζάνικων ένοπλων δυνάµεων, σε όλες τις κατεχόµενες χώρες της Ευρώπης. Τιµή µόνο τους πρέπει και όχι αυτός ο
αντικοµµουνιστικός οχετός, που χύνεται κάθε χρόνο τέτοια µέρα.
Αυτήν τη µέρα µε αυτό το περιεχόµενο έπρεπε να τιµάµε και
όχι να της αλλάζουµε και τον χαρακτήρα, να τη γιορτάζουµε υποκριτικά ως µέρα δήθεν της Ευρώπης, µιας Ευρώπης ένωσης καπιταλιστικών κρατών που οξύνονται σήµερα όλες οι αντιθέσεις
τους.
Άλλωστε, είναι το πλαίσιο λειτουργίας της ευρωζώνης που
αναδείχθηκε ως ασφυκτικός κορσές για τα πιο αδύναµα οικονοµικά κράτη-µέλη στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά. Η περιοριστική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική όξυνε την κρίση
και τις συνέπειές της για τις λαϊκές δυνάµεις, µε αύξηση της
ανεργίας, µείωση µισθών και συντάξεων και τόσα άλλα.
Η επιτάχυνση της εκδήλωσης της νέας βαθιάς διεθνούς κρίσης µε καταλύτη την πανδηµία του κορωνοϊού αύξησε αντικειµενικά την απόκλιση συµφερόντων των κρατών στο εσωτερικό της
ευρωζώνης. Η κρίση µεταφράζεται από το κεφάλαιο ως ευκαιρία
για τη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναµης, για κατεδάφιση δικαιωµάτων, για επέκταση ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Η εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα διαµορφώνεται σε αυτό
το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Η µεγάλη βαρύτητα του
τουρισµού στην ελληνική οικονοµία, καθώς και των διεθνών µεταφορών, αλλά και των εξαγωγών προϊόντων διύλισης πετρελαίου, που είναι το µεγαλύτερο εξαγώγιµο εµπόρευµα, συνεπιδρούν και το βάθος της κρίσης στην εγχώρια οικονοµία εκτιµάται
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από όλες τις αναλύσεις σε σηµαντικά µεγαλύτερο ακόµα και από
τον κοινοτικό µέσο όρο. Δεν έχει σηµασία αν η ελληνική Κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει και συνεχώς προσπαθεί να
βάλει ενέσεις αισιοδοξίας χωρίς, όµως, αντίκρισµα.
Ένα σηµαντικό µέρος µικρών επιχειρήσεων θα κλείσει άµεσα
ή θα επιβαρυνθεί µε πάρα πολύ σηµαντικές ζηµιές, καθώς τα
όποια προσωρινά µέτρα κυβερνητικής στήριξης δεν αρκούν για
να αντιστρέψουν αυτή την τάση. Η αύξηση των κόκκινων δανείων
των ελληνικών τραπεζών προεξοφλείται στις σχετικές αναλύσεις.
Σηµειώνουµε πως ακόµα και αν επιτευχθεί κάποια ρύθµιση των
κρατικών χρεών και των δαπανών για την κορωνοκρίση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεσµεύεται για την αποπληρωµή των ήδη υφιστάµενων δανείων και για συγκεκριµένα
πρωτογενή πλεονάσµατα - αποτελέσµατα, που τελικά θα πρέπει
να πληρωθούν τα επόµενα χρόνια.
Ήδη ο οίκος «FITCH», αξιολογώντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, υποβάθµισε ξανά την πιστοληπτική ικανότητα
του κράτους. Βέβαια, η αναµενόµενη µείωση του ΑΕΠ το 2020
δεν εµποδίζει αυξηµένες επενδύσεις και κερδοφορία σε κάποιους συγκεκριµένους κλάδους, χωρίς όµως να αλλάζει τη βασική
τάση.
Γενικότερα και σε αυτήν τη φάση θα ενισχυθεί η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίου, η αύξηση του µεριδίου µονοπωλιακών οµίλων στο σύνολο της οικονοµίας.
Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και γενικότερα το πολιτικό σύστηµα συγκλίνει στην υιοθέτηση µεγάλης
κρατικής παρέµβασης, µεγαλύτερης από τη µέχρι σήµερα, επεκτατικής δηµοσιονοµικής και χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής για να στηριχθεί αυτή η ανάκαµψη της καπιταλιστικής
οικονοµίας.
Γενικά, όµως, δεν πρόκειται για κάποια προοδευτική εξέλιξη,
όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική, η µεγαλύτερη κρατική παρέµβαση φορτώνει ξανά, µε διαφορετικό βέβαια τρόπο, αλλά φορτώνει, τα βάρη στις πλάτες του
λαού. Ο λαός καλείται να αποπληρώσει τα νέα δάνεια και να σηκώσει το βάρος ζηµιογόνων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περίπτωση προσωρινής κρατικοποίησής τους.
Συνεπώς, εµείς λέµε ότι απαιτείται µεγαλύτερη επαγρύπνηση,
υπευθυνότητα, ρεαλισµός, αγωνιστική ενότητα και κινητοποίηση,
διεκδίκηση από τον λαό µας, συνολική αλλαγή ρότας όσο είναι
καιρός. Αλλιώς, θα την πληρώσει και πάλι ο λαός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φώφη
Γεννηµατά για δεκαπέντε λεπτά.
Αµέσως µετά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε µια
διακοπή δέκα λεπτών για να µπορέσει να απολυµανθεί ο χώρος,
όπως µας έχει υποδείξει η υγειονοµική υπηρεσία, και θα επανέλθουµε για τη συνέχεια.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Εκφράζω τη βαθιά µου θλίψη για την απώλεια του αγαπηµένου
φίλου Δηµήτρη Κρεµαστινού.
Χάσαµε σήµερα έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν λαµπρό επιστήµονα, έναν φλογερό πατριώτη, έναν µαχητή της δηµοκρατικής παράταξης, Βουλευτή, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Υπουργό.
Ήταν «ο δικός µας γιατρός». Ο Δηµήτρης δεν στάθηκε µόνο
στο πλευρό του ιδρυτή µας Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την
εκτίµηση και την εµπιστοσύνη των Ελλήνων µέσα από τη συνεχή
κοινωνική, επιστηµονική και ακαδηµαϊκή του παρουσία, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο και, βέβαια, µέσα από τη θητεία
του στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συνέβαλε για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Το όνοµά του συνδέθηκε µε τη λειτουργία των σηµαντικότερων καρδιολογικών κλινικών της χώρας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ,
τη λειτουργία των αεροδιακοµιδών, τη δηµιουργία του ΟΚΑΝΑ,
την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, που την πίστευε τόσο φανατικά
µέχρι την τελευταία στιγµή, την αναµόρφωση του Ψυχιατρείου
της Λέρου, την ίδρυση και τη στήριξη του Νοσοκοµείου της
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Ρόδου.
Η απουσία του είναι βέβαιο ότι αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό
στην επιστήµη, στην παράταξή µας και, βέβαια, στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα, που τον αγάπησαν και τον τίµησαν
όλα αυτά τα χρόνια.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα τον θυµόµαστε τον Δηµήτρη
Κρεµαστινό µε αγάπη και σεβασµό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κίνδυνος για την υγεία µας
είναι ακόµα εδώ. Για να µείνουµε ασφαλείς, ακολουθούµε τις
οδηγίες των ειδικών. Η ατοµική ευθύνη του καθενός παραµένει
εξαιρετικά σηµαντική. Η Κυβέρνηση, όµως, οι δήµοι της χώρας,
ο ΕΟΔΥ έχουν ευθύνη να ενηµερώνουν έγκαιρα και σωστά και
βέβαια να περιφρουρούν τους χώρους ευθύνης τους.
Η πρόληψη προηγείται της καταστολής. Είπαµε στα νέα παιδιά
να προσέξουν για να προστατεύσουν τους παππούδες τους και
το καταφέραµε. Τώρα πρέπει να τους πούµε ότι πρέπει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους. Η δηµοκρατία στηρίζεται στην πειθώ και στον διάλογο και ας µην το
ξεχνάµε αυτό.
Κύριοι της Κυβέρνησης, τίποτα δεν έχει αλλάξει στη µεταναστευτική πολιτική. Ακολουθείτε τα χνάρια και τις δεσµεύσεις της
προηγούµενης κυβέρνησης. Πέρασαν έξι µήνες από την ψήφιση
του πολυδιαφηµισµένου νόµου σας για το άσυλο και κανένα απολύτως αποτελεσµατικό σχέδιο δεν είδαµε.
Την αρχική σας αδιαφορία διαδέχθηκε ο αυταρχισµός, οι επιτάξεις και οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα. Επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου δεν έγινε. Αποσυµφόρηση των νησιών δεν
έγινε. Επιµερισµός της ευθύνης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έγινε. Μηχανισµός επανεγκατάστασης µε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Τουρκίας έχει καταρρεύσει. Οργανωµένες δοµές φιλοξενίας
δεν έγιναν, απλά µετονοµάστηκαν οι υπάρχουσες. Περισσότεροι
παράτυπα εισερχόµενοι και διαµένοντες µετανάστες δεν επιστράφηκαν. Προληπτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας στις δοµές δεν υπάρχει.
Υπάρχει, βέβαια, σχέδιο για τη δηµιουργία κοµµατικού σας
στρατού. Εδώ πρέπει να παραδεχθώ ότι έχετε και εµπειρία και
στρατηγική. Το νοµοσχέδιό σας µε αυτό ουσιαστικά ασχολείται.
Δεν βελτιώνει τη µεταναστευτική νοµοθεσία και σε καµµιά περίπτωση δεν βελτιώνει ούτε τη ζωή των κατοίκων των νησιών, ούτε
τη ζωή των προσφύγων και µεταναστών. Για όλους αυτούς τους
λόγους, λοιπόν, το Κίνηµα Αλλαγής καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο.
Και πιο συγκεκριµένα, γιατί, πρώτον, δηµιουργεί ένα Υπουργείο µετακλητών υπαλλήλων. Το επιτελικό κράτος που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται και πάλι το γνωστό παλιό
πελατειακό κράτος της Δεξιάς. Η Νέα Δηµοκρατία στην κυβέρνηση και οι µετακλητοί στην εξουσία. Προσλαµβάνονται µια
στρατιά µετακλητών σε όλες τις βαθµίδες, εκ των οποίων πολλοί
σε διευθυντικές θέσεις. Αντικαθιστά η Νέα Δηµοκρατία µε τους
«κολλητούς της» τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και µάλιστα, χωρίς να τους ζητούνται καν ιδιαίτερα προσόντα, µιας και ο
νόµος για το δήθεν «επιτελικό κράτος» κατήργησε όλες αυτές
τις πολυτέλειες. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς πτυχίο, δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, παρά µόνο ένα πράγµα, να έχει ψηφίσει
τον Υπουργό.
Δεύτερον, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο γιατί διαιωνίζεται ένα καθεστώς που ευνοεί τη διαφθορά. Συνεχίζεται η πρακτική που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αδιαφανείς διαδικασίες σε
σειρά συµβάσεων χωρίς διαγωνισµούς. Και αυτό δεν γίνεται
τώρα µονάχα µέσα στην πανδηµία, αυτό έχει ξεκινήσει από τον
Δεκέµβριο. Κάθε φορά επικαλείστε τις ανάγκες από απρόβλεπτες αυξήσεις των ροών.
Όµως, δεν υπάρχει τίποτα απρόβλεπτο πια, όλα είναι απολύτως προβλέψιµα, όπως προβλέψιµες είναι και οι δικές σας απαράδεκτες τακτικές, κύριοι της Κυβέρνησης. Χωρίς να λαµβάνετε,
µάλιστα, υπ’ όψιν ότι αυτές οι πρακτικές βρίσκονται στο στόχαστρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της
Απάτης. Δεν ιδρώνει το αυτί σας ούτε από την παρέµβαση του
Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και
του Συνηγόρου του Πολίτη που τόνισαν στην αρµόδια επιτροπή
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της Βουλής ότι το σχέδιο νόµου πάσχει από σοβαρότατα προβλήµατα νοµιµότητας ως προς τις διατάξεις του για τις δηµόσιες
συµβάσεις. Αυτές οι πελατειακές πολιτικές είναι που έριξαν τη
χώρα στα βράχια, στην κρίση και στα µνηµόνια. Είναι φανερό ότι
δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την καταστροφική περίοδο 2004 2009.
Και τρίτον, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο γιατί καθιερώνεται
-µε επισηµότητα- µάλιστα, η αδιαφάνεια. Και σας ερωτώ, την Κυβέρνηση, τον αρµόδιο Υπουργό και βεβαίως, πάνω από όλους
ερωτώ τον Πρωθυπουργό: Τι λογαριασµός απόρρητων κονδυλίων είναι αυτός που καθιερώνετε; Ποιες είναι οι ανάγκες του
Υπουργείου για τις οποίες δεν µπορείτε να δώσετε αιτιολογία;
Για ποιες χρήσεις προορίζονται αυτά τα ποσά;
Κύριε Υπουργέ, δεν θα δεχθούµε ποτέ ότι ένας κυβερνητικός
παράγων ορίζει όποιον θέλει και δίνει χρήµατα όπου θέλει. Αυτά
είναι χρήµατα του ελληνικού λαού.
Και για όλους αυτούς τους λόγους το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, για όλα αυτά τα άρθρα
που υποθάλπουν την αδιαφάνεια και στο προσφυγικό, γιατί δεν
είναι µονάχα στο προσφυγικό. Έχουµε εδώ και πολύ καιρό επισηµάνει ότι µε τον τρόπο που χειρίζεστε το προσφυγικό - µεταναστευτικό κινδυνεύουµε να καταλήξει αυτό σε εθνική τραγωδία.
Και αυτό γιατί αντιµετωπίζετε το ζήτηµα ως εθνικό και όχι ευρωπαϊκό. Έλυσαν οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης το
πρόβληµά τους και δηµιούργησαν εστίες εκβιασµού στα σύνορά
µας από τον Ερντογάν.
Τον Νοέµβριο από αυτό το Βήµα ο κ. Μητσοτάκης µίλησε για
την αποσυµφόρηση των νησιών. Σήµερα, µετά από πέντε µήνες,
ο αριθµός των εγκλωβισµένων στα νησιά παραµένει περίπου ο
ίδιος. Βέβαια, δεν µπορώ να µην παρατηρήσω ότι απεγκλωβίστηκαν ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Στεφανής.
Οι ροές τώρα σταµάτησαν για λίγο καιρό για τους γνωστούς
λόγους, βέβαια και αυτό είναι θετικό, αλλά πλησιάζει το καλοκαίρι και αυξάνεται η ανησυχία και ο προβληµατισµός.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, η νέα κανονικότητα πόσους εγκλωβισµένους προβλέπει ότι µπορεί να αντέξει στα νησιά; Και πόση
ανοχή και αντοχή προβλέπεται στη δική σας κανονικότητα για
τους κατοίκους των νησιών;
Πρόβληµα, όµως, υπάρχει και στη διαβίωση των προσφύγων
και µεταναστών, ιδιαίτερα µέσα στην πανδηµία. Είδαµε τι έγινε
µε τον κίνδυνο µόλυνσης από τον ιό, κανένα σχέδιο και κανένας
απολύτως προληπτικός έλεγχος δεν υπήρξε. Εικόνες ντροπής
στη Ριτσώνα, στο Κρανίδι, τα ίδια στη Χίο, στη Σάµο, στη Μόρια,
στην Κω και βεβαίως, στη Λέρο. Τι έγινε; Απλά στην ανθρωπιστική κρίση προστέθηκε και η υγειονοµική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από τον Οκτώβριο φωνάζουµε
για την ανάγκη φύλαξης των συνόρων µας -χερσαίων και θαλάσσιων- µε την ενεργή συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως, την επιχειρησιακή αναβάθµιση της FRONTEX. Ήρθε η
τυχοδιωκτική απόπειρα των Τούρκων στον Έβρο και επιτέλους
αντιδράσατε και είχατε τη στήριξή µας σε αυτό.
Το πρόβληµα, όµως, ανέδειξε για άλλη µια φορά ότι η Τουρκία
αξιοποιεί εις βάρος δυστυχισµένων ανθρώπων και εις βάρος της
χώρας µας το ότι η Ευρώπη τους έδωσε τα κλειδιά του προσφυγικού - µεταναστευτικού. Στο θράσος του Ερντογάν µόνο η αποφασιστικότητα της χώρας µας µετράει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Τα θέµατα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το µεταναστευτικό-προσφυγικό είναι αλληλένδετα, προφανώς, και δεν πρέπει
να διαφεύγει από κανέναν ότι ο Ερντογάν εκβιάζει την Ευρώπη
για τα δικά του ζητήµατα, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο το προσφυγικό - µεταναστευτικό, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα µέσα στο πλαίσιο της αναθεωρητικής του στρατηγικής και βέβαια, των παράνοµων επιδιώξεών
του στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τα προβλήµατα µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το προσφυγικό - µεταναστευτικό θα έχουν βάθος, θα έχουν διάρκεια
και ενδεχοµένως κλιµάκωση στο µέλλον. Χρειάζονται γι’ αυτό
ολοκληρωµένες πολιτικές, όχι ηµίµετρα και βέβαια, σε καµµιά
περίπτωση, επικοινωνιακές φούσκες, µε πρώτο ζήτηµα την αλλαγή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας -που
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ούτως ή άλλως παραβιάζει ευθέως η Τουρκία- την καθιστά
γράµµα κενό. Να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής µη δικαιούµενων άσυλο και από την ενδοχώρα, όχι µόνο από τα νησιά. Να
εφαρµοστούν οι επιστροφές στην πράξη. Δεύτερον, τον αναλογικό επιµερισµό των αιτούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη. Δεν
µπορεί η χώρα µας να σηκώσει µόνη της όλο το βάρος. Και τρίτον, την αλλαγή του κανονισµού Δουβλίνο, ώστε οι διαδικασίες
εξέτασης του ασύλου να µην γίνονται µόνο στις χώρες πρώτης
υποδοχής, όπως είναι η χώρα µας και η Ιταλία.
Αυτές οι πολιτικές είναι που πρέπει να διεκδικηθούν, ιδιαίτερα
τώρα που περνάµε στο δεύτερο στάδιο της πανδηµίας και πρέπει
να τις διεκδικήσουµε σθεναρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
αποφασιστικότητα, όµως, όχι απλά δηµόσιες σχέσεις και µε
απαίτηση για να δοθούν και οι σχετικοί πόροι για την αξιοπρεπή
διαβίωση όσων βρίσκονται στις δοµές της χώρας µας. Έχουµε
ανάγκη από πράξεις και όχι µονάχα ωραία και κούφια λόγια.
Θέλω να σηµειώσω εδώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησε η µετεγκατάσταση χιλίων πεντακοσίων ασυνόδευτων ανηλίκων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, όµως,
µονάχα το 1,5% του συνολικού αριθµού των ασυνόδευτων ανήλικων που βρίσκονται στη χώρα µας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, την
έκταση του προβλήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βλέπω ότι ένα µεγάλο µέρος των
πόρων που εξήγγειλε η κ. Φον ντερ Λάιεν αφορά τις φαραωνικού
τύπου κλειστές δοµές που προαναγγέλλει η Κυβέρνηση. Θέλω
εδώ πολύ σύντοµα να ανοίξω µία παρένθεση για να πω ότι οι συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης, και ειδικότερα του Βερολίνου, πιστεύουν ότι µε µερικές δεκάδες εκατοµµύρια µπορούν να πετάξουν από πάνω τους το πρόβληµα. Και µας το έδειξαν αυτό πολύ
καθαρά και όλο αυτό το διάστηµα, αλλά και µε την επίσκεψή
τους εδώ.
Κλείνω, λοιπόν, αυτή την παρένθεση για να επιστρέψω στο ότι
νοµοθετείτε σήµερα τις κλειστές ελεγχόµενες δοµές νήσων. Επιµένετε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα θα γίνονται στα νησιά, στην πιο
ευαίσθητη εθνικά περιοχή. Δεν είµαστε αντίθετοι επί της αρχής
στο θέµα των κλειστών δοµών. Το έχουµε δει πάρα πολλές
φορές. Οι κλειστές ή οι ανοιχτές δοµές, όµως, δεν λύνουν το
πρόβληµα, δεν είναι αυτή η λύση. Βιώσιµη λύση είναι η ριζική αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής και ευθύνη της Κυβέρνησης είναι
να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για να το πετύχει, ακόµα και
βέτο σε κρίσιµες αποφάσεις. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαµβάνω. Είναι εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα.
Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης αντί να µεταφέρει ισχυρή τη φωνή
της Ελλάδας στην Ευρώπη, εξάντλησε την πυγµή του, ακόµα και
µε βία και αυταρχισµό, στους νησιώτες. Και παρά την αλλαγή της
ατζέντας λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, οι σκηνές µε τα ΜΑΤ
στα νησιά θα ρίχνουν για χρόνια βαριά σκιά στα έργα και τις ηµέρες αυτές της Κυβέρνησης.
Αλλάξτε, λοιπόν, πολιτική πριν να είναι αργά. Δώστε µάχη τώρα µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µην επιτρέψετε στην Τουρκία να κάνει παζάρια που συνδέονται µε τα εθνικά µας ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά έχουν ως προϋπόθεση
τον σεβασµό των θεσµών, της διαφάνειας και του δηµοκρατικού
διαλόγου, χωρίς προσχηµατικά απόρρητα και κατά παρέκκλιση
διατάξεις, στο όνοµα της πατρίδας και όχι στο όνοµα του κοµµατικού συµφέροντος και των αδιαφανών ιδιωτικών συµφερόντων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Υπουργό κ. Μηταράκη για δύο
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κυρία Πρόεδρε, η κ. Γεννηµατά ξεκίνησε την τοποθέτησή
της ισοπεδώνοντας τη µεταναστευτική πολιτική, αλλά κατά τη
συνέχεια του λόγου της διέκρινα µία περισσότερη συγκαταβατικότητα.
Είπατε ότι δεν έχουν υπάρξει συγκεκριµένα αποτελέσµατα
από τη νοµοθεσία του Νοεµβρίου, από τον ν.4636, ενώ από τις
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τέσσερις χιλιάδες αποφάσεις τον µήνα, η Υπηρεσία Ασύλου εκδίδει δεκαεπτά χιλιάδες, ενώ πλέον δεν θέλουµε εκατόν ογδόντα
πέντε µέρες για την πρώτη απόφαση, αλλά µόνο είκοσι τέσσερις
στα νησιά. Έγιναν νέες δοµές και αποσυµφορήθηκαν πάνω από
10% οι δοµές των νησιών µας. Είµαστε στο επίπεδο του Οκτωβρίου του 2019 και συνεχίζουµε την προσπάθεια αποσυµφόρησης.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είµαστε στην πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης και πολλά σηµεία από την τοποθέτηση της Προέδρου είναι σύµφωνα και µε την εθνική µας στρατηγική για το
µεταναστευτικό.
Μιλήσατε για τα θέµατα δηµόσιας υγείας στις δοµές. Επαναλαµβάνω, ότι η κατάσταση στις δοµές είναι πολύ δύσκολη, αλλά
από την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιαστεί
µέχρι στιγµής κανένα κρούσµα στις πέντε δοµές που διαχειρίζεται το Υπουργείο στα νησιά.
Τέθηκαν δύο θέµατα συγκεκριµένα στην τροπολογία του
ΚΙΝΑΛ και στην τοποθέτησή της κυρίας Προέδρου. Το πρώτο
ήταν το θέµα των µετακλητών. Αν το 1,5 για ασυνόδευτα είναι
πολύ µικρό νούµερο, όπως είπε η κ. Γεννηµατά, τότε φαντάζοµαι
ότι το 1,3 των µετακλητών που χρειαζόµαστε γι’ αυτή την έκτακτη
περίοδο είναι, επίσης, ένα πολύ µικρό νούµερο.
Και το γεγονός ότι η υπηρεσία ασύλου, µετά τον ορισµό διοικητών και υποδιοικητών τον Φεβρουάριο µε µία διάταξη την
οποία δεν στηρίξατε, µπόρεσε να τετραπλασιάσει τις αποφάσεις
και στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής να αναλάβουµε µέσα στον
Μάιο τη διοίκηση των δοµών από τις ΜΚΟ δείχνει ότι η ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου παίζει ρόλο.
Όσον αφορά τις συµβάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εγώ θα σας δώσω µόνο τρία παραδείγµατα. Το ΚΙΝΑΛ προτείνει
-και έχει δίκιο- να µην υπάρχουν έκτακτες ή κατεπείγουσες διαδικασίες στο θέµα του µεταναστευτικού. Αυτό θα ήταν ο στόχος
όλων. Κανείς, όµως, δεν µπορεί να αρνηθεί ότι ήταν προβλέψιµο
έξι µήνες πριν αυτό που συνέβη τον Μάρτιο µε τις µεταναστευτικές ροές, την κατάσταση µε την Τουρκία και τον κορωνοϊό.
Η προηγούµενη κυβέρνηση -για να είµαι δίκαιος εκεί που πρέπει να είµαι δίκαιος- παρέδωσε στην Κυβέρνησή µας τρεις εκκρεµείς διαγωνισµούς, όχι µε την κατεπείγουσα διαδικασία, που
θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιήσει, αλλά µε την κανονική διαδικασία.
Την άνοιξη, λοιπόν, του 2019 προκήρυξε το Υπουργείο Εθνικής
Αµύνης -στο οποίο η κ. Γεννηµατά έχει υπηρετήσει, άρα το ξέρει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλά- έναν διαγωνισµό για οκτακόσια κοντέινερς. Χρειαζόµαστε
αυτόν τον διαγωνισµό για τη Μαλακάσα, για τις Σέρρες, για τη
Σάµο, για καµένα. Όµως, είναι ακόµα στα δικαστήρια. Από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προβλέπουν ότι θα τα παραλάβουµε
περίπου τον Ιανουάριο του 2021 ή τον Φεβρουάριο του 2021.
Όµως, αν τον χειµώνα έχει βροχές στις Σέρρες, θα µου λέτε τα
κόµµατα γιατί έχω ακόµα σκηνές και γιατί δεν έχω βάλει κοντέινερς. Περιµένω αυτόν τον διαγωνισµό.
Την ίδια εποχή, κάνατε έναν διαγωνισµό για τις µεταφράσεις,
να υπάρχουν µεταφραστές για τα αιτήµατα ασύλου. Θέλω να
σας πω ότι υπογράφτηκε πριν µία εβδοµάδα. Ο τελικός διαγωνισµός χρειάστηκε δώδεκα µήνες και δεν είναι και δική σας ευθύνη, γιατί οι υπηρεσίες συνεχίστηκαν.
Τρίτον, τον Μάιο του 2019 προκήρυξε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τότε έναν διαγωνισµό για 2,1 εκατοµµύρια
για δέκα χιλιάδες µετακινήσεις. Ακόµα είναι στα δικαστήρια. Τελείωσε στις 30 Απριλίου η χρηµατοδότηση. Κι αν δεν έχουµε
έτοιµο αυτόν τον διαγωνισµό, δεν µπορούµε να κάνουµε αποσυµφόρηση των νησιών. Τώρα, λοιπόν, θα αναγκαστούµε να κηρύξουµε άγονο αυτόν τον διαγωνισµό, να προκηρύξουµε έναν
νέο διαγωνισµό έχοντας βάλει 50% χαµηλότερο προϋπολογισµό
ανά µετακίνηση. Όµως, µετά την τελευταία παράταση που µας
έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι 31 Μαΐου, από 1η Ιουνίου
δεν µπορεί να γίνει ούτε µία αποσυµφόρηση από τα νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και οι δέκα χιλιάδες µετακινήσεις που προκηρύξατε, κύριε
Βίτσα, την άνοιξη, ίσως να ήταν τότε ένα σωστό νούµερο. Όµως,
µετά τις εισροές του τελευταίου δωδεκαµήνου, αντιλαµβάνεστε
ότι η τότε πρόβλεψη δεν επαρκεί. Άρα, πρέπει να υπάρχει µία
κατεπείγουσα διαδικασία στις λίγες περιπτώσεις που χρειάζεται.
Όµως, η λύση είναι οι συµφωνίες - πλαίσιο.
Και σας είπα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και τελειώνω µε
αυτό- ότι ήδη στις 5 Μαΐου δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρώτος διαγωνισµός - πλαίσιο για όλες
τις δοµές ασύλου, καθαριότητας για τέσσερα χρόνια.
Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας και για την οικονοµία του χρόνου
θα καταθέσω στα Πρακτικά κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραµέως για να
τοποθετηθεί για την τροπολογία - προσθήκη.
Αµέσως µετά, κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε ένα διάλειµµα
για περίπου δέκα ή δεκαπέντε λεπτά, προκειµένου να απολυµανθεί η Αίθουσα.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 296 και ειδικό 7. Υπάρχουν δύο ρυθµίσεις σε αυτή
την τροπολογία. Η πρώτη ρύθµιση έχει να κάνει µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φέρνουµε σήµερα ένα εκτενέστερο θεσµικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γιατί; Διότι
περνάµε σε επόµενη φάση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει
λειτουργήσει εξαιρετικά µέχρι τώρα, χάρη στην τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλλει σύσσωµη η εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα προχωράµε στη σταδιακή επαναλειτουργία δοµών.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν τη σταδιακή
επαναλειτουργία των δοµών δεν µπορούν ακόµα να επιστρέψουν
όλοι οι µαθητές. Κάποιοι µαθητές µένουν πίσω. Μένουν πίσω,
γιατί µένουν στο σπίτι τους µε κάποιο άτοµο που ανήκει σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου, µένουν πίσω γιατί ο ίδιος ο µαθητής
µπορεί να ανήκει σε αυτές τις οµάδες αυξηµένου κινδύνου ή µένουν µε κάποιον ο οποίος ενδεχοµένως νοσεί από τον κορωνοϊό.
Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, αυτές οι οικογένειες προστατεύουν την
ατοµική τους υγεία µένοντας σπίτι και θωρακίζουν και έτι περαιτέρω τη δηµόσια υγεία, συµβάλλουν στην προστασία της δηµόσιας υγείας.
Ως υπεύθυνη Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσουµε ότι θα
έχουν και αυτοί οι µαθητές πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και γι’
αυτό και προβλέπουµε µε την τροπολογία ότι στα σχολεία σε περιπτώσεις επιδηµικών νόσων µπορεί να γίνεται ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές που συµµετέχουν στο µάθηµα µε φυσική
παρουσία, αλλά και σε άλλους µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν
εξ αποστάσεως. Άρα δίνουµε τη δυνατότητα να συνδέονται τα
παιδιά που µένουν στο σπίτι µε τη φυσική τους τάξη, τη δυνατότητα γι’ αυτά τα παιδιά να µην αποκόπτονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή προστατεύουν τα µέλη της οικογένειάς
τους και επειδή συµβάλλουν στην προστασία της δηµόσιας υγείας.
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, προβλέπουµε και τη δυνατότητα στην
περίπτωση που έχουµε ξανά έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός,
όπως λόγου χάρη, αναστολή λειτουργίας κάποιου σχολείου
λόγω φυσικής καταστροφής, λόγω φυσικού φαινοµένου, όπως
σεισµού, φωτιάς, αποκλεισµού από τα χιόνια, να µπορεί να γίνεται συνολικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο χρόνο διαρκεί, για παράδειγµα, αυτή η αναστολή λειτουργίας.
Οφείλω εδώ να επισηµάνω ότι η διάταξη που βλέπετε έχει ετοιµαστεί µετά από διαβούλευση µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε διασφάλιση των προσωπικών
δεδοµένων και για τον σκοπό της παροχής εκπαίδευσης.
Η δεύτερη ρύθµιση της τροπολογίας ρυθµίζει το πλαίσιο της
άδειας ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών και προβλέπεται η δυνατότητα µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου, δηλαδή
του διευθυντή, να λάβουν οι εκπαιδευτικοί άδεια ειδικού σκοπού
εν όψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών
δοµών.
Τέτοια ρύθµιση είναι αντίστοιχη µε αυτή που έχει γίνει για εργαζόµενους που υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών, Υγείας,
Μετανάστευσης, Προστασίας του Πολίτη και ούτω καθεξής.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση στην κυρία Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μπορείτε να την κάνετε. Φαντάζοµαι η κυρία Υπουργός θέλει να απαντήσει στην
ερώτηση του κ. Βίτσα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επειδή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάβασα στα γρήγορα την τροπολογία και βλέπω ότι έχει µια µονιµότητα, δηλαδή δεν λέτε «για το χρονικό διάστηµα από τότε
µέχρι τότε» -µιλάτε γενικά-, αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχουν κάµερες ή άλλα εργαλεία στις τάξεις για τη µετάδοση του τηλεµαθήµατος –ας το ονοµάσω έτσι- πάντοτε; Δηλαδή, τον Σεπτέµβρη,
τον Οκτώβρη θα υπάρχουν; Αυτό δηµιουργεί και τη δυνατότητα
παρακολούθησης, όχι µόνο αυτών των µαθητών που παρακολουθούν, αλλά και παρακολούθηση και του τι γίνεται µέσα στην
τάξη. Αυτή την ερώτηση ήθελα να σας κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση.
Η απάντηση είναι ότι υπάρχει συγκεκριµένος περιορισµός του
πεδίου αυτής της διάταξης που λέει «µόνο σε περίπτωση επιδηµικών νόσων». Άρα, η απάντηση είναι «όχι, δεν επιτρέπεται γενικώς να υπάρχει κάµερα», µόνο σε περίπτωση επιδηµικών νόσων
και εφόσον ακριβώς, όπως τώρα για παράδειγµα, υπάρχει η δυνατότητα να µένουν στο σπίτι παιδιά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Για την περίπτωση αυτή που διαρκεί η επιδηµική νόσος,
δίνουµε τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να µην µένουν πίσω.
Άρα, όχι, κύριε συνάδελφε, η διάταξη δεν είναι γενικής εφαρµογής. Περιορίζει το πεδίο, αναφορικά µε την ταυτόχρονη διδασκαλία σε φυσικά πρόσωπα και σε πρόσωπα εξ αποστάσεως,
µόνο σε περίπτωση επιδηµικής νόσου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Επειδή υπάρχουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, νοµίζω
ότι µπορούν να ρωτήσουν κάποια στιγµή κάτι την κυρία Υπουργό.
Έτσι δεν είναι; Για να κρατάµε λίγο και τους τύπους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο να κάνω µία ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, για µισό λεπτό
έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλείται η κυρία Υπουργός αν έχει τη δυνατότητα να παραµείνει λίγο ακόµη, για να απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µια ερώτηση καθαρά διευκρινιστική, σαν γονιός σας ρωτάω και δευτερευόντως ως Βουλευτής. Ο γιος µου
φοιτά στην Α’ λυκείου και θα πάει στη Β’ λυκείου. Δίνετε τη διασφάλιση στους γονείς –αυτό που υπαινίχθηκε ο κ. Βίτσας- ότι το
υλικό αυτό που θα βιντεοσκοπείται ή θα µεταδίδεται θα προστατεύει τα δεδοµένα ασφαλείας των παιδιών, σε όσες δραστηριότητες γίνονται εντός του µαθήµατος; Θα υπάρξουν δηλαδή
δικλίδες ασφαλείας ηλεκτρονικές, πληροφοριακού τύπου, για να
µην είναι εύκολη η διείσδυση οποιουδήποτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Διευκρινίζω: Όπως λέει η ίδια η τροπολογία, δεν υπάρχει καταγραφή και καµµία αποθήκευση. Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή και αποθήκευση υλικού. Επιτρέπεται µόνο η ζωντανή µετάδοση –ζωντανή, ταυτόχρονη δηλαδή- ήχου και εικόνας. Το
πρώτο είναι αυτό.
Δεύτερον, έχουµε ενσωµατώσει στη συγκεκριµένη διάταξη περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που ζητάει το Ενωσιακό
Δίκαιο και ο ελληνικός νόµος.
Τρίτον, όπως είπα, αυτή η διάταξη έχει γίνει µετά από διαβούλευση µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Και, τέταρτον, αφορά µόνο την περίπτωση επιδηµικής νόσου.
Δηλαδή, η ταυτόχρονη διδασκαλία µέσα στην τάξη σε φυσικά
πρόσωπα και η ταυτόχρονη σύνδεση του µαθητή από το σπίτι
του –δηλαδή να µην µένει κανείς πίσω- είναι µια δυνατότητα που
προσφέρεται για να µην αποκλείουµε κανέναν από την εκπαίδευση και µόνο –επαναλαµβάνω- για την περίπτωση επιδηµικής
νόσου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία Υπουργέ, σας
ευχαριστώ.
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Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µετά τη
διακοπή θα ξεκινήσουµε στις 15.45’. Θα ανακοινώσω τον πρώτο
συνάδελφο και ελπίζω να είναι στην Αίθουσα γιατί θα πάµε στον
επόµενο και άρα θα χάσει την θέση του σαν οµιλητής. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είστε όλοι στην ώρα σας στην Αίθουσα.
Διακόπτεται η συνεδρίαση για δέκα λεπτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡEΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κελέτσης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Νοµίζω ότι θα ήταν καλύτερα για πολλούς λόγους να µιλήσω από το έδρανο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όπως θέλετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, συζητάµε σήµερα ένα
νοµοσχέδιο το οποίο έχει ως στόχο πρώτον, τη βελτίωση γενικότερα του θεσµικού πλαισίου που αφορά στη µεταναστευτική πολιτική και την πολιτική χορήγησης ασύλου µε στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσµατική οργάνωση και διαχείριση του µεταναστευτικού προβλήµατος. Η βελτίωση συνίσταται στην αυστηροποίηση των συνόλου των διαδικασιών υποδοχής και χορήγησης ασύλου, στην απλοποίηση και συντόµευση των διαδικασιών µε στόχο την επιτάχυνση και την αποσυµφόρηση των κέντρων υποδοχής.
Ο δεύτερος στόχος αυτού του νοµοσχεδίου είναι η οργάνωση
πλέον ενός ολοκληρωµένου και καλά δοµηµένου Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής χωρίς ελλείψεις και κενά, µε εξειδικευµένο προσωπικό και υπηρεσίες. Πιστεύω ότι µετά την ψήφιση
του σχεδίου νόµου αυτού η χώρα αποκτά επιτέλους ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο και µια συνολική πολιτική στο µεταναστευτικό.
Κατηγορούµαστε από µεν τα αριστερά µας ότι περιορίζουµε
τα δικαιώµατα των µεταναστών, ότι δηµιουργούµε νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως χθες ακραία ειπώθηκε από έναν εισηγητή της Αριστεράς ή ότι µιλάµε για φυλακές όταν αναφερόµαστε στα κλειστού τύπου κέντρα. Αυτή, επαναλαµβάνω, είναι
η επιχειρηµατολογία της Αριστεράς. Από τα δεξιά µας δεχόµαστε κριτική ότι δείχνουµε υπερβολικές ευαισθησίες, ότι διευκολύνουµε τους αιτούντες άσυλο, ότι είµαστε υπερβολικά φιλάνθρωποι στις ευάλωτες οµάδες.
Αυτά για µας, κύριοι Υπουργοί, σηµαίνει ότι βαδίζουµε στον
σωστό δρόµο. Βαδίζουµε στη µέση οδό, στην οδό του µέτρου,
του ορθολογισµού, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και της τήρησης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, της ευαισθησίας όντως απέναντι στους πραγµατικά ευάλωτους ανθρώπους από αυτούς που ζητούν άσυλο, όπως είναι οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι. Ταυτόχρονα, όµως βαδίζουµε στον δρόµο της διασφάλισης των δικαιωµάτων, των συµφερόντων της ελληνικής κοινωνίας και της προστασίας της ασφάλειας του ελληνικού κράτους
και της ελληνικής κοινωνίας.
Καλό θα ήταν να θυµίσουµε τι παραλάβαµε, ποια ήταν η πολιτική στο µεταναστευτικό που παραλάβαµε -όχι µόνο στο µεταναστευτικό αλλά ειδικά σ’ αυτό. Να θυµίσω την απορία του πρώην
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη Τύπου που
αναρωτιόταν αν υπάρχουν άραγε θαλάσσια σύνορα; Να θυµίσω
τη δήλωση περί µεταναστών που λιάζονται στην Οµόνοια για να
απολαύσουν τον ήλιο; Να θυµίσω την ασυδοσία συµφερόντων
που αναπτύχθηκαν γύρω από το αντικείµενο και το θέµα αυτό,
όπως συνέβη µε τις ΜΚΟ, που τώρα πλέον µ’ αυτόν τον νόµο
υπάγονται πιο οργανωµένα και πιο συστηµατικά σε καταγραφή
και έλεγχο µέσω του µητρώου;
Πριν τις εκλογές η Νέα Δηµοκρατία είχε πει ξεκάθαρα ότι θα
αυστηροποιήσει τις διαδικασίες. Ήταν κάτι που το λέγαµε και
δεν το κρύβαµε. Μεσολάβησε πράγµατι ένα διάστηµα όπου
υπήρξε µια έξαρση του φαινοµένου. Και σε µεγάλο βαθµό αυτή
η έξαρση και η ένταση του φαινοµένου µάς βρήκε απροετοίµαστους. Διορθώσαµε τον βηµατισµό µας. Διορθώσαµε ακόµα και
τα λάθη µας. Είναι πλεονέκτηµα στην πολιτική να µπορείς να παραδέχεσαι ότι έχεις ελλείψεις ή έχεις κάνει λάθη, να τα αναγνωρίζεις και να τα διορθώνεις. Το λάθος είναι να µην αναγνωρίζεις
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τα λάθη και να µην τα διορθώνεις. Δεν είναι βέβαια κάτι συνηθισµένο για την ελληνική πολιτική πραγµατικότητα. Εµείς, λοιπόν,
το κάναµε. Επιδείξαµε ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος.
Τώρα, αφού διορθώσαµε τα λάθη µας, αλλάξαµε κατ’ αρχάς
µε µια πρώτη πολύ σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση το γενικό
πλαίσιο για το µεταναστευτικό θέµα. Σήµερα το βελτιώνουµε
ακόµα περισσότερο και σε θεσµικό επίπεδο. Αλλάξαµε και από
πλευράς συστηµατικής οργάνωσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Εν τω µεταξύ αποδείξαµε ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι, αποδείξαµε ότι υπάρχει κράτος, ότι το κράτος έχει σύνορα,
ότι τα σύνορα µας φυλάσσονται αποφασιστικά και αποτελεσµατικά. Και όχι µόνο τα ελληνικά σύνορα, αλλά τα ευρωπαϊκά.
Και όχι µόνον αυτό, αλλά µε τους επιτυχηµένους χειρισµούς
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, επιτύχαµε για πρώτη
φορά το σύνολο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι
Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι, από τις ακριτικές Καστανιές του
Έβρου, να δηλώσουν δηµόσια ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και
ευρωπαϊκά σύνορα και ότι δεν µαχόµαστε µόνο για την Ελλάδα,
αλλά για το σύνολο της Ευρώπης και για τις ευρωπαϊκές αξίες,
διαδηλώνοντας ταυτόχρονα και την έµπρακτη αλληλεγγύη τους.
Οφείλω δε ως Βουλευτής του Έβρου να συγχαρώ και από
αυτό το επίσηµο, το πιο επίσηµο Βήµα, αυτό του ελληνικού Κοινοβουλίου, όλες εκείνες τις Ένστολες Δυνάµεις και τους ανθρώπους των δυνάµεων που επιχείρησαν στον Έβρο σε δύσκολες
στιγµές, αποτρέποντας την εισβολή, τον Ελληνικό Στρατό, την
Ελληνική Αστυνοµία, µε ιδιαίτερη µνεία στις δυνάµεις των ΜΑΤ
και τη Συνοριοφυλακή, την Πυροσβεστική µας, αλλά και το Λιµενικό, που δεν µετείχε βέβαια στις χερσαίες επιχειρήσεις στον
Έβρο, καθηµερινά όµως δίνει τη µάχη υπό δύσκολες συνθήκες
στο Αιγαίο.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αποδείξαµε ότι
στον Έβρο υπάρχει κράτος, σοβαρό κράτος, ικανό και υπεύθυνο
κράτος και ότι έχουµε τις δυνάµεις, αλλά και τις δυνατότητες να
αποκρούσουµε την οποιαδήποτε προσπάθεια όσο οργανωµένη
και αν είναι, αρκεί να υπάρχει διάθεση, βούληση από την πολιτική
ηγεσία και αποφασιστικότητα. Έτσι, θα συνεχίσουµε σε όλους
τους τοµείς, όπως κάναµε και στη µάχη της πανδηµίας του κορωνοϊού και επιτύχαµε και σε αυτό αποτέλεσµα. Έτσι θα συνεχίσουµε να απολαµβάνουµε την αναγνώριση και την εµπιστοσύνη
του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Δηµήτριος Βίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου πέρα από τα κοµµατικά συλλυπητήρια, να εκφράσω και την προσωπική θλίψη, µεγάλη θλίψη για το θάνατο
του Δηµήτρη Κρεµαστινού.
Κύριε Υπουργέ, εντυπωσιακή η οµιλία σας, εντυπωσιακή πραγµατικά. Σε αυτό όµως, το δύσκολο Υπουργείο που είστε, θα πρέπει να αναρωτηθείτε -και έπρεπε να το κάνετε και εδώ- αφού
έστω και µερικά πράγµατα είναι έτσι όπως τα λέτε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί διαλύσατε το Υπουργείο
σαν Κυβέρνηση; Το ξεχνάτε ότι σαν Κυβέρνηση διαλύσατε το
Υπουργείο; Ότι τα πήρατε όλα πίσω; Δηλαδή, τυπικά όταν γίνατε
Υπουργός δεν παραλάβατε τίποτα. Τυπικά παραλάβατε µια υπηρεσία ασύλου και ξαναχτίζετε από την αρχή. Κλασσικότερο παράδειγµα το µητρώο. Μητρώο ΜΚΟ υπήρχε και αν δεν κάνω
λάθος η κ. Σπανού ήταν υπεύθυνη της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Έχετε δίκιο τώρα να λέτε Νέο Μητρώο ΜΚΟ. Εφόσον διαλύσατε το Υπουργείο, θα φτιάξετε νέο τώρα.
Δεύτερον, ακούω από εσάς για τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα για το άσυλο, κριτικές µεγάλες και πολλές. Νόµος
4540, συνεδρίαση 15 Μαΐου 2018, είναι ο νόµος του ασύλου.
Τριάντα εννέα άρθρα και ένα ακροτελεύτιο. Υπέρ η Νέα Δηµοκρατία στα τριάντα από τα τριάντα εννέα, δύο «παρών», υπέρ
από το ΔΗΣΥ, τώρα Κίνηµα Αλλαγής, είκοσι εννέα άρθρα, τέσ-
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σερα «παρών», ΚΚΕ υπέρ δεκατρία άρθρα, δεκαπέντε «παρών».
Δηλαδή νόµος, ο οποίος όπως και να το κάνεις, µε βάση αυτούς
τους αριθµούς είχε την τύχει της γενικής συµφωνίας της Βουλής.
Τρίτον, αποτελεσµατική πολιτική. Σας είπα, τέλος πάντων να
σας χαρίσω δύο δελτία του ΕΣΚΕΣΜΑ. Στις 8 Ιουλίου 2019 έχουν
γίνει εκλογές και είσαστε Κυβέρνηση. ΚΥΤ πέντε νησιά, 13.492.
Στις 5 Μαΐου, 34.128. Αυτή ήταν η πολιτική σας. Τώρα αν εσείς
θέλετε να αποστασιοποιηθείτε από το εξάµηνο Ιούλιος - Δεκέµβριος, καλά κάνετε, κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά, η Κυβέρνηση
είναι ένα ενιαίο όλο κι όταν σας φωνάζαµε, εσείς δεν καταλαβαίνατε.
Με αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργείτε το πλαίσιο όχι απλά µιας
αντιµεταναστευτικής πολιτικής, αλλά ακόµα χειρότερα ξενοφοβικής πολιτικής. Και ξέρετε γιατί το κάνετε; Το κάνετε για να δικαιολογήσετε εκ των προτέρων πράξεις και παραλείψεις αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Σας τα
είπε ο κ. Ψυχογιός. Και τι λέει η Ευρώπη και τι λένε γενικά; Και
συγχρόνως να χαϊδέψετε τα αυτιά ενός φοβισµένου ακροατηρίου, που τελικά όµως αυτή η προσπάθειά σας ενδυναµώνει
ακροδεξιές πρακτικές.
Ας είναι καθαρό. Όσο υπάρχουν τέτοιες λογικές και τέτοιοι
νόµοι, θα υπάρχουν φαινόµενα όπως στη Λέσβο µε τα ΜΑΤ, φαινόµενα όπως στα Βρασνά, και πρόσφατα όπως την Πέλλα. Και
πάντα θα εφευρίσκεται από τις ακροδεξιές δυνάµεις ένας δήθεν
κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Από τους κοµµουνιστές ως τους
µετανάστες, ένα τσιγάρο δρόµος. Κοιτάξτε το. Στην Μακρόνησο
οι κοµµουνιστές και οι αριστεροί δηµοκράτες, στα ξερονήσια
έλεγε προηγούµενα ο Πρόεδρος της Ελληνικής λύσης, οι µετανάστες. Αυτή είναι η λογική που περνάνε και χωρίς βεβαίως, συγχρόνως να λέει και πόσο κοστίζει αυτό που λέει. Ένα µνηµόνιο
κοστίζει αυτό που λέει, για να το καταλάβει και ο κόσµος. Κι όλα
αυτά από ένα Υπουργείο που το καθήκον του είναι η διαφύλαξη,
η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Όλα αυτά στη λογική, όπως είπα, δήθεν αποτελεσµατικής πολιτικής, σας το απέδειξα.
Για να το δούµε τώρα από πιο κοντά, σε σχέση µε ό,τι είπατε
και ό,τι γράφετε: Είναι η Ελλάδα προορισµός; Πάµε καλά; Βεβαίως δεν είναι προορισµός, το είπε και ο κ. Κουµουτσάκος µε
έναν τρόπο. Εδώ είναι η γεωγραφική µας θέση. Και, κύριε Κατσαφάδο, το 2015 συνέβη το εξής: πολύ µεγάλη προσφυγική ροή
από τη Συρία, η Μέρκελ βγαίνει σε παγκόσµιο ακροατήριο και
λέει «εµείς θα πάρουµε οκτακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες και θα
δώσουµε και 600 ευρώ το µήνα σε κάθε πρόσφυγα αν έρθει», τελικά πήρε ένα εκατοµµύριο. Το 2016 τους έφταναν αυτοί που
πήραν για εργατικό δυναµικό και κλείνουν τα σύνορα. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Τώρα όσες φορές κι αν πείτε εσείς «είπατε
ότι λιάζονται» κ.λπ. υπάρχει πραγµατικότητα, θα τα πούµε και
αµέσως µετά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Z’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Ύστερα, δεν ξέρετε ότι κανείς δεν µπορεί να βγει από τη Συνθήκη Σένγκεν; Κανένας δεν µπορεί. Έναν µήνα η Γερµανία έκανε
έλεγχο σε όσους έφταναν στη Γερµανία µε αεροπλάνα. Από κει
και πέρα είπε «δεν υπάρχει λόγος, λάθος κάναµε, το σταµατάµε».
Ενώ µε τη συµφωνία που έκανα εγώ µε τον κ. Ζέεχοφερ, Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έλεγε και αυτός διάφορα, επιστράφηκαν πενήντα από τη Γερµανία στην Ελλάδα, πέντε χιλιάδες επανενώσεις έγιναν από την Ελλάδα στη Γερµανία. Αυτές
είναι οι πραγµατικότητες.
Πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα; Άλλη φοβερή ερώτηση.
Ναι, από κάθε ξένη επιβολή, από κάθε εργαλειοποίηση του προσφυγικού - µεταναστευτικού από εγκληµατικές οργανώσεις διακινητών. Να το πούµε καθαρά, όµως, ως Βουλή ότι οι πρόσφυγες
και οι µετανάστες δεν είναι απειλή της κυριαρχίας µας. Ψάχνουν
για µία καλύτερη ζωή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί οποιοσδήποτε να χαρακτηριστεί ως δικαιούµενος ή όχι
διεθνούς προστασίας πριν την εξέταση του αιτήµατός του; Τώρα
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χωρίζουµε σε πρόσφυγες και µετανάστες. Χωρίς εξέταση του αιτήµατος; Πώς; Με το µάτι τούς χωρίζουµε; Ε, όχι βέβαια!
Τέταρτον, µειώνετε τους χρόνους, λες και κάποιος, άµα πετύχετε τους χρόνους που έχει ο προηγούµενος νόµος ή και λιγότερο θα σας πει «γιατί το κάνεις λιγότερο;». Δεν καταλαβαίνω.
Δεν τους έχουµε φτάσει αυτούς τους χρόνους. Γιατί τους µειώνετε; Μπορείτε να το καταλάβετε; Κι ύστερα λέτε «άµα τους
µειώσουµε, θα δηµιουργήσουµε ένα φράγµα για να µην έρθουν».
Θα το µάθουν, δηλαδή, οι άνθρωποι στα βουνά του Αφγανιστάν
και θα πουν «Α, ο Μηταράκης έχει µειώσει τους χρόνους, δεν
πάµε στην Ελλάδα». Ή θα το µάθουν οι διακινητές και νοµίζετε
ότι τους νοιάζει. Τα λεφτά τα έχουν πάρει. Τους έφερναν στη
Σάµο όταν λαµβάνονταν φοβερά µέτρα για να µην πηγαίνουν στη
Σάµο. Τι λέτε τώρα;
Πέµπτον, είναι κοινή η διαπίστωση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με το πέµπτο θα τελειώσουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κοινή η διαπίστωση για την ανάγκη των κλειστών κέντρων. Το συζητήσατε στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας και
είναι κοινή η διαπίστωση ας πούµε. Για παράδειγµα, όλοι οι άλλοι
που λέµε ότι είναι λάθος και θα υπάρξουν εκρήξεις, είµαστε ή
δεν είµαστε στην κοινή διαπίστωση;
Ακούστε, προηγουµένως είχατε έναν διάλογο µε τον κ. Καµίνη
για το προβλέψιµο ή το µη προβλέψιµο. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να προβλεφθεί. Σας το λέω για να το ξέρετε: Υπάρχει το
θέµα των 20 εκατοµµυρίων που θα µας έδινε η Νορβηγία, βάσει
της συµφωνίας ανάµεσα στην Ελλάδα και τη Νορβηγία. Το ελέγχετε αυτό το πρόγραµµα; Μέσα ήταν και ένα παρατηρητήριο που
θα έκανε µελέτες των µεταναστευτικών ροών και έτσι θα µπορούσατε να µας πείτε πόσες προβλέπονται για το 2022. Αν θα
είναι σωστές ή λάθος είναι άλλο θέµα. Και στα αθλητικά το βλέπουµε. Ο Τσιτσιπάς µια φορά τον νικάει τον Φέντερερ, τρεις
φορές χάνει. Κάποτε θα τον νικήσει.
Ύστερα υπάρχει και ο κορωνοϊός. Θεωρία της ανοσίας της
αγέλης. Ξεκάθαρα πράγµατα. Προχθές, 3 Μαΐου, εγκαινιάσατε
τον πρώτο σταθµό ιχνηλάτησης στη Μόρια. Πότε θα εγκαινιαστούν στον άλλο; Και κατηγορία προς τους µετανάστες και πρόσφυγες ως φόβο. Για να τα λέµε τώρα όλα µε το όνοµά τους.
Τους ανθρώπους στον Γαλαξία, στο Πόρτο Χέλι τους κόλλησαν
άνθρωποι που κόλλησαν -όλο το Κρανίδι το ξέρει αυτό το πράγµα- από τις βίλες πλουσίων Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βίτσα, µου δηµιουργήσατε προηγούµενο. Ο δεύτερος Βουλευτής είστε. Δεν
έχει προχωρήσει ο κατάλογος των οµιλητών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα πω
και για τα απόρρητα κονδύλια. Δεν έπρεπε να δεχτείτε να έχει
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απόρρητα κονδύλια.
Εµένα, όµως, ξέρετε τι µε ανησυχεί; Όχι αυτό. Θα ψηφίσουµε
ένα «κατά», θα ψηφίσετε ένα «υπέρ», θα τα φέρνετε στη Βουλή
και πάει λέγοντας. Απόρρητα κονδύλια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απόρρητα κονδύλια στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα έχουµε και συνέχεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε µε
αυτό, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Τι συµβαίνει εδώ; Θα γίνουµε κοινωνία
πληροφοριοδοτών µυστικών επιχειρήσεων και δράσεων διά της
δωροδοκίας; Η ερώτηση δεν απευθύνεται σε εσάς. Απευθύνεται
στον Πρωθυπουργό της χώρας. Και όποτε βέβαια στριµώχνεστε
ως Κυβέρνηση αρχίζετε και λέτε ψέµατα και ανακρίβειες. Να µου
το θυµηθείτε ότι στο τέλος, αν συνεχιστεί αυτή η επιχειρηµατολογία, θα σας ρωτάµε τι ώρα είναι και θα µας λέτε ψέµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Απλώς σε διαδικαστικά θέµατα θα αναφερθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία.
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Να σας πω ότι η Κυβέρνηση αποδέχεται τις δύο υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, τη µε γενικό αριθµό 294
και ειδικό 5 και την µε γενικό αριθµό 296 και ειδικό 7.
Δεν γίνεται δεκτή η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό
295 και ειδικό 6 για λόγους που έχω ήδη εξηγήσει.
Επίσης, νοµοτεχνικά το δεύτερο άρθρο της υπ’ αριθµόν 294/5
από 7 Μαΐου 2020 τροπολογίας του Υπουργείου µας να ενταχθεί
στο Μέρος Γ’ του νοµοσχεδίου, να αριθµηθεί ως άρθρο 33 και
να αριθµηθούν αντιστοίχως τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευµα να έχουµε, να τηρήσουµε
τους χρόνους προπαντός, γιατί ο κ. Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία και τα όµορφα Δωδεκάνησα, που θα έρθει στο Βήµα, είναι
ο τρίτος οµιλητής και υπολείπονται απ’ ό,τι βλέπω πάρα πολλοί
οµιλητές, σαράντα ένας.
Να εκφράσω και εγώ τα συλλυπητήριά µου στην οικογένεια
του Δηµήτριου Κρεµαστινού, ο οποίος υπηρέτησε πιστά την επιστήµη και τη Βουλή και ως Αντιπρόεδρός της.
Μετά τον κ. Παππά, θα δώσω τον λόγο στον κ. Γρηγοριάδη τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το ΜέΡΑ25.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω ένα λεπτό επιπλέον πριν ξεκινήσω, γιατί ως Δωδεκανήσιος θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη µου για τον Δηµήτρη Κρεµαστινό.
Η αυγή της σηµερινής ηµέρας επεφύλασσε µία θλιβερή είδηση για όλους τους Δωδεκανήσιους. Τα χαράµατα έχασε τη
µάχη, που πολύ γενναία έδινε τις τελευταίες σαράντα και πλέον
µέρες ο Δηµήτρης Κρεµαστινός. Ο Δηµήτρης Κρεµαστινός τίµησε µε την παρουσία του το Κοινοβούλιό µας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και επιτυχηµένος και δυναµικός Υπουργός Υγείας. Ο δωδεκανησιακός λαός τον τίµησε
και ως Βουλευτή πάνω από έξι φορές. Με τιµούσε µε τη φιλία
του εµένα και την οικογένειά µου. Ξεχώριζε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Υπήρξε ένας
διακεκριµένος επιστήµονας µε διεθνή καταξίωση, καθηγητής
Καρδιολογίας σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια. Προσέφερε
πολλά στην ακριτική Δωδεκάνησο και θέλω από το Βήµα της
Βουλής των Ελλήνων, που µε τόση σοβαρότητα, υπευθυνότητα
και συνέπεια υπηρέτησε, να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στη σύζυγό του Τζένη Κρεµαστινού, στη
Στεφανία Ροδίτη, στη Λίτσα Ροδίτη, στον Δηµήτρη Κρεµαστινό
και τους οικείους του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ποτέ δεν θα µπορούσα να φανταστώ ή να
προβλέψω -και πιστεύω κανένας από όλους εµάς που είµαστε
εδώ σήµερα- ότι θα απευθυνόµασταν στην Εθνική Αντιπροσωπεία πίσω από ένα πλαστικό τζάµι, ότι οι συνήθειές µας και η καθηµερινότητά µας θα άλλαζε τόσο ριζικά.
Η πατρίδα µας βρίσκεται στο µέσον µιας µεγάλης κρίσης, η
οποία είναι κυριολεκτικά παγκόσµια, µιας κρίσης που ξεκίνησε
ως υγειονοµική, συνεχίζεται ως οικονοµική και οφείλουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µην µετατραπεί σε κοινωνική. Η
κρίση αυτή µάς έµαθε και συνεχίζει να µας µαθαίνει και να µας
υπενθυµίζει πολλά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου τους
γιατρούς και τους νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα που τηρούν
στο έπακρο τον όρκο του Ιπποκράτη και κάνουν αυτό που οφείλουν, σώζουν ζωές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εκείνους τους ανώνυµους που δίνουν καθηµερινά µάχη σε µία καθηµερινότητα που αλλάζει ραγδαία και απρόβλεπτα.
Η καθηµερινότητα και όσα ξέραµε µέχρι σήµερα αλλάζουν επίσης. Ένα πράγµα δυστυχώς δεν αλλάζει, αγαπητοί συνάδελφοι,
οι ιδεολογικές εµµονές, ο λαϊκισµός και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαµε προχθές στο νοµοσχέδιο για το
περιβάλλον. Καταθέσατε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και
αποχωρήσατε. Το βλέπουµε και σήµερα στο νοµοσχέδιο του
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Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και µας θύµισε για
ακόµα µία φορά τη στάση σας. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Υπάρχουν κάποιες λέξεις και έννοιες που σας προκαλούν αναφυλαξία,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ: Κλειστές δοµές, επαναπροωθήσεις, απελάσεις, έλεγχος, εθνική ασφάλεια, αποτροπή. Το καταλαβαίνουµε γιατί είναι πολιτική και ιδεολογική επιλογή σας. Δεν
σηµαίνει ότι επειδή το καταλαβαίνουµε, το αποδεχόµαστε. Δεν
το δεχόµαστε γιατί διαφωνούµε ιδεολογικά και γιατί εδώ είµαστε
για να υπερασπίζουµε το δίκαιο και τα συµφέροντα των Ελλήνων
πολιτών ούτε να εξυπηρετούµε τις ιδεοληψίες µας ούτε τις κάθε
λογής µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως κάνατε εσείς µέχρι
σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε, γίνεται ένα ακόµα βήµα προς τη
σωστή κατεύθυνση, τον περιορισµό των µεταναστευτικών ροών
και την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Οι ροές
έχουν ήδη περιοριστεί χάρη στην αποτελεσµατική φύλαξη των
συνόρων µας από το Πολεµικό Ναυτικό µας, από τους λιµενικούς
µας που µέρα – νύχτα στέλνουν µήνυµα ότι η Ελλάδα, η Ευρώπη,
η Γηραιά Ήπειρος έχει θαλάσσια σύνορα και αυτά φυλάσσονται.
Τον Απρίλιο, από τα στοιχεία που ξέρουµε όλοι µας, είχαµε
µόνο τριάντα εννέα αφίξεις, δηλαδή, µια µείωση 98% των ροών,
ενώ στο πρώτο τετράµηνο του χρόνου οι αφίξεις µειώθηκαν κατά
20% σε σχέση µε το 2019.
Ξεκίνησαν να γίνονται επιστροφές, αρέσει-δεν αρέσει σε κάποιους. Έχουµε µείωση στα ΚΥΤ όσων διαµένουν στα νησιά κατά
10% από την αρχή του έτους. Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για
την έκδοση απόφασης για τις αφίξεις και το άσυλο. Αύξηση
130% στην έκδοση αποφάσεων και µείωση εκκρεµοτήτων στην
Αρχή Προσφυγών κατά 28%.
Το κράτος δείχνει ότι είναι παρόν και λειτουργεί, δείχνει ότι η
χώρα µας δεν είναι «ξέφραγο αµπέλι», αλλά ούτε και «γη της
επαγγελίας». Οι χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος κόστισαν σε επιδόµατα και διαµονή για αιτήσεις που τελικά απορρίπτονταν. Η λογική της παροχής επιδοµάτων, της πληρωµένης
διαµονής σε ξενοδοχεία επιτέλους σταµατάει.
Παράλληλα, µπαίνει και µια τάξη στο αµαρτωλό χάος των µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι οι ΜΚΟ που τόσα χρόνια βολεύτηκαν µε το µπάχαλο που επικρατούσε και διαχειρίστηκαν
εκατοµµύρια. Άνθρωποι πλούτισαν εις βάρος τοπικών κοινωνιών
και δηµιουργήθηκαν περιουσίες στις πλάτες πονεµένων ανθρώπων, που ήταν ξεκάθαρα αντικείµενο εκµετάλλευσης. Ο ανθρωπισµός σταµατούσε εκεί που ξεκινούσε η ασυδοσία των ΜΚΟ.
Με το ηλεκτρονικό µητρώο θα µπει επιτέλους µια τάξη και η
ασυδοσία σταµατάει. Θα παύσει η γενίκευση για τις ΜΚΟ και θα
παραµείνουν εκείνες που κάνουν πραγµατικά το έργο που πρέπει
να κάνουν και να ασκήσουν.
Η µεγάλη αλλαγή γίνεται και µε τις κλειστές ελεγχόµενες
δοµές στα πέντε νησιά. Ναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
ακούσατε: Κλειστές ελεγχόµενες δοµές. Η αναρχία των ανοιχτών
δοµών και των κέντρων διερχοµένων τελειώνει επιτέλους. Με ειδικό σύστηµα για έλεγχο εισόδου και εξόδου και την ταυτοποίηση όποιου ζητάει άσυλο. Με ειδικούς χώρους φιλοξενίας για τις
ευάλωτες οµάδες. Με δοµές στην ενδοχώρα, που η διοίκηση δεν
θα είναι προνόµιο των ΜΚΟ, αλλά των διοικητών.
Άκουσα µε προσοχή πολλούς συναδέλφους στις επιτροπές,
αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια να αναρωτιούνται για το τι συµβαίνει ξαφνικά και οι δήµαρχοι των νησιών δεν αντιδρούν και
άφηναν, µάλιστα, υπονοούµενα ότι κάτι πονηρό τρέχει.
Δεν έχετε καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αντιλήφθηκαν
ότι η Κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας και ο
Υπουργός, ο κ. Μηταράκης, έχουν σχέδιο, έχουν όραµα και είναι
συγκεκριµένο και εφαρµόσιµο το σχέδιο αυτό;
Ο Υπουργός µας και η διοίκηση του Υπουργείου συζητάνε και
ακούνε τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες
έχετε κάνει τον κόπο να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τα ανοικτά κέντρα, για τα ανοιχτά σύνορα, για τη λογική ότι όποιος θέλει
µπορεί να έρθει; Θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον αν το κάνατε αυτό
και να µην ρίχνετε µόνο ζεµπεκιές σε κοµµατικές εκδηλώσεις στα
νησιά, που σας είδαµε προ κορωνοϊού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί εδώ µέσα αρέσκονται
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στο να µιλούν για τα δικαιώµατα όσων έρχονται στη χώρα µας,
ποτέ όµως δεν τους έχουµε ακούσει να τοποθετούνται για τα δικαιώµατα όσων ζουν, εργάζονται, µοχθούν και παράγουν σε
αυτόν εδώ τον τόπο. Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών µας σήκωσαν δυσανάλογο βάρος σε αυτή την µεταναστευτική κρίση. Δυστυχώς, θα σηκώσουν ακόµα µεγαλύτερο λόγω των επιπτώσεων
της πανδηµίας στον τουρισµό και τις τοπικές οικονοµίες. Ως ελάχιστη ανταπόδοση, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
διατίθενται 50 εκατοµµύρια στους δήµους που εµπλέκονται. Ξεκίνησε να λειτουργεί Ταµείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει χρηµατοδοτηθεί µε 25 εκατοµµύρια ευρώ για να στηρίξει έργα στους
δήµους που πλήττονται από τη µεταναστευτική κρίση.
Το ζήτηµα της µεταναστευτικής κρίσης είναι πάνω απ’ όλα
εθνικό. Ξέρουµε όλοι µας ποιος είναι ο γείτονάς µας και τι προσπαθεί να κάνει µε τις ροές. Ξέρουµε, ακόµα και αν κάποιοι κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν.
Άκουσα, δυστυχώς, συναδέλφους να ασκούν κριτική γιατί µεταφέραµε µε ένα καταµαράν µετανάστες από τα νησιά µας. Θα
ήθελα να πουν ξεκάθαρα: Θα ήθελαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι
οι µετανάστες αυτοί στο Καστελλόριζο, στο Φαρµακονήσι, στη
Σύµη; Να το πουν στους κατοίκους, όµως. Και γι’ αυτό θα έλεγα
ότι πριν µιλήσετε θα ήταν καλό να σκέφτεστε και τα εθνικά θέµατα, ακόµα και αν η φράση αυτή, όπως είπα και πριν, σε κάποιους προκαλεί αναφυλαξία. Να σκέφτεστε και τα θέµατα δηµόσιας υγείας και να µην πρωτοστατείτε µόνο στις δηλώσεις και
στα κανάλια.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολύς λόγος έγινε και τις αποκαλούµενες «απόρρητες δαπάνες».
Ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Μηταράκης, εξήγησε ότι δεν θα είναι
απόρρητες, αφού θα είναι γνωστές σε όλους εµάς τους Βουλευτές και θα είναι σε γνώση µας. Όµως, να πάµε στην ουσία του
θέµατος.
Υπάρχει κάποιος που φρονεί ότι δεν υπάρχει ζήτηµα εθνικής
ασφάλειας µε τα µεταναστευτικά ρεύµατα; Υπάρχει κάποιος που
αµφισβητεί το γεγονός ότι τα κυκλώµατα λαθροδιακινητών πρέπει να αντιµετωπισθούν; Ότι κυκλώµατα δηµιουργούν και προκαλούν στηµένα επεισόδια και σηµεία έντασης στις δοµές;
Τέτοια ζητήµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, κανένα σοβαρό, υπεύθυνο και οργανωµένο κράτος δεν τα διαχειρίζεται σε κοινή θέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί
ένα ακόµα βήµα για την αποκατάσταση της τάξης σε ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα που διαχειρίζεται η Ελλάδα και στο
οποίο η ανευθυνότητα των προηγούµενων ετών µας κόστισε
πάρα πολύ. Είναι παράλληλα και ένας τρόπος να δείξουµε στους
νησιώτες µας ότι δεν είναι µόνοι τους, ότι εδώ κάποιοι εργάζονται και βάζουν τις συνθήκες διαβίωσης και το αίσθηµα ασφάλειας
των νησιωτών µας πάνω από οποιαδήποτε ιδεοληψία, πάνω από
οποιοδήποτε συµφέρον, για το συµφέρον της Ελλάδας, γιατί το
συµφέρον της Ελλάδας είναι αποκλειστικά και µόνο το συµφέρον
των Ελλήνων πολιτών. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν ζητάω από την Αντιπολίτευση να στηρίξει ένα σωστό νοµοσχέδιο. Είναι ανώφελο. Έτσι
κι αλλιώς, ανέκαθεν βάζετε τις ιδεοληψίες και τις εµµονές σας
πάνω απ’ όλα. Δεν θα περίµενα κάτι αντίθετο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Να θυµίσω ότι όποιος συνάδελφος θέλει µπορεί να µιλήσει και
από εκεί που βρίσκεται, για να γλυτώνουµε χρόνο. Είναι πολύτιµος ο χρόνος.
Τον λόγο έχει ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25. Φυσικά, ο κ. Γρηγοριάδης τα δώδεκα λεπτά θα τα τηρήσει.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι οι περισσότεροι από εσάς θα παρατηρήσατε χθες µερικές
χιλιάδες ανθρώπων, συναδέλφων µου από όλες τις τέχνες και
συναδέλφων µου τεχνικών που υπηρετούν όλες τις τέχνες εδώ
έξω από τη Βουλή µας. Φαντάζοµαι θα τους παρατηρήσατε, γιατί
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και να µην βγήκατε, ήταν αρκετά φωνακλάδες και έτσι θα κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή σας µε κάποιον τρόπο.
Θα αναφερθώ, βεβαίως, στο σχέδιο νόµου για το οποίο µιλάµε
σήµερα, στο σχέδιο νόµου που φέρνετε, κύριε Κουµουτσάκο,
προς ψήφιση στη Βουλή σήµερα, εσείς και ο κ. Μηταράκης, στο
αντιανθρώπινο αυτό σχέδιο νόµου, κατά τη γνώµη µας, αµέσως
µετά. Επιτρέψτε µου, όµως, κατ’ αρχάς, να αναφερθώ σε κάτι
που πραγµατικά, νοµίζω, κάνει εντύπωση σε οποιονδήποτε καλόπιστο παρατηρητή.
Ήταν πράγµατι ασυζητητί η µεγαλύτερη συγκέντρωση που
έχει γίνει από την εποχή που ενέσκηψε αυτό το κακό του COVID19 και ήταν πράγµατι µια συγκέντρωση µε παλµό, µια συγκέντρωση υπερκοµµατική. Υπήρχαν άνθρωποι, πολλοί γνωστοί µου,
δεξιοί, δεξιότατοι, αριστερότατοι κ.ο.κ.. Όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όλη η Αθήνα, το παρατήρησε αυτό και ένα µεγάλο µέρος
της Αθήνας, των πολιτών που είναι ενεργοί, ήρθε εδώ για να συµπαρασταθεί στους εργαζόµενους στις τέχνες.
Είναι απορίας άξιον πώς δεν το παρατήρησε κανένα από τα
έξι µεγάλα συστηµικά µας ιδιωτικά κανάλια. Αναφέροµαι στα
γνωστά κανάλια των γνωστών παρασιτικών ολιγαρχών και συνδαιτυµόνων και φίλων σας σ’ έναν βαθµό εσάς στη Νέα Δηµοκρατία, του κ. Μαρινάκη, του κ. Αλαφούζου, του κ. Κυριακού -ξέρετε τα ονόµατα, µην τα λέω- σε αυτούς τους «εθνικούς ευεργέτες», που τόσα πολλά έχουν προσφέρει στο κοινό καλό της πατρίδας µας και, κυρίως, στη δηµοκρατία και την πολυφωνία στη
χώρα.
Είναι, λοιπόν, θα έλεγε κανείς, εκ πρώτης όψεως απορίας άξιο
πώς δεν βρήκαν ούτε πέντε δευτερόλεπτα, πώς δεν βρέθηκε η
δυνατότητα να φανεί ούτε ένα πλάνο από αυτές τις χιλιάδες,
ίσως τις πέντε χιλιάδες των ανθρώπων που ήταν εδώ απ’ έξω και
απαιτούσαν στήριξη στους ανθρώπους που υπηρετούν τις τέχνες, αλλά βρήκαν την ίδια ώρα, συµπεριλαµβανοµένου θα πω και λυπάµαι που το λέω- και του κρατικού µας καναλιού, της
δηµόσιας τηλεόρασης, δεκάλεπτα ή δεκαπεντάλεπτα ολόκληρα
προκειµένου να βλέπουµε τους εκατό νεαρούς που, απηυδισµένοι πια από την κλεισούρα, βγήκαν να µοιραστούν το ποτό τους
µε φίλους τους στη γνωστή πλατεία Αγίας Παρασκευής, την επάρατο αυτή πλατεία, που ο δεξιός, δεξιότατος, Δήµαρχος Αγίας
Παρασκευής έχει κλείσει πλέον µέχρι νεωτέρας από το απόγευµα µέχρι την άλλη µέρα τα ξηµερώµατα.
Είµαστε υπέρ της νοµιµότητας. Το ξεκαθαρίζουµε. Είµαστε
υπέρ του να µην κολλήσουν περισσότεροι άνθρωποι κορωνοϊό.
Και αυτό το ξεκαθαρίζουµε. Όµως, είναι φανερό ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει κοινή λογική τα δύο γεγονότα είναι ανισοβαρή και ανισοµεγέθη.
Δεν µπορεί να διαδηλώνουν πέντε χιλιάδες άνθρωποι εδώ απ’
έξω και να µην το µαθαίνει κανείς από έξι συστηµικά κανάλια και
την κρατική τηλεόραση και να υπάρχουν δεκαπεντάλεπτα ολόκληρα για να µάθουµε µε λεπτοµέρεια πόσο κακιά είναι η δηµοτική σύµβουλος που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε εµάς ή δεν
ξέρω πού αλλού ή πόσο άµυαλοι είναι αυτοί οι νεαροί, οι οποίοι
βγήκαν και έκαναν το φοβερό πράγµα να πιουν το ποτό τους
εκατό άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, η συγκέντρωση εκατό ανθρώπων είναι, εξ ορισµού, λιγότερο σηµαντική για να δηµοσιοποιείται από µια συγκέντρωση χιλιάδων ή πέντε χιλιάδων ανθρώπων.
Τώρα, µιας και κανείς δεν έµαθε, λοιπόν, τα αιτήµατα της συγκέντρωσης όλων αυτών των ανθρώπων, σας τα µεταφέρω εγώ
εν τάχει: Είναι επίδοµα ενίσχυσης ύψους 535 ευρώ µηνιαία για
όλους -µα όλους- τους µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους και
µικρούς επαγγελµατίες, καλλιτέχνες και εργαζόµενους στο θέαµα, ακρόαµα και στον χώρο της τέχνης γενικότερα, εννοούµε εικαστικούς, χορευτές, µουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυµατολόγους κ.λπ., µε επιπλέον ποσό πάνω σε
αυτά τα 535 ευρώ για κάθε παιδί και για όσο διάστηµα δεν θα
µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν λόγω των µέτρων
για την αντιµετώπιση αυτής της επιδηµίας. Και πιστέψτε µε, αυτό
το διάστηµα θα είναι µέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, τουλάχιστον.
Επίσης, άµεση και καθολική ενίσχυση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όσων καλλιτεχνών και εργαζόµενων δεν έλαβαν µέχρι
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τώρα τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης στήριξης, αναδροµικά.
Σας είπαµε πώς να τους βρείτε. Σας το είπα και εγώ, σας το λένε
και όσοι υποστηρίζουν τους εργαζόµενους της τέχνης.
Κατάργηση αµέσως του φόρου επιτηδεύµατος και της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούµενους και τους µικρούς επαγγελµατίες στον χώρο της τέχνης.
Μέτρα στήριξης για όλους, όπως επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσεις, αναστολή πληρωµής φόρων και δανείων για όλους
τους εργαζόµενους στον χώρο του πολιτισµού, για τους µισθωτούς µε µπλοκάκι, µε εργόσηµο ή όσους εισπράττουν µε απόδειξη δαπάνης, δηλαδή τίτλο κτήσης.
Επίσης, κατοχύρωση πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων για όσο διάστηµα αξιοποιούνται διαδικτυακές παραγωγές
παλαιότερες. Ξέρετε, από αυτές που χρησιµοποιεί η τηλεόραση
δωρεάν απέναντι σ’ εµάς για να κρατάει τον κόσµο στο «Μένουµε
Σπίτι», τα χιλιάδες σίριαλ που παίζονται και ξαναπαίζονται. Έχουν
βγάλει ρίζες, κρόσσια πια αυτά τα σίριαλ. Κατοχύρωση των λοιπών πνευµατικών δικαιωµάτων κ.λπ., για όσο διάστηµα αξιοποιούνται αυτές οι διαδικτυακές παραγωγές, παλιότερες ή νέες, και
εν µέσω καραντίνας, αλλά και µετά.
Αγορές και αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων κάθε είδους τέχνης, καθώς και καλλιτεχνικών υπηρεσιών από το κράτος και
τους φορείς του, µε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή µε πανελλήνιους, καθαρούς, καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς, που δεν
θα αποκλείουν τους δηµιουργούς φυσικά πρόσωπα.
Κοιτάξτε. Σε όλα αυτά απάντησε η Κυβέρνηση, διά µέσου της
Υπουργού, της κ. Μενδώνη, µε έναν κωµικοτραγικό, επιτρέψτε
µου να πω, τρόπο, περίπου τίποτα. Δηλαδή, απάντησε µε ευχολόγιο. Και τι εννοώ ευχολόγιο; Να πει κανείς ότι το ένα σκέλος,
στο επιτέλους να βρούµε πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι
εκατό χιλιάδες, είναι εκατόν τριάντα χιλιάδες, αυτό έχει κάποιο
νόηµα και πραγµατικά χρειάζεται να γίνει. Το δεύτερο, όµως, ότι
δηλαδή, εν ευθέτω χρόνω, σε λίγο διάστηµα, θα ανοίξουν δειλάδειλά, θα υπάρχουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις είναι ευχολόγιο.
Το καταλαβαίνει όποιος έχει κοινή λογική, γιατί πολύ απλά σε
δώδεκα µέρες από σήµερα θα ξέρουµε αν αυξάνονται ξανά τα
κρούσµατα του κορωνοϊού αφού άρχισε η χαλάρωση των µέτρων. Ένας Υπουργός, κατά τη γνώµη µου -και το λέω ευγενικά
όσο µπορώ- δεν είναι σοβαρός, όταν εξαγγέλλει πράγµατα που
θα εξαρτηθούν από το πώς πάνε τα κρούσµατα του κορωνοϊού.
Δεν µπορείς να το εξαγγέλλεις.
Επίσης, φαίνεται ότι η Υπουργός µας δεν έχει καµµία σχέση
µε την τέχνη, τουλάχιστον µε αυτή που εγώ υπηρετώ τριάντα έξι
χρόνια. Γιατί είναι αρκετά αστείο να ισχυρίζεται κανείς ότι µπορεί
να ανέβει οποιαδήποτε θεατρική παράσταση και οι λειτουργοί
της, οι ηθοποιοί που συµµετέχουν σε αυτήν, να διατηρούν σε όλη
τη διάρκειά της απόσταση ασφαλείας ενάµισι µέτρου. Φαντάζεστε, για παράδειγµα, τον Ρωµαίο να µην πλησιάζει καθόλου την
Ιουλιέτα για κανένα λόγο, προκειµένου να µην κολλήσει κορωνοϊό; Φαντάζοµαι όλοι δυσκολεύεστε να το φανταστείτε. Εποµένως, αυτά που εξαγγέλθηκαν χθες είναι πρόχειρα, είναι πασάλειµµα -συγγνώµη για την έκφραση- και στερούνται παντελούς
σοβαρότητας.
Ωστόσο, ο αγώνας µας µόλις ξεκίνησε. Θα µας βρίσκετε µπροστά σας συνέχεια. Ξέρετε γιατί; Είµαστε λίγοι -το ξέρουµε- και
δεν σας αφορούµε. Και εκατό χιλιάδες να είµαστε, δεν πειράζει
και να πεθάνουµε.
Ωστόσο, έχετε µια φοβερή εγγενή ατυχία, θα έλεγα. Τυγχάνει
να νιώθουν αισθήµατα συµπάθειας για µας, τους φτωχούς καλλιτέχνες, ένα τεράστιο µέρος του ελληνικού λαού κι αυτό δεν αλλάζει. Είτε κυβερνάτε εσείς, είτε κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε
ξαναγυρίσει και κυβερνήσει πάλι η ΕΡΕ και φτου κι απ’ την αρχή,
ένα τεράστιο µέρος των συµπατριωτών µας θα καταλαβαίνουν
ότι εµείς είµαστε άνθρωποι που δεν πήγαµε σε αυτή την τέχνη
ούτε για να πλουτίσουµε ούτε για να αποκτήσουµε εξουσία,
παρά µόνο ελάχιστες εξαιρέσεις από εµάς. Πήγαµε, γιατί δεν
µπορούµε να ζήσουµε αλλιώς. Γιατί αν δεν εκφραστούµε, θα πεθάνουµε. Και οι ψυχές οι αγνές των συνανθρώπων µας το αισθάνονται αυτό. Συµπάσχουν και µας στηρίζουν.
Τώρα, θα περάσω στα γνωστά, για να µην ξεχνιόµαστε. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, εµείς θα γί-
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νουµε από δω και πέρα και λίγο η φωνή της συνειδήσεώς σας.
Θα σας θέτουµε ξανά το γνωστό, γνωστότατο, ερωτηµατολόγιό
µας.
Πρώτον: Τι γίνεται βρε παιδιά µε τον «ΗΡΑΚΛΗ»; Τι είναι ο
«ΗΡΑΚΛΗΣ»; Είναι αυτό το θαυµάσιο σχέδιο που ξεπατικώσατε
από τους Ιταλούς. Ήδη έχει χρεοκοπήσει στους Ιταλούς εδώ και
έναν χρόνο. Δεν κατάφερε να εξυγιάνει τις τράπεζες, δεν κατάφερε να σώσει τις πρώτες κατοικίες, δεν κατάφερε τίποτα. Έχει,
όµως, την Ελλάδα. Κανένα σοβαρό αρπακτικό ταµείο -αν δεν
είναι φοβερά οξύµωρο να µιλά κανείς για σοβαρό αρπακτικό ταµείο, επιτρέψτε µου την αστειότητα- δεν θα έπαιρνε ποτέ κανένα
τέτοιο προϊόν µιας τετραπλά πτωχευµένης χώρας, όπως είναι η
Ελλάδα. Ξέρετε καλά τι εννοώ. Και ο ιδιωτικός τοµέας και ο δηµόσιος και τα νοικοκυριά και οι τράπεζές µας είναι εδώ και δέκα
συναπτά έτη απολύτως πτωχευµένα.
Έτσι, για να τους τα φορτώσετε, για να δεχθούν να πάρουν
αυτό το επιχειρηµατικό καπιταλιστικό αγριονεοφιλελεύθερο
ρίσκο, τους έχετε εγγυηθεί µε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ ότι αν
δεν βγάλουν τα λεφτάκια τους, θα τους τα δώσετε εσείς. Τώρα
µε τον κορωνοϊό, ξέρουν και οι πέτρες ότι δεν θα βγάλουν ούτε
το ένα εκατοστό από τα λεφτάκια τους. Εποµένως, σε λίγες
εβδοµάδες θα τους τα δώσετε εσείς, που µέχρι τώρα έχετε δώσει µόλις κάτι παραπάνω από 1 δισεκατοµµύριο για να ανατάξετε
την ελληνική οικονοµία, που δεν θα αναταχθεί ποτέ και θα µας
οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε ένα πέµπτο µνηµόνιο, που
επειδή θα προστεθεί στα προηγούµενα τέσσερα, θα είναι χειρότερο απ’ όλα όσα ξέραµε µέχρι τώρα. Εσείς θα δώσετε τις επόµενες βδοµάδες, ελαφρά τη καρδία, 12 δισεκατοµµύρια στα
αρπακτικά ταµεία του «ΗΡΑΚΛΗ».
Απαντήστε µας αν θα το κάνετε. Σας θυµίζουµε ότι µπορείτε
µε µια «δωρεάν» πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να το αποφύγετε. Κι αν σκοπεύετε πραγµατικά να το κάνετε, πείτε µας γιατί
το κάνετε. Είστε συγγενείς τους; Είστε φίλοι τους; Κάποιοι που
είναι φίλοι τους και συγγενείς τους, σας έχουν δεµένους από το
λαιµό; Τι συµβαίνει; Θα το κάνετε όµως.
Τώρα. Τι ύψους δάνεια θα πάρετε και µε ποιο ακριβώς επιτόκιο
για να ανατάξετε την οικονοµία; Θα τα πάρετε από τον ESM; Θα
τα πάρετε από τον καινούργιο ESM, τον παλαιό, τον µεταµοντέρνο, έναν ESM που θα ονοµάζεται κάπως αλλιώς; Πάντως,
πείτε µας τι δάνεια θα πάρετε και µε ποιο επιτόκιο. Θα µειώσετε
µισθούς και συντάξεις µέσα στον επόµενο χρόνο ή το πολύ τον
επόµενο ενάµιση χρόνο; Θα αυξήσετε όλους τους φόρους; Πείτε
µας, γιατί θα είµαστε εδώ για να σας ελέγχουµε.
Επίσης, εδώ και ένα µήνα σας λέµε ότι η ύφεση που θα προκαλέσει αυτή η κατάσταση στην ελληνική οικονοµία θα είναι τουλάχιστον 14% έως 15%. Θα έχουµε 162 δισεκατοµµύρια ΑΕΠ
αυτόν τον χρόνο, για να καταλάβετε τι εννοούµε. Εσείς λέγατε
τόσο καιρό ότι η ύφεση θα είναι 4,7%. Ξαφνικά, η Κοµισιόν, η
οποία έγινε αίφνης, εντελώς απρόσµενα, φανατικά βαρουφακική,
βγήκε προχθές και σας άδειασε. Είπε ότι θα έχουµε ύφεση 10%.
Οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ, οι φτωχοί συµπατριώτες µας
Έλληνες, που τους έχει φύγει η ψυχή, ξέρουν καλά ότι όταν η
Κοµισιόν δηλώνει ύφεση 10%, τους περιµένει άγρια ύφεση από
15% έως 18%. Η δικαίωσή µας σε όλα τα νούµερα που έχουµε
δώσει θα είναι απόλυτη και η δική σας έκθεση θα είναι, επίσης,
απόλυτη.
Επίσης, έχουµε κάνει πολλές άλλες προβλέψεις. Ποια θα είναι
η µεγέθυνση για το ΑΕΠ του 2021. Εσείς λέτε 5,1%. Εµείς λέµε
ότι µε τη λιτότητά σας θα είναι 1,8% έως 2% το πολύ. Και χωρίς
τη λιτότητα -που σας παρακινούµε- µπορεί να αγγίξει, πράγµατι,
το 5%. Επίσης, το πρωτογενές ισοζύγιο, σηµαντικά κάτω από τον
στόχο, εσείς λέτε ότι θα είναι στο 3,5. Εµείς λέµε ότι θα είναι 16
δισεκατοµµύρια. Επίσης, το πλεόνασµα του 2021 σας λέµε ότι
θα είναι, µε λιτότητα, στο 7%. Χωρίς λιτότητα, θα είναι στο 5,9%.
Αποφασίστε, λοιπόν, και δεχθείτε ότι συνεχίζετε να είστε ένοχοι όσο συνεχίζετε να µην ρίχνετε χρήµατα στην αγορά, µε το
κωµικό, επιτρέψτε µου να πω αν και ηθοποιός, επιχείρηµα του κ.
Σταϊκούρα ότι «φυλάµε τα ρούχα µας για αργότερα». Μα, πόσο
αργότερα; Όλοι οι καπιταλιστές αυτού του κόσµου ξέρουν ότι
µια οικονοµία που αποσωληνώνεται, που της κόβεις δηλαδή τον
παλµό, κάθε µέρα που περνάει για να ανακάµψει χρειάζεται γε-
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ωµετρική αύξηση των ποσών που πρέπει να της ρίξεις.
Είναι τυχαίο που όλοι οι καπιταλιστές της Δύσης, ο κ. Τραµπ,
όλοι οι κυβερνήτες -δεν την κυβερνούν κοµµουνιστές δα την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση- έχουν πάρει µέτρα που περνάνε το 7%
ΑΕΠ τους. Έχουν ρίξει, θέλω να πω, στην αγορά ζεστό χρήµα.
Σε µερικές περιπτώσεις περνάνε το 12%. Κι εσείς έχετε πάρει
µέτρα που είναι το 1,5%-1,7%. Όλο θα έρθουν, θα έρθουν και
ποτέ δεν έρχονται.
Θα σας πω, λοιπόν, κλείνοντας, δυο - τρία πράγµατα για το
σηµερινό νοµοσχέδιο. Πρώτα-πρώτα, για εµάς στο ΜέΡΑ25 είναι
σαφέστατο ότι δεν υπάρχουν πρόσφυγες και µετανάστες. Αυτός
είναι ένας επίπλαστος διαχωρισµός. Το καταλαβαίνει κανείς που
έχει κοινή λογική. Πείτε µου ειλικρινά. Σας κοιτάζω στα µάτια.
Ένας άνθρωπος που φεύγει από τη Συρία επειδή τον πυροβολούν κι ένας άνθρωπος που φεύγει από το Αφγανιστάν επειδή
είναι η τρίτη βδοµάδα που το ανήλικο παιδί του δεν έχει φάει ψωµάκι, έχουν µεγάλη διαφορά; Ο ένας είναι πρόσφυγας κι ο άλλος
είναι πολυτελής µετανάστης;
Έχουµε λόγους να ξέρουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο φεύγουν
οι άνθρωποι. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουν ότι υπάρχει κρίση εδώ και δέκα χρόνια σε αυτή την ήπειρο.
Έρχονται στην Ελλάδα µόνο και µόνο για να περάσουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρουν πια µετά τον κορωνοϊό ότι και εκεί δεν θα
βρουν δουλειά κι εκεί δεν θα βρουν µεροκάµατο. Γιατί έρχονται;
Γιατί είναι καλύτερα να προσπαθήσεις πεθαίνοντας στο δρόµο
παρά να πεθάνεις από την πείνα στον τόπο σου.
Επίσης, σας λέµε ότι τα κλειστά κέντρα, όπως κι αν τα λέει κανείς, ήταν και θα παραµείνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης και
είναι αντιανθρώπινο να δηµιουργήσει κανείς στρατόπεδα συγκέντρωσης οπουδήποτε στην επικράτεια. Σας λέµε -και τελειώνω
µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι µε το νέο σας σχέδιο νόµου, συλλήβδην, σε αυτά τα στρατόπεδα - κέντρα κράτησης θα ρίχνονται
οι νεοεισερχόµενοι, οι ΑΜΕΑ, οι ανάπηροι, οι ανήλικοι, οι έγκυοι,
τα µωρά τους και όσοι έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους και
βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης.
Συγγνώµη, έφαγα τον χρόνο και δεν πρόλαβα να πω πολλά για
το νοµοσχέδιό σας. Όλα αυτά τα βρίσκετε εσείς να έχουν καµµία
σχέση µε τον ανθρωπισµό, µε το δυτικό πολιτισµό, µε τις κατακτήσεις αιώνων στη συνείδηση, στο µυαλό και στη φιλοσοφία
µας;
Σας ευχαριστώ πολύ που µε ανεχθήκατε και πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα και να δώσουµε τον λόγο στην κ.
Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής, θα ήθελα να σας πω,
κύριε Γρηγοριάδη, ότι µια καλή διαµαρτυρία των καλλιτεχνών
είναι να µην πηγαίνουν στα πρωινάδικα.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µετά την κ. Γιαννακοπούλου τον λόγο θα λάβει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να µην ξεκινήσω τη σηµερινή τοποθέτησή µου στην
Ολοµέλεια της Βουλής µιλώντας και κάνοντας αναφορά κι εγώ
µε τη σειρά µου στην τραγική απώλεια του Δηµήτρη Κρεµαστινού σήµερα. Χάσαµε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, χάσαµε έναν ξεχωριστό γιατρό, έναν ειλικρινή, έντιµο, δηµιουργικό πολιτικό,
έναν φίλο για εµένα και σύντροφο, έναν άνθρωπο ήπιο που είχε
πολύ µεγάλη διάθεση -και πραγµατικά το έπραξε- συνεισφοράς
στους συνανθρώπους του, έναν πραγµατικό κύριο. Θα ήθελα να
µεταφέρω κι εγώ µε τη σειρά µου τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε ξανά σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής ένα ζήτηµα µεγάλο που χρήζει ολοκληρωµένης στρατηγικής. Το µεταναστευτικό - προσφυγικό αποτελεί εθνική πρόκληση που χρειάζεται τις δυνάµεις όλων για να
αντιµετωπιστεί. Δυστυχώς, το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή από τον κ. Μηταράκη, χωλαίνει σε πολλά σηµεία. Χρησιµοποιεί αµφιλεγόµενες πρακτικές, παγιώνει ένα καθεστώς αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα επανέλθω στο νοµοσχέδιο. Ωστόσο, δεν µπορώ να µη
σταθώ σε µείζονα θέµατα που αυτή τη στιγµή απασχολούν έντονα την ελληνική κοινωνία.
Το πρώτο είναι η συνεχιζόµενη προσπάθεια αντιµετώπισης της
πανδηµίας. Αναµφίβολα στην πρώτη φάση τα πήγαµε πολύ καλά.
Συγχαρητήρια στους επιστήµονες, συγχαρητήρια για το γεγονός
ότι πάρθηκαν έγκαιρα αποφάσεις από την Κυβέρνηση, ότι
υπήρξε πραγµατική πολιτική και κοινωνική συστράτευση όλων,
πέραν από κάποιες ηχηρές παραφωνίες. Κυρίως, όµως, οφείλουµε να πούµε ένα πολύ µεγάλο «µπράβο» στην ελληνική κοινωνία για την αξιοθαύµαστη πειθαρχία και συνέπεια που έδειξε.
Το µεγάλο θέµα, όµως, είναι τώρα τι κάνουµε. Ο κορωνοϊός
είναι εδώ -αυτό είναι µια βασική αλήθεια- και η οικονοµία δεν θα
µπορέσει να αντέξει ένα δεύτερο lockdown. Αυτό σηµαίνει πολύ
απλά ότι δεν πρέπει να ξεφύγει η κατάσταση. Κάθε απόφαση της
Κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή κρισιµότητα. Προσωπικά πιστεύω, για παράδειγµα, ότι πλην της Γ’ λυκείου δεν θα έπρεπε
να ανοίξει καµµία άλλη τάξη. Δεν συµφωνώ µε τις δραµατικές
διαστάσεις, βέβαια, που δίνουν εδώ κάποιοι συνάδελφοι. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο ρίσκο, το οποίο, αν
µη τι άλλο, δεν έχει καµία εκπαιδευτική αξία ειδικά στο τέλος της
σχολικής χρονιάς. Ελπίζω, τουλάχιστον, να µην ανοίξουν τα δηµοτικά, γιατί τα µικρά παιδιά δεν µπορούν να προφυλαχθούν σε
καµµία απολύτως περίπτωση.
Ταυτόχρονα, οφείλω να οµολογήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν µπορώ να κατανοήσω τη διαφορετικότητα στην
αντιµετώπιση όσων παραβιάζουν τους κανόνες. Εξηγούµαι:
Ένας πολίτης ο οποίος δεν φοράει µάσκα, πληρώνει 150 ευρώ
πρόστιµο, όταν την ίδια στιγµή βλέπουµε -ειδικά τις τελευταίες
ηµέρες- διάφορες µεγάλες οµάδες πολιτών που συγκεντρώνονται στις πλατείες και αλλού. Φτάσαµε σε πολύ καλά αποτελέσµατα, επειδή πορευτήκαµε όλοι µαζί. Για να µην έχουµε παρατράγουδα, ας σεβαστούµε όλοι τους κανόνες. Όλοι θέλουµε να
πάρουµε τις ζωές µας πίσω. Όµως, δεν θα τις φέρει πίσω µια
πρόωρη υπαίθρια συνάθροιση. Μπορεί, µάλιστα, να την αποµακρύνει ακόµα περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το
καταλάβουµε όλοι.
Το δεύτερο είναι η έκδηλη ανησυχία που αρχίζει να υπάρχει
από το τσουνάµι της οικονοµικής ύφεσης. Δεν θέλω να σταθώ
σε επιµέρους παρατηρήσεις. Ωστόσο, επειδή θεωρώ ότι η διεθνής και η εγχώρια ύφεση λόγω της πανδηµίας απαιτεί -είναι επιβεβληµένες- συνεννοήσεις, αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν µπορούν να υπάρχουν, αν δεν συζητάµε βασιζόµενοι σε πραγµατικά δεδοµένα.
Τι εξυπηρετεί, άραγε, η επιµονή του Υπουργού Οικονοµικών
να µιλάει για ύφεση της τάξης του 4%, όταν οι µετριότεροι υπολογισµοί αναφέρουν ότι αυτή θα είναι, ενδεχόµενα, η διπλάσια;
Σε τι βοηθάει αυτή η επιµονή, όταν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της Κοµισιόν, η οικονοµία µας θα συρρικνωθεί κατά 9,75% και η
ανεργία θα σκαρφαλώσει στο 20%; Αυτό το παιχνίδι των αριθµών
µου θυµίζει άλλα. Μου θυµίζει παλιές εποχές. Αυτό το παιχνίδι
των αριθµών, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θυµίζει
το 2009, τότε που το έλλειµµα «έτρεχε» µε 15% και η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας τότε το υπολόγιζε στο 4%, στο 6%. Και
µετά ήρθε η χρεοκοπία!
Κανένα σχέδιο, καµµία συστράτευση δεν µπορεί να υπάρξει,
αν δεν µιλήσουµε καθαρά, αν δεν χαραχθεί ένα πλαίσιο άµεσων
κινήσεων στήριξης του τουρισµού, της αγροτικής παραγωγής,
κρίσιµων κλάδων, αν δεν προχωρήσουµε σε πολιτικές στήριξης
της καινοτοµίας, αν δεν προχωρήσουν -και αυτό είναι από τα πιο
βασικά- άµεσα σε χρηµατοδοτήσεις οι τράπεζες, που συνεχίζουν
να υπάρχουν, γιατί όλοι εµείς, ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί
σε τεράστιες θυσίες.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό από τους αρµόδιους Υπουργούς και από την Κυβέρνηση ότι, επιτέλους, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, στηρίζοντας πραγµατικά
την ελληνική οικονοµία.
Επανέρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ορισµένες κοφτές παρατηρήσεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό επενδύει στην ασάφεια και στο βόλεµα
ηµετέρων. Παραβλέπεται ότι ακόµα και µέσα στην πανδηµία τα
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αστυνοµικά τµήµατα γεµίζουν από αιτούντες άσυλο, ακόµα και
από ασυνόδευτους ανηλίκους, µε καµµία τήρηση της υγειονοµικής δικλείδας. Τα δικαιώµατά τους περιορίζονται µε την ευρωπαϊκή και διεθνή νοµιµότητα να αµφισβητείται και να καταργείται
σε κάποιες περιπτώσεις, παρά τις παρεµβάσεις της αρµόδιας
Επιτρόπου, της κ. Γιόχανσον, ή των σχετικών κοινοβουλευτικών
οµάδων του Ευρωκοινοβουλίου.
Οι εκκρεµείς αιτήσεις ασύλου έχουν φτάσει τις εκατόν πέντε
χιλιάδες. Τον Οκτώβρη ήταν εβδοµήντα χιλιάδες. Μέσα σε έξι
µήνες αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των εκκρεµών αιτήσεων
ασύλου και εµφανίζεται ως δήθεν κατόρθωµα το γεγονός ότι έγιναν εκατόν σαράντα επαναπροωθήσεις µέσα σε όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα. Συγχαρητήρια!
Έχουµε δει µια Κυβέρνηση, η οποία µας έχει κυριολεκτικά ζαλίσει από τις αλλαγές στον µηχανισµό αντιµετώπισης. Αρχικά κατάργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άλλαζαν
κάθε δύο, τρεις εβδοµάδες συντονιστές. Επανασυστήθηκε τον
Ιανουάριο του 2020 και ακόµα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Δηµιουργείται ένα de facto Υπουργείο µετακλητών υπαλλήλων. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι θα δηµιουργηθούν δεκάδες θέσεις νέων µετακλητών τόσο στο Υπουργείο όσο και στις δοµές. Το γαϊτανάκι των µετακλητών δεν σταµατάει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Διαιωνίζει την αδιαφάνεια. Συνεχίζει και επεκτείνει την κάκιστη
πρακτική µε αδιαφανείς διαδικασίες σε σωρεία συµβάσεων κατά
παρέκκλιση, χωρίς διαγωνισµούς, πρακτικές που ήδη βρίσκονται
στο στόχαστρο έρευνας από την OLAF και που η ίδια η Νέα Δηµοκρατία -αν δεν απατώµαι- είχε καταδικάσει στο παρελθόν. Και
προς τούτο έχουµε καταθέσει αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία
µέσω του εισηγητή µας, του κ. Καµίνη.
Καθιερώνεται ένα πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει τη διαφθορά.
Δηµιουργείται ένας ειδικός λογαριασµός απόρρητων κονδυλίων
για τις ανάγκες του Υπουργείου, χωρίς καµµία επαρκή αξιολόγηση, χωρίς να γνωρίζουµε ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων
αυτών ή τις χρήσεις. Θα πρέπει να µας απαντήσετε τι χρειάζεται
το Υπουργείο τα µυστικά κονδύλια. Έχει να κάνει µε εισβολείς;
Έχει να κάνει µε ένα θέµα εθνικής ασφάλειας; Τι εννοείτε όταν
λέτε ότι θα δοθούν µε διαφάνεια; Τι σηµαίνει, πραγµατικά, για
εσάς διοικητική κράτηση; Δεν επιτυγχάνει αποσυµφόρηση των
νησιών, διαιωνίζοντας το δράµα τόσο των κατοίκων, όσο και των
προσφύγων που διαµένουν στις δοµές φιλοξενίας.
Είχε οριστεί ότι το ανώτατο όριο κράτησης θα ήταν έξι µήνες
και ουσιαστικά πηγαίνει στους τριάντα έξι. Θα οδηγήσει τη χώρα
µας σε καταδίκες και σε εκρηκτικές καταστάσεις µε γεµάτα κέντρα κράτησης για τις τοπικές κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Εµείς έχουµε αποδείξει ότι είµαστε απολύτως έτοιµοι να συνδράµουµε σε κάθε εθνική προσπάθεια, µε αρχές και µε αξίες µε
πατριωτικές και ευρωπαϊκές αρχές, µε σεβασµό στους θεσµούς,
µε σεβασµό στο Σύνταγµα και τους πολίτες, µε διαφάνεια και
αξιοκρατία, που για εµάς στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνηµα Αλλαγής
είναι ταυτοτικό και αξιακό θέµα, έχοντας µιλήσει µε την ιστορία
µας και έχοντας κάνει τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις από τον
ΑΣΕΠ, µέχρι τη «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το «OpenGov».
Είναι καθήκον όλων µας, λοιπόν, να βοηθήσουµε, γιατί εδώ
πρόκειται για ένα εθνικό θέµα. Αλλά θα πρέπει να βαδίσουµε µε
αυτόν τον τρόπο, διεκδικώντας τον ρόλο µας µέσα στο ευρωπαϊκό πρότυπο και κεκτηµένο ως µία χώρα υποδοχής, η οποία
δεν είναι απλά ένας αερόσακος της Ευρώπης που δεν σέβεται
βασικές αρχές και αξίες, αλλά αντιθέτως, που είµαστε πρότυπο
που µπορούµε να στηρίξουµε όλες αυτές τις ανθρώπινες ψυχές,
µε βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το Κίνηµα Αλλαγής θα καταψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος.
Δεν µε ενοχλεί, ούτε κούραση είναι να µιλάω συνέχεια για τους
χρόνους, αλλά πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να το τηρήσουµε
οπωσδήποτε. Έχουν µιλήσει µόλις τέσσερις Βουλευτές και είναι
σαράντα ένας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για εννέα ολόκληρα
λεπτά, που είναι στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Δύο λόγια καρδιάς για τον εκλιπόντα
συνάδελφό µας. Βαθιά συλλυπητήρια για έναν σεµνό και σοβαρό
άνθρωπο που τίµησε την επιστήµη, την πολιτική και την κοινωνία.
Και που τελικά τίµησε όλους εµάς µε την παρουσία του εδώ,
αλλά και τη φιλία του και τον καλό του λόγο και την ειλικρινή του
–όταν χρειάστηκε- κριτική.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάω πρώτη
φορά πίσω απ’ αυτόν τον διαφανή περιορισµό και δεν σας κρύβω
ότι αισθάνοµαι λίγο άβολα. Ειλικρινά ελπίζω ότι µε προσοχή και
υπευθυνότητα θα αφήσουµε γρήγορα πίσω µας αυτόν τον ιδιότυπο κοινοβουλευτικό διάλογο του πλεξιγκλάς, που µας τον επέβαλλε η πανδηµία και γρήγορα θα έχουµε µία απευθείας και
άµεση επικοινωνία. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα έχει και µία ισχυρή
σηµειολογία ειδικά σε αυτή την Αίθουσα, που, όπως έχει πει ο
Πρωθυπουργός, είναι ο σκληρός πυρήνας της δηµοκρατικής λειτουργίας. Ας ελπίσουµε, λοιπόν, κι ας περιµένουµε τις ηµέρες
του κοινοβουλευτικού διαλόγου, χωρίς πλεξιγκλάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο στη συζήτηση στις επιτροπές, αλλά και στη σηµερινή συζήτηση, ετέθησαν θέµατα από συναδέλφους και ορθώς που αφορούν τη διεθνή πτυχή του
µεταναστευτικού. Γιατί ο διάλογος, όπως πάντα στο µεταναστευτικό -αυτό έχει δείξει η εµπειρία του τελευταίου καιρού- απλώνεται, διευρύνεται και καλύπτει όλα τα θέµατα. Άλλωστε, στα
ειδικά θέµατα του νοµοσχεδίου έχει υπάρξει καταλυτική, πειστική και αποστοµωτική απάντηση από τον Υπουργό, κ. Μηταράκη.
Ετέθησαν, όµως, και µάλιστα µετ’ επιτάσεως ορισµένα ζητήµατα και µε διάθεση κριτικής, ενώ δεν έπρεπε. Τι γίνεται µε την
Τουρκία –εσείς το θέσατε, κύριε Καµίνη- τι γίνεται µε την κοινή
δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, εάν έχουµε διεθνή
δράση, τι θα κάνουµε µε την Ευρώπη –µας προτρέψατε να κάνουµε κάτι, γιατί δεν κάνουµε τίποτα- και άλλα τέτοια ζητήµατα
που εγέρθησαν όσον αφορά τη διεθνή πτυχή του µεταναστευτικού. Μια πτυχή που οπωσδήποτε είναι πολύ ισχυρή σε αυτό το
θέµα. Το µεταναστευτικό είναι από τη φύση του ένα διεθνές
θέµα.
Θα ξεκινήσω µε κάτι που υπογράµµισα χθες. Και θα το τονίσω
πάλι σήµερα για να γίνει κτήµα στη δηµόσια συζήτηση για το µεταναστευτικό από εδώ και πέρα. Τίποτα δεν είναι το ίδιο στη µεταναστευτική πολιτική, όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και της
Ευρώπης, µετά τα γεγονότα του Έβρου. Στα γεγονότα που προκάλεσε η ενορχηστρωµένη εκµετάλλευση µεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία, προκειµένου αυτοί να χρησιµοποιηθούν ως ένας ανθρώπινος πολιορκητικός κριός για να επιτευχθούν οι γεωπολιτικές στοχεύσεις που αφορούσαν την Ευρώπη, είτε άµεσα εδώ είτε µέσω αυτής της πολιτικής εκβιασµού.
Η Τουρκία απέτυχε, η Ελλάδα πέτυχε.
Σήµερα είµαστε σε µία άλλη κατάσταση ύφεσης, ηρεµίας. Επιτρέπει, όµως, αυτό εφησυχαµό; Κάθε άλλο. Γιατί τόσο οι δηλώσεις τούρκων αξιωµατούχων, αλλά και οι πληροφορίες σε ανοιχτές πηγές που υπάρχουν για µετακινήσεις µεταναστών από περιοχές βαθύτερα στην Τουρκία προς τα δυτικά της σύνορα, είναι
υπαρκτές. Υπάρχει σήµερα αναφορά σε µία έκθεση της FRONTEX που προβλέπει ή εν πάση περιπτώσει εκτιµά ότι µετά τον συναγερµό της πανδηµίας θα υπάρξει µία νέα προσπάθεια από
πλευράς Τουρκίας να υπάρξουν νέες µεταναστευτικές ροές. Και
ο καιρός των εποµένων µηνών είναι ένας πρόσθετος παράγων
που µπορεί να βοηθήσει.
Εποµένως, δεν δικαιολογείται κανενός είδους εφησυχασµός.
Εµείς ό,τι κάναµε αποτελεσµατικά και ξεκάθαρα, θα το κάνουµε
όποτε και αν χρειαστεί. Θα προστατεύσουµε τα σύνορα της
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χώρας απέναντι σε µία ασύµµετρη µορφή πρόκλησης που τελικά
αφορά την εθνική ασφάλεια.
Και θα κάνω µία µικρή παρένθεση εδώ. Υπαρχεί κανείς, ειλικρινά, -και εάν ναι, να το πει- που µετά τον Έβρο και τα Ρίζια,
αλλά και τις προεκτάσεις που έχει αυτή η πολιτική της γείτονος,
πιστεύει ότι η µεταναστευτική πολιτική είναι αποκοµµένη εργαστηριακά σε ένα κενό από ζητήµατα εθνικής ασφάλειας; Να το
πείτε, όποιος το πιστεύει, να το πει. Και δικαιολογεί ή όχι µια διάφανη διαχείριση υπαρκτών ειδικών κονδυλίων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου;
Περνάω στα επόµενα, όµως. Έχουµε, λοιπόν, µία εξαιρετική
κατάσταση και ακραία κατάσταση και πρέπει να είµαστε έτοιµοι
γι’ αυτό. Και η ανάγκη προσαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου
απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, ειδικά στο µεταναστευτικό,
είναι καθήκον κάθε κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν πια δυνατότητες
σχεδιασµού µεταναστευτικής πολιτικής για δεκαετίες που θα έρθουν. Διότι το περιβάλλον αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά
σε αυτή την περιοχή του κόσµου.
Κι εδώ θέλω να θέσω κάτι ακόµα, γιατί πρέπει να σταλούν µηνύµατα. Χρειαζόταν, λοιπόν, αυστηροποίηση στο πλαίσιο του σεβασµού των διεθνών δικαίων και των συνθηκών. Διότι, αυτή είναι
η µεγάλη πρόκληση, να προστατεύεις µε επάρκεια τα εθνικά σου
συµφέροντα, τα σύνορά σου, την ασφάλειά σου και ταυτόχρονα,
να µην εκφεύγεις του διεθνούς δικαίου, που είναι προς το συµφέρον µας παγίως της χώρας να το υποστηρίζουµε. Αυτή η
λεπτή γραµµή θα τηρηθεί. Και τα σύνορα θα προστατεύσουµε
και τη δηµοκρατική ψυχή µας δεν θα χάσουµε.
Αλλά µαζί µε τα έκτακτα γεγονότα που έζησε όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, είχαµε µαζί και την πανδηµία. Ο συνδυασµός των δύο απαίτησε νέους χειρισµούς στη διαχείριση του
µεταναστευτικού –όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού- είτε στη
διαδικασία υποδοχής είτε στη διαδικασία ασύλου.
Έρχεται, λοιπόν, µια στιγµή που οι εξαιρετικές συνθήκες που
θα γίνουν πραγµατικότητα -εννοώ είναι µια πραγµατικότητα που
πρέπει να την ισχυριζόµαστε και να τη σκεφτόµαστε- µαζί µε
έκτακτες συνθήκες ανωτέρας βίας να διαµορφώσουν πλέον µια
υποχρέωση του νοµικού πλαισίου να τα λάβουν υπ’ όψιν τους
αυτά και να εισαχθεί µαζί και η αρχή της ευελιξίας.
Και αυτό αφορά κυρίως αυτό που εµείς θα διεκδικήσουµε και
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι χώρες που µπορεί να υποστούµε, λόγω της γεωπολιτικής µας θέσης, έκτακτες και εξαιρετικές συνθήκες, πρέπει να µπορούµε να χειριστούµε τα θέµατα
ασύλου και µετανάστευσης µε τη δέουσα και αποδεκτή από τους
εταίρους µας ευελιξία.
Η ένταση που έχει δηµιουργήσει η Τουρκία έχει αφυδατώσει
το πεδίο του διαλόγου. Ζούµε σε ένα αποξηραµένο τοπίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω όλον τον χρόνο.
Σε ένα τέτοιο τοπίο δεν ανθίζει ο διάλογος. Και αν η Τουρκία
τώρα ξέρει και πρέπει να ξέρει ότι απέναντί της έχει έναν γείτονα
που σέβεται την αξιοπρέπειά του και την ασφάλειά του, θα πρέπει εκείνη, αν ενδιαφέρεται για τον διάλογο, να πάρει πρωτοβουλία και να συζητήσουµε, γιατί οι προκλήσεις είναι κοινές.
Και εδώ έρχεται το θέµα της κοινής δήλωσης. Τη χρειαζόµαστε; Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο που να λειτουργεί. Τη χρειαζόµαστε. Όπως έχει; Όχι. Τι ζητάει η Ελλάδα; Τι πιστεύουµε ότι
πρέπει να έχει µια νέα δήλωση; Πρέπει να έχει πρώτα απ’ όλα
την άρση του γεωγραφικού περιορισµού που δέχθηκε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον εγκλωβισµό όλων στα νησιά και να µην
µπορούν να µετακινηθούν στην ενδοχώρα ή αν µετακινηθούν να
µην µπορούν να πάνε στη Τουρκία. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
Χρειαζόµαστε µια νέα ανάγνωση.
Επίσης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρώπη έχει
πράγµατι µεγάλο βάρος η Τουρκία. Η χρηµατοδότηση, όµως,
µπορεί να γίνει χωρίς όρους; Όχι, πρέπει να γίνει µε όρους. Με
ποια λογική; Περισσότερα για λιγότερες ροές. Λιγότερα ή καθόλου αν υπάρχουν ροές. Δηλαδή, µια δικλείδα ασφαλείας στη
χρηµατοδότηση που διεκδικεί η Τουρκία.
Αλλά και κάτι ακόµα, µεικτές επιχειρήσεις FRONTEX και Τουρκίας τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα κατά µήκος των τουρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κικών ακτών. Αυτή θα ήταν µια κίνηση που θα έδειχνε ότι η Τουρκία µπορεί να συνεργαστεί µε όρους εµπιστοσύνης µε την Ευρώπη, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το µεγάλο ζήτηµα των
ροών.
Και πάω τώρα στις διεθνείς συνεργασίες. Μα, η εξωστρέφεια
που δεν υπήρχε, έγινε χαρακτηριστικό της πολιτικής µας. Υπογράψαµε συµφωνία έδρας που εκκρεµούσε χρόνια µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασύλου. Και αµέσως µετά η επιχείρησή τους
εδώ, η παρουσία τους, από πεντακόσιους ανθρώπους που βοηθάνε στο άσυλο έγινε χίλιοι, γιατί έπρεπε να µπει αυτή η υπογραφή. Σε λίγες ηµέρες θα έρθει στη Βουλή να το κυρώσουµε.
Οριστικοποιούµε τη συµφωνία έδρας µε την Ύπατη Αρµοστεία
Προσφύγων του ΟΗΕ που είναι εδώ από το 1952 και δεν έχει
συµφωνία έδρας. Είναι αδιανόητο. Το ίδιο κλείνουµε και προχωράµε σε συµφωνία έδρας µε τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης.
Υποβάλαµε αίτηση ένταξης στο Διεθνές Κέντρο Μελετών Μετανάστευσης της Αυστρίας που έχει δεκαεπτά χώρες, έχει µεγάλη επιρροή, είναι η Τουρκία µέσα και δεν είναι η Ελλάδα. Είναι
εκκρεµότητες ακατανόητες και επικίνδυνες από την προηγούµενη περίοδο. Να τα σήµατα, λοιπόν, εξωστρέφειας.
Αλλά και διµερώς, διµερή συνεργασία και επικοινωνία µε το
Ιράκ και µε το Αφγανιστάν, για να βοηθηθούν οι επιστροφές,
βάσει ενός προγράµµατος εθελούσιων επιστροφών που έχουµε
καταθέσει, ενισχυµένων επιστροφών µε ισχυρό οικονοµικό κίνητρο που θα λειτουργήσει εφάπαξ που όµως, πιστεύουµε ότι θα
φέρει αποτελέσµατα.
Συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Συνεργασία µε τη Σερβία που δέχτηκε να πάρει πενήντα έως εκατό παιδιά και µένει να
υλοποιηθεί. Σε επίπεδο Προέδρου Δηµοκρατίας έγινε αυτή η δέσµευση από πλευράς Σερβίας.
Συνεργασία µε τη Μεγάλη Βρετανία µετά το Brexit. Υπογράψαµε µε τον Υπουργό Εσωτερικών της Αγγλίας πριν µερικές ηµέρες κοινό στρατηγικό σχέδιο δράσης για τα θέµατα µετανάστευσης και αµέσως µετά υλοποιείται η πρώτη πτήση Δουβλίνου
µε πενήντα σχεδόν άτοµα, παιδιά και ενήλικες, που θα γίνει την
προσεχή Δευτέρα στις 11 του µηνός. Και µπορεί να είναι και
πτήση επαναπατρισµού Ελλήνων στην επιστροφή της ίδιας πτήσης.
Επιµέρους συνεργασίες µε τη Γερµανία, µε τη Γαλλία, προγράµµατα µετεγκατάστασης ασυνόδευτων παιδιών µε το Λουξεµβούργο, µε την Ελβετία ως χώρα Σένγκεν, µε τη Φιλανδία, µε
την Ολλανδία, προγράµµατα µελετηµένα, υπογεγραµµένα και
όλα αυτά θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά που δεν φαίνεται
όταν βρίσκεται στην εξέλιξή της, αλλά που φέρνει αποτελέσµατα.
Και έχοντας τελειώσει αυτές τις αναφορές θέλω να πάω στα
της Ευρώπης. Μας κατηγορήσατε. Κάποιος µας είπε ότι δεν
έχουµε συµµαχίες ή ότι είµαστε απόντες. Δεν ξέρω ποιος το είπε,
έκανε κακό στον εαυτό του και στο κόµµα του, γιατί έρχεται η
ώρα να µιλήσουµε.
Κοινή πρωτοβουλία των χωρών της ανατολικής Μεσογείου
Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος τον Σεπτέµβριο του 2019 για τη µετανάστευση στην ανατολική Μεσόγειο, συγκεκριµένες προτάσεις
πολιτικής προς την Ευρώπη που έτεινε εκείνη την περίοδο να επικεντρώνεται µόνο στην κεντρική Μεσόγειο και κάνουµε µια τριµερή συµφωνία και πρωτοβουλία για να στραφεί η προσοχή και
στο βασικό και το πιο κρίσιµο µέτωπο του µεταναστευτικού στην
Ευρώπη που είναι η ανατολική Μεσόγειος. Θα τα καταθέσω µετά
στα Πρακτικά, διότι είπαµε ότι ζούµε στην εποχή του διαλόγου
του πλεξιγκλάς.
Συνεισφορές εν όψει της διαπραγµάτευσης, εκτενής, λεπτοµερής και συγκεκριµένη πρόταση της Ελλάδας για ευρωπαϊκό
µηχανισµό επιστροφών ισχυρό, συνεργατικό και αποτελεσµατικό. Κατετέθη νοµίζω τον Οκτώβριο του 2019.
Πρόταση της Ελλάδας µε πρωτοβουλία, προτάσεις, κατευθύνσεις για το πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µε ευρωπαϊκό µηχανισµό θα εκριζώνονται ή πάντως θα αντιµετωπίζονται τα δίκτυα
των λαθροδιακινητών. Και αυτό θα το διαβάσετε στα Πρακτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αποτέλεσµα……
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, µην
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τον διακόπτετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Είµαστε στη φάση της διαπραγµάτευσης, κύριε Παφίλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, να
ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Στις 24 Ιανουαρίου του 2020, πλήρης
πρόταση µε επιστολή µου προς την κ. Γιόχανσον για το πώς η
Ελλάδα ιεραρχεί και πού ακριβώς στοχεύει στο νέο σύµφωνο µετανάστευσης και ασύλου.
Πριν ένα µήνα, συµµαχία και πρωτοβουλία µε όλες τις χώρες
πρώτης γραµµής, δηλαδή: Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο και Ελλάδα για το τι εµείς πιστεύουµε, που δεχόµαστε το ωστικό κύµα
της µετανάστευσης για το πώς πρέπει να είναι το νέο σύµφωνο
µετανάστευσης και ασύλου, πλήρης πεντασέλιδη πρόταση, που
πιάνει όλα τα σηµεία ενός µελλοντικού συµφώνου µετανάστευσης. Συµπτύξαµε, λοιπόν, µια συνεργασία εκείνων που σαν εµάς
υποστηρίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
Και τέλος, 29 Απριλίου, πριν µέρες, ελληνικές θέσεις απάντησης στην επιστολή και στις θέσεις Γερµανίας, Γαλλίας, Ισπανίας
για την πολιτική έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που µας
απασχολεί πάρα πολύ.
Αυτή είναι η απουσία από την Ευρώπη. Και συµµαχίες έχουµε
και παρεµβάσεις έχουµε και πρωτοβουλίες έχουµε. Και τέλος τι
περιµένουµε και τι θέλουµε. Θέλουµε από την Ευρώπη δύο βασικές και θεµελιώδεις αρχές να βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση
της δίκαιης κατανοµής ευθύνης και της αλληλεγγύης. Αυτό θα
µου πείτε είναι γενικό, πάνω σε αυτό εξειδικεύσαµε τις προτάσεις µας και ζητάµε τα εξής.
Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι σταθερή, ουσιαστική και αποτελεσµατική ως κανονική κατάσταση της διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών, αλλά αυτό δεν µας φτάνει, γιατί είµαστε σε µια
περιοχή, που παράγει κρίσεις και έκτακτες συνθήκες, γι’ αυτό
προτείνουµε και έναν έκτακτο µηχανισµό υποχρεωτικής αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσεων, γιατί εµείς έχουµε ανάγκη από
αυτό καθώς η περιοχή µας γεννάει κρίσεις, υποχρεωτική αλληλεγγύη. Ο µηχανισµός, λοιπόν, αυτός µπαίνει σε λειτουργία
άµεσα, δεσµευτικά µόλις ένα κράτος-µέλος αντιµετωπίζει τέτοιες
συνθήκες.
Και κάνουµε έναν αγώνα δύσκολο να περάσουν αυτές και οι
άλλες θέσεις µας στο νέο σύµφωνο και θα είναι µια διαπραγµάτευση -και θα κλείσω µε αυτό- πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν
τρεις οµάδες χωρών σε αυτή την ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση,
οι χώρες πρώτης γραµµής, που έχουν σηµαία τους και πρώτη
τους προτεραιότητα την ουσιαστική και αποτελεσµατική αλληλεγγύη, οι χώρες προορισµού, οι παλιές ευρωπαϊκές χώρες Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία που έχουν πιο επιφυλακτική στάση
απέναντι στην αλληλεγγύη, αλλά επειδή είναι σταθερά φιλοευρωπαϊκές δεν µπορούν να την αγνοήσουν και την υποστηρίζουν,
αλλά όχι στο βαθµό που θέλουµε εµείς και τέλος οι χώρες Βίσεγκραντ, µηδέν αλληλεγγύη.
Αυτές οι τρεις οµάδες χωρών θα διαπραγµατευτούν δύσκολα,
επίµονα και σκληρά το επόµενο χρονικό διάστηµα. Πιστεύουµε
ότι έχουµε κάνει την απαραίτητη εκείνη εργασία, χωρίς τίποτα
να είναι εύκολο, που θα µας επιτρέψει να υποστηρίξουµε αποτελεσµατικά και πάντως µε επιρροή τις θέσεις µας.
Και χρωστάω µια απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κλείσω µε αυτό.
Πότε έκλεισαν τα σύνορα της βαλκανικής οδού; Στις 25-10-2015,
όχι ως αντίδραση σε αυτά που κάνατε, αλλά µε τη συναίνεσή
σας. Συµµετείχατε στην απόφαση του Οκτωβρίου του 2015 για
το κλείσιµο του βαλκανικού διαλόγου. Η συνάντηση έγινε στις
Βρυξέλλες, την είχε συγκαλέσει ο τότε πρόεδρος της επιτροπής,
ο κ. Γιούνκερ, συµµετείχαν οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας, της
Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της πρώην τότε Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας, της Γερµανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ρουµανίας, της Σερβίας και της Σλοβενίας και τότε
συµφωνήθηκαν δύο πράγµατα και θα κατατεθεί και αυτό στα
Πρακτικά.
Παράγραφος 3 -για να µην νοµίζετε ότι εµείς έχουµε κοντή
µνήµη-: Υπό τις παρούσες συνθήκες θα αποτρέπουµε την κίνηση
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των προσφύγων ή µεταναστών προς τα σύνορα άλλου κράτους
της περιοχής, υπογραφή Τσίπρας.
Παράγραφος 5: Καλωσορίζουµε την πρόθεση της Ελλάδος να
αυξήσει την δυναµικότητα υποδοχής της κατά τριάντα χιλιάδες
θέσεις µέχρι το τέλος του έτους και τη δέσµευση µαζί µε την
Ύπατη Αρµοστεία να υποδεχθεί βάσει οικογενειακών προγραµµάτων τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες επιπλέον των τριάντα χιλιάδων.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Οι πρώτοι εξήντα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε,
κυρία Φωτίου.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Αυτά έχουν υπογραφή του τότε
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τα θυµόσαστε, σας τα θυµίζουµε εµείς. Απλώς να προσέχετε ειδικά στη διεθνή διάσταση
του µεταναστευτικού, διότι κάνατε µεγάλα λάθη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δεν λέει τίποτα αυτό. Είναι σοβαρά
πράγµατα αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ας πορευτούµε, λοιπόν, από εδώ και
πέρα στη δύσκολη διαπραγµάτευση που έρχεται µε ένα άλλο
πνεύµα, διότι ό,τι λέτε θα απαντάται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου, κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μόνος του τα είπε ο Τσίπρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος από την Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεταναστευτικό προσφυγικό
ζήτηµα είναι µείζον για τη χώρα µας, αλλά και για την Ευρώπη.
Οι µεταναστευτικές ροές αυξάνονται ραγδαία ως αποτέλεσµα
πολεµικών συγκρούσεων, διώξεων, απουσίας δικαιωµάτων, έλλειψης τροφής αλλά και καλύτερων βιοτικών συνθηκών τόσο
στον εργασιακό τοµέα όσο και σε αυτόν των ανθρώπινων σχέσεων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι δυστυχώς θα συνεχίσουν να υφίστανται για πολύ ακόµη, το µεταναστευτικό δεν
πρόκειται να κοπάσει σύντοµα, πολλώ δε µάλλον που οι χώρες
προέλευσης των µεταναστών παρουσιάζουν τεράστια δηµογραφική αύξηση.
Αυτή η πραγµατικότητα συνιστά, ίσως, τη µεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει η χώρα. Και αυτό, διότι γεωγραφικά βρίσκεται στο σταυροδρόµι της Ευρώπης µε την Ασία και την
Αφρική. Οι δρόµοι της µετανάστευσης προς τη γη της Επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, περνούν από το ελληνικό έδαφος και
τις ελληνικές θάλασσες και δυστυχώς δίπλα µας έχουµε έναν γείτονα, που µε την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική του, αγνοώντας το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή κανονικότητα, χρησιµοποιεί
ανερυθρίαστα τους µετανάστες για τους δικούς του σκοπούς.
Αυτή την εργαλειοποίηση την γνωρίζουµε χρόνια, όµως εντελώς απροκάλυπτα εκδηλώθηκε στα πρόσφατα γεγονότα του
Έβρου. Η απόπειρα εισβολής στα ελληνικά σύνορα από µετανάστες, µε την αρωγή της τουρκικής στρατοχωροφυλακής αλλά
και παρακρατικών στοιχείων, σηµατοδοτεί ένα νέο επίπεδο απειλής για την Ελλάδα.
Η αποφασιστική αντιµετώπιση της Κυβέρνησης έδωσε την καλύτερη απάντηση και επιπλέον η χώρα µας κέρδισε µε το σπαθί
της την αναγνώριση ότι τα σύνορά µας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκών δυνάµεων στη φύλαξη του Έβρου. Δυνάµεις που από
πρώτο χέρι διαπιστώνουν την τουρκική επιθετικότητα, αφού πριν
λίγες ηµέρες όπως έγραψε το «SPIEGEL»: «Γερµανοί συνοριοφύλακες της FRONTEX δέχτηκαν πυρά από Τούρκους στρατιώτες».
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει πλέον να υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα συνεχίσει την εργαλειοποίηση του µεταναστευτικού. Και εάν δεν ήταν η πανδηµία, ίσως να ήµασταν αντιµέτωποι µε τον δεύτερο γύρο αυτού
του τουρκικού σχεδιασµού. Ήδη, πρόσφατα ένα σαπιοκάραβο
γεµάτο µετανάστες έφτασε µέχρι τις Κυκλάδες. Πληροφορίες
έκαναν λόγο για πολλά τέτοια πλοία που προορίζονται γι’ αυτόν
τον σκοπό.
Βεβαίως, η Ελλάδα σε όλο αυτό το διάστηµα επέδειξε ότι και
η θάλασσα έχει σύνορα και ότι εάν θέλει ένα κράτος, µπορεί να
τα φυλάξει και αλίµονο, εάν ήταν διαφορετικά! Είµαι, λοιπόν, αισιόδοξος πως ό,τι συνέβη στον Έβρο θα συµβεί και στο Αιγαίο,
οψέποτε η Άγκυρα θελήσει να παίξει το εκβιαστικό χαρτί του µεταναστευτικού, είτε για να πετύχει τις επιδιώξεις της στη Συρία
και στις σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για να δηµιουργήσει αστάθεια στη χώρα µας.
Ωστόσο, η φύλαξη των συνόρων είναι η µία πλευρά µιας αποτελεσµατικής µεταναστευτικής πολιτικής. Η άλλη είναι η διαχείριση εντός της χώρας.
Πραγµατικά, αυτό το ζήτηµα είναι τόσο ακανθώδες, που συνιστά ωρολογιακή βόµβα. Με κλειστά τα εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα -αναφέρθηκε νωρίτερα ο Αναπληρωτής Υπουργός- µε την
συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και την απροθυµία των κρατών-µελών να
αναλάβουν ισοµερώς το βάρος των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, η Ελλάδα καλείται να βρει επειγόντως τις κατάλληλες λύσεις. Βεβαίως, είναι ενθαρρυντικό ότι υπήρξε ήδη
µία σχετική ανταπόκριση στο θέµα των ασυνόδευτων ανηλίκων
και κάποια απ’ αυτά, έστω λίγα, έγιναν δεκτά από κράτη-µέλη,
γεγονός που επικροτείται, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια.
Μέχρι, όµως, η Ευρώπη να δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη
της, εµείς οφείλουµε να δράσουµε ταχύτερα. Δεν επιτρέπεται να
σέρνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Αυτό
συνιστά κατάφωρη αδικία για όσους πραγµατικά δικαιούνται το
καθεστώς του ασύλου, όπως είναι οι πρόσφυγες από τη Συρία.
Αντιθέτως, γίνεται εκµετάλλευση από άλλες κατηγορίες οικονοµικών µεταναστών και επιπλέον καταλήγει να γίνει κράχτης για
όλους όσους φιλοδοξούν να διαβούν τα σύνορα, για να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τους όνειρο.
Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται ταχύτητα στην έκδοση των αποφάσεων. Όσοι είναι πρόσφυγες να λαµβάνουν όλα
τα προνόµια που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες, σε
όσους όµως η αίτηση απορρίπτεται να υπάρχει ένας και µόνος
δρόµος, αυτός της επιστροφής στην πατρίδα τους. Μόνο έτσι
θα δοθεί το ορθό µήνυµα.
Αυτό έρχεται να κάνει το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα,
να επιταχύνει διαδικασίες µε σύντµηση προθεσµιών και να αυστηροποιήσει το πλαίσιο. Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν
προέρχεται από εµπόλεµη ζώνη και δεν χρήζει προστασίας και
ασύλου, ας µην ρισκάρει τη ζωή του, για να διαβεί τα σύνορα παράνοµα, δεν είναι ευπρόσδεκτος και σύντοµα θα επιστραφεί στη
χώρα προέλευσής του.
Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, που θίγει το νοµοσχέδιο, είναι αυτό
των ΜΚΟ. Ως γνωστόν, ο ρόλος πολλών εξ αυτών ήταν τουλάχιστον περίεργος στα προηγούµενα χρόνια. Τώρα συστήνεται µητρώο ελληνικών και ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για να ξεχωρίσει η ήρα
από το στάρι. Γιατί, δυστυχώς, κοντά στα ξερά, τις ΜΚΟ που ανέπτυσσαν ύποπτη δραστηριότητα, υπάρχουν και σοβαρές οργανώσεις που υπηρετούν µε συνέπεια και αυταπάρνηση τον εµπερίστατο άνθρωπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αποφάσεις είναι δύσκολες.
Δεν έχουµε, όµως, άλλη επιλογή. Το τι θα συµβεί, εάν δεν κινηθούµε εγκαίρως, το είδαµε µε τα θλιβερά επεισόδια στα νησιά
µας πριν από λίγο καιρό, το βλέπουµε µε τις αντιδράσεις στις περιοχές όπου µεταφέρονται µετανάστες και πρόσφυγες, το βλέπουµε µε την αυξανόµενη «γκετοποίηση» ολόκληρων περιοχών
της πρωτεύουσας και όχι µόνο.
Ας µην έχουµε, λοιπόν, αυταπάτες. Μία πιθανή αποτυχία σήµερα στη διαχείριση του µεταναστευτικού θα σηµάνει, ίσως, µία
ανεξέλεγκτη κατάσταση για τη χώρα στο όχι και τόσο µακρινό
µέλλον και αυτό σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να το επιτρέ-
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ψουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Χαρακόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Συγχαρητήρια!
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω και εγώ τη θλίψη
µου για την απώλεια του Δηµήτρη Κρεµαστινού από κορωνοϊό,
αγαπητό µας συνάδελφο, όχι µόνο εδώ, στη Βουλή, αλλά για
εµένα προσωπικά και στον πανεπιστηµιακό χώρο. Τα θερµά και
ειλικρινή µου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση εν µέσω πανδηµίας, µε fast track διαδικασίες, αλλάζει τον νόµο που ψήφισε πριν
από έξι µήνες. Τον αλλάζει, όχι λόγω κορωνοϊού, αλλά λόγω ανικανότητας να διαχειριστεί το εκρηκτικό µεταναστευτικό ζήτηµα.
Όλοι οι φορείς, που κλήθηκαν σας είπαν εδώ ότι διαφωνούν.
Όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης το καταψηφίζουν. Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι παρεµβαίνουν και σας λένε να µην το ψηφίσετε. Προχωράτε, όµως, µε εµµονή σ’ ένα σχέδιο που καταπατά
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, «δηλητηριάζει» την ελληνική κοινωνία,
καταστρέφει τα νησιά και δεν προχωράει ούτε ένα βήµα στην
επίλυση του προβλήµατος που υπάρχει. Πέρασαν δέκα µήνες και
αντί να βελτιώνετε την κατάσταση, την κάνατε εκρηκτικά απάνθρωπη.
Αυτή η έλλειψη ανθρωπιάς αποτυπώνεται και νοµικά σήµερα
µε τις ψήφους σας και µόνο σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Η έλλειψη
ανθρωπιάς αποτυπώνεται στις διατάξεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Ισχυρίστηκα αυτές τις ηµέρες ότι το νοµοσχέδιο κάνει όσο πιο αβίωτη µπορεί τη ζωή των παιδιών, των
ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα µας, κατά παράβαση διεθνών
και ευρωπαϊκών οδηγιών. Το µόνο που θέλει να πετύχει είναι η
απέλαση και των ανήλικων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, που
προέρχονται από δήθεν ασφαλείς χώρες προέλευσης.
Γι’ αυτό επινοήσατε το εξής τέχνασµα, διεθνούς πρωτοτυπίας:
Όσα ανήλικα είναι άνω των δεκαπέντε δεν θεωρούνται ανήλικα
και υπάγονται σε ταχύρρυθµες διαδικασίες αυτόνοµης απονοµής
ασύλου και απέλασης.
Όµως, κύριοι Βουλευτές και κύριοι Υπουργοί, τα ανήλικα είναι
παιδιά και χρήζουν ειδικής προστασίας. Η χώρα θα το βρει µπροστά της, στο πρώτο ανήλικο που θα απελάσετε. Μέχρι τότε είναι
ντροπή και υποκρισία, τα κροκοδείλια δάκρυα για τα παιδιά, τα
καηµένα και οι πρωθυπουργικοί αποχαιρετισµοί στα αεροδρόµια.
Τι κάνει επιπλέον από το νοµοσχέδιο για να φροντίσει τα καηµένα τα παιδιά; Πρώτον, ως προς την ανηλικότητα, καταργείται
το διάστηµα που διερευνάται -αν χρειαστεί- κατά παράβαση της
ευρωπαϊκής οδηγίας 2033/32. Το είπαν όλοι οι φορείς.
Δεύτερον, καταργείται η δυνατότητα του ανήλικου να προσφεύγει σε δευτεροβάθµιες επιτροπές κρίσης, µε βάση το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Το επισήµαναν όλοι οι κοινωνικοί
φορείς.
Τρίτον, διατηρείται η διοικητική κράτηση, όταν τα παιδιά δεν
πρέπει να µπαίνουν σε διοικητική κράτηση και σήµερα είναι γεµάτα, δηλαδή διακόσια εβδοµήντα έξι παιδιά µε βάση το τελευταίο δελτίο του ΕΚΚΑ είναι σε κράτηση.
Τέταρτον, καταργείται το δικαίωµα των ασυνόδευτων ανηλίκων να έχουν προτεραιότητα κατά την κρίση για άσυλο, που
υπήρχε στον προηγούµενο νόµο.
Πέµπτον, τη µεγαλύτερη, όµως, διάκριση εις βάρος αυτών των
παιδιών την κάνετε µε το να µεταφέρετε την αρµοδιότητα γι’
αυτά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, στην ειδική γραµµατεία κ.
Αγαπηδάκη. Τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα δεν είναι
µετανάστες και γι’ αυτό δεν ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο είναι παιδιά,
χρήζουν παιδικής προστασίας, γι’ αυτό το αρµόδιο Υπουργείο
για την παιδική προστασία και για τα ελληνόπουλα είναι το
Υπουργείο Εργασίας.
Όµως αυτή η µεταφορά αρµοδιοτήτων συνοδεύεται και από
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άλλη διεθνή πρωτοτυπία του επιτελικού κράτους αυτήν τη φορά.
Όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, δηλαδή η εκπροσώπηση του ανηλίκου, η επιτροπεία, η
τοποθέτηση του ανηλίκου µέσω ΕΚΚΑ σε δοµές κ.λπ., όλες οι
υπηρεσίες, επαναλαµβάνω, παραµένουν στην κ. Μιχαηλίδου, στο
Υπουργείο Εργασίας. Τι να τις κάνει, αφού όλες τις αρµοδιότητες, χωρίς τις ενοχλητικές υπηρεσίες, τις παίρνει η κ. Αγαπηδάκη; Αυτό το τραγελαφικό σχήµα, που βεβαίως πλήττει το
βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, εξυπηρετεί αδιαφανείς διαδικασίες και την επικοινωνιακή φούσκα µεγαλοψυχίας, υπό τον Πρωθυπουργό, που ξεκίνησε τον Νοέµβριο και συνεχίστηκε εν µέσω
πανδηµίας µε τις αναχωρήσεις των σαράντα εννιά παιδιών για τη
Γερµανία, στο αεροδρόµιο, από πέντε χιλιάδες διακόσια παιδιά.
Τριάντα έξι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σας ρώτησαν γι’ αυτό.
Πόσα επιλέχθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν τα εξήντα ένα παιδιά
από τα πέντε χιλιάδες διακόσια; Με ποιες διαδικασίες; Γιατί παρακάµψατε το ΕΚΚΑ, το µόνο υπεύθυνο όργανο για να κάνει
αυτήν τη δουλειά; Το ΕΚΚΑ έχει οριστεί µε τον ν.4554/2018 ως
αρµόδιο για όλες τις δράσεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα: µητρώο συντονισµού διαδικασιών φιλοξενίας, ορισµός επιτρόπων, διαχείριση αιτηµάτων στέγασης, εποπτεία
χώρων φιλοξενίας. Όλα καταγράφονται και παρακολουθούνται
ψηφιακά και εκδίδονται κάθε δεκαπενθήµερο επικαιροποιηµένα
επίσηµα στοιχεία, µοναδικά σε όλη την Ευρώπη. Τα καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από αυτά, λοιπόν, τα στοιχεία τι προκύπτει; Προκύπτει ότι τον
Ιούνιο του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν συνολικά στην Ελλάδα τρεις
χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ανήλικα ασυνόδευτα, από τα
οποία δύο χιλιάδες παιδιά σε µόνιµες δοµές φιλοξενίας και εξακόσια σαράντα σε ξενώνες, διαµερίσµατα και ξενοδοχεία. Στα
κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης υπήρχαν εξακόσια ογδόντα
παιδιά προς τακτοποίηση.
Φτάσαµε στις 14 Απριλίου, το προηγούµενο δεκαπενθήµερο υπάρχει και το τελευταίο δελτίο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΕΚΚΑ- ο συνολικός αριθµός ασυνόδευτων ανηλίκων να είναι πέντε χιλιάδες διακόσια, από τα οποία δύο χιλιάδες συσσωρεύονται
στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών και σε κρατητήρια. Αυτό καταφέρατε µέσα σε δέκα µήνες. Συγχαρητήρια!
Παρακάµπτετε τον νόµο για την αναδοχή και υιοθεσία, που
έτσι κι αλλιώς βάλατε στο ψυγείο, γιατί δεν σας αφήνει το ψηφιακό σύστηµα να κάνετε αδιαφανείς πράξεις και θέλετε η κ.
Αγαπηδάκη να λέει ποιο προσφυγόπουλο είναι για αναδοχή και
σε ποια οικογένεια θα πάει. Να το δω κι αυτό! Αλλιώς δεν καταλαβαίνω πώς έχει την αρµοδιότητα της αναδοχής η κ. Αγαπηδάκη, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μιλάτε ακόµη και για τον νόµο για την επιτροπεία που ψηφίσαµε εµείς. Σας τον παραδώσαµε έτοιµο και
µε τη δευτερογενή νοµοθεσία του µέχρι το 2019 ολοκληρωµένη.
Ακόµη δεν προκηρύξατε τις θέσεις για τη στελέχωση των υπηρεσιών, δεν ανοίξατε τα µητρώα. Όλα στο ΕΚΚΑ! Όµως το ΕΚΚΑ
εποπτεύεται από την κ. Μιχαηλίδου, όχι από την κ. Αγαπηδάκη.
Σε ποιον ανήκει;
Εν µέσω πανδηµίας το επιτελικό κράτος στο µεγαλείο του! Νοµοθετικό πλαίσιο και δοµές παρακάµπτονται ανά πάσα στιγµή κι
αν δεν βολεύουν αλλάζουµε τους νόµος όσες φορές χρειάζεται.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο µε πλήρη συνείδηση των αδιεξόδων που θα δηµιουργήσει, την ξενοφοβία που θα αυξήσει, την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που κάνει και τον φασισµού που θα θρέψει.
Αναρωτιόµουν, κύριε Πρόεδρε, τις µέρες του εγκλεισµού, αν
βγαίνοντας µετά την καραντίνα θα ήµασταν διαφορετικοί, αν κάτι
θα είχε χαράξει αυτή η καθολική απειλή του θανάτου στις συµπεριφορές µας, εµάς, των πολιτικών. Ήλπιζα ότι θα άλλαζε τον
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λόγο µας, την πολιτική αντιπαράθεση, όχι ως προς τη συγκρουσιακή της µορφή και δοµή -δεν είναι αυτό το πρόβληµα-, αλλά
ως προς την ειλικρινή χρήση των δεδοµένων, αν η ουσία θα εκτόπιζε την επικοινωνιακή σκοπιµότητα.
Όταν βλέπω την εικονογραφία της Βουλής, αυτό όλο, κατανοώ
ότι όλα έχουν αλλάξει. Όταν ακούω, όµως, τον λόγο που εκφέρει
η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης νοµίζω ότι
βρίσκοµαι στη Βουλή πριν τον κορονοϊό. Συνεχίζετε απτόητοι την
απόκρυψη και διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, τη συντήρηση και υποδαύλιση του κοινωνικού αυτοµατισµού, την αδιαφάνεια και εντέλει την εξαπάτηση.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιχειρήσουµε –δεν
είναι εύκολο- να απαντήσουµε στα δεδοµένα της νέας πραγµατικότητας και όχι µιας καθηµερινότητας. Αυτό είναι το χρέος µας,
πράγµατι, απέναντι στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία, για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γενικώς όταν η
πραγµατικότητα δεν µας βολεύει αλίµονο σε αυτή.
Ας µιλήσουµε, όµως, ορθολογικά. Μιλώντας ορθολογικά, κανείς δεν µπορεί να αµφιβάλλει ότι οι µεταναστευτικές ροές υπάρχουν, γιατί πραγµατικά υπάρχει τεράστια οικονοµική διαφορά
µεταξύ Βορρά και Νότου, υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι και φυσικά υπάρχει η κλιµατική αλλαγή.
Εκεί, όµως, που εστιάζεται η διαφορά µεταξύ των κοµµάτων
είναι ο τρόπος της αντιµετώπισης. Έχουµε µια πλευρά της Βουλής που την κατάσταση αυτή την αντιµετωπίζει µε εντελώς ανοιχτά σύνορα όνοµα της αλληλεγγύης µεταξύ των λαών, στο όνοµα του αντιιµπεριαλιστικού αγώνα, στο όνοµα του αγώνα εναντίον της πλουτοκρατίας και της κλεπτοκρατίας.
Υπάρχει µία άλλη πλευρά, η πλευρά του ακραίου δικαιωµατισµού, η οποία δεν µπορεί να κατανοήσει ότι πέρα από τα δικαιώµατα των προσφύγων-µεταναστών, όπως αυτά καθορίζονται από
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις διεθνείς συµβάσεις, υπάρχουν και
τα δικαιώµατα που είναι εξαιρετικά ισχυρά, των τοπικών κοινωνιών. Είναι αυτή η πλευρά που είχε αφήσει ανεξέλεγκτες τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις, τους κατ’ επάγγελµα αλληλέγγυους
σε σηµείο να απαγορεύεται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να
µπει σε στρατόπεδο παλαιό, το οποίο είχε µετατραπεί σε κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων. Είναι αυτοί οι κατ’ επάγγελµα αλληλέγγυοι που γέµισαν τη χώρα µε έναν τρόπο, ο οποίος -θα έλεγαδεν αρµόζει σε ευρωπαϊκή χώρα, µε ανθρώπους, πραγµατικά, σε
πολύ άσχηµη κατάσταση και κατατρεγµένους από την Υποσαχάρια Αφρική ή από το Αφγανιστάν και το Ιράν, γενικά από χώρες
οι οποίες δεν ήταν σε πόλεµο.
Υπάρχουν, βέβαια και οι άνθρωποι, τους οποίους εγώ κατατάσσω στον ακράτητο δικαιωµατισµό, οι οποίοι ασχολούνται καθαρά µε τα τεχνικά θέµατα του µεταναστευτικού, που σε κάθε
άρθρο του παρόντος νοµοσχεδίου ή των προηγούµενων που
έφερε η Κυβέρνηση βλέπουν µια καταπάτηση των δικαιωµάτων
των προσφύγων-µεταναστών. Ουσιαστικά, πίσω από τον τρόπο
µε τον οποίο βλέπουν τα δικαιώµατα των µεταναστών και των
προσφύγων και αυτοί µε τον τρόπο τους δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε τις τοπικές κοινωνίες.
Φτάσαµε στο σηµείο, µε αφορµή εξαιρετικά απαράδεκτα και
άσχηµα γεγονότα έξω από δοµές, να ζητούµε να αλλάξουν
νόµοι, να έρθουν νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες, ουσιαστικά,
θα βάζουν στη φυλακή ακόµα και ανθρώπους -µπορώ να τους
χαρακτηρίσω και ανεγκέφαλους-, οι οποίοι προχωρούν σε ενέργειες ακριβώς και µόνο για να εξάψουν -θα έλεγα- και για να δηµιουργήσουν πρόβληµα µε τους πρόσφυγες. Φτάσαµε και σε
αυτό το σηµείο. Αυτοί οι άνθρωποι, όµως, από όλες τις πλευρές,
ουσιαστικά, φορτίζουν, µεγαλώνουν τις ακραίες φωνές. Οι ακραίες φωνές, σήµερα, στην ελληνική κοινωνία έρχονται και ως
αποτέλεσµα του δικαιωµατισµού ή του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεται µία πλευρά αυτής της Αίθουσας.
Από την άλλη, έχουµε τη φωνή της λογικής. Ναι, πρέπει να σε-
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βόµαστε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι, πρέπει να σεβόµαστε τις διεθνείς συµβάσεις της χώρας. Ναι, όµως, πρέπει να πάρουµε υπ’
όψιν µας και τα δικαιώµατα των τοπικών κοινωνιών. Πώς θα γίνει
αυτό; Αυτό θα γίνει µε συγκεκριµένα µέτρα· µε µέτρα στην ουσία
των οποίων ακόµα και η Αντιπολίτευση δεν έφερε σηµαντικές αντιρρήσεις.
Επιταχύνουµε το πλαίσιο µέσα από το οποίο θα εξετάζονται οι
αιτήσεις ασύλου. Δεν νοµίζω να υπάρχει πολύ µεγάλη αντίρρηση
στον τοµέα αυτό. Μάλιστα, από ό,τι κατανόησα από τις τοποθετήσεις των Υπουργών, στον τοµέα αυτό υπάρχουν και βελτιωτικές ρυθµίσεις: Κλειστά κέντρα. Ναι, κλειστά κέντρα. Τα απαιτεί
και η ελληνική κοινωνία. Εφόσον θα συνδυαστούν µε επιτάχυνση
στην απόδοση ασύλου και επιστροφές, δεν βλέπω πού είναι το
πρόβληµα. Δεν θα είναι φυλακές. Δεν θα είναι για µήνες, για χρόνια, όπως πιθανώς να γινόταν µε την προηγούµενη διαδικασία
του ασύλου.
Αυτό, λοιπόν, κάνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κυρίες και
κύριοι: Ακούει και τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες
έδειξαν την αλληλεγγύη τους όταν έπρεπε, όταν έρχονταν τα καραβάνια των προσφύγων, όταν µε ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης πέρασαν από εδώ ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες. Γι’
αυτό έκλεισαν τα σύνορα. Ήρθαν στην Ελλάδα λόγω των προβληµάτων, τα οποία ανέφερα στην αρχή. Ήρθαν όµως και πέρασαν. Παράλληλα, έµειναν και εδώ -δεν ξέρω πόσες- εκατό χιλιάδες, εκατόν είκοσι χιλιάδες µετανάστες-πρόσφυγες.
Το πρόβληµα αυτό θα το βρούµε µπροστά µας και θα είναι πανευρωπαϊκό. Σας καλώ όµως, κυρίως την Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, να κατανοήσει ότι τα ρεύµατα πια στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Με αυτά τα ρεύµατα συµβαδίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και πορεύεται η Κυβέρνηση.
Είναι τα ρεύµατα που φέρνουν και την Ελλάδα στην πρωτοπορία. Διότι από τη µία, είναι ένας χώρος ανθρωπισµού και υποδοχής αυτών των κατατρεγµένων ανθρώπων. Από την άλλη, όµως,
βρίσκει την ισορροπία, ώστε να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών. Βέβαια, υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο
δύσκολο.
Ένα, όµως, είναι σίγουρο, όπως απεδείχθη από τα συγκεκριµένα νούµερα, τα οποία οι Υπουργοί έχουν αναφέρει και από τις
συγκεκριµένες δραστηριότητες και πράξεις τους: Κινούνται απόλυτα, κινούµαστε απόλυτα στη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
για την τήρηση του χρόνου και χωρίς κείµενο. Συγχαρητήρια,
κύριε Σιµόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τι σας έκανε να τροποποιήσετε
έναν νόµο τέσσερις µήνες µετά την έναρξη του; Ήταν στο πλαίσιο του Δουβλίνο ΙΙ και της απαράδεκτης κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, εγκλωβίζοντας πρόσφυγες και µετανάστες, καταπατώντας βασικά δικαιώµατα τους. Μήπως όµως,
εξασφαλίζετε όρους και προϋποθέσεις για δικαιότερη κατανοµή
ανάµεσα στα κράτη-µέλη, για να φανεί η δήθεν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που δεν υπάρχει; Ή µήπως απλουστεύει και αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες των κατατρεγµένων και θυµάτων των
ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων αιτούντων άσυλο, ώστε να µην εναποθέτουν την τύχη τους στα χέρια των δικτύων λαθρεµπόρων;
Όχι, βέβαια. Απλά, γενικεύετε την αποτροπή και κράτηση για
τους αιτούντες άσυλο και µειώνετε προστατευτικά µέτρα, ακόµα
και για ασυνόδευτα ανήλικα.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να περιορίζονται τα δικαιώµατα των
αιτούντων άσυλο, σε συνέχεια των νόµων που πέρασε η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος σας είναι η ουσιαστική µείωση των ροών ανθρώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα
σπίτια τους, γιατί κινδύνευε η ζωή τους και η αντικατάσταση των
ανοιχτών δοµών φιλοξενίας µε κλειστές. Φυλακίζονται, δηλαδή,
χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκληµα οικογένειες µε παιδιά.
Θα πει κάποιος: «Όταν χειροτερεύουν και τσακίζονται εργατικά δικαιώµατα, θα µείνουν αλώβητα ήδη χτυπηµένα δικαιώµατα
προσφύγων και µεταναστών; Όταν τα δήθεν έκτακτα και προσω-
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ρινά αντεργατικά µέτρα που προστέθηκαν εν µέσω πανδηµίας
πάνω στον εργασιακό Μεσαίωνα που χτίστηκε τα προηγούµενα
χρόνια από Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και επεκτείνονται και ενισχύονται συνεχώς στο όνοµα της οµαλής επανεκκίνησης της οικονοµίας;». Το σίγουρο είναι ότι θα χειροτερέψουν και
τα ήδη κολοβά δικαιώµατα των ξεριζωµένων προσφύγων και µεταναστών µέσα και από την εκµετάλλευση της πανδηµίας.
Αυτό κάνετε και µε το παρόν, αντιδραστικό, κατασταλτικό νοµοσχέδιο και µάλιστα, µε fast track διαδικασίες. Αναβαθµίζετε την
καταστολή και τις απελάσεις, περιορίζοντας τα δικαιώµατα των
προσφύγων και καταπατώντας διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα.
Μπορεί ο κ. Κουµουτσάκος να αναφέρθηκε στην Τουρκία, όµως, η Τουρκία παζαρεύει και εκβιάζει ανοιγοκλείνοντας τη στρόφιγγα για πρόσφυγες και µετανάστες µε τις πλάτες των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των συµµάχων σας
ιµπεριαλιστών.
Τι κι αν ήρθε στον Έβρο η Πρόεδρος της Κοµισιόν. η Φον Ντερ
Λάιεν. Τι µέτρα πήραν; Τίποτα. Βλέπετε πόσο επίκαιρη είναι η
θέση του ΚΚΕ, ώστε να δίνετε άσυλο στο έδαφος της Τουρκίας
και να φεύγουν από εκεί κατευθείαν στη χώρα που επιθυµούν;
Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και κείµενα συντονιστικών επιτροπών, όπως αιρετών και κατοίκων στη Χίο, βρίσκουν απήχηση και
µε υπογραφές ζητούν την απόσυρση του νοµοσχεδίου, αφού,
όπως λένε, οι ρυθµίσεις είναι για να φτιαχτούν κλειστές φυλακές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νησιά. Αυτό κάνετε, παραβιάζοντας ακόµα περισσότερο τα δικαιώµατα προσφύγων και µεταναστών, δηµιουργώντας ένα εκρηκτικό µείγµα που επιβάλλει την
απόσυρση του νοµοσχεδίου σαν απαράδεκτου, αφού παγιώνει
τις «Μόριες» και ΒΙΑΛ, εγκλωβίζει, αντί για άµεση αποσυµφόρηση
και διαιωνίζει το δράµα των κατοίκων στα νησιά και των προσφύγων - µεταναστών στα κέντρα. Γι’ αυτό ζητούν και απαιτούν, µεταξύ άλλων, από την Κυβέρνηση: Να µην δηµιουργηθεί καµµία
υπερδοµή-φυλακή σε κανένα νησί. Να αποσυµφορηθούν άµεσα
και να κλείσουν οι υφιστάµενες. Καµµία λειτουργία και επέκταση
hot spot στρατοπέδων συγκέντρωσης µε οποιαδήποτε µορφή,
ούτε µετατροπή των νησιών σε φυλακές ψυχών. Να απεγκλωβιστούν άµεσα όσοι πρόσφυγες και µετανάστες βρίσκονται εγκλωβισµένοι στα νησιά και να γίνει διαµοιρασµός τους σε όλη την
Ελλάδα και την Ευρώπη. Να σταµατήσει ο δρόµος δουλεµπορίου
και της φάµπρικας εκµετάλλευσης µε τα ολέθρια αποτελέσµατα
σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και της καταστροφής των νησιών του
βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτά συνοπτικά ζητούν.
Και εσείς τι κάνετε; Στο όνοµα επιτάχυνσης της εξέτασης των
αιτήσεων ασύλου προωθείτε ρυθµίσεις που καταπατούν ακόµα
περισσότερο δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων, µε παρεµβολή σειράς εµποδίων και παγίδων,
µε νέες συντµήσεις προθεσµιών που οδηγούν σε fast track αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, µε γενίκευση της κράτησης. Είναι
απάνθρωπο. Είναι βάρβαρο.
Γι’ αυτό πολλοί φορείς αναδεικνύουν τον αντιδραστικό και
απάνθρωπο αποπροσανατολισµό του νοµοσχεδίου, όπως στέρηση ελευθερίας ανηλίκων και στην πρόταση πλήρους κατάργησης της σχετικής δυνατότητας, ακόµα και υπό τη µορφή της
προστατευτικής φύλαξης σε έσχατη ανάγκη των ευάλωτων πληθυσµών, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύµβαση για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού. Γιατί το αποτέλεσµα είναι να αυξάνεται ο κίνδυνος
να στερηθούν αυτά τα παιδιά την κατάλληλη µεταχείριση και να
ενηλικιωθούν πριν εξεταστεί η αίτησή τους, µε αποτέλεσµα να
χάσουν το δικαίωµα επανένωσης µε την οικογένειά τους σε
άλλες χώρες ή την ευκαιρία µετεγκατάστασης σε χώρες που επιθυµούν να τα υποδεχτούν.
Επίσης, είναι προκλητικό και απαράδεκτο να προβλέπεται στο
νοµοσχέδιο ακόµα µεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς των
εργαζοµένων στην υπηρεσία ασύλου και την πλαισίωσή της µε
εξωτερικούς ιδιώτες νοµικούς. Δηλαδή, να δηµιουργείται νέα
βιοµηχανία µετακλητών αντί για µονιµοποίησή τους και προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, τη στιγµή, µάλιστα, που το
Υπουργείο προχώρησε στην απαράδεκτη απόλυση δεκαεπτά
συµβασιούχων. Είπε ο κ. Μηταράκης ότι ήταν παράνοµο. Ε, να
τους µονιµοποιήσει για να µην υπάρχει καµµία παρατυπία.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η εναλλαγή του προσωπικού ορισµένου χρόνου που αποχωρεί
µε τη λήξη της σύµβασής του ή ανανέωσής της, υποχρεώνει σε
νέες προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου που θα πρέπει
εκ νέου να εκπαιδευτεί, οπότε χάνεται και εµπειρία και εκπαίδευση του προσωπικού στο αντικείµενο εργασίας τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σιγά-σιγά ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τελειώνω.
Είναι αντιπαραγωγικό και επέρχονται κενά και καθυστερήσεις
στις υπηρεσίες σε βάρος των αιτούντων διεθνή προστασία και
της ταχύτητας της αποτελεσµατικότητας.
Χαιρετίζουµε, λοιπόν, τη νέα κινητοποίηση εργαζοµένων σε
υπηρεσίες ασύλου, διεκδικώντας ανανέωση συµβάσεων όλων
των εργαζοµένων, αλλά εµείς θα λέγαµε και µονιµοποίησή τους.
Καλούµε, λοιπόν, τον λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του
τόσο στα δικαιώµατα προσφύγων όσο και των νησιωτών, καταδικάζοντας το αντιδραστικό και κατασταλτικό νοµοσχέδιο που
εµείς καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Δωδεκανήσιος Βουλευτής κ. Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µεγάλη
θλίψη αποχαιρετώ και εγώ τον συµπατριώτη µου καθηγητή Δηµήτρη Κρεµαστινό, τον διακεκριµένο επιστήµονα που προσέφερε
στην υγεία όχι µόνον ως γιατρός και πανεπιστηµιακός δάσκαλος,
αλλά και ως Υπουργός και στα νησιά µας τις πολύτιµες υπηρεσίες του ως Βουλευτής Δωδεκανήσου. Για εµένα υπήρξε πολύτιµος συνοδοιπόρος στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων για
τα νησιά µας. Ο τόπος µας τον ευγνωµονεί. Υπόσχεση µας είναι
να συνεχίσουµε τον αγώνα µας για την υγειονοµική θωράκιση
των νησιών µας και την επίλυση των µεγάλων προβληµάτων
τους. Από το Βήµα αυτό θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου
στην σύζυγό του και τους οικείους του. Να είναι η µνήµη του αιώνια.
Το γεγονός αυτό και µε αφορµή την πρώτη µου οµιλία στην
Ολοµέλεια της Βουλής µετά τους περιορισµούς λόγω της πανδηµίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους στα
νησιά µας, τα Δωδεκάνησα, που έδωσαν τον αγώνα τους προσφέροντας στον άνθρωπο κατά της πανδηµίας και να κρατήσουν
ένα δίχτυ τέτοιο που καθιστούν τη Δωδεκάνησο σχεδόν ανέπαφη
και έτοιµη, ώστε µε κάθε πρωτόκολλο προστασίας για τον
COVID-19 να δεχτεί και πάλι από την Ελλάδα, αλλά και από χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, τουρίστες για να απολαύσουν τις οµορφιές και τον πολιτισµό µας, τη θάλασσα και τον
ήλιο.
Η σηµερινή ηµέρα συµπίπτει, επίσης, µε την επέτειο της 8ης
Μαΐου του 1945, όπου στη Σύµη υπογράφηκε η παράδοση των
νησιών της Δωδεκανήσου από τους Γερµανούς στους συµµάχους, γεγονός που σηµατοδοτούσε και το τέλος του µεγάλου
Πολέµου στην περιοχή µας. Από την εποχή εκείνη που η χώρα
µας µέσα από την δυστυχία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου εξήγαγε πρόσφυγες και µετανάστες, σήµερα η χώρα µας έχει µεταβληθεί σε χώρα υποδοχέα προσφύγων και µεταναστών. Μια
τέτοια κατάσταση σαφώς χρήζει µιας συστηµατικής και ορθά δοµηµένης πολιτικής.
Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η Νέα Δηµοκρατία κλήθηκε και στο
παρελθόν να αντιµετωπίσει το σοβαρό αυτό ζήτηµα στην κορύφωση της µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Αλλά και σήµερα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το ίδιο αυτό πρόβληµα το
αντιµετωπίζει οξυµένο, µαζί και µε άλλες προκλήσεις, µε πανθοµολογούµενη µεγάλη επιτυχία όµως, αυτή κατά της πανδηµίας,
της προκλητικότητας της Τουρκίας στον Έβρο, µε µέσο, δυστυχώς, ανθρώπους, τους πρόσφυγες, τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους και µε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την
Τουρκία σε βάρος της χώρας µας.
Οφείλω, επίσης, να επισηµάνω ότι για πρώτη φορά η χώρα µας
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στους πρώτους δέκα µήνες διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία, χάρη στη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από παράδειγµα προς
αποφυγή, έχει γίνει συνώνυµο της αξιοπιστίας και της ποιότητας.
Παραµένοντας τώρα στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής και στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, ως πρώτη γενική παρατήρηση έχω να πω ότι στην πολιτική πρακτική και κενά, αλλά και
ενδεχοµένως αστοχίες καλούµαστε συχνά να γιατρέψουµε, µε
την εξής όµως για την ελληνική πραγµατικότητα µεγάλη διαφορά: Η µεν Νέα Δηµοκρατία επιδιώκει άµεσα την αποκατάσταση αυτών, ο δε ΣΥΡΙΖΑ εµµένει στα λάθη του και τα επαναλαµβάνει. Και αυτό, δυστυχώς, βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε µία
βασική αρχή, αυτή της εξυπηρέτησης των εθνικών µας συµφερόντων. Αντί της εγρήγορσης και της ευθύνης, ο ελληνικός λαός,
δυστυχώς, εισπράττει και σήµερα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µια εµµονική, ιδεοληπτική και τοξική αντιπολίτευση. Είναι
κάτι που ήταν προσφιλής τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγµα
την περίοδο 2012 - 2015, όταν κατήγγειλε την κυβέρνηση και στο
εξωτερικό ότι δήθεν παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Το ίδιο επιδιώκει και σήµερα, συγκεκαλυµµένα, διαφορετικά, µε άλλους
τρόπους. Εκεί όµως αποσκοπεί, εκεί κατατείνει, αδικαιολόγητα
και αβάσιµα.
Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προωθούνται βελτιωτικές, πράγµατι, αλλαγές στον ν.4639/2019
που ψηφίσαµε προς το τέλος του χρόνου. Με τον νόµο αυτόν άλλαξαν οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου, αποτέλεσµα του οποίου ήταν από 1-1-2020 νέες αιτήσεις ασύλου να απαντώνται
σε πρώτο βαθµό σε είκοσι τέσσερις είκοσι τέσσερις µέρες, αντί
εκατόν ογδόντα πέντε ηµέρων. Αντί τέσσερις χιλιάδες αποφάσεις ασύλου που κατά µέσο όρο έβγαζε η Υπηρεσία Ασύλου τα
προηγούµενα χρόνια, τον Μάρτιο βγήκαν επτά χιλιάδες αποφάσεις και τον Απρίλιο δεκαπέντε χιλιάδες. Οι εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις είναι πλέον εκατόν πέντε χιλιάδες
και, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, πολύ σύντοµα θα είναι
και λιγότερες. Και τούτο είναι απόρροια µιας αποτελεσµατικότερης διοίκησης, αφού έχουν ενισχυθεί οι δοµές ασύλου.
Εγκαταλείψαµε τη δογµατική του ΣΥΡΙΖΑ που δεν πίστευε στις
επιστροφές µε την αλλαγή της νοµοθεσίας και υπηρετούµε µε
συνέπεια τη βασική επιλογή της Κυβέρνησης για αποσυµφόρηση
των νησιών. Γύρω στις δώδεκα χιλιάδες µετακινήσεις έχουν συντελεστεί από τα νησιά. Επιδιώκεται η βελτίωση των ήδη ψηφισθέντων διατάξεων. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχουν
συγκεκριµένες διατάξεις, οι οποίες αναλύθηκαν από τους αγαπητούς συναδέλφους αναλυτικά και κατ’ άρθρον.
Μέσα, όµως, από το πρίσµα της συνεκτικής και αποτελεσµατικής πολιτικής στο µεταναστευτικό που εδράζεται στην ουσιαστική µείωση των ροών, τον περιορισµό των κρίσεων και την
καλύτερη φύλαξη των συνόρων, στην αποσυµφόρηση των νησιών, στον ταχύτερο διαχωρισµό για την απονοµή ασύλου και
στην υλοποίηση επιστροφών, η Ελλάδα απαντά σε ένα µεγάλο
πρόβληµα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ σήµερα
δίνουµε την απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η περαιτέρω ισχυροποίηση του διοικητικού πλαισίου λειτουργίας των δοµών της µεταναστευτικής πολιτικής που ασκείται -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ισχυροποιεί εν τέλει θεσµικά τη χώρα.
Με τις σκέψεις αυτές εκφράζω τη στήριξή µου στο νοµοσχέδιο
αυτό, καθώς επίσης δίνω και τα δικά µου συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη συστηµατική και εµφανώς
αποτελεσµατική τους δουλειά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χιώτης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί σε συνθήκες
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έκτακτες και µιας ιδιότυπης λειτουργίας της Βουλής, µε διαδικασίες fast track θα έλεγα, να υποστηρίξει την αποτυχηµένη συνταγή της στην αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού
ζητήµατος, υλοποιώντας µεταξύ άλλων και κάποιες από τις ιδεοληψίες της.
Βρήκε, για παράδειγµα, την ευκαιρία η Κυβέρνηση να θεσµοθετήσει τις προσφυγικές υπερδοµές στα νησιά. Πέραν από τις
ανησυχίες που έχουν δηµοσιοποιηθεί για το τι θα σηµαίνει αυτό
για τις συνθήκες διαβίωσης προσφύγων και µεταναστών, πέραν
από την απειλή που συνιστά για τα νησιά η πιθανή δηµιουργία
µόνιµων «φαραωνικών» κέντρων κράτησης, είναι πραγµατικά
άξιο απορίας, διότι δεν έχει αντιληφθεί η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Μετανάστευσης προσωπικά τι συνέβη πριν από δύο
µήνες περίπου από την άρον-άρον αποχώρηση των ΜΑΤ µετά
την πάνδηµη κατακραυγή, τα έκτροπα και τις βιαιότητες που διέπραξαν στα νησιά µας, αιµατοκυλώντας Χίο και Λέσβο. Δεν έχει
αντιληφθεί ο κ. Μηταράκης ότι το σχέδιο αυτό για την κατασκευή
υπερδοµών έχει ενταφιαστεί µε την καθολική άρνηση των τοπικών κοινωνιών, τον επικαλούµενο κατά τα άλλα «διάλογο και συναίνεση», την οποία ψευδώς αναφέρει ο κύριος Υπουργός.
Αν θεωρείτε ότι η πανδηµία συνεπάγεται και συλλογική αµνησία και, µάλιστα, του πρόσφατου παρελθόντος, είστε πολύ γελασµένοι, κύριοι της Κυβέρνησης.
Υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση µέχρι τώρα αρνιόταν τον πολλαπλασιασµό των δοµών φιλοξενίας στα νησιά. Τελικά, τι ισχύει;
Και, φυσικά, καµµία µέριµνα για την ουσιαστική αποσυµφόρηση
των νησιών δεν λαµβάνεται. Οι αριθµοί που η ίδια η Κυβέρνηση
δηµοσιοποιεί µιλάνε από µόνοι τους.· Τετραπλασιασµός των ανθρώπων στη Χίο µετά από δέκα µήνες, πενταπλασιασµός και
πολλαπλασιασµός αλλού.
Θα µπορούσα να αναφερθώ σε ουκ ολίγα βαθιά προβληµατικά
σηµεία του νοµοσχεδίου, από την προσπάθεια γενικευµένης κράτησης και περιορισµού της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ως τα διάφορα εµπόδια που
ορθώνονται στην ουσιαστική εξέταση των αιτήσεων ασύλου και,
φυσικά, στη διαβόητη αντιδηµοκρατική πρόβλεψη για τα «µυστικά κονδύλια» που τελικά έγιναν «φανερά µυστικά κονδύλια».
Επιτρέψτε µου, όµως, να εστιάσω σε κάποια γεγονότα που
διαδραµατίστηκαν το τελευταίο διάστηµα στη Χίο, αλλά και σε
άλλα νησιά, τα οποία αποτελούν εξαιρετικά ανησυχητικά δείγµατα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους πρόσφυγες, το
διεθνές δίκαιο και την εθνική έννοµη τάξη.
Συγκεκριµένα, δηµοσιοποιήθηκαν στον τοπικό ηλεκτρονικό
Τύπο, αλλά και σε αθηναϊκά µέσα, περιστατικά εξαφάνισης ανθρώπων σε παραλίες των νησιών της Χίου και της Σάµου, οι
οποίοι, όπως φαίνεται, αποβιβάστηκαν στις παραλίες αυτές και
στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Αναφέροµαι πρόσφατα στην παραλία Μυρτιά, στον οικισµό των Δρακαίων στη Λέσβο, στην παραλία της Μονολιάς πρόσφατα στη Χίο, αλλά και σε άλλες περιοχές, τις οποίες για την οικονοµία του χρόνου δεν µπορώ να
αναφέρω. Αυτά τα περιστατικά έγιναν γνωστά τυχαία και αναφέρθηκαν µέσα στον τελευταίο µήνα. Υποθέτουµε ότι µπορεί να
υπήρξαν και άλλα ανάλογα περιστατικά, τα οποία για τυχαίους
λόγους δεν δηµοσιοποιήθηκαν.
Αναφέρονται αυτόπτες µάρτυρες, που είδαν και συνοµίλησαν
µε τους ανθρώπους αυτούς. Κάποιοι µάλιστα διατείνονται πως
οι ίδιοι τηλεφώνησαν και ειδοποίησαν τις τοπικές αρχές. Παράλληλα έχει δηµοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό που τεκµηριώνει
την ανθρώπινη παρουσία σε συγκεκριµένες περιοχές. Κάποιο
από το υλικό αυτό θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής για
την ενηµέρωση του Σώµατος.
Οι απαντήσεις των αρµόδιων τοπικών αρχών είναι πανοµοιότυπα αρνητικές, ενώ οι αρµόδιοι Υπουργοί παραµένουν άφωνοι.
Γεννούνται όπως αντιλαµβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι, αµείλικτα
τα ερωτηµατικά τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκονται
αυτή τη στιγµή, αν ενεπλάκησαν όργανα του ελληνικού κράτους
στη διαχείρισή τους τηρώντας τη νοµιµότητα.
Είναι προφανές, κύριε Υπουργέ, πως αν δεν δώσετε πειστικές
απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά, η θεωρία των µειωµένων και
µηδενικών ροών καταρρέει παταγωδώς, εκτός και αν εγκαινιάσατε µια νέα πολιτική στη διαχείριση του προσφυγικού - µετανα-
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στευτικού ζητήµατος δια της εξαφανίσεως των ανθρώπων που
φτάνουν στη χώρα µας.
Όµως, οι πρακτικές αυτές, αν ισχύουν, πέρα από τον αποκρουστικό χαρακτήρα τους, συνεπάγονται αυτονόητες καταδικαστικές συνέπειες από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς,
εκθέτουν τη χώρα στη διεθνή κοινότητα και δυστυχώς επιτρέπουν στη γείτονα να µας κουνάει το δάχτυλο.
Δώστε, λοιπόν, άµεσα απαντήσεις. Η διαχείριση του προσφυγικού είναι µια διαρκής αναµέτρηση µε τις αξίες του σεβασµού
της νοµιµότητας, των δικαιωµάτων, της ανθρωπιάς και της δηµοκρατίας εν τέλει.
Να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω να µην καταφύγετε πάλι -κάτι που πράξατε στην επιτροπή κατά τη συζήτηση- στη γνωστή φρασεολογία περί προπαγάνδας και πρακτόρων τρίτων χωρών. Πρόκειται για γνωστή πρακτική της παράταξής σας από τη δεκαετία του 1950 για την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
πολύ και για την τήρηση του χρόνου.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Μηταράκη.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Για κάποιον λόγο ο κ. Μιχαηλίδης επιµένει -ένας διάλογος
που κάναµε στην επιτροπή- να αναπαράγει δηµοσιεύµατα τύπου
στα οποία έχουν ήδη απαντήσει οι αρµόδιες αρχές. Αυτά τα γεγονότα που εσείς λέτε ότι διαβάσατε σε κάποιες τοπικές ιστοσελίδες, για την Κυβέρνηση δεν υπάρχουν ως γεγονότα. Είναι
πράγµατι ένα γεγονός που αναπαράγεται από τρίτες χώρες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Βουλευτής
Σάµου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα χάσαµε τον καθηγητή Δηµήτρη Κρεµαστινό. Ήταν µια ξεχωριστή
προσωπικότητα στον ιατρικό, τον καρδιολογικό, τον ακαδηµαϊκό
και τον πολιτικό χώρο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Τον
γνώριζα προσωπικά καθώς είχα στενή συνεργασία και βέβαια η
θλίψη είναι προσωπική και µεγάλη. Τα θερµά συλλυπητήρια στη
γυναίκα του τη Τζένη και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν.
Σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο για το µεταναστευτικό - προσφυγικό. Είναι διαχρονικό πρόβληµα από το
οποίο δυστυχώς ο νοµός µου, η Σάµος, όπως και πολλές άλλες
περιοχές, έχει πληγεί µε ανυπολόγιστες συνέπειες.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά, ευελιξία, ικανότητα
να µπορούµε να δούµε όλες τις πλευρές του προβλήµατος, να
λάβουµε υπ’ όψιν τους κατοίκους των νησιών, τους µετανάστες,
τους πρόσφυγες, τη γειτονική απρόβλεπτη εχθρική χώρα, γεωπολιτικούς παράγοντες, τη διεθνή κοινότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά και την κουλτούρα των ανθρώπων που έρχονται
στη χώρα µας.
Αυτή η προσωρινή συµβίωση µε αυτούς τους ανθρώπους δεν
είναι πάντα οµαλή και έτσι το έργο της Κυβέρνησης, των τοπικών
φορέων και των κατοίκων των περιοχών γίνεται ακόµα πιο δύσκολο. Να σας δώσω ένα παράδειγµα µόνο, µια µεγάλη φωτιά
που εκδηλώθηκε στο ΚΥΤ της Σάµου στις 26 Απρίλη, όταν όλη η
Επικράτεια βρισκόταν σε καθεστώς καραντίνας και υπό τον φόβο
της πανδηµίας, καθώς διάφορες οµάδες από διαφορετικές εθνότητες και θρησκεύµατα συνεπλάκησαν άγρια.
Μην γελιόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καθηµερινά οι
κάτοικοι του ανατολικού Αιγαίου κυρίως ζουν σε µια συνεχή
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απειλή και ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή εντάθηκε µε τον επιπλέον φόβο που έσπειρε αυτή η πανδηµία.
Είδαµε όλοι την κατάσταση στον Έβρο το προηγούµενο διάστηµα και την κατάσταση στο Αιγαίο. Υπάρχει άµεση ανάγκη
οχύρωσης των συνόρων µας, η οποία βέβαια γίνεται, ανάγκη βελτίωσης της στρατηγικής µας απέναντι στο µεταναστευτικό. Για
να επέλθει λύση χρειάζονται τόσο σταδιακές αλλαγές, όσο και
άµεσες και υλοποιήσιµες αποφάσεις. Φυσικά αφού µιλάµε για
ένα τόσο ευµετάβλητο ζήτηµα, είναι αναγκαία η θέσπιση νέων
νόµων, αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε,
µε τις αλλαγές που προτείνονται προσδίδεται µεγαλύτερη ευελιξία σε διαδικασίες και υπηρεσίες που είναι το θεµέλιο της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας για το µεταναστευτικό.
Αρχικά επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής
διεθνούς προστασίας, αφού διαπιστώθηκαν στην πράξη δυσλειτουργίες στο υπάρχον σύστηµα, δυσλειτουργίες που έκαναν δύσκολη την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού προβλήµατος.
Πλέον η διαδικασία καταγραφής όσων έρχονται στη χώρα θα
µπορεί να διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης.
Σταχυολογώντας, στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης µητρώου εισηγητών από νοµικούς
οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών για να διευκολύνουν τους χειρισµούς των αιτηµάτων ασύλου και να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Παράλληλα, µειώνεται το χρονικό περιθώριο
της τελικής απόφασης για κάθε αίτηση που έλαβε απορριπτική
πρωτοβάθµια απάντηση και βέβαια βελτιώνονται οι ανεξάρτητες
αρχές προσφύγων, ενώ ο τεχνολογικός εξοπλισµός -και αυτό
είναι σηµαντικό- θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία. Ξέρουµε από εµπειρία ότι ένα από τα
σηµαντικότερα βήµατα για να επιτευχθεί η αποσυµφόρηση των
νησιών είναι η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών.
Στο δεύτερο και τρίτο µέρος προβλέπονται τροποποιήσεις διατάξεων για τη βελτίωση λειτουργίας αρχής προσφύγων, υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και γίνονται σηµαντικές τροποποιήσεις γίνονται στον κώδικα µεταναστευτικής και κοινωνικής ένταξης.
Στο τέταρτο µέρος, που αφορά την εύρυθµη λειτουργία του
αρµόδιου Υπουργείου, ενισχύεται η διαφάνεια. Αυτό είναι πολύ
σηµαντικό στην εποχή µας, µε το πέπλο της σκανδαλολογίας που
υπάρχει. Θα πρέπει να γίνονται διαφανείς δηλώσεις πόθεν έσχες
των προϊσταµένων, όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Η απονοµή της διεθνούς προστασίας, η βελτίωση και η επιτάχυνση των διαδικασιών που την καθιστούν εφικτή είναι ένα πολύ
σηµαντικό έργο. Συνεπώς, το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι αντικειµενικά σε µια σωστή και αναγκαία κατεύθυνση.
Γενικότερα, όµως, η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για το µεταναστευτικό - προσφυγικό είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Αυτό αποδεικνύεται από τα αναλυτικά στοιχεία που
έχει δώσει στη δηµοσιότητα το αρµόδιο Υπουργείο. Παραδείγµατος χάριν, από τον Απρίλιο του 2020 µε την αποτελεσµατική
φύλαξη των συνόρων καταγράφηκε µια δραµατική µείωση των
µεταναστευτικών ροών κατά 97%-98% περίπου σε σχέση µε τον
Απρίλιο του προηγούµενου έτους.
Επίσης, υπάρχει µείωση του αριθµού µεταναστών-προσφύγων
στα ΚΥΤ κατά 9% περίπου και αύξηση κατά 129% στην έκδοση
αποφάσεων ασύλου τον Απρίλη µόνο του 2020. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι µόνο ενδεικτικά της πολιτικής του νεοσύστατου
Υπουργείου. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020 τα ΚΥΤ
των νησιών έχουν αποσυµφορηθεί, λίγο αλλά σταθερά, καθώς
το 10% των προσφύγων-µεταναστών έχουν προωθηθεί στην ενδοχώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι όλα αυτά αρκετά, αυτά
που έγιναν σε λίγους µήνες και δεν είχαν γίνει σε µια πενταετία;
Φυσικά και όχι. Όµως, ήταν κάτι σηµαντικό, ένα µεγάλο βήµα στη
σωστή κατεύθυνση, όπως σηµαντικό είναι και το σηµερινό νοµοσχέδιο, που µετά την ψήφισή του µια νέα περίοδος στην αντιµε-
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τώπιση του τεράστιου αυτού προβλήµατος που ταλανίζει τη
χώρα θα ξεκινήσει, µια περίοδος που οι κάτοικοι των ακριτικών
νησιών της πατρίδας µας, αυτοί που σήκωσαν και σηκώνουν το
µεγάλο βάρος, που πάνω τους ακούµπησε η χώρα µας, η Ελλάδα, την προηγούµενη περίοδο, θα αισθανθούν δικαίωση και
θα ανακτήσουν τον ζωτικό τους χώρο, που µε αγώνες αιώνων και
µε αίµα έχουν κατακτήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ: Ο χρόνος ήταν εντάξει, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στον χρόνο ήσασταν
κύριος µε «Κ» κεφαλαίο. Ο καλύτερος µέχρι τώρα. Συγχαρητήρια!
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης - Μιχαήλ Λοβέρδος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητάµε εδώ, στη Βουλή, ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο για ένα µεγάλο πρόβληµα, που αν δεν υπήρχε η πανδηµία
του κορωνοϊού, θα ήταν σαφώς το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η πατρίδα µας όλο αυτό το διάστηµα. Δεν σηµαίνει
ότι, επειδή βρισκόµαστε στην πανδηµία του κορωνοϊού, το θέµα
αυτό ξεχάστηκε, ξεπεράστηκε. Όχι βέβαια. Θα το έχουµε µπροστά µας για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, ακόµα και
όταν ξεχάσουµε -ελπίζω να συµβεί αυτό- και τον κορωνοϊό.
Επί της ουσίας του νοµοσχεδίου τι να σας πω; Τα είπαν πάρα
πολύ καλά και ο φίλος µου, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας και ο Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός.
Δόθηκαν απαντήσεις για όλα τα θέµατα που αφορούν στο νοµοσχέδιο.
Αυτό που θα ήθελα να επισηµάνω, όµως, είναι ότι επειδή ακριβώς το µέγεθος του προβλήµατος είναι τόσο µεγάλο, πολλές
φορές σε αυτήν τη χώρα κάνουµε και δίνουµε πολύ απλουστευτικές εξηγήσεις.
Ακούω από την πλευρά της Αριστεράς -και δεν εννοώ µόνο του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εννοώ το σύνολο της Αριστεράς- να λένε «εσείς,
στη Νέα Δηµοκρατία δεν έχετε ευαισθησίες, όπως έχουµε εµείς»,
ωσάν η Αριστερά να διαθέτει το µονοπώλιο της ευαισθησίας.
Υπάρχουν και κάποιοι ακραίοι της Αριστεράς που µας αποκαλούν
ρατσιστές κάποιες φορές.
Κανένας στη Νέα Δηµοκρατία δεν είναι ρατσιστής. Δεν υπάρχουν ρατσιστές στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν θεωρούµε ότι κάποιος
άνθρωπος, επειδή έχει διαφορετικό χρώµα το δέρµα του ή έχει
διαφορετική θρησκεία ή προέρχεται από άλλη χώρα ή έχει άλλες
επιλογές, ιδεολογικές, πολιτικές ή σεξουαλικές προτιµήσεις,
είναι κατώτερος από µας σε καµµία περίπτωση. Αν ήταν έτσι, αν
υπήρχε ρατσισµός στη Νέα Δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία δεν
θα ήταν το µεγάλο φιλελεύθερο κόµµα, γιατί ακριβώς η λέξη «φιλελευθερισµός» είναι ακριβώς το αντίθετο του ρατσισµού. Ο ρατσισµός είναι των άκρων.
Με τον ίδιο τρόπο, βέβαια, υπάρχει και µια υπερβολή από µια
µερίδα ακραίων στον άλλο χώρο, στην άλλη άκρη του πολιτικού
φάσµατος, που δήθεν µας αποκαλούν ότι είµαστε υποστηρικτές
ή θαυµαστές των µουσουλµάνων, που αποκαλούν τους πάντες
συλλήβδην «λαθροµετανάστες» και µας ζητούν να τους πετάξουµε όλους στη θάλασσα.
Φυσικά αυτές είναι ακραίες συµπεριφορές που σε καµµία περίπτωση δεν απηχούν ούτε τις απόψεις της Νέας Δηµοκρατίας,
ούτε τις απόψεις πολύ περισσότερο του Κυριάκου Μητσοτάκη,
ούτε φυσικά της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν είναι ούτε ρατσιστές ούτε ακραίοι. Καταλαβαίνουν ότι
κάποιοι άνθρωποι που έρχονται από εµπόλεµες ζώνες, που διώκονται ακόµη για τις πολιτικές τους ή άλλες πεποιθήσεις και κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, πρέπει να τύχουν κάποιας
προστασίας.
Όµως, η Ελλάδα δεν αντέχει να έχει τόσο µεγάλο αριθµό
ξένων µεταναστών στη χώρα µας. Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε µια παγκόσµια ενότητα και µια παγκόσµια ειρήνη και µια
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παγκόσµια ανθρωπιά. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία στα λόγια,
αλλά δεν είναι στην πράξη. Η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα δέκαέντεκα εκατοµµυρίων κατοίκων, µια φτωχή χώρα, όπως έγινε τα
τελευταία χρόνια και µια χώρα που προσπαθεί να σταθεί και πάλι
στα πόδια της. Η Ελλάδα έχει την ατυχία να βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή των µεταναστευτικών ροών.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κληρονόµησε τον περασµένο Ιούλιο ένα τεράστιο πρόβληµα που λέγεται «µεταναστευτικό». Τεράστιο, δυσανάλογο προς τις δυνατότητες οποιουδήποτε κράτους να το αντιµετωπίσει. Θα µου πείτε: Πέρσι τον
Ιούλιο κάναµε λάθη ως Κυβέρνηση; Ναι, κάναµε λάθη. Φυσικά
και κάναµε.
Το µεγαλύτερο λάθος, κατά τη γνώµη µου, είναι ότι καταργήθηκε τότε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο Μητσοτάκης, όµως, είχε το θάρρος να αναγνωρίσει το λάθος του και
να το επανιδρύσει και τώρα έχει έρθει ένα νέο Υπουργείο, το
οποίο πρέπει να σταθεί στα πόδια του και τα πάει µια χαρά, τα
καταφέρνει µια χαρά, κάτω φυσικά από πολλές δυσκολίες.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να θεραπεύσει όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν ο Μηταράκης, ο Κουµουτσάκος, οι δύο εξαιρετικοί Γενικοί Γραµµατείς, ο Λογοθέτης και ο
Γεωργιάδης. Έρχεται να αντιµετωπίσει όλα αυτά. Υπάρχουν
πολλά πράγµατα στα οποία µπορεί να µη συµφωνούν κάποιοι
από την Αντιπολίτευση. Δικαίωµά τους, δηµοκρατία έχουµε. Ο
καθένας µπορεί να συµφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά καλοπροαίρετα, όχι κακεντρεχώς.
Θα σας πω κάτι το οποίο ίσως σας φανεί περίεργο. Όταν ο
Μηταράκης ανέλαβε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, είπα
µέσα µου: «Ο άνθρωπος πάει για πολιτική αυτοκτονία. Και αυτός
και ο Κουµουτσάκος καταστρέφονται πολιτικά». Το είπα διότι
έβλεπα το κλίµα.
Οµολογώ -και το λέω δηµοσίως- ότι µε εξέπληξαν. Τα κατάφεραν καλύτερα από ό,τι περίµενα και µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν, µέχρι στιγµής τα πάνε µια χαρά. Θα µου
πείτε: Έληξε το πρόβληµα; Όχι βέβαια. Όπως είπα, έχουµε
πάρα-πάρα πολύ δρόµο µπροστά µας. Θα έρθουν δύσκολα και
χειρότερα ενδεχοµένως και δυσκολότερα. Μη νοµίζετε ότι η υπόθεση έχει τελειώσει.
Επειδή τον Απρίλιο είχαµε µειωµένες ροές, µην παίρνετε θάρρος, κύριε Μηταράκη, κύριε Υπουργέ, έτσι; Είχαµε µειωµένες
ώρες λόγω του lockdown και της πανδηµίας του κορωνοϊού και
το κλείσιµο των συνόρων. Όµως, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή
η πανδηµία του κορωνοϊού, µπορεί πολύ σύντοµα να έχουµε επισιτιστική κρίση σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας και να
έχουµε πολύ µεγαλύτερες µεταναστευτικές ροές και προς τη
χώρα µας, µιας και είναι τα σύνορα της Ευρώπης η χώρα µας.
Άρα, το πρόβληµα είναι υπαρκτό. Θα υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και µετά τον Μηταράκη και µετά τον Κουµουτσάκο και µετά
από µένα και µετά από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά από τη Νέα Δηµοκρατία ενδεχοµένως. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε σε αυτό το ζήτηµα όλοι ενωµένοι σε µια κοινή γραµµή αντιµετώπισης ενός
κινδύνου που είναι εθνικός κίνδυνος πάνω από όλα, µε γνώµονα
πάντα την ευαισθησία που όλοι µας έχουµε και όλοι µας πρέπει
να δείχνουµε προς τον συνάνθρωπό µας, φτάνει να έχουµε τη
δυνατότητα να το κάνουµε.
Θα σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο κορωνοϊός θα περάσει. Αυτό
είναι βέβαιο. Θα αφήσει πίσω του συντρίµµια σε πολλές περιπτώσεις και πολύ µεγάλα προβλήµατα στην οικονοµία. Σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα µας είµαστε όλοι υποχρεωµένοι να δώσουµε από κοινού τον αγώνα, που δεν είναι
αγώνας της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΜέΡΑ25 ή
της Ελληνικής Λύσης. Είναι αγώνας του έθνους µας και της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου, κύριε Λοβέρδο.
Ελάτε, κύριε Σαντορινιέ, να µεγαλώσετε την παρέα από τα Δωδεκάνησα.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εβδοµήντα πέντε χρόνια πριν σαν σήµερα οι γερµανικές δυνάµεις παρέδιδαν στις συµµαχικές δυνάµεις την κυριαρχία στα
Δωδεκάνησα, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Σύµη. Είναι µια σηµαντική µέρα, λοιπόν, για Δωδεκάνησα.
Μια τέτοια σηµαντική µέρα επέλεξε ένας σηµαντικός άνθρωπος να φύγει από τη ζωή, ο Δηµήτρης Κρεµαστινός, ένας άνθρωπος που τίµησε την επιστήµη, τον κοινοβουλευτισµό και την
πολιτική, ένας άνθρωπος που όσο λίγοι υπηρέτησε και στήριξε
τη δηµόσια υγεία και άφησε παρακαταθήκη ένα σηµαντικό έργο
υποδοµών υγείας. Πάνω απ’ όλα, αποτέλεσε υπόδειγµα πολιτικού µε κοινωνικές ευαισθησίες και προοδευτική σκέψη. Μου
έκανε την τιµή να µοιραστούµε σκέψεις και να ανταλλάξουµε
απόψεις για τη ζωή, την πολιτική και το µέλλον του τόπου. Η πολιτική ζωή της χώρας, η Δωδεκάνησος και η επιστήµη σήµερα
είναι φτωχότερες.
Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου στην οικογένειά του
και τη σύζυγό του και να πω ότι ένα είναι σίγουρο, ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει όταν ξεχαστεί από τη συλλογική µνήµη. Και ο
Τζίµης, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, δεν θα ξεχαστεί
ποτέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάµε στα του νοµοσχεδίου.
Οι καθυστερήσεις της Κυβέρνησης και οι παλινωδίες της στο
προσφυγικό-µεταναστευτικό είναι παροιµιώδεις και έχουν κοστίσει στη χώρα µας και ιδιαίτερα στα νησιά µας. Εξαιτίας της ανικανότητάς σας και των συνεχών αλλαγών υπευθύνων για το
προσφυγικό –έξι, επτά, δεν ξέρω πόσους αλλάξατε-, εξαιτίας της
ιδεοληψίας σας και την αρχική κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που τελικά το επαναφέρατε, εξαιτίας
της ακροδεξιάς κοπής ανεύθυνης αντιπολιτευτικής σας τακτικής
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής µας, οδηγήσατε τα νησιά
στα όριά τους.
Ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας πόσους µετανάστες µπορεί να χωρέσει αυτή η χώρα. Και σας ρωτάω, λοιπόν:
Πόσους µετανάστες µπορούν να χωρέσουν αυτά τα νησιά; Γιατί
µε τη δική σας πολιτική µέσα σε ένα χρόνο καταφέρατε να τριπλασιάσετε και σε µερικές περιπτώσεις να τετραπλασιάσετε τον
πληθυσµό προσφύγων και µεταναστών στα νησιά. Συγκρίνεστε
µε το χειρότερό σας και λέτε «σήµερα είµαστε καλύτερα». Πέρυσι όµως τέτοια εποχή είχαµε το ένα τρίτο του πληθυσµού προσφύγων και µεταναστών στα νησιά.
Είναι πλέον προφανές ότι έχετε αποφασίσει να µετατρέψετε
τα νησιά σε αποθήκες ψυχών, για να µη στεναχωρήσετε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους σας στην ηπειρωτική Ελλάδα, αφού
πρώτα τους φουσκώσατε τα µυαλά µε ακροδεξιά συνθήµατα
κατά την προεκλογική περίοδο. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την
αποσυµφόρηση των νησιών και τη µεταφορά των προσφύγων και
µεταναστών σε οργανωµένες ανοιχτές δοµές στην ενδοχώρα, µε
έµφαση στις ευπαθείς οµάδες. Ιδιαίτερα σ’ αυτές τις συνθήκες
πανδηµίας, δεν µπορείτε να εγκλωβίζετε ανθρώπους όπως αυτούς στα νησιά, προκαλώντας ανασφάλεια σε αυτούς, στους νησιώτες και στους εργαζόµενους στα ΚΥΤ.
Αλλά τι να περιµένουµε; Έχετε ξεχάσει τα νησιά και αυτό είναι
δεδοµένο. Γιατί τα νησιά µας είναι αυτά που µέσα στην κρίση της
πανδηµίας θα νιώσουν τη µεγαλύτερη κρίση, γιατί τα νησιά µας
στηρίζονται στον τουρισµό, γιατί τα νησιά µας σε αυτήν την
κρίση θα νιώσουν τα περισσότερα λουκέτα, τους περισσότερους
ανέργους και δεν κάνετε τίποτα απολύτως για να στηρίξετε τα
νησιά, να στηρίξετε τον τουρισµό, να στηρίξετε την επιχειρηµατικότητα. Τους αφήνετε, γιατί θέλετε να δηµιουργήσετε νέες
ελίτ, οι οποίες θα διαχειρίζονται τον τουρισµό στα νησιά.
Έχοντας, λοιπόν, όλα αυτά στο µυαλό, θα περίµενε κάποιος
ότι θα φέρνατε ρυθµίσεις για τη βελτίωση της µεταναστευτικής
πολιτικής. Αντί αυτού φέρνετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θέτει τη
χώρα µας υποψήφια για νέες καταδίκες παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου. Νοµοθετείτε σήµερα, όπως συχνά κάνει αυτή η
Κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, απέναντι σε όσα λένε οι φορείς.
Νοµοθετείτε παρά την αντίδραση της Διεθνούς Αµνηστίας, παρά
τις αντιδράσεις γνωστών ΜΚΟ µε µακρόχρονη και ουσιαστική
παρουσία στο χώρο, όπως «Οι Γιατροί του Κόσµου», η «ActionΑid», η «Άρσις» και άλλες δεκάδες ΜΚΟ. Αδιαφορείτε ακόµα και
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για την άποψη της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Μιγιάτοβιτς, που ανησυχεί πολύ για τις
διατάξεις που περιέχονται στο νοµοσχέδιό σας.
Τι άλλο κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Μα φυσικά ό,τι κάνει
κατά κανόνα η Κυβέρνησή σας, ιδιαίτερα τους τελευταίους
µήνες. Μετατρέπετε την οποιαδήποτε κρίση σε ευκαιρία για κολλητούς και φίλους. Γιατί πώς αλλιώς να ερµηνεύσει κανείς την
πανστρατιά µετακλητών που προβλέπετε να προσλάβετε, έτσι
απλά για να βολέψετε «γαλάζια» παιδιά. Επιτελικό κράτος! Άλλωστε, ξέρετε εσείς.
Αλλά είναι µόνο αυτό; Όχι, φυσικά. Εισάγετε και µυστικά κονδύλια, λες και έχετε να διαχειριστείτε τα ύψιστα µυστικά του κράτους και µας λέτε ότι είναι θέµα αντιµετώπισης των λαθροδιακινητών. Μα γι’ αυτό δεν είναι η Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα; Εσείς, δηλαδή, τι θα κάνετε µε αυτά τα µυστικά κονδύλια; Τι είναι αυτό που δεν θέλετε να αποκαλυφθεί; Οι απευθείας αναθέσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες ή µήπως οι απευθείας αναθέσεις σε ακτοπλοϊκές εταιρείες;
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε και στην ερώτηση που σας έκανα, µήπως µπορείτε να µας απαντήσετε για
ποιον λόγο εν µέσω πανδηµίας στοιβάξατε σε ταχύπλοα κλειστού τύπου πρόσφυγες και µετανάστες θέτοντας σε κίνδυνο τη
ζωή των ίδιων, των αστυνοµικών που τους συνόδευαν και των
ναυτικών, όχι µόνο λόγω κορωνοϊού αλλά και λόγω τού ότι οι επιβάτες υπερέβησαν τα πρωτόκολλα των πλοίων;
Και µην ακούσω δικαιολογίες του τύπου ότι αποτελούσαν κλειστή κοινότητα και ήταν πιο ασφαλής η µετακίνηση µε ναυλωµένο
πλοίο, γιατί σε κάθε νησί ήταν διαφορετικές οι κλειστές κοινότητες αυτές. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν µία ενιαία κλειστή κοινότητα και
δεν ήταν µέσα σε αυτήν την κλειστή κοινότητα οι αστυνοµικοί
των οποίων θέσατε τη ζωή σε κίνδυνο, δεν ήταν σε µια κλειστή
κοινότητα οι ναυτικοί των οποίων θέσατε τη ζωή σε κίνδυνο.
Έκτακτες συνθήκες. Μα, οι περισσότεροι από τους µετανάστες ήταν τουλάχιστον είκοσι µέρες στα νησιά αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μας είπε ο κ. Παππάς για το Καστελόριζο, να πάµε να πούµε τι θα τους κάναµε τους µετανάστες. Κατά τη δική µας διακυβέρνηση στο Καστελόριζο δεν
µένανε πάνω από τρεις µέρες. Τους παίρναµε. Κατά τη δική σας
διακυβέρνηση µένουν πάνω από ένα µήνα. Και επίσης, µη µας
πείτε ότι είχαµε ναυλώσει πλοία το 2015, γιατί ναι, είχαµε ναυλώσει, γιατί µετακινούσαµε χιλιάδες κάθε µέρα, πέραν των
πλοίων τα οποία ήταν δροµολογηµένα. Δεν κάναµε σύµβαση για
τετρακόσιους πρόσφυγες τη στιγµή που υπήρχαν άδεια πλοία
που εκτελούσαν τα ίδια δροµολόγια.
Και τέλος πάντων, ποια ανάγκη σας οδήγησε να κάνετε διαγωνισµό εξπρές δύο ηµερών µε συµµετέχοντα µόνο έναν; Ξέρετε
πόσα επιπλέον µάς κόστισαν; Μας κόστισαν 335.000 ευρώ, το
εξαπλάσιο ποσό! Δεν είπαµε γιατί έγινε η µεταφορά. Είπαµε γιατί
µας κόστισε έξι φορές περισσότερο µία σύµβαση 400.000 χιλιάδων ευρώ, ενώ τα εισιτήρια που θα πληρώναµε θα ήταν 65.000
ευρώ.
Αυτά είναι τα κονδύλια που θέλετε να κρύψετε ή µήπως έχετε
άλλα πιο µεγαλεπήβολα σχέδια; Μήπως θέλετε να χρηµατοδοτήσετε από αυτόν τον λογαριασµό το αφρόδιχτο του κ. Στεφανή
ή µήπως το ξεχάσατε και αυτό; Γιατί εµείς δεν ξεχάσαµε την
ανοησία που πληρώσαµε 500.000 ευρώ για 2,7 χιλιόµετρα δικτύου. Τουλάχιστον το δώσατε στο Λιµενικό Σώµα για να αντιµετωπίσουµε καµµία κρίση πετρελαιοκηλίδας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει το έργο που άφησε ηµιτελές τον Νοέµβριο, πριν ακόµα
επανιδρυθεί το Υπουργείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αδιαφορώντας για
τις επερχόµενες καταδίκες της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Επιλέγει να νοµοθετήσει όχι απλά εκτός, αλλά αντί-
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θετα µε το πνεύµα και το γράµµα των οδηγιών της Σύµβασης της
Γενεύης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αποσύρετε το νοµοσχέδιο αυτό, που δηµιουργεί περισσότερα
προβλήµατα από όσα ήδη έχετε προκαλέσει µε την αλλοπρόσαλλη πολιτική σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, τον λόγο έχει για ένα λεπτό ο
Υπουργός κ. Μηταράκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ τον κ. Σαντορινιό για την παρέµβασή του και
για το γεγονός ότι απάντησε µόνος στις ερωτήσεις του εν είδει
ρητορικής απάντησης.
Έχω ήδη πει από την επιτροπή, κύριε Σαντορινιέ –ίσως να µην
ήσασταν στην επιτροπή- ότι έπρεπε να µετακινηθούν άτοµα που
φτάσανε τον Μάρτιο, όπου ίσχυε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και κατά συνέπεια ήταν κρατούµενοι παρανόµως εισελθόντες, µαζί µε αστυνοµικούς από έντεκα νησιά του Αιγαίου σε
διαφορετικές δοµές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Υπήρχε µία σκέψη να χρησιµοποιήσουµε τα πλοίο της γραµµής και να µπούνε
πάρα πολλοί…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μια κατεύθυνση. Στον Πειραιά
πήγαιναν, στην Αθήνα.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Δεν ήταν Πειραιάς. Δεν είστε σωστά ενηµερωµένος. Πήγαν
από την Τζιά στην Καβάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δροµολόγιο της
γραµµής για Καβάλα. Και από άλλα νησιά πήγαν Καβάλα. Πήγαν
από διάφορα σηµεία σε διάφορα σηµεία.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, όχι
διάλογο για να µην καθυστερούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Και αντιλαµβάνεστε ότι έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραµµα
µετακινήσεων, να πάνε σε συγκεκριµένες ώρες σε συγκεκριµένα
σηµεία από πολλαπλά νησιά.
Επιλέχθηκε -και νοµίζω εν µέσω κορωνοϊού, σωστά επιλέχθηκε- να µην µπουν στο πλοίο της γραµµής, µε επιβάτες που ξεκινούσαν απ’ αυτά τα νησιά για να πάνε µόνοι τους στον Πειραιά
για προσωπικές υποθέσεις. Επιλέχθηκε λοιπόν η λύση να µεταφερθούν σε πολλαπλά δροµολόγια από έντεκα νησιά δύο χιλιάδες άτοµα. Και νοµίζω ότι τελικά καταφέραµε να γίνει όλο αυτό
χωρίς κανένα κρούσµα και χωρίς κανένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μήπως γράφει «Σάµος» εκείνη η καρέκλα, γιατί και ο προηγούµενος, ο κ. Στεφανάδης εκεί καθόταν;
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλούς οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ να επαίρονται
ότι δήθεν οι ροές στα νησιά υπερδιπλασιάστηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας εν σχέσει µε το χρονικό διάστηµα που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι
αλήθεια. Δεν µας είπαν όµως πόσο χαµηλός ήταν επί Νέας Δηµοκρατίας ο αριθµός το 2012, το 2013, το 2014, για να γίνει σύγκριση. Όµως, ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά.
Το 2015, µε κυβέρνηση πλέον ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθµός των µεταναστών προσφύγων –προσέξτε- από τις σαράντα τρεις χιλιάδες
τριακόσια δέκα οκτώ άτοµα που ήταν το 2014, εκτινάσσεται το
2015 σε οκτακόσιες εξήντα µία χιλιάδες εξακόσια τριάντα άτοµα
-ακούσατε καλά-, εκ των οποίων το 95% προήλθε από τα θαλάσσια σύνορα. Μόνο από τη Λέσβο πέρασαν πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες.
Θυµόσαστε τι µεσολάβησε γι’ αυτή την εκτίναξη του αριθµού;
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Η δήλωση του κ. Τσίπρα ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα,
καθώς και η τοποθέτηση των αρµοδίων Υπουργών ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να εισέρχονται, να λιάζονται και µετά να εξαφανίζονται προς άλλους προορισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εµφανίστηκαν τα φαινόµενα της Ειδοµένης και του κλεισίµατος των συνόρων από γειτονικές χώρες της Σένγκεν.
Κι όλα αυτά για ποιο λόγο; Γιατί έπαυσε η αποτελεσµατική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, µε αποτέλεσµα οι µεταναστευτικές ροές, οι διακινητές δηλαδή, να εκµεταλλευτούν τη νέα
ιδεολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξαν να ακολουθήσουν
τις ροές από το Αιγαίο και τα τουρκικά σύνορα.
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να διορθωθεί το πρόβληµα µε την
κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας τον Μάρτιο του
2016, που στην ουσία τα νησιά του Βορείου Αιγαίου -και κυρίως
η Λέσβος- κατέστησαν αποθήκες ψυχών υπό δραµατικές συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των µεταναστών.
Να ληφθεί δε υπ’ όψιν ότι οι ροές είχαν µειωθεί δραµατικά εν
σχέσει µε το 2015. Το 2017 ήταν τριάντα επτά χιλιάδες και πενήντα χιλιάδες το 2018, εκ των οποίων σήµερα οι Σύριοι είναι
µόλις δύο στους δώδεκα, ενώ το 50% είναι Αφγανοί και Πακιστανοί. Άρα, η πλειονότητα εξ αυτών έχουν προφίλ οικονοµικού µετανάστη και όχι πρόσφυγα.
Επιπλέον, η Κυβέρνησή µας παρέλαβε περίπου εβδοµήντα χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις ασύλου. Εν όψει αυτών, η κατάσταση
αυτή τη στιγµή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι τραγική, καθόσον παραµένουν περίπου σαράντα χιλιάδες αιτούντες άσυλο
και µετανάστες, ενώ µόνο στο νησί της Λέσβου µένουν συνολικά
περίπου είκοσι µία χιλιάδες άτοµα.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα τεσσεράµισι αυτά
χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση πόσοι επέστρεψαν στην Τουρκία, βάσει της κοινής δηλώσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας; Να σας πω; Ακούστε το νούµερο. Μόλις χίλια οκτακόσια
ογδόντα πέντε άτοµα. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των πολιτικών
σας και φυσικά αυτό οφείλεται στην ολιγωρία σας, αλλά πρωτίστως στην ιδεοληπτική σας άρνηση να επιστρέψετε όσους δεν
δικαιούνται καθεστώς πρόσφυγα.
Ας δούµε τώρα τα αποτελέσµατα αυτής της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας του Μαρτίου του 2016 -και παρακαλώ
κρατήστε την ηµεροµηνία, Μάρτιος του 2016- που αποδεχθήκατε
και βαπτίσατε τη δήλωση αυτή ως συµφωνία.
Με το στοιχείο 3 της δήλωσης υποχρεώνεται η Τουρκία να
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα µε σκοπό να αποτρέπει το
άνοιγµα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνοµης µετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρώτησα
τότε τους αρµόδιους Υπουργούς και ρωτώ και τώρα. Τι κάνατε
µε την παραβίαση του όρου αυτού από την Τουρκία; Και γιατί
δεν φυλάξατε έκτοτε τα σύνορα;
Στη συνέχεια, επικαλεστήκατε και επικαλείστε τον γεωγραφικό
περιορισµό, ότι δήθεν σύµφωνα µε τη δήλωση αυτή, πρέπει οι
µετανάστες να παραµένουν στα ελληνικά νησιά µέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους. Αυτό µόνο ερµηνευτικά υποστηρίχθηκε, γιατί το στοιχείο 2 της δήλωσης αναφέρεται µόνο στις
επιστροφές των Συρίων. Το διαβάζω: «Για κάθε επιστροφή Σύριου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα
επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Λίγες µέρες όµως αργότερα, βλέποντας το αδιέξοδο στο
οποίο βρισκόσαστε, ειδικά στις αρχές Απριλίου του ίδιου έτους,
µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ν.4375/16 που εσείς ψηφίσατε, ρυθµίσατε ακριβώς τα αντίθετα. Ακούστε τι λέτε: «Αν υπάρχει σε ένα ΚΥΤ, σε ένα Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπερπληθυσµός, ο διοικητής µπορεί να παραπέµψει έναν αριθµό
στην ενδοχώρα».
Ας δούµε τώρα όµως τι παραλάβαµε εµείς τον Ιούλιο του 2019
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προανέφερα, επί των ηµερών µας υπερδιπλασιάστηκαν οι µετανάστες στα νησιά µας και οφείλω να οµολογήσω ότι καθυστερήσαµε να αντιδράσουµε στην έξαρση των
µεταναστευτικών ροών.
Και βέβαια έγιναν και λάθη και σε µερικές περιπτώσεις δυσανασχέτησε ο κόσµος, όπως παραδείγµατος χάριν στην πατρίδα
µου τη Λέσβο που χωρίς ασφαλή σχεδιασµό και συνεννόηση επιλέγονταν ακατάλληλοι χώροι για δηµιουργία ΚΥΤ, οπότε χρει-
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άστηκε να παρέµβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να βάλει τάξη
στα πράγµατα και να επαναφέρει την ηρεµία.
Όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα κόπτεστε για τον υπερπληθυσµό στις δοµές των νησιών, µπορείτε να µας πείτε τι δοµές
µας παραδώσατε; Γιατί οι δοµές που µας παραδώσατε στη µεν
νησιωτική Ελλάδα ήταν υπερπλήρεις, στη δε ηπειρωτική Ελλάδα
ανεπαρκείς κι έτσι δεν υπήρχαν διαθέσιµες θέσεις. Επιπλέον, παραλάβαµε από εσάς εβδοµήντα χιλιάδες αιτήµατα παροχής ασύλου, χωρίς να τα έχετε διεκπεραιώσει.
Επίσης, την περίοδο 2016-2019 εκδόθηκαν στη Μυτιλήνη είκοσι πέντε χιλιάδες νέα πιστοποιητικά ευαλωτότητος, ώστε να
αποφύγουν την απέλαση όσοι πιστοποιούνταν ως ευάλωτοι. Διερευνά το θέµα η δικαιοσύνη. Εσείς όµως τι κάνατε; Δεν σας προβληµάτισε το θέµα για να δείτε τι γίνεται;
Απλούστατα δεν κάνατε τίποτα, γιατί η πολιτική σας ήταν η ενσωµάτωση όλων στην ελληνική κοινωνία, ασχέτως εάν ήταν πρόσφυγες ή µετανάστες κι όχι η αξιολόγηση των υποβληθέντων
αιτηµάτων ασύλου και η υπαγωγή ή όχι σε καθεστώς πρόσφυγα.
Αντίθετα, τους καλωσορίζατε και τους προσκαλούσατε να έρθουν στην Ελλάδα. Θα καταθέσω πρόσφατο δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ κι εγώ ένα µε δύο λεπτά ακόµη.
Κι απορώ -τώρα ως προς το ΚΚΕ- πώς συµπεράνατε µετά από
αυτά που είπα ότι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ίδια µε
την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω και τις εξής επισηµάνσεις.
Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει διαµορφώσει
µια συγκεκριµένη ενιαία πολιτική ασύλου και να έχει αναµορφώσει, µε βάση τη ρήτρα της αλληλεγγύης, τη µεταναστευτική πολιτική της, πράγµα που δεν έπραξε και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να µιλήσει σκληρά τελευταία στην Ευρώπη για τις παραλείψεις και τις εντεύθεν ευθύνες
τους.
Διερωτώµαι τώρα, όσον αφορά την Ένωση Περιφερειαρχών
και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, αν είναι στις
αρµοδιότητες των περιφερειαρχών, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 186 του ν.3852/10, ο τοµέας προγραµµατισµού ανάπτυξης, κύρια δράση του οποίου είναι η προώθηση των εθνικών
στρατηγικών στόχων. Και δεν αποτελεί εθνικό στρατηγικό στόχο
η αντιµετώπιση του µεταναστευτικού, εν όψει του ότι έχει πλήξει
τον τουρισµό;
Γνωρίζετε, κύριοι περιφερειάρχες και κύριοι δήµαρχοι, ότι στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου οι ακυρώσεις των ταξιδιωτών προσεγγίζουν το 70%; Δεν µπορεί να ζητεί ο Μητσοτάκης από τους
Ευρωπαίους εταίρους µια αναλογική κατανοµή των µεταναστών,
ως υλοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αυτή τη δικαιοσύνη να την αρνείστε στη χώρα µας. Δεν µπορείτε να απαιτείτε αύξηση των
κοινοτικών και δηµοσίων πόρων και να κωφεύετε στην αγωνία
των νησιωτών µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Το ίδιο ισχύει και για τους Βουλευτές όλων των παρατάξεων.
Πρέπει όλοι να βάλουµε πλάτη και να δεχθούν όλες οι περιφέρειες αριθµό µεταναστών και ο «κακός» Μηταράκης να ελαφρυνθεί από το δύσκολο έργο που έχει επωµιστεί.
Επιτάξεις. Μας κατηγορήσατε ότι περάσαµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει ακίνητα, αν
λόγοι δηµόσιας τάξης ή υγείας το επιβάλλουν. Γιατί αυτός ο φαρισαϊσµός;
Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε τον ν.4325/2015 δεν δώσατε τη
δυνατότητα επίταξης προσωπικών περιουσιών; Εσείς δεν διατηρήσατε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του ν.3536 σύµφωνα µε το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Διαβάζω: «Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

την επίταξη των ακινήτων και των κινητών πραγµάτων είναι κάθε
άµεση κοινωνική ανάγκη που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και υγεία». Τι παραπάνω είπε η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου;
Ο κ. Τσίπρας δεν ζήτησε λόγω του κορωνοϊού να επιταχθούν
όλες οι ιδιωτικές κλινικές; Δηλαδή, τι µας λέτε; Υπάρχουν δηµοκρατικές και µη δηµοκρατικές επιτάξεις ανάλογα µε το ποιος τις
νοµοθετεί; Η δηµόσια τάξη και η υγεία δεν µας αφορά όλους;
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στις κλειστές δοµές -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί σας τροµάζουν τα κλειστά κέντρα;
Δεν είναι αναγκαία για την κράτηση των εισερχοµένων παράνοµα
στη χώρα, των παραβατικών, αυτών που απορρίπτεται το αίτηµα
παροχής ασύλου και αυτών που προσβλήθηκαν ή χρήζουν εξέτασης για τον κορωνοϊό; Ποια είναι η πρότασή σας γι’ αυτούς;
Γιατί καλά είναι τα λόγια και οι διακηρύξεις, αλλά λύσεις δεν
ακούω.
Τελειώνω µε µια αναφορά που έγινε προχθές από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στην αρµόδια επιτροπή. Είπε ότι η µονοµελής
Επιτροπή Προσφυγών Ασύλου για τα νησιά -γιατί µόνο γι’ αυτά
θα ισχύσει- δεν παρέχει τα εχέγγυα αντιµετώπισης των αιτηµάτων ασύλου στον β’ βαθµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Πρόεδρε, θα µε κατηγορήσουν για διακριτική ευχέρεια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Μα, τα δικαστήρια, κύριε συνάδελφε, µε µονοµελή σύνθεση,
εκδικάζουν υποθέσεις πολλών εκατοµµυρίων ευρώ στις ειδικές
διαδικασίες. Αν σφάλλουν, υπάρχει το δευτεροβάθµιο δικαστήριο.
Το δικονοµικό µας σύστηµα, όπως τα δικονοµικά συστήµατα
όλων των προηγµένων κρατών δικαίου, στηρίζεται στο ενδεχόµενο λάθος. Γι’ αυτό υπάρχει ο δεύτερος βαθµός, για να κρίνονται όλα µε µεγαλύτερη αξιοπιστία και σιγουριά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Σοφία Σακοράφα από το ΜέΡΑ25, για
επτά λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε λίγους µήνες αναθεωρείτε εκ θεµελίων τη νοµοθεσία για το µεταναστευτικό. Είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστείτε να την αναθεωρήσετε και πάλι γιατί θα
αποδειχθεί αναποτελεσµατική και ατελέσφορη. Οι κυβερνητικές
βελτιώσεις είναι κοντόφθαλµες και αποσπασµατικές, εξυπηρετούν συγκεκριµένες ιδεοληψίες και µικροκοµµατικά συµφέροντα
και δεν πλησιάζουν καν στον πυρήνα του προβλήµατος.
Δώσατε το στίγµα σας µε την αναστολή του δικαιώµατος υποβολής αιτήσεων ασύλου, περιφρονώντας πλήρως το Διεθνές Δίκαιο. Και είναι τραγική η συγκυρία, µιας και αύριο είναι η επέτειος
των εβδοµήντα πέντε ετών από την παγκόσµια νίκη κατά του φασισµού, που έδωσε την ελπίδα στον κόσµο για µια νέα πραγµατικότητα µε σεβασµό στο δίκαιο.
Η εισηγήτρια του κόµµατός µας αναφέρθηκε αναλυτικά και εµπεριστατωµένα στο νοµοσχέδιο. Εγώ προσωπικά θα σταθώ µόνο
σε µερικά σηµεία αποκαλυπτικά των αντιλήψεων και της πολιτικής σας.
Δεν ανανεώσατε τις συµβάσεις σε έµπειρους χειριστές των θεµάτων του ασύλου επειδή ήταν συνδικαλιστές. Στις θέσεις τους
προσλάβατε δέκα µέχρι στιγµής µετακλητούς της επιλογής σας.
Για τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων από µονοµελείς επιτροπές και τις διατάξεις του άρθρου 6 ο στόχος σας είναι προφανής: µεθόδευση διακοπής των συνεντεύξεων και εφαρµογή
τεκµηρίου µη συνεργασίας και αναξιοπιστίας σε βάρος όσων ζητούν άσυλο.
Στο άρθρο 4 ακρωτηριάζετε το τεκµήριο της ανηλικότητας
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ενάντια στις διεθνείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα και την προστασία των ανηλίκων. Δηµιουργείται έτσι ένα εντελώς ανασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά που είναι και θύµατα.
Έχω ένα ακόµη ερώτηµα: Γιατί λείπει η σαφής µεθοδολογία
για τον προσδιορισµό της ασφαλούς τρίτης χώρας εξατοµικευµένα; Κι εξηγώ τι θέλω να πω. Η Τουρκία για την Κυβέρνηση θεωρείται ότι είναι ασφαλής τρίτη χώρα; Και µην κρυφτείτε πίσω
από τη δήλωση -ούτε καν δεσµευτική συµφωνία- µεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα εδώ µια ξεκάθαρη
απάντηση.
Η Τουρκία, κατά την Κυβέρνηση, είναι µια χώρα µε κράτος δικαίου, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διάκριση των εξουσιών; Υπάρχει
στην Τουρκία σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των γυναικών ή των µειονοτήτων; Υπάρχει στην Τουρκία ελευθεροτυπία; Σέβεται το καθεστώς της Τουρκίας το
Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συµβάσεις; Αν είναι έτσι, ας µην
αναφέρεστε πλέον σε σουλτάνους, σε καταπατήσεις δικαιωµάτων και λοιπά.
Κύριοι της Κυβέρνησης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν βελτιώνει τίποτα γιατί απλά σφάλλει κατά την αναγνώριση του στόχου ή και αστοχεί. Ή εθελοτυφλείτε ή δεν αντιλαµβάνεστε τι συµβαίνει. Και οι δύο εκδοχές είναι επικίνδυνες
για τη χώρα.
Δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζετε την προσφυγική, µεταναστευτική κρίση σαν µια κρίση σε αποδροµή, η οποία αφορά µόνο
στη διαχείριση των πενήντα µε εξήντα χιλιάδων εγκλωβισµένων
στην Ελλάδα που ήδη είναι πάρα πολλοί. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα, το οποίο έχει τόσο µέλλον
όσο και οι αιτίες που το γεννούν. Δηλαδή, η πρόκληση και διατήρηση πολεµικών συγκρούσεων, η κλιµατική αλλαγή και η εξαθλίωση ολόκληρων πληθυσµών.
Παράλληλα, η Δύση εργαλειοποιεί ακραία φονταµενταλιστικά
κινήµατα που τα βαφτίζει «ριζοσπαστικό ισλαµισµό», ενώ τίποτα
ριζοσπαστικό δεν έχουν. Ταυτόχρονα, στοχοποιεί κάθε πραγµατικά ριζοσπαστική προοδευτική και δηµοκρατική φωνή στον τρίτο
και τον αναπτυσσόµενο κόσµο.
Πρωταγωνίστριες σε αυτό το παιχνίδι είναι οι ισχυρές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωµένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ,
που µάχονται στη γεωπολιτική σκακιέρα, υπηρετώντας τα οικονοµικά συµφέροντα, που διαπλέκονται µε τις κυβερνήσεις τους,
αδιαφορώντας για την καταστροφή του κόσµου. Την ίδια στιγµή
οι ίδιες αυτές χώρες θέτουν βέτο για να µην υποδεχτούν τους
πρόσφυγες που δηµιουργεί η δική τους πολιτική.
Δεν θέλουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στρατόπεδα συγκέντρωσης στα εδάφη τους. Ανέθεσαν σε άλλους και κυρίως,
στην Ελλάδα αυτό το έργο. Κι εδώ είναι η ευθύνη των προηγούµενων, αλλά και της σηµερινής Κυβέρνησης.
Σε ποιο από όλα τα διεθνή φόρα που συµµετέχει η χώρα µας,
ισότιµα όπως ισχυρίζεστε, ψελλίσατε έστω και µια αντίρρηση,
µια επιφύλαξη, τέλος πάντων, που να αναδεικνύει το πραγµατικό
πρόβληµα;
Πότε θέσατε το συµφέρον της Ελλάδας εναρµονισµένο και
συµπορευόµενο µε το Διεθνές Δίκαιο απέναντι και πάνω από το
συµφέρον των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων, αυτών που
ονοµάζουµε εταίρους;
Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για το µέλλον, αφού είναι προφανές ότι αυτό το πρόβληµα είναι διαχρονικό και διογκούµενο
παγκοσµίως;
Ακόµη και αν η Τουρκία τηρήσει τα συµφωνηµένα, οι πάνω από
τρία εκατοµµύρια πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός της
δεν θα πάψουν να έχουν την ελπίδα για µια καλύτερη ζωή σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος που στη συντριπτική τους πλειονότητα,
αυτό το κράτος δεν είναι η Ελλάδα.
Η πάγια τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η χώρα
µας και η σηµερινή Κυβέρνηση είναι να πειθαρχεί απλώς στα
βέτο που θέτουν οι άλλοι, των χωρών του Βίσεγκραντ, παραδείγµατος χάριν.
Εσείς θέλω να µου πείτε πότε θα αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε αυτό το όπλο που λέγεται βέτο, όχι για να υποστηρίξετε
αντιευρωπαϊκές και παράνοµες πρακτικές, όπως οι παραπάνω
χώρες, αλλά αντιθέτως για να υποστηρίξετε τα ευρωπαϊκά κε-
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κτηµένα που ταυτίζονται µε το εθνικό συµφέρον.
Πότε σκέπτεστε, αν σκέπτεστε, να θέσετε βέτο για την εφαρµογή µιας απόφασης που έχει ήδη ληφθεί, για την αναλογική,
δηλαδή, απορρόφηση προσφύγων και µεταναστών από όλες τις
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το ΑΕΠ και τον πληθυσµό που έχει η καθεµιά απ’ αυτές;
Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών όταν υποδείξαµε την άσκηση
βέτο στο Eurogroup εν όψει της διαπραγµάτευσης για το ευρωοµόλογο, έσπευσε έντροµος να το αποποιηθεί από Βήµατος Βουλής, απεµπολώντας εκ των προτέρων οποιοδήποτε διαπραγµατευτικό µέσο.
Εάν αυτή η συµπεριφορά αντανακλά τη γενικότερη πολιτική
απόφαση της Κυβέρνησης για τη στάση της και τις σχέσεις της
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν έχει νόηµα όσα νοµοσχέδια κι αν φέρετε.
Εάν το εύρος άσκησης πολιτικής της Κυβέρνησης εξαντλείται
στην τυφλή υπακοή σε αποφάσεις που λαµβάνονται ερήµην µας,
να το πείτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ευθαρσώς στον
λαό, να οµολογήσετε ευθέως ότι η Κυβέρνησή σας προορίζει το
ελληνικό Κοινοβούλιο να επικυρώνει απλώς όσα του παραγγέλνουν τα βέτο και τα πολιτικά σχέδια των άλλων. Και παρακαλώ
για λόγους ελάχιστης εθνικής αξιοπρέπειας να πάψετε να παρουσιάζετε την πλήρη υποταγή σαν δήθεν γεωπολιτική αναβάθµιση.
Σήµερα στο νοµοσχέδιο κάνετε κι ένα ακόµα άκρως επικίνδυνο
βήµα. Με πρόφαση την αντιµετώπιση του προβλήµατος, στοχοποιείτε µε την πολιτική σας τους πρόσφυγες, τους φτωχούς και
τους κατατρεγµένους του κόσµου, κλείνοντας το µάτι στην ακροδεξιά µισαλλοδοξία που προσπαθείτε να εγκολπωθείτε και να
υιοθετήσετε. Και είναι πολύ εύκολο να κάνετε τον «παλληκαρά»
στους εξαθλιωµένους και να υποτάσσεστε πειθήνια στους ισχυρούς. Η συνειδητά λανθασµένη πολιτική στόχευση και η επικοινωνιακή υποκρισία πρέπει να έχουν και όρια.
Αναφέρω ένα επίκαιρο χαρακτηριστικό παράδειγµα από άλλο
πεδίο της πολιτικής σας και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε πολιτικά το τραγικό γεγονός
στην Marfin και εξαγγέλλετε τιµητικές πλακέτες. Όµως, κύριε
Υπουργέ, έχετε ήδη καταθέσει από τον Νοέµβριο αναίρεση στο
Συµβούλιο της Επικρατείας για τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις
του δηµοσίου, υποβάλλοντας σε εξαντλητικούς δικαστικούς
αγώνες τις οικογένειες των θυµάτων που δήθεν τιµάτε.
Αυτό δεν θα ήθελα εγώ να το χαρακτηρίσω -το αφήνω σε αυτούς που µας ακούν- αλλά θα περιµένω, γιατί υπάρχουν κάποιες
πληροφορίες που το λένε, να παραιτηθείτε του δικαιώµατός σας.
Ελπίζω ότι αυτό θα το δούµε, ώστε να µπορέσουµε να σας κρίνουµε και γι’ αυτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Παραιτείται.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κλείνω,
λοιπόν, µε µια επισήµανση. Η πραγµατικότητα πάντα θα εκδικείται όποιον επιµένει να υποκρίνεται ότι την αγνοεί. Στη σηµερινή
συγκυρία τέτοιου είδους πολιτική γεννά έντονη ανησυχία γιατί
είναι επικίνδυνη για το παρόν και για το µέλλον της χώρας. Κι
εµείς, κύριε Πρόεδρε, µε τις µικρές µας δυνάµεις απευθύναµε
προσκλητήριο και συστράτευση και αντίσταση απέναντι σε αυτή
την προοπτική.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Πρόεδρο και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος, για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Μια σύντοµη διευκρίνηση θέλω να
κάνω.
Επειδή είναι η δεύτερη φορά στη σηµερινή συνεδρίαση που
εγκαλούµεθα γιατί δεν έχουµε ασκήσει ή γιατί δεν ασκούµε βέτο,
όπως µόλις τώρα από την εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, αλλά και
προηγουµένως από την επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, κ. Γεννηµατά,
θέλω να διευκρινίσω κάτι.
Μας ζητάτε και µας εγκαλείτε γιατί δεν έχουµε ασκήσει βέτο
σε µια διαπραγµάτευση που δεν έχει ξεκινήσει κι ενώ σας παρουσίασα λεπτοµερώς όλες τις κινήσεις προετοιµασίας ενίσχυ-
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σης της διαπραγµατευτικής θέσεως της Ελλάδας που έχουµε
κάνει, που έχουµε την οµάδα των πέντε χωρών πρώτης γραµµής.
Φτιάξαµε µια συµµαχία -και αυτά δεν είναι εύκολα πράγµατα, έχουµε φτιάξει την οµάδα της Ανατολικής Μεσογείου όπου συµµετέχουµε -και είναι στα Πρακτικά και παρακαλώ να δείτε όλα τα
χαρτιά που καταθέσαµε- πρωτοβουλιακά σε κάθε στάδιο, σε
κάθε παραµικρή εξέλιξη της προετοιµασίας της διαδικασίας.
Πώς έρχεστε και µας ζητάτε να κάνουµε κάτι πριν αρχίσει η διαδικασία;
Αυτό ξέρετε τι δείχνει; Δείχνει αφ’ ενός ότι δεν έχετε παρακολουθήσει πού βρίσκεται η διαδικασία της προετοιµασίας για το
Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου κι αφ’ ετέρου,
αταβιστικά και ανακλαστικά κάνετε µόνο βέτο.
Δεν έχετε µια δηµιουργική στάση απέναντι στα πράγµατα. Δεν
υποστηρίζετε ούτε έχετε επιχειρήµατα για να υποστηριχθεί µια
θέση. Ξέρετε, το βέτο είναι η αποτυχία της πειθούς των εθνικών
θέσεων. Τότε καταλήγεις στο βέτο, όταν οι θέσεις σου δεν έχουν
ασκήσει την απαραίτητη πειθώ ώστε να βρουν στήριξη. Είναι
απονενοηµένη ενέργεια αποτυχίας πειθούς των θέσεών σου.
Ας ξεκινήσει η διαπραγµάτευση, ας δείτε πώς πάµε. Δεν έχει
καταθέσει ακόµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της και
µας καλείτε να κάνουµε βέτο σε κάτι που δεν ξέρετε και που δεν
ξέρουµε; Ας σοβαρευτούµε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ένα
λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κυρία Σακοράφα, έχετε το λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το θέµα
του βέτο είναι µια διαδικασία που και ο κύριος Υπουργός κι εγώ
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο κάναµε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εγώ θα σας µιλήσω για ένα πολύ πρόσφατο βέτο.
Θα σας µιλήσω για το ευρωοµόλογο που κάποιος έβαλε βέτο
κι επειδή ακριβώς έβαλε βέτο, δεν µπόρεσε να περάσει. Κι έβαλε
βέτο µε τη στήριξη της Γερµανίας. Το γνωρίζετε. Μην ξαναµιλήσετε, λοιπόν, σε εµένα προσωπικά γι’ αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Σακοράφα, ευχαριστούµε πάρα πολύ. Κάναµε µια υπέρβαση τώρα
για ένα δευτερόλεπτο. Κατανοείτε ότι είναι και Πρόεδρος.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση, για έξι λεπτά. Κύριε Χήτα, µου είπε να σας θυµίσω ο Πρόεδρός σας από την Ελληνική Λύση ότι έχετε έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ένα λεπτό παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ξέρετε ότι είµαι πολύ ευγενικός και προσαρµοστικός. Ξεκινάω
πολύ γρήγορα. Δεν έχω χρόνο. Έχω µόλις έξι λεπτά.
Να κρατήσουµε τι ακούµε σήµερα εδώ από τους Υπουργούς,
από τον κ. Μηταράκη που νοµοθετεί και τον κ. Κουµουτσάκο.
Ακούσαµε τον Υπουργό που νοµοθετεί να καταγγέλλει ουσιαστικά και να λέει ότι µας εκµεταλλεύονται στην Ελλάδα και ότι
τα κονδύλια της Ελλάδος τα εκµεταλλεύονται οι ΜΚΟ. Το σηµείωσα και το λέω πρώτο.
Μα, εσείς πρέπει να τα σταµατήσετε αυτά. Αυτή είναι δουλειά
δική µας, να παρατηρούµε και να καταγγέλλουµε. Εσείς πρέπει
να τις κλείσετε τις ΜΚΟ, έχετε τη δύναµη. Βλέπετε, λοιπόν,
χρήµα το οποίο είναι για την Ελλάδα να το χρησιµοποιούν και να
το εκµεταλλεύονται οι ΜΚΟ και το αφήνετε;
Το ερώτηµά µας είναι ένα και µοναδικό. Γιατί δεν τις κλείνετε;
Δεν έχει απαντήσει κανένας. Γιατί δεν τις κλείνετε; Κλείστε τις.
Λέτε ότι πολλές είναι παράνοµες. Παραδέχεστε όλα όσα λέει η
Ελληνική Λύση, αλλά δεν τις κλείνετε, τις κρατάτε ανοικτές.
Επίσης, πρέπει να ξεχωρίσουµε κάτι. Άλλο το νοµοσχέδιο που
φέρνει σήµερα εδώ ο κ. Μηταράκης, το οποίο είναι απαράδεκτο
-και θα πω τι καταφέρνει- και άλλο αυτό που µας είπε ο κ. Κουµουτσάκος, ο οποίος είναι στο κοµµάτι της εξωτερικής πολιτικής
περισσότερο, κι εγώ το αντιλαµβάνοµαι. Να κρατήσουµε σήµερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

στην Αίθουσα αυτή τι είπε ο κ. Κουµουτσάκος, για να τα ακούσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες.
Τι αποκάλυψε; Διότι κάποιοι δεν το ξέρουν, αλλά για εµάς είναι
γνωστό. Αποκάλυψε σχετικά µε τη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ -να το
πω απλά και λαϊκά, ήταν ένα δηµιούργηµα του ΣΥΡΙΖΑ- ότι όσοι
πάνε από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα δεν έχουν δικαίωµα να
επιστραφούν πίσω. Ναι ή όχι; Μάλιστα. Αυτό είναι δηµιούργηµα
του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα προσπαθήσουµε ως χώρα, ως Ελλάδα -γιατί είναι δικό µας
θέµα, κύριε Κουµουτσάκο, όλων των Ελλήνων και σε αυτό το
κοµµάτι πρέπει να είµαστε ενωµένοι για να το πετύχουµε- να το
αλλάξουµε. Δύσκολο. Πού να βρεις Τούρκο να κάνεις διάλογο
εδώ και να συνεννοηθείς; Όµως, προς το παρόν ισχύει ότι όποιος
µεταφέρεται από τα νησιά στην ενδοχώρα δεν µπορεί να γυρίσει
πίσω.
Αφού ισχύει αυτό, γιατί δεν σταµατάτε και δεν κλείνετε το «mitarakis travel», που τους έχει πάρει όλους και πηγαίνει διακόσιους
στις Σέρρες, τριακόσιους εδώ, τετρακόσιους εδώ, πεντακόσιους
εδώ; Σταµατήστε τις µεταφορές. Έτσι θα αδειάσετε τα νησιά,
φορτώνοντας όλους τους λαθροµετανάστες στα υπόλοιπα σηµεία;
Θα σας πω τι πετυχαίνει το νοµοσχέδιο αυτό πολύ απλά. Κάνετε βόλτες τους λαθροµετανάστες. Αυτό κάνετε. Τους κάνετε
βόλτες. Τους παίρνετε από εδώ και τους πάτε από εκεί. Τους διαχέετε. Τους κάνετε βόλτες. Αυτό το πετυχαίνετε. Τους νταντεύετε και τους φροντίζετε. Αυτό το πετυχαίνει όντως το νοµοσχέδιο
αυτό.
Και απαντώ στο ερώτηµα γιατί δεν το ψηφίζουµε. Τι να ψηφίσουµε απ’ αυτό το νοµοσχέδιο, κύριοι Υπουργοί; Είναι δυνατόν
να ψηφίσει ποτέ η Ελληνική Λύση αυτό το νοµοσχέδιο; Τους πληρώνετε, τους ταΐζετε, τους προσφέρετε τα πάντα. Τους έχετε δηµιουργήσει έναν επίγειο παράδεισο στη χώρα µας, κατά µεγάλο
ποσοστό. Επίγειο παράδεισο!
Αυτοί από τα λεφτά που παίρνουν, από τα 400 και 500 ευρώ
τον µήνα, κρατάνε 50 ευρώ –τόσο είναι ο µισθός εκεί που ήτανκαι τα υπόλοιπα 450 τα στέλνουν πίσω, αγοράζουν σπίτια, φροντίζουν τις οικογένειές τους. Μια χαρά είναι. Και στηρίζετε τις
µπίζνες των ΜΚΟ. Αυτό κάνετε.
Καλά είναι τα λόγια, καλοί είναι οι στόχοι, καλές είναι οι βλέψεις, καλός είναι ο διάλογος για το τι θέλουµε να πετύχουµε
κ.λπ., αλλά ξεκινήστε όµως από κάπου. Κλείστε τις ριµάδες τις
ΜΚΟ. Κλείστε τις. Τι φοβάστε; Για τον Θεό, εσείς παραδέχεστε
ότι σπαταλάνε και καταχρώνται δικό µας χρήµα, της Ελλάδος.
Ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι για την Ελλάδα τα διαχειρίζονται
αυτές. Το είπατε εσείς πριν από λίγο.
Κύριε Λοβέρδο -έφυγε ο κ. Λοβέρδος- σαν πολλά λάθη δεν µαζεύτηκαν; Λάθος τα voucher. Το παραδεχθήκατε. Είναι πολιτική
ανδρεία να παραδέχεται κανείς τα λάθη του. Όµως, σαν πολλά
να είναι τα λάθη και τα λάθη αυτά πληρώνονται, τα πληρώνει ο
ελληνικός λαός. Διότι αν τα voucher προλάβετε και τα πήρατε
πίσω, γιατί είχε µυρωδιά σκανδάλου, εδώ το λάθος είναι µεγάλο.
Πέρασαν εννέα µήνες και µας είπατε ότι ήταν λάθος, ότι «είχαµε
καταργήσει το Υπουργείο, το παραδεχόµαστε».
Ακούστε λίγο. Το λάθος αυτό κόστισε εννιά µήνες στη χώρα
µας, πάρα πολλά χρήµατα στους Έλληνες πολίτες, δεν έλυσε
κανένα πρόβληµα στο λαθροµεταναστευτικό κι εσείς ήρθατε
στην εξουσία, λέγοντας ότι είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε το
πρόβληµα αυτό. Αυτό µας λέγατε. «Αυτό είναι το πρόγραµµά µας
και είµαστε έτοιµοι να καθαρίσουµε το πρόβληµα αυτό».
Και µας λέτε σήµερα εδώ ότι ήταν λάθος µετά από εννιά
µήνες! Ποιος θα πληρώσει το λάθος αυτό; Ποιος θα πληρώσει
για το λάθος αυτό; Εσείς παραδεχθήκατε ότι είναι λάθος, λάθος.
Τι να το κάνουµε το λάθος; Διότι σαν πολλά µαζεύτηκαν τα λάθη.
Κι επειδή κάποια στιγµή πήγα και να δακρύσω µε αυτά που
ακούω λες και µιλάµε σε µια άλλη Βουλή και όχι στην ελληνική
Βουλή για το πώς θα σώσουµε την Ελλάδα και τους Έλληνες για
να σκύψουµε πάνω από τα προβλήµατά τους, θα σας δείξω και
θα καταθέσω µετά στα Πρακτικά εικόνες για το τι κάνουν τα παιδάκια αυτά που έρχονται στη χώρα µας. Εικόνες καταστροφής
από τα νησιά µας, βεβηλωµένοι ναοί, σκόνη και θρύψαλα και κοµµάτια.

12709

Εδώ δείτε τα πάντα. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, να τα πάρετε να τα δείτε όµως. Είναι έγχρωµες τυπωµένες εικόνες, να
δείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά µας. Δεν µιλάω για
τα υπόλοιπα που κλέβουν τα χωράφια µας, σφάζουν τα ζώα µας,
µπουκάρουν στα σπίτια, κ.λπ.. Αυτά αφήστε τα. Εδώ, κύριε Λιβανέ, να τα δείτε µετά πριν ανέβετε, γιατί βλέπω σηµειώνετε. Να
τα δείτε, όµως, δεν τα καταθέτω τζάµπα. Θέλω να τα δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες εικόνες, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα προχωρήσω, γιατί πρέπει να τρέξω πραγµατικά, έχουµε
πολλά, έχουµε καταθέσει και την τροπολογία. Ας πάω στην τροπολογία της κ. Κεραµέως. Δεν µπορεί ποτέ η Ελληνική Λύση να
βάλει την υπογραφή της σε αυτήν την τροπολογία, µε κάµερες
στα σχολεία στα δηµοτικά ή στα γυµνάσια να κάνουν µάθηµα οι
µαθητές.
Λέµε όχι στην τροπολογία της κ. Κεραµέως, γιατί η πλατφόρµα
-είναι µια ιδιωτική πλατφόρµα που φιλοξενείται για να στήσει όλο
αυτό το έργο- ζήτησε ούτως ή άλλως πολλά στοιχεία για να έχεις
εγγραφείς. Μίλησα έξω και µε πολλούς τεχνικούς που είναι ειδικοί στους υπολογιστές και δεν υπάρχει περίπτωση να προστατεύσεις τα προσωπικά σου δεδοµένα. Μπορεί εγώ δηλαδή να
κάνω µάθηµα εκείνη την ώρα, να είναι ένας φίλος µου δίπλα, να
καταγράψει µια εικόνα και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν προστατεύεσαι
µε τίποτα. Επίσης, λέτε µέσα για επιδηµίες, δεν λέτε για πανδηµίες. Επιδηµία είναι και η εποχική γρίπη. Εµένα δεν µου αρέσει
αυτό και φυσικά είµαστε αντίθετοι σε αυτό.
Πάω γρήγορα σε µια ευχάριστη είδηση, για να πούµε και κάτι
ευχάριστο, κύριε Πρόεδρε. Το Συµβούλιο της Επικρατείας σήµερα πήρε µια απόφαση, ότι είναι νόµιµος ο εκκλησιασµός και η
πρωινή προσευχή στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά. Να και µια
ευχάριστη είδηση, γιατί ό,τι θυµίζει χριστιανισµό και Ελλάδα το
καταργούµε στην Ελλάδα. Βγήκε το Συµβούλιο της Επικρατείας
σήµερα λοιπόν και είπε ότι είναι νόµιµο και είναι αναγκαίο, όπως
είπε, γιατί έτσι υπηρετείται ο συνταγµατικός σκοπός της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Είναι το άρθρο
16, παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Ευτυχώς που υπάρχουν και
τέτοιες ειδήσεις!
Κύριε Λιβανέ, άκουσα να λέτε προηγουµένως ότι κάποιες από
τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης µπορεί να είναι και εφαρµόσιµες, κάποιες µπορεί και να τις έχετε υιοθετήσει. Εµείς ξέρουµε
από την αντιπολιτευτική στάση που έχουµε µε τις προτάσεις ότι
πολλά από αυτά που έχουµε πει έχουν γίνει πράξη. Εµάς µας ικανοποιεί αυτό, αυτό είναι το χειροκρότηµά µας, το µπράβο του
κόσµου και ότι η λογική µας βρίσκει εφαρµογή µέσα στο Κοινοβούλιο.
Είπαµε, ρε παιδιά, όµως όχι και έτσι, τέτοια αντιγραφή. Σήµερα
ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε αγρόκτηµα για τον πρωτογενή τοµέα
και έκανε ειδικό σόου εκεί για τον πρωτογενή τοµέα, αυτό το
οποίο φωνάζουµε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρωτογενής τοµέας
τέταρτης και πέµπτης γενιάς, πάµε να στηρίξουµε τους αγρότες
µας, την ιχθυοκαλλιέργεια, τους κτηνοτρόφους. Επιτέλους, πήρατε µπρος, µας αντιγράφετε και σε αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ήθελα να πω και άλλα, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόµατί µου». Είναι πιο µεγάλη και
βαθιά η ανάγκη µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ και εγώ και
να αποτίσω την οφειλόµενη τιµή στην µνήµη του Δηµήτρη Κρεµαστινού και εποµένως δεν θα ασχοληθώ καθόλου µε µισαλλόδοξα πράγµατα που ακούστηκαν λίγο πριν.
Ο Δηµήτρης Κρεµαστινός είναι µια προσωπικότητα που νοµίζω
ότι θα την µνηµονεύουµε πολλά χρόνια. Εγώ είµαι µεγαλύτερος,
εύχοµαι και οι νεότεροι στον πολιτικό βίο της χώρας να πάρουν
σκυτάλη από έναν άνθρωπο που απέπνεε γενική παραδοχή και
αναγνώριση και στο πολιτικό και στο προσωπικό επίπεδο µε την
ευθύτητά του και την ειλικρίνειά του, την απουσία κάθε προκα-
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τάληψης, αλλά και ταυτόχρονα την σταθερότητα και την αυστηρότητα των τοποθετήσεών του και των συµπεριφορών του.
Μας έχει διδάξει ο Δηµήτρης Κρεµαστινός. Άλλες φορές µπορέσαµε και βρήκαµε την ευκαιρία να του το εκδηλώσουµε, άλλες
φορές απλώς µας γέµισε µια αγαλλίαση η παρουσία του. Του
οφείλουµε πολλά. Αιωνία η µνήµη του και θα είναι πάντα ένας
φωτεινός φάρος και φάρος όχι χαµηλών τόνων, υψηλής διεισδυτικότητας σε αυτό το ήπιο ύφος µε το οποίο εκφραζόταν. Η µεγιστοποίηση της διεισδυτικότητας του λόγου του ήταν ακριβώς
η διαφορά που κάνει τις µεγάλες κραυγές να είναι τίποτα και τα
συνετά λόγια να είναι µεγάλης δύναµης απεύθυνση.
Θα πω δύο λόγια για το νοµοσχέδιο και για την πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης σήµερα. Μας περιέγραψε
ο κ. Μηταράκης -ο κ. Κουµουτσάκος αναφέρθηκε σε άλλα ζητήµατα, εάν βρω λίγο χρόνο θα πω και για αυτά, είναι σηµαντικά- ή
την πέµπτη ή την έκτη ή την δέκατη ενδεχοµένως εκδοχή της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας στο µεταναστευτικό-προσφυγικό.
Κάθε φορά που έρχεται ο αρµόδιος κατά καιρούς Υπουργός
της Νέας Δηµοκρατίας για το προσφυγικό έρχεται -και µαζί συνοδεύεται και από τους Βουλευτές- µε µια µεγάλη αυτοπεποίθηση, µε µια τεχνική που δεν θέλω να την χαρακτηρίσω, αλλά
λες και δεν έχουν συµβεί όλα αυτά που έχουν συµβεί και µας
λένε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα, σχέδιο, υπάρχουν λύσεις,
υπάρχει κατανόηση των δεδοµένων!!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κρίσιµη φάση που οξύνθηκε
ιδιαίτερα και µεγιστοποιήθηκαν οι ροές µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, δηλαδή από το 2015, δεν άρχισε το 2015, άρχισε το 2014. Δεν είναι καθόλου σωστά, είναι παραπλανητικά τα
στοιχεία που ανέφερε και ο κ. Αθανασίου πριν. Το δεύτερο εξάµηνο του 2014 άρχισαν βήµα-βήµα, µέρα-µέρα, µήνα-µήνα να
ανεβαίνουν οι ρυθµοί, γιατί έπεσε το Κοµπάνι. Δύο εκατοµµύρια
Σύριοι και άλλοι που περίµεναν ότι υπήρχε µια ελπίδα να επιστρέψουν έχασαν την ελπίδα. Και ταυτόχρονα επειδή επρόκειτο και
για ανθρώπινο δυναµικό, ένα ποσοστό υψηλής ειδίκευσης, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, µαθηµατικοί, φυσικοί και πολλοί
άλλοι, η Μέρκελ έστειλε το µήνυµα ότι πεντακόσιες, εξακόσιες,
οκτακόσιες χιλιάδες είναι καλοδεχούµενοι.
Η Ευρώπη µιλούσε για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
η Ελλάδα ανταποκρίθηκε και η ελληνική κοινωνία ανταποκρίθηκε
και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε και δεν πέρασε ούτε
ένας στις οκτακόσιες, εννιακόσιες χιλιάδες που πέρασαν χωρίς
να καταγραφεί είτε στο αυτόµατο σύστηµα στο EURODAC είτε
στο δακτυλικό, µε πολύ συστηµατικό τρόπο σε δύσκολες συνθήκες, ακραίες συνθήκες και µε µια κυβέρνηση που όντως δεν ήταν
έµπειρη σε αυτό.
Γιατί; Γιατί το προσφυγικό, που είναι τόσο δύσκολο και τόσο
αντιφατικό και τόσο δυναµικό στην εξέλιξή του κάθε στιγµή και
κάθε µέρα είναι διαφορετικό, θέλει ένα εργαλείο -θέλει πολλά,
πάρα πολλά και σχέδιο και γνώση και σεβασµό στην νοµιµότηταένα εργαλείο που είναι αναντικατάστατο, την αλληλεγγύη. Εάν
δεν υπάρχει η κατανόηση της βαθύτατης ιστορικής υποχρέωσης
για αλληλεγγύη, γιατί το προσφυγικό έρχεται από πολύ µακριά
και πάει πολύ µακριά, αν δεν υπάρχει η κατανόηση όχι µόνο η
νοµική, όχι µόνο η ανθρώπινη και η συναισθηµατική, αλλά και η
λειτουργική του εργαλείου της αλληλεγγύης δεν µπορεί κανένα
κράτος, καµµία κυβέρνηση, καµµία κοινωνία να χειριστεί και να
αντιµετωπίσει αυτό το δυναµικό φαινόµενο και να το αντιµετωπίσει σωστά, ανθρώπινα, νόµιµα, αλλά σε ένα βαθµό ή και σε µεγάλο βαθµό επ’ ωφελεία και της κάθε χώρας, όχι εκµεταλλευόµενη τις ευκαιρίες, αλλά εντάσσοντας σε αυτόν τον σχεδιασµό δυνατότητες που υπάρχουν και πραγµατικά υπάρχουν.
Αυτό είναι, λοιπόν, που λείπει από τη Νέα Δηµοκρατία, που επιµένει την ηµέρα του θανάτου του Δηµήτρη Κρεµαστινού, µε το
µήνυµα που στέλνει, να µιλά ακόµη για τα «λιάζονται», για τα
ανοιχτά σύνορα, για το ένα, για το άλλο και για ένα σωρό άµεσα
ή έµµεσα ξενοφοβικά µηνύµατα.
Δεν είναι δυνατόν να το χειριστείτε. Είναι δύσκολο θέµα. Πραγµατικά, είναι δύσκολο θέµα. Δεν θα κάνω αφ’ υψηλού κριτική στο
ένα ή στο άλλο λάθος, αλλά εάν θέλει η Νέα Δηµοκρατία, όσο
θα έχει την κυβερνητική ευθύνη, να κάνει ένα βήµα µπρος, ας
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επιλέξει να συγκρουστεί µε τη ξενοφοβία και ας αναδείξει τις
αρετές της ελληνικής ψυχής, που έχουν και την αγάπη και την
αλληλεγγύη προµετωπίδα, που µπορούν να είναι, πραγµατικά,
όπλα πάρα πολύ αποτελεσµατικά για την αρµονική διαχείριση
του προσφυγικού-µεταναστευτικού τόσο για τους πρόσφυγες
και µετανάστες όσο και για τον ελληνικό λαό, γιατί κανείς δεν θα
χάσει από µια τέτοια κατεύθυνση.
Σε αυτό είναι που υπολείπεστε πάρα πολύ νοµικά, ιστορικά και
πρέπει αυτό να το καλύψετε πάρα πολύ γρήγορα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Δρίτσα.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αλλιώς σκεφτόµουν να ξεκινήσω, αλλά άκουσα τον κ. Δρίτσα
να λέει ότι έρχονταν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες και το 2014.
Μάλιστα. Οι πρόσφυγες, όµως. Μάλιστα. Και τα νούµερα δεν
έχουν καµµία σχέση. Από τις εβδοµήντα επτά χιλιάδες που ήρθαν το 2014, οι τριάντα δύο χιλιάδες, σχεδόν οι µισοί, ήταν Σύριοι.
Άρα, λοιπόν, επειδή το ακούω πολλές φορές, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποσείσει από πάνω του αυτήν τη βαριά ευθύνη, ότι
φθάσαµε ξαφνικά από το 2014 των εβδοµήντα χιλιάδων, που
υπήρχε και λόγος να έρθουν, στις πεντακόσιες χιλιάδες, στις
εξακόσιες χιλιάδες, στις επτακόσιες χιλιάδες, στις οκτακόσιες
χιλιάδες. Ένα εκατοµµύριο άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τους µετανάστες τους είχε φέρει ο Σαµαράς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όπως σας τα λέω εγώ είναι, κύριε Δρίτσα, τα νούµερα. Όπως σας τα λέω. Δεν έχω κάνει λάθος σ’ αυτά
τα θέµατα ποτέ. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά µου.
Άρα, προσπαθείτε να αποσείσετε την ευθύνη, δηλαδή αυτήν
τη λογική, που την λέγατε πάντοτε, ανοιχτά σύνορα, γενικά προσκλητήρια. Ψηφίσατε όλους τους νόµους, τα προσκλητήρια. Το
είπε και ο εισηγητής σας εδώ, ότι «το νοµοσχέδιό σας διέπεται
από µια φιλοσοφία αποτροπής και κράτησης». Βέβαια, αφού την
είχατε καταργήσει και την κράτηση και τη σύλληψη. Ήταν προσκλητήριο και αυτό. Ήξεραν και εκείνοι ότι υπάρχει µία ωραία
χώρα που λέγεται Ελλάς, όπου όποιος έρχεται «τρώει, πίνει, την
Άρτα φοβερίζει», δεν τον διώχνει κανείς, δεν τον απελαύνει κανείς, δεν τον συλλαµβάνει κανείς για τίποτα.
Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε, γιατί επιµένετε. Το ποια πολιτική
θέλουµε εµείς να ακολουθήσουµε, το έχουµε πει ήδη προεκλογικά, δεν είναι κάτι που πρέπει να ξαφνιάζει κάποιον. Και, επιτέλους, γιατί ανησυχείτε µήπως δεν πάρουν όλοι άσυλο. Δεν
καταλαβαίνω, δηλαδή, για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, να βγουν όλοι ευάλωτοι, να µείνουν όλοι εδώ. Από ανθρωπισµό; Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι ανθρωπιστής αυτός,
ο οποίος καλεί, προσκαλεί ένα εκατοµµύριο ανθρώπους στη
χώρα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να τους σώσει κανείς, διότι
δεν µπορείς να σώσεις τόσο πολύ κόσµο, όταν φθάνει µε τις βάρκες και έχει τριακόσιους νεκρούς αυτά τα χρόνια. Διότι µας κατηγορούσατε για το Φαρµακονήσι. Εδώ ήµασταν. Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος ήµουν τότε. Μας κατηγορούσατε και κοντεύατε να µας φάτε και τελικά είχατε τριακόσιους και πάνω νεκρούς και δεν µιλάει κανείς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα, δηλαδή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο ήταν;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τριακόσιους νεκρούς καταγεγραµµένους, κύριε Τζανακόπουλε. Τα είχα καταθέσει. Μπορείτε εύκολα
να τα βρείτε.
Μην εκπλήσσεστε και λέτε, τι τα θέλετε τα λεφτά, τι τους θέλετε τους εργαζοµένους; Προς όφελος της πατρίδας. Ακούστε,
υπάρχει ένα κείµενο, το οποίο είναι το πιο µυστικό κείµενο της
ζώσας µνήµης. Το πόρισµα της δικαιοσύνης για το Μάτι, όπου τι
λένε; Ότι ήταν τόση η ανοργανωσιά και το χάος, που και να µην
φύσαγε, τον ίδιο αριθµό νεκρών θα είχαµε.
Άρα, λοιπόν, αφού ξέρετε καλά ότι εµείς, όταν κυβερνάµε, κυβερνάµε, πράττουµε κάποια πράγµατα, θέτουµε τα πάντα στην
υπηρεσία της χώρας και υπάρχουν θέµατα, τα οποία µπορούµε
να δεχόµαστε και χωρίς να τα συζητάµε. Δεν είναι λογικό να µου
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λέτε ότι θα πάρει, ξέρω εγώ, το Υπουργείο µετακλητούς, ενώ
τους προσελάµβαναν οι ΜΚΟ καθ’ υπόδειξη προφανώς -θα είσαι
εδώ, θα παίρνεις τα χρήµατα, θα µου πάρεις και αυτούς τους
δέκα- και τους είχατε στις παραλίες της Λέσβου σε ολονύχτια
πάρτι και το πρωί σηκώνονταν από το πάρτι ωραίοι και τραβούσαν τις βάρκες, ας πούµε. Και δεν έκαναν τη δουλειά για τη
χώρα, έκαναν τη δουλειά για τη ΜΚΟ.
Μην ανησυχείτε, τελειώνει και αυτό που είπατε, κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μακάρι!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Επίσης, όσον αφορά αυτό το θέµα που
θέτετε συνέχεια των γεωστρατηγικών λόγων, ότι ήταν γεωστρατηγικοί οι λόγοι. Βεβαίως, γεωστρατηγικοί ήταν οι λόγοι, αλλά
ήταν και το 2011 που ξεκίνησε ο πόλεµος και τον ξεχάσατε τώρα
στην επέτειο, που ήσαστε πολύ ανθρωπιστές, και το 2012 και το
2013 και το 2014. Και τότε γεωπολιτικοί ήταν οι λόγοι. Τι άλλαξε
από το 2012, το 2013 και το 2014 έως το 2015;
Σας ενηµερώνω, επειδή έχετε την τάση να µεταθέτετε γεγονότα του 2012 και του 2013 στο 2015, για να δικαιολογείτε αυτό
το οποίο συνέβη, ότι οι πιο φονικές χρονιές αυτού του άθλιου
πολέµου, που τον ξεχάσαµε όλοι λόγω του κορωνοϊού, τον Μάρτιο που έκλεισαν τα εννιά χρόνια, ήταν το 2013 και το 2014. Οι
τζιχαντιστές είχαν αποκεφαλίσει τους πάντες έως τον Ιούνιο του
2013. Έρχεστε, όµως, εσείς µε την προπαγάνδα σας -γιατί σου
λέει πού να θυµάται τώρα ο τάδε συνάδελφος πότε έγινε ο βοµβαρδισµός της Χοµς- και τον βάζετε το 2015. Όχι, έγινε το 2013,
όπως και το Χαλέπι και το Κοµπάνι. Όλες οι µεγάλες µάχες στη
Συρία, που δικαιολογούσαν τη ροή προσφύγων, έγιναν πριν από
το 2015. Αντίθετα, το 2015 οι τζιχαντιστές είχαν κατατροπωθεί
από τους συµµαχικούς αεροπορικούς βοµβαρδισµούς.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να έρθετε κάποια στιγµή εδώ και να µας
πείτε τι άλλαξε το 2015 και ήρθαν εδώ ένα εκατοµµύριο άνθρωποι. Και δεν θέλουµε να µας λέτε αυτό το οποίο δεν είναι αλήθεια, ότι δηλαδή άλλαξαν τα δεδοµένα του πολέµου. Τα δεδοµένα του πολέµου δεν άλλαξαν, έγιναν καλύτερα και όµως, εσείς
ήρθατε εδώ πέρα και µας είπατε αυτά.
Τώρα θα κάνω µια παρένθεση. Κάθε φορά ψάχνετε να βρείτε
κάτι. Τώρα, µε τον κορωνοϊό, τι λέτε; Για να σας δείξω ότι το κάνετε συστηµατικά, τι λέτε; Ήταν τυχερή η Ελλάδα, λέει ο κ. Τσίπρας, γιατί ειδοποιήθηκε εγκαίρως από την Ιταλία. Η Ιταλία δεν
ειδοποίησε ούτε τον εαυτό της, εµάς θα ειδοποιούσε; Η Ιταλία
δεν ειδοποίησε ούτε τον εαυτό της. Η Ιταλία έκανε καρναβάλια,
επιδείξεις µόδας και ποδόσφαιρα, ενώ είχε νεκρούς και µας λέτε
ότι µας ειδοποίησε; Εµείς κλείσαµε τα σχολεία στις 27 Φεβρουαρίου και η Ιταλία την 1η Μαρτίου ξανάνοιξε και αναγκάστηκε να
κλείσει.
Μήπως µας ειδοποίησε και η Ισπανία του Ινγκλέσιας; Γιατί µπορεί να το ακούσουµε αυτό τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, µήπως µας ειδοποίησε και ο Ινγκλέσιας, ο οποίος στις 8 Μαρτίου οργάνωσε
εννιακόσια συλλαλητήρια για την «Ηµέρα της Γυναίκας» και
πήγαν όλες και κόλλησαν. Η γυναίκα του, η γυναίκα του Σάντσεθ,
η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν έµεινε καµµία, κόλλησαν
όλες. Άρα, κόλλησε όλος ο πληθυσµός, που πήρε µέρος σ’ αυτά.
Μήπως και ο Ινγκλέσιας µας ειδοποίησε;
Κοιτάξτε, ειδικά για τον Ινγκλέσιας να σας πω ότι θα καταθέσω
ένα έγγραφο. Είναι οι απελάσεις Ινγκλέσιας. Αυτήν τη στιγµή, η
Ισπανία απελαύνει εκατοντάδες Τυνήσιους από την Μελίγια και
γίνεται µεγάλη φασαρία. Όµως, αυτές θα είναι καλές απελάσεις,
φαντάζοµαι, γιατί τις κάνει ο σύντροφος Ινγκλέσιας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας.
Θέλω να τελειώσω µε αυτό. Ρίξτε µια µατιά γύρω σας, ποιοι
αντιµετώπισαν και πώς αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα του κορωνοϊού. Όπου υπήρχαν οι κυβερνήσεις που θαυµάζετε, κάτι πρασινοκόκκινες συµµαχίες, κάτι σοσιαλκοµµουνιστές όπως στην
Ισπανία, κάτι Λατινοαµερικανοί τύραννοι και δικτάτορες, έχουν
χιλιάδες νεκρούς. Εκτός εάν µας πείτε ότι πρέπει να πάρουµε
παράδειγµα και από τον Ισηµερινό, όπου δεν προλαβαίνουν να
µαζεύουν τα πτώµατα από τους δρόµους, όπου και εκεί όταν εξελέγη ο Λένιν Μορένο, ο ΣΥΡΙΖΑ –γιατί τον λένε και Λένιν- του
έδωσε συγχαρητήρια για τη µεγάλη του, αδιαµφισβήτητη νίκη,
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που ήταν άνευ αντίπαλου. Είναι «νίκη» σε εισαγωγικά αυτή. Όταν,
λοιπόν, εξελέγη ο Λένιν Μορένο και του στείλατε συγχαρητήρια,
είπατε ότι θα φτιάξετε µαζί τον σοσιαλισµό. Πείτε µας, λοιπόν,
τώρα. Το θαυµάζετε το µοντέλο του Ισηµερινού ή µήπως θαυµάζετε το µοντέλο της Νικαράγουα του Ορτέγκα;
Άρα, λοιπόν, εδώ -και καταθέτω τις απελάσεις Ιγκλέσιας-Ποδέµος- να κοιτάξουµε ποιος µπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Αν
είναι να κάνουµε όλη µέρα µουρµούρα και να λέµε ότι εκείνος
το έκανε έτσι και ο άλλος το έκανε αλλιώς και να µην κοιτάµε τη
δική µας καµπούρα, δεν πρόκειται να βγάλουµε ποτέ άκρη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επιτέλους ζητώ -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- από
τον ΣΥΡΙΖΑ να σταµατήσει να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να
µεταφέρει γεγονότα άλλων ετών σε άλλα έτη, για να µπορέσει
να εξυπηρετήσει την προπαγάνδα του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τη Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά. Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάει σήµερα η Βουλή δεν µπορώ
να το θεωρήσω διαφορετικά -και εξ ανάγκης δεν µπορώ να το
θεωρήσω διαφορετικά- παρά σαν µια παλινωδία της λογικής, της
ανυπαρξίας πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε το µεταναστευτικό. Το λέω αυτό, γιατί έρχεται µετά από την παλινωδία
της κατάργησης και της επανασύστασης του σχετικού Υπουργείου. Όταν βλέπεις τέτοια πολιτική πρακτική, τι άλλο να περιµένεις από την Κυβέρνηση πέρα από την παλινωδία που αναφέρω;
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -όπως λέγεται- θα
έλεγα ότι είναι ένα πολύπαθο Υπουργείο. Δεν έχει καταφέρει
µέχρι σήµερα να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, παρ’ όλες τις
εξαγγελίες που επίµονα γίνονται περί του αντιθέτου. Έρχεται σήµερα και καταθέτει µε µια εντυπωσιακή σπουδή, θα έλεγα, παραµονή της Πρωτοµαγιάς, ένα νοµοσχέδιο που προβλέπει µεταξύ των άλλων και την ειδική πίστωση «απόρρητων εθνικών
αναγκών», επικαλούµενο «προστασία των εθνικών συµφερόντων».
Δεν διευκρινίζεται, βέβαια, ποια είναι η ανάγκη που προκαλείται για το εθνικό συµφέρον από το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες του Υπουργείου, αλλά φροντίζει να µην υπάρχει κανένα
ίχνος. Τις δαπάνες και τα παραστατικά θα ελέγχει, όπως αναφέρεται και πριν τα καταστρέψει, µια τριµελής επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό και θα απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε αναπληρωτή τον Γενικό Γραµµατέα Ασύλου Υποδοχής και µέλη δύο προϊσταµένους
διευθύνσεων που επίσης διορίζει ο Υπουργός. Τι είναι, λοιπόν,
αυτό το Υπουργείο που διορίζει; Είναι κάτι µεταξύ µυστικής υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας, σώµατος άοπλων συνοριοφυλάκων;
Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να προσδιορίσουµε τι είναι. Το λέω αυτό,
γιατί τα ίδια τα γραπτά τα αναφέρουν.
Μάλιστα, χθες ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός έδωσε να καταλάβουµε και τόνισε ότι δεν έχουµε καταλάβει ότι τα πράγµατα
άλλαξαν µετά τα γεγονότα του Έβρου. Δηλαδή, τι µας είπε ο κύριος Υπουργός; Μας είπε ότι σε κάθε κρίση µε εθνικά χαρακτηριστικά -γιατί τέτοια ήταν και η κρίση του Έβρου- εµείς, η Αντιπολίτευση, δεν θα πρέπει να µιλάµε και η Κυβέρνηση θα διορίζει
µετακλητούς και θα δίνει χρήµατα όπου και όπως θέλει.
Στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβλέπεται
ότι θα δηµιουργηθούν είκοσι επτά θέσεις µετακλητών υπαλλήλων. Νέες θέσεις! Εδώ θα ρωτήσω, αυτές οι είκοσι επτά θέσεις
προβλέπονται στο οργανόγραµµα εκ των προτέρων ότι είναι µετακλητοί ή είναι επιπλέον των µετακλητών που αναφέρονται στο
οργανόγραµµα;
Και ενώ αναφέρονται διεξοδικά βεβαίως οι θέσεις των µετακλητών, όταν έρχεται η ώρα περιγραφής των απαραίτητων προσόντων, εκεί υπάρχει µια γενικολογία. Δεν πιστεύω να αρνηθεί
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κανένας ότι υπάρχει γενικολογία. Τι αναφέρει; Ότι ισχύουν οι
προϋποθέσεις που θέτει ο ν.4622/2019 για το επιτελικό κράτος.
Τι να θυµηθούµε και ποιος να θυµηθεί άλλωστε, ότι αυτός ο
περίφηµος νόµος για το επιτελικό κράτος, η µεγάλη δήθεν µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη κατήργησε την προϋπόθεση να έχει κάποιος πτυχίο ΑΕΙ για να διοριστεί ως µετακλητός και αρκεί πλέον να έχει ένα απολυτήριο λυκείου ή του
πρώην -στην εποχή µας- εξατάξιου γυµνασίου. Αυτά, αλήθεια,
είναι ή δεν είναι η πολιτική του µεταρρυθµιστή Μητσοτάκη; Είναι
η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, που όπως
θέλει και επαίρεται ο Πρωθυπουργός είναι ο µεταρρυθµιστής.
Όµως, τίθεται ένα ερώτηµα: Ο κ. Μηταράκης µε αυτήν τη λογική που συνεχίζει, της µεταρρυθµιστικής προοπτικής και πρακτικής, δεν οικοδοµεί ένα κράτος µε πελατειακές διατάξεις; Αυτό
είναι εν γνώσει του Πρωθυπουργού ή όχι; Είναι εν γνώσει του
Πρωθυπουργού. Άρα, ο κύριος Πρωθυπουργός συναινεί στο να
οικοδοµείται ένα πελατειακό κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετακλητούς βεβαίως είχαµε
και στην προηγούµενη κυβέρνηση και το είχαµε πει. Δεν υπάρχει
περίπτωση, το είχαµε συζητήσει ότι είχαν αυξηθεί πράγµατι και
επί ΣΥΡΙΖΑ οι µετακλητοί. Όµως, επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη
τοποθετούνται µαζικά µετακλητοί σε θέσεις προϊσταµένων. Καλούνται ιδιώτες, µε µόνο προσόν το απολυτήριο λυκείου, να
ασκήσουν δηµόσια εξουσία, να χειριστούν δηµόσιο χρήµα, χωρίς
να λογοδοτούν πουθενά, παρά µόνο στον αρµόδιο Υπουργό που
τους προσέλαβε µέσα από αδιαφανείς και κοµµατικά επηρεαζόµενες διαδικασίες.
Η διασφάλιση της αµεροληψίας από το δηµόσιο υπάλληλο
απέναντι των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Αυτό είναι αξεπέραστο και είναι ένα δεδοµένο. Γι’ αυτό τον λόγο και η θεωρία, αλλά και η νοµολογία
του Συµβουλίου Επικρατείας για τους εξ ηµών νοµικούς, ορίζει
ότι η επιλογή και ο διορισµός των δηµοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αξιοκρατίας, µια αρχή συνταγµατικής περιωπής. Έτσι αναφέρεται σε όλα τα κείµενα. Αυτές τις
αρχές άλλωστε υποστήριξαν και οι µεταρρυθµίσεις όπως και το
ΑΣΕΠ και η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και προσοχή, µιλάω για το ΑΣΕΠ χωρίς
τις συνεντεύξεις επί Νέας Δηµοκρατίας, µιλάω για το ΑΣΕΠ ως
ΑΣΕΠ. Αυτές, βεβαίως, να υπενθυµίσω, ότι είναι οι µεταρρυθµίσεις ΠΑΣΟΚ.
Ο διορισµός, αλλά και η εξέλιξη στην ιεραρχία του δηµοσίου
θα πρέπει να γίνεται µε τήρηση των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας, του κράτους δικαίου, της ελεύθερης πρόσβασης και
σταδιοδροµίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δηµόσιες θέσεις µε
µόνο κριτήριο την προσωπική του αξία και την κατάρτιση, δηλαδή την αξιοσύνη του. Είναι αρχές τις οποίες φαίνεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας καταπατά συστηµατικά.
Είναι η Κυβέρνηση -θα το πω- του κ. Μητσοτάκη που αντί να
βελτιώσει το σύστηµα επιλογής στελεχών από µια δεξαµενή από
όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους που έχουν τα προσόντα,
κατήργησε αυτήν τη δεξαµενή µε νόµο που λέγεται «επιτελικό
κράτος».
Να υπενθυµίσω ότι είναι η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που
αποφάσισε µε το άρθρο 22 του ν.4647/2019 ότι ο Γενικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι µετακλητός υπάλληλος που θα επιλέγεται από
τον ίδιο τον Υπουργό.
Είναι η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που µε το άρθρο 33 του
ν.4662/2020 για την πολιτική προστασία, όρισε ότι ο Γενικός
Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας θα επιλέγει µετακλητό Γενικό Διευθυντή. Είναι, δηλαδή, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη η
κυβέρνηση της «µετακλητοποίησης» της δηµόσιας διοίκησης.
Έτσι θα µείνει στην ιστορία: «Μετακλητοποίηση» της δηµόσιας
διοίκησης! Αυτό είναι το κράτος; Αυτό είναι το κράτος που ορίζουν οι συνταγµατικές αρχές περί ισότητας, περί δηµοσίων υπαλλήλων και ό,τι προβλέπεται και η νοµολογία των δικαστηρίων έχει
θεσπίσει και οφείλουµε να τηρούµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κάθε Υπουργείο είναι αυτό
που ορίζεται από το ΦΕΚ σύστασής του. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει πολύ συγκεκριµένο αντικείµενο που
είναι πολύ κρίσιµο για τη χώρα. Δεν χρειάζεται να επεκτείνεται
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σε αρµοδιότητες άλλων. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο να γίνει γρήγορα η εξέταση των αιτηµάτων ασύλου, που πρέπει, αλλά και το
τι θα γίνει µετά. Για το µετά, θα µου επιτρέψετε να πω ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχει πει τίποτα, εκτός από
το ότι δεν θα παίρνουν καµµία βοήθεια και οι αναγνωρισµένοι
πρόσφυγες.
Στο αντικείµενο απασχόλησής σας, κύριε Υπουργέ, είναι να
ασχοληθείτε και µε την ένταξη αυτών των ανθρώπων, αυτών των
αναγνωρισµένων προσφύγων. Είναι υποχρέωσή σας. Στις τέσσερις συνεδριάσεις δεν ακούστηκε λέξη ούτε για εκπαίδευση ούτε
για αγορά εργασίας ούτε και για ένταξη γενικότερα. Όλο αυτό
είναι σε βάρος της κοινωνίας και η αδράνεια σας είναι επικίνδυνη.
Η ολιγωρία δεν αφορά µόνο το θέµα του ασύλου, τους αιτούντες
και τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες. Είστε εξοργιστικά σιωπηλοί και αδρανείς σε αυτό το θέµα, στα θέµατα των νόµιµων
µεταναστών που ζουν στη χώρα µας και εδώ και δεκαετίες -και
δυστυχώς για αυτούς- είναι υπό την ευθύνη σας και δεν κάνετε
τίποτα.
Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά, νέοι που έχουν θιγεί, όπως και οι Έλληνες
πολίτες, από την πανδηµία, και οι υπηρεσίες που εµπλέκονται
στα θέµατά τους είναι υποστελεχωµένες. Αλλά για αυτό φαίνεται
ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μένει στο κενό.
Και για να σας προλάβω, κύριε Υπουργέ, πριν λίγες ηµέρες
θεσµοθετήσατε την παράταση ισχύος των αδειών διαµονής και
του δελτίου µόνιµης διαµονής µέχρι τις 31-12-2020. Πολύ καλά
κάνατε. Φροντίσατε, όµως, την ίδια στιγµή, κύριε Υπουργέ, για
αυτές τις οµάδες πληθυσµού να µην χαθεί και κάποιο επίδοµα,
που πρέπει να πάρουν κάποιο επίδοµα, από αυτά τα επιδόµατα
που πρέπει να δικαιούνται; Όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συντηρητική Ευρώπη, δυστυχώς, απέτυχε να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που πρέπει για
την κοινωνική ανάπτυξη και των τρίτων χωρών που θα απέτρεπαν
τόσο τη φτώχεια όσο και το έλλειµµα ασφαλείας και τις ένοπλες
συγκρούσεις που οδήγησαν στα φαινόµενα τα οποία βλέπουµε
και µας λυπούν.
Το µεταναστευτικό ζήτηµα και οι άνθρωποι που κρύβονται
πίσω από αριθµούς του φαινοµένου αυτού δεν πρέπει να γίνονται
αντικείµενο µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης, αλλά αφετηρία
εθνικής συνεννόησης για διεκδίκηση αλλαγών της µεταναστευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οφείλουµε το µεταναστευτικό να το αντιµετωπίσουµε χωρίς
τις φοβικότητες και χωρίς ιδεοληψίες και εµµονές του παρελθόντος. Ως µία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, καλούµαστε να εναρµονίζουµε διαρκώς τη µεταναστευτική µας πολιτική µε τις νέες
ανάγκες και απαιτήσεις που δηµιουργεί η ίδια η ζωή, η ίδια η
πραγµατικότητα µε σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή, την ισότητα
την ισοπολιτεία και τη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εγώ σας
ευχαριστώ.
Θα διακόψουµε τώρα για δεκαπέντε λεπτά και θα ξεκινήσουµε
σε λίγο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Καββαδάς για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ
από την πλευρά µου να εκφράσω τη βαθιά µου θλίψη για τον θάνατο του Δηµήτρη Κρεµαστινού, έναν σπουδαίο επιστήµονα,
έναν µεγάλο πολιτικό, έναν έντιµο, ειλικρινή, πράο και πολύ ευγενικό άνθρωπο. Εκφράζω τα θερµά µου συλλυπητήρια στους
οικείους του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιστρέφω στα έδρανα της
Βουλής και στο Βήµα, έπειτα από την υποχρεωτική απουσία,
εξαιτίας των µέτρων και την πανδηµία του κορωνοϊού, όχι µόνο
µε προσωπική ικανοποίηση, αλλά και µε αισιοδοξία. Διότι αυτό
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το διάστηµα, χάρη στα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης και στην
άψογη ανταπόκριση των πολιτών καταφέραµε να κερδίσουµε την
πρώτη µάχη. Κυρίως όµως, την κερδίσαµε χάρη στην αυτοθυσία
και την αφοσίωση των ανθρώπων της πρώτης γραµµής, του υγειονοµικού προσωπικού και των Σωµάτων Ασφαλείας σε όλη τη
χώρα.
Για αυτήν την ανιδιοτελή προσφορά τους, θέλω από το Βήµα
της Βουλής να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω από καρδιάς.
Η Κυβέρνηση κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά
στις πιο δύσκολες περιστάσεις και να περιφρουρήσει τη δηµόσια
υγεία. Τώρα που επιστρέφουµε σταδιακά στην καθηµερινότητα,
ήρθε η ώρα το ελληνικό Κοινοβούλιο να νοµοθετήσει για το µέλλον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν καταφύγει στη
χώρα µας, αλλά και το µέλλον των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που υφίστανται τις συνέπειες του µεταναστευτικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι οι πρόσφυγες και µετανάστες έρχονται στην Ελλάδα,
διότι για διάφορους λόγους στις χώρες τους δεν µπορούν να ζήσουν. Αναζητούν µία καλύτερη τύχη. Όµως αντί αυτού, βρέθηκαν
να στοιβάζονται κατά χιλιάδες, επειδή το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να επεξεργαστεί σε εύλογο χρόνο τις αιτήσεις ασύλου.
Εκατό χιλιάδες άνθρωποι περίµεναν επί έναν χρόνο να αποφασιστεί το µέλλον τους. Διότι τόσες ήταν οι αιτήσεις που παραλάβαµε σε εκκρεµότητα από την προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία
είτε από ιδεολογική αγκύλωση είτε από αναποτελεσµατικότητα
άφησε τις αιτήσεις και µαζί τους ανθρώπους να στοιβάζονται
κατά χιλιάδες.
Με την ενοποίηση των διαδικασιών και την ανάθεσή τους στις
περιφερειακές υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης, η όλη
διαδικασία επιταχύνεται. Επιταχύνεται και βελτιώνεται και η εξέταση των αιτηµάτων ασύλου της οποίας ο χρόνος ήδη µε προηγούµενη ρύθµιση µειώθηκε από εκατόν ογδόντα τρεις ηµέρες
το 2019 σε µόλις είκοσι τέσσερις.
Τον Μάρτιο, εκδόθηκαν επτά χιλιάδες αποφάσεις. Τον Απρίλιο,
πλησίασαν τις δεκαέξι χιλιάδες. Και τα νούµερα αναµένεται να
αυξηθούν, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην ουσία της εξέτασης, αλλά µόνον µε καίριες παρεµβάσεις για τη βελτίωση της
διαδικασίας. Για αυτό, εισάγεται ο θεσµός των δικηγόρων εισηγητών, βοηθών χειριστών ασύλου, οι οποίοι θα επιλέγονται από
µητρώο που θα συσταθεί, ενώ όλες οι διαδικασίες ψηφιοποιούνται και απλουστεύονται.
Και η δεύτερη φάση, όµως, εξέτασης των αιτηµάτων σε περιπτώσεις προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα έτος, αυτή τη στιγµή είναι έξι µήνες και θα περιοριστεί σε µόλις τέσσερις µήνες.
Η έκδοση των αποφάσεων θα επιταχυνθεί µε την αναδόµηση
των Ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών, την ενίσχυση της λειτουργίας τους, αλλά και τον ορισµό ανώτατου ορίου υποθέσεων που
µπορούν να διεκπεραιώνουν ανά µήνα.
Παράλληλα, όταν υπάρχουν τελεσίδικες απορριπτικές αποφάσεις προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές για τη διασφάλιση της
έννοµης τάξης µε την κράτηση των απορριφθέντων σε προαναχωρησιακά κέντρα.
Επιπλέον, για όσους χορηγείται άσυλο προβλέπεται χρονικός
περιορισµός στην παροχή των επιδοµάτων, ώστε να ενθαρρυνθούν να βιοπορίζονται, όπως όλοι οι πολίτες.
Ακόµη µπαίνει τάξη στις ΜΚΟ. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, ώστε να
αποµείνουν µόνο εκείνες που πράγµατι προσφέρουν ουσιαστικό
έργο. Και τέλος, προχωράµε στις κλειστές δοµές στα νησιά.
Μπαίνει τέλος στο κλίµα ανασφάλειας που έχει κυριεύσει τους
κατοίκους. Μπαίνει τάξη στα κέντρα υποδοχής.
Δηµιουργούνται σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου οι πρόσφυγες και µετανάστες θα κατοικούν σε ανθρώπινες συνθήκες. Παράλληλα, όµως, τα νέα κέντρα δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος
να µπορεί καλύτερα να εξετάσει, ποιος πρέπει να απελαθεί,
ποιος µπορεί να µείνει και ποιος επιτρέπεται να φύγει για οποιονδήποτε προορισµό επιθυµεί.
Στόχος µας µέχρι το τέλος του 2020 είναι να έχουν µείνει οι
µισοί πρόσφυγες και µετανάστες στα νησιά από τις περίπου σαράντα χιλιάδες που υπάρχουν σήµερα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη προτεραιότητα του κράτους είναι οι πολίτες του. Εδώ και καιρό, οφείλουµε στους κατοίκους των νησιών ως κράτος να τους κάνουµε πρώτη µας
προτεραιότητα.
Εδώ και καιρό, οφείλουµε στους ακρίτες µας τον σεβασµό και
την αξιοπρέπεια που φέρνει µαζί της το αίσθηµα της ασφάλειας
και της προστασίας από το κράτος. Αυτό το αίσθηµα ασφάλειας
όµως, δεν µπορεί να αποκατασταθεί από τη µία µέρα στην άλλη,
ούτε µε σπασµωδικές κινήσεις. Η Κυβέρνηση µεθοδικά και συστηµατικά έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού προβλήµατος και σταδιακά,
πετυχαίνει έναν-έναν τους στόχους που θέτει.
Έβαλε στόχο να µειωθούν οι ροές και µειώθηκαν τον φετινό
Απρίλιο κατά 97,26% σε σχέση µε τον περσινό.
Κι εδώ δεν µπορώ να µην µνηµονεύσω τη µεγάλη επιτυχία
στον Έβρο, όπου η Κυβέρνηση µε τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των κατοίκων απέτρεψε
την είσοδο δεκάδων χιλιάδων µεταναστών µαταιώνοντας παράλληλα τα σχέδια της Τουρκίας που προσπάθησε εργαλειοποιώντας το µεταναστευτικό να εκφοβίσει τη Δύση για να αποσπάσει
κέρδη στο γεωπολιτικό παιχνίδι.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση πέτυχε την αποσυµφόρηση των νησιών µειώνοντας από τον Ιανουάριο κατά 8,86% τους διαµένοντες στα κέντρα υποδοχής. Μάλιστα οι µεταφορές από τα νησιά
στην ενδοχώρα το πρώτο τετράµηνο του 2020 ήταν σχεδόν διπλάσιες από το αντίστοιχο του 2019 και ανήλθαν σε έντεκα χιλιάδες οχτακόσιους είκοσι πέντε.
Πέτυχε να επιταχυνθούν οι εκδόσεις αποφάσεων ασύλου. Τον
Απρίλιο εκδόθηκαν κατά 129,62% περισσότερες αποφάσεις σε
σχέση µε τον Μάρτιο, ενώ αντίστοιχα µειώθηκαν κατά 27,77% οι
εκκρεµότητες στην αρχή προσφυγών. Όλες αυτές οι επιτυχίες
συγκλίνουν στην επίτευξη του απώτερου στόχου της αποσυµφόρησης των νησιών, της εµπέδωσης αισθήµατος ασφάλειας
στους πολίτες και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς το
κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα σέβεται το Διεθνές
Δίκαιο και τα δικαιώµατα όσων υποβάλλουν αιτήσεις για άσυλο.
Έχει και την ύψιστη υποχρέωση να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα σύνορά της, την εθνική της υπόσταση και ακεραιότητα.
Η Κυβέρνηση αλλάζει οριστικά το σύστηµα παροχής ασύλου
στέλνοντας µήνυµα δικαιοσύνης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά και ένα µήνυµα αποτροπής και αποφασιστικότητας σε
όσους χρησιµοποιούν τους παράνοµους µετανάστες ως υβριδικό όπλο για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου «Βελτίωση της
µεταναστευτικής νοµοθεσίας» αποτελεί ένα συµπίληµα ρυθµίσεων που αποµακρύνει ακόµα περισσότερο την πιθανότητα ικανοποιητικής διαχείρισης της µεγάλης, παγκόσµιας και µόνιµης
προσφυγικής µεταναστευτικής κρίσης.
Η Νέα Δηµοκρατία από το προεκλογικό κλαρί του ακροδεξιού
λαϊκισµού, έπεσε µε πάταγο στο έδαφος της πραγµατικότητας.
Είναι αναγκασµένη να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρόβληµα µε
αρχές πολιτειακής ευθύνης και έχοντας την υποχρέωση να λάβει
υπ’ όψιν το Διεθνές Δίκαιο που είναι βασισµένο σε αρχές ανθρωπισµού και δικαιωµάτων.
Πώς να το κάνει, όµως, αυτό όταν θεωρεί τους πρόσφυγες και
τους µετανάστες ως κίνδυνο και τους αντιµετωπίζει µέσα από το
πρίσµα της εθνικής ασφάλειας;
Η Κυβέρνηση ούτε µπορεί, αλλά ούτε θέλει. Δεν µπορεί γιατί
µε τον αντιπολιτευτικό της λαϊκισµό υποδαύλισε την ξενοφοβία,
τις φασιστικές περιορισµένων περιθωριακών µειονοτήτων που
προσβάλλουν τον πολιτισµό της χώρας, όπως τις χαρακτήρισε
χθες ο κ. Κουµουτσάκος, που δεν είναι αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα. Υποδαύλισε τον κανιβαλισµό και τα πιο πρωτόγονα έν-
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στικτα. Τα υποδαύλισε, τα ενίσχυσε, τα χάιδεψε και τα καρπώθηκε.
Διαµόρφωσε ένα ακροατήριο στο οποίο δεν έχει τώρα το πολιτικό θάρρος να απευθυνθεί ξανά και θα του πει ότι «Είπαµε µερικά λόγια παραπάνω, αλλά τώρα περασµένα-ξεχασµένα», γιατί
αυτό το ακροατήριο θα στραφεί εναντίον της. Το παράδειγµα
των Πρεσπών είναι χαρακτηριστικό.
Αλλά θέλει να τα θεωρήσει περασµένα-ξεχασµένα όλα αυτά;
Δεν µας το έχει αποδείξει. Με εξαίρεση κάποιες σπάνιες ρητορικές αποστροφές, προσπαθώ να θυµηθώ αν άκουσα δέκα µήνες
τώρα σε αυτή την Αίθουσα οµιλίες από τους εκπροσώπους της
Κυβέρνησης που να είχαν ψήγµατα ανθρωπισµού και αλληλεγγύης.
Ο κ. Κουµουτσάκος στην ενδιαφέρουσα παρέµβασή του χθες
είπε ότι δεν συµψηφίζει τον αριστερό ανεύθυνο λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ µε τον ακραίο λαϊκισµό της βαθιάς Δεξιάς, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα, αλλά ότι τροφοδοτεί ο ένας τον άλλον.
«Τροφοδοτείτε εσείς εκείνους και εκείνοι εσάς» είπε. Περιέγραψε µε µεγάλη διαύγεια αυτό που στην πραγµατικότητα συµβαίνει ανάµεσα στην άκρα Δεξιά και τη Νέα Δηµοκρατία σε όλα
τα επίπεδα, από το ιδεολογικό οπλοστάσιο, τον ελληνοχριστιανικό συντηρητισµό, την εθνικιστική ιδεοληψία µέχρι την πεζή ψηφοθηρία.
Η ακροδεξιά ταυτότητα είναι το άρρητο τµήµα του κυρίαρχου
ιδεολογικού αφηγήµατος της Νέας Δηµοκρατίας, όχι ολόκληρης
της Νέας Δηµοκρατίας εννοείται, ούτε είναι παράδοσή της όπως
τη δηµιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Είναι, όµως, µια
κυρίαρχη µεταστροφή τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο
χαρακτηριστικό.
Γι’ αυτό αυστηροποιείται συνεχώς το δικό σας πλαίσιο που ψηφίσατε πριν λίγους µήνες, περιορίζοντας τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο σε αντίθεση µε τις διεθνείς συµβάσεις και
εκθέτετε τη χώρα διεθνώς. Οι διεθνείς οργανισµοί, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο διεθνής τύπος ασχολούνται συνεχώς µε τα κατορθώµατά σας τους τελευταίους µήνες.
Το δεύτερο στοιχείο είναι η αστείρευτη προχειρότητα και ο
ερασιτεχνισµός. Το επιτελικό κράτος σε όλα τα µέτωπα αποδείχτηκε ψευδώνυµο του παλαιού πελατειακού κράτους. Ο πρόσφατος νόµος για την κερδοσκοπική άλωση του περιβάλλοντος ήταν,
επίσης, µια απόδειξη αφού ήταν µια συρραφή εξυπηρετήσεων
µικρών και µεγάλων συµφερόντων, χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο
ολιστικού σχεδιασµού.
Στο θέµα που συζητάµε σήµερα καταργήσατε το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής ως αχρείαστη πολυτέλεια και το
ξανά-ιδρύσατε µετά από µερικούς µήνες χωρίς κανέναν σχεδιασµό. Ο Πρωθυπουργός άλλαζε ανεύθυνο-υπεύθυνους σαν τα
πουκάµισα, χωρίς κανένα αποτέλεσµα στη διαχείριση. Ανακαλύψατε ότι οι ροές προς τη χώρα µας και την Ευρώπη οφείλονται
σε γεωπολιτικές αιτίες και πολέµους, αλλά και αυτό το θυµόσαστε επιλεκτικά.
Οι ατελείωτες παλινωδίες σας δηµιούργησαν ανεξέλεγκτη κατάσταση στα νησιά. Και τότε εφαρµόζοντας την ιδεοληψία σας
«Νόµος και τάξη» στείλατε τα ΜΑΤ. Με τα σενάριά σας για την
κατασκευή των κλειστών κέντρων κράτησης διχάσατε τα νησιά,
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στην ενδοχώρα. Εκεί βρίσκεστε.
Το τρίτο στοιχείο είναι ο νεοελληνικός νεοφιλελευθερισµός
σας, ένα µείγµα της τυφλής πρόσδεσης στην αγορά µε την ενίσχυση της κρατικοδίαιτης ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Αλήθεια το πρωτότυπο πλωτό δίχτυ που θα προστάτευε τα θαλάσσια σύνορά µας, τι απέγινε; Πληρώσατε τις 500 χιλιάδες ευρώ; Ναι; Όχι; Και γιατί;
Παραβιάζετε τις αρχές δηµοσίων συµβάσεων. Νοµιµοποιείτε
παράτυπες αναθέσεις. Τοποθετείτε υµέτερους µετακλητούς µεταξύ τους σε θέσεις που από το Σύνταγµα προβλέπονται µόνο
για δηµοσίους υπαλλήλους. Νοµιµοποιείτε απόρρητα κονδύλια
από θα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Υπουργός. Δηµιουργείτε
τεχνικές διευθύνσεις που θα κατασκευάζουν µε αποφάσεις µετακλητών δηµόσια έργα.
Πρόκειται για «δουλίτσες» µε αδιαφανείς συµβάσεις σε υµέτερους όπως τα 4,5 εκατοµµύρια για τη Μαλακάσα χωρίς δεύτερη προσφορά, χωρίς κανόνες δηµοσίου συµφέροντος. Και επει-
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δή οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα αρνούνταν τέτοιες διαδικασίες, τοποθετήσατε επικεφαλής δικούς σας ανθρώπους, µετακλητούς,
µε παχυλούς µισθούς, που δεν λογοδοτούν για τις πράξεις τους
παρά µόνο στον Υπουργό. Έτσι γιατί τη Μαλακάσα ο µετακλητός
σας υπέγραψε τη σύµβαση δύο µέρες πριν αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η πρόσληψή του.
Σηµεία και τέρατα, σκάνδαλα που νοµίζετε ότι δεν θα µαθευτούν, αφού τα νοµοθετείτε σε µια υπολειτουργούσα Βουλή, µε
τους συµπολίτες µας να έχουν στραµµένη την προσοχή τους
στην πανδηµία και µε τη συγκάλυψη από τα ακριβοπληρωµένα
σας ΜΜΕ.
Τι άλλο θα δούµε; Γιατί καθώς θα εντρυφήσετε στο θέµα θα
ανακαλύψετε κι άλλες ευκαιρίες επιχειρηµατικής αξιοποίησης,
όπως συµβαίνει και µε τις εξυπηρετήσεις που κάνετε µε αφορµή
την πανδηµία, τις πολλές εξυπηρετήσεις θα έλεγα.
Κύριε Υπουργέ, όταν επιτέλους συστήσατε το Υπουργείο και
αναλάβατε τα καθήκοντά σας, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία σας επισκέφτηκε για να δηλώσει την πρόθεσή
µας να συνδράµουµε όπου χρειαστεί. Το ίδιο κάναµε και στο ξέσπασµα της πανδηµίας. Ο κ. Παύλος Πολάκης επισκέφθηκε αµέσως τον Υπουργό Κικίλια και όχι µόνο µια φορά. Το ίδιο κάναµε
όλοι µας στις περιφέρειές µας σε συζήτηση µε τις τοπικές κοινωνίες.
Ιδιαίτερα στο θέµα του προσφυγικού, σας προτείναµε να ακολουθήσετε την καλή πρακτική φιλοξενίας που έχει δοκιµαστεί σε
δώδεκα δήµους στη χώρα µας µε το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ», πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε σε άριστη συνεργασία µε την
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και που πέτυχε επειδή φιλοξένησε
τους πρόσφυγες µε ανθρωπιστικούς όρους, αλλά ταυτόχρονα
λειτούργησε και προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Επωφελήθηκαν µε θέσεις εργασίας, µε επανάχρηση κενών
διαµερισµάτων που πρόσθεσαν εισόδηµα σε συµπολίτες µας, µε
την τόνωση της τοπικής αγοράς µε ευρωπαϊκά κονδύλια, µε την
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των κινηµάτων αλληλεγγύης.
Ένα καλό παράδειγµα που βραβεύτηκε λειτουργεί για τέταρτο
χρόνο στον Δήµο Λεβαδέων που είχα την τιµή να υπηρετήσω ως
Δήµαρχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας
της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος κ. Καµίνης, ως Δήµαρχος Αθηναίων τότε και ο
αρµόδιος Αντιδήµαρχος Λευτέρης Παπαγιαννάκης µας έδωσαν
µεγάλη βοήθεια και τεχνογνωσία, που εµείς µε τη σειρά µας µεταφέραµε σε άλλους δήµους. Ο κ. Παπαστεργίου, Δήµαρχος
Τρικκαίων και τώρα Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αλλά και πολλοί άλλοι
δήµαρχοι που δεν κρύφτηκαν από όλους τους πολιτικούς χώρους ανέλαβαν ευθύνη και συντάχθηκαν σ’ αυτήν την πρόταση
διαχείρισης του προβλήµατος, που είναι σύµφωνη και µε τις απόψεις των φορέων που καλέσατε σε διαβούλευση, αλλά χωρίς διάθεση να τους ακούσετε.
Κύριοι Υπουργοί, καλέσατε τους συµπολίτες να προσφέρουν
ακίνητα, ξενοδοχεία, καταλύµατα στην ενδοχώρα για την αποσυµφόρηση των νησιών και ανταποκρίθηκαν πολλοί µικροµεσαίοι
ξενοδόχοι που και λόγω της κατάρρευσης του τουρισµού στην
πανδηµία το είδαν ως µία διέξοδο. Στη συνέχεια, όµως, τους
αφήσατε βορά στην ακροδεξιά τροµοκρατία, όπως πρόσφατα
συνέβη και στην Πέλλα.
Δυστυχώς, η Ελλάδα, το παράδειγµα της αλληλεγγύης και της
ανθρωπιάς στην Ευρώπη, µετατρέπεται σταδιακά σε παράδειγµα
προς αποφυγή που συναγωνίζεται τον Όρµπαν. Όµως, οι αξίες
της αλληλεγγύης και του ανθρωπισµού δεν είναι απλώς συνθήµατα. Είναι απαραίτητες αξίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Η επερχόµενη οικονοµική κρίση µετά την πανδηµία και η ολιγωρία της Κυβέρνησης στην αντιµετώπισή της µε εµπροσθοβαρή µέτρα θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία, θα βάλει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Θα είναι
ολέθριο σφάλµα αν η Κυβέρνηση επενδύσει στον κοινωνικό αυτοµατισµό και δεν στραφεί σε µία διαφορετική διαχείριση στην
κατεύθυνση της εξοµάλυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων, µε σε-
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βασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η ισοκατανοµή των προσφύγων στην ενδοχώρα στο πρότυπο
του προγράµµατος «ΕΣΤΙΑ» είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση
του προβλήµατος. Συµφωνεί και η ΚΕΔΕ σ’ αυτό. Πρέπει η Κυβέρνηση να µιλήσει µε τις τοπικές κοινωνίες και να πείσει µε ουσιαστικό διάλογο. Επιχειρήµατα και παραδείγµατα υπάρχουν.
Χρειάζεται, όµως, πολιτικό θάρρος και άλλος σχεδιασµός ισοκατανοµής και όχι κλειστά κέντρα κράτησης.
Αν η Κυβέρνηση αναλάβει το θάρρος και επιχειρήσει αυτόν τον
σχεδιασµό, εµείς θα είµαστε δίπλα της. Διαφορετικά, θα είστε
υπεύθυνοι απέναντι σε εθνικές εντάσεις, αλλά και σε διεθνείς καταδίκες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Δηµήτρης Τζανακόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω, νοιώθω υποχρεωµένος να
εκφράσω τη θλίψη µου για τη σηµερινή απώλεια του Δηµήτρη
Κρεµαστινού, ενός ανθρώπου που τίµησε τον πολιτικό του χώρο,
τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, την ελληνική πολιτεία, αλλά
και το ιατρικό επάγγελµα. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή και
θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους, στους συντρόφους και στους οικείους του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι επίσης υποχρεωµένος, πριν
µπω στην ουσία του σηµερινού νοµοσχεδίου αλλά και του µεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήµατος γενικά, να καταθέσω δυοτρεις προβληµατισµούς, δυο-τρεις σκέψεις, µερικές επισηµάνσεις, για τα όσα συµβαίνουν αυτές τις δύο τελευταίες µέρες.
Να ξεκινήσω µε µία υπενθύµιση. Εδώ και καιρό έχουµε εκφράσει ως ΣΥΡΙΖΑ την εκτίµηση ότι η χώρα έχει µπει σε µία σκοτεινή
περίοδο -και δεν αναφέροµαι τώρα στην οικονοµία- θεσµικού και
ηθικού εκφυλισµού: Καθεστωτικές συµπεριφορές, πολιτική τυµβωρυχία, ψευδείς ειδήσεις που διακινούνται µε ευθύνη της Κυβέρνησης και µία πρωτοφανής αλαζονεία από µία παράταξη η
οποία είναι η βασική υπεύθυνη µαζί µε το ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία της χώρας. Πρωτοφανή αλαζονεία!
Θα δώσω τρία παραδείγµατα αυτών των εκφυλιστικών φαινοµένων από τις τελευταίες µόλις είκοσι τέσσερις ώρες. Δεν θα
πάω πιο πίσω, αλλά θα µιλήσω γι’ αυτές τις τελευταίες είκοσι
τέσσερις ώρες. Πρώτον, θα πω για την απαξιωτική απάντηση -η
θλιβερή- του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην ερώτηση που δέχθηκε για τη δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήταν απάντηση
που αφορούσε το γεγονός ότι ο ίδιος εξέφρασε µία κριτική στην
Κυβέρνηση ότι δεν είχε πολιτική και δεν είχε πρόγραµµα για τον
πολιτισµό. Ήταν µία απάντηση που αναδεικνύει µε τον πιο καθαρό τρόπο την καθεστωτική νοοτροπία, την αλαζονεία, αλλά και
την αυταρέσκεια της Κυβέρνησης, η οποία έχει καταδικάσει χιλιάδες εργαζόµενους του πολιτισµού στην απόλυτη ανέχεια.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι η άρνηση της Γενικής Γραµµατέως Αντεγκληµατικής Πολιτικής να υπογράψει την υπουργική
απόφαση για τη µεταγωγή του Βασίλη Δηµάκη στις φυλακές Κορυδαλλού, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική απόφαση του
Συµβουλίου Φυλακών Γρεβενών. Και αναρωτιέται κανείς από πού
αντλεί αυτή την αδιανόητη καθεστωτική λογική η Γενική Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής; Πώς έχει η ίδια τη δυνατότητα και την εξουσία να αρνείται τη µεταγωγή τη στιγµή που το
συµβούλιο φυλακής έχει πάρει τη συγκεκριµένη απόφαση και
έχει δώσει τη σχετική άδεια; Αναρωτιέται κανείς για το εξής: Αν
οι γενικοί γραµµατείς θεωρούν την ελληνική διοίκηση και το ελληνικό κράτος τσιφλίκι τους και φέουδο, τι αλήθεια κάνουν οι
Υπουργοί;
Το τρίτο παράδειγµα είναι η αποκορύφωση του ηθικού εκφυλισµού, του φαρισαϊσµού και της πολιτικής χυδαιότητας, που
αφορά πλέον και ακουµπά τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Ήρθε σήµερα µε την αποκάλυψη ότι την ίδια ώρα που ο κ. Μητσοτάκης
επιχειρούσε να κερδοσκοπήσει πολιτικά στη µνήµη των νεκρών
της «MARFIN», το ελληνικό δηµόσιο προχωρούσε σε αναίρεση
της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας για την αποζη-
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µίωση των θυµάτων της «MARFIN». Βεβαίως, έσπευσε µετά να
δηλώσει ότι ανακαλείται η αναίρεση και ότι θα καταλήξει το ελληνικό δηµόσιο σε συµβιβασµό µε τα θύµατα για τις αποζηµιώσεις. Όµως, αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα
πραγµατικό ενδιαφέρον για τα θύµατα. Το µόνο ενδιαφέρουν
είναι η άντληση πολιτικής υπεραξίας από ένα τραγικό συµβάν.
Όµως, υπάρχει και κάτι ακόµα που είναι, ίσως, ακόµη χειρότερο. Υπάρχει µία βαθιά ιδεολογική σκοπιµότητα. Υπάρχει µία
επιχείρηση να ταυτιστούν οι λαϊκές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις στη συλλογική συνείδηση µε πράξεις ακραίας βίας, καταδικαστέες απολύτως και από την πρώτη στιγµή, παρά το γεγονός
ότι διαρκώς επαναλαµβάνεται το ίδιο και το ίδιο ψέµα.
Και δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγµή την οποία επιλέγετε για
να ανοίξετε ξανά τον φάκελο της «MARFIN». Να θυµίσω ότι οι
Υπουργοί οι οποίοι ξανανοίγουν σήµερα τον φάκελο της «MARFIN» ήταν οι Υπουργοί που διαχειρίστηκαν τον φάκελο το 2010.
Η στιγµή σχετίζεται άµεσα µε τα οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα που προκαλεί η πολιτική σας και τα οποία συσσωρεύει η
πολιτική σας. Είναι βέβαιο, µάλιστα, ότι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα που φέρουν την υπογραφή της Κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη, θα δηµιουργήσουν µία εκρηκτική κοινωνική κατάσταση
τους επόµενους µήνες, µία συνθήκη που θα συνθλίψει την εικονική πραγµατικότητα της ευηµερίας. Ήδη, οι προβολές της Κοµισιόν µιλούν για 10% ύφεση και εσείς µ’ αυτή την απίστευτη
κίνηση πολιτικής, κοινωνικής και ιδεολογικής τυµβωρυχίας επιχειρείτε προκαταβολικά να ταυτίσετε τις µεγάλες κοινωνικές κινητοποιήσεις που έρχονται, ακριβώς µε περιστατικά ακραίας
βίας. Νοµίζω ότι αυτό κάνει δύο φορές χειρότερη και δυο φορές
ανήθικη την επιλογή να εκµεταλλευτείτε αυτή ακριβώς την τραγική υπόθεση.
Θα αναφερθώ στο προσφυγικό - µεταναστευτικό, που όµως
εκεί τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα, γιατί η εικονική πραγµατικότητα έχει ήδη συνθλιβεί κάτω από το βάρος των πραγµατικών γεγονότων.
Να σας θυµίσω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι η αντιπολιτευτική
σας τακτική είχε στηριχτεί σε µια ακραία Δεξιά -όχι από όλους,
αλλά, πολλές φορές και από πολλά στελέχη της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης της Νέας Δηµοκρατίας- ρατσιστική ρητορική, σύµφωνα µε την οποία για τις ροές ευθυνόταν η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ξανακούσαµε σήµερα αυτή την αφήγηση και από τον κ.
Αθανασίου και από την κ. Βούλτεψη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ
µας είπε ότι η παγκόσµια προσφυγική κρίση η οποία κορυφώθηκε το 2015 οφειλόταν στο γεγονός ότι στην Ελλάδα είχαµε αλλαγή κυβέρνησης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το ψέµα το έχετε στην τσέπη σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά τα λέτε για να τα ακούει µόνο το ακροδεξιό, ακραίο κοινό το οποίο θέλετε να εκπροσωπείτε και για να αυτοθαυµάζεστε…….
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …και αναδεικνύει ακριβώς
την πολιτική σας αυταρέσκεια, την πολιτική σας αλαζονεία και
την αδυναµία σας να καταλάβετε το µέγεθος και τη σηµασία της
προσφυγικής κρίσης. Διότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε το 2015 για τις
αυξηµένες προσφυγικές ροές, τότε θα πρέπει να µας εξηγήσετε
γιατί σήµερα είναι ξαφνικά γεωπολιτικοί οι λόγοι, µε βάση τη δήλωση του κ. Κουµουτσάκου, την οποία εγώ µπορώ και να την
προσυπογράψω. Γιατί είναι σήµερα γεωπολιτικοί οι λόγοι που
αυξάνονται οι ροές σε σχέση µε οκτώ µήνες πριν;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γιατί η Τουρκία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη,
θα τσακωθείτε τώρα, ενώ µιλάει ο κ. Τζανακόπουλος; Σας παρακαλώ! Να ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μερικές φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τζανακόπουλε, µισό λεπτό.
Σας ζητώ όσο είναι ο οµιλητής στο Βήµα να µην τον ενοχλείτε.
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Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μερικές φορές οι αφηγήσεις και τα ψευδοεπιχειρήµατα θα παίρνουν απαντήσεις σε αυτή
τη Βουλή. Πρέπει να το ανεχτείτε, κυρία Βούλτεψη. Τι να κάνουµε;
Σήµερα, λοιπόν, είναι γεωπολιτικοί ξαφνικά οι λόγοι, ενώ το
2015 είχε να κάνει η κορύφωση της προσφυγικής κρίσης µε τη
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, το αντιπαρέρχοµαι.
Να δούµε λίγο τα αποτελέσµατα της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας αυτούς τους δέκα περίπου µήνες. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται εγκλωβισµένοι στα ελληνικά νησιά τριάντα πέντε µε
σαράντα χιλιάδες άνθρωποι. Στο καλό σενάριο είναι τριάντα
πέντε χιλιάδες, στο κακό σενάριο είναι σαράντα χιλιάδες. Πόσοι
ήταν στα πέντε νησιά τον Ιούλιο του 2019 όταν παραλάβατε την
εξουσία; Ήταν δέκα τρεις χιλιάδες. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Και
για αυτό ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι απολύτως σαφής και
ξεκάθαρος. Έχετε κάνει µια επιλογή που δεν είναι µόνο απάνθρωπη, είναι και αναποτελεσµατική. Έχετε πάρει απόφαση να
εξαθλιώσετε τους προσφυγικούς και µεταναστευτικούς πληθυσµούς, να θυσιάσετε µετανάστες, πρόσφυγες και νησιωτικές κοινωνίες, έτσι ώστε να κάνετε το χατίρι ακραίων κοινωνικών δυνάµεων στην ενδοχώρα, διότι διαφορετικά θα είχατε να αντιµετωπίσετε µια γενικευµένη πολιτική και ιδεολογική κρίση στο εσωτερικό της δικής σας παράταξης, του δικού σας κόµµατος, κρίση
την οποία εσείς τροφοδοτήσατε και καλλιεργήσατε µε την
ακραία δεξιά πολιτική την οποία εφαρµόζατε στο προσφυγικό
και στο µεταναστευτικό και στη ρητορική σας στο προσφυγικό
και στο µεταναστευτικό επί µια ολόκληρη πενταετία.
Άρα θυσιάζετε τα νησιά, θυσιάζετε πρόσφυγες, θυσιάζετε µετανάστες για µπορέσετε να γλυτώσετε την εσωτερική δική σας
κρίση, την κρίση της Δεξιάς. Επί της ουσίας, εξάγετε την κρίση
της Δεξιάς στα νησιά. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή την οποία
έχετε κάνει.
Αυτή, όµως, η επιλογή δεν δουλεύει. Ζείτε σε ένα φαντασιακό,
φαντασιωτικό ακροδεξιό σύµπαν, σε ένα σύµπαν που, υποτίθεται, στο µυαλό σας και στη φαντασία σας, η πολιτική της εξαθλίωσης θα έχει ταυτόχρονα και ένα αποτρεπτικό αποτέλεσµα.
Όµως, δεν είναι έτσι. Ουδέποτε λειτούργησε αυτή η πολιτική και
αυτό αποδεικνύεται µε την αύξηση των ροών που είχατε, παρά
το γεγονός της βιοπολιτικής επιλογής αποτροπής. Και αντί να
έρχεστε εδώ αναγνωρίζοντας το στρατηγικό, ιδεολογικό και πολιτικό σας λάθος, έρχεστε να αναπαράγετε και να επενδύσετε
έτη περαιτέρω σε αυτήν πολιτική και ιδεολογική φαντασίωση.
Επιµένετε να βαθαίνετε και αδιέξοδες επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω.
Λέτε, εν τω µεταξύ, κάτι απολύτως και ολοκληρωτικά αντιφατικό. Από τη µια µεριά, αυτή τη στιγµή οµολογείτε ότι η κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας δεν εφαρµόζεται και από την άλλη µεριά,
λέτε ότι δεν κάνετε µεταφορές στην ενδοχώρα διότι, αν τις κάνετε, τότε αυτό θα παραβιάζει την κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας.
Τελικά τι από τα δύο ισχύει; Ή η κοινή δήλωση δεν εφαρµόζεται,
εποµένως µπορούν να γίνουν µεταφορές στην ενδοχώρα, έτσι
ώστε να αποσυµφορηθούν τα νησιά είτε ισχύει η κοινή δήλωση
Ε.Ε.-Τουρκία. Όµως, κι εκεί έχετε πρόβληµα. Ξέρετε γιατί; Διότι
η κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας και η συµφωνίες που την ακολουθούν επιτρέπουν µεταφορές στην ενδοχώρα ευάλωτων. Εσείς,
όµως, τι κάνετε; Ακριβώς για να υλοποιήσετε την αρχική πολιτική
σας επιλογή, που είναι η πολιτική της εξαθλίωσης και του εγκλωβισµού, µειώνετε την περίµετρο για το ποιος µπορεί να χαρακτηριστεί ευάλωτος. Λοιπόν, η πολιτική σας είναι απολύτως αναποτελεσµατική, οδηγεί σε διαρκή αδιέξοδα. Αλλά δεν µένετε
µόνο εκεί. Κάνετε και την προσφυγική κρίση ευκαιρία. Εκτός από
την κρίση του κορωνοϊού, που την έχετε µετατρέψει σε ευκαιρία,
όπως είχαµε την ευκαιρία να αναλύσουµε την προηγούµενη
εβδοµάδα, µετατρέπετε και την προσφυγική κρίση σε ευκαιρία
για δουλειές και για δηµιουργία καθεστωτικού-κοµµατικού στρατού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μετακλητοί στην Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι να τους κάνετε; Υπάρχει το προσωπικό
στη Νοµική Υπηρεσία και γενικώς στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που µπορεί να καλύψει όλες αυτές τις θέσεις. Το
κάνετε για να ικανοποιήσετε συγκεκριµένα συµφέροντα και να
κάνετε συγκεκριµένες εξυπηρετήσεις.
Να µην µιλήσω για τις παραβιάσεις της Συνθήκης της Γενεύης,
γιατί θα φτάσουµε ως αύριο το πρωί.
Από εκεί και πέρα. Καµµία µέριµνα για τα ασυνόδευτα ανήλικα.
Αντίθετα, αυτό το οποίο έχετε κάνει ήδη από τον Νοέµβριο είναι
να µετατρέψετε ανήλικους από δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών
σε ενήλικους και να τους πάτε µε την κανονική διαδικασία, πράγµα το οποίο είναι ευθεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων της χώρας.
Κλείνω µε την πρόβλεψη των απόρρητων κονδυλίων. Τι να τα
κάνετε τα απόρρητα κονδύλια; Θα µας πείτε; Δεν έχετε δώσει
την παραµικρή απάντηση. Μήπως τα απόρρητα κονδύλια εξυπηρετούν σχεδιασµούς, οι οποίοι σχετίζονται και πάλι µε διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος; Και για ποιον λόγο, αφού θέλετε
απόρρητα κονδύλια, δεν ακολουθείτε την πολιτική και την επιλογή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε τα απόρρητα κονδύλια
του Υπουργείου Εξωτερικών; Να γίνεται ενηµέρωση στη Βουλή.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Έχει περάσει στον νόµο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει περάσει. Καλώς. Περιµένω να το δω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Άλλα έλεγε ο κ. Καµµένος
στο Υπουργικό Συµβούλιο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Είναι στον νόµο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μετά το βάλατε στον νόµο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
πολύ κάντε ησυχία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να
κλείσω µε δυο σχόλια για την τροπολογία η οποία κατατέθηκε
από την Υπουργό Παιδείας. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο
έπρεπε να περιµένουµε δύο µήνες που διαρκεί η κρίση του κορωνοϊού, για να έρθει δύο µέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία η
Υπουργός να καταθέσει τροπολογία εδώ.
Πρώτο ζήτηµα. Τι περίµενε τόσο καιρό; Μήπως θέλει να υφαρπάξει την ψήφο της Βουλής;
Δεύτερο ζήτηµα, για ποιο λόγο δεν µας ενηµέρωσε επί της ουσίας για το περιεχόµενο της υπουργικής απόφασης, αφού η ίδια
λέει ότι είναι έτοιµη και πρόκειται να εκδοθεί τη Δευτέρα;
Τρίτο ζήτηµα, για ποιον λόγο δεν κατέθεσε στα Πρακτικά της
Βουλής τη γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων; Και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προβλέπει η τροπολογία σε σχέση µε την επεξεργασία µεταδεδοµένων από τη
σύγχρονη και σε ζωντανή µετάδοση εκπαίδευση η οποία θα γίνεται;
Επίσης, αληθεύει αυτό που είπε η κυρία Υπουργός στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» ότι η τηλεκπαίδευση θα γίνεται ακόµα και µε
τα κινητά των εκπαιδευτικών; Καταλαβαίνετε τι παράθυρο παράνοµης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και προβληµατικών
καταστάσεων για το ελληνικό δηµόσιο σχολείο, αλλά και για το
ελληνικό σχολείο γενικότερα, ανοίγει αυτή τη στιγµή η κυρία
Υπουργός;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εγώ κλείνω, λέγοντας το εξής: Εµείς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές ότι θα
καταψηφίζαµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν είµαστε διατεθειµένοι να ανεχτούµε την επιλογή που έχει κάνει η Κυβέρνηση
και το Προεδρείο της Βουλής να λειτουργεί όχι απλώς κατά παράβαση του Κανονισµού της Βουλής, αλλά χωρίς κανένα έρεισµα στον Κανονισµό της Βουλής και να κάνει ονοµαστικές
ψηφοφορίες µε επιστολική ψήφο, πράγµα το οποίο δυστυχώς
είναι ακραία παρέκκλιση από τους κοινοβουλευτικούς κανόνες
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και δεν βρίσκει κανένα έρεισµα στο Σύνταγµα και στον νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και εµείς, όπως έχει πει ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πρόκειται να νοµιµοποιήσουµε αυτή την παραθεσµική, παρακοινοβουλευτική
λειτουργία, την οποία έχετε επιλέξει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει η κ. Βούλτεψη τον λόγο επί προσωπικού. Για πείτε µας, κυρία Βούλτεψη, σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ποιο είναι το προσωπικό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Τζανακόπουλος κατά
την οµιλία του είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι εγώ είπα ψέµατα.
Εάν για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι κάτι το συνηθισµένο και δεν ενοχλούνται, εγώ ενοχλούµαι πάρα πολύ, όταν µου λένε ότι λέω ψέµατα και ψευδοεπιχειρήµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού. Έχει το δικαίωµα;
Έχει το δικαίωµα. Επικαλείται κάτι το οποίο είναι σηµαντικό. Θα
έχει το λεπτό και αµέσως µετά, αν κάποιον τον προσβάλλει, θα
πάρει τον λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Γιατί το κάνετε αυτό;
Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Εγώ
µιλάω για το συγκεκριµένο. Λέω ότι ο συνάδελφος υποστήριξε
ότι κατά την οµιλία µου από το Βήµα εκείνο είπα ψέµατα. Και
επειδή εγώ αυτό το θεωρώ µεγίστη προσβολή, σας λέω ξανά,
για να ξανακουστεί επιτέλους σε αυτή την Αίθουσα, ότι αυτό το
οποίο υποστηρίζω -και υποστηρίζεται από τα γεγονότα- είναι ότι
οι γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους µιλούσατε το 2015 είχαν
υποχωρήσει, διότι είχαν γίνει συµµαχικοί βοµβαρδισµοί, η επίθεση µε τα χηµικά έγινε το 2013, η µαζική έξοδος από τη χώρα
τους το 2013. Και επειδή είπε ο κ. Τζανακόπουλος: «Τώρα τι
έγινε; Γεωπολιτικοί είναι πάλι οι λόγοι;», θα πω ότι, βέβαια, είναι.
Γιατί τώρα πήρε η Τουρκία το εργαλείο που της δώσατε και έστειλε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Βούλτεψη, για αυτό το θέµα απαντήσατε. Σας ευχαριστώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα ναι, διότι η Τουρκία για γεωπολιτικούς λόγους τους έστειλε εδώ. Άµα δεν ξέρετε και αυτά τα πράγµατα, τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ως προς
το προσωπικό, κυρία Βούλτεψη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ για την κατανόηση και τη δική σας και των συναδέλφων.
Επειδή το µεταναστευτικό είναι από τη φύση του ένα ιδιαίτερα
πολύπλοκο και σύνθετο ζήτηµα, που όµως αγγίζει και τη σκέψη,
αλλά και τις καρδιές και το συναίσθηµα των πολιτών, νοµίζω ότι
δεν πρέπει να χάνουµε ευκαιρίες, ειδικά εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, να απαντάµε και να αντιµετωπίζουµε παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και ανακρίβειες. Γι’ αυτό ζητώ τον λόγο.
Ακούστηκε πάλι από τον κ. Τζανακόπουλο ότι υπήρχαν γεωπολιτικοί λόγοι και ότι αυτό το εκλαµβάνει ως µια δικαιολόγηση της
απαράδεκτης κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί στη χώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ως αυτοκριτική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Με-
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τανάστευσης και Ασύλου): Ως πότε θα θέλετε και θα επιµένετε
να αρνείστε να κατανοήσετε τη διαφορά των εξής πραγµάτων;
Γεννιούνται, δηµιουργούνται τα µεταναστευτικά κύµατα και οι
ροές από γεωπολιτικούς λόγους. Όµως, το πού αυτά στρέφονται
και πώς αυτά τα διαχειρίζεται ένα κράτος αφορά στις κυβερνήσεις στις οποίες αυτά τα κύµατα και αυτές οι ροές, που δηµιουργούνται για γεωπολιτικούς λόγους, φτάνουν. Και εκεί πήρατε
κάτω τη βάση. Είχατε µια καταστροφική πολιτική. Να τελειώσουµε, λοιπόν.
Εσείς, λοιπόν, τι λέτε τώρα; Γεωπολιτικοί ήταν οι λόγοι για
εσάς, όπως αποδείχθηκε άλλωστε και στον Έβρο. Διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς στην Ελλάδα, στο πανελλήνιο, που
µετά τον Έβρο ειδικά να µην έχει σιγουρευτεί και να µην κατανοεί και να µην αποδέχεται ότι οι λόγοι των µεταναστευτικών
ροών είναι γεωπολιτικοί στη φύση τους. Έρχεστε και κάνετε
τώρα το εξής. Εσείς αυτοαναιρείστε, λέγοντας ότι, ναι, τότε ήταν
γεωπολιτικοί, σας παραδώσαµε δεκαπέντε χιλιάδες και έγιναν
σαράντα, χωρίς µια λέξη, χωρίς µια κριτική, χωρίς µια καταδίκη
της πολιτικής της Τουρκίας. Δηλαδή, τον Ιούλιο έπαψε να υπάρχει γεωπολιτικός λόγος; Μόνο ίσχυσε, όταν εσείς κυβερνήσατε;
Αυτό, λοιπόν, που µέµφεστε ότι υποτίθεται κάνουµε εµείς, το
κάνετε πολλαπλάσια. Ενώ η συζήτηση έχει ωριµάσει, έχει προχωρήσει, όλος ο κόσµος, ο κάθε Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει,
ειδικά µετά τον Έβρο, ότι η πηγή των ροών, οι λόγοι είναι γεωπολιτικοί, έρχεστε και λέτε ότι «όχι, για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο
και τον Σεπτέµβρη του 2019 φταίει η Κυβέρνηση και όχι η Τουρκία», για την οποία δεν είπατε ούτε το «Τ», όταν ξέρετε ότι είναι
µια συγκεκριµένη ενορχηστρωµένη στρατηγική πολιτική να δηµιουργηθεί, αφ’ ενός, πρόβληµα στη χώρα, αφ’ ετέρου, να εκβιαστεί η Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό µπορείτε να το πείτε;
Μπορείτε να καταδικάσετε µια πολιτική που στρέφεται ευθέως
κατά της χώρας και της Ευρώπης, για να έχετε µια στοιχειώδη
συνέπεια σε αυτά τα οποία επιχειρείτε να πείτε;
Αυτά έπρεπε να ειπωθούν, διότι πρέπει να ακουστούν και να
µην αφήσουµε τους πολίτες να ζουν µέσα σε παρεξηγήσεις, παρανοήσεις και ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Τζανακόπουλος έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας πω
το εξής. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε µε τη δέουσα προσοχή
αυτό που είπα. Εγώ είπα ότι προσυπογράφω τη θέση σας ότι,
πράγµατι, είναι γεωπολιτικοί οι λόγοι για την αύξηση των ροών.
Γιατί σας κατηγόρησα; Σας κατηγόρησα για το γεγονός ότι
έχετε επιλέξει αυτές τις ροές και αυτούς τους πληθυσµούς για
λόγους που έχουν να κάνουν µε µια βιοπολιτική επιλογή δήθεν
αποτροπής, να τους εγκλωβίσετε στα νησιά και να τους εξαθλιώσετε. Και για ποιον λόγο έχετε πάρει αυτή την επιλογή; Έχετε
πάρει αυτή την επιλογή, για να κάνετε το χατίρι των ιδεολογικών,
κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που εσείς καλλιεργήσατε.
Σε ό,τι αφορά δε την Τουρκία, από την πρώτη στιγµή καταδικάσαµε την πρακτική του Ερντογάν, αλλά την ίδια στιγµή είπαµε
ότι οι παραβιάσεις Διεθνούς Δικαίου από τη µεριά του Ερντογάν
δεν µπορούν να νοµιµοποιούν επιλογές από τη µεριά της Κυβέρνησης για αντιπαραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.
Εµείς είµαστε δεσµευµένοι ως χώρα. Και αυτό είναι στρατηγικό και συγκριτικό µας πλεονέκτηµα στο πεδίο των διπλωµατικών σχέσεων από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό το στρατηγικό δόγµα
σεβασµού του Διεθνούς Δικαίου αλλάζει µε επιλογή της δικής
σας Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το πρόβληµα,
διότι δεν µπορείτε να κατανοήσετε την τοποθέτηση της χώρας
στο γεωπολιτικό σύµπαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε Τζανακόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ο εγκλωβισµός αυτών των πληθυσµών στα νησιά είναι αποτέλεσµα και έργο δικό σας, όπως και η
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συµφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2016. Πρέπει να
συνηθίσετε µε την ιστορία σας να υπάρχετε. Αποφασίσατε αυτή
τη συµφωνία το 2016 και αυτή η συµφωνία εγκλώβισε τους µεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσµούς στα νησιά και
κανείς άλλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπήλιος Λιβανός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Φοβάµαι ότι σήµερα, ο Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε τον
χειρότερο εαυτό του και µε αναγκάζει να φύγω από την οµιλία
που είχα σκεφτεί να κάνω. Με κάνει να φύγω από το κλίµα το
οποίο υπήρχε όλη την ηµέρα σήµερα σε αυτή την Αίθουσα. Μπορεί να εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, αλλά ήταν σε ένα
ήπιο και δηµοκρατικό κλίµα.
Επίσης, φοβάµαι ότι ο κ. Κουµουτσάκος, µε την ευγένεια που
τον διακρίνει και µε τον ορθολογισµό, σας έδωσε µια απάντηση
σε ένα άλλο ύφος από αυτό το οποίο εσείς δυστυχώς χρησιµοποιήσατε πάνω σε αυτό εδώ το έδρανο. Όλη σας η οµιλία ήταν
fake και παραπληροφόρηση. Κατηγορήσατε την κ. Βούλτεψη, κατηγορήσατε άλλους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και κατηγορήσατε συλλήβδην την Κυβέρνησή µας και την παράταξή
µας για ξενοφοβική και ρατσιστική νοοτροπία. Ταυτίσατε µετανάστες µε κοµµουνιστές, µιλήσατε για «Μακρόνησους» εσείς και
οι συνάδελφοί σας πριν.
Για άλλη µία φορά θα σας πούµε ότι είναι µακριά από µας
αυτές οι θέσεις. Κάθε ακραία θέση είναι καταδικαστέα. Καταδικάζουµε και κάθε ακραία συµπεριφορά οποιουδήποτε Έλληνα
πολίτη και κυρίως αιρετού.
Προσπαθήσατε να πείτε ότι δήθεν δηµιουργήθηκε κρίση µε
γαλάζιους δηµάρχους. Κρίση, αγαπητέ συνάδελφε, δηµιουργήθηκε στο δικό σας κόµµα, όταν ο αδελφός σας, δυστυχώς, συµµετείχε σε ανθελληνικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο. Εµείς έχουµε
µiα απόλυτα καθαρή θέση. Δεν θέλουµε η Ελλάδα να είναι θελκτικός πόλος µεταναστών. Θα χορηγήσουµε άσυλο σε όσους το
δικαιούνται. Όλοι οι άλλοι, όµως, θα επιστρέψουν στις χώρες
προέλευσης τους.
Εσείς, αντί να φεύγετε από την Αίθουσα, ελάτε να µας πείτε
ποια πολιτική, τελικά, υποστηρίζετε επί της ουσίας. Να µας πείτε
και να απαντήσετε και στον εισηγητή της Πλειοψηφίας πόσους
µετανάστες θέλετε µόνιµα στην Ελλάδα, πόσους αντέχει η πατρίδα µας κατά τη γνώµη σας.
Είχατε, όµως, το θράσος -και δεν έχετε καν το κουράγιο να κάτσετε να ακούσετε την απάντηση- να εγκαλέσετε την Κυβέρνηση
για θεσµικούς και ηθικούς κανιβαλισµούς, ότι περνάει στην ελληνική κοινωνία ψευδείς ειδήσεις, ότι φέρεται µε αλαζονεία πρωτοφανή, ότι εκφυλίζει τη δηµοκρατία, ότι έχει µία χυδαία ηγεσία
και διάφορα άλλα τέτοια. Τολµάτε εσείς, που δεν έχετε καν το
κουράγιο να µείνετε στην Αίθουσα να πάρετε τις απαντήσεις σας,
να πετάτε τέτοια λάσπη;
Για πείτε µας, λοιπόν, σε σχέση µε τη «MARFIN»: Αν εξαιρέσουµε το χειροκρότηµα του κ. Βούτση, ποια είναι η θέση του
κόµµατος σας; Γιατί η ανακοίνωσή σας δεν έχει µέσα ούτε µία
φορά τη λέξη «δολοφονία»; Γιατί προσπαθείτε να βρείτε διάφορα
να πείτε δήθεν, τάχα µου, για την εργοδοσία και το πρόβληµα
της διαφυγής και δεν καταδικάζετε ούτε µία φορά επίσηµα -ούτε
µία φορά επίσηµα!- τους δολοφόνους αυτών των ανθρώπων;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Πρέπει να ντρέπεστε! Όνειρα βλέπετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, έχετε τον λόγο µετά. Θα µιλήσετε. Σας παρακαλώ.
Μην κάνετε αυτό που έκαναν στον κ. Τζανακόπουλο. Μην το κάνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μα, δεν είναι το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η δηµοκρατία είναι δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί δεν
καταδικάζετε τις µολότοφ, όταν θα ανέβετε εδώ να µιλήσετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί διακρίνετε, εν τέλει, την ανθρώπινη ζωή; Γιατί ξεφεύγετε κατά αυτόν
τον τρόπο από τις δηµοκρατικές διαδικασίες;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αντί να ντρέπεστε, λέτε τέτοια πράγµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί λέτε
ψέµατα, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Είστε µετά οµιλητής. Θα πείτε
την άποψή σας και µε σεβασµό θα σας ακούσουν όλοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτή είναι
άποψή τους για τον διάλογο: φωνές και εκτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί, όταν
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τοποθετείται και καλεί τον κ. Τσίπρα να
πάνε µαζί µε την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να τιµήσουν τους
αδικοχαµένους συµπολίτες µας, εσείς φεύγετε; Γιατί; Δώστε µας
απαντήσεις. Γιατί έρχεται ο κ. Τζανακόπουλος και ψευδώς λέει
ότι δεν είναι τάχα µου, δήθεν, του Πρωθυπουργού η απόφαση
για την αποζηµίωση; Δώστε µας απαντήσεις, αντί να φωνάζετε.
Κι αν θέλετε να πάµε και λίγο παρακάτω, αφού σηκώσατε τους
τόνους και κυλιστήκατε κατά αυτόν τον τρόπο στη λάσπη σήµερα, για πείτε µας: Τι λέει το κόµµα σας για την ανάρτηση του
κ. Μάρδα πριν από λίγες ώρες; Τι λέει το κόµµα σας για τον
υπουργό σας; Λέει διάφορα εκεί για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα
και για τους θανάτους του κορωνοϊού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έρχεται και λέει µετά ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ:
«Για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος σε ζωές ή άλλως η αποτελεσµατικότητα των µέτρων της περιόδου, δηλαδή της Κυβέρνησης εδώ, θα είναι σκόπιµο να προσµετρηθούν στα θύµατα από
τον κορωνοϊό και τα θύµατα, οι αυτοκτονίες.». Δηλαδή, προβλέπει ο Μάρδας τις αυτοκτονίες -και εσείς τον κρατάτε στο κόµµα
σας- της κρίσης του lockout της µορφής που επιλέχθηκε. Θα τον
καταδικάσετε εσείς που φωνάζετε και κάνετε τους έξυπνους ή
θα έρθει πίσω ο Τζανακόπουλος να πάρει εντολή από τον κ. Τσίπρα, για να καταδικάσει τον κ. Μάρδα ή έστω τις µολότοφ ή τον
κ. Κυρίτση που τον έχετε ακόµα στο κόµµα σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε...
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Γιαννούλη; Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα τα διαγράψετε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτή την µπούρδα που είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μετά να
τα πείτε εσείς, αφού θα µιλήσετε. Κάντε υποµονή δυο λεπτά.
Είναι αντιδεοντολογικό αυτό που κάνετε, όπως έκαναν αυτό πριν
στον κ. Τζανακόπουλο. Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πριν φύγει
αντρίκεια από την Αίθουσα, εγκάλεσε και την Υπουργό Παιδείας
για την τροπολογία της. Και τι είπε τώρα; Πρώτον, κάτι το οποίο
προφανώς δεν στέκει. Και δεύτερον, κάτι το οποίο ήδη απάντησε
η κ. Κεραµέως, όταν ήταν µέσα στην Αίθουσα. Δεν υπάρχει καταγραφή, µόνο ζωντανή αναµετάδοση και όλη η επιλογή η νοµική
είναι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµολογία και µετά από εκτενή
διαβούλευση. Γιατί πάλι λάσπη; Γιατί πάλι ψέµατα;
Πριν από λίγες ώρες, όταν είπα ότι ο κ. Βελόπουλος λέει και
σωστές ιδέες, σηκώθηκε ο εκπρόσωπός σας πάλι και µε σαρδόνιο χαµόγελο και ειρωνεία µε ρώτησε: Ποιες από αυτές είναι που
συµφωνεί η Νέα Δηµοκρατία µε την Ελληνική Λύση; Το επανέλαβε και ο κ. Χήτας πριν από λίγο. Ο λόγος για τον οποίο έκανα
αυτό το σχόλιο -ήταν η µόνη του παρέµβαση σήµερα το πρωί,
εκτός από αυτή την καταπληκτική παρέµβαση που έκανε πριν
από λίγα λεπτά- είναι γιατί δεν αντιλαµβάνεται την έννοια του δια-
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λόγου. Διότι δεν αντιλαµβάνεται ότι µία κυβέρνηση ή ένα κόµµα
µπορεί να έχει ανοιχτά τα αυτιά της και να ακούσει κι άλλες ιδέες
από άλλα κόµµατα, ακόµα και αν διαφωνεί ιδεολογικά ή πολιτικά.
Εγώ, λοιπόν, έχω να του πω ότι παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλα
όσα είπε και παρ’ότι σηκώνει τους τόνους και ρίχνει την κουβέντα
µας σε ολισθηρές διαδροµές, ακόµα και αν εκείνος, ακόµα και
αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε µία καλή ιδέα, εµείς θα την υιοθετούσαµε,
πολλώ δε µάλλον ιδέες όπως είπε πριν ο αρχηγός της Ελληνικής
Λύσης που αφορούν στα ελληνικά προϊόντα, που αφορούν στην
άρση του εµπάργκο προς τη Ρωσία για ορισµένα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ορθή ήταν η τοποθέτησή του για αξιοποίηση των
κατασχεµένων οχηµάτων στρατιωτικού τύπου, που ήταν δεσµευµένα από τις τελωνειακές αρχές και πλέον φρουρούν τα σύνορά
µας στον Έβρο.
Αυτά για κάποια που είπε σήµερα, γιατί µπορεί να έχει πει κι
άλλα. Το θέµα είναι ο κ. Τζανακόπουλος και ο κ. Τσίπρας ποιες
σωστές τοποθετήσεις κάνουν εδώ µέσα που µπορεί να είναι χρήσιµες για την ελληνική κοινωνία.
Θέλω να δώσω και λίγες απαντήσεις ακόµα σε άλλο ύφος, σε
άλλο τόνο στους Αρχηγούς των κοµµάτων που µίλησαν πριν. Η
κ. Γεννηµατά κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις για το µεταναστευτικό, µιλώντας για ανυπαρξία πολιτικής από την Κυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας, προτάσεις όµως που σε µεγάλο βαθµό είναι
πάγιες θέσεις της Ελλάδας, εκπεφρασµένες ήδη τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και από τους παριστάµενους υπουργούς.
Η ταυτόχρονη παρουσία των επικεφαλής των θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Έβρο δεν ήταν δηµόσιες σχέσεις, αγαπητοί συνάδελφοι του Κινήµατος Αλλαγής.
Ως προς τους συντηρητικούς κύκλους που ανέφερε, θυµίζω
ότι στον Έβρο σήµερα, αυτή τη στιγµή περιπολούν Γερµανοί και
Αυστριακοί στρατιώτες µεταξύ άλλων, όπως επίσης και στα θαλάσσια σύνορα µας η Frontex τόσο µε σκάφη όσο και µε συµµετοχή Ευρωπαίων πολιτών, Ευρωπαίων υπαλλήλων, συµµετέχει
και βοηθά το ελληνικό Λιµενικό και το Πολεµικό Ναυτικό µε έµπρακτα αποτελέσµατα. Απετράπησαν επτακόσιοι περίπου παράνοµοι µετανάστες και δεκαεπτά αποτυχηµένες απόπειρες µεταφοράς τους µέσα στον τελευταίο µήνα.
Ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ υποστήριξε σε µία αποστροφή
του λόγου του ότι η Κυβέρνηση δρα µε τσιράκια δηµοσιογράφους, βάλλοντας κατά της εργατικής τάξης. Ξέρετε, αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι η παράταξή µας -και η Κυβέρνηση, βεβαίως,
αλλά εγώ µιλάω για την παράταξή µας- σέβεται απόλυτα τον θεσµικό και εθνικό ρόλο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και βεβαίως, σεβόµαστε απόλυτα και τον Γενικό Γραµµατέα, τον κ.
Κουτσούµπα. Επίσης, σεβόµαστε και τον αγώνα των εργαζοµένων παντού και ειδικά σε χώρες όπως η Τουρκία, που συχνά καταπατά ανθρώπινα, εργασιακά, αλλά και πολιτικά δικαιώµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να λειτουργεί έµµεσα
-δεν το έκανε ποτέ- ούτε να χρησιµοποιεί τσιράκια. Και βεβαίως
δεν ακολουθεί τις υποδείξεις κανενός.
Αναφέρθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ και στον πολιτισµό, όπως και ο συµπαθέστατος κ. Γρηγοριάδης, όπως και άλλοι
συνάδελφοι. Μην υπερβάλλετε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης. Έχετε την ίδια ευαισθησία για τους καλλιτέχνες, όπως
έχουµε και εµείς. Και βέβαια έχουµε την ίδια ευαισθησία για τους
καλλιτέχνες όσο έχουµε και για τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Εν συντοµία, θα πω ποια είναι αυτή η πρόταση, η εφαρµοσµένη πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού και θα την καταθέσω
κιόλας, αν θέλει να την διαβάσει ο κ. Γρηγοριάδης και εσείς. Είναι
µια ολοκληρωµένη στρατηγική διαχείρισης για τους ανθρώπους
του πολιτισµού, πάνω-κάτω 100 εκατοµµυρίων, εκ των οποίων 60
εκατοµµύρια πάνω-κάτω αφορούν σε οριζόντια µέτρα στήριξης
και άλλα 40 εκατοµµύρια σε αναπτυξιακά µέτρα. Αν θέλετε, µπορείτε να τη δείτε µετά και να συζητήσουµε επί της ουσίας και αν
υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, η Κυβέρνηση θα τις κοιτάξει.
Θα αφήσω όλα τα άλλα και θα κλείσω µε ένα τελευταίο. Μας
κατηγόρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κ. Γεννηµατά, ο ΣΥΡΙΖΑ
για πάρτι προσλήψεων µετακλητών, η κ. Γεννηµατά ότι χτίζουµε
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κοµµατικό στρατό µετακλητών. Κοντά υπήρξε και Βουλευτής του
Κινήµατος Αλλαγής που µας ανακάλεσε στην τάξη γιατί διορίζουµε µετακλητούς.
Επειδή όλοι γνωριζόµαστε, το να έρχεται το ΠΑΣΟΚ ή η µετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση για
προσλήψεις και για διορισµούς και για ρουσφέτια, νοµίζω ότι
αυτό δεν χωράει απάντησης! Όµως εγώ θέλω να πω ότι καλό
είναι να µην κρίνουν οι Βουλευτές και η Αντιπολίτευση εξ ιδίων
τα αλλότρια.
Ο ίδιος ο Υπουργός διαφώνησε µε αυτή την τακτική πρακτικά.
Είπε ότι θέλει ένα Υπουργείο που να λειτουργεί και γι’ αυτό χρειάζεται να κάνει κάποιες προσλήψεις, οι οποίες θα έχουν τελικό
σηµείο τον Δεκέµβριο του 2021.
Εσείς όταν κυβερνούσατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε ταυτίσει ουσιαστικά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Από τα 1,9 δισ. που
είχατε να διαχειριστείτε, το 83%, περίπου 1,3 δισ. µε 1,5 δισ., το
δώσατε σε ΜΚΟ και σε διεθνείς οργανισµούς. Εσείς ουσιαστικά
είχατε φτιάξει, λοιπόν, ένα Υπουργείο ΜΚΟ µε έναν ΠΕ Νοµικών
και σε τριάντα τρεις θέσεις στο τεχνικό τµήµα µε µόνο τέσσερις
υπαλλήλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, κύριε
Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά είχαµε τις διακοπές.
Σοβαρολογείτε; Όταν κάποιος θέλει να κάνει σοβαρή πολιτική
και ξαναφτιάχνει αυτό το Υπουργείο, που ορθώς είχατε εσείς και
λειτουργούσατε, µπορεί αυτό να λειτουργήσει χωρίς ανθρώπους, χωρίς ανθρώπινο δυναµικό; Η πρόθεση της Κυβέρνησης,
η οποία εκφράστηκε από τους Υπουργούς, είναι να έχουµε µία
αποτελεσµατική εθνική πολιτική και διοίκηση, ένα ισχυρό Υπουργείο και ισχυρούς Υπουργούς. Αυτό και κάνουµε. Εσείς απλά λαϊκίζετε.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και
να προτείνω στους Υπουργούς να έχουν έναν ασφυκτικότερο
έλεγχο πάνω στους διεθνείς οργανισµούς και στο ΔΟΜ και να
τους συντονίζουµε λίγο καλύτερα, γιατί στην ιδιαίτερη πατρίδα
µου, στο Μεσολόγγι -από όπου προέρχοµαι- οι ιστορικά φιλελεύθεροι πολίτες εκεί φιλοξενούν µε αλληηλεγγύη και ανθρωπισµό
εδώ και δύο χρόνια περίπου τριακόσιους πρόσφυγες στο ένα
από τα δύο ξενοδοχεία της πόλης. Προσφάτως ο ΔΟΜ στη λίστα
του έβαλε και το δεύτερο ξενοδοχείο της πόλης -δύο έχει µόνο
η πόλη!- σε αυτά τα οποία θα χρηµατοδοτήσει, θα νοικιάσει για
να φύγουν άνθρωποι από τα νησιά, που όλοι το θέλουν.
Θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισµός, γιατί αντιλαµβανόµαστε ότι η προσπάθειά µας να ανακουφίσουµε τα
νησιά δεν µπορεί να έρχεται και να αντιστρατεύεται τα συµφέροντα των πόλεων της υπόλοιπης Ελλάδας, είτε αυτά αφορούν
σε αναπτυξιακά ζητήµατα, όπως τον τουρισµό, είτε και σε ζητήµατα υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, θα ξεπεράσετε τον κ. Τζανακόπουλο τώρα πια στον
χρόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη για την υπέρβαση, αλλά παρασύρθηκα και εγώ
από τον κ. Τζανακόπουλο.
Με αυτές τις σκέψεις κλείνω και σας ευχαριστώ πολύ για την
υποµονή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
πρόταση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µην
εξαντλείτε την αυστηρότητά σας στους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, έτσι είναι. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εκπροσωπούν την ηγεσία των κοµµάτων µας ενίοτε!
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, για έξι λεπτά όµως.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που δίνει την ευκαιρία για µία
συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.
Ο εκπρόσωπος της παραδοσιακής πελατειακής αντίληψης για
τη διαχείριση της πολιτικής, που δεν είναι άλλος από τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, µας θύµισε σήµερα µε την τοποθέτησή του, µετά βεβαίως από τις διατάξεις που περιλαµβάνει
το νοµοσχέδιο, ότι αυτό που νόµιζαν οι Έλληνες, ότι δηλαδή άλλαξε η παραδοσιακή Δεξιά και πλέον είναι εκσυγχρονιστική, ότι
ασπάστηκε όχι µόνον τους κανόνες του ΑΣΕΠ, αλλά και τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ήταν µια αυταπάτη.
Μας το επιβεβαίωσε ο κ. Λιβανός πριν από λίγο, που αντί να
τηρήσει µια στάση χαµηλών τόνων µε τα επιχειρήµατα που είπαν
άλλοι συνάδελφοί του από τη Νέα Δηµοκρατία, ότι είναι έκτακτες
καταστάσεις -τι να κάνουµε;- έκανε και επίθεση για να µας πει
ότι αυτό που υποσχέθηκαν προεκλογικά, κρίνοντας και κατακρίνοντας το ΣΥΡΙΖΑ µαζί µας για τους µετακλητούς και είπαν τέλος
οι µετακλητοί και η θέσπισή τους µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
συνέπεια προεκλογικών λόγων και δεν είναι επιστροφή σε παλαιοκοµµατικές αντιλήψεις, σε πελατειακές σχέσεις. Διακόσιοι ενενήντα έξι µετακλητοί, εκτός από την κεντρική υπηρεσία, κύριε
Λιβανέ!
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο όπου πραγµατικά είναι εικονική η αντιπαράθεσή σας µε το ΣΥΡΙΖΑ και στα ζητήµατα πολιτικής για τη
µετανάστευση και στα ζητήµατα διαχείρισης, γιατί ακολουθείτε
απόλυτα την πεπατηµένη. Συνεχίζετε µε τον τρόπο που διαχειρίστηκαν και αυτοί και το θέµα της διοίκησης και το θέµα της ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
Το άρθρο 96 του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ του 2016, που θέσπισε τις
θέσεις διοικητών κ.λπ., κ.λπ., που θέσπισε διαδικασίες κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση είναι αυτό που συνεχίζεται µε το
άρθρο 56 και αποτελεί τη µακροβιότερη πολιτική της χώρας για
το µεταναστευτικό. Ποιο; Το κακό πρότυπο της διαχείρισης των
δηµόσιων υποθέσεων.
Είναι το άρθρο 11 του ν.4375/2016 που, όταν προέβλεψε τη
στελέχωση των Κέντρων Υποδοχής µε διοικητές κ.λπ., η Νέα Δηµοκρατία όχι µόνο κατήγγειλε, αλλά ζήτησε και ονοµαστική ψηφοφορία εναντίον αυτού του άρθρου. Πού είναι σήµερα αυτή η
Νέα Δηµοκρατία;
Σήµερα έρχεται και λέει το εξής: «Μωρέ, καλό είναι το άρθρο
που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το διευρύνω κιόλας, αυξάνω και το µηνιάτικο των διοικητών, βάζω και υποδιοικητές, βάζω και πέντε
συµβούλους στον καθένα και τους κάνω τριακόσιους, προκειµένου να προχωρήσουν τα πράγµατα». Τα επιχειρήµατα, οι επικλήσεις του επείγοντος µέχρι ένα σηµείο έχουν βάση για να σταθούν.
Δεν µπορεί δέκα µήνες να είστε Κυβέρνηση, να έχετε αλλάξει
επτά φορές πολιτική για το αν θέλετε Υπουργείο ή όχι, µια έχετε
εθνικό συντονιστή, µια έχετε συναρµόδια υπουργεία, µια έχετε
αναπληρωτή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ξαναϊδρύετε το Υπουργείο Μετανάστευσης και έρχεστε σήµερα και
αντί να κάνετε µια αυτοκριτική, αντί µε σεµνότητα και ταπεινότητα να πείτε ότι λόγω έκτακτων συνθηκών συνεχίζουµε να
έχουµε αυτό, θέλετε να βγείτε και από πάνω.
Λοιπόν, κύριοι, σας ράπισε δεόντως ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων στην επιτροπή, το ίδιο και ο
Συνήγορος του Πολίτη. Δεν µπορεί να συνεχίζεται η κατά παρέκκλιση πολιτική και να επικαλείστε µονίµως το κατεπείγον και το
έκτακτο, διότι η µόνιµη επίκληση του εκτάκτου, το καθιστά µη
έκτακτο εκ των πραγµάτων. Δεν µπορεί για ένα θέµα, το µεταναστευτικό, που αποτελεί παγκόσµιο πρόβληµα, που οφείλεται
στους πολέµους, στη φτώχεια, στην περιβαλλοντική κρίση, αλλά
και στις πανδηµίες όπως ο κορωνοϊός και το οποίο έχει µόνιµα
χαρακτηριστικά, όπως µόνιµες είναι και οι αιτίες του, να πείτε ότι
είναι κάτι προσωρινό.
Οι µεγάλοι ισχυροί της γης λένε ότι έχουν ξεφορτώσει στην
Ευρώπη, η οποία σηκώνει το βάρος το µεγαλύτερο λόγω και του
καλού βιοτικού επιπέδου του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου,
αλλά λόγω και του ότι είναι ο πόλος έλξης δύο ηπείρων, Αφρικής
και Ασίας, και αυτό µε τη σειρά του σε έναν σηµαντικό βαθµό µεταφέρεται στην Ελλάδα, γιατί η Ευρώπη έχει συµφωνήσει µέσω
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της ετεροβαρούς συµφωνίας µε τον Ερντογάν και την Ελλάδα,
δυστυχώς η Ελλάδα να πληρώσει τη νύφη. Και αυτό ήταν που
έπρεπε να έχετε βάλει στόχο από την πρώτη µέρα. Είχατε πει ότι
θα θέσετε θέµα. Δεν το θέσατε. Τιµάτε την υπογραφή του κ. Τσίπρα. Εντάξει, αν θεωρείτε ότι το να ακολουθείτε την πεπατηµένη
σε αυτή την πολιτική είναι συνέπεια της χώρας σωστή, ε τότε να
την ακολουθήσετε και σε άλλα.
Έχουµε πάρα πολλά ζητήµατα σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είναι µόνο ο χαρακτήρας του Υπουργείου µετακλητών.
Οι εργαζόµενοι σάς κατακεραυνώνουν µέσα από τις τοποθετήσεις τους, προκειµένου να καταδείξουν την ανάγκη και αυτοί για
ένα µόνιµο οργανόγραµµα που χρειάζεται και αντί των διάσπαρτων διατάξεων, όπως λένε χαρακτηριστικά, που συστηµατικά παραβιάζουν το Σύνταγµα.
Δεν είναι µόνο η αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων. Η
θέσπιση µόνο του όρου «απόρρητα κονδύλια», του όρου «απόρρητες συµβάσεις» και της «µονιµότητας της κατά παρέκκλιση»,
είναι αιτίες που µας κάνουν όχι απλά να µην το ψηφίσουµε, αλλά
να ζητήσουµε και ονοµαστική ψηφοφορία επί των συγκεκριµένων
άρθρων. Όχι µόνο συνεχίζετε την πεπατηµένη στα συγκεκριµένα
άρθρα που βρήκατε, αλλά διευρύνετε κιόλας το πεδίο εφαρµογής των απόρρητων συµβάσεων και το επεκτείνετε και χρονικά
µέχρι το 2021.
Για πέστε µας τώρα, αλήθεια, την επέκταση µέχρι το 2021
νόµων που αφορούν έκτακτες καταστάσεις πώς ακριβώς την εννοείτε, ότι κάτι που θα συµβεί το 2021 είναι ένα έκτακτο γεγονός
και γι’ αυτό από σήµερα επεκτείνω την ισχύ των διατάξεων που
αφορούν έκτακτα γεγονότα; Πώς ακριβώς είναι έκτακτα γεγονότα αυτά τα οποία θα συµβούν µέχρι το 2021;
Και θα ήθελα να πω µια κουβέντα για την υγειονοµική κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Έχει σχέση µε το θέµα που έχει να κάνει µε τις δοµές. Μην αυταπατάσθε. Ο κίνδυνος δεν εξέλιπε. Αυτό που συνέβη στο Κρανίδι, που είναι µία οργανωµένη δοµή, αντιµετωπίστηκε και ήταν
σχετικά εύκολο. Αν κάτι αντίστοιχο συµβεί σε δοµές όπως η
Μόρια, πραγµατικά θα λειτουργήσει ως υγειονοµική βόµβα. Γιατί
δεν προχωράτε σε οµαδικά τεστ, τουλάχιστον γι’ αυτούς οι
οποίοι µεταφέρονται; Σήµερα είναι λίγοι, αύριο µπορεί να είναι
περισσότεροι αυτοί που µεταφέρονται. Οµαδικά τεστ σε όλους
όσοι µετακινούνται και µεταφέρονται. Δεν υπάρχει άλλη λύση,
κύριε Υπουργέ, για να αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα.
Εµείς για τελευταία φορά σάς καλούµε να αποσύρετε τις επίµαχες διατάξεις, να καταργήσετε όλες τις κατά παρέκκλιση διατάξεις που θέσπισε η προηγούµενη κυβέρνηση, τις οποίες είχατε
καταψηφίσει και είχατε καταγγείλει -όταν βέβαια ήσασταν αντιπολίτευση- και σήµερα να έρθετε να πείτε: «Ναι, τα υπόλοιπα
θέτω για ψηφοφορία», προκειµένου και εµείς να συνδράµουµε.
Με αυτά, όµως, µέσα στο νοµοσχέδιο δεν το ψηφίζουµε. Κάνει
κακό στη χώρα, υπονοµεύει την προσπάθεια για µία καλή διαχείριση του µεταναστευτικού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Θανάσης Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κυβέρνηση συστήνει αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία στους εργαζόµενους, στον λαό. Βεβαίως
πρέπει να παίρνονται αυτά τα µέτρα ασφάλειας, συµφωνούµε.
Και βεβαίως η Βουλή έχει τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να
παίρνει αυτά τα µέτρα και να κάνει και απολυµάνσεις.
Έχετε πάει στους εργασιακούς χώρους; Είναι κόλαση. Κυριολεκτικά κόλαση. Δεν υπάρχει κανένα µέτρο, µα κανένα! Και δεν
σας το λέµε θεωρητικά. Κάθε µέρα κάνουµε περιοδείες, όπως
ξέρετε εµείς στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Και ξεκινάµε από αυτό,
καλώντας τους εργαζόµενους να τηρούν αποστάσεις και ρωτάς:
Σας δίνουν µάσκες; Όχι. Υπάρχουν απολυµαντικά; Όχι. Κανένα
µέτρο. Πουθενά. Και η τύχη βέβαια µέχρι τώρα ίσως έχει βοηθήσει. Αναφέροµαι στους εργασιακούς χώρους.
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Το δεύτερο είναι ότι ζητάτε αυτοσυγκράτηση από τον κόσµο είµαστε σε ειδικές συνθήκες- και η Κυβέρνηση είναι ασυγκράτητη, κυριολεκτικά! Βρήκαµε παπά, να θάψουµε καµµιά δεκαριά.
Άλλα είχαµε συµφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία της υγειονοµικής
κρίσης. Νοµοσχέδια µεγάλης σηµασίας, όπως παραδείγµατος
χάριν το προηγούµενο, αυτό του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
που επηρεάζουν τη ζωή όλων των εργαζοµένων -δεν είναι τόσο
απλό, πέρα από τα γενικότερα ζητήµατα- το προσφυγικό σήµερα, που είναι σοβαρό νοµοσχέδιο και το φέρνετε fast track.
Γιατί; Τι σας πείραζε; Γιατί δεν το αφήνατε να γίνει και δεύτερη
συζήτηση επί των άρθρων;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κανονικότατα ήρθε. Τρεις, τέσσερις συνεδριάσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συγγνώµη, συγγνώµη. Μη διαµαρτύρεστε, κύριε Μηταράκη. Σας άκουσα κι εσάς και τον κ. Κουµουτσάκο. Το πάτε µια διαδικασία «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε». Τι σας πείραζε; Ήταν τόσο επείγοντα όλα αυτά;
Με κορυφαίο, βέβαια, απαράδεκτο -και θα το πληρώσετε, θυµηθείτε µε- το νοµοσχέδιο για την παιδεία. Καλά, µέσα σε αυτή
την κρίση που µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί έζησαν και ζουν
µία κατάσταση που είναι πρωτοφανής, τώρα αλήθεια βρήκατε να
φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο; Καλά, δεν ντρέπεστε; Δεν υπολογίζετε τις αγωνίες που ζουν όλες οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι λαϊκές οικογένειες µέσα σε αυτή την κρίση; Και το απόγειο της
αναισθησίας είναι ότι υπάρχει και άρθρο που αυξάνει τον αριθµό
των µαθητών µέσα στις αίθουσες. Και έρχεται σήµερα το Υπουργείο Παιδείας και περιµέναµε να µας ανακοινώσει το τι µέτρα θα
παρθούν αναλυτικά -όταν ανοίξουν και αν ανοίξουν τα σχολείαγια να διασφαλιστεί η υγεία εκπαιδευτικών, µαθητών και κατά συνέπεια γονιών και του πληθυσµού, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι µαθητές. Αντ’ αυτού έρχεται µε µια τροπολογία που
µετατρέπει το σχολείο σε ριάλιτι, σε βig βrother. Απαράδεκτη! Η
σχολική ζωή δεν είναι σίριαλ, ούτε ριάλιτι για να στήσεις τηλεοράσεις και να µεταδίδεις. Ανοίγει επικίνδυνους δρόµους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό
κριτήριο, διότι το σχολείο είναι και οικοδόµηση σχέσεων µαθητών, εκπαιδευτικών. Δεν έχει καµµία σχέση µε τη διδασκαλία από
µακριά, που είναι διαφορετικό πράγµα και βέβαια παραβιάζει
προσωπικά δεδοµένα. Δεν θέλω να τα αναλύσω, είναι γνωστά.
Αποσύρετέ το τώρα. Όχι αύριο, τώρα, απόψε!
Καλούµε την Υπουργό να έρθει και να αποσύρει την τροπολογία. Αν δεν το κάνει, θα σας πούµε ότι πρώτον, δεν συµφωνεί κανένας από τους εκπαιδευτικούς. Άλλο το πώς θα εκφραστεί
πολιτικά µε τις παρατάξεις που υπάρχουν.
Δεύτερον, αυτό που λέµε εµείς, τα όργανα των εκπαιδευτικών,
να αποφασίσουν να µην το εφαρµόσουν. Απειθαρχία, ανυπακοή.
Δεν θα µετατρέψετε σε τηλεοπτικό σόου τη διδασκαλία. Κι έχει
τεράστιες συνέπειες. Σκεφτείτε το ξανά αυτό.
Τέθηκε το θέµα της «MARFIN». Κύριε Πρόεδρε, θα µε αφήσετε
να µιλήσω περισσότερο. Κι αν µου πείτε για τον χρόνο, το λέω
εκ των προτέρων, οι Υπουργοί µίλησαν διπλάσιο χρόνο. Όταν
δύο Υπουργοί µιλάνε διπλάσιο χρόνο ενώ έχουν µιλήσει πολιτικοί
αρχηγοί, λογικό είναι να µιλήσει περισσότερο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κάθε κόµµατος. Σας το είπα πριν και µε τον
κ. Κεγκέρογλου, σας έκανα νόηµα να µην τον κόβετε, να τον αφήσετε να απαντήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η απάντηση; Το λέω για να έχουµε και λίγο χιούµορ.
Δεύτερον, Marfin. Ακούστε: Την ώρα που στήθηκαν φιέστες
για να πάµε όλοι µαζί, εµείς είπαµε όχι. Όχι ότι δεν θα πάµε. Θα
πάµε. Όµως, όχι όλοι µαζί. Πρώτον, γιατί δεν έχουµε όλοι τις
ίδιες ευθύνες. «Έσκασε» κι αυτό που έκανε το Υπουργείο Εργασίας µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κι όταν έγινε ο
χαµός, αναγκάστηκε η Κυβέρνηση να το πάρει πίσω, να πει ότι
δεν θα ασκήσει αναίρεση.
Εµείς γιατί σας λέµε υποκριτές; Δέκα χρόνια τρεις κυβερνήσεις, Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ,
που βγαίνει στα κεραµίδια τώρα. Πέντε χρόνια και άλλα πέντε
από πριν είναι δέκα µε τις άλλες κυβερνήσεις. Πού είναι οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί; Δεν µπορείτε να τους βρείτε; Δεν ξέ-
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ρετε; Δεν υποψιάζεστε τίποτα; Προβοκάτσια ήταν. Στηµένοι.
Εµείς δεν µπορούµε να πούµε από ποιον. Λειτούργησε καταλυτικά, σαν βόλι θα έλεγα στο αναπτυσσόµενο εργατικό και λαϊκό
κίνηµα. Δεν είχε ευθύνες η τράπεζα που δεν είχε εξόδους διαφυγής; Πού είναι οι ευθύνες της; Εποµένως, γι’ αυτό λέµε τέλος
η υποκρισία για όλους σας που κυβερνήσατε.
Να πω και κάτι ακόµα για το Παιδείας που ξέχασα. Η Διαµαντοπούλου το έφερε τον Αύγουστο που ήταν ο κόσµος σε διακοπές, ο Γαβρόγλου τη Μεγάλη Εβδοµάδα, εσείς στον κορωνοϊό.
Μπράβο σας, είστε άπαιχτοι κυριολεκτικά. Ξεπερνάει ο µαθητής
τον δάσκαλο και γίνεται καλύτερος από τον δάσκαλο.
Τώρα για το νοµοσχέδιο και το προσφυγικό, αναλύθηκαν οι
πλευρές από τον Γενικό Γραµµατέα του Κόµµατός µας, από τη
Μαρία Κοµνηνάκα που µίλησε για τα άρθρα κ.λπ.. Εγώ µερικές
γενικές πολιτικές επισηµάνσεις θα κάνω και θα απαντήσω.
Εµείς θεωρούµε ότι κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Και
µάλιστα δεν πρόκειται να αντιµετωπίσει το προσφυγικό. Μην
έχετε αυταπάτες ότι θα το αντιµετωπίσει. Γιατί δεν θα το αντιµετωπίσει; Διότι το προσφυγικό έχει αιτίες. Κι αν οι αιτίες δεν σταµατήσουν, θα συνεχίζεται και µάλιστα θα οξύνεται και στις αιτίες,
κυρίες και κύριοι που κυβερνήσατε και κυβερνάτε, είστε συνυπεύθυνοι. Δεν µπορεί να παριστάνετε τον Πόντιο Πιλάτο και να
µας λέτε εδώ ότι είναι γεωπολιτική κρίση.
Τι γεωπολιτική κρίση; Ποιος εξαπολύει τους πολέµους; Το
ΝΑΤΟ, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι ή όχι;
Με αυτούς δεν είστε όλοι; Και ο ΣΥΡΙΖΑ µάλιστα ασθµαίνοντας
έφτασε να σας ξεπεράσει παραπέρα και να πει ότι το ΝΑΤΟ είναι
καλό σήµερα. Εσείς σε συµµετείχατε σε όλα όσα σας ζήτησαν
οι «σύµµαχοι»; Αυτό δεν έφερε ένα κοµµάτι, το µεγαλύτερο, της
προσφυγικής κρίσης; Εποµένως, τι µας παριστάνετε τώρα; Αυτό
το λέω χωρίς να αµφισβητώ την ευαισθησία του καθενός. Ειλικρινά, το λέµε ευθέως αυτό, ότι υπάρχει διάθεση να λύσει ένα
πρόβληµα. Όµως, στην πολιτική δεν µετράνε αυτά. Μετράνε τα
αποτελέσµατα από τη δική σας πολιτική. Υπάρχει απόφαση που
δεν στηρίξατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζετε; Μέχρι την
Πρεσβεία της Συρίας τη διώξατε από εδώ που θα µπορούσε να
υπάρξει µια συνεννόηση. Γιατί; Διότι το απαίτησαν οι Ευρωπαίοι
και οι Αµερικάνοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική ‘Εδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Τα ίδια έκανε και η Νέα Δηµοκρατία όλον αυτόν τον καιρό.
Υπάρχει πολιτική απόφαση που δεν υπογράψατε ή στρατιωτική
απόφαση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συµµετείχατε σε
όσους το ζήτησαν; Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη. Φωνάζετε σήµερα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ισχύει, έφτασαν οι Λίβυοι
πρόσφυγες στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ισχύει, κύριε Μηταράκη.
Δεν ισχύει; Μπορεί να ήταν λανθασµένο. Ωστόσο, όµως, αν ξεσπάσει κι από εκεί ένα κύµα πού θα πάει;
Δεύτερον, είστε δεσµευµένοι γιατί έχετε ψηφίσει το Δουβλίνο
ΙΙ. Το ψηφίσατε ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα όµως, κλείστε,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε, οι Υπουργοί µίλησαν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν µπορώ να
σας αφήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με συγχωρείτε, δύο Υπουργοί µίλησαν διπλάσιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα, µε συγχωρείτε,
αλλά έχει µιλήσει ο Πρόεδρός σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα µου τρώτε και τον χρόνο. Συνεχίζω, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, όµως, µη µε
δυσκολεύετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Άµα δεν κλείσετε, θα
σας κλείσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, κλείστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα δεν µπορείτε.
Σας κλείνω εγώ. Δεν έχετε άλλο τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε κανέναν Υπουργό...
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν δέχοµαι εγώ αυτόν τον εκβιασµό και δεν µπορεί να γίνει. Ολοκληρώστε σε ένα
λεπτό. Τέλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλετε να µαλώσουµε; Γιατί µου κλείσατε το µικρόφωνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θέλω και το ξέρετε πολύ καλά, αλλά πρέπει να υπάρχουν ίδια κριτήρια. Κι αν
µετέχετε και µετείχατε και στη Διάσκεψη των Προέδρων, δεχόµεθα µύδρους εµείς οι Προεδρεύοντες όταν ξεπερνάµε τον
χρόνο, ανεχόµαστε κ.λπ..
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από εµάς δεν δέχεστε πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε σε δύο λεπτά, για να είµαι και εντάξει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κλείσατε το µικρόφωνο στον κ. Κουµουτσάκο που µίλησε στον διπλάσιο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ήµουν εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν µε ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον εαυτό µου εκφράζω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν µε ενδιαφέρει. Κλείστε, σας παρακαλώ θερµά, σε δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω. Θα τα ακούσετε περιληπτικά σε δύο λεπτά και θα µου αφαιρέσετε τον χρόνο που µου
φάγατε τώρα µε τις παρατηρήσεις.
Δεύτερον, Κανονισµός του Δουβλίνο. Το ψηφίσατε όλοι; Όλοι
σας. Και µας κατηγορούσατε για γραφικούς που εµείς είπαµε ότι
αυτό θα καταδικάσει τη χώρα και θα γίνει φυλακή. Ναι ή όχι; Ζητάτε να καταργηθεί ο Κανονισµός του Δουβλίνο; Κανένας από
εσάς δεν το ζητάει. Πώς; Θεωρητικά; Στην πράξη δεν το κάνετε.
Τρίτον, Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και περηφανεύεται, που έδωσε και την µπάλα,
να το πω κι έτσι. Αυτή η Συµφωνία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω να τα αναλύσω- περιέχει να µπορεί ο Ερντογάν
να παίζει µαζί µε τους Γερµανούς και να µπορούν οι Γερµανοί
και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζουν µε τον Ερντογάν, γιατί θέλουν να τον κρατήσουν στο ΝΑΤΟ, θέλουν να τον ξεκόψουν από
τη Ρωσία, για τα δικά τους, τέλος πάντων, συµφέροντα.
Σε όλες τις αποφάσεις που παίρνονται, εγώ δεν είδα κανένα
«όχι» πουθενά ή καµµιά αντίδραση όλο αυτό το διάστηµα και
προσπαθείτε να µας πείτε ότι θα τετραγωνίσετε τον κύκλο. Δεν
γίνεται, κύριοι Υπουργοί και κύριοι υπόλοιποι. Δεν γίνεται και δεν
λύνεται.
Γιατί; Διότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποφασισµένη. Πήρε όσους ήθελε, οκτακόσιοι χιλιάδες Γερµανοί και οι
υπόλοιποι που ήταν µάλιστα και υψηλού επιπέδου και τώρα κλείνει τη στρόφιγγα. Και τι κάνει ταυτόχρονα; Διότι ακολουθείτε
αυτήν την πολιτική, ό,τι κι αν λέτε στον λαό. Και δεν αµφιβάλλει
κανένας για προθέσεις, αλλά δεν έχουν σηµασία οι προθέσεις.
Τι λέτε τώρα λοιπόν; Κάνετε ό,τι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάθε οδηγία είναι και πιο αντιδραστική και στην πράξη -για να
µην τα αναλύσω- φορτώνετε τελικά όλη αυτή την κρίση στις πλάτες του ελληνικού λαού και φυσικά στα δικαιώµατα των προσφύγων, τα οποία γίνονται όλο και χειρότερα. Και µάλιστα λέτε
«εµείς τώρα δίνουµε µήνυµα, αυστηροποιούµε και δίνουµε µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν είναι θελκτικός προορισµός». Δεν θέλω
να πω ότι είναι γελοίο. Στην Ελλάδα δεν έρχονται επειδή είναι
θελκτικός προορισµός. Είναι γιατί δεν µπορούν να πάνε από
αλλού. Είναι αναγκαστικό πέρασµα.
Όσο για τον κ. Χήτα που είπε ότι ζουν στον παράδεισο, Μαρία,
κανόνισε -την κ. Κοµνηνάκα λέω που είναι από τη Λέσβο- τον κ.
Χήτα και την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης να
πάνε να ζήσουν στα «πεντάστερα» της Μόριας. Στείλε τους εκεί,
κλείσε να πάνε στα «πεντάστερα» της Μόριας, που περνάνε στον
παράδεισο όλοι οι πρόσφυγες. Να ζήσετε εκεί, να ζήσετε πλούσια, να ευχαριστηθείτε και να µην παιδεύεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχουµε πάει πολλές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Παφίλη. Έχετε και τα δύο και τα τρία λεπτά. Το βλέπετε, έχετε
φτάσει στα δεκατέσσερα. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεκατέσσερα µε πολλές διακοπές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ο Πρόεδρός σας
µίλησε είκοσι ένα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, τελικά την πληρώνουν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση θερµή
δηλαδή, γιατί µε στεναχωρήσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είµαστε και πατριώτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πολύ µε στεναχωρήσατε, ειδικά εσείς. Ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν σας στεναχώρησα. Αν σας στεναχώρησα, να διαµαρτυρηθείτε στο κόµµα σας που το πήγε σε
µια συνεδρίαση και πρέπει να µιλήσουµε για όλα τα άρθρα µέσα
σε δέκα λεπτά, να το πείτε και στους Υπουργούς και σε άλλους
που µιλάνε διπλό χρόνο και όχι να το λέτε σε εµένα που είµαστε
και γνωστοί.
Αλήθεια, γιατί κανένας µέχρι τώρα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της
Νέας Δηµοκρατίας δεν απάντησε στην πρόταση του ΚΚΕ να γίνεται διαλογή, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες οργανώσεις στην Τουρκία; Γιατί δεν το υποστηρίξατε αυτό και από
εκεί να φεύγουν στις χώρες προορισµού; Τώρα τι λέτε; Πάρτε
θέση. Όταν θα κλείσετε οι Υπουργοί, πείτε µας αν την δέχεστε
αυτή τη θέση. Θα την παλέψετε έστω; Αυτό είναι το πρώτο.
Θέλετε, λοιπόν, γρήγορες διαδικασίες για να πάµε αλλού;
Κάντε προσλήψεις, όχι κόψτε τα δικαιώµατα, για να κόψω όσο
µπορώ. Κάντε προσλήψεις, βάλτε προσωπικό, προχωρήστε προς
τα εκεί. Θέλετε αποσυµφόρηση; Μεταφορά σε ανθρώπινες συνθήκες. Θέλετε να ξεµπλοκαριστούµε από τα νησιά; Καταγγείλτε
τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, γιατί αυτό είναι
το πρόσχηµα, ότι το πρόσχηµα γίνεται και πραγµατικότητα δηλαδή. Θέλετε να φύγουν σε χώρες προορισµού; Σας το είπαµε,
απειθαρχία στο Δουβλίνο. Κάντε εκβιασµό.
Μου έρχονται όλοι οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα, βγάζουν ωραίους
λόγους, από τη µια, δολοφονούν τον κόσµο και από την άλλη,
κλαίνε για τους δολοφονηµένους, σας λένε «µπράβο» και στην
πράξη εγκλωβίζουν τον κόσµο. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα;
Λέω τίποτα παράλογο; Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα;
Όσο για τις ΜΚΟ, τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Όταν βγήκαν
οι ΜΚΟ µόνο το ΚΚΕ τις κατήγγειλε. Έχουµε φάει κριτική απ’
όλους σας και οι ΜΚΟ δεν είναι ΜΚΟ και µην κάνετε ότι δεν ξέρετε. Είναι ΚΟ, κρατικές οργανώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παφίλη.
Καλώ στον Βήµα τον συνάδελφο Βουλευτή από την Νέα Δηµοκρατία, τον κ. Αθανάσιο Ζεµπίλη.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα, προκειµένου να τακτοποιηθεί και ο
χώρος, θέλω κι εγώ να εκµεταλλευτώ αυτή τη µικρή διακοπή που
υπάρχει και να εκφράσω προσωπικά τα θερµά µου συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Δηµήτρη Κρεµαστινού, ενός λαµπρού επιστήµονα, σώφρονα και αποτελεσµατικού πολιτικού και ενός εξαιρετικού και επί πολλά χρόνια εκλεκτού συναδέλφου και φίλου.
Ορίστε, κύριε Ζεµπίλη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε,
κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία, µε τη συνεπακόλουθη φτώχεια
στον πλανήτη, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει έτι περαιτέρω τις µετακινήσεις πληθυσµών, καταδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι
η µετανάστευση δεν είναι ένα στατικό φαινόµενο, αλλά ένα δυναµικό ζήτηµα που ως τέτοιο δεν επιδέχεται οριστική και τελική
λύση.
Έτσι, η νοµοθεσία, εθνική ή ενωσιακή, θα πρέπει να προσαρµόζεται κάθε φορά στα νέα δεδοµένα, σε µια προσπάθεια επαρκούς διαχείρισης και µετριασµού των συνεπειών της.
Σε ό,τι µας αφορά, πρέπει να επισηµάνουµε ότι µετά τα γεγονότα του Έβρου ελλοχεύει ο κίνδυνος η Τουρκία να επιχειρήσει
να επανέλθει σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεµο, εργαλειοποιώντας
και πάλι δυστυχισµένους ανθρώπους. Και τότε κανείς δεν θα
µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ή ότι δεν προνόησε.
Η χώρα µας, συνεπώς, θα πρέπει να προετοιµαστεί γι’ αυτό το
ενδεχόµενο, ενισχύοντας τις δηµόσιες πολιτικές προς τις κατευθύνσεις της ταχύτερης καταγραφής των αλλοδαπών, της δραστικής επιτάχυνσης στη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων
ασύλου, καθώς και τη δηµιουργία κλειστών ελεγχόµενων δοµών
που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαµονής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

Έτσι, λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση παρουσιάζεται ευπρόσωπα στο νοµοθετικό σώµα έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία στη φύλαξη των συνόρων της µε τα µέτρα επιτήρησης από
άκρη σε άκρη στο Αιγαίο για να εισηγηθεί µεταναστευτικές διατάξεις, οι οποίες υπηρετούν απαρέγκλιτα µια αρχή, ότι η ουσιαστική προστασία όσων πραγµατικά δικαιούνται ασύλου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αυστηρού, συµπαγούς και δίκαιου νοµοθετικού πλαισίου. Διότι πράγµατι η παρατεταµένη εκκρεµότητα στην απονοµή ασύλου δεν στοιβάζει µόνο αιτήµατα, αλλά
και ψυχές εξαθλιωµένων ανθρώπων, ανθρώπων που βασανίζονται στα κολαστήρια και τις Μόριες.
Άρα αυτό που προέχει για τους τριάντα τέσσερις χιλιάδες µετανάστες που βρίσκονται στα πέντε νησιά δυνάµει της κοινής δήλωσης είναι η γρήγορη εξέταση των προσφυγών τους και ακολούθως, η µαζική επιστροφή των οικονοµικών µεταναστών και η
κατανοµή των υπολοίπων που δικαιούνται ασύλου στην ενδοχώρα για την κοινωνική τους ενσωµάτωση. Και ως κοινωνική ένταξη δεν εννοούµε βέβαια την προσφυγή στην επιδοµατική
πολιτική, αλλά την απορρόφησή τους σε δουλειές χαµηλών δεξιοτήτων.
Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι µε το κλείσιµο των συνόρων παρουσιάστηκαν τεράστια προβλήµατα στη συγκοµιδή της φετινής
γεωργικής παραγωγής όταν σε δύο µόνο νοµούς, της Ηµαθείας
και της Πέλλας, ανέκυψαν ανάγκες για δέκα χιλιάδες εποχιακούς
εργάτες που µέχρι τώρα καλύπτονταν από αλλοδαπούς.
Σήµερα κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια το παρόν νοµοθέτηµα δέχθηκε άδικη κριτική µε εκ διαµέτρου αντίθετα επιχειρήµατα και µάλιστα, από εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, έχοντας συνήθως όµως ως κοινό παρονοµαστή τον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία. Ακούστηκαν από την µια, απόψεις στο
όνοµα της εθνικής ταυτότητας που υποδαυλίζουν τον φόβο και
την ανασφάλεια των πολιτών, αλλά και από την άλλη, φωνές που
στο όνοµα του ανθρωπισµού µιλούν ακόµη και για συνθήκες γενικού εγκλεισµού.
Ωστόσο, θα πρότεινα στο ΣΥΡΙΖΑ να µετριάσει τους κοινοβουλευτικούς του τόνους, διότι ως κυβέρνηση όχι µόνο δεν έκλεισε
την Αµυγδαλέζα, όπως είχαν υποσχεθεί κατ’ επανάληψη, αλλά
κατασκεύασαν και άλλες κλειστές δοµές, όπως το ΠΡΟΚΕΚΑ
στην Κω.
Έχει µάλιστα σηµασία εδώ να πούµε για την αιτιολογική έκθεση, την απόφαση δηµοπράτησης για την κατασκευή του έργου
στις 8 Φεβρουαρίου του 2017, όταν έλεγε ότι η υπερσυσσώρευση παράτυπων µεταναστών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας. Αυτό που είπε η κ. Πούλου, αλλά
το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και λέει, επίσης, ότι οι διαδικασίες εξέτασης αιτηµάτων παροχής διεθνούς προστασίας απαιτούν σηµαντικό χρόνο, γεγονός
που χρησιµοποιείται για τους νεοεισερχόµενους και για την αποφυγή της επιστροφής τους στη Τουρκία, και ότι η κατασκευή
δοµών κράτησης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τη δηµιουργία νέων µεταναστευτικών ροών. Αυτά τα έλεγε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 µε τη δηµοπράτηση του ΠΡΟΚΕΚΑ της Κω. Υπερακόντιζε στις απόψεις σε
σχέση µε αυτά που είπε ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Για να µην ασχοληθώ, βέβαια, µε αυτό το οποίο κριτικάρει έντονα η «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», δηλαδή τα δέκα εκατοµµύρια έργο µε απευθείας ανάθεση, όταν λέει εδώ και έναν
χρόνο το είχατε προαναγγείλει αυτό το προαναχωρησιακό κέντρο και όµως πάτε µε τη διαδικασία αυτή των δέκα εκατοµµυρίων. Και τα δέκα αυτά εκατοµµύρια ήταν βέβαια από τα πολλές
εκατοντάδες εκατοµµύρια που διασπαθίστηκαν µε τη διαδικασία
των απευθείας αναθέσεων.
Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι οι
νέες εισροές θα πρέπει να µειωθούν και να αποθαρρυνθούν,
άσχετα εάν κάποιοι απέτυχαν στον στόχο αυτό εξαιτίας του µίγµατος ιδεοληψίας και διαχειριστικής ανεπάρκειας και σήµερα
χαιρέκακα επιθυµούν και µάλιστα διακαώς να αποτύχει και η παρούσα Κυβέρνηση.
Πέραν, όµως, από το ρυθµιστικό του πεδίο, µε τις λειτουργικές
διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιχειρείται η οργάνωση
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του νέου Υπουργείου Μετανάστευσης. Και εδώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αυτοί που κατηγορούσαν την Κυβέρνηση
γιατί κατήργησε το Υπουργείο είναι οι ίδιοι που την µέµφονται
για το γεγονός ότι επιχειρεί να το στελεχώσει και να του προσδώσει µια αξιοπρεπή υπόσταση αντάξια της αποστολής του.
Τι θέλατε, δηλαδή, ένα Υπουργείο καρικατούρα που τις αρµοδιότητές του θα ασκούσε πότε το Υπουργείο Άµυνας, πότε το
Προστασίας του Πολίτη και πότε το Υπουργείο Εργασίας; Διότι
Υπουργείο µε έναν νοµικό και τέσσερα άτοµα στην τεχνική του
υπηρεσία δεν είναι όχι Υπουργείο, αλλά ούτε ο πιο υποβαθµισµένος και υποστελεχωµένος δήµος σε κάποια γωνιά της Ελλάδας.
Και το ζήτηµα είναι ότι χωρίς τεχνικές υπηρεσίες, πώς θα µπορούσαν να απορροφηθούν ευρωπαϊκοί πόροι; Ή µήπως θέλετε
η χώρα µας να απορροφά µόλις το 28% των διαθέσιµων πόρων
όπως επί των ηµερών σας;
Γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα. Από τα 614 εκατοµµύρια
ευρώ που προέρχονταν από τον τακτικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά ταµεία αξιοποιήσατε µόλις
169 εκατοµµύρια και έµεινε αναξιοποίητο το 72%. Για να το
πούµε διαφορετικά, µισό δισεκατοµµύριο ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους έµεινε αδιάθετο.
Κι έχει σηµασία εδώ να δούµε τι είπε ο Γενικός Γραµµατείας
Πρώτης Υποδοχής, Οδυσσέας Βουδούρης, όχι για τα σκάνδαλα
και τις σκιές, αλλά για την λειτουργία του Υπουργείου επί των
ηµερών σας. Λέει, λοιπόν, ο κ. Βουδούρης για τον Υπουργό του:
«Έχει δώσει όλες τις αρµοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας σε
µια προσωπική του σύµβουλο, µια πολιτικό µηχανικό του πολιτικού του γραφείου και µάλιστα, της έχει δώσει δικαιοδοσία αυτή
η σύµβουλος να έχει και άλλους συµβούλους», δηλαδή έχει κάνει
ένα τεχνικό γραφείο παράλληλο. Δεν ξέρω εάν αυτό το παράλληλο γραφείο εννοούσατε όταν ισχυριστήκατε ότι διέθετε το
Υπουργείο τεχνική υπηρεσία. Όµως, το ερώτηµα είναι µε ποιον
τρόπο θα καλυφθεί αυτό το κενό. Με τον θεσµικό που προτείνει
η Κυβέρνηση ή µέσω παράκεντρων εξουσίας και παράλληλων
υπηρεσιακών δοµών;
Ολοκληρώνοντας και συνεπεία των ανωτέρω, θα ήθελα να πω
ότι το παρόν σχέδιο νόµου είναι ένα αναλογικό και µετριοπαθές
νοµοθέτηµα που υπηρετεί τη σύνεση και την ευθύνη για ένα ζήτηµα που η δηµαγωγία προσφέρει αφειδώς εύκολες λύσεις.
Γιατί, δυστυχώς, η λαίλαπα του λαϊκισµού αποδεικνύεται χειρότερη και από τη µάστιγα του κορωνοϊού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.
Γεώργιο Κοτρωνιά, για επτά λεπτά.
Παράκληση θερµή προς όλους τους συνάδελφους να τηρήσουµε τους χρόνους, για να µπορέσουµε να κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία, όπως αυτή προσδιορίστηκε κι έχει γίνει
ενηµέρωση από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες σε όλους τους
Βουλευτές, στις 22.30’ ή λίγο πριν τις 23.00’. Παρακαλώ, να µην
ξεφύγουµε στον χρόνο.
Θα ήταν καλό, εάν κάποιοι συνάδελφοι µπορούν να µας διευκολύνουν µιλώντας από τη θέση τους. Κατά τον ίδιο τρόπο το
κανάλι τους δείχνει είτε εδώ είτε εκεί.
Κύριε Κοτρωνιά, εκ Φθιώτιδος ορµώµενε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι για να είναι άρτια η µεταναστευτική
νοµοθεσία, θα πρέπει να είναι αποτελεσµατική, να εξασφαλίζει
µε τον πιο γρήγορο, αποτελεσµατικό, εθνικά ασφαλή και νόµιµο
τρόπο ολόκληρη τη διαδικασία, από την υποδοχή, την ταυτοποίηση, την εξέταση των αιτήσεων ασύλου µέχρι και τη µετάβαση
στις χώρες υποδοχής, επιλογής ή την επιστροφή στις χώρες
προέλευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από µερικά χρόνια συµµετείχα ως δήµαρχος στο Διοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήµων, όταν η κ. Χριστοδουλοπούλου, Υπουργός της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µας άφησε λίαν επιεικώς άφωνους, όταν
δήλωνε στους δηµάρχους της χώρας ότι δεν γνώριζε πόσοι ήταν
οι πρόσφυγες, πού πήγαιναν και εξαφανίζονταν, όταν ατυχώς,
όπως είναι γνωστό πλέον, συνέδεσε την παρουσία τους µε την
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ηλιοθεραπεία στους δηµόσιους χώρους.
Γιατί το αναφέρω αυτό µετά από τόσα χρόνια; Το αναφέρω,
γιατί είναι προφανές ότι εκείνη η τοποθέτηση της Υπουργού ήταν
πράγµατι µια ειλικρινής τοποθέτηση, αλλά συγχρόνως ήταν χαρακτηριστική της πολιτικής που ακολουθούσε η τότε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ µια πολιτική, που δεν έχει ασφαλώς καµία σχέση µε τη
δική µας πολιτική, την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, που είναι
υπεύθυνη πολιτική, την οποία προωθούν στελέχη που νοιάζονται,
που εργάζονται και που, όπως γίνεται σήµερα, βελτιώνουν και
προσαρµόζουν τη νοµοθεσία στις νέες συνθήκες, ώστε να γίνει
ακόµα πιο αποτελεσµατική.
Εννοώ τον ν.4636/2019, ο οποίος ήρθε να καλύψει τα κενά του
ν.4375/2016 και του ν.4251/2014, και τον οποίο νόµο σήµερα βελτιώνει, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρµογές, έτσι ώστε να υπηρετούνται καλύτερα τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, να
προστατεύονται αποτελεσµατικότερα τα σύνορα της πατρίδας
και να εξασφαλίζονται η ασφάλεια και η προστασία των Ελλήνων
πολιτών και η µείωση των επιπτώσεων στην ελληνική κοινωνία
από το µεταναστευτικό.
Ποια είναι τα ζητούµενα από έναν τέτοιο νόµο; Πρώτα απ’ όλα,
η ταχύτητα στην καταγραφή και την ταυτοποίηση: η ταχύτητα
στη διαλογή, η ταχύτητα στην εξέταση του αιτήµατος και στη
διαδικασία απονοµής διεθνούς προστασίας, η ταχύτητα στην
εξέταση και διεκπεραίωση των ενστάσεων.
Και, ξέρετε, µια συγκροτηµένη ελληνική κυβερνητική µηχανή,
που εξασφαλίζει γρήγορες και νόµιµες διαδικασίες, ασφαλώς
δίνει και συγκροτηµένο µήνυµα στο εξωτερικό. Γιατί είναι καλό
να γνωρίζουν όλοι ότι στην Ελλάδα οι πρόσφυγες αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια. Είναι καλό να γνωρίζουν ότι όποιος δεν συνεργάζεται µε τις ελληνικές αρχές έχει συνέπειες. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα δικαίου µε
ασφαλή σύνορα και όποιος εισέρχεται σ’ αυτήν πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τους νόµους της.
Για να δούµε, λοιπόν, τα πετυχαίνει όλα αυτά το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο; Πράγµατι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ενοποιεί τη
διαδικασία πλήρους καταγραφής νεοαφιχθέντων, αφού µπορεί
να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προβλέπει σύντµηση των προθεσµιών, εντός των
οποίων εξετάζονται οι αιτήσεις και εντός των οποίων πρέπει να
κρίνεται η απόφαση επί των αιτούντων άσυλο, που απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθµό, µειώνει τον γραφειοκρατικό φόρτο, εισάγοντας τεχνολογίες πληροφορικής, και επιταχύνει τις διαδικασίες, αφού προβλέπει την αξιοποίηση δηµόσιων υπαλλήλων,
µε σύσταση οµάδων εργασίας µε ωράριο και στοχοθεσία.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην προχθεσινή εισήγηση του
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε «Φυσικά χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει, πρώτον,
µε συγκεκριµένες προσλήψεις, δεύτερον, µε βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τρίτον, µε χρήση τεχνολογικών
µέσων», δηλαδή ακριβώς µε αυτά τα εργαλεία που περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και τα οποία µόλις προ
ενός λεπτού ανέφερα.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο τεκµαίρεται η σιωπηρή ανάκληση της
αίτησης διεθνούς προστασίας ή η ανάκληση προσφυγής σε περίπτωση παράβασης, παραβίασης του επιβαλλοµένου καθήκοντος συνεργασίας µε τις δηµόσιες αρχές, διατάσσεται η επιστροφή του αιτούντος, εάν τα διαθέσιµα στοιχεία εξέτασης της
αίτησης δεν επαρκούν κι επίσης, κρίνεται αβάσιµη η αίτηση σε
περίπτωση που ο αιτών παραβίασε την υποχρέωση συνεργασίας
µε τις εθνικές αρχές ή εάν προέρχεται από ασφαλή χώρα, που
σηµαίνει ότι εισήλθε στη χώρα µας για οικονοµικούς λόγους.
Προβλέπεται η κράτηση των αιτούντων στο προαναχωρησιακό
κέντρο κράτησης µέχρι να ολοκληρωθεί η αποµάκρυνσή τους ή
να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτησή τους. Τροποποιούνται η οργάνωση και η λειτουργία της αρχής προσφυγών.
Κλείνοντας, δεν µπορώ να µην µπω στον πειρασµό να σχολιάσω το γεγονός ότι οι οµιλητές της Αντιπολίτευσης ανήγαγαν
σε µέγα θέµα τα προβλεπόµενα απόρρητα κονδύλια, µιας και
πάνω στην ουσία των διατάξεων του νοµοσχεδίου δεν άκουσα
ουσιαστικές αντιρρήσεις. Θεωρώ ότι ακόµα και αυτό το δήθεν
ισχυρό επιχείρηµα περί αδιαφάνειας στη µελλοντική διαχείριση
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κονδυλίων κατέρρευσε µετά την προχθεσινή δήλωση του Υπουργού, ότι γι’ αυτά τα κονδύλια, µε την προβλεπόµενη υφιστάµενη
διαδικασία, θα ενηµερώνεται η Βουλή των Ελλήνων.
Τελειώνω, λέγοντας ότι είµαι πεπεισµένος ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο εξαλείφονται οι πρακτικές δυσχέρειες που ανέκυψαν
κατά την εφαρµογή του ν.4639/2019 και δηµιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για την αποτελεσµατική, γρήγορη, δίκαιη και
εθνικά επωφελή αντιµετώπιση ενός προβλήµατος που θα το
έχουµε συνέχεια µπροστά µας και το οποίο είναι το προσφυγικόµεταναστευτικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου και τη διευκόλυνση.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης
Μπουρνούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να απευθύνω τα
θερµά µου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του
Δηµήτρη Κρεµαστινού, ενός ανθρώπου που άφησε τη σφραγίδα
του και στην ιατρική επιστήµη, αλλά σφράγισε και τις πολιτικές
εξελίξεις, πάντα µε ήθος και άρα, η απώλειά του νοµίζω ότι είναι
απώλεια και για το πολιτικό µας σύστηµα.
Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά στην 9η
Μαΐου που ξηµερώνει αύριο, την 75η επέτειο της ηµέρας της αντιφασιστικής νίκης των λαών.
Θέλω να αφιερώσω τα αυριανά 75χρονα, ως Λέσβιος, στον
κυρ Γιάννη Καραγεωργίου από το Σκαλοχώρι και στον Αντώνη
Αλεξανδρή από το Σκουτάρο, και οι δύο αιωνόβιοι σήµερα, επιζήσαντες από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, µαχητές
ενάντια στον φασισµό και τον ναζισµό.
Θέλω να δεσµευτώ σ’ αυτούς τους δύο συµπατριώτες µου ότι
συνεχίζουµε τη µάχη για την ιστορική µνήµη και την ιστορική
αλήθεια ενάντια στον ιστορικό αναθεωρητισµό, γιατί θεωρούµε
ότι αυτή η µάχη είναι µια µάχη για το µέλλον της ανθρωπότητας.
Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε άλλο ένα νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης για το µεταναστευτικό µέσα σε λίγους µήνες. Δεν
έχετε κλείσει έναν χρόνο στην Κυβέρνηση κι έχετε προλάβει να
καταργήσετε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να το
ξαναϊδρύσετε και να αλλάξετε πέντε-έξι φορές άποψη για τη µεταναστευτική και προσφυγική πολιτική της χώρας.
Και ενώ καταλάβαµε ότι πριν τις εκλογές δεν είχατε ιδέα για
το πρόβληµα και απλώς δηµαγωγούσατε ξεδιάντροπα, ενώ καταλάβαµε ότι αδυνατούσατε να σκεφτείτε ένα σχέδιο έστω εκ
των υστέρων στο πόδι, δεν έχουµε καταλάβει ακόµα γιατί πιστεύετε ότι αυτά που πάτε να κάνετε τώρα θα δουλέψουν.
Πρώτα λέγατε ότι δεν χρειάζονται µετεγκαταστάσεις από τα
νησιά στην ενδοχώρα, γιατί θα τους στέλνατε όλους στην Τουρκία. Την 1η Ιουλίου ο κ. Μητσοτάκης στη Σάµο είχε πει: «Θα κάνω
δύο χιλιάδες επιστροφές τον µήνα».
Μετά λέγατε ότι θα κάνετε µετεγκαταστάσεις στην ενδοχώρα
και κάθε περιφέρεια θα πάρει το µερίδιο που της αναλογεί.
Ύστερα, αφού ξεσηκώθηκαν οι δικοί σας δήµαρχοι, οι δικοί σας
περιφερειάρχες και οι δικοί σας ψηφοφόροι που τους αφιονίζατε
επί τέσσερα χρόνια µε ψέµατα, είπατε ότι δεν µπορείτε να κάνετε
αποσυµφορήσεις και θα µείνουν στα νησιά, αλλά οι δοµές θα
είναι κλειστές.
Επικαλεστήκατε και τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας µε την οποία βέβαια εµείς είχαµε κάνει σαράντα χιλιάδες
µετεγκαταστάσεις τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες της κυβέρνησής µας. Είχαµε, δηλαδή, αποσυµφορήσει ίσα µε δύο σηµερινές Μόριες, εκεί που την έχετε φτάσει.
Ακριβώς επειδή η συµφωνία προβλέπει τις µεταφορές των
ευάλωτων, τις οποίες βέβαια εσείς όχι µόνο δυσκολέψατε µε τον
προηγούµενο νόµο, αλλά συνεχίζετε µε αφέλεια ή υστεροβουλία
που τροµάζει να στοχοποιείτε και να καταγγέλλετε τις πιστοποιήσεις ευαλωτότητας, ώστε να πετύχετε όλο και περισσότεροι αιτούντες άσυλο να εγκλωβίζονται στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου.
Γιατί τελικά το µόνο σχέδιο που έχετε και στο οποίο επανέρχεστε κάθε φορά είναι ότι να τους αφήνετε εκεί που αποβιβάζον-
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ται, αν µπορούσατε και σε ψευτοσκηνές πάνω στην παραλία,
όπως κάνατε για περίπου έναν µήνα µε τα εκατόν είκοσι άτοµα
που πήρατε από τις παραλίες της βόρειας Λέσβου µετά από έναν
µήνα.
Φυσικά υπολογίζατε µε επικίνδυνη επιπολαιότητα ότι για κάποιον λόγο ο πληθυσµός των αιτούντων άσυλο στα νησιά θα σταµατήσει να διογκώνεται, ότι µόλις άκουγαν τις κωµικοτραγικές
διακηρύξεις αποφασιστικότητας του κ. Μητσοτάκη ή τις απειλές
των Βουλευτών και των στελεχών σας, θα άλλαζαν γνώµη και θα
γύριζαν πίσω.
Ακόµη και µέσα στο 2020 µε το υποτιθέµενο σφράγισµα των
δήθεν ανοικτών συνόρων, είχαµε εννιάµισι χιλιάδες αφίξεις σε
στεριά και θάλασσα, σχεδόν όλοι τους µέσα σε µόλις δύο-δυόµισι µήνες, πριν από την κρίση του κορωνοϊού. Καταλάβατε ελπίζω -και θα το καταλάβετε και τους επόµενους µήνες- πόσο
προσβλητικές δε για τις Ένοπλες Δυνάµεις και το Λιµενικό Σώµα
της χώρας είναι οι κουβέντες όπως «χώρα ξέφραγο αµπέλι» πριν
αναλάβετε εσείς.
Υπολογίζατε, βεβαίως και χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή τους
κατοίκους των νησιών, αυτούς που σήκωσαν το βάρος του προσφυγικού για όλη τη χώρα, αυτούς που έδωσαν και µαθήµατα
ανθρωπιάς που ανέβασαν το κύρος της χώρας στο εξωτερικό,
οι οποίοι καµία όρεξη δεν έχουν να δουν τα νησιά τους να γίνονται σωφρονιστικά στρατόπεδα, µόνο και µόνο επειδή η ανά την
ηπειρωτική χώρα κοµµατάρχες του κόµµατός σας, της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θέλουν δοµές κοντά στο σπίτι τους. Πόσο µάλλον
όταν καµµιά φορά αυτοί η κοµµατάρχες είναι πρωθυπουργικά
ανίψια που κάνουν ρουσφέτια στα πολιτικά τους φέουδα.
Δεν πειράζει αν η Λέσβος βουλιάζει από πρόσφυγες και µετανάστες, δεν πειράζει αν γυναίκες και παιδιά ασφυκτιούν σε άθλιες δοµές, στις λάσπες και δίπλα σε χωµατερές, δεν πειράζει
αν στον ελαιώνα της Μόριας δεν έχει αποµείνει πια άκοπο ελαιόδεντρο, λόγω του πρωτοφανούς υπερπληθυσµού που δηµιουργήσατε µέσα και έξω από το ΚΥΤ, αρκεί να µην ενοχλήσουµε τον
κ. Μπακογιάννη και τους κοµµατάρχες του. Για τέτοια Κυβέρνηση µιλάµε!
Κι ακριβώς επειδή άλλον τρόπο πολιτικής δεν ξέρετε, από προπαγάνδα µε εξαγορασµένα κανάλια και καταστολή, στα τέλη Φεβρουαρίου στείλετε τα ΜΑΤ να δείρουν εµάς τους Λέσβιους,
προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπειά µας και τη δηµοκρατική παράδοση του τόπου µας.
Κι αφού εξευτελιστήκατε ως Κυβέρνηση και εξευτελίσατε και
την Ελληνική Αστυνοµία, φτάσατε στο σηµείο να µιλήσετε ακόµη
και για νέα δοµή στα νησιά Τοκµάκια, διά στόµατος και του κ.
Αθανασίου, νοµίζοντας ότι µπορείτε να πουλήσετε καθρεφτάκια
στους ιθαγενείς.
Μετά από όλα αυτά τα αλλεπάλληλα Βατερλώ, φέρνετε τώρα
έναν νόµο που προσπαθεί να δυσκολέψει όσο γίνεται τη διαδικασία αίτησης ασύλου σε όλους τους βαθµούς και να αυξήσετε
τις πιθανότητες απόρριψης.
Δεν πιάνω καν την υποβάθµιση του κύρους της χώρας από µια
Κυβέρνηση που θα παραδέχεται ότι αδιαφορεί για το Διεθνές Δίκαιο. Τι θα πετύχει, όµως, αυτό που κάνετε; Τίποτα άλλο από το
να αυξηθεί ο πληθυσµός που ζει στην γκρίζα ζώνη µεταξύ ασύλου και απέλασης. Διότι κανένα σχέδιο µαζικών επιστροφών
όσων απορρίπτονται οι αιτήσεις τους, δεν υπάρχει.
Το οµολογήσατε µόνοι σας εξάλλου, όταν µας είπατε ότι επιστρέψατε όλους κι όλους εκατόν σαράντα, όταν σε πέντε νησιά
του ανατολικού Αιγαίου υπάρχουν σχεδόν σαράντα πέντε χιλιάδες αιτούντες άσυλο. Και πώς να υπάρξουν µαζικές επιστροφές,
χωρίς συντονισµένη παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Τουρκία; Αλλά αυτά θέλουν µια ελληνική κυβέρνηση που κάνει
σοβαρή εξωτερική πολιτική, που πιέζει ακόµη και µε βέτο, ώστε
να ενεργοποιηθούν οι εταίροι και να ασκήσουν τις πιέσεις που
απαιτούνται.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει µάθει στα εύκολα, εκεί που οι µιντιάρχες
τού στρώνουν δρόµο για να κινηθεί. Έξω από τα σύνορα της
χώρας, εκεί όπου πρέπει να συγκρουστεί και να διεκδικήσει, εκείνος έχει ήδη αποδεχτεί για τη χώρα τον ρόλο της ευρωπαϊκής
αποθήκης σωφρονισµού εξαθλιωµένων.
Το υποτιθέµενο σχέδιό σας, λοιπόν, είναι να αυξήσετε τον πλη-
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θυσµό που θα τελεί υπό απέλαση και θα εγκλωβιστεί επ’ αόριστον στα νησιά µας. Μπορεί να ονειρεύεστε κλειστές δοµές και
Γκουαντάναµο για χιλιάδες κόσµο, όµως δεν σας είπαν φαίνεται
πως όλο το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας µας δύσκολα χωράει πάνω από δέκα χιλιάδες άτοµα αυτή τη στιγµή.
Αλλά ο κ. Μηταράκης µάς λέει ότι θα φτιάξει µέσα σε µερικούς
µήνες ένα δεύτερο σωφρονιστικό σύστηµα για να κλείσει µέσα
άλλους τόσους ή και περισσότερους. Και θα το κάνει στη Λέσβο,
τη Χίο και τη Σάµο. Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Μηταράκη, να το
ξεχάσετε από τώρα.
Στις απολύτως ανεδαφικές επιδιώξεις της Κυβέρνησής σας
πρέπει να αποδώσουµε και τις προκλητικές µεθοδεύσεις για την
εξωθεσµική στελέχωση του Υπουργείου µε πλήθος µετακλητών,
την ίδρυση νοµικής υπηρεσίας εξαρτηµένης από τον Υπουργό,
τις αποσπάσεις και µετακινήσεις εκτός του πλαισίου κινητικότητας στο δηµόσιο και φυσικά, την καθιέρωση των µυστικών κονδυλίων µε εξοργιστική έλλειψη κάθε λογοδοσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά κάποτε τα έκανε η ΕΡΕ, όπως επίσης κάνετε σήµερα
αυτά που επίσης γίνονταν την περίοδο της αυταρχικής δηµοκρατίας, να µην ανανεώνετε επιλεκτικά τις συµβάσεις δεκαεπτά ενοχλητικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου, επειδή τόλµησαν
να αρθρώσουν διαφορετική φωνή απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και να πρωταγωνιστήσουν στον συνδικαλιστικό αγώνα
αυτού του κλάδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπουρνούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε.
Αρµόδιο για την τήρηση της εθνικής ασφάλειας και τη διαφύλαξη είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, σε επίπεδο διπλωµατικό, το Υπουργείο Εξωτερικών και σε επίπεδο ερευνών και
άλλων λεπτών διαδικασιών, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Πρώτο ερώτηµα: Θέλω να µας πει ο κύριος Πρωθυπουργός
της χώρας αν θεωρεί ανίκανη την ΕΥΠ να τηρήσει και να διαφυλάξει την εθνική ασφάλεια και στον τοµέα του προσφυγικού, να
κοντραριστεί µε τις τούρκικες µυστικές υπηρεσίες εκεί που θεωρούµε ότι υπάρχει πρόβληµα κ.ο.κ..
Δεύτερον, το αχρείαστο Υπουργείο Μετανάστευσης που καταργήθηκε στις 8 Ιουλίου ξαφνικά έγινε χρειαζούµενο τον Φλεβάρη και επανιδρύθηκε και σήµερα γίνεται νευραλγικό ξαφνικά
για την εθνική ασφάλεια. Αλήθεια; Ξέρουµε πολύ καλά ότι τα µυστικά κονδύλια δεν τα θέλετε για να διαχειριστείτε εκρηκτικά
προβλήµατα.
Τι θα κάνετε αν αυξηθούν οι αφίξεις το καλοκαίρι στα νησιά;
Τι θα γίνει αν εµφανιστούν κρούσµατα µέσα στις δοµές ή αν επηρεαστεί ο πληθυσµός των δοµών από ένα δεύτερο κύµα; Τι σχέδιο έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Μπουρνούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Κλείνω, κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): «Κλείνω, κλείνω»,
αλλά δεν κλείνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Να παραλαµβάνετε πριν από λίγες
µέρες, µετά από σχεδόν πενήντα µέρες καραντίνας, από την
Ύπατη Αρµοστεία κέντρο για τεστ στη Μόρια, αφήνοντας τους
ανθρώπους στο έλεος της τύχης τους και µαζί τον ντόπιο πληθυσµό.
Τελευταία φράση. Ασφαλώς και υπάρχει το πάντα παρόν µε
την Κυβέρνησή σας κίνητρο των κοµµατικών εξυπηρετήσεων και
της ανεµπόδιστης διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος.
Ετοιµάζεστε, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, και για έναν δεύτερο
γύρο αυταρχικής επιβολής στα νησιά και χρειάζεστε γι’ αυτό
αδιαφανείς χρηµατοδοτήσεις και όσο γίνεται µικρότερες αντιστάσεις από µια δηµόσια διοίκηση που δεσµεύεται από νόµιµες
διαδικασίες.
Ελευθερία κινήσεων θέλετε στα όρια και πέραν της νοµιµότητας αν χρειαστείτε, επειδή ακριβώς θέλετε να κάνετε τα νησιά
µας περιοχές στα όρια ή εκτός νοµιµότητας, περιοχές διαρκούς
κατάστασης εξαίρεσης και µε τους νησιώτες να κάνουν τους δε-
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σµοφύλακες σε δεκάδες χιλιάδες εξαθλιωµένους ανθρώπους.
Δεν θα σας το επιτρέψουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, επειδή έγινε µια αναφορά, όχι ότι ήταν υβριστική, αλλά δεν
απέδωσε σωστά αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο για
µισό λεπτό, µέχρι να ετοιµαστεί και το Βήµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Β’ Αντιπρόεδρος): Είπε ο κύριος συνάδελφος ότι εγώ είπα πως πρέπει να γίνει το hot spot
στο Τοκµάκια. Πράγµατι το είπα και τώρα το λέω, αλλά δεν τα
είπατε όλα. Γιατί θεωρούσα ακατάλληλο τον χώρο να γίνει δίπλα
σε κατοικηµένη περιοχή, στην Καράβα. Γι’ αυτό το είπα. Έπρεπε
να το πείτε, λοιπόν, για να είστε σωστός.
Αλλά πώς να το κάνετε αυτό, όταν δηµοσιεύατε στην εφηµερίδα της Μυτιλήνης ότι ήρθα εδώ που είχαµε ονοµαστική ψηφοφορία και ψηφίσαµε την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και ότι ευθυγραµµίστηκα µε τη γραµµή του κόµµατος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Όχι, είπα ότι συνταχθήκατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Β’ Αντιπρόεδρος): Βεβαίως θα
ψήφιζα, αν ήταν ονοµαστική ψηφοφορία, γιατί ήταν σωστό, αλλά
αυτό είναι διαφορετικό, γιατί δεν ήσασταν ούτε εσείς εδώ. Όµως,
δηµιουργήσατε την εντύπωση στην πατρίδα µας ότι έγινε ονοµαστική ψηφοφορία κ.λπ.. Αυτά είναι ψεµατάκια τα οποία έχετε
κληρονοµήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο, για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου µια µικρή αναφορά. Γιατί τελικώς έχουµε πρόβληµα µε τη µετανάστευση, για
να είµαστε ακριβείς µε τους µετανάστες; Πρώτον, γιατί πολλοί
ανάµεσά µας αισθάνονται ένα είδος φόβου περίεργου στο άγνωστο και το πολύ διαφορετικό, δυστυχώς, ακόµη και όταν το συνοδεύουν µύθοι.
Δεύτερον, διότι αποτελεί απειλή πραγµατική, κυρίως επειδή
κάποιοι από αυτούς, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουµε πόσοι και
ποιοι, δεν µοιράζονται τις πολιτισµικές ή και τις θρησκευτικές
αξίες που αποτελούν συνεκτικό στοιχείο των κοινωνιών µας.
Τρίτον, διότι εκτιµάται ότι η ανεχόµενη ανεξέλεγκτη παραµονή
τους θα δυσκολέψει της ήδη άσχηµες συνθήκες στην αγορά εργασίας, θα ρίξει τα µεροκάµατα και θα επιτρέψει σε αριθµό εργοδοτών να καταπατήσουν βασικούς νόµους προστασίας των
εργαζοµένων.
Τέταρτον, στην προσπάθειά τους να µετακινηθούν οι µετανάστες, ακόµη και όταν το κάνουν χωρίς να το επιδιώκουν για άλλους σκοπούς, καταπατούν τελικά τους νόµους της πατρίδας
µας και της Ευρώπης, παραβαίνουν κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόµων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν και τελικά, δηµιουργούν σοβαρότατα διπλωµατικά
και άλλα προβλήµατα, ειδικότερα, στις σχέσεις της Ελλάδας µε
τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Πέµπτον, όπως καταφανώς κατεγράφη πρόσφατα στη γραµµή
του Έβρου, ένα απροσδιόριστο πλήθος µεταναστών γίνεται εργαλείο εξυπηρέτησης των σχεδίων µυστικών υπηρεσιών του
κακού γείτονα.
Είναι, όµως, η Ελλάδα τόπος προορισµού των µεταναστών;
Μήπως είναι απλούστερο να κλείσουµε τα µάτια την ώρα που
περνούν από το ελληνικό έδαφος; Η λογική αυτή -αν την πω λογική- δοκιµάστηκε το 2015 µε καταστροφικά αποτελέσµατα. Ένα
από αυτά, καθόλου ήσσονος σηµασίας, ήταν ότι εκείνη η πολιτική -ας την ονοµάσουµε «πολιτική της ηλιόλουστης Πλατείας Βικτωρίας»- εξέθρεψε τελικά την εχθρότητα του πληθυσµού προς
τους µετανάστες.
Αν πάλι δεχτούµε ότι η χώρα µας αποτελεί ασφαλή αγκαλιά
για όσους κινδυνεύουν από απάνθρωπες διώξεις ή συνθήκες διαβίωσης στον τόπο τους, δηλαδή για τους µόνους πραγµατικούς
πρόσφυγες, τότε αυτό που µας χρειάζεται είναι µια πολιτική για
τους πρόσφυγες και όχι βεβαίως µια βερµπαλιστική µεταναστευτική δήθεν πολιτική.
Το 2015, η Ελλάδα περιήλθε σε δεινή θέση. Οι Ευρωπαίοι θε-
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ώρησαν ότι είµαστε υπεύθυνοι της πληµµυρίδας που έζησαν,
αλλά και για την άφρονα πολιτική ελεύθερης κίνησης τζιχαντιστών, η οποία, ευτυχώς, δεν φαίνεται να έχει πραγµατοποιηθεί.
Ακόµη και όταν η Καγκελάριος Μέρκελ άνοιξε προσωρινά τις
πόρτες, απόφαση που πλήρωσε πολιτικά, το πρόβληµα για την
Ελλάδα έγινε µεγαλύτερο, διότι είχε ήδη ανοίξει, είχε εγκαινιαστεί ο νέος δρόµος για τα καραβάνια που οδηγούν οι δουλέµποροι ψυχών.
Μπορούµε, όµως, να σταµατήσουµε τις ροές της µετανάστευσης; Μπορούµε. Η γρήγορη, δίκαιη και ανθρωπιστική αντιµετώπιση των πραγµατικών προσφύγων, συνδυασµένη µε την αυστηρή επιτήρηση των συνόρων -στεριά και θάλασσα- είναι η ορθή
απάντηση στα περισσότερα προβλήµατα που δηµιουργούν οι
ροές των µεταναστών.
Από αυτή την άποψη, οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, κύριε
Υπουργέ, είναι ωφέλιµες και βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.
Δουλειά των ελληνικών αρχών είναι να ξεχωρίζουν γρήγορα και
µε ασφάλεια τους έχοντες το απαράβατο δικαίωµα διεθνούς,
άρα και ελληνικής προστασίας. Αυτό που αξίζει να συζητήσουµε
είναι αν και κατά πόσο η Ελλάδα επιθυµεί να κρατήσει έναν έστω
και µικρό αριθµό προσφύγων.
Η απάντηση εδώ και καιρό -και σίγουρα µε την εντολή των
εκλογών- είναι: «Όχι». Άλλαξε σε κάτι η λαϊκή βούληση; «Όχι»,
και πάλι, ειδικά τώρα, αντιµέτωποι καθώς είµαστε µε την επιδηµική κρίση είναι ακόµη περισσότεροι εκείνοι που απορρίπτουν
την πολιτική του «Laissez faire et laissez passer», που εισηγείται,
δυστυχώς, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη βάση των ανωτέρω, ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που κατατείνουν στην ταχύτερη διαδικασία καταγραφής, απλοποίησης,
εξέτασης, προτεραιότητας στα νησιά µας, ειδικότερα τεχνολογικής κατοχύρωσης τους, αλλά και το Μητρώο Νοµικών Εισηγητών Αιτηµάτων Ασύλου βελτιώνουν τη θέση των ανθρώπων,
κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και έτσι, αυτοί που φτάνουν στην πατρίδα µας, µετανάστες και πρόσφυγες, αντιµετωπίζουν διαδικασίες πιο διαφανείς και αυστηρότερα ελέγξιµες από
τις πράξεις της διοίκησης και της Κυβέρνησης.
Θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση στο τέλος και σύνδεση µε
την πανδηµία. Η προστασία της κοινωνίας ή είναι για όλους ή τελικώς για κανέναν. Δεν µπορείς να προστατεύσεις το 98%, διότι
απροστάτευτο δεν θα µείνει το 2%, αλλά το 100%. Μία αστοχία
σε ευάλωτη οµάδα, όπως είναι οι µετανάστες και πρόσφυγες,
µπορεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη την εκπληκτική συλλογική
και ατοµική µας προσπάθεια.
Γι’ αυτό, κλείνω µε µία είδηση που ενδεχοµένως την έχετε
µάθει ήδη. Το Eurogroup ξεκαθάρισε, έστω µε τον τρόπο που το
κάνουν οι Ευρωπαίοι, ότι τα κεφάλαια θα είναι διαθέσιµα. Οι µεταναστευτικές δαπάνες και οι δαπάνες αντιµετώπισης του κορωνοϊού σε πολλά σηµεία θα ταυτιστούν. Νοµίζω ότι είναι και αυτό
ένα µεγάλο σπουδαίο βήµα για το οποίο Ελλάδα έδωσε µάχη και
χρειάστηκε να είναι προσεκτική στη διαχείριση των δικών της
πόρων, να είναι προσεκτική στην αντιµετώπιση των συζητήσεων
που είχε µε τους Ευρωπαίους εταίρους, έτσι ώστε να κερδίζουµε
βήµα-βήµα και κάθε βήµα να είναι σταθερό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Παπαδηµητρίου, γιατί µας βοηθάει στη διαχείριση
του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ.
Δηµήτριο Κωνσταντόπουλο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απώλεια του Δηµήτρη
Κρεµαστινού µας θλίβει όλους. Παρακαταθήκη για όλους, θα
έλεγα, είναι το τεράστιο έργο στην Υγεία που έχει αφήσει και η
συνέπεια του στις πολιτικές αντιλήψεις. Για τον ακαδηµαϊκό καθηγητή, τον πολιτικό, τον Υπουργό Δηµήτρη Κρεµαστινό µιλά το
έργο του, η δράση του και η διαδροµή του. Για εµένα είναι ιδιαίτερη τιµή η εµπιστοσύνη και η φιλία του. Θερµά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο είναι ηµέρα της Ευρώπης. Πέρα-
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σαν εβδοµήντα χρόνια από τη διακήρυξη Schuman, που υπήρξε
προποµπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγµατική αλληλεγγύη µεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών είναι ακόµη ζητούµενο. Πολύ πρόσφατη απόδειξη, είναι
η απόφαση του Γερµανικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου, για το
πρόγραµµα της ποσοτικής χαλάρωσης και της ποσοτικής διευκόλυνσης της περιόδου 2015-2019. Πλέον, απαγορεύεται τα
οµοσπονδιακά όργανα της Γερµανίας, όπως η Bundesbank, να
µετέχουν σε ανάλογες ενωσιακές πράξεις.
Σήµερα, βλέπουµε ωστόσο, η Ευρώπη να περνάει στη νοµική
αποθέσµιση. Ωστόσο, λύση δεν είναι ο αποµονωτισµός, καθώς
οι λαοί της Ευρώπης συνδεόµαστε µε ιστορία, κουλτούρα και πολιτισµό. Αυτά είναι τα στοιχεία που µας επιτρέπουν να διεκδικούµε την ενότητα του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.
Έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεταναστευτικό και προσφυγικό είναι µια βαθιά ανθρωπιστική πρόκληση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε όµως, το εξής: Είναι άλλο το προσφυγικό και άλλο
το µεταναστευτικό. Είναι άλλο ο πρόσφυγας και άλλο ο µετανάστης. Αυτά δεν πρέπει να τα συγχέουµε.
Η αντιµετώπιση του ωστόσο, είναι µια ευαίσθητη υπόθεση για
κάθε κοινωνία. Για εµένα είναι θέµα διττής σηµασίας. Από τη µια,
είναι η ανθρωπιστική διάσταση, ο σεβασµός στον άνθρωπο και
στα δικαιώµατά του. Και από την άλλη, είναι ο σεβασµός στις τοπικές κοινωνίες και στην καθηµερινότητα των πολιτών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το προσφυγικό - µεταναστευτικό αποτελεί ένα θέµα µείζονος εθνικής σηµασίας. Απαιτεί υπερκοµµατική, εθνική γραµµή, για να αποδειχτεί πρωτίστως ότι είναι ένα
ευρωπαϊκό θέµα, ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα, ώστε να αναζητηθεί
και να απαιτηθεί ευρωπαϊκή λύση.
Ας µην ξεχνάµε ότι τα σύνορά µας είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό, η FRONTEX πρέπει να ενισχυθεί µε
κάθε τρόπο και να λειτουργήσει ως προµετωπίδα στην αντιµετώπιση των παράνοµων προσφυγικών και µεταναστευτικών ρο- ών.
Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι
κατώτερο των περιστάσεων. Και εσείς, σήµερα, κύριοι της Κυβέρνησης, συνεχίζετε στον ίδιο δρόµο, σε θολό τοπίο, όπως και
η προηγούµενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Κάνετε δηλαδή µια
πολύ απλή διαχείριση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί, ουσιαστικά, ένα Υπουργείο, χωρίς θεσµική µνήµη. Δηµιουργεί ένα
Υπουργείο, που δεν θα συγκροτείται από δηµόσιους λειτουργούς, αλλά από µετακλητούς υπαλλήλους. Οι υπηρεσίες, δηλαδή, του δηµοσίου θα είναι καταδικασµένες να ξηλώνονται από
την έλευση ακόµα και του νέου Υπουργού. Πρόκειται για µια πολιτική απόφαση, που ενισχύει την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία
και κυρίως αφαιρεί τη θεσµική µνήµη. Εδώ, δηλαδή, τι βλέπουµε;
Δηµιουργείται µια ασυνέχεια στο κράτος.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιο διαιωνίζει τις αδιαφανείς διαδικασίες, απόρρητες συµβάσεις, προµήθειες, κάλυψη θέσεων µε
αναθέσεις. Κύριε Υπουργέ, εθνικό συµφέρον και φωτογραφικές
διατάξεις, µε απευθείας ανάθεση δεν πάνε µαζί.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο καθιερώνει την αδιαφάνεια. Απόρρητα
κονδύλια διατίθενται κατά βούληση του Υπουργού, χωρίς προϋπολογισµούς, χωρίς καµµία, µα καµµία αιτιολόγηση, δηλαδή
πρακτικές αντίθετες µε το κράτος δικαίου, που εσείς λέγατε προεκλογικά.
Τέταρτον, παγιώνει «Μόριες», αντί να δίνει βιώσιµες λύσεις για
την αποσυµφόρηση των νησιών. Πάµε, δηλαδή, σε κλειστές ελεγχόµενες δοµές νησιών. Αναρωτιόµαστε, ωστόσο: Έχετε συζητήσει µε τις τοπικές κοινωνίες, που θα σηκώσουν το βάρος; Έχετε
εξασφαλίσει τη συναίνεση τους;
Να σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Πριν λίγες µέρες υπήρξαν
έντονες αντιδράσεις στο Μεσολόγγι για το ενδεχόµενο άφιξης
νέας δοµής. Να σας γνωρίσω ότι το Μεσολόγγι έχει δύο ξενοδοχεία, που και σήµερα το ένα από τα δύο φιλοξενεί προσφυγική
δοµή. Μάλιστα, παρεµπιπτόντως, θα έλεγα ότι και το ποσοστό
που αναλογεί το Δήµο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου έχει
καλυφθεί. Ωστόσο, γίνεται συζήτηση για να χρησιµοποιηθεί και
η δεύτερη ξενοδοχειακή µονάδα ως προσφυγική δοµή.
Σας ερωτώ, λοιπόν, είναι λογικό να καλυφθούν και οι δύο ξε-
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νοδοχειακές µονάδες από τη φιλοξενία προσφύγων; Αγαπητοί
συνάδελφοι, αυτό το λέω µε σεβασµό και στο δικαίωµα του ασύλου που ουδείς το αµφισβητεί, καθώς συνδέεται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και φυσικά µε απόλυτο σεβασµό. Όµως, η
πολιτεία οφείλει να παρέχει βιώσιµες λύσεις που να ευθυγραµµίζονται µε την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, άρα και τον
σεβασµό στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες, όπως είπα.
Κύριε Υπουργέ, ανέφερε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι από τα 700 εκατοµµύρια ευρώ που
θα δοθούν στη χώρα µας, τα µισά θα δοθούν στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και στον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης για
ενοικίαση ακινήτων και οικονοµική βοήθεια στους αιτούντες
άσυλο. Από τα υπόλοιπα, 280 εκατοµµύρια ευρώ θα δοθούν στην
ελληνική Κυβέρνηση για κατασκευή πέντε νέων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά.
Πείτε µας, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, ποιο είναι
το σχέδιό σας; Δώστε µας αριθµό θέσεων ανά κατηγορία, ανά
αριθµό ροών. Διότι εδώ οι αριθµοί που δίνει σήµερα το Υπουργείο θα έλεγα ότι δηµιουργούν ασάφειες, διότι αθροίζετε τα νούµερα για τις εκκρεµείς αιτήσεις ασύλου και φαίνεται ότι περισσεύουν δέκα χιλιάδες αλλοδαποί. Πώς το εξηγείτε; Περιµένω την
απάντησή σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, από τη ψήφιση του ν.4636/2016 ως σήµερα τα γεγονότα στον Έβρο, στα νησιά, στις δοµές φιλοξενίας
απέδειξαν ότι χρειάζεται σχέδιο για την αντιµετώπιση του προσφυγικού µεταναστευτικού. Ωστόσο τα γεγονότα καταµαρτυρούν ότι δεν υπήρξε σχέδιο αποσυµφόρησης των νησιών, διότι
δεν υπήρξε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για το χτίσιµο
νέων κλειστών δοµών. Και όπως σας λέµε ότι σωστά λειτουργήσατε στον Έβρο, έτσι κι εδώ σας εγκαλούµε για την ως τώρα εγκληµατικότητά σας στις νησιωτικές δοµές.
Δεν διαµορφώθηκε ουσιαστική συνεργασία για τη µετεγκατάσταση, για τη δίκαιη κατανοµή των προσφύγων µεταναστών µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, που έπρεπε να είναι το πρώτο σας
µέληµα και προτεραιότητά σας. Δηλαδή, δεν υπήρξαν ουσιαστικές και αποτελεσµατικές ενέργειες για να λειτουργήσει σωστά
η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία και να
δοθεί τέλος στην παράνοµη και παράτυπη µετανάστευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν κατακλείδι, κύριε Υπουργέ, και εν µέσω της πανδηµίας τίθενται κάποια ερωτήµατα για τους υπερπλήρεις καταυλισµούς
όπου στοιβάζονται ανθρώπινες ψυχές µε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς καθαριότητα και χωρίς τα βασικά είδη προσωπικής υγιεινής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κωνσταντόπουλε. Δεν υπάρχει χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος, κύριε Υπουργέ,
καταθέσαµε µία τροπολογία, ώστε οι δηµόσιες συµβάσεις µε την
Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης να υπόκεινται
στην κείµενη νοµοθεσία και όχι στις παρεκκλίσεις και πιστεύω ότι
θα την κάνετε αποδεκτή.
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο, διότι δεν υπάρχει µακρόπνοος και βιώσιµος σχεδιασµός και µάλιστα σε ένα τέτοιο κρίσιµο ζήτηµα που χρήζει
διαλόγου και εθνικής συνεννόησης, ώστε να θέσουµε τους Ευρωπαίους προ των ευθυνών τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούγοντας τον σεβαστό και αγαπητό φίλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην πάτε σε νέα παράγραφο. Παράκληση θερµή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι! Είναι ακόµα
άλλοι δέκα συνάδελφοι και έχουµε ειδοποιήσει ότι η ονοµαστική
ψηφοφορία θα γίνει στις 22.30’. Κλείστε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αγαπητός συνάδελφος µίλησε για προσλήψεις επί Νέας Δηµοκρατίας. Να του θυµίσω τα οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες stage την περίοδο 20042009.

12728

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα µην πάµε στο
2004 και στο 2009. Ολοκληρώσατε! Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Δηµήτριος Καιρίδης για επτά λεπτά και παράκληση θερµή να τηρούνται από όλους οι χρόνοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και
εγώ µε τη σειρά µου να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Δηµήτρη Κρεµαστινού, ο οποίος τίµησε την
ιατρική επιστήµη, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και την πολιτική, τη
δηµόσια ζωή στην πατρίδα µας όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Θα συνεχίσω µε ένα δεύτερο προκαταρκτικό σχόλιο πριν µπω
στην ουσία περί του µεταναστευτικού, γιατί παρακολουθώντας
τη συζήτηση και το πρωί και τώρα το απόγευµα και βράδυ, αισθάνθηκα ότι βρίσκοµαι σε αντεστραµµένο κόσµο και θέλω ειδικά να µιλήσω ένα λεπτό γι’ αυτό.
Αύριο είναι η 9η Μαΐου και ολόκληρη η Ευρώπη γιορτάζει την
Ηµέρα της Ευρώπης, την Διακήρυξη του Ροµπέρ Σουµάν του
1950, εβδοµήντα χρόνια µετά. Είναι η θεµελιακή διακήρυξη που
δηµιούργησε την Ενωµένη Ευρώπη, το µεγαλύτερο επίτευγµα
των ευρωπαϊκών λαών µεταπολεµικά και ένα από τα µεγαλύτερα
παγκοσµίως.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε, οι περισσότεροι τουλάχιστον,
και πιστεύω έτσι κι αλλιώς αυτά είναι και τα αισθήµατα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που παραµένει φιλοευρωπαϊκός. Η Ελλάδα έχει συµµετάσχει σε αυτό το εγχείρηµα
ήδη από τη δεκαετία του 1950 µε τον αείµνηστο διορατικό ιδρυτή
της παράταξής µας Κωνσταντίνο Καραµανλή και βεβαίως έγινε
µέλος το 1981. Δεν πρέπει να το λησµονούµε.
Βεβαίως, γιορτάζουµε και τα εβδοµήντα πέντε χρόνια από τη
νίκη των Συµµάχων στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο στην Ευρώπη και αυτό σηµαντικό- και αποτίουµε φόρο τιµής στους Αµερικανούς που απελευθέρωσαν την Ευρώπη από τον ναζισµό, στους
Βρετανούς και στον µεγάλο γερόλυκο Τσώρτσιλ, οι οποίοι συµµετείχαν αποφασιστικά µόνοι τους για ένα διάστηµα µαζί µε εµάς
τους Έλληνες ενάντια στον ναζισµό και βέβαια στον µεγάλο σοβιετικό λαό και στρατό που πλήρωσε το βαρύτερο φόρο αίµατος
αναµφισβήτητα.
Ωστόσο, ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος τελείωσε µε ένα παράδοξο. Ξεκίνησε την 1η Σεπτεµβρίου 1939 για την υπεράσπιση της
ανεξαρτησίας της Πολωνίας και τέλειωσε το 1945 χωρίς αυτή η
ανεξαρτησία να αποκατασταθεί. Απεκαταστάθη η ανεξαρτησία
της Πολωνίας και των λοιπών όµορων πρώην ανατολικοευρωπαϊκών λαών σαράντα χρόνια αργότερα εντός της Ενωµένης Ευρώπης πια από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και µετά.
Οι δύο επέτειοι 1945 και 1950, υπό αυτή την έννοια, είναι συµπληρωµατικοί. Μόνο το 1945 δεν αρκεί. Η Ενωµένη Ευρώπη είναι
που φέρνει πραγµατικά την ήττα και αυτή είναι η άποψη και η
δική µου και της παράταξής µου και της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ασχέτως του τι ακούστηκε εδώ προνοµιακά ήδη από το πρωί.
Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι µόνο η ιστορική αλήθεια,
αλλά είναι και το συµφέρον του ελληνικού λαού. Διότι, κακά τα
ψέµατα, για να χτίσουµε αυτό το ευρωπαϊκό σπίτι και στον τοµέα
της µετανάστευσης, δεν θα πρέπει να είµαστε προσβλητικοί απέναντι στην ιστορία των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών. Δώδεκα
από αυτούς τους λαούς σε σύνολο είκοσι έξι, οι πρώην ανατολικοευρωπαϊκοί και βεβαίως µεγάλο µέρος του γερµανικού λαού,
αισθάνεται ότι το 1945 δεν απελευθερώθηκε, αλλά ξανά υποδουλώθηκε µέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου του 1989.
Κι επειδή εγώ σέβοµαι τα αισθήµατα και των Πολωνών και των
Τσέχων και των Σλοβάκων και των βαλτικών χωρών και των Βούλγαρων και των Ρουµάνων και των υπολοίπων µε τους οποίους
συνυπάρχουµε σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι και αν θέλουµε
να συνυπάρξουµε και να προχωρήσουµε την Ευρώπη όλοι µαζί,
θα πρέπει να δείξουµε τον δέοντα σεβασµό και ευαισθησία απέναντι σε όλους αυτούς.
Η σηµερινή συζήτηση για το νοµοσχέδιο για το µεταναστευτικό γίνεται υπό το φως της µεγάλης επιτυχίας του Έβρου και
της µεγάλης επιτυχίας του εκµηδενισµού των ροών και στον
Έβρο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα απέδειξε ότι έχει σύνορα και
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µπορεί και τα φυλάσσει υπό την κατάλληλη ηγεσία και αυτό είναι
το σηµαντικό.
Ένα πράγµα που υποτιµούµε στη συζήτηση είναι η γεωστρατηγική διάσταση του µεταναστευτικού, ειδικά για την Ελλάδα.
Δεν ακούστηκαν αρκετά ούτε στη συζήτηση της επιτροπής ούτε
εδώ σήµερα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ισπανία ούτε Ιταλία. Έχει
έναν πολύ κακό γείτονα δίπλα, την Τουρκία, ο οποίος εργαλειοποιεί και χρησιµοποιεί το µεταναστευτικό.
Κατά συνέπεια χαζοχαρούµενες αφέλειες στο ζήτηµα αυτό ένας λόγος παραπάνω- δεν χωρούν. Το έχουµε πει ξανά -το έχει
πει και ο Πρωθυπουργός µας- ότι είµαστε φιλελεύθεροι και ανθρωπιστές, αλλά δεν είµαστε αφελείς. Και, βεβαίως, δεν είµαστε
και υποκριτές να παριστάνουµε τους ιδεαλιστές και µετά υπό την
πίεση της Ευρώπης να υπογράφουµε ό,τι µας φέρνουν, όπως
έγινε το φθινόπωρο του 2015 µε τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λόγος
παραπάνω, διότι η πανδηµία του κορωνοϊού ενδεχοµένως να αυξήσει τις παγκόσµιες ανισότητες, την παγκόσµια φτώχεια στον
Τρίτο Κόσµο και να δηµιουργήσει νέα κύµατα µεταναστευτικών
και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη µέσω της Ελλάδας και,
άρα, χρειάζεται επιπλέον προσοχή.
Επειδή µου αρέσει η γλώσσα της αλήθειας, θα ήθελα να πω
και δύο σηµεία τα οποία βρίσκω αδύναµα. Το ένα έχει να κάνει
µε την επανανοµοθέτηση λίγους µόνο µήνες µετά την πρώτη νοµοθέτηση. Θα πρέπει αυτό να το προσέξουµε. Δεν µπορεί να
φέρνουµε νοµοσχέδια και να ξαναφέρνουµε να διορθώνουµε
αυτά που κάναµε τον Νοέµβριο. Αυτό είναι ένα ζήτηµα. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες αλλάζουν, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τα
δούµε στην πράξη, αλλά είναι ένα ζήτηµα.
Το δεύτερο σηµείο είναι το ζήτηµα των επιστροφών, το οποίο
είναι ένα αδύναµο σηµείο. Αναφορικά µε τις επιστροφές, κακά
τα ψέµατα, αυξήσαµε κάθετα τον αριθµό εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου, µηδενίσαµε τις ροές, έχουµε πετύχει πάρα πολλά,
αλλά πρέπει και στο ζήτηµα των επιστροφών να επιµείνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, συγχαίροντας τους δύο άξιους συναδέλφους, τον
Υπουργό κ. Μηταράκη και, κυρίως τον Αναπληρωτή -θα µου το
επιτρέψετε αυτό, διότι προέρχεται από τον δικό µου τοµέα, τον
Βόρειο Τοµέα Αθηνών- τον Γιώργο, οι οποίοι έχουν σηκώσει ένα
πάρα πολύ µεγάλο βάρος και οι οποίοι έχουν κληθεί να πετύχουν
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, τον ρεαλισµό µε τον φιλελευθερισµό,
κάτι πολύ σηµαντικό για την παράταξή µας, για την Ελλάδα και
τη θέση της στην Ευρώπη, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, εάν
δηλαδή µπορεί να υπάρξει µέση οδός µεταξύ των ουτοπιστών,
αφελών, ιδεαλιστών, ιδεοληπτικών -βάλτε όποιο επίθετο θέλετεκαι των ακραίων που δεν θέλουν, απορρίπτουν τα πάντα και θέλουν µία Ευρώπη σιδερόφραχτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σε αυτό το σηµείο σηµειώνω µε ιδιαίτερη χαρά κάτι που δεν ειπώθηκε -και το λέω και στο Σώµα- ως
µέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της
Ευρώπης, εκπροσωπώντας την ελληνική Βουλή. Σηµειώνω την
πολύ πρόσφατη -πριν από δύο µέρες- εγκωµιαστική έκθεση του
ρεπόρτερ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα για τον τρόπο µε τον
οποίο η Ελλάδα προχώρησε τους τελευταίους µήνες στην προστασία των ευάλωτων από τα νησιά προς την ενδοχώρα και των
ασυνόδευτων παιδιών. Είναι και αυτό µία ακόµα νίκη. Προστατεύουµε τα σύνορα, αλλά προστατεύουµε και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους δύο που καλούνται να σηκώσουν
αυτό το πολύ βαρύ φορτίο. Συνεχίζουµε έτσι. Και, βεβαίως, ψηφίζω µε ενθουσιασµό και εγώ το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη.
Θα ήθελα, µάλιστα, να του πω χρόνια πολλά, διότι από απόψε
γιορτάζει, αφού κτυπήσει η καµπάνα του εσπερινού. Κανονικά
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γιορτάζει αύριο.
Ορίστε, κύριε Βερναρδάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δίνετε τον λόγο, αλλά και για τις ευχές.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ξεκινήσω από τα εµβόλιµα. Δεν ξέρω
αν έχει γίνει αντιληπτό τι ακριβώς τροπολογία έχει φέρει η κ. Κεραµέως.
Το άρθρο 1 λέει ότι είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση
µε χρήση µέσων τεχνολογίας γενικώς σε µαθητές πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας. Αυτό υπάρχει σε νοµοθετικό κείµενο. Ποια
µέσα τεχνολογίας; Κάµερες; Κινητά; Μηχανισµοί τηλεδιάσκεψης;
Δεν το συνεχίζω.
Το άρθρο 2 λέει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας δεν επιτρέπεται η καταγραφή και η αποθήκευση. Τα µεταδεδοµένα που
τυχόν παράγονται στο ίδιο και ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για
συγκεκριµένο εύλογο χρονικό διάστηµα. Μεταδεδοµένα υπάρχουν, όταν υπάρχουν δεδοµένα. Τα δεδοµένα από πού προέρχονται; Πού αποθηκεύονται; Πώς τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας;
Εδώ, πραγµατικά, θα θέλαµε τη Δευτέρα -είναι απαραίτητο
αυτό, είναι επείγον ζήτηµα- να κατατεθεί όλη η αλληλογραφία
και η διαβούλευση που είπε η Υπουργός ότι είχε µε την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Κατ’ αρχάς, µας κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι δεν διαβουλεύεται µε τους δασκάλους, τους καθηγητές ή τους γονείς, γιατί εδώ µιλάµε ακόµα
και για παροχή εικόνας και στα δηµοτικά και στα γυµνάσια βεβαίως. Δεν έχει διαβούλευση µε αυτούς τους χώρους. Έχει µια
διαβούλευση µε µία ανεξάρτητη αρχή. Τι είδους διαβούλευση
είναι αυτή; Η ανεξάρτητη αρχή γνωµοδοτεί επί κάποιου ερωτήµατος. Πρέπει να δούµε το ερώτηµα που ετέθη, να δούµε τι
απάντησε, µε ποιους κανόνες ασφαλείας, πού παρέπεµψε. Και
δεν είναι τα πράγµατα τόσο αθώα, όπως υπαινίχθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος λίγο προηγουµένως, γιατί φαντάζοµαι
ότι εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µόνο µε παράδειγµα κακής νοµοθέτησης. Έχουµε παράδειγµα νοµοθέτησης που ξεπερνάει και
κάποιο επίπεδο σοβαρότητας. Ας είναι!
Περνώ στο θέµα του νοµοσχεδίου. Συµβουλή είναι ότι δεν θα
έπρεπε να γίνει δεκτή η τροπολογία. Δεν ξέρω αν έχετε λόγο και
οι αρµόδιοι Υπουργοί ή η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι αυτή η τροπολογία -το είπε και ο Εκπρόσωπος του ΚΚΕ- πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Διαφορετικά, θα
δηµιουργήσει µείζονα ζητήµατα, τα οποία θα τα βρούµε από βδοµάδα, γιατί εν τω µεταξύ φέρνει αυτή την τροπολογία δύο µέρες
πριν ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία ανοίγουν στις 11 Μαΐου. Τόσο
καιρό, επί δύο µήνες, σιγή ιχθύος!
Εν πάση περιπτώσει, ας αναφερθούµε στα θέµατα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Τα πρώτα είκοσι εννέα άρθρα συνιστούν
τροποποιήσεις του ν.4636/2019 που πήρε ΦΕΚ την 1η Νοεµβρίου.
Εδώ κάποτε πρέπει να έρθει ο κ. Γεραπετρίτης για να µας πει τι
ακριβώς εννοούσε µε το «επιτελικό κράτος», την «καλή νοµοθέτηση», διότι δεν είναι δυνατόν µετά από τέσσερις, πέντε µήνες
να αλλάζει όλο το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο συγκροτήθηκε
πριν από λίγες µέρες. Δεν ξέρουµε, εφαρµόστηκε; Είχε αποτυχίες; Έχει υπάρξει κάποια αξιολόγηση για όλο αυτό το ζήτηµα;
Δεύτερον, συγκροτείται ένα «Υπουργείο Εξαίρεσης» έξω από
τη διοικητική και συνταγµατική νοµιµότητα: καθεστώς εξαίρεσης
από το ενιαίο µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα, καθεστώς εξαίρεσης από το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, καθεστώς εξαίρεσης από τη νοµοθεσία δηµοσίων συµβάσεων, µετακλητοί σε
επίπεδο διεύθυνσης, διευθυντές µετακλητοί κατά παράβαση
όλων των συστηµάτων αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταµένων στη δηµόσια διοίκηση. Πρόκειται για αντισυνταγµατικότητα, βεβαίως, η οποία θα εκπέσει. Αυτό πρέπει να το πούµε από
τώρα, διότι θα το βρείτε µπροστά σας.
Το ζήτηµα το µεγάλο, επειδή ακούµε για µετακλητούς και κοµµατικό στρατό, κ.ο.κ., είναι ότι το πρόβληµα δεν είναι πως οι µετακλητοί συγκροτούν έναν κοµµατικό στρατό. Το πρόβληµα είναι
ότι λειτουργεί έξω από το πλαίσιο νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης, έξω από το συνταγµατικό πλαίσιο, έξω από το άρθρο
103, έξω από τον νόµο, έξω από το δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο,
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έξω από την ιεραρχία, κ.ο.κ. Έχουν ειπωθεί κι άλλα πράγµατα.
Ως προς τις διευθύνσεις, κύριοι Υπουργοί, τι οργανισµό έχει
το Υπουργείο; Πραγµατικά, τι οργανισµό έχει το Υπουργείο; Θα
τον αναρτήσετε ψηφιακά; Πριν από λίγες ηµέρες, µε τροπολογία
βραδινή εδώ, εκπρόθεσµη, συστήσατε τεχνική διεύθυνση, ενώ
την επόµενη εβδοµάδα, δηλαδή σήµερα, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο πλήρες, όπου προβλέπονται και οκτώ µετακλητοί. Όµως, το
ξεπερνάω αυτό, το είπαµε.
Σήµερα, στο νοµοσχέδιο αυτό έχετε νοµική διεύθυνση -κατά
αντιπαραβολή µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους το οποίο
παρέχει όλη τη νοµική στήριξη σε όλα τα Υπουργεία και σε όλη
τη δηµόσια διοίκηση- ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου σε επίπεδο Διεύθυνσης, αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε τις είκοσι οκτώ δοµές που
µετεωρίζονταν νοµικά και που τώρα εισάγονται στη δοµή του
Υπουργείου, αλλά µε µετακλητούς διευθυντές πάλι!
Γιατί δεν ακολουθείτε για τον οργανισµό του Υπουργείου τη
νόµιµη και πάγια, αν θέλετε, πρακτική όλων των Υπουργείων, δηλαδή το προεδρικό διάταγµα; Γιατί το ορίζετε βάσει νόµου; Θα
σας απαντήσω. Διότι αν το κάνατε µε προεδρικό διάταγµα θα είχατε σοβαρά προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας, όπως θα
έχετε και τώρα βέβαια.
Τελείως καλόπιστα, επειδή γνωρίζω και τα αντεπιχειρήµατα,
γιατί είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αν υπάρχουν προτάσεις, να ακουστούν. Κατ’ αρχάς, αυτό το κατά παρέκκλιση Υπουργείο ιδιωτικού δικαίου δεν είναι Υπουργείο. Δεν είναι Υπουργείο έννοµης διοικητικής τάξης στο ελληνικό σύστηµα.
Τι θα µπορούσατε να κάνετε; Θα σας πω δύο ιδέες και αν είστε
καλοπροαίρετοι, ακολουθήστε τις:
Πρώτον, πηγαίνετε στο ΑΣΕΠ τη Δευτέρα το πρωί και κάντε
συγκεκριµένη προκήρυξη σε συνεργασία µε τον ΑΣΕΠ µε συγκεκριµένες ειδικότητες εκεί ακριβώς που θέλετε. Στη Χίο; Στη
Χίο. Στη Σάµο; Στη Σάµο. Πού υπάρχει έλλειψη; Εκεί. Γιατί λέτε
για παράδειγµα ότι µε την κινητικότητα δεν έχετε υπαλλήλους.
Βεβαίως. Διότι οι συνθήκες είναι σκληρές και γιατί η κινητικότητα
είναι βοηθητικό σύστηµα στη δηµόσια διοίκηση. Δεν ήταν το σύστηµα στελέχωσης της δηµόσιας διοίκησης. Πώς, λοιπόν, θα
φτιάξετε ένα Υπουργείο µετακλητών; Είναι δυνατόν;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πόσες εβδοµάδες προβλέπετε από το ΑΣΕΠ;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Θα ζητήσετε τη συνεργασία
του για πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Δεύτερον, να σας πω µια ιδέα για τους διευθυντές. Καλέστε
τη Δευτέρα το πρωί το Προεδρείο της Ένωσης Αποφοίτων της
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και ζητήστε τους τα στελέχη τους,
να µάθετε ποιοι είναι διαθέσιµοι να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις. Μην πάτε όµως στη λογική µετακλητών υπαλλήλων, µη
φτιάξετε ένα ιδιωτικό Υπουργείο. Θα υπάρχουν τεράστια προβλήµατα και νοµιµότητας και στη διαχείριση του µεταναστευτικού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βερναρδάκη.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, για επτά λεπτά.
Θερµή παράκληση, επειδή σε λίγο θα γεµίσει η Αίθουσα και
θα πρέπει να αρχίσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία, να τηρούνται οι χρόνοι.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την αντιµετώπιση του πολυπαραγοντικού µεταναστευτικού φαινοµένου
η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση ένα νέο νοµοσχέδιο αποδεικνύοντας έτσι την αληθή της πρόθεση να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για την καλύτερη διαχείρισή του.
Και αν πράγµατι το µεταναστευτικό αποτελεί πρόκληση για
κάθε χώρα, για την Ελλάδα έχει πέρα από τις κοινωνικοοικονοµικές και άλλες διαστάσεις όπως ξεκάθαρα αποδείχτηκε στα
πρόσφατα γεγονότα στον Έβρο, όπου καταγράφηκε η απροκά-
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λυπτη χειραγώγηση του φαινοµένου από την Τουρκία.
Εκεί, µε τους εύστοχους χειρισµούς της ελληνικής Κυβέρνησης, µπόρεσε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπιστώσει
µε γυµνά µάτια τον κυνικό τρόπο µε τον οποίον εργαλειοποιείται
η ανθρώπινη δυστυχία από τον ανατολικό µας γείτονα στο πλαίσιο των πολιτικών τακτικισµών του.
Για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν µπορεί και δεν πρόκειται
να γίνει ανεκτό. Στον βαθµό, λοιπόν, που το προσφυγικό συνέχεται ή αξιοποιείται σε σχεδιασµούς για την αµφισβήτηση της
εθνικής µας ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων µας η
στάση µας θα είναι ανυποχώρητη και η απάντησή µας ευθέως
ανάλογη προς την ένταση της απειλής.
Όµως, και στο µεταναστευτικό η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει ξεκάθαρη πολιτική θέση. Είναι αταλάντευτα προσανατολισµένη στον σεβασµό της ανθρώπινης αξίας και στην τήρηση των κανόνων της διεθνούς προστασίας σε αυτούς που
πραγµατικά τη δικαιούνται. Αναγκαίοι, όµως, όροι για να υπηρετηθεί πρακτικά αυτός ο σκοπός είναι να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες, να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες δοµές, να ενισχυθούν
οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και βεβαίως να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι το θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήµατος πρέπει να είναι αντίστοιχα δυναµικό µε τους παράγοντες που το
επηρεάζουν.
Βρισκόµαστε, όπως χαρακτηριστικά επισήµανε και ο Αναπληρωτής Υπουργός, στη µετά τον Έβρο εποχή, όπου τίποτε δεν
είναι πλέον ίδιο µε την προηγούµενη ηµέρα.
Από την εφαρµογή των ρυθµίσεων του προηγούµενου νόµου
επιτεύχθηκαν σηµαντικά αποτελέσµατα: Μείωση των ροών, µείωση των διαµενόντων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης
στα νησιά, θεαµατική αύξηση στην έκδοση αποφάσεων στις αιτήσεις ασύλου, χαρακτηριστικά ενδεικτικά αναφέρω ότι τον
Απρίλιο φτάσαµε στις δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα
τρεις, και αντίστροφα σηµαντική µείωση στις εκκρεµότητες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα στάδια που εµφανίζουν καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες που θα
αντιµετωπιστούν µε τις εισαγόµενες ρυθµίσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν ακόµα περισσότερο την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την επιστροφή στις χώρες προέλευσης
για όσους δεν έχουν τα προσφυγικά χαρακτηριστικά.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι έχει νόηµα το σήµα που εκπέµπει η
χώρα µε την εφαρµοζόµενη πολιτική, κάτι που δεν αναιρείται από
τη συνδροµή της γεωπολιτικής παραµέτρου. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Ο πραγµατικός πρόσφυγας δεν θα καµφθεί από
την όποια αυστηροποίηση. Ακόµα, όµως, και αυτός, εάν έχει ευκολότερη επιλογή, εκείνη θα ακολουθήσει. Από την άλλη, όµως,
εκείνος που δεν πληροί τα προσφυγικά κριτήρια, πού θα επιλέξει
να πάει; Σε ένα περιβάλλον που κινείται στα επιεική ή στα αυστηρά όρια του ασυλικού δικαίου; Σε ένα σύστηµα που του εξασφαλίζει άκριτα επιδόµατα και παροχές ή σε εκείνο που
κινδυνεύει µετά από ταχεία εξέταση του αιτήµατος του να τεθεί
σε διαδικασία επιστροφής; Θα πάει εκεί που θα κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα µέχρι να βρει την ευκαιρία για τον τελικό του προορισµό ή εκεί που σε περίπτωση απόρριψης κινδυνεύει να κρατηθεί
σε κλειστό κέντρο κράτησης; Η απάντηση είναι νοµίζω προφανής
και αυτονόητη.
Μήπως, όµως, αυτή η λογική δικαιώνει την υπέρµετρα αυστηρή αντιµετώπιση; Όχι. Η λύση δεν βρίσκεται στην παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ούτε στην περιφρόνηση του ασυλικού δικαίου και των ενωσιακών οδηγιών, διότι αυτό έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα. Αντί να το λύσεις, γίνεσαι εσύ το πρόβληµα και αυτοπεριθωριοποιείσαι.
Εδώ, λοιπόν, ερχόµαστε στο άλλο σηµείο τριβής. Στην κριτική
που µας ασκείται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι οι ρυθµίσεις που
υιοθετούµε θα οδηγήσουν στην καταδίκη µας από τα ευρωπαϊκά
όργανα. Ισχύει αυτός ο κίνδυνος; Θεωρητικά πάντα υπάρχει και
έχει συµβεί στο παρελθόν και επί ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα πεδία,
εκτός µεταναστευτικού. Όµως, οι συνθήκες και τα δεδοµένα της
κάθε εποχής επηρεάζουν και τη νοµολογία των δικαιοδοτικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή µε τη σειρά της το
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νοµοθετικό πλαίσιο των µελών της. Είναι συνεπώς παρακινδυνευµένο και ίσως επιζήµιο να προδικάζει κανείς καταδίκες της
χώρας µας για παραβίαση κανόνων της ευρωπαϊκής έννοµης
τάξης.
Σε επίρρωση αυτής της θέσης θα επικαλεστώ τη νωπή κρίση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το
οποίο, µε την από 13-2-2020 απόφασή του από τµήµα ευρείας
συνθέσεως, δικαίωσε την Ισπανία στη γνωστή υπόθεση της πόλης Μελίγια, παρά το γεγονός ότι αρχικά το αρµόδιο τµήµα είχε
κάνει οµόφωνα δεκτή την προσφυγή των απελαθέντων. Αυτό έρχεται να αποδείξει ότι σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον τίποτε δεν παραµένει στατικό, ούτε φυσικά το δίκαιο.
Πρέπει, λοιπόν, να µπορούµε να είµαστε ταυτόχρονα ευέλικτοι, αποτελεσµατικοί και συνεπείς στις επιταγές της προσφυγικής νοµοθεσίας.
Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, ενταγµένες στη συνολική
κυβερνητική πολιτική, θα εκπληρώσουν αυτές τις στοχεύσεις και
θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αποσυµφόρηση των νησιών. Γι’
αυτό ψηφίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ψηφίζουµε για
τη δηµιουργία κλειστών αντί για ανοικτά κέντρα, για τη σύντµηση
των προθεσµιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες,
για την καλύτερη διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών, για
την αποτελεσµατικότερη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων,
για τη διακοπή των διαδικασιών για εκείνους που δεν συνεργάζονται, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών που δικαιούνται προστασίας και των πραγµατικά ευάλωτων οµάδων,
για τον έλεγχο των ελληνικών και ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Για τους παραπάνω λόγους, υπερψηφίζω ανεπιφύλακτα το
παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και για
την τήρηση του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Χρήστο
Γιαννούλη για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κατ’ αρχάς, κύριε Κουµουτσάκο, έχετε την πλήρη και απόλυτη
κατανόηση και συµπάθειά µας για το γεγονός ότι βγήκατε από
τα ρούχα σας από τη θλιβερή παρουσία του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Σας κατανοώ. Με την πολιτικάντικη προσέγγισή του για το ξενοδοχείο του Μεσολογγίου
έδειξε ότι επρόκειτο για µια θλιβερή παραφωνία σε µια συζήτηση
ενός νοµοσχεδίου που τουλάχιστον σε τέτοιο βαθµό δεν έφτασε
και έχετε τη συµπαράστασή µας.
Βέβαια, η θλιβερή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πού τα είδατε αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για το ξενοδοχείο στο Μεσολόγγι
δεν τον εγκαλέσατε; Μπροστά ήµασταν.
Ναι, αλλά ξέρετε δεν είστε ο µόνος που ένιωσε τη θλιβερή παρουσία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Είναι και όλοι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει σοβαρό, µεγάλο έλλειµµα εµπιστοσύνης απέναντι σε µια Κοινοβουλευτική Οµάδα. Εδώ
και τόσες ώρες δεν βρέθηκαν παρά ελάχιστοι Βουλευτές της
Πλειοψηφίας να υπερασπιστούν το νοµοθέτηµά σας. Οι περισσότεροι αρκέστηκαν απλώς να επιτίθενται ή να συκοφαντούν την
προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά ελάχιστοι βρήκαν ή είχαν την
επάρκεια και την πολιτική βούληση να υποστηρίξουν το νοµοσχέδιο.
Το ζήτηµα εµπιστοσύνης προκύπτει και πολλαπλασιάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το γεγονός ότι έχετε καταντήσει
τη Βουλή έναν πραγµατικό αναπαραγωγέα υποκριτικής και παραπολιτικής δράσης. Δεν γίνεται τριακόσια είκοσι ένα άρθρα µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου να είναι αντικείµενο αυτής
της σύνθεσης της Βουλής. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέµα εµπιστοσύνης.
Επανέρχοµαι στη θλιβερή παρουσία του Κοινοβουλευτικού Εκ-
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προσώπου, γιατί θεώρησε ότι µε ψέµατα και συκοφαντίες µπορεί
να ξεπεράσει τη στενωπό αυτού του νοµοθετήµατος έξι µήνες
µετά τη συνέχεια της προηγούµενης νοµοθέτησης για το ίδιο ζήτηµα, το µεταναστευτικό.
Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, η δολοφονία στη Marfin έχει αποδοθεί
µε τον όρο που πρέπει. Εάν δεν γνωρίζετε καλά τους όρους, ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει µιλήσει για έγκληµα, για δολοφονία, για µια γκρίζα
σελίδα βαρβαρότητας. Και η γκρίζα σελίδα βαρβαρότητας
αφορά κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως απώλεια ζωής
υπήρξε και µε τον Γρηγορόπουλο και µε τον Φύσσα, εκεί όπου
δεν είχατε το θάρρος και το σθένος να κάνετε την παραµικρή
αναφορά. Δεν υπάρχει διαχωρισµός κόµµα και χρώµα και δεν θα
κάνουµε παιχνίδια µε τους νεκρούς.
Και κάτι τελευταίο: Πόση πια υποκρισία µπορεί να αντέξει αυτή
η Αίθουσα, όταν µόλις σήµερα αποκαλύπτεται το γεγονός ότι την
ίδια ώρα που προσκαλείτε την πολιτική ηγεσία για την τελετή του
Σαββάτου, είστε οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί του αναχώµατος
για να αποδοθεί τουλάχιστον η αποζηµίωση στα θύµατα, στους
συγγενείς των θυµάτων! Έλεος! Η ντροπή δεν µπορεί να αποδώσει αυτό που γίνεται, όπως δεν µπορεί να αποδώσει όλα όσα
θα µπορούσατε να συµπεριλάβετε στη θλιβερή σας παρουσία
για το πλιάτσικο των 80 εκατοµµυρίων µε τα ΚΕΠ, για το πλιάτσικο µε τα ιδιωτικά εργαστήρια, µε τις αναθέσεις της 6ης ΥΠΕ.
Έχετε ακούσει τίποτα για αυτά σε αυτή τη χώρα; Σε αυτή τη χώρα γίνονται.
Θέλω, όµως, κυρίως, επειδή αυτή την ώρα µάς παρακολουθούν έντροµοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, να πω ότι όλα αυτά που
σας έχω πει και πολλά ακόµα υπάρχουν στην ατζέντα. Απλώς,
είναι η ατζέντα είναι η µη χρηµατοδοτούµενη, είναι η ατζέντα
είναι η µη αµειβόµενη µε τα 20 εκατοµµύρια που ακόµα περιµένουµε το «ιερατείο» του κ. Πέτσα να µας πει µε ποια κριτήρια,
πώς και πού δόθηκαν. Ακόµα περιµένουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Για το νοµοσχέδιο θα πείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για το νοµοσχέδιο; Μη στεναχωριέστε. Τρεις µέρες συζητούµε για το νοµοσχέδιο, αλλά δεν αλλάζετε άποψη. Αν θέλετε να κάνουµε διάλογο, να σας πω και κάτι
άλλο για το νοµοσχέδιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε! Δεν
θα καθορίσετε εσείς τι θα πει ο καθένας.
Συνεχίστε, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διακόπτουν αµυνόµενοι.
Αυτή την ώρα µάς παρακολουθούν έντροµοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί και σας παρακαλώ, κάνω έκκληση να µην κάνετε το ίδιο
λάθος που κάνατε και µε τους δηµόσιους λειτουργούς της
υγείας, αυτούς που λοιδορούσατε επί χρόνια, αυτούς που απολύατε τις προηγούµενες περιόδους που, δυστυχώς, είχατε την
τύχη αυτού του λαού, µην ξανακάνετε το ίδιο λάθος για να σας
φέρει η ιστορία να µιλάτε πρώτα για φυγόµαχους και κηφήνες
και τώρα για ήρωες.
Αυτό πάτε να κάνετε µε την τροπολογία-έκτρωµα της κ. Κεραµέως, όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, µετατρέπεται την παιδεία σε
ένα ριάλιτι. Καλώς κάνετε και διαχειρίζεστε µε την πολιτική ευθύνη που σας διέπει ή δεν σας διέπει τα 20 εκατοµµύρια και τα
πόσα ακόµα θα διαθέσετε στην επικοινωνία, αλλά η εκπαίδευση
δεν είναι ριάλιτι. Δεν γίνεται παρουσία καµερών, χωρίς έλεγχο,
χωρίς την ευθύνη και τη συνέπεια που πρέπει να δείχνει η πολιτεία στην προστασία παιδιών, µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.
Πείτε µου κάτι εσείς που τα ξέρετε όλα: Ποιος είναι αυτός που
διασφαλίζει το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό µάθηµα, το οποίο εισάγετε, µπορεί να αντικαταστήσει τον φυσικό ρόλο, τη φυσική
παρουσία του δασκάλου; Αυτή την εντύπωση έχετε, ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών µας είναι απλώς µεταφορείς γνώσης, είναι οι άνθρωποι που δεν στηρίζουν τη µέθοδο
και την παρουσία τους και στη φυσική παρουσία, αλλά και στα
βλέµµατα που συναντιούνται; Έχετε την εντύπωση ότι όλα είναι
µια οθόνη, όλα είναι ηλεκτρονική µεταφορά δεδοµένων; Κάνετε
λάθος.
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Επειδή παραπονεθήκατε για το νοµοσχέδιο, δεν έχω και πάρα
πολλά να πω, γιατί τα περισσότερα τα είπαµε στις επιτροπές.
Είναι θλιβερό το ότι µέσα σε έξι µήνες προσπαθείτε να βελτιώσετε ένα νοµοθέτηµα που εσείς φέρατε για ψήφιση και εσείς
τώρα το µεταφέρετε ή, εν πάση περιπτώσει, το τροποποιείτε.
Θέλω να πω, όµως, δύο βασικά πράγµατα και για τα µυστικά
κονδύλια, όπου δεν έχουµε πάρει µια επαρκή εξήγηση. Με ποια
κριτήρια και µε ποιον τρόπο θα δοθούν και σε ποιους θα δοθούν,
εν πάση περιπτώσει; Δεν έχω ακούσει, πέρα από βρυχηθµούς,
λεονταρισµούς και ευφυολογήµατα, τι απέγινε αυτή η έρµη
έρευνα για τις ΜΚΟ, που επίσης δαιµονοποιείτε, κανιβαλίζετε και
προσπαθείτε να τις βάλετε στο περιθώριο, για να αναθέσετε προφανώς σε κάποιους άλλους φορείς τη διαχείριση.
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, σίγουρα αυτό που έχετε χάσει είναι η εµπιστοσύνη
των εκπαιδευτικών, των γιατρών, των ελεύθερων επαγγελµατιών,
των πολιτών. Μπορεί να έχετε την εµπιστοσύνη των δηµοσκόπων. Μπορεί το δηµοσκοπικό δείγµα να είναι ιδιοκτήτες ΚΕΚ ή,
εν πάση περιπτώσει, πολλοί ακόµη από τους φίλους επιχειρηµατίες που πάτε να ευνοήσετε. Πάντως, σίγουρα την εµπιστοσύνη
του κόσµου την έχετε χάσει.
Κλείνω µε την έκκληση στη µνήµη και τιµώντας την απώλεια
του Δηµήτρη Κρεµαστινού, ενός ανθρώπου που µου έκανε την
τιµή να αποτελέσει και συνοµιλητή µου στην επαγγελµατική µου
δραστηριότητα, κλείνω µε την επίκληση της εµπιστοσύνης που
απέπνεε αυτός ο άνθρωπος, ο ακαδηµαϊκός, ο γιατρός, ο πολιτικός. Απέπνεε εµπιστοσύνη.
Εσείς µε αυτό που επιχειρείται -και επανέρχοµαι- µε την τροπολογία Κεραµέως είναι σαφέστατη υποβάθµιση και ντροπή για
την προοπτική της παιδείας και της εκπαίδευσης. Σκεφτείτε το
πριν είναι αργά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Λιβανέ.
Κατάλαβα. Έγινε προσωπική αναφορά σε εσάς. Θα έχετε ένα
λεπτό, όµως, µόνο, γιατί πρέπει να σεβαστούµε τον χρόνο. Έχετε
προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ τον
λόγο για τον ίδιο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
ένα λεπτό µόνο. Σας παρακαλώ θερµά. Ήδη έρχονται οι συνάδελφοι και θα πρέπει να…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μόνο ένα λεπτό. Θα
είµαι απόλυτος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ο κ. Γιαννούλης, πάντα σύµφωνος
µε την τακτική ΣΥΡΙΖΑ να αυθαιρετεί στις πολιτικές εκτιµήσεις,
αναφέρθηκε σε µια δήθεν διασταύρωση και ένταση µεταξύ εµού
και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου µας.
Πρόκειται περί απόλυτης διαστρέβλωσης µιας κατάστασης. Τι
συζητήσαµε µε τον κ. Λιβανό; Ότι ο ΔΟΜ δεν µπορεί να επιτάσσει ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Για να υπάρξει η διάθεση ενός ξενοδοχείου, πρέπει να ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης του. Και επειδή
υπήρχε η εντύπωση ότι ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης
επιτάσσει ξενοδοχεία, πράγµα το οποίο, όπως αντιλαµβάνεστε,
νοµικά, πολιτικά δεν ισχύει, αµέσως το ξεκαθαρίσαµε. Προς
Θεού, εάν στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ανακαλύπτουν διαµάχες
και αποκλίσεις σε µια συζήτηση που αφορούσε το να ξεκαθαρίσει απολύτως κάτι το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Γίνατε κατανοητός.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Λιβανέ, επειδή έγινε προσωπική αναφορά. Και παρακαλώ, κύριε Λιβανέ, µη γυρίσουµε την
µπάλα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ
για τον χρόνο και ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την αποσαφήνιση όσων πήγε να διαστρεβλώσει και πάλι ο εκπρόσωπος
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του ΣΥΡΙΖΑ.
Η προσωπική µοµφή εµένα δεν µε ενοχλεί, απλά σας χαρακτηρίζει. Επιστρέφεται, όµως, πολιτικά και είναι απέναντι στο κόµµα
σας και όχι σε εσάς προσωπικά. Δεν αντέχετε ούτε στο διάλογο
ούτε στην κριτική. Δεν αντέχετε κυρίως την αλήθεια. Ακόµα και
σήµερα, µετά από όλα αυτά που είπατε, δεν είχατε το κουράγιο
να πείτε ότι αυτή η ηµέρα που δολοφονήθηκαν οι τρεις αυτοί οι
άνθρωποι, µία εκ των οποίων ήταν έγκυος, ήταν µαύρη. Είπατε
απλά ότι ήταν γκρίζα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεύτερον,
καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση του Γραφείου Τύπου του
κόµµατός σας, να τη διαβάσετε και να µας πείτε πού υπάρχει η
λέξη «δολοφονία».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ελληνικά ξέρεις;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο ελληνικός λαός σας κρίνει καθηµερινά, σας βλέπει και εσείς κρίνεστε
για τις πράξεις σας και για τα όσα λέτε.
Όσον αφορά στο Μεσολόγγι, σέβοµαι την άποψή σας, αλλά
θέλω να δω τι θα σας πουν οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του
κόµµατος σας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Μεσολόγγι.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, µη µε παρακαλείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
Τρεις φορές έγινε αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπήρξε καµµία
προσωπική αναφορά. Ήταν απόψεις. Αν κάποιος από το κόµµα
σας θέλει να απαντήσει, να ακολουθήσει να πει. Δεν έγινε καµµία
αναφορά. Έγινε διευκρίνιση, όπως είχε το δικαίωµα, σε πολλές
προσωπικές επιθέσεις.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Σάββας Χιονίδης για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ντροπή. Δεν
ακούει; Δεν καταλαβαίνει; Τρεις φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι επειδή δεν είναι ο
κ. Χιονίδης, τον λόγο έχει ο κ. Παύλος Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ
για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην επιµένετε. Δεν
θα πάρετε τον λόγο. Ήδη είµαστε πολύ εκτός χρόνου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Να το πείτε στον κ. Λιβανό που λέει
ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα του το πείτε εσείς
µετά.
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πριν πω για το νοµοσχέδιο, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου για την απώλεια του γιατρού, Βουλευτή, Υπουργού, δασκάλου, του κ. Δηµήτρη Κρεµαστινού.
Θα πω σύντοµα µια ιστορία -επιτρέψτε µού το- που δεν είναι
γνωστή. Το 1994, όταν ήµουν αγροτικός γιατρός στο Ρέθυµνο,
είχα φτιάξει το Σύλλογο Αγροτικών Γιατρών και Εργαζοµένων
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης του Νοµού Ρεθύµνης. Είχαµε κάνει
τότε πολλά πράγµατα εκεί κάτω. Είχαµε εξοπλίσει όλα τα αγροτικά ιατρεία µε τη βοήθεια του αείµνηστου Αγγελιδάκη, του διοικητή του νοσοκοµείου. Και επειδή είχαν χαθεί δύο περιστατικά
από επισκληρίδια αιµατώµατα στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου που
δεν είχε αξονικό τότε, διοργανώσαµε µε πρωτοβουλία του συλλόγου εργαζοµένων, που ήµουν πρόεδρος, ένα χορό που έπαιξε
ο αείµνηστος Θανάσης Σκορδαλός. Μαζεύτηκαν τότε για πρώτη
φορά 4-5 εκατοµµύρια δραχµές από αυτό τον χορό, τα οποία
ήταν η βάση, για να δώσουν µετά πολλές δωρεές ντόπιοι επιχειρηµατίες. Μαζεύτηκαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα γύρω
στα 12-13 εκατοµµύρια δραχµές και ανεβήκαµε µαζί µε τον Νίκο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παπαδάκη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Περάµατος, στην
Αθήνα, µε Υπουργό τον Κρεµαστινό τότε και του ζητήσαµε να
συµπληρώσει τα υπόλοιπα µέχρι τα 25, για να αγοραστεί ο αξονικός τοµογράφος στο νοσοκοµείο. Και έτσι αγοράστηκε εκείνος
ο αξονικός τοµογράφος.
Ήταν η πρώτη µου γνωριµία µαζί του και µου έκανε εντύπωση
το ότι κατευθείαν το δέχτηκε και είπε ναι. Και µετά, η γνωριµία
µας συνεχίστηκε και στη διάρκεια της υπουργικής µου θητείας,
που πάντα ασκούσε µία σοβαρή και θεµελιωµένη κριτική σε οτιδήποτε κάναµε.
Κλείνει η παρένθεση.
Κύριε Μηταράκη, στις 7 Απριλίου βγάζετε στον αέρα απόφαση
διενέργειας διαγωνισµού µε διαδικασία διαπραγµάτευσης για τη
διαµόρφωση και βασική συντήρηση δοµών του άρθρου 8 στη
Μαλακάσα. Στο χαρτί εδώ πάνω ψηλά λέει «Πληροφορίες: κ. Ματιάτος». Αυτό γίνεται στις 7.
Στις 9 του µήνα δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ ο διορισµός του κ. Ματιάτου. Δηλαδή, πριν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ ο διορισµός του σαν
διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας, προκηρύσσει διαγωνισµό και
συγκροτεί και επιτροπή για το διαγωνισµό, που δεν είναι διαγωνισµός αλλά απευθείας ανάθεση, γιατί είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος που καλεί µόνο µια εταιρεία.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Να µην έχει βγει το φύλλο
του διορισµού σου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να βγαίνει µε αναδροµική ισχύ από τις 20 του Μάρτη και να είσαι αυτός
που προκηρύσσει την πρόσκληση, που φτιάχνει την επιτροπή και
που µετά από τρεις µέρες, σπώντας το παγκόσµιο ρεκόρ εκτέλεσης δηµόσιας διαγωνιστικής ή απευθείας ανάθεσης διαδικασίας, να αναθέτει στη µοναδική εταιρεία που προσκάλεσε, τη
«VITAEL», το έργο της διαµόρφωσης της δοµής για την υποδοχή
προσφύγων στη Μαλακάσα, αξίας 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Εν
τω µεταξύ, κάνατε και µεγάλη διαπραγµάτευση και τα 4,5 εκατοµµύρια τα κάνατε 4.350.000. Μεγάλη έκπτωση πετύχατε!
Επειδή έχω κάνει και δήµαρχος, θέλω να σας κάνω ευθέως µερικές ερωτήσεις:
Πρώτον, για αυτά τα χρήµατα, έχετε πάρει την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Γιατί κάποιοι λένε πως δεν την έχετε
πάρει και δεν θα τα πληρώσει. Και µετά, άµα δεν τα πληρώσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πού θα πληρωθούνε;
Δεύτερον, αυτή η εταιρεία, η «VITAEL», ξέρετε ποιανού είναι;
Είναι ενός κυρίου που λέγεται Βλασερός. Από ό,τι έχω εδώ την
συγκρότησή της από το ΓΕΜΗ και λέει ότι είναι υπεύθυνος ο κ.
Βλασερός Βασίλειος του Γεωργίου. Ποιος είναι ο κ. Βλασερός;
Παλιός γνώριµος από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, αν θυµάµαι
καλά.
Καταθέτω και αυτά τα χαρτιά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Πολάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι είχε κάνει τότε ο κ. Βλασερός στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου, αν θυµάστε; Ήταν ο διευθύνων σύµβουλος του Πάπιστα,
της εταιρείας των ακινήτων που είχε µπλεχθεί στην ιστορία. Και
τι είχε κάνει ο κ. Βλασερός; Εκπροσωπώντας τον Όµιλο Πάπιστα,
είχε υπογράψει για αγορά ακινήτου έναντι 6,7 εκατοµµυρίων
ευρώ µία µέρα αφότου ο αντισυµβαλλόµενος επιχειρηµατίας κ.
Παπαϊωάννου είχε αγοράσει το ίδιο ακίνητο στη µισή τιµή, 3,6
εκατοµµύρια ευρώ µε επιταγές του ίδιου του Βλασερού. Αυτό
είναι ξέπλυµα µαύρου πολιτικού χρήµατος. Και υπήρχε και στα
Πρακτικά της Βουλής και στην εξεταστική. Έκτοτε, βέβαια, έχει
αναλάβει να το διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτά, όµως,
είναι καταγεγραµµένα.
Αυτός είναι ο µοναδικός που θα φωνάζετε. Να θυµίσω, βέβαια,
ότι ο κ. Πάπιστας, είχε εκείνη την εταιρεία. Είχε νευραλγική θέση
ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας. Έµµισθος συνεργάτης του ήταν και κ. Κουκλουµπάνης, υπεύθυνος
οργανωτικού της Νέας Δηµοκρατίας στη δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, εδώ µιλάµε για µία καραµπινάτη επιχειρηµατική διαπλοκή,
που συνεχίζεται και µε αυτή την ανάθεση νέα από το κύκλωµα
της Νέας Δηµοκρατίας.
Πάµε, όµως, τώρα κάτω να δούµε ποιος είναι ο κ. Ματιάτος.
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Ο κ. Ματιάτος, είναι ο µοναδικός και πρώτος ιστορικά µετά τη
Μεταπολίτευση. Δεν το έχει κάνει παρά µόνο η Χούντα αυτό το
πράγµα. Με ένα άρθρο σε έναν νόµο που πέρασε πρόσφατα, δώσατε τη δυνατότητα να συσταθεί τεχνική υπηρεσία µε διευθυντή
µετακλητό και οκτώ µετακλητούς υπαλλήλους. Μετακλητούς, όχι
µόνιµα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης! Φαντάζεστε, κύριοι
Υπουργοί, να το είχαµε κάνει εµείς αυτό, τι όργια θα είχαν κάνει
τα ΜΜΕ;
Βλέπω τον κ. Μαρκόπουλο εδώ που διερρήγνυε τα ιµάτιά του.
Τη γροθιά τη σηκώνουν, γιατί είναι η µέρα της αντιφασιστικής
νίκης των λαών. Μην το κάνεις αυτό. Δεν σου ταιριάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην αναφέρεστε σε
ονόµατα, κύριε Πολάκη, γιατί θα υπάρχουν προσωπικά µετά. Μην
αναφέρεστε σε ονόµατα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μου κάνει το χέρι έτσι τώρα και είναι η
µέρα που κάρφωσαν οι Σοβιετικοί τη σηµαία στο Βερολίνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μπορεί να είστε φίλοι, αλλά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Το
χαρίζω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Φαντάζεστε να το είχαµε κάνει εµείς
αυτό το πράγµα τι θα γινόταν, τι όργια θα κάνανε; Τι θα λέγανε
για το «συριζοµαδουρικό» κράτος, για τους κολλητούς του Τσίπρα; Τώρα που κάνετε το Υπουργείο Μετανάστευσης προσωπική
σας εταιρεία και προσωπικό σας µαγαζί, θα µιλήσει κανένας;
Γιατί στο σηµερινό νοµοσχέδιο επεκτείνετε αυτή τη δυνατότητα
για την τεχνική υπηρεσία και στη Νοµική Υπηρεσία, ότι και εκεί
θα πάει και στις διεθνείς σχέσεις.
Δεν έχετε στελέχη; Δεν διορίστηκαν διακόσιοι δώδεκα; Δεν παραλάβατε πέντε µηχανικούς από εµάς στη συγκρότησή του;
Δεν έρχονται τώρα µηχανικοί από αυτούς τους σαράντα εννιά
που διορίζονται µέσα στον Μάιο; Δεν υπήρχε αρχιτέκτονας σε
αυτούς τους διακόσιους δώδεκα που διορίστηκαν; Δεν είχατε
στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Τεχνική Υπηρεσία της, που υπήρχε εκεί προσωπικό όπου υπηρετούσαν πολιτικοί µηχανικοί; Έχω και τα ονόµατά τους εδώ. Το ξεχωρίζετε, για
να µπορέσετε να δώσετε τη δουλειά εκεί που θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσέξτε τώρα, πάµε παρακάτω, πάλι για τους µετακλητούς,
γιατί ό,τι έχετε πει, εδώ θα το εξαγγελιστείτε. Γιατί το επιτελικό
σας κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξυπηρέτηση deals και
ρουσφετιών.
Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ -αυτό
που καταργήσατε, ξαναφτιάξατε κ.λπ., κ.λπ.-, πόσοι µετακλητοί
και πολιτικές θέσεις υπήρχαν που σας παραδώσαµε εµείς, µαζί
µε Υπουργούς, µε Γενικούς Γραµµατείς κ.λπ.; Σαράντα οκτώ!
Πόσοι υπάρχουν µέχρι στιγµής σε εσάς, µε Υπουργούς, δύο Γενικούς Γραµµατείς, δύο Ειδικούς Γραµµατείς, δύο υποδιοικητές,
τους έντεκα διοικητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα ολοκληρώσω, θέλω να ακουστεί.
Είναι µέχρι στιγµής εκατόν τριάντα τρεις. Από σαράντα οκτώ,
εκατόν τριάντα τρεις! Έχετε διορίσει µετακλητούς και µε άλλους
µισθούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία και µε αυτό
κλείστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό τι είναι; Είναι επιτελικό κράτος;
Είναι εµπιστοσύνη στη δηµόσια διοίκηση ή είναι άλωση του κράτους στο όνοµα του κορωνοϊού, στο όνοµα των επειγουσών
αναγκών, προκειµένου να υλοποιήσετε προεκλογικά deal και να
βολέψετε φίλους σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν έχει άλλο
λεπτό.
Κύριε Πολάκη, ολοκληρώσατε. Έχετε φτάσει στα οκτώµισι
λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά το ένα λεπτό ήταν µια οφειλόµενη τιµή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, όλοι κάναµε την
τιµή. Αν θέλετε, η τιµή έχει και κόστος, για να έχει πραγµατικό
νόηµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επίσης, θέλω απαντήσεις στα εξής. Ποιο
είναι το επείγον των συµβάσεων των πληροφοριακών συστηµάτων που πρέπει να υπολογιστούν ότι ανήκουν και αυτές στις
απόρρητες συµβάσεις και πρέπει να δοθούν µε απευθείας ανάθεση; Ποιο είναι το επείγον εκεί; Γιατί το επεκτείνετε µε το άρθρο
59;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι, σας έχω κλείσει ήδη εγώ το µικρόφωνο. Δεν ακούγεστε. Παράκληση θερµή,
δεν γίνεται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ανοίξτε µου το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν γίνεται. Δεν
θα σας το ανοίξω, διότι έχετε φτάσει στα εννιάµισι λεπτά.
Κλείστε µε αυτή την πρόταση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι ενοχλητικά αυτά που λέω, το ξέρω,
αλλά µη µου κλείνετε το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το µικρόφωνο, όταν
δεν υπακούετε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Προηγουµένως ξεπέρασαν τον χρόνο
πολλοί οµιλητές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε ξεχωριστή
µεταχείριση, καταλαβαίνετε.
Ολοκληρώστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θέλω την ίδια µεταχείριση που είχαν
πολλοί οµιλητές πριν, οι οποίοι ξεπέρασαν τον χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κάνετε λάθος.
Εγώ όλους τους έκοβα και σε όλους έκανα την παρατήρηση.
Φτάσατε στα δέκα λεπτά, ολοκληρώστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για να ολοκληρώσω, λοιπόν, γιατί είναι
πολύ ενοχλητικά για τα αυτιά του κυρίου Προέδρου αυτά τα
οποία λέω, εγώ θέλω συγκεκριµένες απαντήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν είναι τίποτα ενοχλητικό σε µένα, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μη µε κόβετε συνέχεια.
Μία κουβέντα. Ποιες είναι οι απόρρητες δαπάνες που θα κάνετε; Τι συγκεκριµένο θα κάνετε; Δεν υπάρχουν οι απόρρητες
δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών; Δεν υπάρχουν οι απόρρητες δαπάνες της ΕΥΠ; Γιατί πρέπει να έχετε και εσείς;
Και µάλιστα λέτε και προβλέπετε σε ένα άρθρο ότι στους έξι
µήνες πρέπει να καταστρέφουν τα χαρτιά. Και θυµίζει το τραγούδι, «θα τα κάψω τα χαρτιά µου για να µη δείτε πού πήγαν τα
λεφτά µου».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Μόνο να απαντήσετε όσο γίνεται σύντοµα
στον κ. Πολάκη.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Πολάκης παρουσίασε, µε τον προσφιλή του τρόπο, ένα
θέµα που το έχουµε απαντήσει στην επιτροπή. Θα το επαναλάβω
για την Ολοµέλεια.
Κατ’ αρχάς, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επειδή
λειτουργούσε µέσω ΜΚΟ οι οποίες διαχειρίστηκαν το 82% των
κονδυλίων, δεν είχε τεχνική υπηρεσία. Έχουµε τέσσερις µηχανικούς στο Υπουργείο, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Λέτε ψέµατα!
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Αυτοί οι τέσσερις µηχανικοί έπρεπε να διαχειριστούν
τριάντα οκτώ δοµές, την κεντρική υπηρεσία και να δηµιουργήσουν νέες δοµές. Ήρθα, λοιπόν, στη Βουλή τον Φεβρουάριο και
παρουσίασα διάταξη για τη δηµιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
την υπερασπίστηκα και υπερψηφίστηκε.
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Ως προς το ΦΕΚ που αναφέρατε, γνωρίζετε ότι τα ΦΕΚ του
προσωπικού εκδίδονται έναν µήνα µετά, µε αναδροµική ισχύ. Το
ξέρετε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν µπορεί να υπογράψει µέχρι να βγει
το ΦΕΚ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Και ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει δηλωθεί η δαπάνη. Έχει δηλωθεί η δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Θα σας πω όµως το πιο σηµαντικό, κύριε Πολάκη. Τρία
γρήγορα σηµεία. Πρώτον, κανείς δεν αµφισβητεί ότι τον Μάρτιο,
που είχαµε την ασύµµετρη απειλή στα σύνορα, δύο χιλιάδες
άτοµα, αφίξεις σε έντεκα νησιά, για λόγους και κορωνοϊού έπρεπε να δηµιουργηθούν µέσα σε λίγες ηµέρες δύο νέες δοµές στη
Μαλακάσα και στις Σέρρες και αυτά έγιναν και µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, ποια διαδικασία; Το άρθρο 96 του ν.4368, το άρθρο
17 του ν.4650, το άρθρα 32 και 32α του ν.4412. Και τα τρία είναι
νοµοσχέδια ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν τα αµφισβητώ, αλλά όταν κρίνατε
ως Κυβέρνηση ότι απαιτείται να υπάρχει κατεπείγον σε ειδικές
περιπτώσεις, µην το αµφισβητείτε σήµερα.
Το τρίτο όµως και πιο σηµαντικό είναι: Γιατί επιλέχθηκε αυτή
η εταιρεία; Να σας απαντήσω. Είναι η εταιρεία που το 2018 επί
ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε την υπόλοιπη Μαλακάσα. Για λόγους κατεπείγοντος, επιλέξαµε την εταιρεία που είχε ήδη φτιάξει το άλλο µισό
του έργου, γιατί ήξερε την τοποθεσία.
Ένα νούµερο θα σας δώσω. Το έργο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 κόστισε 3.050 ευρώ ανά διαµένοντα. Το φετινό έργο έγινε σε µία
εβδοµάδα, προσωρινή δοµή για να πάνε τα τετρακόσια εξήντα
άτοµα από τη Λέσβο. Άρα επιπλέον προσωρινή δοµή, επιπλέον
διπλή περίφραξη ΝΑΤΟ, όχι απλή. Επιπλέον, είχαµε τον κορωνοϊό και έπρεπε να δουλέψουν σε ειδικές συνθήκες. Είναι και η
συντήρηση µέσα για έξι µήνες. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος είναι
2.330 ευρώ ανά διαµένοντα. Είναι λοιπόν 23% φθηνότερα, ο ίδιος
εργολάβος που είχατε βάλει εσείς, για ένα έργο µε περισσότερα
τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν σας ζητάω να το επικροτήσετε,
αλλά επιτέλους δείξτε, σας παρακαλώ, µια σοβαρότητα. Αντιµετωπίσαµε µια κρίση τον Μάρτιο και έπρεπε να πάρουµε δύσκολες αποφάσεις µέσα σε ελάχιστες µέρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Μανωλάκος.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι, κύριε Πολάκη. Αν δεν ικανοποιείστε, κάντε µία ερώτηση. Είπατε τα δικά
σας. Ο Υπουργός έδωσε την απάντηση. Προχωράµε.
Κύριε Μανωλάκο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά αυστηρά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το
έργο. Το έκανε ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης…
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Και εµείς πληρώσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ακούγεστε.
Κύριε Μανωλάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε,
πριν από όλα να συγχαρώ τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης για
την αποτελεσµατική διαχείριση της πανδηµίας, µιας πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιµετωπίσαµε, καθώς επίσης και το προσωπικό υγείας που έδωσε και συνεχίζει να δίνει καθηµερινά τη
µάχη µε τον αόρατο εχθρό.
Αν η επιτυχία της Κυβέρνησης ανήκει στο σύνολο των Ελλήνων, ήταν και κάτι που το είχε ανάγκη η χώρα. Με απαρχή την
κρίση του κορωνοϊού διαµορφώνεται µία καινούργια σχέση κράτους-πολίτη σεβασµού και εµπιστοσύνης και στην κατεύθυνση
αυτή θα προχωρήσουµε.
Το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα προς ψήφιση ασχολείται
µε το µεγαλύτερο πρόβληµα που ταλανίζει τη χώρα εδώ και
πολλά χρόνια και θα συνεχίζει να την ταλανίζει. Είναι το µεταναστευτικό και οι παρενέργειές του. Οι πάντες έχουν ασχοληθεί µε
το θέµα· η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσµοί της, οι χώρες πρώτης
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εισόδου, οι ενδιάµεσες, οι χώρες τελικού προορισµού, οι διεθνείς οργανισµοί, οικονοµικοί παράγοντες, µη κυβερνητικές οργανώσεις, διακινητές, µετανάστες, τοπικές αρχές, τοπικές κοινωνίες, ακόµα και µυστικές υπηρεσίες.
Αυτό, λοιπόν, το πολυεπίπεδο περιβάλλον θα περίµενε κανείς
να είναι πολύ σφιχτά δοµηµένο και οργανωµένο από το κράτος,
προκειµένου να δίνονται λύσεις µε ταχύτητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές παρενέργειες. Ήταν, όµως, έτσι; Με λύπη θα πω
ότι δεν εγνώριζε η αριστερά τι ποιεί η δεξιά. Σε δοµές όπου οι
µετανάστες έµπαιναν και έβγαιναν οπότε ήθελαν, έφευγαν και
ξαναγύριζαν χωρίς κανείς να τους ελέγχει, οι ΜΚΟ αλώνιζαν, οι
τοπικές κοινωνίες στέναζαν και κάποιοι πλούτιζαν.
Τα πιστοποιητικά ευάλωτων έκαναν θραύση, η εξέταση του
ασύλου πήγαινε µε ρυθµούς χελώνας, οι επαναπατρισµοί σχεδόν ανύπαρκτοι και γενικά και το κλίµα και το πνεύµα ήταν
«ανοίξαµε και σας περιµένουµε» «ελάτε, λιαστείτε» και η διαδικασία στις ελληνικές καλένδες.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να επισηµάνω δύο πράγµατα:
Πρώτον τη στάση της Ευρώπης και τη στάση της Τουρκίας.
Πρώτον, όσον αφορά τη στάση της Ευρώπης, αν εξαιρέσουµε
την πρόσφατη περίπτωση της απόπειρας εισβολής στον Έβρο,
είναι ανεπαρκής και αντίθετη στο πνεύµα της συµµαχίας. Καλές
οι δηλώσεις συµπαράστασης και υποστήριξης, αλλά η έννοια της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δεν εξαντλείται µόνο µε τη χορήγηση
χρηµάτων στις χώρες που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα. Η
Ευρώπη επιβάλλεται να προωθήσει ένα σύστηµα δίκαιης κατανοµής των προσφύγων και αυτό µέχρι τώρα δεν το έχουµε δει.
Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα για ριζική αλλαγή της ευρωπαϊκής
πολιτικής στο µεταναστευτικό. Η ισχύουσα πολιτική είναι αδιέξοδη, είναι άδικη και καταστροφική για την πατρίδα µας.
Δεύτερον, η στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία χρησιµοποίησε
και θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί, απ’ ό,τι φαίνεται, το µεταναστευτικό ως εργαλείο για ιδιοτελείς σκοπούς γι’ αυτό και εκβιάζει
την Ευρώπη για οικονοµικά ανταλλάγµατα και για άλλα, για αυτό
παραβιάζει κατάφωρα κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, γι’
αυτό και ασκεί πίεση για να κάµψει το φρόνηµά µας, έχοντας
πάντα το βλέµµα της στραµµένο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κάνει; Μπορούµε
να πούµε ότι σφυρίζει αδιάφορα. Και η Τουρκία αποθρασύνεται.
Κάποιος πρέπει να της πει «µέχρι εδώ».
Στην πατρίδα µας τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Τόσο η επιτυχής αντιµετώπιση της απόπειρας εισβολής στον Έβρο, όσο και
η διαχείριση της πανδηµίας, ανέδειξαν µια Κυβέρνηση µε αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα, την σύµπνοια του πολιτικού κόσµου της χώρας και την οµοψυχία του λαού µας στα
κρίσιµα και σοβαρά θέµατα, στέλνοντας ένα ηχηρό µήνυµα προς
πάσα κατεύθυνση, θεωρώ ιδιαίτερα προς την Τουρκία, λέγοντάς
τους ότι είµαστε εδώ, είµαστε στο σπίτι µας, είµαστε έτοιµοι και
αποφασισµένοι να υπερασπίσουµε την εθνική µας κυριαρχία και
τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνέχιση της προηγούµενης
πολιτικής του µεταναστευτικού στο πλαίσιο που προανέφερα θα
γονάτιζε τη χώρα. Η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, δεν γίνεται να το επιτρέψει αυτό. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο κάνει το απλό και το αυτονόητο πράξη. Βάζει τάξη,
κανόνες και οργάνωση, στοιχεία στα οποία µπορούµε να πούµε
ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε και ιδιαίτερες επιδόσεις.
Θυµόµαστε όλοι τις ΜΚΟ φαντάσµατα, τις ΜΚΟ που δεν δήλωναν τις πηγές χρηµατοδότησής τους, που ξόδευαν αλόγιστα,
χωρίς να καταγράφονται οι δράσεις τους και ορισµένων η δράση
ήταν ύποπτη. Αυτά όλα ανήκουν πια στο παρελθόν. Οι κλειστές
δοµές που θα λειτουργήσουν και ως κέντρα καταγραφής και
ταυτοποίησης αναµένεται να αποκαταστήσουν την τάξη και την
ασφάλεια των κατοίκων στα νησιά µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει έντονος προβληµατισµός σχετικά µε την αύξηση των µεταναστευτικών ροών που
αναµένονται στο προσεχές διάστηµα. Βασικός στόχος µας είναι
η µείωση αυτών και αυτό θα επιτευχθεί µε το µείγµα πολιτικής:
δηµιουργία κλειστών κέντρων, αυστηρότερο και ταχύτερο σύστηµα ασύλου και επαναπροώθησης, καλύτερη προστασία των
συνόρων -που αυτό φαίνεται ήδη- και µε την ουσιαστική συµβολή
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της Ευρώπης και την δίκαιη κατανοµή προσφύγων µεταξύ των
κρατών-µελών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε µε αυτή την
πρόταση. Ούτε µισό λεπτό παραπάνω. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Με αυτόν τον τρόπο στέλνουµε
ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση. Η Ελλάδα δεν
αποτελεί πλέον ιδανικό προορισµό για ανεξέλεγκτες µεταναστευτικές ροές, αλλά ένα κράτος µε σύνορα και κανόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά,
κύριε Μανωλάκο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης, για επτά λεπτά, µε πλήρη εφαρµογή του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποχαιρετούµε σήµερα τον Δηµήτρη Κρεµαστινό, τον αγωνιστή, τον πολιτικό, τον ακαδηµαϊκό, τον γιατρό, τον άνθρωπο.
Προσέφερε πολλά και ήθελε να προσφέρει ακόµα περισσότερα.
Είχα την τιµή και την τύχη να συνεργαστώ µαζί του στη Βουλή
και έχω να πω ότι ήταν σπουδαίος και ξεχωριστός. Με τον Δηµήτρη Κρεµαστινό δεν βρεθήκαµε στο ίδιο κόµµα. Μοιραζόµασταν,
όµως, κοινές αξίες και κοινά οράµατα. Τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια στους συνοδοιπόρους του, στο Κίνηµα Αλλαγής και στο
ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς, µέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν µπορούµε
να τον αποχαιρετήσουµε όπως θα θέλαµε και όπως του αξίζει.
Θα το κάνουµε, όµως, αµέσως µετά.
Κύριε Λιβανέ, πόσες φορές θέλετε να σας το πούµε µέσα σε
δέκα χρόνια; Ήταν δολοφονία. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά,
επειδή γνωριζόµαστε, ότι εµείς διαδηλώνουµε και πολιτευόµαστε
για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για το
δικαίωµα στην απεργία, για το δικαίωµα στην ασφαλή εργασία,
ενάντια στην εργοδοτική τροµοκρατία. Εσείς και η παράταξή σας
για αυτά τα τρία τα τελευταία έχετε κατέβει ποτέ σε καµµία πορεία; Γιατί διχάζετε µε αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό λαό; Διότι
αυτοί είστε και αυτοί ήσασταν πάντα. Τους τιµούµε, τους θυµόµαστε και δεν χρειάζεται να δώσουµε διαπιστευτήρια σε κανέναν.
Αναφορικά µε την πορεία της κρίσης της οικονοµίας. Σιγά-σιγά
αρχίζετε κι εσείς να καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί η επικοινωνία
για να κρύψετε ή να υπερβείτε αυτή την κρίση. Έπρεπε να σας
το πει ο Σταύρος Ξαρχάκος µε τη γνωστή και αδιαµφισβήτητη
συνεισφορά του, όχι µόνο στον πολιτισµό, αλλά και µε τη διαδροµή του στη συντηρητική παράταξη. Έπρεπε να σηκωθούν
µέχρι και οι πέτρες στο θέµα των voucher και των ελεύθερων
επαγγελµατιών.
Έχετε αντιληφθεί πού βρισκόµαστε; Βλέπετε τις προβλέψεις
του ΔΝΤ, της Κοµισιόν, των ιδρυµάτων, των χρηµατοπιστωτικών
οίκων; Έχετε βγάλει διδάγµατα από την προηγούµενη κρίση; Πιστεύετε ότι όλα θα τα αντιµετωπίσετε µε την επικοινωνία; Πιστεύετε ότι η κρίση αντιµετωπίζεται µε αντιπολίτευση στην
αντιπολίτευση; Την περίοδο του 2010 τα τότε µεγάλα πολιτικά
κόµµατα δεν διάβαζαν την κρίση ή την υποτίµησαν ή πίστευαν ή
έλεγαν ότι πίστευαν ή ψεύδονταν και έλεγαν ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2011 θα κάνουµε ριµπάουντ. Μετά λέγανε ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2012 θα κάνουµε ριµπάουντ και µετά το
δεύτερο εξάµηνο του 2013 ότι θα κάνουµε ριµπάουντ.
Εµείς σας το είπαµε προ διµήνου. Δείτε τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες. Αξιοποιήστε µε σχέδιο το µαξιλάρι, στηρίξτε την εργασία. Εσείς είπατε ψέµατα ότι είµαστε πρωτοπόροι
στις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είµαστε ουραγοί.
Σκορπάτε το µαξιλάρι στα ΚΕΚ, στα δώρα στα µίντια, δεν δίνετε
τίποτα στους µακροχρόνια ανέργους, έχετε αλαζονεία και
έπαρση στους ανθρώπους του πολιτισµού, έχετε πλήρη απουσία
σχεδίου για την εστίαση και τον τουρισµό, δεν έχετε κανένα σχέδιο για τη µεσαία τάξη, στο όνοµα της οποίας κερδίσατε τις εκλογές.
Ποιος θα κάνει σχέδιο για την εστίαση και τον τουρισµό αν όχι
η ελληνική Κυβέρνηση; Θα το κάνει η Γερµανία, η Δανία, η Ολ-
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λανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία; Γι’ αυτόν τον λόγο θα έχουµε τη
βαθύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό θα έχουµε τη
µεγαλύτερη ανεργία. Γι’ αυτό θα εκραγούν οι ανισότητες.
Ακούω, δε, από χθες ένα άθλιο επιχείρηµα ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχαίρει µε τις καταστροφικές οικονοµικές προβλέψεις, και ότι
δήθεν σας περιµένουµε στη γωνία για να σας πυροβολήσουµε.
Ε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Εµείς δεν θέλουµε να σπάσει
τα µούτρα της η χώρα, εµείς δεν θέλουµε να υποφέρει ο ελληνικός λαός, εµείς δεν θέλουµε να φτάσουµε ξανά στο σηµείο
µηδέν, για να φορτώσουµε πολιτικό κόστος στην Κυβέρνηση και
στη Νέα Δηµοκρατία.
Επειδή κυβερνήσαµε τη χώρα και την παραδώσαµε καλύτερη
απ’ ό,τι την παραλάβαµε, την παραδώσαµε βιώσιµη και όρθια και
θέλουµε να την κυβερνήσουµε ξανά µε τη θέληση και την εντολή
του ελληνικού λαού, δεν θέλουµε να αναλάβουµε σακατεµένη
και κατεστραµµένη χώρα και κοινωνία. Εµείς δεν θέλουµε να εκδικηθούµε τον ελληνικό λαό και την κοινωνία που έκανε Κυβέρνηση εσάς και Αντιπολίτευση εµάς.
Σκέφτεστε έτσι και αναλύετε τα πράγµατα έτσι, διότι έτσι
δρούσατε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Μας περιµένατε στη
γωνία µε τα ζητήµατα της οικονοµίας. Θυµίζω: «Βάστα Σόιµπλε,
Γερούν γερά!». Μας υπονοµεύσατε µε την εξωτερική πολιτική
στο Μακεδονικό· ανταλλάξατε τις συντάξεις µε το όνοµα. Προσευχόσασταν να εκτροχιαστεί το προσφυγικό-µεταναστευτικό.
Αγκαλιάζατε τις χώρες του Βίζεγκραντ. Κάνατε βόλτες µε τον κ.
Βέµπερ σε όλη την Ευρώπη.
Στην πολιτική, όµως, δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Εµείς έχουµε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και στο µέλλον της πατρίδας
να παρέµβουµε, να µιλήσουµε, να διορθώσουµε. Το «Μένουµε
Όρθιοι» δεν είναι µένουµε όρθιοι ως ΣΥΡΙΖΑ. Το «Μένουµε Όρθιοι» σηµαίνει µένουµε όρθιοι ως κοινωνία και ως χώρα. Αντί να
προκαλείτε άσκοπες διαιρέσεις και διχασµό, αντί να προκαλείτε
να φορτώσετε αλλού τις ευθύνες που απορρέουν από τον θεσµικό σας ρόλο, ακούστε, υιοθετήστε και αλλάξτε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο για το µεταναστευτικό-προσφυγικό
είναι στη λάθος κατεύθυνση. Διαβάζει λάθος το πρόβληµα και µε
λάθος εργαλεία. Επιχειρεί να λύσει ένα πρόβληµα και δυστυχώς
θα χειροτερέψει πολλά περισσότερα. Γίνεται και χειρότερα; Βεβαίως, γίνεται και χειρότερα. Εσείς τα κάνατε χειρότερα το τελευταίο δεκάµηνο που θα τα λύνατε µέσα σε έξι µήνες. Διπλασιάσατε τον αριθµό στα νησιά, δείρατε τους νησιώτες όταν διαφώνησαν µαζί σας.
Και κλείνω µε αυτό, διότι ο κ. Καιρίδης έδωσε νέα τροφή για
σκέψη. Η 9η Μαΐου είναι βεβαίως ηµέρα της Ευρώπης, είναι όµως
και ηµέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Ο αγώνας ενάντια
στη λήθη, ο αγώνας για ιστορική γνώση και αλήθεια είναι η καλύτερη θωράκιση του παρόντος και του µέλλοντος που πρέπει
να φωνάξει ξανά «ποτέ πια πόλεµος, ποτέ πια φασισµός, ποτέ
πια πολιτικές που οδηγούν σε πόλεµο και φασισµό».
Όσοι είµαστε ευρωπαϊστές και θέλουµε την Ευρώπη ως το
σπίτι των λαών της πρέπει τώρα να παλέψουµε ενάντια στον ρατσισµό, ενάντια στη µισαλλοδοξία, ενάντια στον σκοταδισµό,
ενάντια στις ανισότητες, ενάντια σε πολιτικές, φρασεολογία και
ιδέες που δεν θα επιτρέψουν ποτέ ξανά εκείνα τα έδρανα να
έχουν µαύρες πολιτικές, µαύρες αξίες και µαύρες ιδέες
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ κι εγώ τον
κ. Ζαχαριάδη για την τήρηση του χρόνου.
Δίνω τον λόγο στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Φίλιππο Φόρτωµα για επτά λεπτά.
Ορίστε έχετε τον λόγο, κύριε Φόρτωµα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας τόση ώρα την Ολοµέλεια νόµιζα ότι µεταξύ 2015 και 2019
ζούσα σε άλλη χώρα, προφανώς. Ακούµε τέρατα τόσες ώρες και
θέλετε να κάνετε το άσπρο-µαύρο. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό.
Δυστυχώς, όµως, το θέµα δεν είναι για πολιτική αντιπαράθεση
και θεωρώ ότι αντί να κάνετε την δικιά σας αυτοκριτική, έχετε το
όλο θράσος εδώ και θέλετε να δείξετε ότι είχατε παλέψει για όλα
αυτά. Δυστυχώς, όµως, η αλήθεια σας έχει διαψεύσει.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας και το Υπουρ-
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γείο Μετανάστευσης και Ασύλου καταβάλλει τεράστια προσπάθεια στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σύγχρονου συστήµατος
υποδοχής και παροχής ασύλου στη χώρα, παράλληλα µε την
προσπάθεια εξεύρεσης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα κενό, το οποίο
υφίστατο επί µακρόν στον συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής και κατορθώνει να θέσει ένα πλαίσιο εντός ευρωπαϊκού κεκτηµένου και
των προβλέψεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά και
φυσικά εντός σύγχρονου γραφειοκρατικού συστήµατος, βασισµένο στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής µας πολιτικής κινούνται στη βάση µιας ανοικτής κοινωνίας εδραιωµένη στο κράτος δικαίου. Μια τέτοια πολιτική σαφώς δεν µπορεί να στηρίζεται
σε µια αφελή και εν τέλει επιζήµια αντίληψη περί ανοικτών συνόρων. Αντίθετα, πρέπει να διασφαλίζει τον έλεγχο των δικών µας
συνόρων, των εθνικών συνόρων, τα οποία είναι συνάµα και σύνορα της Ευρώπης, αλλά να είναι και σταθερά και έµπρακτα προσηλωµένη στον σεβασµό και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ταυτόχρονα, να δίνει βάρος στην παροχή διεθνούς προστασίας
σε άτοµα αλλά και σε πληθυσµούς από χώρες ή από περιοχές,
οι οποίες µαστίζονται από πολέµους και συγκρούσεις.
Βέβαια οι δικές σας ιδεοληψίες, της προηγούµενης κυβέρνησης, οδήγησαν στην καθυστέρηση τελεσιδικίας της όλης διαδικασίας ασύλου. Τα σύνορα, όµως, της Ελλάδας είναι και τα
σύνορα της Ευρώπης. Η αντιµετώπιση της παράνοµης εισόδου
είναι ευρωπαϊκό ζήτηµα, όχι µόνο εθνικό. Από την αρχή του 2020
παρατηρήθηκε όχι απλώς µεγάλη, αλλά σηµαντική µείωση των
µεταναστευτικών ροών στα νησιά και στον Έβρο και φυσικά, σηµειώθηκε µείωση στους διαµένοντες στα κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης των νησιών.
Στόχος, λοιπόν, του νοµοσχεδίου, όπως διαπιστώνεται σαφώς
από το όλο υφιστάµενο πλαίσιο το οποίο δηµιουργεί, είναι να ορίσει τους τρόπους µε τους οποίους θα εξασφαλιστεί αφ’ ενός, ο
όλος ανθρωπιστικός χαρακτήρας και αφ’ ετέρου, η επιτάχυνση
και η αποτελεσµατικότητα των όλων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται σε αυτό.
Ενδεικτικά θέλω να σταθώ σε κάποια σηµεία: Πρώτον, εκπροσώπηση των ασυνόδευτων παιδιών από επίτροπο, καθώς και
αξιολόγηση αυτού του φυσικού προσώπου. Δεύτερον, άµεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής ατόµων και τα οποία
ανήκουν σε διάφορες ευάλωτες οµάδες. Τρίτον, δυνατότητα του
αιτούντος διεθνής προστασίας να αντικρούει την εφαρµογή της
έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Τέταρτον, χρήση κάθε πρόσφορου τεχνολογικού µέσου σχετικά µε την εξασφάλιση διερµηνέων καταγραφής αιτήσεων. Πέµπτον, διατήρηση ηλεκτρονικού
λογαριασµού των αιτούντων στην υπηρεσία ασύλου. Και φυσικά,
παράλληλα συντοµεύθηκαν οι όλες διαδικασίες αποφάσεων επί
των προσφυγών, σε σχέση φυσικά µε αυτές οι οποίες ίσχυαν µε
το άρθρο 101 του ν.4636. Επίσης, η όλη προθεσµία των τριών
µηνών από τη συζήτηση συντοµεύεται σε προθεσµία τριών ηµερών, η όλη προθεσµία των σαράντα ηµερών, στην περίπτωση ταχύρρυθµης διαδικασίας, συντοµεύθηκε σε προθεσµία είκοσι
ηµερών κ.ο.κ..
Φυσικά, η προηγούµενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ έφερε
αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλογή των ΜΚΟ, οι οποίες
συµµετείχαν στην αντιµετώπιση ροών µεταναστών και προσφύγων.
Εµείς εισάγουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο την σύσταση µητρώου µε έλεγχο, λογοδοσία και διαφάνεια.
Ήδη, λοιπόν, η όλη πολιτική της Κυβέρνησης, παρ’ όλες τις
επιπτώσεις στην πανδηµία αλλά και τις δυσκολίες των επιστροφών -όπου απαιτούνται φυσικά-, έχει επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Δεν θα σταθώ σε διάφορα νούµερα τα οποία έχουν
ειπωθεί. Με τη βοήθεια, λοιπόν, των διατάξεων του νέου νοµοσχεδίου θα επιτευχθεί η επιτάχυνση των όλων διαδικασιών, η
οποία θα έχει και ως αποτέλεσµα την συντοµότερη παραµονή
προσφύγων στις δοµές και την αρτιότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών παροχής ή απόρριψης ασύλου, ώστε να
δροµολογηθεί και η απέλασή τους, όπου αυτό απαιτείται. Αυτό,
όµως, το οποίο πρωτίστως έλειπε ήταν η βούληση, η οργάνωση
και οι δοµές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η όλη διαχείριση του προβλήµατος απαιτεί αποτελεσµατικότητα, ευελιξία και διαρκή εγρήγορση. Σήµερα το παρόν νοµοσχέδιο -το οποίο θα γίνει νόµος του κράτους σε λίγη ώρα- ολοκληρώνει την κάλυψη αυτού του πολύ σηµαντικού και µεγάλου
κενού, το οποίο κληρονοµήσαµε από την πενταετή διαχείριση
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο χάρη στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων ασύλου και τον έγκαιρο και έγκυρο χαρακτηρισµό των
αιτούντων ως ευάλωτων οδηγεί στη µείωση των µεταναστευτικών ροών και φυσικά στη διαχείριση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά.
Κλείνουµε τον κατάλογο των οµιλητών µε τον κ. Γεώργιο Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
τέσσερις συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας που παραιτήθηκαν από τις οµιλίες τους, προκειµένου να διευκολύνουν τη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα αρχίσει
αµέσως µετά τη λήξη της οµιλίας του κ. Παπαηλιού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο απολύτως για επτά
λεπτά, γιατί είδα ότι ξεφυλλίζατε πολλές σελίδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το προσφυγικό-µεταναστευτικό πρόβληµα είναι µείζον και βέβαια απαιτεί συνδυαστικές και πολυεπίπεδες πολιτικές.
Στην πολιτική σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για το συγκεκριµένο θέµα αποτυπώνεται η προσέγγιση που έχετε για
όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου. Κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της προσέγγισης είναι η ακροδεξιά ιδεοληψία, η περιστολή δικαιωµάτων, η καταστολή και βέβαια αδιαφανείς –εν κρυπτώ κινήσεις και εξυπηρέτηση φίλων και ηµετέρων, αποτυπώνουν την καθεστωτική νοοτροπία.
Στο θέµα του προσφυγικού-µεταναστευτικού, επειδή έχει και
διεθνή διάσταση, όλα αυτά εντάσσονται στο προβλέψιµο της
στάσης σας έναντι φίλων και συµµάχων. Δεν διανοείστε να διατυπώσετε την παραµικρή αντίρρηση στις κυρίαρχες πολιτικές
της Ευρώπης που µετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών,
εγκλωβίζοντας χιλιάδες ανθρώπους σε αυτήν.
Η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχει διέλθει
από διαφορετικές φάσεις. Πριν τις εκλογές και ιδίως προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία εκµεταλλεύτηκε το υπαρκτό πρόβληµα
λαϊκίζοντας, καλλιεργώντας προσδοκίες και συναγελαζόµενη µε
τη φασιστική ακροδεξιά.
Μετά τις εκλογές ξεκινήσατε µε την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η αποτυχία τής ουσιαστικά
ανύπαρκτης πολιτικής σας και η αδράνεια που επιδείξατε επί του
πεδίου σάς οδήγησε στην επανασύσταση του Υπουργείου ως
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και πάλι άνθρακες
ο θησαυρός. Οι ροές συνεχίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν. Η
Μόρια των πέντε χιλιάδων έγινε Μόρια των είκοσι πέντε χιλιάδων
υπό συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Και σε άλλα νησιά του Αιγαίου οι ροές πολλαπλασιάστηκαν, µε
αποτέλεσµα οι τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν όταν εξαγγείλατε κλειστά κέντρα κράτησης σε αυτά, για τη δηµιουργία των
οποίων θελήσατε να προχωρήσετε σε επίταξη ιδιοκτησιών.
Αναιρέσατε την εξαγγελία σας για αποσυµφόρηση των νησιών,
διότι αυτό θα οδηγούσε σε αντιπαράθεση µε τους δικούς σας
περιφερειάρχες και δηµάρχους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη συνέχεια, φαίνεται ότι έχετε επαναπαυθεί, εκµεταλλευόµενοι τη µείωση των ροών, λόγω της υγειονοµικής κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγετε ένα νοµοσχέδιο που
υποτίθεται ότι βελτιώνει τον νόµο που εσείς ψηφίσατε πριν από
µερικούς µήνες. Άλλο ένα νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση των
διαδικασιών απονοµής ασύλου, διότι όπως φαίνεται και προκύπτει από τα στοιχεία, όλες οι προηγούµενες προσπάθειες της
Κυβέρνησής σας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας όσο γρηγορότερα γίνεται, απέτυχαν.
Με το νοµοσχέδιο προβλέπεται περαιτέρω σύντµηση του χρό-
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νου διεκπεραίωσης των αιτηµάτων κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Εν µέσω, λοιπόν, της έκτακτης υγειονοµικής κατάστασης, µε
τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες και µετανάστες να διαβιούν
σε άθλιες συνθήκες στις πρόχειρες δοµές των νησιών, αλλά και
της ηπειρωτικής Ελλάδας, αναµένονται εδώ και µήνες τα µέτρα
αποσυµφόρησης των δοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιπροσθέτως µε το νοµοσχέδιο προβλέπεται η καταγραφή αιτηµάτων παροχής διεθνούς
προστασίας από µια αναρµόδια υπηρεσία εκτός της υπηρεσίας
ασύλου, δηλαδή από µια υπηρεσία χωρίς καθεστώς αυτοτέλειας,
χωρίς κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Θεσµοθετείται η δυνατότητα να παρακάµπτεται η δυνατότητα του αιτούντα να επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα διενεργηθεί η εξέταση του αιτήµατός του για άσυλο, παρά το γεγονός ότι το γράµµα της κοινοτικής οδηγίας είναι σαφές ότι µόνο ο αιτών µπορεί να επιλέξει τη
γλώσσα διενέργειας της συνέντευξης.
Σε κάθε περίπτωση µε τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης
χωρίς τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης του αιτούντα,
αυτός τίθεται σε αυξηµένο κίνδυνο επιστροφής του, κατά παράβαση της αρχής της µη επαναπροώθησης.
Καταργείτε και µάλιστα αναδροµικά τη δυνατότητα παραποµπής στη χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας, µια
δυνατότητα που παρέχεται για ανθρωπιστικούς λόγους και αποτελεί µέχρι σήµερα σηµαντική δικλίδα ασφαλείας και συµπλήρωµα των υποχρεώσεων της ελληνικής πολιτείας εν όψει των
διεθνών δεσµεύσεων της για την προστασία ατόµων που αν και
δεν αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνής προστασίας, συντρέχει στο πρόσωπό τους η ρήτρα της µη επαναπροώθησης.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο γενικεύεται η επιβολή µέτρων κράτησης και η αποµείωση βασικών εγγυήσεων για την επιβολή τους,
αλλά και διάφορες άλλες ρυθµίσεις.
Είναι προφανές ότι η επιµήκυνση προθεσµιών και η περιστολή
δικαιωµάτων δεν οδηγούν στην επίσπευση των διαδικασιών.
Απαιτείται η µαζική πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.
Έρχοµαι τώρα στις ρυθµίσεις για τη δοµή, τη στελέχωση και
τη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που
αποκλίνουν και από το συνταγµατικό πλαίσιο και από το θεσµικό
πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης.
Εισάγεται, εκτός των άλλων, ένα σύστηµα αποσπάσεων και µετακινήσεων εκτός του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας του δηµόσιου τοµέα. Συστήνεται νοµική υπηρεσία, η οποία υπάγεται και
εξαρτάται από τον Υπουργό, παρά το γεγονός ότι στη διοίκηση
νοµική υποστήριξη παρέχεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Προσλαµβάνονται µετακλητοί υπάλληλοι σε όλη τη διοικητική ιεραρχία, οι οποίοι µπορεί να καταλάβουν και θέσεις ευθύνης, µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται θεσµική συνέπεια, αφού
αφαιρείται από τη διοίκηση η θεσµική µνήµη. Εγγράφεται ειδική
πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου. Το ποια είναι αυτά τα ζητήµατα που συνιστούν εθνικές ανάγκες δεν απαντήθηκαν από τους Υπουργούς.
Μάλιστα, απόφαση για διάθεση των πόρων λαµβάνεται από
τον Υπουργό µετά από γνώµη της επιτροπής ειδικών που συγκροτείται από απόλυτα ελεγχόµενα από αυτόν πρόσωπα.
Επιπλέον, επιβάλλεται επί ποινή πειθαρχικού παραπτώµατος
για τους υπαλλήλους το αργότερο µετά την παρέλευση εξαµήνου, η καταστροφή όλων των σχετικών στοιχείων, τιµολογίων και
άλλων δηµοσίων εγγράφων!
Τέλος, παρακάµπτεται η νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις. Οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν τον κανόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συµπερασµατικά, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πορεύεται αυθαιρετώντας, χωρίς κανόνες ή µε κανόνες κοµµένους
και ραµµένους στα µέτρα της και µε πλήρη αδιαφάνεια. Αυτό το
θεσµικό πλαίσιο που εισάγεται αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση
του δηµοσίου, που εν προκειµένω επιχειρείτε µε την εισαγωγή
outsourcing αδειών.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Είχαµε πει ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει 10:30’ µε
10:45’. Ήδη η ώρα είναι 11:25’. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν προσέλθει. Εγώ για να διευκολύνω την διαδικασία, πρώτον, προείπα
κατ’αρχάς και ευχαρίστησα τους τέσσερις συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας που θα απαιτούσαν ακόµα µισή ώρα και πλέον χρόνο, παρεκάλεσα και ο Υπουργός δεν θα πάρει δευτερολογία και εδώ θα κλείσουµε την συνεδρίαση για να προχωρήσουµε
στη διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε δευτερολογία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θα δώσω δευτερολογίες, κύριε Καµίνη, γι’ αυτό τα είπα αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ....
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφήστε τώρα τι προβλέπει ο Κανονισµός. Ο Κανονισµός κάθε φορά προβλέπει και
διαµορφώνεται. Προβλέπει να µιλήσουν και οι τέσσερις άλλοι συνάδελφοι.
Εάν κάποιος θέλει να κάνει µια δήλωση για τους λόγους, µόνο
τη δήλωση θα δεχθώ.
Θέλετε, κύριε Καµίνη, να κάνετε κάποια δήλωση; Όχι καινούργιες τοποθετήσεις, µόνο δήλωση. Θα δώσω τον λόγο µόνο για
ένα λεπτό για δήλωση.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Θέλω να προφυλάξω την Κυβέρνηση
από ένα λάθος πρώτα απ’ όλα.
Η νοµοτεχνική διατύπωση που µας φέρατε για το άρθρο 50
είναι λάθος. Σωστή ήταν η αρχική διατύπωση. Ουσιαστικά µε τη
διατύπωση που µας φέρατε µπορεί κάποιος, ο οποίος έχει κριθεί
ότι πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία, να αφήνεται ελεύθερος
ακόµα και εάν συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια.
Δείτε το συγκεκριµένα. Ερµηνεύσατε λάθος το πόρισµα της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Εκεί που έπρεπε να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις για να αφεθεί ελεύθερος, δηλαδή και
να µην είναι κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια και να µην κρίνεται επικίνδυνος φυγής και να κρίνεται συνεργάσιµος, εσείς επαναφέρατε τη διάταξη του προηγούµενου νοµοσχεδίου. Δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Καµίνη.
Κύριε Ψυχογιέ, θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, εάν θέλετε να κάνετε µόνο δήλωση, όχι τοποθέτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, ένα λεπτό, εάν
έχετε να κάντε κάποια δήλωση. Έκλεισε η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Κύριε Ψυχογιέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό ακριβώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Κατ’ αρχάς, όπως ξέρετε, ο Κανονισµός δίνει το δικαίωµα για δευτερολογία. Όµως, το ένα λεπτό
θα το αξιοποιήσω όπως θέλω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να σας πω
κάτι; Επειδή υπηρετώ και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι
πολλά χρόνια αυτή τη Βουλή, πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την
κοινοβουλευτική περίοδο σχεδόν ολοκληρώνεται ο κατάλογος
των Βουλευτών…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Και στην προηγούµενη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν περικόπτονται οι
χρόνοι, γιατί εµείς ζήσαµε και εποχές που φθάσαµε να µιλάµε
για τρία λεπτά. Απεναντίας, µε την ανοχή του Προεδρείου, όλοι
παίρνετε χρόνο και γίνεται πραγµατικά βουλευτήριο των Βουλευτών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Και την προηγούµενη περίοδο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Από εδώ και πέρα,
δεν χρειάζεται καµµία άλλη συζήτηση, γιατί πρέπει να σεβαστούµε αυτό που η Βουλή αποφάσισε, η Ολοµέλεια, ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει στις 22.30’ µε 22.45’. Είµαστε στις
23.30’.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μόνο ένα λεπτό και
µη µου ξαναπείτε ότι παραβιάζεται ο Κανονισµός. Κάνετε λάθος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Έχω δικαίωµα να πω αυτό που θέλω
να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δικαίωµα έχετε, αλλά
µην το λέτε, παρεξηγείστε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Κατ’ αρχάς, για την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας τοποθετήθηκαν και οι συνάδελφοι. Τη θεωρούµε απαράδεκτη, πρόχειρη και ζητάµε να αποσυρθεί έστω
και τώρα, διότι προσβάλλει και τους επαγγελµατίες του χώρου
και τη Βουλή.
Το δεύτερο που θέλω είναι να απαντήσω σε αυτό το χθεσινό
του κ. Κουµουτσάκου, που έκανε τον συµψηφισµό Αριστεράς και
ακροδεξιάς και να του πω να είναι πιο προσεκτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα δεν θέλω τέτοια. Έχετε κάποια δήλωση ως κόµµα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Αυτή είναι η δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι δήλωση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Αυτή είναι η δήλωση, ότι τέτοιου είδους συµψηφισµοί, όταν η Αριστερά έχει δώσει αγώνες στον
δρόµο, στη Βουλή και στην κοινωνία, δεν τιµούν ούτε τον ίδιο,
ούτε τη διαδροµή µας, ούτε τα δικαιώµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ πολύ!
Τρίτο και τελευταίο. Επειδή η διαδικασία συνεχίζει να υπακούει
σε µία καταπάτηση του Κανονισµού και του Συντάγµατος, όπως
είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, επειδή η ονοµαστική ψηφοφορία διεξάγεται µε επιστολική ψήφο, αν και θα καταψηφίζαµε όλα τα άρθρα υπό ονοµαστική ψηφοφορία, αποχω-
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ρούµε και δεν νοµιµοποιούµε τη διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν οι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε και έτσι λειτουργεί η
δηµοκρατία, µε πλειοψηφίες.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4636/2019
(Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει
χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής επί των άρθρων 52, 53, 54, 55,
56, 58 και 59, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Λόγω των ειδικών
συνθηκών δεν θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων
την αίτηση Βουλευτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της, αλλά θεωρούµε ότι υπάρχει.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των άρθρων 52, 53, 54, 55, 56, 58 και 59 του σχεδίου
νόµου.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει επτά άρθρα.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να «κυλίσετε» την οθόνη αφής -scroll down. Στο πάνω δεξιά µέρος της
οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και τα επτά
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πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία. Αφού καταχωρίσετε την
ψήφο σας έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Υπενθυµίζω στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά την ολοκλήρωση
της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να ψηφίσουν επί των υπολοίπων άρθρων και τροπολογιών.
Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες επιστολές συναδέλφων µε τις οποίες γνωστοποιούν
την ψήφο τους και οι οποίες θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12799

12800

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12801

12802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12803

12804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12805

12806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12807

12808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12809

12810

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12811

12812

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12813

12814

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12815

12816

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12817

12818

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12819

12820

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12821

12822

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12823

12824

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12825

12826

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12827

12828

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12829

12830

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12831

12832

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12833

12834

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12835

12836

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12837

12838

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12839

12840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12841

12842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12843

12844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12845

12846

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12847

12848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12849

12850

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12851

12852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12853

12854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12855

12856

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12857

12858

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12859

12860

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12861

12862

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12863

12864

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 52 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 53 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 54 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου 55 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 56 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 58 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 59 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12865

12866

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12867

12868

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12869

12870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12871

12872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12873

12874

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12875

12876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12877

12878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12879

12880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12881

12882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12883

12884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12885

12886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12887

12888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12889

12890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12891

12892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12893

12894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12895

12896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12897

12898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12899

12900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12901

12902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12903

12904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12905

12906

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12907

12908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12909

12910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12911

12912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

12913

12914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων
και των τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά
από τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του νοµοσχεδίου.
Η ψηφοφορία περιλαµβάνει πενήντα τρία άρθρα, δύο τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Το δεύτερο άρθρο υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό
294 και ειδικό 5 εντάσσεται ως άρθρο 33 του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

12915

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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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Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/
2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 294/5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 296/7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Βελτίωση
της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των
νόµων 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80)
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση
διατάξεων των νόµων 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51),
4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4636/2019
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4636/2019
Το άρθρο 32 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 32 (Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των
ασυνόδευτων ανήλικων, από επίτροπο ή, όπου χρειάζεται, µε την
ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισµένη µε
τη µέριµνα και ευηµερία ανηλίκων ή µε οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγµένη µορφή εκπροσώπησης, σε συνεργασία µε το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες αρχές, κατά λόγο
αρµοδιότητάς τους.
2. Η ως άνω αρχή µεριµνά, ώστε οι ανάγκες του ανηλίκου να
καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου,
από τον διορισµένο επίτροπο ή εκπρόσωπο της παραγράφου 1
και αξιολογεί τακτικά την κατάσταση του ανηλίκου. Ειδικότερα,
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία
εκπροσώπηση των ασυνόδευτων και των χωρισµένων ανήλικων,
προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωµάτων τους,
καθώς και η συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο. Προς τούτο, προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες, για τον διορισµό επιτρόπου ή εκπροσώπου µέσω του
καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιου Εισαγγελέα και ενηµερώνει
αµέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισµό του επιτρόπου
ή εκπροσώπου του. Σε περίπτωση ορισµού νοµικού προσώπου
ως εκπροσώπου, υποχρεωτικά ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο,
µέλος αυτού, για να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Στο
πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση της καταλληλότητας των επιτρόπων ή εκπροσώπων,
καθώς και της διαθεσιµότητας των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων.
3. Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανήλικου, που ορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, πρέπει να έχει τις αναγκαίες γνώσεις και την εµπειρία, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά
τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική
ευηµερία του ανήλικου. Δεν µπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος,
πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται
να συγκρουστούν µε τα συµφέροντα του ασυνόδευτου ανήλικου.
Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος, αντικαθίσταται
από την αρχή της παραγράφου 1, µόνο σε περίπτωση αδυναµίας
εκπροσώπησης για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους.
4. Η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µεριµνά κατά το
άρθρο 60 του παρόντος νόµου για τη διαµονή των ασυνόδευτων
ανηλίκων:
α) µαζί µε τους ενήλικους συγγενείς, ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανηλίκου, ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή
δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους.
Η γνώµη του ανήλικου λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε την ηλικία του και τον βαθµό της ωριµότητάς του.
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5. Τα αδέρφια διαµένουν µαζί, λαµβανοµένου υπόψη του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου και ιδίως της ηλικίας και του
βαθµού της ωριµότητάς του. Οι µεταβολές διαµονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.
6. Στο πλαίσιο της προστασίας του βέλτιστου συµφέροντος
του ασυνόδευτου ανηλίκου, η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου καταβάλλει προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της οικογένειάς του, σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο ή/και επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου.
Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν οι
τελευταίοι έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, λαµβάνεται
µέριµνα, ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά να γίνεται εµπιστευτικά.
7. Τα άτοµα που επιλαµβάνονται της φροντίδας ασυνόδευτων
ανηλίκων απαιτείται να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, σχετικά
µε τις ανάγκες τους.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4636/2019
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.
4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«3. Κατά το πρώτο στάδιο «Ενηµέρωσης» οι υπήκοοι τρίτης
χώρας ή ανιθαγενείς ενηµερώνονται από το Κλιµάκιο Ενηµέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή, σε περίπτωση
µαζικών αφίξεων, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Ενόπλων
Δυνάµεων, σε γλώσσα που κατανοούν ή ευλόγως θεωρείται ότι
κατανοούν, συµπεριλαµβανόµενης της διεθνούς νοηµατικής
γλώσσας, µε απλό και προσιτό τρόπο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου:».
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«(δ) για τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά τη
διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και τις
συνέπειες µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως για το καθήκον συνεργασίας τους µε τις εθνικές αρχές σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας, καθώς και για τις συνέπειες της παραβίασης
αυτού,».
3. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«(δ) τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε
να τους παρασχεθεί εξειδικευµένη φροντίδα και προστασία. Ως
ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόµου:
οι ανήλικοι ασυνόδευτοι ή µη, άµεσοι συγγενείς θανόντων σε
ναυάγια (γονείς, αδέρφια, τέκνα και σύζυγοι), τα άτοµα µε αναπηρία, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τα
άτοµα µε σοβαρές ασθένειες, τα άτοµα µε νοητική και ψυχική
αναπηρία και τα άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό
ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύµατα ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων.
Ειδικότερα, ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα
από αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
72, εισήγηση του αρµόδιου ιατρικού προσωπικού του Κέντρου
παραπέµπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες στον
αρµόδιο κατά περίπτωση δηµόσιο φορέα κοινωνικής στήριξης ή
προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και της
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον προϊστάµενο
του κατά περίπτωση φορέα στον οποίο διαµένουν ή παραπέµπονται. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Η
διαπίστωση ότι ένα άτοµο ανήκει σε ευάλωτη οµάδα έχει ως
µόνη συνέπεια την άµεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής του,».
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 5
του άρθρου 39 του ν. 4636/2019, τροποποιείται ως εξής:
«στ) την παραποµπή µε απόφαση του Διοικητή του Κέντρου ή
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή της Υπηρεσίας Ασύλου, σε
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περίπτωση που ανακύπτει αµφιβολία σχετικά µε την ανηλικότητα
πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε διαδικασία διαπίστωσης
ανηλικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1982/
16.02.2016 (Β’ 335) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε
φορά ισχύει.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτήσεις παραπέµπονται προς περαιτέρω εξέταση άµεσα και η διαδικασία
εξέτασης ολοκληρώνεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες.»
6. Το στοιχείο αα’ της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019 καταργείται και
τα στοιχεία ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, θθ’, ιι’, ιαια’, ιβιβ’ και
ιγιγ’ αναριθµούνται σε αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, θθ’,
ιι’, ιαια’ και ιβιβ’ αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4636/2019
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του
ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 και τις
περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, η απόφαση κράτησης λαµβάνεται από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο κατόπιν προηγούµενης
ενηµέρωσής τους από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Αρχής
Παραλαβής.»
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 46 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«9. Η κράτηση του αιτούντος διεθνούς προστασίας συνιστά
σπουδαίο λόγο επιτάχυνσης της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής του σύµφωνα µε το άρθρο 92. Σε περίπτωση κράτησης
υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος υποβάλλει προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 92, ενηµερώνεται άµεσα ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος υποχρεωτικά προβαίνει
σε προσδιορισµό της συζήτησης της προσφυγής κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 95. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από τη συζήτηση αυτής.»
Άρθρο 4
Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων
ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α’ 169),
τροποποιείται ως εξής:
«3. Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων ορίζεται η Ειδική Γραµµατεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία, σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους:
α. Μεριµνά για την αναζήτηση των µελών της οικογένειας του
ασυνόδευτου ανήλικου και του χωρισµένου ανήλικου, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένων φορέων και οργανώσεων, το συντοµότερο δυνατόν, αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας. Αν υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανήλικου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν
αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία
και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα, γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.
β. Μεριµνά για την παραποµπή και συνοδεία των ασυνόδευτων
ανήλικων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ή σε
άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένοι προς τούτο χώροι για όσο χρόνο διαρκεί η παραµονή
τους στη Χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια
ή σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα. Οι µεταβολές του τόπου διαµονής των ασυνόδευτων ανήλικων περιορίζονται στο ελάχιστο
και µόνο εφόσον είναι αναγκαίες. Ειδικότερα µεριµνά για:
βα. Τη διαχείριση των αιτηµάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, την προτεραιοποίησή τους µε κριτήρια ευαλωτότητας ή
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αναπηρίας και τον συντονισµό των ενεργειών µετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαµορφωµένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόµενοι κρατικοί και µη
φορείς.
ββ. Τη διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας, όπως
ασφαλείς ζώνες, που λειτουργούν συνεργαζόµενοι κρατικοί και
µη φορείς για την κάλυψη των άµεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.
βγ. Τον έλεγχο της εφαρµογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
βδ. Την παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας
των ασυνόδευτων ανηλίκων.
βε. Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, µέσω της συστηµατικής διερεύνησης των δυσχερειών που παρουσιάζονται
και της παροχής διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του
προσωπικού τους.
γ. Μεριµνά για τη στέγαση ανήλικων µαζί µε τους ενήλικους
συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον των ανήλικων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας στα πρόσωπα αυτά σύµφωνα µε τον νόµο.
δ. Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συµβίωση των
αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, την ωριµότητα και γενικά το συµφέρον κάθε ανήλικου.
ε. Μεριµνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων που
έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος, σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας. Με
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχιστες προδιαγραφές και οι
προβλεπόµενοι όροι και διαδικασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλήρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ. Συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη µετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο
διακρατικών συµφωνιών.
ζ. Οργανώνει και τηρεί το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 26 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), οι
δε αντίστοιχες αρµοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου ανατίθενται στην Ειδική Γραµµατεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου
ρυθµίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη µεταφορά του Μητρώου και τη διαλειτουργικότητά του µε τα Μητρώα
των άρθρων 24 και 25 του ν. 4554/2018, το δικαίωµα πρόσβασης,
τήρησης, ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και επεξεργασίας των
προσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών και των προσώπων στις
οποίες τηρούνται τα Μητρώα.
η. Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών και φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που εµπλέκονται σε ζητήµατα προστασίας
ασυνόδευτων ανηλίκων (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, εργασία) και καθορίζει την εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους.
θ. Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση προγραµµάτων που συµβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων
ανηλίκων.
ι. Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά µε το ζήτηµα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και την ανάπτυξη δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα.
ια. Ενηµερώνεται και διατυπώνει γνώµη σχετικά µε ρυθµίσεις
οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν σε νόµο ή κανονιστική πράξη
και αφορούν την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.»
2. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.
4636/2019 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
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«4. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλες αρχές, κατά
λόγο αρµοδιότητάς τους:
α. Λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της και να εξασφαλίζεται η αναγκαία
εκπροσώπηση ή/και επιτροπεία των ασυνόδευτων ανήλικων και
των χωρισµένων ανήλικων, προκειµένου να διασφαλιστεί η
άσκηση των δικαιωµάτων τους, καθώς και η συµµόρφωση µε τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο. Προς
τούτο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για τον διορισµό
εκπροσώπου ή/και επιτρόπου µέσω του καθ’ ύλην και κατά τόπον
αρµόδιου Εισαγγελέα και ενηµερώνει αµέσως τον ασυνόδευτο
ανήλικο για τον ορισµό του εκπροσώπου του. Σε περίπτωση ορισµού νοµικού προσώπου ως εκπροσώπου ορίζεται υποχρεωτικά
ένα φυσικό πρόσωπο µέλος αυτού, για να επιτελεί τα καθήκοντα
του εκπροσώπου. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση της καταλληλότητας των εκπροσώπων, καθώς και της διαθεσιµότητας
των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων
ανήλικων. Ο εκπρόσωπος ή/και επίτροπος του ασυνόδευτου ανήλικου, που ορίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, πρέπει να έχει τις αναγκαίες γνώσεις και την εµπειρία,
ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει
το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική ευηµερία του ανήλικου.
Δεν µπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος, πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρουστούν
µε τα συµφέροντα του ασυνόδευτου ανήλικου. Το πρόσωπο που
έχει οριστεί ως εκπρόσωπος, αντικαθίσταται από την αρµόδια εισαγγελική αρχή της παραγράφου 1, µόνο σε περίπτωση αδυναµίας εκπροσώπησης για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους.
β. Διασφαλίζει την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανήλικων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 καταργείται και η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5.
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4636/2019
Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 63 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την πλήρη καταγραφή αιτήσεων διεθνούς προστασίας,
που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 65 του παρόντος, «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής» µπορούν
να είναι και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4636/2019
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019 (Α’ 169),
τροποποιείται ως εξής:
«1. Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει δικαίωµα
υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται
ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες διενεργούν αµέσως
την πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνοµα του πατέρα, της µητέρας, του/της συζύγου
και των τέκνων του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
εφόσον υπάρχει, βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης, πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής, τη γλώσσα στην οποία
επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή του καθώς και, αν ο αιτών επιθυµεί, ορισµό αντικλήτου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µετά
από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι Αρχές
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Παραλαβής µπορούν να προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή
καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η γλώσσα στην οποία επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή του και στη συνέχεια να προβαίνουν
κατά προτεραιότητα στην πλήρη καταγραφή της παραγράφου
1, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, για την οποία ενηµερώνεται ο
αιτών και η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν των δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από τη µερική καταγραφή της αίτησης. Στην
περίπτωση αυτή χορηγείται στον αιτούντα έγγραφο, που φέρει
τα στοιχεία του και φωτογραφία του, το οποίο παραδίδει κατά
την οριστική καταγραφή, οπότε και αυτό αντικαθίσταται από το
δελτίο αιτούντος ασύλου σύµφωνα µε το άρθρο 70 του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«7. α. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δύναται να καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, ενόσω υπάγεται σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του παρόντος, τελώντας σε καθεστώς περιορισµού της
ελευθερίας εντός Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται ενώπιον των Περιφερειακών
Αρχών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίες διενεργούν αµέσως πλήρη καταγραφή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
β. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος βρίσκεται
υπό κράτηση κατά την κείµενη νοµοθεσία δύναται να δηλώσει
ότι επιθυµεί να καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι Αρµόδιες Αρχές Κράτησης µεριµνούν για την
άµεση σύνταξη και υποβολή έγγραφης σχετικής δήλωσης. Στη
συνέχεια, η αίτηση διεθνούς προστασίας, καταγράφεται από τις
Αρχές Κράτησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
(απλή καταγραφή), σε διασυνδεδεµένο µε την Αρχή Παραλαβής
ηλεκτρονικό σύστηµα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Οι
αρχές κράτησης, σε συνεργασία µε την Αρχή Παραλαβής, µεριµνούν για τη µεταγωγή του κρατουµένου ενώπιον της αρχής
αυτής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πλήρης καταγραφή
της αίτησης διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε την παράγραφο
1, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, η οποία έχει καθορισθεί από την
Αρχή Παραλαβής για την οποία ενηµερώνεται ο αιτών από τις
αρχές κράτησης ή τις περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν των επτά
(7) εργάσιµων ηµερών από τη µερική καταγραφή της αίτησης.
Σε περίπτωση που ο αιτών αφεθεί ελεύθερος πριν την πραγµατοποίηση πλήρους καταγραφής, οφείλει να προσέλθει κατά τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την οποία έχει ενηµερωθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, ώστε να προγραµµατιστεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης
διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στον αιτούντα έγγραφο που φέρει τα στοιχεία του και φωτογραφία του,
το οποίο παραδίδει κατά την οριστική καταγραφή, οπότε και
αυτό αντικαθίσταται από το δελτίο αιτούντος ασύλου σύµφωνα
µε το άρθρο 70 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν
επιθυµεί την πλήρη καταγραφή της αίτησής του, εφαρµόζεται
αναλογικά η παράγραφος 5.»
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 65 τροποποιείται ως εξής:
«Το πρόσωπο που εκφράζει επιθυµία κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας είναι αιτών άσυλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης γ’ του άρθρου 2.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4636/2019
1. Η δεύτερη παράγραφος 2 του άρθρου 69 του ν. 4636/2019
(Α’ 169) αναριθµείται σε παράγραφο 3 και αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«3. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν των υπηρεσιών διερµηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής, για
τη διεξαγωγή συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθµό,
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εφόσον δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία
χωρίς αυτόν. Η δαπάνη της διερµηνείας βαρύνει το Δηµόσιο. Η
παροχή υπηρεσιών διερµηνείας, όπου αυτή απαιτείται κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, δύναται να παρέχεται και εξ αποστάσεως µε τη χρήση
κατάλληλων τεχνικών µέσων επικοινωνίας, σε περίπτωση που η
φυσική παρουσία διερµηνέα δεν είναι πρόσφορη. Εφόσον είναι
αποδεδειγµένα αδύνατη η παροχή διερµηνείας στη γλώσσα επιλογής του αιτούντος, παρέχεται διερµηνεία στην επίσηµη
γλώσσα της χώρας καταγωγής του αιτούντος ή σε άλλη γλώσσα,
που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί, συµπεριλαµβανοµένης της
διεθνούς νοηµατικής γλώσσας. Οι αρµόδιες Αρχές απόφασης
µεριµνούν, ώστε να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου ξενόγλωσσων εγγράφων που τυχόν κατατίθενται ενώπιόν τους,
ακόµη και αν αυτά δεν προσκοµίζονται σε επίσηµη µετάφραση.»
2. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 69 αναριθµούνται
σε 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα.
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4636/2019
1. H παράγραφος 4 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
τροποποιείται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής παραλαβής περιορίζεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου συγκεκριµένου αιτούντος ανάλογα µε την ακολουθούµενη διαδικασία
εξέτασης της αίτησής του. Ειδικότερα η διάρκεια του δελτίου
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών στις περιπτώσεις: (α) αιτήσεων που εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του
άρθρου 83 του παρόντος, (β) αιτήσεων που εξετάζονται κατά
προτεραιότητα σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83, αιτήσεων που εξετάζονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 83 (ταχύρρυθµη διαδικασία), και
αιτήσεων που εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 84 (απαράδεκτες) και (γ) αιτήσεων που εξετάζονται µε τη διαδικασία στα σύνορα.»
2. Στο άρθρο 70 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«9. Το δελτίο µπορεί να εκδίδεται σε µορφή κάρτας µε ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση, καθώς και µε κάθε πρόσφορο τεχνολογικά µέσο. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4636/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες µπορούν, είτε να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους ή εξουσιοδοτηµένους
συµβούλους ή άλλα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 71 είτε να αποστέλλεται στην Αρχή
Προσφυγών µε κάθε πρόσφορο τρόπο έως την προτεραία της
συζήτησης της υπόθεσης, βεβαίωση του Προϊσταµένου της
Δοµής Υποδοχής ή Φιλοξενίας. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρεται
ότι οι αιτούντες διαµένουν πράγµατι στη δοµή Υποδοχής ή Φιλοξενίας κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να απέχει
πέραν των τριών (3) ηµερών από τη συζήτηση της προσφυγής.»
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του ν.
4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) εφόσον στους αιτούντες έχει υποβληθεί περιορισµός στην
ελευθερία κυκλοφορίας ή υποχρέωση διαµονής σε συγκεκριµένο
τόπο κατά το άρθρο 45, τότε δεν έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες µπορούν
είτε να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους ή εξουσιοδοτηµένους συµβούλους ή άλλα πρόσωπα σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 71 είτε να µεριµνούν για την αποστολή
στην Αρχή Προσφυγών µε κάθε πρόσφορο τρόπο, έως την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης, βεβαίωσης του αστυνοµικού τµήµατος ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της
περιοχής όπου διαµένουν, περί αυτοπρόσωπης εµφάνισης ενώπιόν τους κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να απέχει
πέραν των δύο (2) ηµερών από τη συζήτηση της προσφυγής. Σε
περίπτωση µη περιέλευσης στην Αρχή Προσφυγών των βεβαιώσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’, τεκµαίρεται
ότι ο αιτών έχει ανακαλέσει σιωπηρά την προσφυγή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε περίπτωση παραβίασης του επιβαλλόµενου καθήκοντος
συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές, όπως αυτό εξειδικεύεται µε
τις προηγούµενες παραγράφους, ιδίως, µη επικοινωνίας µε τις
αρχές και µη συνεργασίας, προκειµένου να διαπιστωθούν τα
αναγκαία για την εξέταση της αίτησης στοιχεία, που συνεπάγεται
την παρεµπόδιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, τεκµαίρεται
σιωπηρή ανάκληση της αίτησης διεθνούς προστασίας ή προσφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος.»
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4636/2019

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν.
4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«Η εκτίµηση αυτή έχει ως µόνη συνέπεια την άµεση κάλυψη
των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής των αιτούντων, καθώς και την
παροχή στα πρόσωπα αυτά ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων.»

Στο άρθρο 79 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η ανάγκη τροποποίησης
των στοιχείων της παραγράφου 1, διαπιστωθεί µετά τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης, η τροποποίηση σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 µπορεί να γίνει µε απόφαση του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Απόφασης.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4636/2019

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4636/2019

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 12 του άρθρου 77 (Α’ 169)
τροποποιείται ως εξής:
«β. ο διερµηνέας που επιλέγεται είναι ικανός να εξασφαλίσει
την αναγκαία επικοινωνία σε γλώσσα που κατανοεί ή που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών,».

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει
σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές Απόφασης εξετάζουν την αίτηση επαρκώς επί της ουσίας, σύµφωνα µε το άρθρο
4 του παρόντος, µε βάση τα διαθέσιµα στην υπηρεσία στοιχεία,
και, εφόσον θεωρήσουν ότι είναι αβάσιµη, την απορρίπτουν. Σε
περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επαρκής εξέταση της
αίτησης µε βάση τα διαθέσιµα στην υπηρεσία στοιχεία, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, οι Αρχές Απόφασης
σταµατούν την εξέταση της αίτησης και εκδίδουν απόφαση διακοπής. Στην απόφαση µε την οποία διακόπτεται η εξέταση της
αίτησης διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4636/2019
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του ν.
4636/2019 (Α’ 169), τροποποιείται ως εξής:
«(α) εφόσον οι αιτούντες διαµένουν σε Δοµές Υποδοχής ή Φιλοξενίας δεν έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης.
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αιτούντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3907/2011 και στο
ν. 3386/2005. Οι ως άνω πράξεις κοινοποιούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 82 του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή
ενώπιων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε
το άρθρο 92 του παρόντος.»
3. Στο άρθρο 81 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, ο αιτών έχει δικαίωµα
µόνο µία φορά και εντός προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης διακοπής, να ζητήσει από
την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας
εξέτασης της υπόθεσής του ή να υποβάλλει νέα αίτηση, η οποία
δεν υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 89.
Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής.»
Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4636/2019
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η επίδοση της απόφασης προς τον αιτούντα διενεργείται
(α) αυτοπροσώπως στον αιτούντα ή (β) µε συστηµένη επιστολή
που αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής ή στον χώρο εργασίας, προσωπικώς στον ίδιο
ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή στον εξουσιοδοτηµένο σύµβουλο ή στον εκπρόσωπό του, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του παρόντος ή (γ) µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο αιτών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή την Υπηρεσία Ασύλου ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή τον εξουσιοδοτηµένο σύµβουλο ή τον
εκπρόσωπό του ή (δ) σε ηλεκτρονική εφαρµογή, που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών
µέσω λογαριασµού που διατηρεί. Η προς επίδοση απόφαση που
έχει διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα στη δηλωθείσα κατά τα
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι
επιδόθηκε µετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
ηλεκτρονική αποστολή της. Μαζί µε την απόφαση, στην περίπτωση που η επίδοση διενεργείται στον αιτούντα σύµφωνα µε τα
ανωτέρω εδάφια, συγκοινοποιείται συνοδευτικό έντυπο σε
γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί και το
οποίο εξηγεί µε τρόπο απλό και προσιτό το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις
ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ή εναλλακτικά δίνεται
η διεύθυνση (url) σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου που περιλαµβάνει όλες αυτές τις πληροφορίες σε
γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον µε την απόφαση αναγνωρίζεται ο αιτών
ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, επιδίδεται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω µόνο το απόσπασµα του διατακτικού της απόφασης.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κρατούµενος ή παραµένει
σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή διαµένει σε Κέντρα Υποδοχής ή Φιλοξενίας, το απόσπασµα του διατακτικού της απόφασης και το συνοδευτικό επεξηγηµατικό
έγγραφο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 αποστέλλονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στον προϊστάµενο του οικείου Κέντρου ή καταστήµατος ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για την
άµεση ανάρτηση ανακοίνωσης περί της σχετικής παραλαβής,
καθώς και των ωρών παράδοσης και διανοµής των εγγράφων
στους αιτούντες για κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα σε εµφανείς
χώρους των εγκαταστάσεων και συντάσσει σχετική πράξη παραλαβής και ανάρτησης. Οι αιτούντες εξασφαλίζουν ότι προσέρχονται στο κέντρο εντός των ωρών παράδοσης και διανοµής
αλληλογραφίας, προκειµένου να τους επιδοθεί η σχετική αλλη-
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λογραφία. Για κάθε επίδοση στον αιτούντα συντάσσεται σχετική
έκθεση επίδοσης. Η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί µετά
την πάροδο τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία σύνταξης της
σχετικής πράξης παραλαβής του πρώτου εδαφίου.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση διαπιστωµένης µη ανεύρεσης του αιτούντος, µε τους τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 και
µη υπάρχοντος διορισµένου δικηγόρου ή συµβούλου ή εκπροσώπου ή αντικλήτου, η απόφαση επιδίδεται στον Προϊστάµενο
της Υπηρεσίας ενώπιον της οποίας υπεβλήθη η αίτηση. Με την
επίδοση αυτή τεκµαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση. Σε περίπτωση διαπιστωµένης µη ανεύρεσης του αιτούντος σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 και µη υπάρχοντος διορισµένου
δικηγόρου ή συµβούλου ή εκπροσώπου ή αντικλήτου, συντάσσεται σχετική πράξη από τον Προϊστάµενο του οικείου Κέντρου
ή καταστήµατος ή εγκατάστασης. Από την ηµεροµηνία σύνταξης
της πράξης αυτής τεκµαίρεται αφενός η συντέλεση της επίδοσης και αφετέρου ότι ο αιτών έλαβε γνώση.»
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας
αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3907/2011 και στον ν. 3386/
2005. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής,
θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής, ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει
την επιστροφή. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την
προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για το δικαίωµά τους να
αιτηθούν την παραµονή τους στη Χώρα, για το όργανο ενώπιον
του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της
προθεσµίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους
παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής στις διαδικασίες ενώπιον
της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/
2016 (Α’ 51).»
5. Στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος
12, ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4636/2019
Η παράγραφος 7 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά απόλυτη προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε: (α) την περίπτωση γ’ της παραγράφου 10 του
άρθρου 39 και (β) την παράγραφο 8 του άρθρου 46 του παρόντος νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές ενόψει του κατεπείγοντος, η
εξέταση της αίτησης πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν
κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, όταν αυτές αφορούν:
(α) άτοµα που υποβάλλουν αίτηση, βάσει του άρθρου 90 του
παρόντος ευρισκόµενα σε ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της Χώρας (διαδικασία στα σύνορα),
(β) άτοµα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου ή εφόσον άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλο κράτος που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ)
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου κατ’
εφαρµογή του Κανονισµού αυτού, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης,
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(γ) άτοµα των οποίων οι αιτήσεις µπορούν να θεωρηθούν ως
προδήλως αβάσιµες, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
88 του παρόντος,
(δ) άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε αιτιολογηµένο
έγγραφό της αναφέρει ότι, συνιστούν κίνδυνο για την εθνική
ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της Χώρας,
(ε) άτοµα τα οποία υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο εξέτασης του παραδεκτού,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος,
(στ) άτοµα τα οποία προέρχονται από πρώτη χώρα ασύλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 85 του παρόντος ή από ασφαλή τρίτη
χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του παρόντος ή από ασφαλή
χώρα καταγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 87 του παρόντος.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4636/2019
Η παράγραφος 2 του άρθρου 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνδροµή των ως άνω κριτηρίων εξετάζεται ανά περίπτωση και για κάθε αιτούντα ξεχωριστά, εκτός αν η τρίτη χώρα
έχει χαρακτηριστεί ως γενικά ασφαλής και εµπεριέχεται στον
εθνικό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση ο αιτών διεθνή προστασία, δύναται να αντικρούει την
εφαρµογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, επικαλούµενος ως λόγο το γεγονός ότι, η τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλής
υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες στις οποίες αυτός ευρίσκεται.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν. 4636/2019
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
προστίθεται περίπτωση (ια) ως εξής:
«(ια) ο αιτών παραβίασε κατάφωρα το καθήκον συνεργασίας
του µε τις εθνικές αρχές, εκτός αν δεν είναι υπεύθυνος για την
παραβίαση των υποχρεώσεων συνεργασίας ή υπάρχουν σοβαροί
λόγοι για τους οποίους δεν ήταν σε θέση να συµµορφωθεί µε τις
υποχρεώσεις συνεργασίας.»
2. Στο άρθρο 88 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 3,
ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ασύλου είναι προδήλως αβάσιµη εάν ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής και
είναι προφανές από τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης ότι, παραµένει στο έδαφος της Χώρας µόνο για οικονοµικούς λόγους.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4636/2019
Η παράγραφος 9 του άρθρου 89 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της µεταγενέστερης αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο,
αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε µέτρου απέλασης, επιστροφής ή
καθ’οιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνσης. Κατ’ εξαίρεση, το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται και η παραµονή στη χώρα του
αιτούντος δεν επιτρέπεται: (α) αν πρόκειται για πρώτη µεταγενέστερη αίτηση, η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 7, απλώς για να καθυστερήσει ή
να παρεµποδίσει την απόφαση εκτέλεσης αποµάκρυνσης, (β) αν
πρόκειται για δεύτερη µεταγενέστερη αίτηση, µετά την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης, µε την οποία η πρώτη µεταγενέστερη αίτηση κρίνεται απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 7
ή µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η εν λόγω αίτηση, ως αβάσιµη. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 104 του
παρόντος. Η παρούσα παράγραφος, εφαρµόζεται µόνο όταν η
Αποφαινόµενη Αρχή θεωρεί ότι, η απόφαση επιστροφής δεν θα
οδηγήσει σε άµεση ή έµµεση επαναπροώθηση, κατά παράβαση
των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4636/2019
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν.
4636/2019 (Α’ 169), τροποποιείται ως εξής:
«γ. Η απόφαση του πρώτου βαθµού εκδίδεται υποχρεωτικά
εντός επτά (7) ηµερών. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, εντός της οποίας υποβάλλεται και η αίτηση
της παραγράφου 2 του άρθρου 104. Η προσφυγή προσδιορίζεται
υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) ηµερών. Η προθεσµία για την
ειδοποίηση του αιτούντος σε περίπτωση προφορικής ακρόασης
και για την κατάθεση τυχόν υποµνήµατος µετά την εξέταση της
προσφυγής είναι µία (1) ηµέρα. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός επτά (7) ηµερών από τη συζήτηση της προσφυγής.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4636/2019
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόµενη προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 (Α’
51):
α. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικασία, καθώς και κατά
της απόφασης, µε την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής
προστασίας, κατά το µέρος που αφορά τη µη αναγνώριση του
προσφεύγοντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ηµερών από
την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι ο
προσφεύγων έλαβε γνώση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 82.
β. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας µε την ταχύρρυθµη διαδικασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 83, καθώς και στις περιπτώσεις που η
προσφυγή υποβάλλεται, ενώ ο προσφεύγων τελεί υπό κράτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 46, εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
82.
γ. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 90 ή στις περιπτώσεις που
η προσφυγή ασκείται, ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός δέκα (10) ηµερών από
την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι ο
προσφεύγων έλαβε γνώση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και
5 του άρθρου 82.
δ. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 84, εντός είκοσι
(20) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 82. Κατ’ εξαίρεση εφόσον η προσφυγή
ασκείται: δα) κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς
προστασίας ως απαράδεκτη, βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84, η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της
σχετικής πράξης µεταφοράς, κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, δβ) κατά απόφασης που απορρίπτει
µεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 83, εντός πέντε (5) ηµερών από την
επίδοση της απόφασης.»
2. Στο άρθρο 92 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής ο αιτών, εξαιρουµένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, κρατείται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, µέχρι να ολοκληρωθεί η
αποµάκρυνσή του ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτηση του. Η
κατάθεση µεταγενέστερης αίτησης ή/και αίτησης ακύρωσης
ή/και αίτησης αναστολής δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την άρση
της κράτησης.»
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Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του
ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που
ο αιτών διαµένει σε συγκεκριµένο τόπο διαµονής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή σε χώρο που βρίσκεται εκτός
της περιφέρειας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή του Αυτοτελούς Κλιµακίου της Υπηρεσίας Ασύλου που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη απόφαση, η προσφυγή κατατίθεται στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο της
Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο και αποστέλλει αυτήν αυθηµερόν
µε ηλεκτρονικό τρόπο στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο
Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε
την προσβαλλόµενη απόφαση. Ειδικώς, σε περίπτωση που ο
προσφεύγων είναι κρατούµενος, η προσφυγή κατατίθεται στον
Προϊστάµενο του οικείου καταστήµατος, χώρου κράτησης ή κέντρου, ο οποίος και αποστέλλει αυτήν αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ηλεκτρονικό µέσο στο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το
οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 95 του ν. 4636/2019
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν.
4636/2019 (Α’ 169), τροποποιείται ως εξής:
«γ. από πέντε (5) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής, που
ασκείται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 90 του παρόντος ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή κρατείται».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«7. Κατά τον προσδιορισµό της προσφυγής η Αρµόδια Αρχή
Παραλαβής, προσδιορίζει ανά Επιτροπή, από εβδοµήντα πέντε
(75) έως ενενήντα (90) υποθέσεις προς συζήτηση ανά µήνα και
για τις δύο συνθέσεις (Τριµελή και Μονοµελή), µε την επιφύλαξη
των ειδικότερα οριζόµενων στον Κανονισµό Λειτουργίας της
Αρχής Προσφυγών για τη λειτουργία των Τµηµάτων διακοπών.
Οι υποθέσεις που συζητούνται σε κάθε σύνθεση κατανέµονται
ισοµερώς, κατά κατηγορία και αντικείµενο, στον Πρόεδρο και τα
µέλη των Επιτροπών. Ο συνολικός µηνιαίος αριθµός από τις συζητηθείσες υποθέσεις που χρεώνεται κάθε µέλος, ανέρχεται σε
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) για όλες τις συνθέσεις. Σε περίπτωση εµβόλιµων συνεδριάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, ο αριθµός
των προσδιοριζόµενων προς συζήτηση υποθέσεων δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) υποθέσεις ανά συνεδρίαση, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 98. Σε κάθε περίπτωση,
το σύνολο των ανά µήνα υποθέσεων που χρεώνεται κάθε µέλος,
σε τακτικές και εµβόλιµες συνεδριάσεις, δεν υπερβαίνει τις
τριάντα (30). Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθµού του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται πρόνοια για ανάλογη µείωση
του αριθµού των υποθέσεων που χρεώνονται τα µέλη αυτά κατά
τους αµέσως επόµενους µήνες.»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η Ανεξάρτητη
Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
απορριπτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7).»
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4636/2019
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η συζήτηση προσφυγών των διαµενόντων σε νησιά προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα».
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2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 96 προστίθενται
δύο εδάφια ως εξής:
«Στο έκθεµα που αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων αναγράφονται µόνο οι αριθµοί των υποθέσεων, χωρίς να
γίνεται αναφορά σε ονόµατα και χώρες καταγωγής. Η προθεσµία
του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου µπορεί να συντέµνεται κατόπιν πράξης του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών».
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4636/2019
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούµενο εδάφιο έχει εφαρµογή και σε περίπτωση εµβόλιµων συνεδριάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.»
2. Στο άρθρο 98 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Η µη παροχή δωρεάν νοµικής συνδροµής, κατά τους
όρους του άρθρου 71, συνιστά λόγο αναβολής µόνο εφόσον η
Επιτροπή εκτιµήσει, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, ότι
προκαλείται στον προσφεύγοντα ανεπανόρθωτη βλάβη και ότι
πιθανολογείται η ευδοκίµηση της προσφυγής του.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4636/2019
Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση: α. εντός τριάντα (30) ηµερών από
τη συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας,
β. εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας,
γ. εντός δέκα (10) ηµερών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις
που ο προσφεύγων κρατείται,
δ. εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συζήτηση, στην περίπτωση
απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη σύµφωνα
µε το άρθρο 84.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 104 του ν. 4636/2019
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής και έως την έκδοση απόφασης επί αυτής, ο αιτών επιτρέπεται να παραµείνει στο έδαφος της Χώρας. Στην περίπτωση
αυτή, αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του προσφεύγοντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1,
στις περιπτώσεις που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει απορρίψει την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας µε την αιτιολογία
ότι: α) άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή β) άλλο κράτος - µέλος
που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει αναλάβει την ευθύνη
εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού
αυτού ή γ) ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από
χώρα που θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για αυτόν ή δ) η
εξέταση της µεταγενέστερης αίτησης δεν κατέδειξε την ύπαρξη
νέων ουσιωδών στοιχείων ή είναι προδήλως αβάσιµη, καθώς και
ε) στις περιπτώσεις που η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας
έχει απορριφθεί κατά την ταχύρρυθµη διαδικασία πλην των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 10
του άρθρου 83, η παραµονή διατάσσεται µε απόφαση που φέρει
συνοπτική αιτιολογία της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών,
ενώπιον της οποίας εκκρεµεί η προσφυγή ή του δικαστή, σε πε-
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ρίπτωση µονοµελούς σύνθεσης, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η
προσφυγή, κατόπιν ειδικού αιτήµατος του προσφεύγοντος.
Μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής δεν µπορεί να
εκτελεστεί σε βάρος του προσφεύγοντος πριν την έκδοση αποφάσεως επί της κατά το προηγούµενο εδάφιο αιτήσεώς του. Η
εξέταση του αιτήµατος αυτού γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής, εν συµβουλίω, ή από τον δικαστή, σε περίπτωση µονοµελούς σύνθεσης χωρίς να απαιτείται κλήση του αιτούντος να
παρασταθεί. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση του συνολικού, κατά την παράγραφο 7 του
άρθρου 95, αριθµού ανατιθέµενων ανά µήνα και ανά εισηγητή
υποθέσεων.»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 4636/2019
Το άρθρο 105 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 105
Αναποµπή στον πρώτο βαθµό
Αναποµπή της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό δεν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση, ούτε για τη διενέργεια συνέντευξης ή συµπληρωµατικής συνέντευξης. Στην περίπτωση που η Επιτροπή
προσφυγών θεωρήσει ως αναγκαία τη διενέργεια συνέντευξης,
αυτή πραγµατοποιείται από την ίδια την Επιτροπή, τηρουµένων
των οριζόµενων στο άρθρο 77. Η σχετική απόφαση αναγράφεται
σε πρακτικό, µε το οποίο αναβάλλεται η συζήτηση της υπόθεσης
και ορίζεται η διενέργεια της συνέντευξης σε κάποια από τις επόµενες συνεδριάσεις, η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν του
ενός (1) µηνός.»
Άρθρο 28
Προσθήκη του άρθρου 115Α στον ν. 4636/2019
Στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) προστίθεται νέο άρθρο 115Α, ως
εξής:
«Άρθρο 115Α
Θέµατα λειτουργίας
των Ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών
Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στον Κανονισµό Λειτουργίας
της Αρχής Προσφυγών, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών:
1. Μεριµνά για την τήρηση των αναφερόµενων στον παρόντα
νόµο προθεσµιών προσδιορισµού και συζήτησης των προσφυγών. Προς τούτο, προβαίνει στον αναγκαίο επαναπροσδιορισµό
των υποθέσεων για κάθε συνεδρίαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 10 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών (Β’ 4284/2019).
2. Σε περίπτωση προσφυγών που εισάγονται προς συζήτηση
ενώπιον της Μονοµελούς σύνθεσης, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης άµεσης συζήτησης
προσφυγών και εφόσον δεν είναι αντικειµενικώς δυνατή η τήρηση των κατά τον παρόντα νόµο προθεσµιών ή σε περίπτωση
που ο προσφεύγων κρατείται ή στην περίπτωση της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζει υποχρεωτικά µε
πράξη του, εµβόλιµες ηµεροµηνίες συνεδρίασης της Μονοµελούς σύνθεσης, επιπλέον των οριζοµένων στην παράγραφο 1
του άρθρου 15 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών. Εµβόλιµες ηµεροµηνίες συνεδρίασης δεν επιτρέπεται να
ορίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας Τµηµάτων Διακοπών. Η
συµµετοχή στις εµβόλιµες συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Οι
εµβόλιµες δικάσιµοι ανέρχονται σε έως εννέα (9) ανά Επιτροπή.
3. Προσδιορίζει προς συζήτηση σε κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή
Προσφυγών ενενήντα (90) υποθέσεις που αφορούν τόσο τις Τριµελείς όσο και τις Μονοµελείς συνθέσεις. Σε περίπτωση εµβόλιµης συνεδρίασης µονοµελούς σύνθεσης, ο αριθµός των
προσδιοριζόµενων υποθέσεων ανέρχεται σε έως δεκαπέντε
(15).»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 117 του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 117 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου καταλαµβάνουν από την
έναρξη ισχύος του: α) όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας, β) όλες τις εκκρεµείς, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών,
προσφυγές που εξετάζονται από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών, από 1ης.1.2020 και µετά. Κατ’ εξαίρεση: α) η παράγραφος 8 του άρθρου 70, καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς
προσφυγές επί των οποίων δεν έχει δηµοσιευθεί απόφαση, β) η
περίπτωση ε’ του άρθρου 93 εφαρµόζεται σε όσες προσφυγές
έχουν ασκηθεί από 1ης.1.2020 και µετά.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30
Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
(Α’ 51),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αναπληρώσεις ή/και συµπληρώσεις συνθέσεων (Τριµελών
και Μονοµελών Επιτροπών), δύνανται να πραγµατοποιούνται από
οποιονδήποτε Πρόεδρο ή µέλος των Επιτροπών, µε Πράξη του
Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών. Οι µέχρι την έναρξη σε ισχύ
του παρόντος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και αναπληρωµατικά
µέλη συγκροτούν εφεξής τακτική Επιτροπή Προσφυγών».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«7. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί υπό
µονοµελή και τριµελή σύνθεση. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει δύο
(2) φορές τον µήνα υπό τριµελή σύνθεση και δύο (2) φορές υπό
µονοµελή σύνθεση, µε την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόµενων
στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Οι προσφυγές εκδικάζονται από την τριµελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση στη µονοµελή
σύνθεση εκδικάζονται υποχρεωτικά:
α. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί µε την
ταχύρρυθµη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 83 του
ν. 4636/2019 (Α’ 169),
β. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την
αίτηση ως προδήλως αβάσιµη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 88 του ν. 4636/2019,
γ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την
αίτηση ως απαράδεκτη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 84 του ν.
4636/2019,
δ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία στα σύνορα κατ’ εφαρµογή του άρθρου
90, καθώς και όταν ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης ή όταν κρατείται,
ε. προσφυγές του άρθρου 113 του ν. 4636/2019,
στ. προσφυγές που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσµα,
ζ. προσφυγές των διαµενόντων στα νησιά Σάµος, Χίος, Λέσβος, Λέρος και Κως.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 προστίθεται η φράση «εφόσον σε βάρος
τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/
2016 προστίθενται περίπτωση ε’ και στ’ ως εξής:
«ε) οι κλειστές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία
και σε βάρος των οποίων εκδίδεται απόφαση κράτησης, στ) οι
Κλειστές Ελεγχόµενες Δοµές Νήσων («ΚΕΔΝ») προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι
οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία ή που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011
ή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή των οποίων η αποµά-
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κρυνση έχει αναβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.
3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφος 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005, εφόσον σε βάρος τους
έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε διακριτούς χώρους εντός
των ανωτέρω δοµών, δύναται να λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), καθώς και διακριτοί χώροι µε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παραγράφου 8 του
άρθρου 14 του ν. 4375/2016. Η γενική εποπτεία λειτουργίας της
Κλειστής Ελεγχόµενης Δοµής Νήσων («ΚΕΔΝ») ασκείται από τον
Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) που
λειτουργεί εντός αυτής.»
5. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016
προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, ιδρύονται
δοµές των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων και των
Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Κλειστών
Ελεγχόµενων Δοµών Νήσων, στον οποίο καθορίζονται επιµέρους
θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων,
των Μονάδων και των Δοµών αυτών και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούµενων διαδικασιών, καθώς
και κάθε συναφές θέµα.»
7. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν.
4375/2016 τροποποιείται, ως ακολούθως:
«στ. Στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. της Γενικής Διεύθυνσης
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
συστήνεται µία θέση Προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις Προϊστάµενων µονάδων επιπέδου Τµήµατος. Η θητεία των
ανωτέρω ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, η οποία µπορεί να παρατείνεται για µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.
Η επιλογή και η ανάθεση των καθηκόντων του Προϊσταµένου
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Προϊσταµένων των Μονάδων της, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου κατόπιν εισήγησης Τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου, ως Πρόεδρο και από δύο (2) Προϊσταµένους Γενικών
Διευθύνσεων, ως µέλη, που ορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός.
Τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα, όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων, όταν
απουσιάζουν, ελλείπουν ή κωλύονται, αναπληρώνουν οι δύο (2)
αρχαιότεροι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου που
ορίζονται ως αναπληρωτές µε την απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου. Tον Προϊστάµενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.,
όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Προϊστάµενος Μονάδας.»
Άρθρο 31
Θέµατα στελέχωσης περιφερειακών υπηρεσιών
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’ 51),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται
θέση Διοικητή. Ο Διοικητής πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία συναφή µε
τα καθήκοντα της θέσης και να γνωρίζει σε καλό επίπεδο, µία (1)
τουλάχιστον ξένη, επίσηµη γλώσσα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
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Ασύλου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για θητεία ενός (1) έτους που µπορεί να
παραταθεί για δύο (2) ακόµη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να
ανανεωθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. Ο Διοικητής προΐσταται του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Γενικός
Γραµµατέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο δύναται να τον παύει
πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε
λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Με όµοια απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να
ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό, σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος της θητείας
του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου
Διεύθυνσης.
Αν ο Διοικητής Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο
οποίο δεν έχει οριστεί Υποδιοικητής κατά τα ανωτέρω, αδυνατεί
προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µε απόφασή του, ορίζει
αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κατάταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο ισχύει πλην των περιπτώσεων,
που ο Διοικητής είναι εν ενεργεία δηµόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δηµοσίου και κατέχει ήδη υψηλότερο µισθολογικό
κλιµάκιο, οπότε το διατηρεί. Στον Διοικητή καταβάλλεται το επίδοµα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, σε περίπτωση
δε, που ο Διοικητής είναι δηµόσιος υπάλληλος, ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζεται επίσης, η τυχόν αποζηµίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και Υποδιοικητή για όσο
χρόνο ασκούν τις ανωτέρω αρµοδιότητες και καθήκοντα.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. Σε κάθε Δοµή συστήνεται θέση
Διοικητή. Ο Διοικητής πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία συναφή µε τα
καθήκοντα της θέσης και να γνωρίζει σε καλό επίπεδο, µία (1)
τουλάχιστον ξένη, επίσηµη γλώσσα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού
Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης που
συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ως Προέδρο, τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ως µέλη και διορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για θητεία ενός (1) έτους, που µπορεί να
παρατείνεται µε όµοια απόφαση έως δύο (2) ακόµη έτη. Ο Διοικητής της εκάστοτε Δοµής ελέγχεται από τον Γενικό Γραµµατέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, ο οποίος δύναται να παύει τον Διοικητή της Δοµής πριν
τη λήξη της θητείας του, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλον σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων του. Αν ο Διοικητής της Δοµής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Γενικός Γραµµατέας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, µε απόφασή του, ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το
υπηρετούν προσωπικό.
Με όµοια απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούν-
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των Άσυλο, δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό
σε κάθε Δοµή, Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου
Διεύθυνσης.
Οι αποδοχές του Διοικητή των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής
και Προσωρινής Φιλοξενίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του παρόντος καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου.
Με όµοια κοινή απόφαση δύναται να καθορίζεται η τυχόν αποζηµίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και του Υποδιοικητή για όσο
χρόνο ασκούν τις ανωτέρω αρµοδιότητες και καθήκοντα.»
3. Οι διαδικασίες επιλογής των Διοικητών των Δοµών της παραγράφου 2, για τις οποίες έχει εκδοθεί πριν τη δηµοσίευση του
παρόντος ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/
2016, ολοκληρώνονται µε τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν
αρµόδια κατά τη δηµοσίευση της παραπάνω αναφερόµενης πρόσκλησης.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4251/2014
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4251/2014
1. Στην περίπτωση Α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
4251/2014 (Α’ 80), µετά την κατηγορία Α4 προστίθενται κατηγορία Α5, ως εξής:
«Α5. Απασχόληση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης».
2. Στην περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
4251/2014, µετά την κατηγορία Β7, προστίθενται κατηγορίες Β8,
Β9, Β10, Β11, Β12 και Β13 ως εξής:
«Β8. Αθλητές- Προπονητές.
Β9. Πολίτες Αυστραλίας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για
την κινητικότητα των νέων, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa)
που κυρώθηκε µε τον ν. 4353/2015 (Α’ 173).
Β10. Ασκούµενοι σύµφωνα µε τον ν. 4666/2020 (Α’ 35), µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία ΕΕ 2016/801.
Β11. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται
στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο.
Β12. Υπότροφοι του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Ελλάδος (Ίδρυµα Fulbright).
Β13. Εκµάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή
συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Χώρας.»
3. Στην περίπτωση Γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
4251/2014, µετά την κατηγορία Γ4, προστίθεται κατηγορία Γ5 ως
εξής:
«Γ.5. Πολίτες Καναδά που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για
την κινητικότητα των νέων, δυνάµει της Συµφωνίας µεταξύ Ελληνικής Δηµοκρατίας και Καναδά που κυρώθηκε µε το ν. 4091/
2012 (Α’ 219).»
Άρθρο 33
Τροποποίηση του ν. 4251/2014
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η άδεια διαµονής επιδίδεται στον αιτούντα από την αρµόδια για την έκδοσή της υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου µε αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής
απόφασης. Κατά την παραλαβή της άδειας είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε µέσω πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων
οφείλει να φέρει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του εν-

διαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση όσους έχουν
διαπιστωµένα αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρείται η επίδοση µέσω πληρεξουσίων των αδειών διαµονής στην περίπτωση πολιτών τρίτων
χωρών που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαµονής ως επενδυτές, σύµφωνα µε τις παραγράφους Α, Β και Γ του άρθρου 16
ή µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή κατά την παράγραφο Β του
άρθρου 20, για τους οποίους γίνεται δεκτή η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου του διαβατηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την επίδοση της απόφασης αποδοχής αιτήµατος χορήγησης
άδειας διαµονής είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόµενο της
βεβαίωσης κατάθεσης.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4251/2014
1. Στο τέλος της περίπτωσης 4 της παραγράφου Α του άρθρου
16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής βάσει του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α, διαστήµατα απουσίας από τη χώρα
δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας
διαµονής τους».
2. Στο τέλος της περίπτωσης 5 της παραγράφου Α του άρθρου
16 του ν. 4251/2014, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συµπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια
διαµονής για τρία (3) έτη, κατ’ αναλογική εφαρµογή των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 76
του παρόντος, µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση».
3. Στο τέλος της περίπτωσης 4 της παραγράφου Β του άρθρου
16 του ν. 4251/2014, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συµπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια
διαµονής για τρία έτη, κατ’ αναλογική εφαρµογή των οριζοµένων
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 76 του παρόντος, µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης
άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση».
4. Στο τέλος της περίπτωσης 6 της παραγράφου Γ του άρθρου
16 του ν. 4251/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Διαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαµονής».
5. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της παραγράφου Γ του άρθρου
16 του ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα τέκνα που συµπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους,
χορηγείται αυτοτελής άδεια διαµονής για τρία (3) έτη, όπως ορίζεται στην περίπτωση 5 της παραγράφου Α».
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
προστίθεται περίπτωση ιβ’, η οποία έχει ως εξής:
«ιβ. Αµερικανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ελλάδος (Ίδρυµα Fulbright), δυνάµει της
από 23.4.1948 Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Η.Π.Α.),
η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 3152/1955 (Α’ 64) και της από
22.4.1980 Σύµβασης Ελλάδος – Η.Π.Α., η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 1982/1991 (Α’ 188) .
Η εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονης διάρκειας µε την χορηγούµενη υποτροφία, και σε κάθε περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
παραβόλου και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον προσκοµίσει βεβαίωση υποτροφίας του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος Ελλάδος (Ίδρυµα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαµονής του ενδιαφερόµενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαµονής
του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρµακευτικής
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περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισµού του.
Οι ανωτέρω πολίτες µπορούν να συνοδεύονται από τα µέλη
της οικογενείας τους, κατά την έννοια της περίπτωσης λγ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπως ισχύει, στα οποία χορηγείται
οµοίως εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των
συντηρούντων και µε την ένδειξη «Μέλη οικογένειας υποτρόφου
Ιδρύµατος Fulbright», εφόσον προσκοµίσουν:
α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση.
β) Αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων ταξιδιού
και διαµονής τους στη χώρα, κάλυψης πλήρους ιατρικής και
φαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάλυψης των εξόδων
τυχόν επαναπατρισµού τους.
Σε περίπτωση παράτασης της χορηγούµενης υποτροφίας, για
διάστηµα µεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας
εθνικής θεώρησης εισόδου, δύναται να χορηγηθεί στον ανωτέρω
πολίτη και στα µέλη της οικογένειάς του άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19, εφόσον υποβληθεί αίτηση πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης. Η
άδεια διαµονής είναι ισόχρονη µε την προβλεπόµενη παράταση
της χορηγούµενης υποτροφίας, προσαυξηµένη κατά ένα µήνα.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι άδειες διαµονής των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος
άρθρου παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή
έργου. Κατά την ανανέωση των αδειών διαµονής εξετάζεται η
συνδροµή των προϋποθέσεων χορήγησης αρχικής άδειας διαµονής για έναν από τους λοιπούς λόγους, που προβλέπονται
στον ν. 4251/2014 και υποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή ασφαλιστήριο
συµβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση
που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής, η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα
αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών
διαµονής του προηγουµένου εδαφίου εξετάζεται η συνδροµή
των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 138.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014
Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν.
4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε µε
ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 89 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).
Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι
προς τις συνθήκες εργασίας των νόµιµα απασχολούµενων εργαζόµενων, έχοντας σοβαρή επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια
των εργαζόµενων, ή όσοι εµπεριέχουν διακρίσεις λόγω φύλου ή
προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει
δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου
και ανανεώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 89
του ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή
ανακαλείται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
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1. Η παράγραφος Α του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα.
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής σε πολίτες τρίτης χώρας,
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Η άδεια διαµονής έχει διάρκεια δύο (2) έτη και
µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία. Η εν λόγω άδεια διαµονής δεν
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 136.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει είτε
στο πρόσωπο του κάθε µέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά
για όλα τα µέλη αυτής.
4. Διαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την
ανανέωση της άδειας διαµονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν
τους έξι µήνες ετησίως, εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 6 του άρθρου 21.
5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα µε άδεια
διαµονής στη χώρα µας και λαµβάνουν σύνταξη γήρατος από
Ελληνικό Δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού,
µπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, χωρίς την συνδροµή της προϋπόθεσης των επαρκών
πόρων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του
άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο
κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών
του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό
αίρεση της καταβολής πιστούµενου τιµήµατος, από τις αντίστοιχες νόµιµα µεταγεγραµµένες συµβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν
την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της µόνιµης άδειας
διαµονής επενδυτή.»
3. Μετά το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου
Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της αίτησης για
τη χορήγηση της µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή, υποβάλλει
βεβαίωση του συµβολαιογράφου που συνέταξε τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης της
περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, µε την
οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συµβαλλοµένων µερών, τα
στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συµφωνηθέντος
τιµήµατος ή µισθώµατος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας,
η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και
Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα».
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β
του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου, το ύψος της ως
άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται, καθώς
και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, µε
τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει
διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι
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εµπορικές ή αντικειµενικές αξίες των ευρισκόµενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων».
5. Στo τέλος της περίπτωσης 4 της παραγράφου Β του άρθρου
20 του ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συµπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια
διαµονής για τρία (3) έτη, κατ’ αναλογική εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 76 παράγραφος 5 του παρόντος, µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας διαµονής για
οικογενειακή επανένωση».
6. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζ. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής για ένα (1) έτος, που µπορεί να
ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο
οποίος επιθυµεί να γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να µονάσει, εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου και σύµφωνη γνώµη του επιχώριου Μητροπολίτη, ότι
έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να µονάσει.
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.»
7. Στο άρθρο 20 του ν. 4251/2014 προστίθεται παράγραφος Η
ως εξής:
«Η. 1. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να χορηγείται άδεια διαµονής σε πολίτες
τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα µε εθνική θεώρηση εισόδου, προκειµένου να τους παρασχεθεί ιατρική - νοσηλευτική
και παρηγορητική φροντίδα. Όταν πρόκειται για ανήλικο παιδί ή
για ενήλικα πολίτη που λόγω του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζει έχει την ανάγκη συνοδού/ών, µπορεί να χορηγηθεί
άδεια διαµονής και στους γονείς ή τους έχοντες την επιµέλεια
του ανήλικου και στον/στην σύζυγο ή σε συνοδό/ούς για τον ενήλικα πολίτη τρίτης χώρας, ύστερα από αίτησή τους.
2. Η χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου και της άδειας
διαµονής της παρούσας προϋποθέτει:
α) την προσκόµιση βεβαίωσης αποδοχής για νοσηλεία ή θεραπεία από νοσηλευτικό ίδρυµα της χώρας, στην οποία αναγράφονται ο εκτιµώµενος χρόνος και το εκτιµώµενο κόστος
νοσηλείας – θεραπείας και, όταν πρόκειται για ενήλικα, και η αναγκαιότητα ή µη συνοδείας του στη χώρα,
β) την ύπαρξη ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στην περίπτωση µη
ύπαρξης επαρκούς ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, δύναται να γίνεται
αποδεκτή η προσκόµιση στοιχείων απόδειξης επαρκών πόρων
για την αντιµετώπιση εξ ιδίων όλων των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
γ) την απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστηµα
διαµονής στη χώρα του ιδίου και του/των συνοδού/ών του, όπου
απαιτείται.
3. Η εν λόγω άδεια διαµονής, δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστηµα της Χώρας. Η άδεια
διαµονής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη
διάρκεια, εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις και µέχρι
τέσσερα (4) έτη, κατ’ ανώτατο όριο. Αλλαγή σκοπού της άδειας
διαµονής της παρούσας δεν επιτρέπεται και ο πολίτης τρίτης
χώρας, καθώς και ο/οι συνοδός/οί του, µετά το πέρας του προγράµµατος νοσηλείας – θεραπείας, και σε κάθε περίπτωση πριν
τη λήξη ισχύος της άδειας διαµονής, οφείλουν να αναχωρήσουν
από τη χώρα.
4. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για το πεδίο εφαρµογής
της ανωτέρω διάταξης, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Το ύψος και
ο τρόπος απόδειξης των επαρκών πόρων διαβίωσης καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 136.»
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Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του
ν. 4251/2014 (Α’ 80), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους για την τήρηση
των οποίων απαιτείται η παραµονή τους στη Χώρα,
β) τους επιβάλλεται περιοριστικός όρος, στο στάδιο είτε της
ποινικής προδικασίας, είτε εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, για την τήρηση του οποίου απαιτείται παραµονή στη
Χώρα,»
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4251/2014
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν.
4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία παροχή υπηρεσιών ή
έργου.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4251/2014
Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 76 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Ο γάµος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή τη λύση του γάµου στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1441 του Α.Κ., όπως ισχύει, ή
ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης
συµβίωσης, επί τρία (3), τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα
έτος έχει διανυθεί στη Χώρα.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 4251/2014
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.
4251/2014 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου ή ο γάµος λυθεί µε τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου ή λυθεί το σύµφωνο συµβίωσης και ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης διήρκεσε τρία
τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγωγής διαζυγίου
των συζύγων, ή πριν τη λύση του γάµου στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1441 του Α.Κ., όπως
ισχύει, ή πριν τη λύση του συµφώνου συµβίωσης των συντρόφων, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιµέλεια των
τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως σε έναν από τους συζύγους/συντρόφους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.»
Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στα µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, όπως ορίζονται στις
υποπεριπτώσεις β’ και γ’ της περίπτωσης λε’ του άρθρου 1 του
ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στα µέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.
όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α’135), οι οποίοι είναι κάτοχοι
άδειας διαµονής που τους χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΚΥΑ 23443/2011 (Β’2225) επί πέντε (5) συνεχή έτη, είναι δυνατή η χορήγηση Δελτίου Μόνιµης Διαµονής µε απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, βάσει των
οριζοµένων στο άρθρο 83 του ν. 4251/2014 και το άρθρο 13 του
π.δ. 106/2007, αντίστοιχα.
Οι ισχύουσες άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν σε πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι διατηρούν µε πολίτη της Ε.Ε. ή µε Έλληνα πολίτη που έχει ασκήσει το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας, σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγµένη, σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 23443/2011, ανανεώνονται για δύο έτη, βάσει των
οριζοµένων στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
3 του π.δ. 106/2007.
2. Στα µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατόχους ισχύουσας άδειας διαµονής που τους χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 23443/2011, εφόσον συντρέχουν
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οι προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώµατος διαµονής σε προσωπική βάση, χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 84 του ν. 4251/2014 ή στα άρθρα 11 και 12 του π.δ.
106/2007 (Α’ 135), αντίστοιχα. Η εν λόγω άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.
4251/2014 και του π.δ. 106/2007.
3. Οι άδειες διαµονής που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δυνάµει της παραγράφου Α του άρθρου
20, του ν. 4251/2014, και είναι σε ισχύ, ή εκκρεµεί ανανέωσή
τους, ανανεώνονται χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης της
περίπτωσης 4 της παραγράφου Α’ του άρθρου 20, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παρόντος
νόµου.
4. Οι άδειες διαµονής που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δυνάµει της παραγράφου Ζ του άρθρου
20 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ ή εκκρεµεί ανανέωσή τους,
ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του
άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αντικαθίστανται µε την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του παρόντος.
5. Οι άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος ή εκκρεµεί ανανέωσή τους για έναν
από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον νόµο, ανανεώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
χορήγησης ή υποβολής της αίτησης ανανέωσης αντίστοιχα.
6. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις
για τη χορήγηση της µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή της παραγράφου Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, οι οποίες εκκρεµούν στις υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων της χώρας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης του
συµβολαιογράφου του έκτου εδαφίου της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αυτό συµπληρώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος.

114/2010, είναι οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 47
Σύσταση Οµάδων Εργασίας

Άρθρο 44
Κατάργηση του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Ανεξάρτητες
Επιτροπές Προσφυγών
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
26 του π.δ. 114/2010 (Α’195), καθώς επίσης και κάθε άλλη γενική,
ειδική ή µεταβατική διάταξη νόµου που ορίζει ως αρµόδιο όργανο εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεων πρώτου βαθµού
χορήγησης ή µη, ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
άρνησης ανανέωσης άδειας διαµονής, καθώς επίσης και εξέτασης κάθε άλλου συναφούς αιτήµατος που προβλέπεται στον
νόµο, τις Επιτροπές του ως άνω άρθρου.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου
113 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, για όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις προσφυγών της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενώπιον των Επιτροπών
του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, αρµόδιο όργανο εξέτασης
είναι οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 (Α’ 51). Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας καταγράφουν το σύνολο των εκκρεµών προσφυγών της
παρούσας παραγράφου και παραδίδουν αµελλητί στην Αρχή
Προσφυγών τον πλήρη διοικητικό φάκελο για κάθε µία από
αυτές. Στην περίπτωση µη ανεύρεσης ή απώλειας του διοικητικού φακέλου, διενεργείται άµεσα ανασύσταση αυτού. Οι προσφυγές αυτές προσδιορίζονται προς συζήτηση, µε πράξη του
Διοικητικού Διευθυντή κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του
άρθρου 95 του ν. 4636/2019.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αρµόδιο όργανο εξέτασης των προσφυγών επί όλων των αποφάσεων που εκδίδει η
Αποφαινόµενη Αρχή του σηµείου ιθ’ του άρθρου 2 του π.δ.

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων οικογενειακής επανένωσης
1. Στην περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας, εφόσον το τέκνο
γεννήθηκε στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4332/2015
(Α’ 76) ή στην περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα εκτός
γάµου και αναγνώρισής του στην Ελλάδα, πριν την συµπλήρωση
του τρίτου έτους της ηλικίας του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), και µέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 4332/2015 από έτερο γονέα διαµένοντα νόµιµα στη χώρα,
χορηγείται στον γονέα που στερείται νοµιµότητας διαµονής,
εφόσον διαµένει στη χώρα µε το ανήλικο τέκνο, άδεια διαµονής
διετούς διάρκειας. Η εν λόγω άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
παρέχει πρόσβαση στην εξαρτηµένη εργασία και την παροχή
υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς
λόγους του ν. 4251/2014.
2. Στο ανήλικο τέκνο της παραγράφου 1, χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του
ν.4251/2014, εφόσον υποβάλλεται αίτηση από τον συντηρούντα
και έχοντα την επιµέλεια αυτού γονέα.
Άρθρο 46
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), η
περίπτωση µ’ αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«µ. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και οι Προϊστάµενοι των
Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και οι Αναπληρωτές τους.»

1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και
µετά από εισήγηση του προϊσταµένου Γενικής ή Ειδικής Γραµµατείας του Υπουργείου δύνανται να συνιστώνται οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Οι
οµάδες εργασίας του προηγούµενου εδαφίου στελεχώνονται
από υπαλλήλους των οικείων Γραµµατειών κατόπιν αίτησής τους
ή έγγραφης συναίνεσής τους, λειτουργούν δε εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση, δυνητικά δε και εκτός έδρας.
Στην απόφαση σύστασης οµάδας εργασίας περιγράφονται λεπτοµερώς το παραδοτέο έργο, ο χρόνος παράδοσης και κάθε
άλλη συναφής λεπτοµέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι αµοιβές των Οµάδων Εργασίας και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 48
Θέσπιση κινήτρων για κατηγορίες υπαλλήλων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους
που αποσπώνται ή µετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από
άλλους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου Δηµόσιου
τοµέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους
αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή µετακινηθεί στην ως άνω
Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδοµα, το ποσό του οποίου
καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση µε το
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ύψος του συνόλου των µηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθµού και κλιµακίου.
Το ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από το Εθνικό Σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Γ’ «Ειδικές Περιπτώσεις» του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθεται περίπτωση δ’ ως ακολούθως:
«δ) για το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικά για κάθε υπάλληλο, το µέγιστο
όριο υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας
και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, ορίζεται ως
ακολούθως:
δα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 120 ώρες ανά
εξάµηνο.
δβ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας µέχρι 6ης
πρωινής) 96 ώρες ανά εξάµηνο και
δγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (από 6ης
πρωϊνής µέχρι 22ης ώρας) 96 ώρες ανά εξάµηνο.» Η διάταξη της
παρούσας ισχύει έως 31.12.2021.»
3. Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Γ’ «Ειδικές Περιπτώσεις» του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, προστίθεται περίπτωση
ε’ ως ακολούθως:
«ε) Το όριο υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής
εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και
µέχρι των ανωτέρω ορίων της περίπτωσης δ’ και κάθε άλλη λεπτοµέρεια θα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται το ωράριο των Υπηρεσιών του Υπουργείου.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 110 του ν. 4674/2020
Η παράγραφος 2 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η απόσπαση ή µετάταξη διενεργείται κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης ή αίτησης του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών
και Μετανάστευσης και Ασύλου. Η απόσπαση έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης και µπορεί να ανακληθεί µε απόφαση του φορέα υποδοχής, η οποία
µπορεί να εκδοθεί και κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου. Μετά το
πέρας του χρονικού διαστήµατος της απόσπασης και της ενδεχόµενης παράτασής της, ο υπάλληλος δύναται να αιτηθεί τη µετάταξή του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι
αποσπασµένοι υπάλληλοι δύνανται να καταλαµβάνουν θέσεις
προϊσταµένων οργανικών µονάδων.»
Άρθρο 50
Σύσταση Μητρώου Εισηγητών-βοηθών
χειριστών Ασύλου
1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται
«Μητρώο Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου» από νοµικούς
που αναλαµβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την αποδοχή ή µη
της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, τόσο
ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού όσο και ως προς την
ουσία της, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου απόφασης. Η εισήγηση
υποβάλλεται στον αρµόδιο υπάλληλο της Αρχής Παραλαβής
(χειριστή της συγκεκριµένης υπόθεσης), ο οποίος µπορεί να την
αποδεχτεί εν όλω ή εν µέρει ή να την απορρίψει. Η µη σύνταξη ή
η µη υποβολή της παραπάνω εισήγησης δεν κωλύει τη διαδικασία εξέτασης της παροχής διεθνούς προστασίας ούτε αποτελεί
λόγο µη έκδοσης απόφασης από τον αρµόδιο υπάλληλο της
Αρχής Παραλαβής, εντός των νόµιµων προθεσµιών του άρθρου
83 του ν. 4636/2019 (Α’ 169).
2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
ορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις της εγγραφής των Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου στο Μητρώο, οι διαδικασίες

επιλογής ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, οι υποχρεώσεις
των µελών του Μητρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής από αυτό, η διαδικασία ανάθεσης υποθέσεων στα µέλη
του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
τη λειτουργία του Μητρώου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η αµοιβή για τα µέλη του Μητρώου και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3907/2011
Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που υπόκεινται σε διαδικασίες
επιστροφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21, τίθενται υπό κράτηση για την προετοιµασία της επιστροφής και τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης. Σε περίπτωση
που το αρµόδιο αστυνοµικό όργανο κρίνει ότι:
α) δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή
β) ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι συνεργάσιµος και δεν παρεµποδίζει την προετοιµασία της επιστροφής ή τη διαδικασία αποµάκρυνσης ή
γ) δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, εφαρµόζονται
άλλα λιγότερο επαχθή µέτρα, όπως εκείνα που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 22, εφόσον κρίνονται αποτελεσµατικά. Η κράτηση επιβάλλεται και διατηρείται για το απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης της διαδικασίας αποµάκρυνσης, η οποία εξελίσσεται και εκτελείται µε τη δέουσα επιµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, για τη συνέχιση του µέτρου της
κράτησης λαµβάνονται υπόψη η διαθεσιµότητα κατάλληλων
χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουµένους.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 195 του ν. 4662/2020
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 195 του
ν. 4662/2020 (Α’ 27) αντικαθίστανται οι λέξεις «Γενικού Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» από τις
λέξεις «Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο».
Άρθρο 53
Σύσταση Διεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης
Ασύλου και Υποδοχής στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, η οποία
αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό.
2. Η Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα νοµικών ζητηµάτων υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και
β. Τµήµα νοµικών ζητηµάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής κατανέµονται
ως ακολούθως:
α. Το Τµήµα νοµικών ζητηµάτων υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας είναι αρµόδιο για:
αα. Την προετοιµασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων
νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων
που αναφέρονται σε θέµατα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων
διεθνούς προστασίας και την υποβολή τους στο Αυτοτελές
Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας.
αβ. Την παρακολούθηση και συµµετοχή στον σχεδιασµό της
πολιτικής και της νοµοθεσίας για την υποδοχή και φιλοξενία αι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

τούντων διεθνούς προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων στο Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου.
αγ. Τη συµµετοχή ή/και την προετοιµασία της εκπροσώπησης
σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς για θέµατα υποδοχής
και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας σε συνεργασία
µε το Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του
Υπουργείου.
αδ. Τη συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων για την επεξεργασία διµερών και πολυµερών
συµβάσεων και συµφωνιών σε θέµατα υποδοχής και φιλοξενίας
αιτούντων διεθνούς προστασίας.
αε. Τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Αυτοτελές Τµήµα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας για
θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέµατα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.
αστ. Τη συγκέντρωση και παροχή στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους του Υπουργείου όλων των στοιχείων και
σχετικών εγγράφων για τον χειρισµό των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, καθώς και τη σύνταξη
ερωτηµάτων προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για θέµατα
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο.
αζ. Την ανάληψη ενεργειών για την ενηµέρωση δηµόσιων ή
ιδιωτικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας για την υφιστάµενη
νοµοθεσία και την εφαρµογή της σε θέµατα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.
αη. Την υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου τους και της καθηµερινής λειτουργίας τους.
β. Το Τµήµα νοµικών ζητηµάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων
µορφών διεθνούς προστασίας είναι αρµόδιο για:
βα. Την προετοιµασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων που αναφέρονται σε θέµατα χορήγησης ασύλου ή άλλων
µορφών διεθνούς προστασίας και την υποβολή τους στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας.
ββ. Την παρακολούθηση και συµµετοχή στον σχεδιασµό της
πολιτικής και της νοµοθεσίας για θέµατα χορήγησης ασύλου ή
άλλων µορφών διεθνούς προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων
στο Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του
Υπουργείου.
βγ. Τη συµµετοχή ή/και την προετοιµασία της εκπροσώπησης
σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς για θέµατα χορήγησης ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
του Υπουργείου.
βδ. Τη συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων για την επεξεργασία διµερών και πολυµερών
συµβάσεων και συµφωνιών σε θέµατα χορήγησης ασύλου ή
άλλων µορφών διεθνούς προστασίας.
βε. Τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Αυτοτελές Τµήµα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας για
θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέµατα χορήγησης ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας.
βστ. Τη συγκέντρωση και παροχή στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους του Υπουργείου όλων των στοιχείων και
των σχετικών εγγράφων για τον χειρισµό των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και τη σύνταξη ερωτηµάτων προς το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους για θέµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου.
βζ. Την ανάληψη ενεργειών για την ενηµέρωση δηµόσιων ή
ιδιωτικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας για την υφιστάµενη
νοµοθεσία και την εφαρµογή της σε θέµατα χορήγησης ασύλου
ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας.
βη. Την υποστήριξη των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου για
ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου της καθώς και της κα-
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θηµερινής λειτουργίας της.
4. Στη Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
µεταφέρεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, των οργανικών θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί:
(α) στο Νοµικό Τµήµα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.
18/2020 (Α’ 34) και
(β) στο Νοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 18/2020. Το Νοµικό Τµήµα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και το Νοµικό Τµήµα της
Υπηρεσίας Ασύλου του ανωτέρω εδαφίου καταργούνται.
5. Της Διεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοµικών. Η θέση προϊσταµένου πληρούται από υπάλληλο 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 (Ο.Τ.Α.) 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 στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, µε τοποθέτηση,
µετακίνηση ή βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα ή µε
απόσπαση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για δύο (2) έτη
και µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Η πλήρωση της θέσης
προϊσταµένου της Διεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και
Υποδοχής από δικηγόρο συνεπάγεται την αναστολή της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του. Στα Τµήµατα της παραγράφου 2 του παρόντος, ορίζονται ως Προϊστάµενοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοµικών και,
ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 3528/2007
«Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
6. Στη Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
συστήνονται τρεις (3) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίες
πληρούνται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου µε την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους.
Οι ως άνω θέσεις µετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την
31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του
ν. 4622/2019. Η κατοχή των παραπάνω θέσεων δεν συνεπάγεται
την αναστολή της άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου,
δηµιουργεί όµως ασυµβίβαστο για την ανάληψη υποθέσεων σχετικών µε τα καθήκοντά τους ως µετακλητών υπαλλήλων.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την πλήρωση των θέσεων ευθύνης της Διεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4, ορίζονται Αναπληρωτές Προϊστάµενοι µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
8. Η αρχική τοποθέτηση και η µετακίνηση υπαλλήλου από το
ένα Τµήµα στο άλλο, πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή του νοµίµως ασκούντος τις αρµοδιότητες αυτού, σύµφωνα
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.
Άρθρο 54
Σύσταση θέσεων συνεργατών
1. Στα γραφεία του Διοικητή και του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
καθώς και στο γραφείο προϊσταµένου της Αρχής Προσφυγών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνονται θέσεις
συνεργατών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:
α. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Διοικητή,
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β. µία (1) θέση για κάθε γραφείο Υποδιοικητή και
γ. δύο (2) θέσεις στο γραφείο προϊσταµένου της Αρχής Προσφυγών.
2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των
ιδιαίτερων γραφείων των µελών της Κυβέρνησης.
3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλου του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρµογή
των άρθρων 46 και 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Άρθρο 55
Σύσταση θέσεων στο Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου
Στο Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων συστήνονται δύο (2) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίες πληρούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου µε την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις µετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα προσόντα
και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019. Η κατοχή της παραπάνω
θέσης δεν συνεπάγεται την αναστολή της άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου.
Άρθρο 56
Δαπάνες αντιµετώπισης µεταναστευτικής κρίσης
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών. Ως τέτοιες εθνικές ανάγκες και δαπάνες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζηµία των συµφερόντων της
Χώρας, θεωρούνται αυτές που εµπίπτουν, άµεσα ή έµµεσα, στην
εκπλήρωση της αποστολής του ως άνω Υπουργείου, όπως αυτή
κάθε φορά εξειδικεύεται από τα αρµόδια προς τούτο όργανα, η
διασφάλιση της εκπλήρωσης των οποίων συνιστά προστασία των
εθνικών συµφερόντων στον τοµέα αυτό, εντός ή εκτός Ελλάδος.
2. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιµισθίων, αµοιβών ή αποζηµιώσεων και για κάθε προσωπική
παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους. Οι κατά παράβαση των ορισµών του παρόντος εγκρίνοντες ή λαµβάνοντες
τέτοιες παροχές ευθύνονται πειθαρχικώς και καθίστανται εις
ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δηµοσίου σε απόδοση των παρά
την απαγόρευση πληρωθέντων.
3. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή στο
πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος, διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και µετά από
γνώµη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παραγράφου 6 του
παρόντος. Για τις ανωτέρω δαπάνες δεν αποδίδεται λογαριασµός. Η απόφαση αυτή η οποία ασκείται κατά αποκλειστική αρµοδιότητα από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν
δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ούτε
αναρτάται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα ή πλατφόρµα.
4. Η πίστωση των απορρήτων εθνικών αναγκών διατίθεται για
δαπάνες της παραγράφου 1 τόσο στο εσωτερικό όσο και στην
αλλοδαπή.
5. Οι πληρωµές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από
κάθε κράτηση τέλος ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ή
τρίτων, τόσο κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο ανάθεση όσο και
κατά την εξόφληση.
6. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί τριµελής γνωµοδοτική Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούµενη
από:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής ως Πρό-
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εδρο τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύµατος, ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.
β. Δύο (2) Προϊσταµένους Διευθύνσεων υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, από τον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων υπηρεσιών και οι αναπληρωτές τους, είναι είτε µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι είτε υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Στην Επιτροπή µετέχει ως γραµµατέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτός τηρεί, µε δική του ευθύνη και απόλυτη
εχεµύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’
αύξοντα αριθµό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόµενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται και εµπίπτει στις διατάξεις περί
απορρήτου του Κράτους.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται κατά πλειοψηφία επί θεµάτων που διαβιβάζονται σε
αυτή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Τυχόν µειοψηφούσες γνώµες καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, στα πρακτικά.
8. Η Επιτροπή δύναται να καλεί τους προϊσταµένους των κατά
περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου για παροχή τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων για την υπό κρίση δαπάνη.
9. Απόσπασµα του πρακτικού της Επιτροπής, µε τα αναγκαία
τυπικά στοιχεία (αριθµός γνωµοδότησης, ηµεροµηνία, όνοµα του
δικαιούχου ή όνοµα του εκτελούντος τη δαπάνη, το ύψος της δαπάνης και ο χαρακτηρισµός της ως απόρρητης), διαβιβάζεται
προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία προκαλεί την οικεία απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, που αποτελεί το µόνο δικαιολογητικό της δαπάνης. Όλα
τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο
που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του
Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της
δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταµένους των οικείων
Διευθύνσεων έξι (6) µήνες, το αργότερο, µετά την έκδοση της
σχετικής υπουργικής απόφασης. Η µη τήρηση της υποχρέωσης
αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τους προϊσταµένους
των οικείων Διευθύνσεων. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
4451/2017 (Α’ 16) εφαρµόζονται αναλογικά.
10. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα λειτουργίας και οργάνωσης της
Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, ζητήµατα ορισµού, σύνθεσης και
αναπλήρωσης των µελών της, τρόπου σύνταξης, τήρησης και
ελάχιστου περιεχοµένου των πρακτικών και των αποσπασµάτων
που εκδίδει καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου
και µέχρι τις 31.12.2021, το Δηµόσιο, οι δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν στις ενέργειες αρµοδιότητάς τους, που είναι απαραίτητες για την
αντιµετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής-µεταναστευτικής κρίσης, κυρίως στους τοµείς της µεταφοράς,
διαµονής, σίτισης, ασφάλειας, καθαριότητας και υγειονοµικής
περίθαλψης των προσφύγων και µεταναστών.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 96 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή να συνάπτουν µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκύπτουν από την αύξηση των µεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, ιδίως σχετικά µε την ίδρυση,
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κατασκευή, συντήρηση, µετατροπή και λειτουργία των δοµών
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.»
Άρθρο 58
Σύσταση Μητρώου Ελληνικών και Ξένων
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
1. Συστήνεται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου `Δυναµικού και Διοικητικής Υποστήριξης
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Μητρώο Ελληνικών
και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στο µητρώο
αυτό διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία η εγγραφή όλων
των ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες πληρούν τους
ελάχιστους αναγκαίους όρους συµµετοχής στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις
και κάθε αντίστοιχη οργάνωση ελληνική ή διεθνής, που δεν έχει
εγγραφεί στο µητρώο, δεν δύναται να συµµετέχει στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ιδίως στην
παροχή νοµικών, ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών της
παραγράφου 5 του άρθρου 47, στην παροχή υλικών συνθηκών
υποδοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και στην παροχή
πληροφόρησης και ενηµέρωσης των άρθρων 66 και 69 του ν.
4636/2019 (Α’ 169).
2. Οι ελάχιστοι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούµενων εγγραφής, ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών είναι οι ακόλουθοι:
α) η ρητή πρόβλεψη, ως σκοπού σύστασής τους, της υλοποίησης δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής
Ένταξης,
β) ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αιτούµενου την εγγραφή νοµικού προσώπου και η µη διανοµή κερδών στα µέλη και
τους εταίρους του,
γ) η µη σύναψη συµβάσεων οιουδήποτε είδους µε:
γα) φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησής
τους ή είναι µέλη ή εταίροι τους που έχουν τον καταστατικό
έλεγχο τους, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων και
γβ) νοµικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από τα πρόσωπα της
υποπερίπτωσης (γα), έναντι αµοιβής ή ανταλλάγµατος επαχθούς
αιτίας που αποτιµάται σε ποσό άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως,
δ) η µη λήψη αφενός τακτικής κρατικής επιχορήγησης µεγαλύτερης του 50% επί του προϋπολογισµού για τη λειτουργία
τους και αφετέρου δανείων µε εγγύηση του Δηµοσίου. Η προηγούµενη προϋπόθεση δεν ισχύει εφόσον η επιχορήγηση δεν
υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως,
ε) η µη ύπαρξη εις βάρος των φυσικών προσώπων που ασκούν
τη διοίκηση τους ή/και είναι νόµιµοι εκπρόσωποί τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και παιδικής εργασίας και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,
στ) η τήρηση αναλυτικών οικονοµικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές, υπό την εποπτεία υπεύθυνου οικονοµικής διαχείρισης ή Ταµία, µε πτυχίο οικονοµικού τµήµατος αναγνωρι- σµένου
πανεπιστηµίου και η διασφάλιση µηχανισµού πλήρους λογοδοσίας
των υπόχρεων για την υλοποίηση των δράσεών τους,
ζ) η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων, και
η) ο ορισµός και απασχόληση Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (Data Protection Officer – “DPO”), επιφορτισµένου µε τη
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διαρκή συµµόρφωση της αντίστοιχης εθελοντικής µη κερδοσκοπικής οργάνωσης, µε τη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
3. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ορίζονται επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την
εγγραφή των δικαιούµενων εγγραφής, ελληνικών και διεθνών
εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ). Με όµοια απόφαση ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες σύστασης και τήρησης του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), προβλέπεται η διαδικασία δηµόσιας πρόσκλησης για την εγγραφή,
εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικαιούµενων στο Μητρώο και το σύνολο των σχετικώς προσκοµιζόµενων αναγκαίων εγγράφων, προσδιορίζονται οι διαχρονικές
προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής τους στο Μητρώο, τα
χρονικά σηµεία επανυποβολής των αναγκαίων εγγράφων, η διαδικασία διαγραφής από το µητρώο και ο τρόπος γνωστοποίησής
της στον αποδέκτη, η δηµοσιοποίηση του µητρώου µέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη
διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας, καθώς και κάθε συναφής
και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη θέση σε λειτουργία και τη διαχρονική τήρηση του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
Άρθρο 59
Ανάγκες εγκατάστασης δοµών
του άρθρου 10 του ν. 4375/2016
Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016
(Α’ 51) ισχύει και για ακίνητα ευρισκόµενα εντός Οργανωµένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 4 του ν.
3982/2011 (Α’ 143). Κάθε αλλαγή χρήσης των ως άνω ακινήτων
προς εγκατάσταση των δοµών του άρθρου 10 του ν. 4375/2016,
καθώς και η ίδια η εγκατάσταση και λειτουργία των δοµών αυτών
και των συνοδών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στα ως
άνω ακίνητα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου
16 του ν. 4375/2016, δεν αποτελεί κώλυµα, ούτε επηρεάζει τη νοµιµότητα δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, για την αδειοδότηση των οποίων, ακόµα και αν πρόκειται για ειδικές
κατηγορίες δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται µε ειδικές διατάξεις, δεν λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη, εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω δοµών.
Άρθρο 60
Συµβάσεις πληροφοριακών συστηµάτων
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Το άρθρο 112 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταλαµβάνει και την
ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του πλαισίου διαχείρισης της πρώτης υποδοχής, της ταυτοποίησης και
της διαχείρισης αιτήσεων ασύλου των προσφύγων, µεταναστών
και αιτούντων άσυλο, καθώς και τις απολύτως συναφείς υπηρεσίες και προµήθειες.
Άρθρο 61
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω
διατάξεις:
α. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του
ν. 4636/2019 (Α’ 169).
β. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 83 του ν.
4636/2019.
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
ν. 4636/2019.
δ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 116 του ν. 4636/2019.
ε. Το άρθρο 67 του ν. 4375/2016 (Α’ 51). Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει όλες τις αποφάσεις που δηµοσιεύονται από 1.1.2020
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και µετά.
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4652/2020
Το άρθρο 10 του ν. 4652/2020 (Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Δικαιώµατα των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου
και των µελών των οικογενειών τους µετά από τη θέση σε ισχύ
της Συµφωνίας Αποχώρησης του Ηνωµένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώρησης
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώµατα πολιτών) της Συµφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά µε τη διαµονή
των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τα δικαιώµατά τους.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων διαµονής των πολιτών του
Ηνωµένου Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους κατ’
εφαρµογή των ρυθµίσεων της Συµφωνίας Αποχώρησης. Με την
ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες, ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή της, καθώς και ζητήµατα που
σχετίζονται µε την εξέταση των εκκρεµών αιτηµάτων.
2. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώρησης
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώµατα πολιτών) της Συµφωνίας αναφορικά µε την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική
ασφάλιση και την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη,
την αναγνώριση επαγγελµατικών και ακαδηµαϊκών προσόντων
και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωµένο Βασίλειο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας
του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται
ειδικότερα οι κατηγορίες αδειών διαµονής τις οποίες λαµβάνουν
οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη των οικογενειών
τους, είτε αυτά είναι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες µίας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του τόπου διαµονής τους.»
Άρθρο 63
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση µέσων
τεχνολογίας σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης
την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή µερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δοµής είτε
για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.
Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν στο
µάθηµα µε φυσική παρουσία και σε άλλους µαθητές οι οποίοι
συµµετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση
επιδηµικών νόσων. Σκοπός της παρεχόµενης δυνατότητας όλων
των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόµενου µαθήµατος, παρά µόνον η ζωντανή µετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε
πραγµατικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριµένο σκοπό. Τα µεταδεδοµένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριµένο εύλογο χρονικό διάστηµα, όπως
αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριµένων δεδοµένων, µετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται.
Η επεξεργασία των εν λόγω µεταδεδοµένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς. Υπεύθυνος
επεξεργασίας δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:
α) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων και
β) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή
νοµικό, ή άλλου είδους νοµική οντότητα ανεξαρτήτως νοµικής
προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δοµής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019
(Α’ 137), ορίζονται και ρυθµίζονται ο τρόπος και τα µέσα τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συµµετοχής των εκπαιδευτικών και των µαθητών σε αυτήν, οι όροι και
οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών µέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των
συµµετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 64
Ειδικές ρυθµίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού
Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή µη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά µε βάση την παρούσα ρύθµιση.
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 0.25’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα, 11
Μαΐου 2020 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

