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Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 5 Ιουνίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.07’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-6-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΝΓ’συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
3 Ιουνίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του
αγροτικού τοµέα και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι µε έγγραφό του ο Γενικός
Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σήµερα.
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 5792/13-4-2020 ερώτηση του
κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Β’Θεσσαλονίκης
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Να ανακληθεί άµεσα η διαδικασία δηµοσιοποίησης της τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) του εργοστασίου Ευκαρπίας της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κ. Δηµήτριος Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα είναι η παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος και νοµίζω ότι αξίζει να πούµε δυο λόγια για µια µέρα η οποία
για όλους µας δεν θα πρέπει να εορτάζεται µια φορά το χρόνο,
γιατί µπορεί να καταντήσει µνηµόσυνο, αλλά πρέπει να εορτάζεται τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο.
Σήµερα µετά την πανδηµία νοµίζω προκύπτει πολύ πιο ξεκάθαρο µπροστά σε όλους µας όχι µόνο το ερώτηµα, αλλά και η
υποχρέωση, η επόµενη µέρα της πανδηµίας να θέσει το περιβάλλον στο κέντρο της πολιτικής ατζέντας και η σύνδεση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας µε τη µάχη για την
κλιµατική ουδετερότητα για να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική

κρίση να δώσουν και µια απάντηση στο ζήτηµα της ζωής στον
πλανήτη, γιατί η υγεία των πολιτών, η υγεία της κοινωνίας µας, η
υγεία της οικονοµίας µας συνδέεται µε την ισορροπία στη βιοποικιλότητα, µε την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και µε την αλλαγή των συνηθειών όλων µας και των παραγωγών και των
πολιτών.
Δυστυχώς, αυτήν την περίοδο, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση
υλοποιεί µια τελείως αντίθετη πολιτική, µια πολιτική η οποία έχει
χαρακτηριστεί από όλες τις οργανώσεις ως περιβαλλοντικό έγκληµα ή ως οικολογικό πραξικόπηµα. Εµείς, όµως, οφείλουµε εδώ
στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας, µιας από τις χώρες που από τις
πρώτες συνηγόρησε και ενέκρινε εδώ, τη Συµφωνία των Παρισίων
για την κλιµατική αλλαγή, µε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιούµε ή τουλάχιστον να υποστηρίζουµε πολιτικές προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε ακόµα µια ερώτηση, η οποία δυστυχώς
δεν απαντήθηκε κύριε Υφυπουργέ, εγγράφως, µια ερώτηση η
οποία στις 13 Απριλίου σας υποβλήθηκε από Βουλευτές της περιοχής της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στο θέµα της
αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας «ΤΙΤΑΝ» και ιδιαίτερα
στην δηµοσιοποίηση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής
άδειας, όπως είπε ο Πρόεδρος στο θέµα της ερώτησης. Η ερώτηση αυτή δεν απαντήθηκε µε βάση τον κοινοβουλευτικό κανόνα
εγγράφως, γιατί χρειαζόµασταν και τα έγγραφα που να διατυπώνουν τη βούληση και τη θέση του Υπουργείου.
Εδώ έχουµε το εξής πρόβληµα: Τον Δεκέµβριο του 2019, η τσιµεντοβιοµηχανία υπέβαλε ένα φάκελο για τροποποίηση της
άδειάς της. Ήθελε να εισάγει ένα επιπλέον καύσιµο σε µια άδεια
που έχει από το 2014 για συγκεκριµένα απορριµµατογενή εναλλακτικά καύσιµα.
Στις 13 Φεβρουαρίου, -αν δεν κάνω λάθος- το Υπουργείο στέλνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς δηµοσιοποίηση
το φάκελο. Δεν είναι προς διαβούλευση µε βάση τη νοµοθεσία,
είναι προς δηµοσιοποίηση γιατί είναι προσθήκη, είναι τροποποίηση τέτοιου επιπέδου που θέλει µόνο δηµοσιοποίηση.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ενώ κορυφώνεται η πανδηµία, δεν µπορούν τα συλλογικά όργανα να συνεδριάσουν, δεν µπορούν οι πολίτες να ενηµερωθούν και άρα το
δικαίωµα της διαβούλευσης και της δηµοσιοποίησης, που και ο
νόµος προβλέπει, δεν µπορεί να υλοποιηθεί.
Όµως, επιπλέον των αντιθέσεων µε τη µάχη για τη ζωή και µε
τη νοµοθεσία είναι ότι υπάρχει από τον Ιούλιο του 2019 µια συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου και της Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών που επιβάλλει, µάλιστα περισσότερο αυστηρά από τα
ευρωπαϊκά κριτήρια, περισσότερες διαδικασίες ενηµέρωσης,
διαφάνειας και διαβούλευσης.
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Ο λόγος, λοιπόν, για τον οποίον, κύριε Υφυπουργέ, σας υποβάλλουµε την ερώτηση είναι διότι υπάρχει ξεκάθαρη αντίθεση µε
την εθελοντική συµφωνία του Υπουργείου µε τη τσιµεντοβιοµηχανία. Αυτή η συµφωνία πρέπει να υποστηριχτεί και από το Υπουργείο και από τη τσιµεντοβιοµηχανία, όµως κανείς από τους δύο
φορείς, χώρους, δοµές δεν το υποστηρίζουν ούτε η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά ανοίγει µια συζήτηση που προκαλεί
µεγάλες αντιδράσεις στην κοινωνία, δικαιολογηµένα δηµιουργεί
ανησυχία, δηµιουργεί αναξιοπιστία και τελικά το αποτέλεσµα θα
είναι ούτε αξιοπιστία να υπάρχει, ούτε περιβαλλοντική προστασία
να υπάρχει, ούτε να µπορέσουµε να προωθήσουµε την κυκλική οικονοµία για την προστασία του περιβάλλοντος.
Όποιες κι αν είναι οι προθέσεις, το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι την ώρα της µάχης της ζωής να µαθαίνει η κοινωνία
ότι από την διαδικασία της δηµοσιοποίησης χωρίς να τη σεβαστούµε κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν τους όρους περιβαλλοντικής λειτουργίας του εργοστασίου.
Ξέρετε στη Δυτική Θεσσαλονίκη υπάρχουν σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήµατα που αν η πολιτεία δείχνει µια τέτοια στάση έλλειψης δηµοκρατικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας δεν θα
µπορέσουµε να τα λύσουµε και οι εντάσεις θα πολλαπλασιαστούν.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της
Θεσσαλονίκης καταθέσαµε αµέσως µόλις µάθαµε τη δηµοσιοποίηση αυτού του θέµατος µια πρόταση να ανακληθεί η διαδικασία τροποποίησης, να συζητήσουµε λίγο πώς θα προωθήσουµε
την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή για να έχουµε εναλλακτικά καύσιµα που έχουν µόνο το µη ανακτώµενο τµήµα των αποβλήτων που τώρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά ούτε η
ποιότητα της εθελοντικής συµφωνίας, η ποιότητα των εναλλακτικών καυσίµων που προβλέπει η εθελοντική συµφωνία υπάρχει
και µετά να δούµε τι γίνεται από 2014 σε αυτό το εργοστάσιο.
Αν πράγµατι ισχύουν όσα γράφουν στα έγγραφα οι άνθρωποι
της εταιρείας ότι δηλαδή από το 2014 χρησιµοποιούνται εναλλακτικά καύσιµα, που έχουν αδειοδότηση, θα έπρεπε µε βάση τη
συµφωνία του Ιουλίου να έχουν δηµοσιοποιηθεί τα αποτελέσµατα.
Άρα θα έπρεπε το Υπουργείο να περιφρουρήσει τη διαδικασία
για να ενηµερωθεί πρώτα η κοινωνία, να συζητήσουµε ποια είναι
η κατάσταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε και δευτερολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ:…ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιο είναι
το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να γίνει αυτή η αλλαγή και
µετά, κύριε Υφυπουργέ, να προχωρήσουµε.
Αυτό το επιβάλλει και η εθελοντική συµφωνία που υποθέτω ότι
η διοίκησή σας συνεχίζει να την υποστηρίζει, γιατί είναι συµφωνία
την οποία υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Θα θέλαµε, όµως, την τοποθέτησή σας για το τι κάνουµε τώρα.
Συνεχίζουµε µε παραβίαση της συµφωνίας; Προσβάλλουµε την
κοινωνία, δηµιουργούµε ανησυχία, αναξιοπιστία; Θα ανακληθεί
η διαδικασία για να γίνει ο δηµόσιος διάλογος;
Υποθέτω ότι και η περιφέρεια και το Τεχνικό Επιµελητήριο και
όλοι οι δήµοι συνηγόρησαν στη δική µας άποψη και θα θέλαµε
την άποψη του Υπουργείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που συµφωνούµε σε πάρα πολλά σηµεία µε τον κ.
Φάµελλο. Πρώτον, συµφωνούµε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις
που έκανε για την Ηµέρα Περιβάλλοντος, ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα, ότι πρέπει κάθε µέρα να εορτάζεται και να εφαρµόζεται η προστασία του περιβάλλοντος, και όχι µια φορά τον
χρόνο. Σε αυτό νοµίζω έχουµε απολύτως την ίδια άποψη. Επίσης,
χαίροµαι που συµφωνεί ο κ. Φάµελλος, πρώτον, ότι η καύση των
εναλλακτικών απορριµµάτων είναι κάτι για το οποίο προσφέρεται, ιδιαίτερα, η ελληνική πραγµατικότητα και ότι αυτή η καύση
έχει προτεραιότητα από την ταφή και επίσης ότι πρέπει να εφαρµόζεται η εθελοντική συµφωνία µεταξύ τσιµεντοβιοµηχανιών και
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του κράτους, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σε όλα αυτά συµφωνούµε.
Άρα, ποιο είναι το ερώτηµα; Ας αρχίσουµε από την ΑΕΠΟ του
εργοστασίου. Η ΑΕΠΟ του εργοστασίου τροποποιείται µε βάση
τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η
δηµοσιοποίηση είναι προφανώς µια µορφή µε την οποία όλοι οι
ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται. Το ότι προηγήθηκε η περίοδος
του κορωνοϊού δεν σηµαίνει ότι κάποιος δεν µπορεί να διαβάζει
ή δεν σηµαίνει ότι δεν συνέρχονται τα όργανα τα οποία διαβουλεύονται, τα δηµοτικά συµβούλια, οι επιτροπές των δήµων, των
περιφερειών. Προφανώς σε όλη αυτή την περίοδο συνέρχονταν
µε τηλεδιάσκεψη, αν όχι διά ζώσης. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα και προφανώς δεν σταµατά η ζωή ούτε όλες οι άλλες διαδικασίες, επειδή µας έτυχε αυτή -η τεράστια βέβαια- κρίση από
τον κορωνοϊό, όπως και σε πολλά άλλα πράγµατα. Εδώ η Βουλή
δούλευε ακόµα, δεν θα δούλευε το δηµοτικό συµβούλιο; Απόδειξη εξάλλου είναι ότι έβγαλαν, και η Περιφερειακή Ένωση
Δήµων και Κοινοτήτων –αν θυµάµαι καλά- και οι ενδιαφερόµενοι
δήµοι έβγαλαν απόφαση. Διαφωνούσαν, αλλά µπόρεσαν και
έβγαλαν την απόφαση, δηλαδή λειτουργούσαν τα όργανα. Το να
διαφωνείς, έχεις κάθε δικαίωµα ασφαλώς, αλλά το να λέµε ότι
δεν λειτουργούσαν τα όργανα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν υπήρξε
επαρκής δηµοσιοποίηση δεν έχει βάση.
Επίσης, υποθέτω ότι συµφωνούµε απολύτως µε τον κ. Φάµελλο ότι η καύση των εναλλακτικών απορριµµάτων είναι εξαιρετικά θετικό πράγµα, πρώτον, γιατί µειώνει τη χρήση των
ορυκτών καυσίµων και άρα περιορίζει δυσµενείς συνέπειες που
έχει η εξόρυξή τους, δεύτερον, γιατί µειώνει την εκποµπή αερίων
του θερµοκηπίου, εφόσον µειώνεται πάλι η κατανάλωση των
ορυκτών καυσίµων και, τρίτον, γιατί µεγιστοποιείται η ανάκτηση
ενέργειας από τα εναλλακτικά καύσιµα τα οποία καταναλώνονται. Σε αυτό υποθέτω συµφωνούµε, διότι όλα αυτά που είπαµε
µέχρι αυτή τη στιγµή είναι γραµµένα στη συµφωνία µεταξύ των
τσιµεντοβιοµηχανιών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Όσον αφορά το ζήτηµα της ΑΕΠΟ -θα σταµατήσω εδώ, θα
κλείσω αυτό, και µετά θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου- διαβάζω το εξής σηµείο από τη συµφωνία αυτή στην οποία αναφερθήκαµε: Το κράτος οφείλει να τηρεί τις προθεσµίες του
ν.4014/2011 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εργοστασίων τα οποία έχουν υποβάλει αίτηµα ή θα υποβάλουν αίτηµα
τροποποίησης της ΑΕΠΟ για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων. Αυτό είναι, αυτό λέει η συµφωνία, αυτό είχε συµφωνήσει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος επί υπουργίας του κ. Φάµελλου και
αυτό κάνουµε κι εµείς.
Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου για τα
υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα κατ’
αρχάς να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Δεν έβαλα ποτέ στο στόµα σας
λόγια, µην επιχειρείτε να βάλετε στο δικό µου. Δεν συµφωνούµε
σε πάρα πολλά πράγµατα, κύριε Υφυπουργέ. Κατ’ αρχάς πρέπει
να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Την περίοδο της πανδηµίας υπήρχαν
µέτρα περιορισµού συναθροίσεων, κυκλοφορίας, συνελεύσεων
και δεν µπορούσαν τα όργανα να συνεδριάσουν και δεν µπορούσαν οι πολίτες να ενηµερωθούν. Μην λέτε ότι όλα µπορούσαν να
γίνουν κανονικά. Εσείς -και εµείς το υποστηρίξαµε- ζητήσατε να
υπάρχει περιορισµός πολλών λειτουργιών για να υπάρχει υγειονοµική προστασία. Είναι αυθάδεια προς την κοινωνία να λέτε
ότι µπορούσε η κοινωνία κανονικά να ενηµερωθεί και να συγκεντρωθεί και να συζητήσει και πιθανά να διαδηλώσει ή να αντιδράσει, όταν ζητήσαµε όλοι να υπάρχουν υγειονοµικοί κανόνες. Και
καλά κάναµε και το ζητήσαµε. Προσβάλλετε και την επιστήµη και
την αγωνία του κόσµου. Επιπλέον, αναφέρεστε σε αποφάσεις
της περιφερειακής ένωσης δήµων, παραδείγµατος χάριν, που
σας ζητάει «να παγώσει η διαδικασία τροποποίησης και να τεθεί
το θέµα σε διαβούλευση όταν έρθει η κανονικότητα». Ωραία, το
ερώτηµά µας είναι αυτό και είναι απλό: Εφόσον εµείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία, όλη η περιφερειακή ένωση
δήµων -που δεν τους λες και όλους τους δηµάρχους όργανα του
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ΣΥΡΙΖΑ- συµφωνούν στο να παγώσει τη διαδικασία, τι θα κάνει
το Υπουργείο; Δεν µας απαντήσατε. Ο κύριος περιφερειάρχης
προχθές έκανε πάλι αντίστοιχη δήλωση, που είπε ότι υποστηρίζει
την υποχρέωση κάθε επένδυσης να έχει τη στήριξη της τοπικής
κοινωνίας –ο κ. Τζιτζικώστας, υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας- και ζητάει αυτό να επιτευχθεί µε διάλογο και τέτοια
διαβούλευση δεν έχει γίνει.
Άρα το ερώτηµα για εσάς είναι: Θα παγώσετε τη διαδικασία
της τροποποίησης; Θα πάµε να κάνουµε µια ουσιαστική συζήτηση, όπως προβλέπει η εθελοντική συµφωνία; Και επειδή δεν
θέλω να βάζετε λόγια στο στόµα µου, τι λέει η εθελοντική συµφωνία; Λέει ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίµων ως µέθοδος διαχείρισης αποβλήτων εφαρµόζεται µόνο όταν έχουν εξαντληθεί
όλες οι διαδικασίες οι προηγούµενες. Γιατί αναφέρεται και σε µη
αξιοποιήσιµα υλικά, γιατί αυτά είναι τα δευτερογενή καύσιµα.
Επίσης, για τις διαδικασίες, θα ήθελα να µου πείτε λοιπόν αφού θέλετε να έρχεστε και θέλει ο κ. Χατζηδάκης να σας στέλνει εδώ για θέµατα που δεν είναι αρµοδιότητάς σας- ποιος είναι
ο συντελεστής ανάκτησης, επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης υλικών στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα, που δίνει τη δυνατότητα να παράγονται τέτοια δευτερογενή καύσιµα, που δεν
έχουν ανακτώµενα και αξιοποιήσιµα υλικά, για να µην χάνει η
ανακύκλωση, να µην χάνει η διαλογή στην πηγή, να µην χάνει η
κυκλική οικονοµία; Γιατί αυτό είναι το ζήτηµα κύριε Υφυπουργέ,
αυτό λέει η εθελοντική συµφωνία.
Όπως επίσης θα ήθελα να µου πείτε πού παράγονται τέτοια
καύσιµα σήµερα στην Ελλάδα. Έρχεστε να απαντήσετε µια ερώτηση, ωραία. Γνωρίζετε, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που κατατέθηκε να αναφέρει από πού προέρχονται αυτά τα καύσιµα; Να το πούµε στην ελληνική κοινωνία, που µας ακούει σήµερα. Γνωρίζετε αν παράγονται τέτοια καύσιµα στην Ελλάδα;
Γνωρίζετε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι προδιαγραφές εξαιτίας
της εθελοντικής συµφωνίας και υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία από πιστοποιηµένο εργαστήριο -και να µου πείτε ποιο είναι
αυτό- που κάνει αναλύσεις στα καύσιµα, ώστε να έχει η τσιµεντοβιοµηχανία «ΤΙΤΑΝ» να χρησιµοποιεί; Γιατί γι’ αυτό έγινε η εθελοντική συµφωνία, κύριε Υφυπουργέ. Έγινε για να πάµε ένα
βήµα παραπέρα, προς την πλευρά της ασφάλειας της κοινωνίας,
της ασφάλειας της υγείας και της ασφάλειας περιβάλλοντος.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι: Όλοι διατυπώνουν ανησυχία, η περιφερειακή ένωση δήµων, ο κ. Καϊτετζίδης –ένα διάστηµα, νοµίζω, ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει να κατέβει και υποψήφιος
δήµαρχος Θεσσαλονίκης, αγαπητός συνάδελφος στην αυτοδιοίκηση ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης- ζητάνε πάγωµα της διαδικασίας,
όλοι οι δήµαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας. Τι θα κάνει το Υπουργείο;
Θα µου και πείτε κάποια πράγµατα πιο συγκεκριµένα, κύριε
Υφυπουργέ. Η εθελοντική συµφωνία δηµιουργεί ένα θεωρηµένο
πλαίσιο και ρωτώ λοιπόν, µε αυτά που λέει η εθελοντική συµφωνία, από τις 3-7 που υπογράφηκε -και εγώ είχα την ευθύνη της
υπογραφής, πράγµατι- συνέστησε επιτροπή διαλόγου και κοινωνικού ελέγχου το Υπουργείο; Διότι το λέει η συµφωνία, αν την
υποστηρίζετε έπρεπε να είχατε κάνει.
Έλεγξε και εξασφάλισε ότι οι τσιµεντοβιοµηχανίες θα έχουν
ετήσιες εκθέσεις; Πού βρίσκεται η ετήσια έκθεση της «ΤΙΤΑΝ»;
Αφού υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2019 η συµφωνία, έπρεπε τον
Δεκέµβριο να κάνει ετήσια έκθεση. Την έχετε στα χέρια σας; Η
κοινωνία την έχει στα χέρια της; Είναι στην εθελοντική συµφωνία
αυτά γραµµένα.
Υπάρχει η πλατφόρµα µέτρησης επτά αέριων ρύπων; Γιατί µε
δική µας πρωτοβουλία εξασφαλίστηκε ότι θα µετράµε επτά αέριους ρύπους online και θα βλέπουν όλοι πολίτες και εµείς εδώ
τις µετρήσεις. Αυτό σηµαίνει περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχει
αυτό σήµερα, κύριε Οικονόµου; Γιατί µε βάση αυτά θα προχωρήσουµε τη συζήτηση.
Υπάρχουν µετρήσεις διοξινών και φουρανίων δώδεκα φορές
τον χρόνο, όπως προβλέπει η εθελοντική συµφωνία; Γιατί είπατε
ότι την υποστηρίζετε. Κι εγώ την υποστηρίζω. Υπάρχουν λοιπόν
αυτές οι µετρήσεις;
Υπάρχει µελέτη διασποράς αέριων ρύπων; Κύριε Πρόεδρε, η
συµφωνία λέει ότι πρέπει να υπάρχει, να τη βλέπει η κοινωνία.
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Υπάρχει ενηµέρωση, συµµετοχή και πλήρης διαφάνεια της δηµοσιοποίησης για την τοπική κοινωνία; Πώς; Όταν ήµασταν κλεισµένοι στα σπίτια, από την πίσω πόρτα, για να υπάρχει
αναξιοπιστία και ανησυχία;
Επόµενο ερώτηµα, που λέει η εθελοντική συµφωνία, έγιναν
έλεγχοι στο σηµείο παραγωγής των δευτερογενών καυσίµων;
Και θέλω να µου πείτε την πιο απλή ερώτηση: Πού παράγονται
αυτά, κύριε Οικονόµου; Σε ποιο εργοστάσιο παράγονται να πάµε
να τα ελέγξουµε; Σε ποια αναφέρεται η µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της τσιµεντοβιοµηχανίας «ΤΙΤΑΝ», γνωρίζετε; Την
έχετε διαβάσει; Και ποιο εργαστήριο πιστοποιεί αυτόν τον
έλεγχο;
Εγώ θέλω να σας πω κάτι που πετύχαµε εµείς, γιατί δεν πέτυχε
το Υπουργείο. Μετά τη διαµαρτυρία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και την επιστολή για διακοπή της διαδικασίας, η οποία έγινε 26
Μαρτίου, µετά άνοιξε µία σελίδα η «ΤΙΤΑΝ», όπου έβαλε την ετήσια έκθεση. Και αφού κάναµε την ερώτηση, στη συνέχεια -αν δεν
κάνω λάθος- στις 13 Μαΐου άνοιξε και την πλατφόρµα συνεχούς
ενηµέρωσης. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που εξαιτίας της
πολιτικής των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εφαρµόζονται, προς όφελος της κοινωνίας, εργαλεία πληροφόρησης και διαφάνειας στην
περιβαλλοντική πολιτική. Αλλά το ερώτηµα είναι εσείς τι κάνετε,
κύριε Οικονόµου; Όχι τι κάνουµε εµείς.
Απλό λοιπόν είναι το ερώτηµα: Θα ανακαλέσετε τη διαδικασία;
Θα ζητήσετε να γίνει δηµόσιος διάλογος, όπως λέει η εθελοντική
συµφωνία; Θα ανοίξουν τα θέµατα της ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη; Και πέστε µου πιο ξεκάθαρα: Πού παράγονται αυτά τα
υλικά; Γνωρίζετε τι λέει η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
Διότι εγώ γνωρίζω. Και θα πάρω τρίτη φορά τον λόγο για να σας
ξεκαθαρίσω πόσο γνωρίζω. Και θέλω την απάντησή σας, κύριε
Οικονόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τρίτη φορά τον
λόγο δεν τον δικαιούστε, κύριε Φάµελλε.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Να αρχίσω από αυτά που αναφέρατε περί προσβολής της κοινωνίας για τη διαβούλευση στην περίοδο του κορωνοϊού κ.λπ.. Δεν υπάρχει καµµία προσβολή της κοινωνίας. Σε
όλη αυτήν την περίοδο η χώρα λειτουργούσε, όχι µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο, αλλά δεν σταµάτησαν τα πάντα ούτε πάγωσαν
τα πάντα. Ψηφίστηκαν σχέδια νόµου στη Βουλή, προχώρησαν οι
επενδύσεις. Δεν σταµάτησε η ζωή γενικώς. Σταµάτησαν οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες ήταν απολύτως απαραίτητο να σταµατήσουν για να µην έχουµε τη διάδοση του κορωνοϊού. Τα
υπόλοιπα λειτουργούσαν, αλλιώς θα είχαµε πεθάνει όλοι.
Άρα, λοιπόν, δεν τίθεται θέµα παγώµατος. Δεν είπε κανείς ότι
θα παγώσουµε τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
στην περίοδο του κορωνοϊού. Και άλλες διαδικασίες προχώρησαν. Θα σταµατούσαµε ειδικά τη συγκεκριµένη;
Εξάλλου, σας απάντησα και πάλι. Το γεγονός και µόνο ότι οι
δήµοι και τα δηµοτικά συµβούλια και η περιφερειακή ένωση
έβγαλαν ανακοίνωση, σηµαίνει ότι και είχαν ενηµερωθεί και µπόρεσαν να λειτουργήσουν και να συνεδριάσουν και να βγάλουν τα
συµπεράσµατα αυτά. Άρα είναι αστείο να συζητάµε για την υποχρέωση να παγώσει το συγκεκριµένο πράγµα, όταν µια σειρά
από άλλα παρεµφερή και σοβαρότερα ζητήµατα λειτουργούσαν
και προχωρούσαν.
Είπατε ότι βάζω λόγια στο στόµα σας. Δεν βάζω λόγια στο
στόµα σας. Εγώ διαβάζω τη συµφωνία αυτή, την οποία έχετε συνυπογράψει και εποµένως θεωρώ ότι τα υποστηρίζετε και εσείς
αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει «στην κατευθυντήρια οδηγία…
» και συνεχίζει «η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα µπορεί να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία -στη µετάβαση- ειδικά σε χώρες µε υψηλό ποσοστό
ταφής όπως η Ελλάδα». Αυτό λέει.
Δεν λέει πουθενά ότι είναι η τελευταία µέθοδος που χρησιµοποιείται ιεραρχικά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λέτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Η τελευταία µέθοδος που χρησιµοποιείται ιεραρχικά, η χειρότερη είναι η ταφή και άρα η καύση, δηλαδή το
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συγκεκριµένο -το λέω συνοπτικά καύση για να µην λέω την
πλήρη ονοµασία- είναι ανώτερη από την ταφή. Αντικαθιστά στη
συγκεκριµένη περίπτωση την ταφή, άρα είναι κάτι που είναι απόλυτα συµβατό και µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε
αυτά που έχετε συνυπογράψει και συνοµολογήσει.
Ως προς το δεύτερο, σας απάντησα και προηγουµένως ότι η
ίδια η συµφωνία, την οποία υποστηρίζετε -και από ό,τι καταλαβαίνω, συµφωνείτε ακόµη µε αυτήν τη συµφωνία- λέει ότι πρέπει
να προχωρούν χωρίς εµπόδια οι διαδικασίες που προβλέπει η
νοµοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτό κάνουµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Χωρίς διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Οι διαδικασίες που προβλέπει η νοµοθεσία,
αυτές οι διαδικασίες προχώρησαν και τώρα.
Τρίτον, ας έρθουµε στην ίδια τη συµφωνία. Είπατε ότι θα
έπρεπε στο τέλος του 2019 να έχει υποβληθεί ετήσια έκθεση και
η έκθεση για το τι έχει γίνει την τελευταία τετραετία, έτσι δεν
είναι; Το διαβάζω τουλάχιστον εδώ, στην ερώτησή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πότε έγινε αυτή η συµφωνία; Στις 3-7-2019. Μου έχει κάνει εντύπωση, πολλές φορές έχω έρθει στη Βουλή να απαντήσω σε
ερωτήσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για νοµοθετήµατα, συµφωνίες, δράσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, οι οποίες έγιναν
τον Ιούλιο του 2019. Τότε τα θυµηθήκατε όλα! Δεν µπορούσατε
να είχατε κάνει αυτή τη συµφωνία ένα χρόνο πιο πριν, µισό χρόνο
πιο πριν, δύο µήνες πιο πριν;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οι υποχρεώσεις σας θα άλλαζαν; Οι
ίδιες θα ήταν και σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µην διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Προφανώς θα µπορούσατε, αλλά δεν το κάνατε.
Γιατί; Δεν ξέρω. Μήπως επειδή θεωρήσατε ότι µε αυτό τον τρόπο
θα κερδίζατε τις εκλογές ή για να βοηθήσετε τη Νέα Δηµοκρατία
να κερδίσει τις εκλογές, θεωρώντας ότι αυτό είναι µια µη δηµοφιλής επιλογή και δράση;
Εν πάση περιπτώσει, είναι περίεργο ότι όλα έγιναν τον Ιούλιο
του 2019 και όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έρχεστε και µας
εγκαλείτε τώρα γιατί αυτό που έγινε τον Ιούλιο του 2019 -δεν έχει
κλείσει ακόµα χρόνος- δεν έχει εφαρµοστεί στο σύνολό του.
Προφανώς, αυτό που έγινε τον Ιούλιο του 2019 για να εφαρµοστεί, πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος γιατί περιλαµβάνει πάρα
πολλές δράσεις. Αρκετές από τις δράσεις αυτές έχουν εφαρµοστεί, βρίσκονται σε διαδικασία και οι υπόλοιπες θα εφαρµοστούν
µε το timing το οποίο είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση.
Τελειώνω µε το εξής. Δεν θα καθυστερήσω. Συγγνώµη, ξέφυγα κι εγώ στον χρόνο. Πολύ σύντοµα να αναφερθώ στις δύο
προθεσµίες που είπατε. Όταν φέρνετε τον Ιούλιο του 2019 αυτή
τη συµφωνία, πότε περιµένετε ότι θα γίνει η έκθεση του πρώτου
χρόνου; Δεν πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από
τότε, λογικά ενάµισης χρόνος; Εφόσον έγινε στα µέσα του 2019,
ώσπου να εφαρµοστεί, να κινητοποιηθούν όλα τα πράγµατα, το
εύλογο για έναν λογικό άνθρωπο είναι στο τέλος του 2020, που
θα έχει περάσει δηλαδή ένας κανονικός χρόνος, να ζητηθεί η
ετήσια έκθεση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και γιατί όταν αντέδρασαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Αυτό το οποίο είναι δε και πραγµατικά περίεργο
και αστείο, υπάρχει µια πρόβλεψη για δεύτερη έκθεση τετραετίας. Τότε γιατί ζητήθηκε η έκθεση τετραετίας;
Πρώτα από όλα, δεν λέει πουθενά η συµφωνία ότι είναι αναδροµική η έκθεση. Δεν το λέει πουθενά. Αν θέλετε να είναι αναδροµική, θα έπρεπε να το βάλετε.
Δεύτερον, αν το λέει –αυτό είναι και το πνεύµα, δεν είναι η
ουσία- θα έπρεπε να είχατε φροντίσει τότε, αφού λειτουργεί από
το 2014 αυτή η µονάδα, αν θυµάµαι καλά, να ζητήσετε µια έκθεση για το τι έγινε εκείνη τη στιγµή, το ίδιο και για τον Βόλο.
Έρχεστε λοιπόν και ζητάτε πράγµατα για τα οποία πραγµατικά
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νοµοθετήσατε την τελευταία στιγµή και µετά µας ζητάτε τα
ρέστα για αυτό που νοµοθετήσατε και είναι λάθος, είναι στραβό!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση επιτρέψτε µου να ανακοινώσω στο
Σώµα τις ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν.
Η πέµπτη µε αριθµό 754/1-6-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
µε θέµα: «Άµεση αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα
όρια δήµων Περιστερίου και Ιλίου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Η δεύτερη µε αριθµό 762/1-6-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Στήριξη των τηλεοπτικών σταθµών και µέσων της περιφέρειας», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 745/27-5-2020 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Φλώρινας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπίστης (Πέτης) Πέρκα προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Κρατική ενίσχυση
της Aegean χωρίς εγγυήσεις για το ελληνικό δηµόσιο», δεν θα
συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης Υπουργού και Βουλευτού.
Προχωρούµε, λοιπόν, στην πρώτη µε αριθµό 748/29-5-2020
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β1’Βόρειου
Τοµέα Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Καιρίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποτελεσµατική στήριξη «προβληµατικών», κατά τον Κανονισµό 615/2014 (EE L
187/26-6-2014), επιχειρήσεων».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Κύριε Καιρίδη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να
ξεκινήσω εκφράζοντας κάτι που είναι πια κοινή πεποίθηση, τόσο
προσωπική όσο θεωρώ πια και καθολική εκτίµηση, ως προς την
αποτελεσµατικότητα του έργου του οικονοµικού επιτελείου στην
αντιµετώπιση ακριβώς αυτής της πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Ωστόσο, µε την επίκαιρη ερώτησή µου θα ήθελα να επισηµάνω
και να ρωτήσω τι µέλλει γενέσθαι σε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα που αφορά, αν όχι το σύνολο, πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, ίσως και την πλειοψηφία τους, σύµφωνα µε κάποιες
µελέτες. Αυτό έχει να κάνει µε τα διάφορα εργαλεία που έχουµε
ανακοινώσει για τη στήριξή τους, στο πλαίσιο της άρσης των
κρατικών ενισχύσεων, τώρα που η Ευρώπη αφυπνίζεται και
υπάρχει η αισιοδοξία στήριξης της παραγωγικής Ελλάδας.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό του 2014 απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη,
όταν µια επιχείρηση είναι προβληµατική, σύµφωνα µε τον ορισµό
που δίνει ο ίδιος ο Κανονισµός. Οι επικρίσεις που µπορεί να κάνει
κανείς για τον Κανονισµό είναι πολλές. Είναι αναχρονιστικός,
είναι αυθαίρετος.
Το τι είναι προβληµατικό και τι όχι, έχει να κάνει µε µια σειρά
από πράγµατα. Αν η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις µε
leasing, έχει αυξήσει τις δανειακές υποχρεώσεις της και έτσι καθίσταται προβληµατική. Έχει να κάνει µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα. Έχει να κάνει ακόµα -και εδώ είναι το τελείως εξοργιστικό- µε το γεγονός ότι το κράτος δεν έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να
εγγράψουν επισφάλειες, να γίνουν προβληµατικές σύµφωνα µε
τον Κανονισµό, ενώ είναι καθόλα βιώσιµες, βιώσιµες µε όλα τα
τραπεζικά κριτήρια, ενήµερες στο δηµόσιο και στις τράπεζες και
βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε στήριξης.
Επειδή λοιπόν το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά το
µέλλον της παραγωγικής Ελλάδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω,
πρώτον αν υπάρχουν σκέψεις διασταλτικής ερµηνείας αυτού του
περιοριστικού Κανονισµού.
Δεύτερον, µπορούµε να προσδοκούµε σε αναθεώρηση του
Κανονισµού;
Τρίτον, εάν, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται τίποτα σε ευρω-
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παϊκό επίπεδο, µπορούµε να προσβλέπουµε στη χρησιµοποίηση
εθνικών πόρων για τη στήριξη όλων αυτών των παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προστασίας
εν µέσω αυτής της καταστροφικής πανδηµίας και της µεγάλης
ύφεσης που θα ζήσουµε το 2020;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σκυλακάκη,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πράγµατι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβληµα.
Ο Κανονισµός για τις κρατικές ενισχύσεις και γενικότερα, όµως,
το θέµα των κρατικών ενισχύσεων είναι στην Ελλάδα µία ιστορία
δύσκολη. Ακόµη και για ενισχύσεις που εµείς θεωρούσαµε περίπου αυτονόητες, όπως ήταν οι ενισχύσεις για τα πυρόπληκτα
που δόθηκαν πριν από δέκα περίπου χρόνια, έχουµε αποφάσεις
από την επιτροπή όπου µας ζητούν επιστροφή όχι αυτών που δεν
πλήρωναν τις υποχρεώσεις, αφού είχαν πάρει κρατικές εγγυήσεις, αλλά αυτών που εκπληρούσαν και που εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν προσφυγές ελληνικών εταιρειών κατά
άλλων ελληνικών εταιρειών που προκαλούν αυτές τις συνέπειες.
Και, βέβαια, ακόµη και ο καινούργιος Κανονισµός, που εκδόθηκε µε την ευκαιρία του COVID-19, και που είχε αυξηµένα -και
έχει αυξηµένα- όρια de minimis, έχει για την Ελλάδα το εξαιρετικά δυσµενές σηµείο -που αναφέρεται και στον παλαιότερο κανονισµό- περί ιδίων κεφαλαίων, που πρέπει να είναι τουλάχιστον
το 50% των αρχικών κεφαλαίων, κάτι το οποίο πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις δεν µπορούν να το επιτύχουν αυτό χωρίς νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις λόγω της δεκαετούς κρίσης, την οποία
όλοι ζήσαµε.
Αυτό είναι ένα πρόβληµα που αναφέρεται πιο πολύ στις δυνατότητές µας στην Ευρώπη. Βεβαίως, οι διαπραγµατευτικές δυνατότητες της Ελλάδας στην Ευρώπη σε αυτό το θέµα δεν είναι
απεριόριστες. Είµαστε ένας στους είκοσι οκτώ και υπάρχει και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις.
Επιδιώκεται να υπάρχει ένα καλύτερο de minimis στα επόµενα
χρόνια. Και, ενδεχοµένως, µία λύση του προβλήµατος θα είναι
να διευκολύνουµε τις επιχειρήσεις όχι µε το de minimis του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά δίνοντάς τους, σε αυτή τη
συγκυρία, τη δυνατότητα να έχουν µία βεβαιότητα ότι θα πάρουν
το de minimis των εποµένων ετών, έτσι ώστε να µπορέσουν -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των επιστροφών- να ανταποκριθούν.
Δεν είναι ένα εύκολο πρόβληµα. Και την επιστρεπτέα προκαταβολή τη βάλαµε, γιατί ξέραµε ότι είναι ένα εργαλείο που, τουλάχιστον, στα όρια του κλασικού de minimis, των 200.000, µπορεί
να λειτουργήσει. Ζητάµε µία πολύ µικρή γραφειοκρατική διαδικασία -υπεύθυνες δηλώσεις- για να δώσουµε τα χρήµατα εκεί.
Όµως, δεν είναι ένα πρόβληµα που µπορεί να λυθεί µε εθνικούς
πόρους, διότι οι εθνικοί πόροι, όπως ξέρετε, έχουν ακριβώς την
ίδια αντιµετώπιση µε τους πόρους του ΕΣΠΑ από την ώρα που
κάποιος προσφύγει.
Αυτά συνέβησαν -σας θυµίζω- και στην περίπτωση των εγγυήσεων που δόθηκαν στις επιχειρήσεις το 2007 µε τα πυρόπληκτα
και τώρα καλούνται να τις επιστρέψουν.
Θα προσπαθήσουµε στην Ευρώπη. Θα αναζητήσουµε δηµιουργικούς τρόπους εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι, όµως, ένα εύκολο πρόβληµα για να λυθεί και δεν θα ήθελα να δώσω ψεύτικες
ελπίδες στις επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστούµε.
Κύριε Καιρίδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και
για το θάρρος και για την ειλικρίνεια.
Θα σας παρακαλούσα, κατ’ ελάχιστον, να πούµε -για να µη δηµιουργούµε µία σύγχυση στην παραγωγική Ελλάδα- ότι έχουµε
να κάνουµε, κατ’ αρχάς, µε βιώσιµες επιχειρήσεις. Διότι άκουσα
την Πρόεδρο της νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας, την κ. Χατζηπέτρου, καθ’ όλα σεβαστή, να λέει ότι, «Εµείς δεν θα στηρίξουµε
κουφάρια».
Θέλω, λοιπόν, να υπογραµµίσω το γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις
οι οποίες επιβίωσαν της δεκαετούς κρίσης, είναι οι ήρωες της
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Ελλάδας. Είναι, πραγµατικά, οι ήρωες -ως επί το πλείστον- της
Ελλάδας, διότι επιβίωσαν της θύελλας του 2010 - 2011 και της
δεύτερης θύελλας που τους έπληξε το 2015 χωρίς τράπεζες. Και
βρίσκονται το 2020 σε µία κατάσταση που καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν βρίσκεται. Κατά συνέπεια, αν υπάρχει µία χώρα
η οποία δικαιούται εξαίρεσης, αυτή είναι η Ελλάδα.
Δεν έχουµε να κάνουµε µε µη βιώσιµες επιχειρήσεις. Δεν
έχουµε να κάνουµε µε επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν και δεν
εξυπηρετούν τα δάνειά τους ή δεν συνεισφέρουν στο δηµόσιο
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς
επειδή τα ίδια κεφάλαια έχουν πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο
νούµερο, καθίστανται προβληµατικές και δεν µπορούν.
Θεωρώ ότι κατ’ ελάχιστον το δηµόσιο θα πρέπει στις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις να είναι εντάξει, να
τους δώσει τη ρευστότητα που τους στερεί και να αποπληρώσει
τις υποχρεώσεις του.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο ζήτηµα -το έχουµε και κατ’
ιδίαν συζητήσει- των ενισχύσεων που είχαµε από το 2010 -του
12%- σε περιοχές της χώρας εξαιρετικά ευαίσθητες, όπως είναι
η Θράκη, ακριτικές περιοχές, που δεν έχουν πάρει αυτές τις επιδοτήσεις. Έχουν εγγράψει τις συγκεκριµένες οφειλές ως επισφάλειες, έχουν καταστεί, δηλαδή, προβληµατικές εξαιτίας του
κράτους που δεν τις έχει εξοφλήσει και τώρα δεν έχουν εισπράξει ούτε τις αρχικές οφειλές του δηµοσίου, ούτε σε αυτά τα εργαλεία στήριξης περί προβληµατικών µπορούν να µπουν, διότι
κατέστησαν προβληµατικές εξαιτίας του κράτους.
Θα σας παρακαλέσω να δείτε αυτό το θέµα µε πολλή προσοχή
και µεγάλη ευαισθησία, διότι απειλούνται οι θέσεις εργασίας,
απειλείται η ζωή χιλιάδων εργαζοµένων σε όλη τη χώρα. Ένας
παραγωγικός ιστός, ο οποίος αφού υπέστη όλα αυτά που υπέστη, θα είναι κρίµα τώρα, την ώρα που µπορεί να χαράξει η ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον το 2021, να µην φτάσει στην πηγή
του νερού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Κοιτάξτε, και το 12% εµπίπτει στην ίδια περίµετρο των κρατικών ενισχύσεων. Εξ ου και σταµάτησε κάποια στιγµή. Και αυτή
είναι η πραγµατική δυσκολία, την οποία έχουµε. Ενδεχοµένως
θα έπρεπε να αναζητήσουµε και άλλα εργαλεία. Το σκεπτόµουν
από τον καιρό που το κουβεντιάσαµε εξωδίκως. Θα έπρεπε,
ίσως, να ενθαρρύνουµε και φορολογικά την είσοδο νέων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις µας ή και τις συγχωνεύσεις µεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες µε τις παρούσες
συνθήκες και τις φορολογικές και τις αδειοδοτικές. Και όσον
αφορά στις επιχειρήσεις, η γνώµη µου είναι, αν θέλετε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στο τέλος του 2019, µε
όποιους όρους κι αν το έβλεπες, ήταν απολύτως βιώσιµες. Και ο
Κανονισµός εδώ εφαρµόζεται λανθασµένα στην Ελλάδα, διότι ο
Κανονισµός δεν έχει λάβει υπ’ όψιν του τι µπορεί να συµβαίνει
µετά από µία µακρά περίοδο κρίσης. Κανονικά, λοιπόν, θα
έπρεπε να λαµβάνεται αυτό υπ’ όψιν.
Θα προσπαθήσω να σας το πω διαφορετικά: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ανάµεσα στις ηπείρους, στις θαλάσσιες ζώνες που
υπάρχει πολύ µεγάλο βάθος και ενώνονται οι τεκτονικές πλάκες,
ζουν κάτι υπερβακτήρια υπό συνθήκες πίεσης χιλιοµέτρων και
µε θερµοκρασία πάνω από εκατόν είκοσι βαθµούς και επιβιώνουν
αυτά τα υπερβακτήρια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις µοιάζουν µε
τέτοια υπερβακτήρια που πέρασαν όλα αυτά και επιβιώνουν σήµερα και από τον COVID-19. Δηλαδή, πέρασαν δέκα χρόνια τη
µεγαλύτερη ύφεση και τώρα «τρώνε» την ακόµα µεγαλύτερη
ύφεση.
Συνεπώς, πρέπει να δώσουµε έναν πραγµατικό αγώνα µε ό,τι
εργαλεία έχουµε για να τις κρατήσουµε ζωντανές. Να ξέρετε ότι
το Υπουργείο Οικονοµικών αυτό πραγµατικά το πιστεύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
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σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
Συνεχίσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 749/29-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα για την στήριξη του εµπορίου χωρίς
δηµοσιονοµικό κόστος».
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας την απάντησή σας στην
προηγούµενη ερώτηση του συναδέλφου δεν µπόρεσα να αποφύγω τη σκέψη πώς εσείς ένας γνήσια φιλελεύθερος πολιτικός
καλείστε από την ιστορία και τις εξελίξεις να λάβετε όλα εκείνα
τα προστατευτικά µέτρα που απαιτούνται για να διασώσουµε ό,τι
µπορούµε να διασώσουµε από αυτήν την πρωτοφανή πανδηµία
και µετά από δεκαετή κρίση. Τα πάντα ρευστά, τα πάντα ρει, λοιπόν.
Και πράγµατι καινούριες ασθένειες µε παλιά φάρµακα σπανίως αντιµετωπίζονται και όταν αυτό γίνεται, γίνεται εν µέρει. Θέλουµε καινούρια εργαλεία, όπως είπατε προηγουµένως, θέλουµε
φάρµακα για να αντιµετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής κρίση.
Βλέπω ότι γίνεται δουλειά.
Για παράδειγµα ορθώς νοµοθετήσατε την επέκταση της αποπληρωµής των επιταγών για εβδοµήντα πέντε ηµέρες στις 30
Μαρτίου. Βεβαίως είναι ένα µέτρο το οποίο εκµεταλλεύτηκαν
πολλοί, και όσοι είχαν να πληρώσουν και όσοι δεν είχαν να πληρώσουν και δηµιούργησε και ορισµένες δυσλειτουργίες στην
αγορά, αλλά ο στόχος επετεύχθη. Αυτοί που βρέθηκαν σε αδυναµία λόγω της πανδηµίας προστατεύτηκαν µε τις δικές σας
αποφάσεις.
Έρχοµαι, λοιπόν, συµπληρωµατικά µε τη σηµερινή ερώτηση
να σας ζητήσω να λάβετε όλες εκείνες τις αναγκαίες αποφάσεις
ώστε να προστατευτεί ένα κοµµάτι του εµπορίου και της επιχειρηµατικότητας που είχε εκδώσει επιταγές λήξης από 10 µέχρι
30 Μαρτίου µε την επέκταση της αναγγελίας στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»
τουλάχιστον κατά εβδοµήντα πέντε ηµέρες και για αυτούς. Γιατί
όπως όλοι γνωρίζουµε η αναγγελία για µια απλήρωτη επιταγή
σήµερα συµβαίνει σε τριάντα ηµέρες.
Και γιατί το ζητάω αυτό, κύριε Υπουργέ; Η αναταραχή από τον
κορωνοϊό στην αγορά ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου. Ορθά η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκλεισε τα
σχολεία στις 11 Μαρτίου. Στις 13 Μαρτίου έκλεισε η εστίαση και
εν τέλει στις 17 Μαρτίου έκλεισαν και τα εµπορικά καταστήµατα.
Ο εµπορικός, επαγγελµατικός και επιχειρηµατικός κόσµος είχε
εκδώσει κάποιες επιταγές πιθανότατα στην αρχή της χρονιάς και
πίστευε ότι εφόσον προηγουµένως θα έχει καλύψει όλες τις υπόλοιπες ανάγκες τις τελευταίες ηµέρες θα εργαστεί για να καλύψει και την επιταγή του. Έτσι συµβαίνει διαφορετικά δεν υπάρχει
ανάγκη επιταγών. Όποιος έχει να πληρώσει cash δεν έχει ανάγκη
επιταγής. Κατά συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να αιωρούνται στο κενό µεταξύ των µέτρων και της νοµοθεσίας.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δούµε την επέκταση της
αναγγελίας αυτών των επιταγών γιατί έχουµε αρκετά κόκκινα δάνεια, έχουµε αρκετό κόσµο στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και δεν προσφέρει
τίποτα στην οικονοµία να προσθέσουµε και άλλους ανθρώπους
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν ευθύνονται για το
γεγονός ότι έκλεισαν τα µαγαζιά τους για ένα τόσο µεγάλο διάστηµα.
Θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι ένα πραγµατικά δύσκολο θέµα γιατί, όπως ξέρετε, για κάθε
έναν που εκδίδει µία επιταγή υπάρχει και ο παραλήπτης της επιταγής που την κοµίζει στην τράπεζα, ο κοµιστής. Συνεπώς όταν
ωφελείς τον έναν αντίστοιχα βλάπτεις τον άλλον. Γι’ αυτό πρέπει
κανείς να κινείται µε πολλή προσοχή και είναι µια λεπτή ισορροπία µεταξύ των δύο πλευρών.
Σε ό,τι αφορά τις επιταγές της περιόδου αυτής µετά τις 11
Μαρτίου στην ουσία εµείς νοµοθετήσαµε -και υπήρξε και δική
µου συµµετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία- από τις 30 Μαρτίου.
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Αυτό δίνει περίπου είκοσι ηµέρες σε σχέση µε το κλείσιµο των
µαγαζιών. Αντιλαµβάνοµαι ότι στις είκοσι ηµέρες µπορεί να
υπήρχαν ειδικά στο τελευταίο δεκαήµερο από τις 20 και µετά γιατί αν θέλετε δεν µπορώ να δικαιολογήσω κάποιον που δεν
πληρώνει την επιταγή στις 12 Μαρτίου επειδή έκλεισε το µαγαζί
του στις 11. Αυτό δεν µπορεί να δικαιολογηθεί- αλλά αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιος που έχει κλειστό µαγαζί δέκα ηµέρες και χάνει
τον τζίρο δέκα ηµερών όντως µπορεί να βρεθεί σε δεινή θέση
χωρίς δική του ευθύνη.
Συνεπώς έχουµε την πρόθεση να επανέλθουµε σε αυτό το
θέµα άµεσα για ένα κόµµατι αυτής της περιόδου που αναφέρεστε. Δεν έχουµε καταλήξει ακόµη στον χρόνο. Θα προσπαθήσουµε να είµαστε δίκαιοι έναντι των ανθρώπων.
Όπως έχουµε την πρόθεση να δούµε και τι θα γίνει ειδικά σε
κάποιες τουριστικές περιοχές. Μου έχει θέσει το θέµα η συνάδελφός σας η κ. Ιατρίδου πολύ έντονα για τα Δωδεκάνησα όπου
το διάστηµα το επίµαχο δεν είναι µέχρι τις 31 Μαΐου, που ίσχυσε
η αναστολή, αλλά το µετά τις 31 Μαΐου ειδικά για τις επιχειρήσεις
που είναι απολύτως ή πάρα πολύ έντονα εποχικές.
Είναι κάτι που µελετάµε και ελπίζω ότι την επόµενη εβδοµάδα
ή ίσως την µεθεπόµενη θα µπορέσουµε να έχουµε αναγγελία
µίας πρωτοβουλίας που θα καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις και
αυτές που αναφέρατε, κύριε Βουλευτά, και τη δεύτερη. Δεν είναι
εύκολο, επαναλαµβάνω, αλλά αντιλαµβανόµαστε ότι δεν πρέπει
επιχειρήσεις που µπορούν να επιβιώσουν να καταστραφούν γιατί
δεν θα έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα την ώρα ακριβώς που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτό, για να βοηθηθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπουκώρος για τη δευτερολογία του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που η
ερώτησή µου στέκεται αφορµή να δηµοσιοποιήσετε τις σκέψεις
σας που υπήρχαν για αυτό το ζήτηµα και για τις δύο περιπτώσεις, και για το διάστηµα 10 Μαρτίου µε 30 Μαρτίου, αλλά και
για τους ξενοδόχους µας σε πολλές τουριστικές περιοχές της
χώρας µετά την 30η Μαΐου.
Πράγµατι δεν πρέπει να µαυρίσουµε επιχειρήσεις, που τώρα
που ανοίγουν και πάλι µπορούν να σταθούν στα πόδια τους,
επειδή είχαν την ατυχία, επειδή έτυχε η ιστορία της πανδηµίας.
Όσο για το διάστηµα του Μαρτίου εγώ θα έλεγα να το δείτε
µε ευρύτητα πνεύµατος από 10 µέχρι 30 Μαρτίου. Γιατί, κύριε
Υπουργέ, σας θυµίζω, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα από εµένα,
η αναταραχή στην αγορά και η αβεβαιότητα είχε ξεκινήσει από
τις αρχές Μαρτίου έντονα και στη χώρα µας και όλοι περιµέναµε
τα µέτρα µε αποτέλεσµα να έχουµε µια καθίζηση, όπως λένε και
τα στοιχεία, εκείνες τις ηµέρες.
Εγώ χαίροµαι πάντως, που βλέπετε και αυτά τα ζητήµατα οµάδων της επιχειρηµατικότητας, του εµπορίου και των ελευθέρων
επαγγελµατιών που µπορεί να µην είναι η πλειοψηφία. Ξέρετε,
οι περισσότερες επιταγές 10, 11, 12, 15 Μαρτίου πληρώθηκαν.
Λίγες είναι που δεν πληρώθηκαν. Τις επόµενες ηµέρες άρχισαν
να µην πληρώνονται οι επιταγές γιατί εισήλθαν σε µια αβεβαιότητα οι επιχειρηµατίες και οι έµποροι που σου λένε «πότε θα
ανοίξουµε, τι θα γίνει, να κρατήσουµε ορισµένα χρήµατα για την
οικογένεια». Δεν είχαν αρχίσει να ανακοινώνονται τα µέτρα της
Κυβέρνησης τα ενισχυτικά.
Ως εκ τούτου αντιλαµβάνοµαι ότι σας απασχολεί πλήρως το
ζήτηµα αυτό. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση και την εξαγγελία ότι και την επόµενη εβδοµάδα ίσως να
έχουµε αποφάσεις της Κυβέρνησης για το θέµα αυτό.
Θα µου επιτρέψετε χωρίς να επιζητώ κάποια απάντηση να σας
ζητήσω να δείτε και ένα άλλο θέµα, τα υπόλοιπα του τελευταίου
αναπτυξιακού νόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πολύ για την
επιχειρηµατικότητα, θα γνωρίζετε ασφαλώς τι έχει συµβεί.
Έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις µικροµεσαίων ή και µεγαλύτερων επιχειρήσεων, υγειών επιχειρήσεων που δεν έχουν καθόλου
δυσµενή στοιχεία και το κράτος αδυνατεί να τους πιστώσει τις
φοροαπαλλαγές που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, µε αποτέλεσµα να είναι έκθετοι στις αρχές είσπραξης δηµοσίων εσό-
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δων, να επιβάλλονται πρόστιµα, τα οποία βεβαίως σίγουρα µε
αποφάσεις της Κυβέρνησης θα καταπέσουν στο επόµενο διάστηµα. Ωστόσο, επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του εξωτερικού δείχνουν µια
δυσµενή εικόνα και είναι εξωστρεφείς, εξαγωγικές επιχειρήσεις
αυτές. Δεν θέλω καµµία απάντηση για αυτό το ζήτηµα εκτός αν
εσείς το επιθυµείτε. Το θέτω εδώ δηµοσίως χωρίς να έχω καµµιά
πρόθεση αιφνιδιασµού. Σε συνέχεια της ερώτησης του κ. Καιρίδη
είναι αυτό το σχόλιο.
Να δούµε και αυτό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, που ξέρω ότι
σας απασχολεί και ετοιµάζετε κάποιες ΚΥΑ. Τα γνωρίζουµε όλα
αυτά. Αν θέλετε και δηµοσιογραφικά µεταδίδονται στα µέσα ενηµέρωσης.
Ωστόσο αναµένουµε την απόφασή σας για αυτές τις επιταγές
και για τις τουριστικές περιοχές και για το µικροµεσαίο εµπόριο
για να µην οδηγηθούµε στον θάνατο του εµποράκου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα του αναπτυξιακού νόµου, όπως γνωρίζετε, είναι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Σας θυµίζω ότι το Σώµα ψήφισε µια αύξηση του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων πολύ σηµαντική, από τα 750 εκατοµµύρια στο ένα δισεκατοµµύριο. Δώσαµε,
λοιπόν, χώρο δηµοσιονοµικό για να αντιµετωπιστούν όσο ταχύτερα γίνεται αυτού του είδους τα προβλήµατα.
Επίσης, έχουµε επιταχύνει πάρα πολύ και την πληρωµή των
επιστροφών ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ο µέσος χρόνος
τώρα έχει πάει στους δύο µήνες και µένει µόνο το κοµµάτι όπου
γίνονται κάποιοι έλεγχοι, δηλαδή το δειγµατοληπτικό µέρος των
ελέγχων που έχει λίγο βραδύτερη αποπληρωµή και µπορεί και
αυτό να το δούµε. Γενικότερα, θα προσπαθήσουµε ό,τι εργαλεία
ρευστότητας έχουµε να τα αξιοποιήσουµε µέσα στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής λογικής και χωρίς να χαλάµε την κουλτούρα
συµπεριφοράς που έχουµε διαµορφώσει αυτά τα τελευταία χρόνια. Η κρίση είχε πολλά κακά αλλά κράτησε ζωντανούς κατά
κύριο λόγο αυτούς που ήταν συνεπείς και προσεκτικοί –εννοώ η
προηγούµενη κρίση- και δεν θα θέλαµε τη συνέπεια και την προσοχή αυτή να την χαλάσουµε µε τα µέτρα που λαµβάνουµε. Γι’
αυτό και προσπαθούµε να είµαστε όσο γίνεται πιο εξατοµικευµένοι στα µέτρα και να προσθέτουµε στην πορεία λύσεις σε προβλήµατα που ανακύπτουν. Γι’ αυτό κρατάµε και πόρους
διαθέσιµους στον βαθµό που µπορούµε για να µπορεί κανείς να
επιλύει προβλήµατα.
Σας θυµίζω την ιστορία –την έλεγε πάντα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε αυτήν την Αίθουσα- του καλού Σαµαρείτη που τον
θυµόµαστε, όχι γιατί ήταν καλός, αλλά γιατί είχε και χρήµατα για
να είναι καλός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 755/1-6-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου
Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Μέριµνα της Κυβέρνησης για τους εργαζόµενους που βρίσκονται σε µακροχρόνια επίσχεση εργασίας χωρίς
παράλληλη απασχόληση». Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε σε µια φάση ύφεσης της πανδηµίας.
Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση έλαβε µέτρα για πληττόµενες κατηγορίες συµπολιτών µας. Πράγµατι, σε πολλά από τα µέτρα που
λάβατε δεχθήκατε και προτάσεις της Αντιπολίτευσης και δικές
µας προτάσεις -το έχετε πει και εσείς ο ίδιος- και είναι πολύ σηµαντικό αυτό, γιατί ικανοποιήθηκαν αρκετές κατηγορίες πληττόµενων συµπολιτών.
Δυστυχώς, υπάρχει µία εξαίρεση -δεν γνωρίζω για ποιον λόγοκαι αφορά τους ευρισκόµενους σε µακροχρόνια επίσχεση εργασίας. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν απασχολούνται πουθενά, είναι µόνιµα σε επίσχεση, δεν έχουν βρει άλλη δουλειά, δεν έχουν βρει

14121

τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έµειναν στο έλεος του Θεού, δεν
υπήρξε καµµία πρόνοια στα µέτρα τα οποία έλαβε η Κυβέρνηση
για την ενίσχυση αυτών των ανθρώπων. Αναφέρω ενδεικτικά την
κατηγορία των εργαζοµένων και πλέον σε επίσχεση εργασίας στο
πρακτορείο διανοµής Τύπου «ΕΥΡΩΠΗ», οι οποίοι παραµένουν
ακόµα έτσι και δεν ελήφθη καµµία πρόνοια για βοήθειά τους.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και µία κατηγορία εργαζοµένων οι
οποίοι ήταν σε επίσχεση εργασίας και των οποίων η εταιρεία στη
συνέχεια πτώχευσε και δεν µπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να προβούν σε δικαστική αναγνώριση των απαιτήσεών τους. Ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους στον σύνδικο, όπως απαιτείται και προβλέπεται από τον νόµο, πλην όµως ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει ασφαλιστική κάλυψη πέραν των πέντε µηνών εφόσον δεν υπάρχει
δικαστική απόφαση. Όµως, οι άλλοι όµοιοι εργαζόµενοι, οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι είχαν δικαστικές αποφάσεις, αναγνωρίστηκε µεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη.
Κατόπιν αυτών, στα δύο δεδοµένα ζητήµατα σας ρωτώ τα
εξής: Γι’ αυτούς τους ανέργους που βρίσκονται σε µακροχρόνια
επίσχεση εργασίας προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει κάποια
πρόνοια και να τους ενισχύσει;
Δεύτερον, για τους ευρισκόµενους σε επίσχεση εργασίας, οι
οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικαστική απόφαση και
είναι το πεντάµηνο της κάλυψης από τον ΕΦΚΑ, προτίθεται η Κυβέρνηση να δώσει ένα άλλο βήµα, προκειµένου να τύχουν περαιτέρω κάλυψης, µολονότι οι συνάδελφοί τους είχαν;
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο κ. Μουλκιώτη για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί µου δίνει αυτή την ευκαιρία
σε µια κρίσιµη χρονική στιγµή, διότι µπαίνουµε στη δεύτερη χρονική περίµετρο στην οποία εξελίσσονται τα νέα µέτρα τα οποία
πήραµε ως Κυβέρνηση για την προστασία επιχειρήσεων και εργαζοµένων στη φάση και στην βάση της επανεκκίνησης µε προσεκτικά βήµατα της οικονοµίας µας συνολικά. Δεύτερον, γιατί
αποδέχεται µε την τοποθέτησή του ότι πράγµατι η Κυβέρνηση
πήρε αποφάσεις για την κάλυψη των ανθρώπων της εργασίας,
γενναίες αποφάσεις και άπλωσε το δίχτυ προστασίας σε πάρα
πολλές χιλιάδες εργαζόµενους µέχρι σήµερα. Ταυτόχρονα, να
επιβεβαιώσω και εγώ προς τον συνάδελφο, τον κ. Μουλκιώτη ότι
αυτή η Κυβέρνηση, κύριε Μουλκιώτη, όπως σωστά το είπατε,
ξέρει και να ακούει και να λαµβάνει υπ’ όψιν του και τις τοποθετήσεις των άλλων κοµµάτων. Πράγµατι, πολλές από τις ιδέες και
τις απόψεις που έχετε καταθέσει έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και από
το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά από την Κυβέρνηση, γιατί
αυτό είναι δηµοκρατία, είναι παραγωγή πολιτικής, παραγωγή θέσεων, προτάσεων και γι’ αυτό είµαστε εδώ.
Θέλω, λοιπόν, γι’ αυτό το εξειδικευµένο ερώτηµα το οποίο µου
θέτετε να σας απαντήσω το εξής: Από τη µία πλευρά, η οικονοµική κρίση που βίωνε η χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει ως
συνέπεια την αδυναµία πολλών επιχειρήσεων να καταβάλουν εγκαίρως τους µισθούς των εργαζοµένων τους. Από την άλλη, οι
εργαζόµενοι µένουν απλήρωτοι, δυστυχώς, για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα µη µπορώντας να ανταπεξέλθουν στις καθηµερινές
οικονοµικές υποχρεώσεις και αναζητώντας τρόπους µέσα από
την εργατική νοµοθεσία, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώµατά
τους, καταφεύγουν στην ονοµαζόµενη «επίσχεση εργασίας». Η
επίσχεση εργασίας βρίσκει νοµικό έρεισµα τα άρθρα 325, 329
και 349 του Αστικού Κώδικα. Ως επίσχεση εργασίας ορίζεται το
δικαίωµα του εργαζόµενου να αρνηθεί την παροχή εργασίας έως
ότου ο εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση, που τον βαρύνει
από την εργασιακή σχέση και ως προς την οποία έχει καταστεί
υπερήµερος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξίωση του
εργαζόµενου απέναντι στον εργοδότη για την καταβολή τυχόν
καθυστερούµενων µισθών, επιδοµάτων, εορτών, υπερωριών,
αµοιβών στην αποϋπερεργασία. Προκύπτει, λοιπόν, ένα µέτρο
προστασίας του εργαζόµενου το οποίο διασφαλίζει ότι αυτός θα
λάβει τον µισθό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και αν τελεί η επιχείρηση ή ο εργοδότης.
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Όσον αφορά στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους
εργαζόµενους, που βρίσκονται σε µακροχρόνια επίσχεση εργασίας, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά τη διάρκεια της επίσχεσης
εργασίας διατηρείται η αξίωση του εργαζόµενου επί του µισθού
του και παραµένει η ενεργή ασφαλιστική σχέση αυτού η οποία
συνεχίζει να λειτουργεί υπό τους ίδιους όρους και µε όλες τις
συνέπειες από την άποψη καταβολής εισφορών που θα ίσχυαν
ως εάν ο εργαζόµενος παρείχε κανονικά την εργασία του.
Εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόµιµη, η ασφάλιση συνεχίζεται, όχι όµως πέραν του εύλογου χρόνου διάρκειας αυτής
από τον οποίον οφείλονται αποδοχές, ο οποίος δεν είναι δυνατόν
να υπερβεί, όπως είπατε και εσείς, τους πέντε µήνες, εκτός εάν
προσκοµιστεί αντίθετη δικαστική απόφαση από την οποία να
προκύπτει η µη λύση της εργασιακής σχέσης.
Σε κάθε περίπτωση, για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης οι παραπάνω εργαζόµενοι καλύπτονται από το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν.4670/2020, της
τελευταίας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για
παροχές υγειονοµικής περίθαλψης παρέχεται το δικαίωµα της
ελεύθερης πρόσβασης στις δηµόσιες δοµές υγείας της χώρας
για νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4368/2016 και της υπ’ αριθµ.
ΠΟΛ 25132 ΚΥΑ Β΄/908 περί υγειονοµικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Ειδική πρόβλεψη στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει και
για τους εργαζόµενους σε επίσχεση, οι οποίοι δεν έχουν κάποια
άλλη παράλληλη απασχόληση κατά το χρονικό διάστηµα, που
διαρκεί η επίσχεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 30659/239/1089 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και του άρθρου 20 του
ν.1836/1989 οι εργαζόµενοι, που ασκούν το δικαίωµα επίσχεσης
και παραµένουν άνεργοι επί τρεις µήνες έχοντας πραγµατοποιήσει τουλάχιστον εξήντα ηµέρες εργασίας στο έτος που προηγείται δικαιούνται επίδοµα επίσχεσης εργασίας. Αυτοί, λοιπόν,
δικαιούνται το επίδοµα εργασίας, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της τακτικής επιδότησης ανεργίας, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 4 και 5 του ν.1545/1985.
Εποµένως, οι εργαζόµενοι σε επίσχεση, είτε θα λαµβάνουν το
ειδικό επίδοµα επίσχεσης είτε το τακτικό επίδοµα ανεργίας,
όπως διευκρινίζει η σχετική εγκύκλιος του ΑΕΠ. Στη δευτερολογία µου θα αναφέρω αναλυτικά όλα τα µέτρα που λάβαµε, προκειµένου να προστατεύσουµε από τους παραπάνω
εργαζόµενους σε επίσχεση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μουλκιώτη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι τα θέµατα που αφορούν την επίσχεση και την κάλυψη σύµφωνα µε το άρθρο 325 του Αστικού
Κώδικα και την εγκύκλιο του ΙΚΑ είναι έτσι όπως τα λέτε. Πράγµατι αυτό ισχύει. Ισχύει όµως το πεντάµηνο.
Το ερώτηµα εδώ είναι το εξής: Όταν δεν µπορούν να αναγνωριστούν είναι επίσχεση εργασίας και λόγω πτώχευσης δεν µπορεί
να υπάρξει δικαστική απόφαση παύουν τα καταδιωκτικά µέτρα;
Άραγε, οι εργαζόµενοι αυτοί µόνο αναγγελία κάνουν στο µέσο
του συνδίκου των απαιτήσεών τους. Γιατί αυτοί οι εργαζόµενοι
να µην έχουν την πέραν των πέντε µηνών κάλυψη. Αναφέροµαι
στους ευρισκόµενους σε επίσχεση εργασίας µε αυτόν τον τρόπο.
Εκεί, υπάρχει ένα κενό, το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη -το
γνωρίζουν οι υπηρεσίες σας, αλλά αρνούνται να το εφαρµόσουνέχει γνωµοδοτήσει διαφορετικά σε σχέση µε τη γνωµοδότηση
την οποία επικαλείστε για το πεντάµηνο. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Το ζήτηµα όµως, που αφορούσε το πρώτο σκέλος της ερώτησής µου, κύριε Υπουργέ, αφορά τους ευρισκόµενο σε µακροχρόνια επίσχεση εργασίας. Και αναφέροµαι ενδεικτικά για τους
εργαζόµενους στο πρακτορείο διανοµής Τύπου «ΕΥΡΩΠΗ».
Αυτοί είναι πολλά χρόνια σε επίσχεση εργασίας µε δικαστικές
εµπλοκές και διαµάχες. Όµως, σε αυτό το χρονικό διάστηµα που
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η Κυβέρνηση προέβη σε παροχή κάποιων βοηθηµάτων ως πληττόµενες οµάδες πολιτών, σε αυτούς δεν έλαβε καµµία πρόνοια.
Το ερώτηµά µου –και θα ήθελα στη δευτερολογία σας να το
δείτε και να µας απαντήσετε- είναι το εξής: Προτίθεται η Κυβέρνηση να στηρίξει αυτή την κατηγορία των πληττόµενων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σοβαρό ζήτηµα; Οι άνθρωποι αυτοί είναι
συνέχεια σε επίσχεση. Δεν είναι µια επίσχεση εργασίας που δουλεύουν σε κάποιον άλλον εργοδότη. Μάλιστα, µετά από δική µας
ερώτηση, βγήκε συγκεκριµένη απόφαση στις 30 Απριλίου 2020.
Πράγµατι, καλύφθηκε αυτή η κατηγορία. Είναι γεγονός. Το είχαµε ζητήσει και πράγµατι το αποδεχθήκατε.
Ζητάµε να αποδεχτείτε, λοιπόν, σήµερα, ότι για όσους είναι σε
µακροχρόνια επίσχεση και είναι έρµαια στην τύχη του θεού και
δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν καµµία ουσιαστική ανάγκη την
οποία έχουν µπορεί –και πρέπει- το Υπουργείο να προβεί σε κάποια παροχή συγκεκριµένη εν όψει και της πανδηµίας. Δεν έχουν
άλλη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα έλλειµµα, ένα κενό
για το οποίο δεν έχει ληφθεί καµµία πρόνοια µέχρι τώρα.
Εγώ αυτό ζητάω σήµερα από εσάς, να πείτε για αυτούς τους
ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ευχαριστούµε τον κ. Μουλκιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω ευθέως χωρίς περιστροφές και στερεότυπα.
Για τους µακροχρόνιους σε επίσχεση εργασίας, ναι, θα το εξετάσουµε. Κρατήστε αυτό, κύριε συνάδελφε. Θα το εξετάσουµε
το θέµα αυτό στο Υπουργείο Εργασίας.
Μου δίνεται η ευκαιρία όµως να κάνω µια ανακεφαλαίωση και
να επικαιροποιήσω όλα αυτά τα οποία έγιναν το προηγούµενο
διάστηµα και πολιτικές που σκεφτόµαστε να αναπτύξουµε στο
µέλλον.
Η Κυβέρνηση συνολικά από την πρώτη στιγµή της εµφάνισης
της πανδηµίας στη χώρα µας αντέδρασε µε ταχύτητα, αντανακλαστικά µε πρωταρχικό µέληµα την προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτό.
Ειδικότερα, ως Υπουργείο Εργασίας λάβαµε άµεσα αποφάσεις και εφαρµόσαµε µέτρα έκτακτα και αναγκαία, προκειµένου
να προστατεύσουµε την αγορά εργασίας από τις δυσµενείς επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στην εθνική οικονοµία.
Με τη θέσπιση της ειδικής ρήτρας διατήρησης των υφιστάµενων θέσεων εργασίας αποτρέψαµε πιθανόν µεγάλο κύµα απολύσεων. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» του Μαρτίου,
του Απριλίου και του Μαΐου, στην πρώτη χρονική περίµετρο που
η κρίση χτύπησε την αγορά εργασίας και την οικονοµία.
Με την αποζηµίωση ειδικού σκοπού ενισχύσαµε το εισόδηµα
των εργαζοµένων και δώσαµε ανάσα στις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα καταβάλαµε την ειδική αποζηµίωση των 800 ευρώ σε
οκτακόσιους έξι χιλιάδες εξήντα µισθωτούς των οποίων η σύµβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή. Επίσης, εκατόν ογδόντα µία
χιλιάδες ενενήντα ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιστήµονες
έλαβαν την αποζηµίωση των 600 ευρώ. Ειδική µέριµνα λάβαµε
και για την ιδιαιτέρως κοινωνικά ευαίσθητη οµάδα των ανέργων.
Καταβάλαµε επίδοµα 400 ευρώ σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες
µακροχρόνια άνεργους και επιµηκύναµε τα επιδόµατα ανεργίας
που έληγαν εντός του πρώτου τετραµήνου του 2020 για περίπου
διακόσιες είκοσι χιλιάδες ανέργους.
Απλώσαµε το δίχτυ προστασίας και σε πολλές άλλες ειδικές
κατηγορίες εργαζοµένων, όπως οικοδόµοι, καλλιτέχνες, ξεναγοί,
τουριστικοί συνοδοί, εργαζόµενοι στο Άγιο Όρος, στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία κατηγορία εξ αυτών, είναι και οι εργαζόµενοι σε επίσχεση εργασίας.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 170-78/505 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δικαιούχοι της αποζηµίωσης των 800 ευρώ είναι και οι εργαζόµενοι
σε επίσχεση εργασίας, εφόσον κατά το χρονικό διάστηµα αυτό
απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση εργοδότη και η σύµβασή τους αυτή έχει τεθεί σε αναστολή, όπως και εσείς είπατε.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της από 20 Μαρτίου 2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως ισχύει, ελήφθη ιδιαίτερη µέριµνα
για τους πληττόµενους από την υγειονοµική και οικονοµική κρίση
του κορωνοϊού, µέσω της δίµηνης παράτασης της διάρκειας της
τακτικής επιδότησης ανεργίας για όσους δικαιούχους η επιδότηση έληξε εντός του πρώτου τετράµηνού του 2020 µη εξαιρουµένης και της τακτικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν άσκησης
του δικαιώµατος επίσχεσης.
Συµπερασµατικά, όλοι οι εργαζόµενοι σε επίσχεση εργασίας
που απασχολούνται παράλληλα σε επιχείρηση µε πληττόµενο
ΚΑΔ έλαβαν την αποζηµίωση του ειδικού σκοπού για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η αναστολή των συµβάσεων εργασίας τους.
Όσοι εργαζόµενοι σε επίσχεση εργασίας δεν είχαν παράλληλη
απασχόληση και ελάµβαναν είτε το ειδικό επίδοµα επίσχεσης
είτε το τακτικό επίδοµα ανεργίας επωφελήθηκαν από την παραπάνω παράτασή τους κατά δύο µήνες.
Τηρούµε απαρέγκλιτα την εργατική νοµοθεσία και στηρίζουµε
τους εργαζόµενους έµπρακτα και όχι µε λόγια. Στο επίκεντρο
της πολιτικής µας, κύριε Μουλκιώτη –το έχω ξαναπεί και θα το
επαναλαµβάνω- ήταν και παραµένει ο εργαζόµενος. Ειδικά, από
τότε που ξέσπασε η πανδηµία έχουµε ρίξει όλες µας τις δυνάµεις, όσες δυνάµεις διαθέτουµε και ό,τι όπλα διαθέτουµε σε επίπεδο πολιτικής για να στηρίξουµε τον εργαζόµενο, να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να τον προστατεύσουµε.
Θέλω να σας πω ότι για το επόµενο διάστηµα ούτε θα παραµείνουµε αδρανείς ούτε µε σταυρωµένα τα χέρια, αξιοποιώντας
τα εργαλεία τα οποία -όπως ενηµερωνόµαστε όλοι- έρχονται εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα αξιοποιήσουµε στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Τίποτα δεν σταµατά εδώ. Είµαστε έτοιµοι
να αναπροσαρµόσουµε τις πολιτικές µας για ακόµη περισσότερη
προστασία στους εργαζόµενους και στη διατήρηση θέσεων εργασίας που πράγµατι το 2020 λόγω της πανδηµίας η αγορά εργασίας θα κλονιστεί.
Είµαστε λοιπόν εδώ, ο ένας δίπλα στον άλλο. Συνεχώς, αναπροσαρµόζουµε την πολιτική µας µε ένα και µόνο σκοπό, να στηρίξουµε τους εργαζόµενους, τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες και
όπου υπάρχουν κενά να τα επουλώσουµε και όπου υπάρχουν
ανοιχτές πληγές να τους µειώσουµε την ένταση και τον πόνο που
έχει δηµιουργηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Οι τρεις τελευταίες επίκαιρες ερωτήσεις είναι αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 757/1-6-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Το ορισµό των
εξεταστικών κέντρων µακριά από τον τόπο διαµονής των υποψηφίων της περιφέρειας».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα που σας θέτω ή για την ακρίβεια που σας θέτουν
σύσσωµοι µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί είναι πολύ κρίσιµο
και εξαιρετικά επείγον. Αφορά το διαχρονικό πρόβληµα ορισµού
των εξεταστικών κέντρων µακριά από τον τόπο διαµονής των
υποψηφίων της περιφέρειας που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, το οποίο οξύνεται ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες
λόγω της πανδηµίας.
Το πρόβληµα αφορά τους µαθητές, που είναι αναγκασµένοι
να µεταβούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να εξεταστούν σε ειδικά µαθήµατα, ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, ξένες γλώσσες
και τέσσερα µουσικά µαθήµατα. Αφορά, επίσης, όσους επιθυµούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις εισαγωγής σε ΤΕΦΑΑ,
στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές, Πυροσβεστική Ακαδηµία
και Λιµενικό Σώµα.
Τρίτον, αφορά µαθητές των επαρχιακών ΕΠΑΛ, που υποχρεώνονται σε συνεχή µετακίνηση στα αστικά κέντρα της περιοχής
τους, όπως για παράδειγµα στην Κρήτη από τη Μεσαρά να πάνε
στην πόλη του Ηρακλείου, ή ακόµα και στη µετακίνηση απόλυσης σε νησί, όπως για παράδειγµα από τη Σύµη στη Ρόδο ή από
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την Πάτµο στη Λέρο και πολλά άλλα νησιά, αντί να εξετάζονται
στο σχολείο τους.
Τέταρτον, αφορά τους φυσικώς αδύνατους µαθητές, όπως για
παράδειγµα όσους από τη Λήµνο µετακινούνται στη Λέσβο, ιδιαίτερα αυτούς των επαρχιακών ΕΠΑΛ ακόµα και από µεγάλα
νησιά, όπως η Κεφαλονιά, που προβλέπεται η µετακίνησή τους
στην Πάτρα.
Πέρυσι τέσσερα εξεταστικά κέντρα από τα δέκα που λειτούργησαν στην Αττική για την εξέταση του γραµµικού και του ελεύθερου σχεδίου προορίζονταν αποκλειστικά για την εξέταση
εκατοντάδων µαθητών της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του σχολικού έτους 2019 - 2020 περίπου τετρακόσιοι µαθητές της Κρήτης θα υποχρεωθούν να µεταβούν
στην Αθήνα για να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Πρόκειται για άνιση, κατάφωρη και εξοντωτική και ειδικά φέτος
επικίνδυνη µεταχείριση σε βάρος των µαθητών της περιφέρειας
ιδίως των νησιών και των αποµακρυσµένων περιοχών.
Αλήθεια, έτσι εννοείτε την ίση µεταχείριση των πολιτών, την
ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Αυτές είναι οι βέλτιστες εκπαιδευτικές
πρακτικές και µέθοδοι για την αναβάθµιση του σχολείου. Αυτά
είναι που λέτε και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου για την παιδεία. Είναι περίσσια υποκρισία πραγµατικά!
Και πρέπει να αντιληφθείτε ότι οι καταστάσεις αυτές σε καιρό
πανδηµίας θέτουν σε κίνδυνο µαθητές και τις οικογένειές τους,
µε εκατοντάδες γονείς και µαθητές να συνωστίζονται έξω από
τα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κορωνοϊός; Πού είναι τα υγειονοµικά πρωτόκολλα και οι υπουργικές αποφάσεις περί µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας που
διαφηµίζετε;
Επιπλέον, επιβαρύνονται οικονοµικά µε το κόστος µετακίνησης, επιδεινώνουν τις συνθήκες εξέτασης και διαµορφώνουν
όρους ανισοτιµίας και ειδικά στις παρούσες δύσκολες υγειονοµικές και οικονοµικές συνθήκες, που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για µεγάλο αριθµό υποψηφίων από τη συµµετοχή τους σε
εξετάσεις. Ζητάµε να µπει τέλος σε αυτό το µαρτύριο εδώ και
τώρα.
Και σας ρωτάµε: Τι µέτρα θα πάρετε για να οργανωθεί η εξέταση των ειδικών µαθηµάτων σε τοπικό επίπεδο, για να ληφθούν
µέτρα για τη συµµετοχή των µαθητών της περιφέρειας στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ, σε στρατιωτικές, αστυνοµικές
σχολές, στην Πυροσβεστική Ακαδηµία και το Λιµενικό Σώµα;
Ζητάµε να δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές των ΕΠΑΛ της
υπαίθρου να δώσουν εξετάσεις στα σχολεία, καθώς και στους
φυσικώς αδύνατους σε ειδικά εξεταστικά κέντρα στις περιοχές
όπου φοιτούν µε όρους ισότιµους, όπως και οι άλλοι µαθητές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, καληµέρα.
Είµαι εδώ να απαντήσω εκ µέρους της Υπουργού, κ. Κεραµέως, για το ζήτηµα των πανελλαδικών εξετάσεων και το ιδιαίτερο ζήτηµα το οποίο σήµερα θέτετε, κύριε Συντυχάκη. Όπως
είπατε είναι κρίσιµο, είναι και διαχρονικό. Το να συζητήσουµε σήµερα Παρασκευή 5 Ιουνίου για τις πανελλαδικές που ξεκινάνε σε
λίγες µέρες και µέσω του νοµοσχεδίου, το κάνω µε µεγάλη χαρά.
Μιλάµε, όµως, για ένα ζήτηµα το οποίο θα µας απασχολούσε και
προηγούµενες χρονιές, πιθανότατα να µας απασχολεί και επόµενες.
Όµως, µε µεγάλη χαρά να συζητήσουµε για τις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν και πολλές φορές επιβάλλουν και αυτή
τη µετακίνηση που µακάρι να µην υπήρχε. Πράγµατι το ευκταίο,
το ιδανικό θα ήταν να µην χρειάζεται ιδιαίτερη µετακίνηση σε
καµµία εξέταση. Υπάρχουν, όµως, δεδοµένα.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε ποια είναι τα δεδοµένα. Υπάρχει το
πραγµατικό δεδοµένο ότι σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές που
αναφέρατε, µιλάµε και για τα ειδικά µαθήµατα, το ελεύθερο, το
γραµµικό σχέδιο όπως είπατε και τα µουσικά µαθήµατα, τα οποία
µπορούν να εξεταστούν µόνο σε κατάλληλο περιβάλλον και µε
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τα κατάλληλα µέσα. Ή όπως και στην περίπτωση των φυσικώς
αδύνατων µαθητών που αναφέρετε, χρειάζεται µια ειδικότερη εκπαιδευτική υποστήριξη για την εξεταστική τους διαδικασία. Κυρίως, όµως, χρειάζεται να υπάρχει στις εξεταστικές επιτροπές
επαρκής αριθµός εξειδικευµένου προσωπικού, και το ξέρετε
καλά αυτό ούτως ή άλλως, προς διεξαγωγή της εξέτασης, ειδικά
στα ΕΠΑΛ, που αναφέρατε και στο δεύτερο κοµµάτι της ερώτησης.
Περαιτέρω δε µετακινήσεις ανά την Ελλάδα νοµίζω ότι θα δηµιουργούσαν ίσως και περισσότερα προβλήµατα στη συνολική
εξεταστική διαδικασία απ’ όσα πιθανότατα θα επέλυαν, χωρίς µε
κανένα τρόπο να αποµειώνω τη σηµασία του να µπορεί κάποιος
να δίνει κοντά στο µέρος στο οποίο διαβιεί.
Υπάρχει µια γενικότερη αρχή στο Υπουργείο Παιδείας και αυτή
υπήρχε διαχρονικά. Η αποστολή του Υπουργείου είναι να διασφαλίζει τα µέσα που έχει και που διεκδικεί, εν γένει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση όλων των παιδιών στη διαδικασία των
εξετάσεων, µε λήψη όλων των µέτρων στήριξης των εξεταζόµενων και για τα ειδικά µαθήµατα και τις ειδικές κατηγορίες, αλλά
και την πλήρη στελέχωση των εξεταστικών κέντρων.
Ήδη έχουν ληφθεί και επιπλέον µέτρα για τις κατηγορίες που
αναφέρεστε και εµπίπτουν στην αρµοδιότητά µας. Κάποιες εξ
αυτών που αναφέρεστε δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητά µας.
Μιλήσατε για τις εξετάσεις σε αστυνοµικές, στρατιωτικές και λοιπές σχολές, αλλά φαντάζοµαι ότι βάζετε όλο το πλαίσιο των εξετάσεων. Απλά έχω αρµοδιότητα να απαντήσω για κάποιες εξ
αυτών.
Όπως έχει ληφθεί και η πρόβλεψη για επιπλέον εξεταστικά
κέντρα, για περισσότερα µέλη σε εξεταστικές επιτροπές, παραδείγµατος χάριν των ΤΕΦΑΑ. Ειδικά για τις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα σας δώσω ένα σηµαντικό στοιχείο για την
υγειονοµική εξέταση και την πρακτική δοκιµασία των υποψηφίων
συγκροτούνται επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριµένα
εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσουν επιτροπές υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Αρκαδίας,
Ηρακλείου, Έβρου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας και
Τρικάλων.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου , Κύριε Πρόεδρε, την
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όπως επιθυµείτε.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εσείς επιχειρηµατολογήσατε γιατί γίνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη και µάλιστα µας λέτε είναι ότι 5 του Ιούνη και
στις 15 ξεκινάνε οι εξετάσεις, δεν προλαβαίνετε να πάρετε επιπλέον µέτρα. Έτσι το εξέλαβα.
Αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου. Δεν είναι ευθύνη ούτε των
µαθητών, ούτε των γονέων, ούτε των εκπαιδευτικών. Και λυπούµαστε πάρα πολύ διότι σε αυτές τις κρίσιµες συνθήκες δείχνει
µια αδιαλλαξία το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, αγνοώντας ένα
πλήθος εγγράφων ανακοινώσεων και αποφάσεων φορέων ακόµα
και υπηρεσιακών που απορρίπτουν ένα προς ένα τα διάτρητα
αυτά επιχειρήµατα τα οποία µας λέτε.
Επιτρέψτε µου να πω ότι είναι και απάνθρωπη η στάση, όχι
µόνο του δικού σας Υπουργείου και της Κυβέρνησής σας, αλλά
διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, πολύ δε περισσότερο τώρα
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα αυτά τα έγγραφα θα τα
καταθέσω στα Πρακτικά για να γνωρίζουµε.
Μιλάµε για παρεµβάσεις του γονεϊκού και του εκπαιδευτικού
κινήµατος, της ΑΣΓΜΕ, της Οµοσπονδίας Γονέων Κρήτης, Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων Κρήτης, από την υπόλοιπη Ελλάδα,
των ΕΛΜΕ Κρήτης και Δωδεκανήσου, της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθηµάτων, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων. Όλοι αυτοί έχουν
άδικο; Είναι στο υπερπέραν; Δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς
πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα και το ξέρει µόνο το
Υπουργείο;
Υπάρχουν ψηφίσµατα και κείµενα µε εκατοντάδες υπογραφές.
Υπάρχει µελέτη οµάδας εργασίας εκπαιδευτικών από το Νοµό
Χανίων µε πολύχρονη πείρα στη διδασκαλία των ειδικών µαθη-
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µάτων, στη διεξαγωγή και στη διοργάνωση των εξετάσεων. Εκφράζουν την αντίθεσή τους και επιτρέψτε µου, συντάσσονται
οµόφωνα µε το αίτηµα να εξεταστούν τα ειδικά µαθήµατα σε τοπικό επίπεδο από τους προϊσταµένους εκπαίδευσης Κρήτης, από
την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Υπάρχει απόφαση της ολοµέλειας των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, του περιφερειακού κέντρου εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Όλοι είναι σε πλήρη
αντίθεση µε την πάγια τακτική του Υπουργείου γι’ αυτό το θέµα.
Όταν, λοιπόν, ο ίδιος ο φορέας συντονισµού και παρακολούθησης της εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση δηλώνει την
αναγκαιότητα να µπει τέλος στην άδικη και άνιση τακτική του
Υπουργείου που εξοντώνει τα παιδιά και που δεν έχει και κανένα
παιδαγωγικό υπόβαθρο, τότε υπάρχει θέµα και είστε εκτεθειµένοι.
Δείχνετε ένα άκαµπτο, ταξικό πρόσωπο σε βάρος των παιδιών
και των λαϊκών οικογενειών, ακόµα και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Εδώ δεν εφαρµόζετε ακόµα την υπουργική απόφαση του
2002, που λέει ότι ανάλογα µε τον αριθµό υποψηφίων σε κάθε
ειδικό µάθηµα, µπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μας λέτε ότι δεν υπάρχει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σοβαρά µιλάτε; Εξειδικευµένοι
υπάρχουν πάρα πολλοί. Ειδικά στην Κρήτη που γνωρίζω είναι
πάρα πολλοί οι εξειδικευµένοι. Απλώς ξέρετε ότι έχει κόστος και
δεν θέλετε να επωµιστείτε αυτό το κόστος. Είναι τα λεγόµενα δηµοσιονοµικά τα οποία µας λέτε.
Δηλαδή, κατά την άποψή µας, πρέπει να δείτε τον αριθµό των
υποψηφίων ανά νοµό και περιφέρεια και να συστήσετε εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά µαθήµατα, όπου αυτό απαιτείται και
εσείς δεν το κάνετε. Γιατί; Έχετε αναλογιστεί τι σηµαίνει για αυτούς τους µαθητές και τους συνοδούς από τα νησιά; Δεν φτάνει
ο εξεταστικός γολγοθάς, τους λέτε ότι πρέπει να υποστούν και
τις συνέπειες των επιλογών τους µε απίστευτο υψηλό κόστος µετακίνησης –πλοία, αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία, διατροφή, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, που υπερβαίνει το µηνιαίο
εισόδηµα πολλών λαϊκών οικογενειών- και µε δεδοµένη την επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης από τις αντιλαϊκές πολιτικές τις δικές σας, των προηγουµένων.
Ειδικά τώρα στην Κρήτη ή σε άλλα νησιά λόγω του τουρισµού
και της κατάστασης, που έχει επέλθει σε αυτόν είναι αδύνατο να
συµµετάσχουν αυτά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μαθητές θα αναγκαστούν να ταξιδέψουν µόνοι τους ή δεν θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις λόγω αυτών των οικονοµικών
δυσχερειών. Για µαθητές ή οικογένειες, που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες µπαίνει το εκβιαστικό δίληµµα «να πάµε στις εξετάσεις ή να προστατέψουµε πριν από όλα την υγεία τη δικιά µας,
των οικογενειών µας τώρα λόγω της πανδηµίας;».
Δεν υπάρχει κανένας λόγος επιστηµονικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός, ή έστω οικονοµικός, που να δικαιολογεί τη σύσταση των
εξεταστικών κέντρων που αναλογούν και προορίζονται για την
εξέταση των εκατοντάδων αυτών παιδιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτό, λοιπόν -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- σας ζητάµε
να λάβετε υπ’ όψιν σας την υπουργική απόφαση του 2002, τον
αριθµό των µαθητών ανά νοµό και περιφέρεια, που αποδεικνύει
ότι εκατοντάδες µαθητές συµµετέχουν στις εξετάσεις και έχουν
εγκαίρως κοινοποιηθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες, τις εισηγήσεις
των αρµόδιων τοπικών και περιφερειακών διευθύνσεων -σας τα
είπα- υπεύθυνες δηλώσεις γονέων που λένε ότι ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.
Υπάρχει υπουργική απόφαση από τις 29-5-2020, που ισχύει
από 1η Ιουνίου 2020, που προβλέπει µέτρα για την προστασία
της υγείας των εργαζοµένων στις κεντρικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας. Αυτό γιατί να µην ισχύει αντίστοιχα για τα
παιδιά και τους γονείς που θα πάρουν µέρος στις εξετάσεις
αυτές;
Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήµατα, στα οποία -εν πάση περιπτώσει- είστε υποχρεωµένοι να κάνετε το αυτονόητο και είστε
υπόλογοι απέναντι στις λαϊκές οικογένειες, που σήµερα υποφέρουν λόγω αυτής της αντεργατικής και αντιλαϊκής σας πολιτικής.
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Πάρτε, λοιπόν, θέση άµεσα, να λύσετε αυτό το πρόβληµα για
να σταµατήσει αυτό το µαρτύριο που πραγµατικά αντιµετωπίζουν γονείς και µαθητές!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ορίστε, κυρία Ζαχαράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Συντυχάκη, συγγνώµη, αλλά θα απορρίψω πλήρως
το επιχείρηµα περί αναλγησίας του Υπουργείου ή της συγκεκριµένης Κυβέρνησης.
Πραγµατικά θα ακούσω µε πολύ ενδιαφέρον και πραγµατικά
ακούω µε µεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα αιτήµατα των πολλών
φορέων τα οποία αναφέρατε.
Επίσης, είµαι εδώ πέρα για να παρουσιάσω µία κατάσταση η
οποία έχει λειτουργήσει όλα τα προηγούµενα χρόνια, τα παιδιά
µας έδιναν τις εξετάσεις µε το καλό περνούσαν, αυτό εύχοµαι
και φέτος να γίνει. Οπότε, είναι καλό ούτε την ψυχολογία τους αν θέλετε- να επηρεάσουµε αυτή τη στιγµή µπροστά σε αυτό το
µεγάλο εγχείρηµα, συγχρόνως να δίνουµε µε ρεαλισµό όλα τα
στοιχεία τα οποία έχουµε µπροστά µας τα οποία θα οδηγήσουν
σε µια επιτυχή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και των
γενικών και των ειδικών µαθηµάτων.
Έλεγα, λοιπόν, πριν ας δούµε τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
στις πανελλαδικές εξετάσεις, που εξετάζονται σε µαθήµατα διαφορετικών ειδικοτήτων, πάνω από είκοσι πέντε, µε µικρό αριθµό
υποψηφίων σε κάθε ειδικότητα από αυτές, όπου πολλές φορές
µε δυσκολία εξασφαλίζεται και ο αναγκαίος αριθµός εξεταστών.
Μιλάµε, λοιπόν, για ρεαλισµό, µιλάµε για πραγµατικά δεδοµένα
τα οποία σας παρέθεσα και πριν.
Εποµένως, σε ορισµένες περιπτώσεις όπου προβλέπεται, προκύπτει ανάγκη µετακίνησης των υποψηφίων, το ξέρετε πολύ καλά
ότι υπάρχει και η δυνατότητα αποζηµίωσης, επειδή µιλήσατε για
όλο αυτό το κόστος. Το αντιλαµβάνοµαι, είναι κόστος αυτή τη
στιγµή για την οικογένεια να µεταφέρει το παιδί, το οποίο πιθανότατα να µεταφερθεί και µόνο του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καλύψτε το κόστος! Γιατί δεν
το καλύπτετε;
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όµως, επαναλαµβάνω ότι υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης του κόστους, αποζηµίωσης, και το ξέρετε αυτό.
Θέσατε το πολύ σηµαντικό ζήτηµα -αν θέλετε, κύριε Συντυχάκη, θα τα πούµε και µετά- της τήρησης των µέτρων υγιεινής.
Ήδη και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά
εν γένει, όπως βλέπετε, τηρούνται µε πολύ προσεκτικό, ευλαβικό
τρόπο τα µέτρα υγιεινής σ’ όλες τις σχολικές µονάδες.
Να είστε σίγουρος, λοιπόν, ότι σε αυτήν τη νέα πρόκληση την
οποία αντιµετωπίσαµε όλοι µαζί οι Έλληνες και βέβαια και σ’
αυτό που έχουµε µπροστά, τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές, θα υπάρξει πιστή εφαρµογή, πέραν των µέτρων για την
εκπαιδευτική διαδικασία και των µέτρων υγιεινής.
Είµαι σε θέση, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι για όλα τα εξεταστικά κέντρα, τα οποία αυτήν τη στιγµή έχουν οριστεί, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις µε όλα τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης
και ασφάλειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών µας, µε όλη
την τήρηση της προβλεπόµενης απόστασης, µε την ύπαρξη αντισηπτικών παντού -αλλά αυτό συνέβη ούτως ή άλλως και το ξέρετε καλά και στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας- αλλά κυρίως µε έναν τρόπο οµαλό, συντεταγµένο και υγειονοµικά όσο και παιδαγωγικά επιτυχηµένο.
Άρα, µε εφόδιο αυτήν την πολύτιµη εµπειρία την οποία αποκτήσαµε, δυστυχώς, µε έναν δύσκολο τρόπο για όλους τους Έλληνες τον τελευταίο καιρό, αλλά και µε αποδεδειγµένη τη
δυνατότητα όχι µόνο της Κυβέρνησης, αλλά γενικά της ελληνικής πολιτείας να ανταποκριθεί στη δύσκολη αποστολή της επανέναρξης της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας εν µέσω
πανδηµίας, είµαστε σε θέση αυτή τη στιγµή να διασφαλίσουµε
ότι οι εξετάσεις θα γίνουν, ότι οι µαθητές µας θα έχουν πρό-
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σβαση στην ανώτατη εκπαίδευση -µε το καλό για τα παιδιά τα
οποία θα δώσουν- αλλά και ότι η υγεία εκπαιδευτικών και µαθητών θα προστατευθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κυρία
Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 758/1-6-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τους όρους
υλοποίησης της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία».
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι συνεχίζεται η συζήτηση που
έχουµε και για το νοµοσχέδιο και θα µπορούσαµε να ρωτήσουµε,
βέβαια, αν όλα αυτά τα µεγαλεπήβολα -και µιλώ για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που προβλέπονται για τα νηπιαγωγεία της
χώρας- θα αφορούν, άραγε και θα τα γευτούν όλα τα νήπια, όλα
τα παιδιά της χώρας. Η απάντηση είναι όχι. Και ξέρετε γιατί; Γιατί
αν και θεσµικά κατοχυρωµένη η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, ωστόσο, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η εφαρµογή
της.
Το 2018, λοιπόν, -Φλεβάρης ήταν- ψήφισε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έναν νόµο, τον ν.4521, όπου ψηφίστηκε η δίχρονη προσχολική υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία. Όµως, την ίδια
στιγµή, µε τον ίδιο νόµο προβλέπεται η τριετής σταδιακή εφαρµογή αυτού του µέτρου για ευνόητους λόγους, επειδή δεν υπάρχουν ούτε τα κτήρια, αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί.
Όµως, όπως λέει και ο λαός, κυρία Υπουργέ, η καλή µέρα,
όπως και η κακή µέρα, από το πρωί φαίνονται και φάνηκε, πραγµατικά, από την πρώτη χρονιά της εφαρµογής αυτού του µέτρου.
Δεν δόθηκε ούτε 1 ευρώ –έτσι όπως σας το λέω- για να υλοποιηθεί και εκτός αυτού δεν υπήρξε και το παραµικρό σχέδιο για τη
χρηµατοδότηση, καµµία πρόβλεψη, να πει κάποιος «βρε αδερφέ,
εντάξει δεν δίνουµε τώρα, αλλά θα δώσουµε σταδιακά, έτσι ώστε
να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα το κτηριακό και το πρόβληµα
του προσωπικού». Τίποτα!
Και ξέρετε, έρχεται το 2018, λοιπόν, η πρώτη χρονιά της εφαρµογής. Αυτή η υποχρεωτικότητα -τέλος πάντων- του διετούς νηπιαγωγείου αφορά και υλοποιείται σε εκατόν ογδόντα τέσσερις
δήµους, στους πιο µικρούς πληθυσµιακά, σ’ αυτούς που έτσι κι
αλλιώς το πρόβληµα αυτό της φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο το έχει λύσει η ίδια η ζωή, έχουν µικρό µαθητικό πληθυσµό.
Τη δεύτερη χρονιά υλοποιείται σ’ άλλους εκατόν έντεκα δήµους. Η δεύτερη χρονιά είναι το 2019-2020, όπου Κυβέρνηση
είναι η Νέα Δηµοκρατία, αλλά γίνεται µε τις προβλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ -νοµίζω Απρίλης ήταν, πάλι τη Μεγάλη Εβδοµάδα- ψήφισε εδώ ένα νοµοσχέδιο-µαµούθ, ανάµεσα στα άρθρα
του οποίου υπήρχε και το άρθρο 220, το οποίο έλεγε ότι κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων –ακούστε!- και µε διαδικασίες fast track επιτρέπεται η µαζική στέγαση των νηπίων. Μιλάµε
για τα µικρά παιδιά, για τα βλαστάρια των νέων ζευγαριών, να
πηγαίνουν και να κάνουν µάθηµα σε προκάτ αίθουσες, σε kibo,
σαν αυτά που βλέπουµε, δηλαδή, στα εργοτάξια, για τέτοια
πράγµατα µιλάµε. Kαι αυτά τα προκάτ κτήρια –τέλος πάντων- και
οι προκάτ αίθουσες θα είναι και στα δηµοτικά, στις αυλές των
δηµοτικών και των γυµνασίων και των λυκείων. Αν είναι δυνατόν,
δηλαδή!
Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν µπορεί να συνεχιστεί έτσι, δεν µπορεί
να πάµε έτσι. Νοµίζουµε ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση -οποιαδήποτε κυβέρνηση, εσείς λέτε ότι το κράτος έχει συνέχεια- να αναλάβει τις ευθύνες της, να δώσετε χρήµατα, να εκπονήσετε ένα
πρόγραµµα για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της σχολικής
στέγης. Εµείς δεν λέµε ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί από τη µια
µέρα στην άλλη, αλλά ας ξεκινήσει επιτέλους! Να προσληφθεί
το προσωπικό, έτσι ώστε αυτό το αγαθό της προσχολικής αγωγής -διότι περί αγαθού πρόκειται- να το γευθούν όλα –µα, όλα!τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία.
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Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Συµφωνώ, κύριε Δελή. Πρόκειται περί αγαθού. Kαι µάλιστα
συµφωνώ και για την ανάγκη, αν θέλετε, και το σπουδαίο αποτύπωµα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής για
την ανάπτυξη του παιδιού και ειδικά ώστε η µετάβαση στην Α’δηµοτικού να γίνεται µε έναν τρόπο αν θέλετε πιο οµαλό και ουσιαστικό. Άρα δεν θα µε δείτε να διαφωνώ εδώ.
Θα σας πω, όµως, που διαφωνώ. Διαφωνώ στο να ισοπεδώνουµε τα πάντα. Διαφωνώ στο να εξισώσουµε αυτήν τη στιγµή
µία Κυβέρνηση, η οποία µέσα στον πρώτο χρόνο στο κοµµάτι της
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης έδειξε την προσήλωση, αν
θέλετε, στην εφαρµογή, µε τρόπους που θα αναφέρω και θα
αποδείξουν και αυτό το οποίο διατείνοµαι.
Συγχρόνως, δεν θα µπορούσα να δεχτώ τη σύγκριση µε την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νοµοθέτησε χωρίς να υπάρχει
καµµία υποδοµή, άρα εκ των πραγµάτων νοµοθετώ χωρίς να έχω
πριν κάνει τις κινήσεις όλες, τις προβλέψεις, για να µπορέσω να
πετύχω το εγχείρηµα αυτό. Εκεί έγκειται και η διαφορά.
Τι βρήκαµε, λοιπόν, πέρσι, ερχόµενοι την 7η Ιουλίου στο
Υπουργείο Παιδείας; Πάρα πολλούς δήµους οι οποίοι επρόκειτο
να εισαχθούν γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πράγµατι οι
δήµοι οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερο ζήτηµα ως προς τους αριθµούς και λόγω του δηµογραφικού και λόγω του µεγέθους του
δήµου, ήταν πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν στην πρώτη φάση
εφαρµογής.
Ελάτε, όµως, που πάµε στη δεύτερη και στην τρίτη φάση
εφαρµογής και ελάτε που έχουµε αυτήν τη στιγµή δεκατρείς δήµους σε παράταση, σε αναβολή εφαρµογής. Από πόσους; Πόσοι
λέτε ότι είχαν δηλώσει αδυναµία; Πενήντα τέσσερις τον Ιούλιο
του 2019. Τελικά, µε µεγάλη επιµονή, µε συνεργασία µε τους δήµους, µε τις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µπορέσαµε να προχωρήσουµε, αφήνοντας δεκατρείς δήµους για
εφαρµογή το 2020, που έρχονται να προστεθούν στους είκοσι
επτά µεγάλους δήµους µε τα µεγάλα ζητήµατα στο κοµµάτι της
στέγασης, οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν το 2020.
Τι κάναµε, λοιπόν, γι’ αυτό το κοµµάτι από το σηµείο το οποίο
αναλάβαµε και µετά; Πρώτα από όλα πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, µε το Υπουργείο Υποδοµών, στο οποίο ξέρετε ότι ανήκει ούτως ή άλλως η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ», µε τους δήµους -γιατί είναι µία ουσιαστική εδώ συνέργεια που πρέπει να γίνει και συνεργασία- και βέβαια µε τις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι συνεχής, µε
στοιχεία και ηµεροµηνίες.
Μιλήσατε για χρήµατα. Στις 27 Μαρτίου εκδώσαµε µία πρόσκληση προς δεκαοκτώ δήµους, συγκεκριµένα, να ενταχθούν
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για να µπορέσουν να
υλοποιήσουν το πρόγραµµα. Ναι, κύριε Δελή, αυτήν τη στιγµή
µε εγκατάσταση οικίσκων. Και να θέλαµε να λύσουµε το ζήτηµα
της στέγασης ξέρετε ότι αυτό δεν λύνεται σ’ έναν χρόνο, ότι ένα
πρόγραµµα το οποίο είναι αυτήν τη στιγµή να ξεκινήσει θα χρειαστεί τρία µε τέσσερα χρόνια.
Έπρεπε, λοιπόν, να βρούµε άµεσες λύσεις στο ζήτηµα της
εφαρµογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Καλέσαµε,
λοιπόν, τους δεκαοκτώ δήµους στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων -ήταν µία πολύ σηµαντική διευκόλυνση- και θέλω να σας
πω και τι προβλέπαµε µέσα σ’ αυτό το πρόγραµµα: 22 χιλιάδες
ευρώ πλέον ΦΠΑ για την εγκατάσταση κάθε αίθουσας διδασκαλίας, 14 χιλιάδες ευρώ για τους χώρους υγιεινής και 7 χιλιάδες
ευρώ για λοιπές δαπάνες. Ένα πακέτο, λοιπόν, το οποίο καλύπτει
αυτήν τη στιγµή την ανάγκη των δήµων µέσω ΠΔΕ.
Συγχρόνως ξέρετε ότι τρέχουν διάφορες διαδικασίες προµηθειών οικίσκων µέσω της ΚΤΥΠ, όχι όλες µε την ίδια δυνατότητα
παράδοσης, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Δελή, ότι ακόµα και
το κοµµάτι του κορωνοϊού είχε την επίδρασή του σ’ αυτό, δηλαδή
στη δυνατότητα να παραδώσουν οι «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
τους οικίσκους.
Συγχρόνως, υπάρχουν δύο σηµαντικές τροπολογίες του
Υπουργείου Εσωτερικών στον ν.4674 που διευκολύνουν τους δήµους να µισθώνουν ακίνητα για τους σκοπούς της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και στον ν.4690 που διευκολύνει τη
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διαδικασία προµήθειας οικίσκων από τους δήµους. Έχουν ήδη
ενηµερωθεί οι δήµοι -γιατί αυτή είναι µία πρόσφατα ψηφισµένη
τροπολογία- γι’ αυτήν τη δυνατότητα και προχωρούν όσο πιο
γρήγορα µπορούν και αυτοί ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Σηµειωτέον, όλες αυτές
οι διευκολύνσεις πρέπει να σας πω ότι γίνονται σε συνεργασία
και µε την ΚΕΔΕ και όπως είπα και πριν µε όλα τα συναρµόδια
Υπουργεία.
Έχουµε, λοιπόν, αυτήν εδώ την κατάσταση. Έχουµε σαράντα
δήµους οι οποίοι θα αναµέναµε φέτος τον Σεπτέµβρη να εισαχθούν και περιµένουµε µέρα µε τη µέρα. Ξέρετε ότι ξεκινήσαµε
την ηλεκτρονική εγγραφή νηπίων για πρώτη φορά, για να διευκολύνουµε και τους γονείς και τους κηδεµόνες των παιδιών, να
µην χρειάζεται η φυσική παρουσία, να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή. Θεωρώ ότι είναι µία σηµαντική µεταρρύθµιση στο κοµµάτι της νηπιακής εκπαίδευσης. Περιµένουµε να δούµε τελικούς
αριθµούς, να σχηµατιστούν τµήµατα και να δούµε εν τέλει πόσοι
από τους δήµους µε δυνατότητα υπαρχουσών αιθουσών, παράδοσης αιθουσών από την ΚΤΥΠ, αλλά και παράδοσης των άλλων
αιθουσών από το ΠΔΕ, θα µπορέσουν επιτέλους να εφαρµόσουν
το πρόγραµµα, γιατί θα συµφωνήσετε και εσείς ότι και οι αριθµοί
θα πρέπει να τηρηθούν, αλλά βέβαια και τα µέτρα προστασίας
τα οποία τίθενται και µε το άρθρο 20, το οποίο αναφέρατε, και
όλους τους κανόνες της εφαρµογής της δίχρονης εκπαίδευσης.
Με αυτήν την πρώτη εισαγωγή -θα µπορέσω να επανέλθω- ελπίζω -αποπειράθηκα αν µη τι άλλο- να σας δώσω κάποια πολύ
συγκεκριµένα και απτά στοιχεία για την προσήλωση ως προς την
εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σ’ ένα δύσκολο συγκείµενο. Το δύσκολο συγκείµενο είναι δήµοι οποίοι
είναι πολύ πυκνοκατοικηµένοι και έχουν αυτήν τη στιγµή αδυναµία ανεύρεσης υπαρχουσών αιθουσών ή ακόµα, αν θέλετε, και
χώρων ώστε να µπορέσουν να τοποθετήσουν τους οικίσκους,
που και εγώ θεωρώ ότι είναι µία προσωρινή λύση, δεν είναι η ιδανική, αλλά είναι αυτή η οποία θα µας βοηθήσει στο κοµµάτι της
εφαρµογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Κάποιος
άλλος µαγικός τρόπος ή κάποιο ραβδάκι δεν υπάρχει, κύριε
Δελή, και το ξέρετε. Μακάρι να το είχαµε, αλλά πρέπει να βρούµε
πρακτικές λύσεις όχι σ’ ένα πρόβληµα, αλλά σε µία πρόκληση,
όπως θα ήθελα να την αποκαλώ, την πλήρη εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δελή, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Το συµπέρασµα που προκύπτει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εξακολουθεί να παραµένει ιστορική εκκρεµότητα
η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά του
ελληνικού λαού. Αυτό ακόµα δεν έχει λειτουργήσει. Να συµφωνήσουµε τουλάχιστον σ’ αυτό. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων εδώ είναι βαρύτατες. Η καθεµία βέβαια τις ρίχνει στην
προηγούµενη. Να είστε σίγουρη ότι και η επόµενη κυβέρνηση
και η επόµενη Υπουργός Παιδείας τα ίδια θα λέει για σας, ό,τι
λέτε τώρα εσείς για τους προηγούµενους. Αυτό λέει η πείρα µας
όλα αυτά τα χρόνια.
Μιλήσατε, κυρία Υπουργέ, για το τι κάνατε και όχι για το τι θα
κάνετε όπως σας καλέσαµε.
Να σας πούµε, λοιπόν, τι κάνετε. Πάµε στους προϋπολογισµούς. Για τα λεφτά πρώτα. Το 2019 τον προϋπολογισµό τον ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείον 50 εκατοµµύρια το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων για την ανέγερση σχολικών κτιρίων, άρα και νηπιαγωγείων. Αλλάζει η κυβέρνηση. Προϋπολογισµός του 2020, του
ενεστώτος έτους, όπως λένε. Τον ψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία.
Ξανά άλλα 50 εκατοµµύρια µείωση ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για τα νηπιαγωγεία. Τι συµπέρασµα βγαίνει δηλαδή; Ότι εσείς το έχετε πάρει ζεστά; Ότι
έχετε αρχίσει να το βλέπετε -εµείς δεν λέµε να το λύσετε από τη
µία µέρα στην άλλη- για να λυθεί αυτό το πρόβληµα; Όχι. Έτσι η
δεύτερη φάση, η χρονιά δηλαδή που διανύουµε, έγινε µε τους
όρους που προέβλεψε η προηγούµενη κυβέρνηση, αυτά τα προκάτ, τα kibo κ.λπ..
Και να ήταν µόνον αυτό; Δεκαπέντε χιλιάδες παιδάκια, δεκαπέντε χιλιάδες νήπια στοιβάχτηκαν σε εξακόσια ογδόντα κλουβιά. Μιλάµε ακόµα και για αίθουσες όπου τρώνε, για αίθουσες
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µουσικής, για αίθουσες εκδηλώσεων. Υπήρξαν νηπιαγωγεία που
προβλέφθηκε η φοίτηση των νηπίων ακόµα και σε διαδρόµους.
Και βεβαίως µε είκοσι πέντε παιδιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις
ανά τµήµα, όταν ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, οι ειδικοί δηλαδή, τους οποίους εσείς τους έχετε εικόνισµα -εδώ όµως δεν
τους ακούτε- λένε ότι δεν πρέπει να είναι παραπάνω από δεκαεπτά νήπια ανά νηπιαγωγό. Εσείς το κάνατε είκοσι πέντε νήπια.
Πάµε παρακάτω. Πάµε στην τρίτη φάση. Οι ανάγκες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης -είναι δύο από τους δήµους οι οποίοι
δεν έχουν µπει ακόµα στο πρόγραµµα- είναι τεράστιες. Εκατόν
δέκα αίθουσες, σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση του Δήµου της
Αθήνας, εβδοµήντα αίθουσες ο Δήµος της Θεσσαλονίκης.
Και δεν µιλάµε απλώς για αίθουσες, δεν µιλάµε για ντουβάρια,
µιλάµε για κτήρια µε την αυλή τους, µε τον εξοπλισµό τους, µε
τις υποδοµές τους. Ξέρετε η σχολική στέγη για το νήπιο δεν είναι
µόνο για λόγους ασφαλείας έχει και παιδαγωγικούς σκοπούς.
Πρέπει να εκπληρώνει και τέτοιους όρους και προϋποθέσεις,
έτσι ώστε να µπορεί να αναπτυχθεί αρµονικά το παιδί µέσα από
το παιχνίδι του κυρίως.
Εν τω µεταξύ προκύπτει και το ζήτηµα της πανδηµίας. Τώρα
µπορεί να πει κάποιος, κυρία Υπουργέ, ότι τα ψέµατα τελείωσαν.
Τώρα δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν µπορεί
να στοιβάζονται είκοσι πέντε νήπια σ’ ένα τµήµα. Θα πρέπει
άµεσα να λυθεί το πρόβληµα, διότι προκύπτει ζήτηµα υγείας και
ασφάλειας και των παιδιών και των εκπαιδευτικών, αλλά και των
γονιών. Πρέπει να µειωθεί η αναλογία, να αποσυµφορηθούν τα
κτηρια, να υπάρξει µόνιµη φροντίδα καθαριότητας, γιατί ξέρετε
ότι τόσο µικρά παιδιά χρειάζονται και µία σχετική επίβλεψη.
Τι κάνει η Κυβέρνηση εδώ; Ενώ θα έλεγε κάποιος ότι µε αυτό
ασχολείται, τι κάνει; Τη δική της ευθύνη αυτή η Κυβέρνηση, η
δική σας προχθές µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, τη
µεταθέτει στους δήµους και τους λέει η Κυβέρνηση «δεν έχω
καµµία ευθύνη, πάρτε εσείς την ευθύνη, βρείτε κτήρια, φροντίστε για την καταλληλότητά τους, ελέγξτε τα αν είναι ασφαλή».
Σοβαρά µιλάµε; Μια κεντρική κρατική ευθύνη την αποσείει το
κράτος για να τη δώσει στους δήµους, να ελέγξουν κτήρια, να
ψάξουν κτήρια, να κάνουν µελέτες καταλληλότητας; Με ποιο
προσωπικό, µε ποιους υπαλλήλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δελή, ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δεν µπορεί φυσικά να συνεχιστεί αυτό και
δείχνει και την κατεύθυνση στην οποία οδηγείται το ζήτηµα. Δυστυχώς, θα εξακολουθήσει να παραµένει για ένα µεγάλο ποσοστό των νηπίων ανεκπλήρωτο το δικαίωµά τους να φοιτούν σ’ ένα
νηπιαγωγείο, εκτός και αν έχουν λεφτά βεβαίως και πάνε στα
ιδιωτικά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή µπορεί να επικαλεστείτε
το πρόβληµα µε τα χρήµατα και τους οικονοµικούς λόγους, θα
σας πω ότι -πέρα από τα δισεκατοµµύρια -τα είπαµε και προχθές- που γυρίζουν πάνω από τα κεφάλια µας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όταν χρειάστηκε να βρείτε χρήµατα για τους καναλάρχες, για να µην πληρώσουν τη δόση, τα βρήκατε. Μιλάµε για εκατοµµύρια. Ναι, κυρία Ζαχαράκη, µην κουνάτε το κεφάλι σας. Το
ίδιο κάνατε, εφαρµόζοντας βεβαίως έναν νόµο, για να δώσετε
και στους ιδιοκτήτες των δρόµων, των εθνικών οδών, που είχαν
κεσάτια µε τα διόδια επειδή δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα. Όταν δίνετε σ’ αυτούς και όταν αφαιρείτε κάθε χρόνο από
50 εκατοµµύρια για να γίνουν νηπιαγωγεία νοµίζω ότι δεν µπορείτε να υποστηρίζετε ότι ενδιαφέρεστε πραγµατικά για την προσχολική αγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ζαχαράκη,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Τώρα για το τελευταίο αντιλαµβάνεστε ότι προφανώς εγώ
δεν µπορώ να απαντήσω, ούτε για τους δρόµους ούτε για αυτά
τα οποία ισχυριστήκατε. Εγώ µπορώ όµως να απαντήσω γι’ αυτά
τα οποία ναι, θα επιµείνω κύριε Δελή, κάναµε. Γιατί αν δεν τα είχαµε κάνει το τι θα κάναµε θα ήταν πολύ δύσκολο να έρθω να
σας απαντήσω αυτήν τη στιγµή στη Βουλή. Γιατί αν δεν υπήρχε
όλη αυτή η επιµονή, όλων αυτών των µηνών, αν δεν υπήρχε το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αν δεν υπήρχαν οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες -και ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών
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γιατί είµαστε τόσο συντονισµένοι ως προς τις δράσεις-, δεν θα
µπορούσα να έρθω σήµερα, κύριε Δελή και να σας πω ότι τα κάναµε. Γιατί αν απαντούσα σήµερα 5 Ιουνίου για κάτι το οποίο θα
επρόκειτο να εφαρµοστεί Σεπτέµβριο αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι
δεν θα υπήρχε χρόνος.
Αλλά και πάλι, επειδή θέλω να µιλάω -όπως είπα πριν- µε στοιχεία, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο το ότι µπόρεσε να δοθεί αυτή η δυνατότητα για το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. Δεν ήταν αυτονόητο, δόθηκε όµως, και αυτό δηλώνει προσήλωση, δηλώνει αφοσίωση σ’ αυτό το κοµµάτι.
Συµφωνώ ότι για το νήπιο το να µπορέσει να πάει από την ηλικία των τεσσάρων ετών έχει πολλαπλό όφελος. Και έχετε δίκιο έχει τύχει να έχω δουλέψει µε τέτοιες ηλικίες- ότι αυτά τα παιδιά
χρειάζονται χώρο ο οποίος να είναι ιδανικός. Όµως, κύριε Δελή
-το είπα και πριν και το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, αλλά κάνετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον οποίο πρέπει να κάνετε,
και µε µεγάλη συνέπεια- µπορείς να δηµιουργήσεις αίθουσες
από τη µία στιγµή στην άλλη; Μπορείς να χτίσεις σχολεία από τη
µία στιγµή στην άλλη; Δεν µπορείς. Το έχουµε απαντήσει αυτό
το πράγµα.
Εγώ, λοιπόν, σας απάντησα µιλώντας για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σας µίλησα για τη δυνατότητα που δίνεται
στους δήµους να µισθώνουν ακίνητα, σας µίλησα για τη διαδικασία προµήθειας οικίσκων. Θα σας πω επίσης για την πρόσληψη
επιπλέον νηπιαγωγών που έγινε το 2019, αλλά που έχει ούτως ή
άλλως προϋπολογιστεί, για να µπορέσουν να καλυφθούν οι
ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από τον Σεπτέµβριο, µε δεδοµένα τα οποία έχουµε αυτή τη στιγµή και θα
δούµε πόσοι δήµοι εν τέλει θα κατορθώσουν να µπουν και το
2020. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει και προγραµµατισµός και
συγχρόνως, όπως είπα, και προσήλωση ως προς την εφαρµογή.
Βάζετε ένα θέµα λέγοντας ότι εµείς πετάµε το ζήτηµα στους
δήµους. Ξέρετε πολύ καλά ότι όσον αφορά στο θέµα των σχολικών µονάδων την ευθύνη για τη συντήρηση την έχουν οι δήµοι,
εκ του νόµου έχουν τέτοια υποχρέωση και ότι υπάρχει αυτή η
συνεργασία ήδη µε τους δήµους, µε τις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στους δήµους, τα στελέχη εκπαίδευσης δηλαδή, και τα στελέχη αυτοδιοίκησης, για να µπορέσουµε να
πετύχουµε και την αποκέντρωση, που είναι εξαιρετικά σηµαντική
και επίσης και µία άλλη αντίληψη. Έχουµε µία άλλη αντίληψη για
τον ρόλο των δήµων, το ξέρετε. Θέλουµε δήµους ενεργούς. Ξέρουν πολύ καλά τα προβλήµατα των πολιτών, τις τοπικές ανάγκες, τα ζητήµατα, αξιοποιούν τους δηµόσιους πόρους κατά τον
τρόπο ο οποίος είναι βέλτιστος γι’ αυτούς και τους πολίτες τους
και µπορεί να είναι και πολύ αποτελεσµατικοί εν τέλει για τους
δηµότες οι οποίοι τους ψήφισαν.
Άρα, διακηρυγµένος στόχος είναι ο δήµος να ενεργοποιείται,
ούτως ή άλλως και το σχολείο να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία, και προφανώς εδώ πέρα µιλάµε για µία ιδεολογική διαφορά
την οποία έχουµε ως προς την αποκέντρωση, αν θέλετε, των
υπηρεσιών ή ως προς τη συνεργασία µεταξύ της κεντρικής πολιτείας και των δήµων. Επαναλαµβάνω ότι δεν είµαστε ίδιοι και
δεν ξέρω αν θα είµαστε ίδιοι µε κάποια επόµενη Υπουργό Παιδείας, όπως είπατε, µε επόµενο Υπουργείο Παιδείας, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο κάνουµε είναι και φέτος και την επόµενη
χρονιά να συνεχίσουµε, όπως είπα και πριν, µε έργα και όχι µε
λόγια την προσήλωσή µας στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
Αυτό έχει να κάνει και µε την κάλυψη προσωρινών αναγκών,
όπως ξέρετε πολύ καλά ότι είναι οι οικίσκοι, συγχρόνως όµως
και µε την κάλυψη των αναγκών για ανθρώπινο δυναµικό, µε προϋπολογισµό για έξτρα νηπιαγωγούς για την επόµενη σχολική
χρονιά και βέβαια και µε την εισαγωγή των νέων δεξιοτήτων από
το νηπιαγωγείο, όπως και την απασχόληση των αγγλικών σε πιλοτική βάση. Άρα, απαντώ σε αυτό που είπατε. Είναι σε πιλοτική
βάση και έτσι πρέπει να είναι, για να δοκιµάζονται όλες αυτές οι
µέθοδοι.
Όλα αυτά νοµίζω ότι απαντούν στο ερώτηµα αν πράγµατι στηρίζουµε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και θα φανεί, όπως
σας είπα, και µε έργα, όπως έχει φανεί µέχρι τώρα, µέσα στη
χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τελευταία προς συζήτηση σήµερα επίκαιρη
ερώτηση.
Είναι η τέταρτη µε αριθµό 760/1-6-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας Κοµνηνάκα προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της µαθητείας των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ)».
Κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι τα
µέτρα περιορισµού που πάρθηκαν λόγω της πανδηµίας είχαν ως
λογικό επακόλουθο και τη διακοπή της µαθητείας για τους µαθητευόµενους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι τώρα µε την επανέναρξη των
προγραµµάτων µαθητείας καλούνται να αντιµετωπίσουν µία
σειρά από δυσκολίες.
Συγκεκριµένα, όσοι κάνουν µαθητεία σε διάφορες δοµές που
σχετίζονται µε ευπαθείς οµάδες, όπως γηροκοµεία, φυλακές,
υπνωτήρια αστέγων, χρειάζεται –όπως είναι βέβαια λογικό και
απαραίτητο- να παίρνουν σε ορισµένες περιπτώσεις προστατευτικά µέτρα, να τους επιβληθούν ακόµα πολλές φορές τεστ για
τον κορωνοϊό ή να εφοδιαστούν µε τα απαραίτητα προστατευτικά µέσα και εξοπλισµό. Τα µέτρα αυτά βέβαια, πέρα από όσα
ο ΕΟΔΥ προβλέπει, πολλές φορές καθορίζονται και από τις ίδιες
τις αποφάσεις των οργανισµών των δοµών αυτών. Βέβαια, δεν
µπορεί να αποκλείσει κάποιος ότι ανάλογα µέτρα µπορεί να ζητηθούν και από άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες οι µαθητευόµενοι υλοποιούν τη µαθητεία. Θεωρούµε ότι είναι
προβληµατικό και απαράδεκτο το γεγονός ότι όλο αυτό το κόστος, ιδιαίτερα αν µιλάµε και για την υποβολή σε εξέταση για τον
κορωνοϊό, το επωµίζονται οι ίδιοι οι µαθητευόµενοι.
Επιπλέον, υπάρχει σοβαρότερο πρόβληµα σε µία σειρά από
επιχειρήσεις οι οποίες µετά την άρση των περιοριστικών µέτρων
δεν άνοιξαν -και είναι αβέβαια και άδηλο τι θα συµβεί και µε τη
νέα σχολική χρονιά- ή πολλές απ’ αυτές µπορεί να άνοιξαν, αλλά
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα καταφέρουν να παραµείνουν
ανοιχτές. Δηµιουργείται πρόβληµα για την εξεύρεση νέου εργοδότη από τους µαθητευόµενους, προκειµένου να ολοκληρωθεί
το πρόγραµµα µαθητείας. Βέβαια, το Υπουργείο έχει δώσει παράταση µέχρι τον Νοέµβριο του 2020 για την ολοκλήρωση των
προγραµµάτων µαθητείας, ωστόσο παραµένει µέχρι και σήµερα
υπόθεση του µαθητευόµενου η εξεύρεση νέου εργοδότη, που
καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα σε περιοχές όπου µπορεί να υπάρχει
µαζική διακοπή εργασιών σε κάποιον κλάδο, κυρίως σε νησιά, σε
αποµακρυσµένες περιοχές -µπορεί να µην είναι το ίδιο στην πρωτεύουσα, αλλά υπάρχουν περιοχές που υπάρχει µεγάλη δυσκολία- προκύπτει ζήτηµα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της
µαθητείας.
Επίσης, το γεγονός ότι -εκ των πραγµάτων- το πρόγραµµα µαθητείας δεν µπόρεσε ή δεν θα µπορέσει να ολοκληρωθεί τη φετινή σχολική χρονιά δηµιουργεί ακόµα ένα πρόβληµα, µε
δεδοµένο ότι θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών µε το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι οποίοι
έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα για την ανάθεση και τη διεξαγωγή του εργαστηριακού µέρους της πρακτικής άσκησης και
µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους. Και σ’ αυτές
τις περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έντονο το πρόβληµα
στα νησιά και σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η µετακίνηση
καθηγητών από άλλες περιοχές ή η µεταφορά µαθητών σε άλλα
ΕΠΑΛ και βέβαια αν δεν διοριστεί έγκαιρα το εκπαιδευτικό προσωπικό από 1η Σεπτέµβρη δεν θα µπορεί να ολοκληρωθεί η µαθητεία.
Και τέλος, ήδη έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη ειδικοτήτων από το δυναµικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
όπως της µηχανολογίας, µιας πολύ βασικής κατεύθυνσης-ειδικότητας που επιλέγεται πολύ συχνά από τους µαθητευόµενους,
µε αποτέλεσµα πολλοί µαθητευόµενοι που είχαν στον προγραµµατισµό τους να επιλέξουν τέτοιες ειδικότητες να µένουν εκτός.
Ρωτάµε τι µέτρα θα πάρετε, κύριε Υπουργέ, για να καλύψετε
µε κρατική δαπάνη και ευθύνη το κόστος των µέτρων προστα-
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σίας για τους µαθητευόµενους λόγω του κορωνοϊού, να διασφαλιστεί µε κρατική ευθύνη ότι όλοι όσοι έκαναν µαθητεία σε επιχειρήσεις που σήµερα τελούν σε αναστολή θα µπορέσουν να
συνεχίσουν και να την ολοκληρώσουν.
Και βέβαια να διασφαλιστεί πως θα διοριστεί έγκαιρα το απαιτούµενου µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, αλλά και
ότι θα καλυφθούν οι θέσεις στις επιτελικές δοµές, ώστε να µην
χαθεί ούτε µία ώρα από το εργαστηριακό κοµµάτι της µαθητείας,
εξαιτίας του συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών ή για άλλους λόγους και να µην προκύψει το πρόβληµα στην έγκριση κανενός
προγράµµατος µαθητείας από το ΙΕΠ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ζαχαράκη,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Κοµνηνάκα, ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί είναι
εξαιρετικά σηµαντικό θέµα αυτό της µαθητείας στα ΕΠΑΛ.
Απαντώ και εκ µέρους της Υπουργού, καθώς µεριµνά για το
ζήτηµα της µαθητείας, αλλά κι εγώ για τα επαγγελµατικά λύκεια.
Οπότε θα µου δώσετε και ένα λεπτό µετά να ενηµερώσω για ζητήµατα ευρύτερα των επαγγελµατικών λυκείων.
Θα σας αναφέρω τη σχετική δουλειά που έχει γίνει. Ήδη κάποια σηµεία αυτής τα έχετε αναφέρει στην ερώτησή σας. Ξέρετε,
το πρόγραµµα της µαθητείας διέπεται από τον ν.4186/2013, ήταν
η Κυβέρνησή µας η οποία ούτως ή άλλως την όρισε και πράγµατι, αυτή τη στιγµή, επτά χρόνια µετά και µε αυτή τη δυσκολία
την οποία περνάµε όλοι, δηµιούργησε προβλήµατα και στην πορεία του προγράµµατος ο ιός. Δεν άφησε στο πέρασµά του
ούτως ή άλλως ανεπηρέαστη καµµία έκφανση της καθηµερινότητας της ζωής µας.
Εδώ η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εξαρτάται από παράγοντες τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας δεν µπορεί πάντα
να ελέγξει και από άποψη αρµοδιότητας. Αλλά να δούµε τι έχει
κάνει µέχρι τώρα ή τι έχει συµβεί.
Ξέρετε ότι το κόστος των µέτρων προστασίας των µαθητών
και των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών µονάδων -και µιλάω
και για τα επαγγελµατικά ούτως ή άλλως λύκεια- έχει προβλεφθεί και σε συνεργασία µε τους οικείους δήµους και βέβαια, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια σε όλα τα σχολεία της χώρας στη
γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή να έχουµε τουλάχιστον
τα κοµµάτια της τήρησης των κανόνων υγιεινής. Και νοµίζω ότι
αυτό έχει αποδώσει ούτως ή άλλως καρπούς.
Υπάρχει, πέραν του περιβάλλοντος του σχολείου, νοµοθετηµένη υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων και των δηµόσιων
δοµών να τηρούν τα συγκεκριµένα µέτρα προστασίας µε τα ανάλογα µέσα προστασίας. Κι αυτό ισχύει απαρέγκλιτα για τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες δοµές που υλοποιείται η µαθητεία µε
ευθύνη της επιχείρησης ή της δοµής.
Περαιτέρω, µε την υπουργική απόφαση 55323/13-5-2020 αναφέρεται ρητά ότι οι διευθυντές των ΕΠΑΛ φροντίζουν να επισηµαίνουν σε όλους τους εργοδότες των εργαζοµένων να τηρούν
πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά µε την ασφάλεια των χώρων
εργασίας, αλλά και των µέτρων προστασίας στους µαθητευόµενους.
Και σε παλιότερη υπουργική µας απόφαση -θυµίζω ότι ήταν
Οκτώβριος του 2019- ορίζεται ρητά ότι ο εργοδότης µεριµνά για
την τήρηση των όρων ασφαλείας κι εργασίας και οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατοµικά µέσα προστασίας στους µαθητευόµενους. Υπήρξε όµως και ειδικότερη µέριµνα να προστατεύσουµε
τα προγράµµατα µαθητείας από τους αναγκαστικούς περιορισµούς που επέβαλε ο κορωνοϊός.
Συγκεκριµένα, µε την υπουργική απόφαση που σας ανέφερα
πριν από λίγο, του Μαΐου του 2020, ορίσαµε ότι τα τµήµατα της
περιόδου 2019-2020 επαναλειτουργούν –επαναλειτούργησαν δηλαδή- 18 Μαΐου τόσο για το πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της ειδικότητας όσο και για το πρόγραµµα εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας, µαθητεία σε εργασιακό χώρο, ενώ, όπως
είπατε και πριν, τα προγράµµατα µαθητείας πήραν παράταση
ώστε να µπορούν να ολοκληρωθούν ως τις 15 Νοεµβρίου του
2020.
Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν κι άλλα στοιχεία
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ούτως ή άλλως, αν θέλει και η κ. Κοµνηνάκα να προσθέσει κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, όπως επιθυµείτε, κυρία Υπουργέ.
Κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κυρία Υπουργέ, προφανώς δεν αµφισβητεί κανείς το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να παίρνονται όλα
τα µέτρα προστασίας για την υγεία των ίδιων των µαθητευόµενων και ιδιαίτερα σε όσους κάνουν µαθητεία κι έρχονται σε
επαφή µε ευπαθείς οµάδες το µέτρο αυτό το θεωρούµε απαραίτητο.
Το ζήτηµα είναι ότι, όπως είπατε κι εσείς, και η υπουργική απόφαση αλλά κι αυτό που πραγµατικά γίνεται είναι ότι οι διευθυντές
θα πρέπει να επισηµαίνουν την υποχρέωση αυτή προς τους εργοδότες. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ούτε έλεγχο ότι τηρούνται τα
µέσα ούτε και τον έλεγχο για το ποιος επωµίζεται το κόστος για
την τήρηση των µέτρων αυτών. Δεν αµφισβητεί κανείς ότι µπορεί
να υποχρεωθεί ο µαθητευόµενος να υποβληθεί και σε τεστ εξέτασης κ.λπ., όµως αυτό δεν εξασφαλίζεται µε κανέναν τρόπο ότι
θα γίνει δωρεάν από τα δηµόσια νοσοκοµεία, κάτι που ξέρετε ότι
έτσι κι αλλιώς σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εµφανή συµπτώµατα, δεν καλύπτεται από τον ΕΟΔΥ.
Εποµένως, θεωρούµε ότι παραµένει προβληµατικό το γεγονός
αυτό ότι δεν ελέγχεται και από τη µεριά του Υπουργείου ότι τα
µέσα που χορηγήθηκαν για την παρακολούθηση των µαθηµάτων
µέσα στις δοµές του σχολείου θα υπάρχουν δωρεάν αντίστοιχα
και στους χώρους όπου γίνεται µαθητεία.
Επίσης, σας επισηµάναµε το γεγονός ότι η µε ατοµική ευθύνη
του µαθητευόµενου εξεύρεση νέου εργοδότη και µάλιστα, µε κίνδυνο να µην µπορέσει µέσα στα χρονικά περιθώρια που δίνονται
των δέκα εργάσιµων ηµερών να κάνει την αλλαγή στον νέο εργοδότη, δηµιουργεί µεγαλύτερες δυσκολίες σε περιοχές που
είναι και περιορισµένες οι θέσεις εργασίας, για να µπορέσουν
αυτά τα παιδιά να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα.
Θεωρούµε γενικά προβληµατικό ότι αυτό διαχρονικά εναπόκειται στην ευθύνη του µαθητή να βρει τον χώρο που θα κάνει τη
µαθητεία του και θεωρούµε ότι θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη
του Υπουργείου.
Τέλος, το σηµαντικότερο –και σε αυτό το κοµµάτι δεν απαντήσατε και δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να απαντήσετε στην επόµενή
σας τοποθέτηση- είναι το γεγονός ότι ήδη έχει ανακοινωθεί κι
έχουµε ενηµερωθεί για παράδειγµα από το 1ο ΕΠΑΛ της Νέας
Ιωνίας Μαγνησίας ότι σε συζήτηση που είχαν µε την προϊσταµένη
του Τµήµατος Μαθητείας του Υπουργείου, ενηµερώθηκε για την
έλλειψη στο ΙΕΠ της ειδικότητας της Μηχανολογίας.
Αυτό σηµαίνει ότι θα σταµατήσει η ειδικότητα του τεχνικού µηχανοσύνθετη αεροσκαφών για το σχολικό έτος 2020-2021 στο
συγκεκριµένο ΕΠΑΛ, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η ειδικότητα Μηχανολογίας είναι απαραίτητη και αφορά πληθώρα άλλων επαγγελµατικών λυκείων σε όλη την επικράτεια.
Επίσης, η υπουργική απόφαση λέτε ότι δίνει τη δυνατότητα να
συµπληρωθεί στο επόµενο µεταλυκειακό έτος το πρόγραµµα της
µαθητείας και συγκεκριµένα, η απόφαση αναφέρει ότι σε περίπτωση που κάποιος διδάσκων του εργαστηριακού µαθήµατος
είτε ανήκει σε ευπαθή οµάδα είτε βρίσκεται σε άδεια ειδικού σκοπού -λέµε ότι αντίστοιχα σε περίπτωση που συνταξιοδοτηθεί κάποιος διδάσκων εργαστηριακού µαθήµατος- διερευνάται, λέτε,
η δυνατότητα ανάθεσης από τον διευθυντή του ΕΠΑΛ σε άλλον
καθηγητή. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιµος, τότε το
πρόγραµµα µαθητείας διακόπτεται.
Τι µέτρα λοιπόν έχει πάρει το Υπουργείο ώστε να µην βρεθεί
ξεκρέµαστη µια σειρά µαθητευοµένων και να αναγκαστούν είτε
να διακόψουν, να µην µπορέσουν να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα µαθητείας τους και να πάρουν τον τίτλο σπουδών τους
και να αναγκαστούν να αλλάξουν τον προγραµµατισµό τους.
Αντίστοιχα στο ΕΠΑΛ στο Ληξούρι επίκειται συνταξιοδότηση
του µοναδικού ηλεκτρολόγου και δεν έχει µέχρι τώρα ανακοινωθεί αντικατάστασή του.
Υπάρχει σχεδιασµός από το Υπουργείο να γίνουν έγκαιρα µόνιµες προσλήψεις βασικών ειδικοτήτων, ώστε πραγµατικά να
λέµε ότι στηρίζονται αυτά τα παιδιά για να ολοκληρώσουν το
πρόγραµµά τους, γιατί απλά και µόνο η πρόβλεψη της δυνατό-
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τητας ολοκλήρωσης των προγραµµάτων χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή χωρίς να µπορούν αυτά τα παιδιά, ειδικά
σε νησιά και αποµακρυσµένες περιοχές, να ενταχθούν σε άλλα
τµήµατα, ουσιαστικά είναι δώρον άδωρον;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κοµνηνάκα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Κυρία Κοµνηνάκα, ανέφερα τα µέτρα τα οποία έλαβε το
Υπουργείο Παιδείας, τα έλαβε έγκαιρα και ως προς το θέµα της
µαθητείας. Έδωσα το πλαίσιο ούτως ή άλλως της επαναλειτουργίας, τη δυνατότητα αλλαγής εργοδότη και λήψης άδειας απουσίας λόγω του ιού και βέβαια, τη δυνατότητα που δίνεται στους
µαθητές σε ειδικότερους λόγους τέλος πάντων και για ιδιαίτερους λόγους που ανάγονται στην οικονοµική κρίση και δεν µπορούν να συνεχίσουν τη µαθητεία τους φέτος, να µπορούν να
συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ωρών την επόµενη χρονιά.
Υπήρξε προστασία αλλά και νοµίζω µε µια αντικειµενική ανάγνωση των µέτρων, µια διευκόλυνση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράµµατος. Οτιδήποτε τώρα προκύψει προφανώς
-είδατε και µε τη µέριµνα που έχει επιδείξει το Υπουργείο µέχρι
τώρα για τα ζητήµατα µαθητείας- θα αντιµετωπιστούν επιµέρους
ζητήµατα.
Θέλω να τοποθετηθώ ως προς το ζήτηµα των συνταξιοδοτήσεων, το οποίο θέσατε. Πράγµατι, πιθανά κενά από συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών προκύπτουν και θα προκύπτουν κάθε
χρονιά, γιατί και στα δευτεροβάθµια ο µέσος όρος ηλικίας είναι
µεγαλύτερος. Το ξέρουµε καλά αυτό. Οι προσλήψεις αναπληρωτών για την επόµενη χρονιά θα λάβουν χώρα νωρίτερα. Ήταν και
µια δέσµευση του Υπουργείου να µπορέσουµε να έχουµε την
πρόσληψη αναπληρωτών νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έστω
και µε τις δυσκολίες που φέτος έπρεπε να αντιµετωπιστούν µε
αυτήν την ανατροπή λόγω του κορωνοϊού. Ξέρετε, όµως, ότι
αυτό γίνεται αφού καταµετρώνται τα λειτουργικά κενά στις κατά
τόπους διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες διαδικασίες και τον πίνακα.
Άρα έρχοµαι να σας πω ότι θα υπάρξει µέριµνα για να υπάρξει
έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών, πρόσληψη αναπληρωτών σε
όλα τα σχολεία -προφανώς και τα επαγγελµατικά- για να αντιµετωπιστούν και τα ζητήµατα των πιθανών συνταξιοδοτήσεων.
Πέραν, όµως, των προσλήψεων αναπληρωτών, µην ξεχνάµε
ότι η Κυβέρνηση αυτή προχώρησε ήδη σε διορισµό -δεν έχει να
κάνει προφανώς µε τα ΕΠΑΛ, αλλά οφείλω να ενηµερώσω- χιλίων
σαράντα ατόµων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού. Αυτό έχει να κάνει µε τη γνωστή διαδικασία της ειδικής αγωγής. Προχωρήσαµε στην πρόσκληση για τη γενική εκπαίδευση τον Δεκέµβριο.
Ξέρουµε όλοι ότι αυτή είναι µια απαιτητική διαδικασία, διότι
πάρα πολλοί άνθρωποι έκαναν την αίτησή τους και βέβαια είναι
σε αναµονή από τον ΑΣΕΠ, αλλά θεωρώ ότι αυτές είναι απτές κινήσεις, απτές αποδείξεις του ενδιαφέροντος για να στελεχώσουµε τη δηµόσια εκπαίδευση και µε µόνιµους εκπαιδευτικούς
µετά από δέκα χρόνια που πράγµατι δεν έχουν γίνει διορισµοί
στην εκπαίδευση.
Όπως σας είπα και πριν, δοθείσης της ευκαιρίας µε την επίκαιρη ερώτησή σας, θα ήθελα να σας δώσω µερικά στοιχεία για
τα επαγγελµατικά λύκεια που θεωρώ ότι είναι και αυτά ενδεικτικά
µιας συνεχόµενης αφοσίωσης στο κοµµάτι της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης.
Έχουµε φέτος αριθµό-ρεκόρ τµηµάτων. Εγκρίθηκαν χίλια διακόσια ενενήντα οχτώ ολιγοµελή τµήµατα κατά παρέκκλιση, εκατόν δεκαεπτά περισσότερα από πέρσι, άρα ο συνολικός αριθµός
ολιγοµελών τµηµάτων ανήλθε φέτος στα χίλια εξακόσια δεκατρία
ολιγοµελή τµήµατα. Αυτό είναι ένα ιστορικό υψηλό των τελευταίων ετών.
Μιλήσαµε για το ζήτηµα των διορισµών. Ούτως ή άλλως αυτό
θα αφορά τα σχολεία σε επόµενο χρονικό διάστηµα, αλλά γίνεται
και µια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. Πεντακόσιοι δεκατρείς αναπληρωτές
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εκπαιδευτικοί στα µαθήµατα της ενισχυτικής διδασκαλίας προσελήφθησαν για τα Ελληνικά και τα Μαθηµατικά, καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ΠΕ23 ψυχολόγων, για να µπορέσει
να υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη µέσω της δηµιουργίας
ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος. Εισήχθη ο θεσµός του
συµβούλου καθηγητή για την περαιτέρω συστηµατική στήριξη
των µαθητών. Αναβαθµίστηκαν τα ΕΠΑΛ -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- µε υποδοµές τηλεδιασκέψεων. Πρέπει να σας πω ότι
κατά το τρέχον σχολικό έτος ολοκληρώθηκε διαγωνισµός προµήθειας διακοσίων έξι συστηµάτων τηλεδιάσκεψης και έχει δροµολογηθεί η παράδοσή τους στις σχολικές µονάδες. Έχω πολλά
ακόµα να πω, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω.
Όλα αυτά είναι στοιχεία και αποδείξεις µιας συγκεκριµένης
πολιτικής ενίσχυσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την οποία
θα δείτε ακόµα πιο έντονα το επόµενο χρονικό διάστηµα, καθώς
έχουµε ήδη δηλώσει ότι πρόθεσή µας είναι να έλθει και µια νέα
νοµοθετική πρωτοβουλία για την εισαγωγή των πιλοτικών ΕΠΑΛ
µε τη λογική της περαιτέρω δυνατότητας επαγγελµατικής εξέλιξης των παιδιών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ. Πρόθεσή µας και διάθεσή µας είναι να δούµε την αύξηση εγγραφών που είδαµε
φέτος στα ΕΠΑΛ. Πρέπει να σας πω ότι φέτος ενεγράφησαν εκατόν µία χιλιάδες διακόσιοι επτά µαθητές. Θέλουµε αυτή η αύξηση να συνεχιστεί.
Επαναλαµβάνω και ανακεφαλαιώνω: Ελήφθησαν όλα τα µέτρα
και για τα επαγγελµατικά λύκεια, όπως και για όλα τα υπόλοιπα,
για να µπορέσουµε να έχουµε µια οµαλή επαναλειτουργία. Στα
προγράµµατα µαθητείας µε υπουργική απόφαση ελήφθησαν επίσης όλα τα µέτρα για να υπάρξει όχι µόνο προστασία, αλλά και
ουσιώδης διευκόλυνση της ολοκλήρωσης του προγράµµατος.
Όλα τα ζητήµατα τα οποία πιθανότατα θα τεθούν, ζητήµατα τα
οποία και εσείς θέσατε ως προς την απόσταση ή την αδυναµία
κάποιων µαθητών για την ολοκλήρωση, νοµίζω ότι µπορούν σε
δεύτερο χρόνο να αντιµετωπιστούν από το Υπουργείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επαναλαµβάνω εδώ όχι µόνο την προτροπή, αλλά και τη δική
µας αναµονή τήρησης όλων των µέτρων από τους µαθητές µας
σε κάθε επιχείρηση που βρίσκονται, την τήρηση µέτρων ασφάλειας, κάτι που, όπως βλέπετε, γίνεται παντού. Μπορεί να µην
είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά αναµένουµε
κι εµείς από τους µαθητές µας εκεί που κάνουν τη µαθητεία να
τηρούνται όλα τα µέτρα ασφάλειας µε όλα τα µέσα ασφάλειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020, της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 2020,
της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2020, της Πέµπτης 27 Φεβρουαρίου 2020, της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου 2020, της Τρίτης 3
Μαρτίου 2020, της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2020, της Πέµπτης 5
Μαρτίου 2020, της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020, της Δευτέρας
9 Μαρτίου 2020 και της Τρίτης 10 Μαρτίου 2020 και ερωτάται το
Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020,
της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 2020, της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου
2020, της Πέµπτης 27 Φεβρουαρίου 2020, της Παρασκευής 28
Φεβρουαρίου 2020, της Τρίτης 3 Μαρτίου 2020, της Τετάρτης 4
Μαρτίου 2020, της Πέµπτης 5 Μαρτίου 2020, της Παρασκευής 6
Μαρτίου 2020, της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2020 και της Τρίτης 10
Μαρτίου 2020 επικυρώθηκαν.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη των επερωτήσεων,
θα προχωρήσουµε σ’ ένα ολιγόλεπτο διάλειµµα για τις υγειονοµικές ανάγκες προστασίας που τηρούνται στην Αίθουσα.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΔ’ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη
των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 17/3-3-2020 επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, Βουλευτή Νοµού Λαρίσης, του κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου µε θέµα: «Δράση των ΜΚΟ-Χρηµατοδοτήσεις
ΜΚΟ από το Ελληνικό Κράτος».
Τον λόγο έχει ο επερωτών Βουλευτής Λαρίσης και Πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος για δέκα λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα ξεκινώντας τη σηµερινή µου οµιλία, να σας πω ότι µας χωρίζουν χαώδεις αποστάσεις σε επίπεδο κυβέρνησης µε το κόµµα σας. Και
λέω χαώδεις, γιατί οι ουσιαστικές διαφορές µας είναι στον πυλώνα της οικονοµίας, όπως τουλάχιστον ασκείται από τη δική
σας πλευρά µε τα συνεχή σας λάθη, την εκποίηση του εθνικού
πλούτου, τη συνέχιση αυτού του λάθους, µε τις ΔΕΚΟ, µε το
νερό, µε το ρεύµα, όλα αυτά τα οικτρά που κάνατε, που εµείς τα
χαρακτηρίζουµε «ξεπούληµα».
Και το λέω γιατί πρέπει να ξεχωρίσουµε λίγο τις ιδεολογίες
εδώ µέσα. Γιατί κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσουµε σοβαρά για
το τι πρεσβεύει ο καθένας. Μια Νέα Δηµοκρατία, ένα πατριωτικό
κόµµα, όπως λέτε εσείς, το οποίο εκποιεί κάθε τι που θα µπορούσε να µας φέρει κέρδος και το εκποιεί πραγµατικά. Διότι, τα
µόνα έσοδα που θα µπορούσε να έχει το κράτος µας είναι συγκεκριµένοι πυλώνες της οικονοµίας.
Το δεύτερο είναι ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται η οικονοµική
πολιτική, που είναι διαχειριστική πολιτική κατόπιν εντολών και
παρεµβάσεων του εξωτερικού παράγοντα. Το λέω αυτό, γιατί
ενώ έχετε εντολές να ασκήσετε µια οικονοµική πολιτική σοβαρή,
συνεχίζετε να παλινδροµείτε µεταξύ αναποφασιστικότητας και
δήθεν αποφάσεων και αναφέροµαι στον πρωτογενή τοµέα.
Ακόµη και τώρα που µιλάει οποιοσδήποτε εδώ µέσα, οι κτηνοτρόφοι που υπέστησαν ένα τεράστιο πλήγµα το Πάσχα δεν έχουν
πάρει ούτε ένα ευρώ, κύριοι Υπουργοί, και αυτό µε θλίβει.
Διότι, βασικά χαρακτηριστικά, αν ξέρει κάποιος, σηµαίνει ότι
ο πρωτογενής τοµέας, δηλαδή αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία
είναι οι πυλώνες µιας επιβίωσης µιας οµάδας, ενός συνόλου.
Εσείς τι κάνατε; Τους αφανίσατε όλους.
Και βέβαια η συνολική µας ρήξη µε τη Νέα Δηµοκρατία είναι
στα εθνικά θέµατα. Είναι ένα κόµµα το οποίο συνεχίζει την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στο σκοπιανό, ένα κόµµα το οποίο δεν µίλησε
καν για τους διωγµούς των Βορειοηπειρωτών, που γίνονται
ακόµη και τώρα που µιλάµε και βοηθά την Αλβανία να µπει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Τουρκία και µε όλα αυτά τα σηµαντικά
ζητήµατα.
Εγώ για ακόµη µια φορά από του Βήµατος της Βουλής θα ζητήσω σύγκληση Πολιτικών Αρχηγών -ήµασταν οι πρώτοι που το
ζητήσαµε- για να αποφασίσουµε ποιες είναι οι κόκκινες γραµµές.
Και η κ. Γεννηµατά συµφωνεί και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κουτσούµπας, εξ όσων γνωρίζω και ο κ. Βαρουφάκης. Να δούµε ποιες είναι
οι κόκκινες γραµµές. Γιατί, κατά την άποψή µας, παίζεται ένα
βρώµικο παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό; Τα έξι ναυτικά µίλια.
Έχετε βάλει πήχη, κύριοι Υπουργοί, τα έξι ναυτικά µίλια. Αυτό
είναι το χειρότερο απ’ όλα. Διότι, δεν κατοχυρώνετε τα δώδεκα
που µας λέει το Διεθνές Δίκαιο, ούτε τα διακόσια µίλια και δίνετε
τη δυνατότητα στη Τουρκία να πάει στα επτά µίλια να κάνει γεώτρηση και να τελειώσει το παραµύθι εκεί, να πείτε ότι δεν είναι
δικός µας χώρος, ότι δεν έχουµε ανακηρύξει τίποτα, µε συνέπεια
να πάµε σε τραπέζι διαπραγµατεύσεων. Ή το έχετε στήσει το
παιχνίδι µε την Τουρκία ή κάνετε λάθος. Διαλέξτε ποιο από τα
δύο ισχύει. Και τα δύο είναι λάθος πάντως.
Και βέβαια έχουµε µια µεγάλη διαφωνία στο θέµα των λαθροµεταναστών, των προσφύγων, των µεταναστών, όπως θέλει ο κα-
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θένας τους βαπτίζει στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Εµένα η άποψή
µου είναι ότι είναι παράνοµα εισερχόµενοι, παράνοµοι µετανάστες, εν πάση περιπτώσει, χωρίς άδειες, χωρίς χαρτιά.
Θα σας διαβάσω απόσπασµα από την οµιλία στην Ώρα του
Πρωθυπουργού, στις 4 Οκτωβρίου του 2019, για τους πρόσφυγες, όπως αποκαλείτε: «Είµαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω την κοινωνία µας να µετατρέπεται σιγά-σιγά
σε πολυπολιτισµική». Δεν ξέρω πόσο υπερήφανος µπορεί να νιώθει κάποιος, όταν η κοινωνία του µετατρέπεται βιαίως, όχι σωστά
οικειοθελώς, σε πολυπολιτισµική. Διότι, βιαίως τη µετατρέπετε
σε πολυπολιτισµική. Αυτό έγινε στην Αµερική, που και εκεί µε επιβολή έγινε ο πολυπολιτισµός, διότι σφάχτηκαν οι ιθαγενείς, δηλαδή η φυλή Απάτσι έγινε ελικόπτερα, η Τσερόκι έγιναν τζιπ και
δεν εµφανίζονται πουθενά. Αν θέλετε τον Πόντιο, τον Μικρασιάτη, τον Αρβανίτη ή δεν ξέρω ποιον άλλον να τον κάνετε εσείς
µετά από είκοσι, τριάντα χρόνια cherokee ή ελικόπτερο, δικό σας
θέµα. Δικό µου θέµα δεν είναι.
O Μητσοτάκης στο Ισραήλ, στις 11 Ιουνίου του 2018: «Η άνοδος της ξενοφοβίας, του νατιβισµού και του ρατσισµού είναι δυστυχώς µια πραγµατικότητα στην Ευρώπη, την οποία πρέπει να
πατάξουµε και να αντιµετωπίσουµε». Νατιβισµός: Η αγάπη προς
την αυτοκτονία. Γιατί να την πολεµήσουµε; Η αγάπη προς το
έθνος. Γιατί να το πολεµήσουµε; Θέλω, δηλαδή, να σας κάνω µια
εισαγωγή στο ιδεολογικό σας προφίλ, ένα προφίλ αντεθνικό καθαρά, ένα προφίλ µη φιλελληνικό καθαρά.
Ώρα του Πρωθυπουργού: «Πρέπει να δεχόµαστε όσους έρχονται και µπορούν και πρέπει να µπολιάσουν µια οικονοµία που
γερνάει και χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό». Άλλος παραλογισµός αυτός, διότι όταν γερνάει το ανθρώπινο δυναµικό σου και
έχεις ένα πρόβληµα δηµογραφικό, δίνεις κίνητρα στους γηγενείς
να γεννήσουν και άλλα παιδιά. Εσείς µε την υπερφορολόγηση
αναγκάζετε και να µη γεννούν παιδιά και εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες να έχουν πάει στο εξωτερικό εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Άρα, λοιπόν, δείχνουµε την όποια ιδεολογική µας διαφωνία ξεκινώντας.
Στις 4 Οκτώβρη του 2019, οµιλία στην Ώρα του Πρωθυπουργού: «Ούτε φράχτες θέλουµε ούτε τείχη». Και τώρα επαίρεται η
Κυβέρνησή σας, όλοι οι Υπουργοί σας ότι κάνετε φράχτη. Δηλαδή, είναι ένας φράχτης που µε µια τανάλια τον κόβεις και φεύγεις. Συρµατόπλεγµα για κοτέτσια και οικόσιτα είναι αυτό.
Δηλαδή, έρχεστε στη γραµµή της Ελληνικής Λύσης, κλέβετε
την ιδέα, αλλά δεν έχετε το θάρρος να πείτε: «Κάναµε λάθος πριν
µερικούς µήνες». Ούτε αυτό λέτε.
Και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον συµφωνεί µε τον φράχτη. Δεν
υπάρχει άλλη λύση στα σύνορα, θωρακίζει τα σύνορα. Το λέω
για να καταλάβετε ότι µερικά πράγµατα δεν τα κάνετε σωστά.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µερικές ερωτήσεις. Σε µια
Ελλάδα που πένεται, σε µια Ελλάδα που είναι πραγµατικά υπό
καθεστώς οµηρίας στα οικονοµικά της, που έχει αστέγους Έλληνες, που έχει Έλληνες οι οποίοι δεν µπορούν να πληρώσουν
το δάνειό τους, που κινδυνεύει το σπίτι τους µε κατάσχεση σε
µερικούς µήνες έχουµε ένα µείζον πρόβληµα οικονοµικό και µε
έναν περίεργο τρόπο µέσω τρίτων δρόµων, αλλά και της κρατικής παρέµβασης, δίνετε δισεκατοµµύρια ευρώ σε ανθρώπους
που ήρθαν εσχάτως στη χώρα µας.
Λένε, δηλαδή, ότι πήραµε 2 δισεκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαθροµετανάστες, πρόσφυγες µετανάστες, όπως τους λέτε εσείς, εγώ τους λέω λαθροµετανάστες. Θα
επιµείνω στη λογική ερµηνεία του όρου, γιατί έτσι λέει και ο
Μπαµπινιώτης, δεν το λέω εγώ, ο Μπαµπινιώτης, αν ανοίξετε το
λεξικό, αυτό λέει λαθροµετανάστες.
Και ρωτώ πόσο σοβαρό είναι όταν στο σπίτι σας, κύριε
Υπουργέ µου, έχετε τέσσερα µέλη να µην έχετε να φάτε, αλλά
να δίνετε στο γείτονά σας που δεν έχει να φάει κι αυτός τα χρήµατα που θα µπορούσε να δώσετε στο παιδί σας; Πώς είναι δυνατόν να ταΐζετε αυτούς που ήρθαν τώρα και να µην ταΐζετε τον
Έλληνα τον άστεγο, ο όποιος δεν έχει να φάει;
Προς Θεού, δεν λέω ότι είµαστε όλοι καλά, να µην δώσουµε
στον λαθροµετανάστη, τον πρόσφυγα να φάει. Λέω, µα πένεται
ο Έλληνας, έχει άστεγο, υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν να
φάνε, που δεν βγάζουν τα προς το ζην τους, πώς το κάνετε αυτό
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όταν στο σπίτι σας είµαι βέβαιος ότι δεν θα το κάνατε ποτέ και
δεν το κάνετε.
Έχετε φτιάξει εβδοµήντα δύο δοµές σε όλη τη χώρα. Κύριε
Υπουργέ µου, έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει; Εβδοµήντα δύο
δοµές σηµαίνει εβδοµήντα δύο ισλαµοπόλεις πόλεις κανονικές,
όπως τα ακούτε, ισλαµοπόλεις γιατί είναι ακριβώς µόνο ισλαµιστές. Δεν είναι µια πολυπολιτισµική κοινωνία αυτή, κύριε
Υπουργέ. Η κάθε δοµή είναι µια ισλαµική δοµή.
Δεν είναι κακό θα µου πουν κάποιοι. Σαφώς, να συµφωνήσουµε σε αυτό ότι δεν είναι κακό. Ναι, αλλά δεν ξέρουµε αυτοί
που είναι εκεί µέσα αν είναι πράκτορες της MIT, αν είναι τζιχαντιστές, αν είναι προβοκάτορες, αν είναι πέµπτη φάλαγγα της
Τουρκίας, που έρχονται άµα γίνει η στραβή µε τους Τούρκους
και θα δηµιουργήσουν προβλήµατα. Δεν το ξέρουµε.
Δηλαδή, το ελληνικό έθνος το ανάδελφο µε το Ισραήλ πάτε να
το κάνετε ένα πολυπολιτισµικό έθνος. Γιατί; Δύο έθνη υπάρχουν
στην παγκόσµια ιστορία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Δύο. Τι να κάνουµε; Το Ισραήλ οι εβραίοι και οι Έλληνες. Οι ισραηλινοί, όµως,
φυλάττουν «Θερµοπύλες», δηλαδή φυλάττουν το έθνος τους και
εσείς βγάζετε τα µάτια σας µόνοι σας ή βγάζετε τα µάτια της Ελλάδος.
Για µένα στις επόµενες εκλογές το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ
µου, είναι: Τι Ελλάδα θα θέλουµε; Θα θέλουµε Ελλάδα ή Ελλαδιστάν; Αυτό θα είναι το ερώτηµα. Ή Ελλάδα ή Ελλαδιστάν.
Τους δίνετε 500 ευρώ το µήνα, δωρεάν σπίτι, δωρεάν σίτιση,
δωρεάν ίντερνετ, νοµική βοήθεια, ιατρική περίθαλψη. Στο τρίµηνο, τρίτος έως έκτος, έφθασαν στα νησιά µας χίλιοι οκτακόσιοι
ενενήντα έξι. Να αποδώσω και τα εύσηµα, αλλά ξέρετε το λίγο
κακό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι κακό, το λίγο κακό δηλαδή οι
λίγες αφίξεις δεν σηµαίνει ότι είναι και καλό. Κάνετε λάθος. Αν
θέλετε να κάνετε πραγµατικά καλό, κλείστε τα σύνορα, push
back, για να µην µπει κανένας. Επαίρεστε εδώ συνεχώς ότι µπαίνουν λιγότεροι, δηλαδή επειδή έµπαιναν πολλοί και τώρα µπαίνουν λιγότεροι είναι καλύτερη η κατάσταση; Δεν είναι καλή η
κατάσταση στα νησιά µας και θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο
το λέω.
Μεταφέρετε στην ενδοχώρα, περίπου, επτά χιλιάδες ανθρώπους, έξι χιλιάδες επτακόσιους εβδοµήντα τέσσερις, δηλαδή σε
τρεις µήνες συστήσατε στην ενδοχώρα µια ισλαµούπολη σαν την
Άµφισσα. Φέρατε επτά χιλιάδες ανθρώπους, µια πόλη δηλαδή
σαν την Άµφισσα, µια νέα πόλη.
Στατιστικά: «ΕΣΤΙΑ», είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιοι δεκατρείς
λαθροµετανάστες, µόνο οι έξι χιλιάδες εξακόσιοι σαράντα δύο
είναι αναγνωρισµένοι, κύριε Υπουργέ, οι λοιποί δεκαέξι χιλιάδες
αιτούνται ασύλου. Και λέω το εξής: Δεκαέξι χιλιάδες άνθρωποι
αιτούνται ασύλου. Από τους δεκαέξι χιλιάδες το 60% έχει ΑΜΚΑ,
το 67% έχει φοίτηση, το 51% έχει ΑΦΜ. Δηλαδή, τους νοµιµοποιείτε από την πίσω πόρτα. Ενώ δεν δεχθήκαµε το άσυλο τους,
τους βάζετε από την πίσω πόρτα ως νόµιµους εδώ µέσα. Γιατί;
Αφού ακόµα αίτηση για άσυλο έχουν κάνει, δεν το πήρανε. Είναι
έωλο το επιχείρηµά τους και τα χαρτιά τους. Πώς τους νοµιµοποιείτε από την πίσω πόρτα βγάζοντας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ. Γιατί; Πείτε
µου τον λόγο.
Οικονοµική βοήθεια. Απρίλιος του 2020, ενενήντα έξι χιλιάδες
εξακόσιοι πενήντα δύο δικαιούχοι έλαβαν 9,4 εκατοµµύρια ευρώ
µετρητά. Κύριε Υπουργέ, 10 εκατοµµύρια πήραν ενενήντα έξι χιλιάδες δικαιούχοι από τους κυρίους αυτούς τον Απρίλιο του 2020
σε ένα µήνα. Ακούστε το νούµερο, 10 εκατοµµύρια. Στον κτηνοτρόφο, στον αγρότη, στον αλιέα ούτε ευρώ. Να αλλάξουν τα ονόµατά τους οι Έλληνες να γίνουν όλοι Ιµπραήµηδες και
Χασάνηδες. Αυτό κάνετε µέσω του προγράµµατος «ΕΣΤΙΑ» και
είναι µια αδικία κατάφωρη. Τα χαρτιά τα έχω εδώ. Δικό σας έγγραφο είναι, κύριε Υπουργέ, θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Δικά
σας είναι, δεν είναι δικά µου.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί φτάσατε σε ένα σηµείο παραλογισµού,
κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι τα hot spots είναι µια παροδική κατάσταση. Έτσι δεν λέτε; Λέτε ότι είναι µια παροδική κατάσταση.
Φτιάχνετε hot spots και θα τους αφοµοιώσετε στην πορεία. Μια
λογική την βλέπω αν θέλετε ως ένα βαθµό, να τους αφοµοιώσουµε. Βέβαια, είδαµε πώς αφοµοιώθηκαν στην Αµερική όλοι
αυτοί. Αφήστε το αυτό. Πάµε παρακάτω, γιατί δεν αφοµοιώνεται
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το νερό µε το λάδι. Είδαµε τι έγινε και στη Γαλλία στα επεισόδια
και στη Γερµανία που ζω εγώ, που έχω γνωστούς, που ξέρω τι
σηµαίνει γκέτο µουσουλµανικό είτε µαροκινό είτε αλγερινό είτε
τουρκικό, για να πάει κάποιος εκεί µέσα να ζήσει, δεν µπορείς
να ζήσεις. Φεύγουν από τις περιοχές οι Γερµανοί και οι Έλληνες
και πάνε σε άλλες περιοχές, γιατί µένουν οι µουσουλµάνοι.
Δεν τα ξέρετε αυτά, κύριε Υπουργέ, εσείς στην Αγγλία; Στην
Αγγλία, κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν; Στις παροικίες γύρω-γύρω
µπορούσατε να πάτε στα γκέτο των µουσουλµάνων εύκολα;
Μπορούσατε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Μπορούσαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Να και ένας Έλληνας που µπορούσε. Τώρα βέβαια αν
τον πιστέψω τον κ. Μηταράκη µπορεί να είναι και εξωγήινος. Εγώ
δεν µπορώ πάντως στη Γερµανία, το λέω για να καταλάβετε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πηγαίναµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Αφήστε τα αυτά σε εµένα, γιατί στην Αγγλία έχω πάει
και εγώ, ξέρω πώς είναι να περνάς από µερικές περιοχές που
είναι µουσουλµάνοι. Αφήστε τα τώρα. Αυτά είναι για να πας στην
Piccadilly βολτίτσες, εκεί τα γνωστά σας. Αυτά όχι εδώ. Δεν πάτε
στα γκέτο, δεν είναι εύκολο να πας.
Πήρε, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός, συµβασιούχους στα hot
spots και τώρα σκέφτεται ο Υπουργός να τους κάνει και µόνιµους. Δέσµευσή του είναι εδώ είναι, να το, θα κάνει µόνιµους
τους υπαλλήλους των hot spots, όταν τα νοσοκοµεία µας δεν
έχουν να περιθάλψουν κανέναν, όταν δεν γίνονται προσλήψεις
γιατρών.
Τόση πρεµούρα πια, µα τόση πρεµούρα; Δεν το καταλαβαίνω.
Δηλαδή είναι µερικά πράγµατα που µε ενοχλούν ως λογικό και
έλλογο ον. Δεν το καταλαβαίνω.
Θα τους βρει εργασία, λέει, ως εργάτες γης στους πρόσφυγες, λαθροµετανάστες. Τους κάνει ειδικά προγράµµατα επιµόρφωσης, διευκολύνει την εύρεση εργασίας και αφήνετε έντεκα
χιλιάδες στην κοινωνία αύριο το πρωί µε το πρόγραµµα ΕΣΤΙΑ,
τους αµολάτε έξω. Αφήνετε έντεκα χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι
δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι, δεν µπορούν να επιβιώσουν.
Τους είχατε σε κτήρια µε το πρόγραµµα ΕΣΤΙΑ, τους βάλατε
µέσα, έτρωγαν, έπιναν τζάµπα. Δουλειά δεν έχουν, θα βγουν έξω,
τους αµολάτε έξω. Αν δεν έχουν λεφτά το πιο απλό απ’ όλα,
κύριε Μηταράκη, είναι να αρχίσουν να κλέβουν οι άνθρωποι.
Αφού δεν έχουν να φάνε, τι να κάνουν πώς θα επιβιώσουν; Είναι
λογικό ένστικτο της επιβίωσης ότι θα κλέψουν. Τους αµολάτε έντεκα χιλιάδες από αυτούς έξω για να βάλετε λέτε άλλους. Και
εγώ αναρωτιέµαι τη λογική είναι αυτή; Δεν το καταλαβαίνω, δεν
το αντιλαµβάνοµαι.
Επίσης, είχαµε το φαινόµενο της ψώρας µιας κυρίας από τη
Μαλακάσα, έπαιξε σε κάποια κανάλια. Κανέναν υγειονοµικό
έλεγχο δεν κάνετε, κύριε Μηταράκη. Μίλησα σήµερα εγώ προσωπικά µε τον περιφερειάρχη Λέσβου, δεν γίνονται έλεγχοι
πραγµατικοί. Έχουν δηµιουργήσει εµπορικές πανηγύρεις πουλάνε κρέας µέσα στη Μόρια, πουλάνε ό,τι θέλετε, κάνουν µέσα
δικά τους µαγαζάκια ούτε άδεια παίρνουν από κανέναν ούτε τίποτα ούτε για νοµικούς ελέγχους τίποτα.
Αυτό το λέτε σοβαρή πολιτική; Το λέτε σοβαρή πολιτική αυτό,
κύριε Υπουργέ; Εδώ πηγαίνουν στη Μόρια και αφήνουν σηµειώµατα. Πήγε στο Κιλκίς σε συγγενή µου, κύριε Υπουργέ, µη κυβερνητική οργάνωση και άφησε σηµείωµα που έλεγε: «Αν θέλετε
να σας νοικιάσουµε το σπίτι εµείς».
Με ποιο δικαίωµα, κύριε Υπουργέ; Με ποιο δικαίωµα; Και τι κάνουν κιόλας; Δίνουν και παραπάνω χρήµατα, δίνουν περισσότερα
χρήµατα από το κανονικό για το ενοίκιο µε συνέπεια ο άλλος που
δεν έχει λεφτά να το νοικιάζει.
Διχοτοµεί τη Λέσβο ΜΚΟ και δεν µιλάει κανείς, σε ελληνικό
τµήµα και µη ελληνικό τµήµα. Το είδατε αυτό, κύριε Μηταράκη;
Μια µη κυβερνητική οργάνωση έβγαλε ανακοίνωση και λέει στο
ελληνικό τµήµα και στο µη ελληνικό. Σε ποια χώρα σοβαρή γίνονται αυτά;
Μη κυβερνητικές οργανώσεις νοικιάζουν σπίτια σε πολλαπλά-
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σια τιµή από αυτήν της αγοράς και µάλιστα δείχνουν και σε βίντεο πώς να ρίξουν φράχτη και να περάσουν. Υπάρχουν βίντεο
στο διαδίκτυο. Εδώ έχω και την ερώτηση που σας έχω καταθέσει,
ακόµα περιµένω απάντηση.
Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στη Λέσβο, δηµοσιεύτηκε χθες. Γυρίζουν ταινίες, fake ταινίες, ταινίες που µεταδίδονται σε όλο τον
κόσµο, κύριε Υπουργέ, βίντεο fake ότι πνίγονται οι κακοµοίρηδες
στη Λέσβο. Εδώ είναι. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Αυτά είναι φαινόµενα µιας κρατικής δοµής όχι που παραπαίει,
που είναι τελειωµένη. Είστε µια κρατική δοµή τελειωµένη.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σηµειώνετε λίγο.
Κύριε Υπουργέ, γιατί είναι απόρρητο το µητρώο των ΜΚΟ; Το
µητρώο τους είναι απόρρητο, να το. Γιατί να βάζω κωδικό; Πείτε
µου γιατί είναι απόρρητες οι ΜΚΟ; Για ποιο λόγο; Μα, είναι απόρρητο µητρώο, παιδιά. Σηµειώστε το λίγο. Δεν το καταλαβαίνω.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Σας ρωτάω επί έντεκα µήνες -δεν µας απαντάτε- πόσες µη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχουν στην Ελλάδα; Πόσες είναι να
ξέρουµε και εµείς. Ποιες οι συνέπειες σε ΜΚΟ που υπάρχουν,
αλλά δεν έκαναν εγγραφή στο µητρώο;
Ακούστε λίγο. Ξέρω τι θα µου πείτε, θα σας πω εγώ ότι δεν τελείωσε το µητρώο, να δω πότε θα τελειώσει το µητρώο.
Θα µου πείτε και το εξής όµως, ότι αυτές που δεν εγγράφησαν
στο µητρώο, ποιες θα είναι οι ποινές τους; Μπορείτε να µου
πείτε; Γιατί αυτό είναι το σηµαντικό. Έντεκα µήνες ένα µητρώο
δεν µπορείτε να κάνετε και θα αλλάξετε την Ελλάδα; Είχατε πρόγραµµα! Πόσοι φορολογικοί, οικονοµικοί έλεγχοι έχουν γίνει σε
ΜΚΟ; Πείτε µου. Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Επιβλήθηκαν πρόστιµα; Έχουν καταδικαστεί ποτέ µέλη της ΜΚΟ για παράνοµες
πράξεις, ναι ή όχι; Πόσα χρήµατα δόθηκαν επιτέλους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε µη κυβερνητικές οργανώσεις; Έχω κάνει
δεκαπέντε ερωτήσεις στο Υπουργείο σας. Πόσα χρήµατα δόθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό; Για να ξέρει κι ο Έλληνας
πόσα λεφτά συνεισφέρει ο ίδιος. Γιατί καλλιεργούσατε ένα παραµύθι κι εσείς, κι ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής, ότι τα λεφτά
τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν τα δίνει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα νοσοκοµεία πληρώνει ο Έλληνας για να είναι
ο κάθε ένας που είναι εκεί µέσα, ο Έλληνας, και ο Έλληνας αν
δεν έχει τα κατάλληλα ασφαλιστικά ένσηµα πληρώνει και συνδροµή στο φάρµακό του. Αυτός όχι όµως, δωρεάν τα παίρνει
όλα.
Επίσης, θα σας πω µερικά από τα αµαρτήµατα για να κλείσω.
Δεν θα πω για τον Σόρος και όλα αυτά, τα πει χιλιάδες φορές.
Ποινικά αδικήµατα: τριάντα άτοµα, µέλη ΜΚΟ, εγκληµατική οργάνωση, συµµετείχαν σε οργανωµένο κύκλωµα παράνοµης διακίνησης µεταναστών. Είχαν τεχνολογικό εξοπλισµό, ώστε να
γνωρίζουν στοιχεία για προσφυγικές ροές µέσω Τουρκίας. Παρακολουθούσαν παράνοµα ασύρµατες επικοινωνίες του Λιµενικού Σώµατος FRONTEX. Αυτά στην Ελλάδα γίνονται, κύριοι, έτσι;
Σκάνδαλο Oxfam: περιστατικά σεξουαλικής εκµετάλλευσης από
εργαζόµενους ΜΚΟ σε ανήλικους, που υπάρχουν εδώ και πάρα
πολύ καιρό παγκοσµίως. Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα,
ακόµη και AIDS, καταγγελίες ανθρώπων από τα νησιά. Σας τα
λέω για να ξέρετε. Ελληνική ΜΚΟ, 2011-2018: ακαθάριστα έσοδα
23,8 εκατοµµύρια ευρώ. Τα κατέθεσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, µέσα σε
οκτώ χρόνια, τζίροι 23 εκατοµµύρια ευρώ, επιχορηγήσεις 9,7
εκατοµµύρια ευρώ, εξακόσια άτοµα προσωπικό, καταβάλλει µισθούς 7 εκατοµµυρίων ευρώ, µισθοφόροι όλοι.
Κι εδώ βέβαια πέφτει το µεγάλο πρόβληµα ή ERC. Είσοδος
εβδοµήντα χιλιάδων µεταναστών στην Ελλάδα το 2015. Η ERC
λαµβάνει 2.000 ευρώ το κεφάλι, δύο χιλιάρικα το κεφάλι! Αυτό
δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι µπίζνα, καλά οργανωµένη, δεν
είναι ΜΚΟ. Συν 5.000 το έτος ανά ένταξη σε κυβερνητικά προγράµµατα. Αυτή είναι µπίζνα. Και το λέω: µπίζνα. Δύο χιλιάρικα
το κεφάλι; Ξέρετε, επειδή είµαι από αυτούς που πιστεύουν στην
ευρύτερη έννοια, κύριε Υπουργέ, της λογικής, θέλω να αντιδιαστείλω όσο µπορώ τη δική µου λογική. Όλα αυτά δεν µου φαίνονται λογικά. Το 2018 είχαµε 1,69 δισεκατοµµύριο ευρώ
χρήµατα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα διαχειριστούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, 794 εκατοµµύρια
πήραν οι ΜΚΟ κι ένα σωρό λίστες µε χρήµατα εκατοµµυρίων
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ευρώ, γιατί το ελληνικό κράτος δεν µπορεί να διαχειριστεί το
πρόβληµα. Αυτό µου λέτε. Γιατί να υπάρχουν οι ΜΚΟ; Κλείστε
τις ΜΚΟ, που είναι δουλεµπορικές, και αναλάβετε εσείς ως Κυβέρνηση να λύσετε το πρόβληµα. Αλλιώς γιατί κυβερνάτε, κύριε
Υπουργέ; Έχετε δηλαδή µια παρακυβέρνηση δίπλα σας, τις
ΜΚΟ, οι οποίες παρακυβερνούν, δεν κυβερνούν, παρακυβερνούν. Δηλαδή είναι παρακρατικοί µηχανισµοί, έχουµε το κράτος,
την κυβέρνηση και παρακρατικούς µηχανισµούς. Είναι παρακρατικοί µηχανισµοί.
Κλείνω, λέγοντας το εξής. Ξέρετε τι θα κάνετε τώρα; Θα κάνετε ένα µεγαλύτερο έγκληµα. Όσους λαθροµετανάστες, πρόσφυγες, µετανάστες διώχνετε, θα εξοργιστούν αυτοί που
µένουν. Έχετε κάνει ένα έγκληµα στη Λέσβο και στα νησιά, παίρνετε κάποιους από εκεί και αφήνετε τους άλλους εκεί, κύριε
Υπουργέ. Αυτοί που µένουν εκεί είναι αφηνιασµένοι. Σου λέει
γιατί πήρες τους άλλους και δεν πήρες εµένα; Θα βγουν έξω µε
τα στειλιάρια και θα κυνηγάνε τους κατοίκους της Μυτιλήνης,
τους κατοίκους της Σάµου, της Χίου. Γιατί; Γιατί πολύ απλά, σας
επαναλαµβάνω, όπως είπε και ο περιφερειάρχης, το κάνουν καθηµερινά. Χθες στη Χίο, από όπου είστε, όπου εκλέγεσθε, έγιναν
επεισόδια. Χαµογελάτε. Δεν εκλέγοµαι εγώ εκεί, εκεί εκλέγεστε
εσείς και µακάρι να ξαναεκλεγείτε αν σας θέλουν οι κάτοικοι. Δεν
µε ενδιαφέρει εµένα αυτό. Αλλά πάµε στην ουσία. Μεταξύ τους
εβδοµήντα άτοµα σφάζονταν στον δρόµο και οι κάτοικοι έντροµοι έτρεχαν, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στην Πατησίων, εδώ.
Δεν τα βλέπετε αυτά; Δεν τα αντιλαµβάνεστε αυτά ότι είναι λάθη;
Κλείνοντας θα πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Φοβάµαι ότι σε
τριάντα χρόνια, αν συνεχίσει να κυβερνά η Νέα Δηµοκρατία, η
Ελλάδα θα λέγεται «Ελλαδιστάν», οι Έλληνες θα είναι πολύ λιγότεροι από τους υπολοίπους και ένα ανοµοιογενές, εκρηκτικό
µείγµα που θα δηµιουργήσετε θα αλλάξει την ίδια την πορεία της
Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος. Εµείς είµαστε υπέρ
της Ελλάδος, να είναι ελληνική, χριστιανική, αλλά ανεκτική για
κάθε άλλο, αλλά πάντοτε σε µία γραµµή, πρώτα η Ελλάδα,
πρώτα οι Έλληνες και µετά οποιοδήποτε άλλος.
Θέλω να µου πείτε λοιπόν πότε θα κλείσετε τις ΜΚΟ που παρανοµούν, πόσες είναι οι ΜΚΟ και γιατί το µητρώο σας δεν είναι
δηµόσιο και εάν το κάνετε δηµόσιο, αν θα τους ψάξετε και πότε
θα κάνετε ελέγχους πραγµατικούς. Ελέγχους και τα αποτελέσµατα θέλω. Μη µου αρχίσετε εδώ πέρα µε αυτά που λέτε. Έγγραφα θέλω να µου δώσετε. Όταν µου πείτε ότι κάνατε τρεις
ελέγχους, τα έγγραφα θέλω. Όχι θεωρίες, από θεωρίες χορτάσαµε. Κι αν κάνατε ελέγχους σε τρεις, είναι τετρακόσιες. Τρεις
στις τετρακόσιες είναι µια τρύπα στο νερό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Δεν βλέπω να το προλαβαίνουµε το αεροπλάνο στις 18.00΄.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης τον λόγο έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης για είκοσι λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ενότητα και αποφασιστικότητα αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις. Αντιµετωπίζουµε τη µεταναστευτική κρίση µε ξεκάθαρους στόχους,
πρώτον, την ουσιαστική µείωση των ροών και, δεύτερον, τον περιορισµό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.
Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια έξαρση ρόλου, αλλά αντιδράσαµε
και αντιδράσαµε αποφασιστικά, µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον,
όπως κάναµε και στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, όπως κάναµε και στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων, των οικονοµικών
επιπτώσεων της πανδηµίας στη χώρα µας, και θα συνεχίσουµε
να το πράττουµε µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον και µε την ευθύνη στο µεταναστευτικό να µην επιτρέψουµε την εργαλειοποί-
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ηση της κρίσης για την επίτευξη γεωστρατηγικών επιδιώξεων.
Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, την 1η
Μαρτίου, αναβαθµίσαµε τη φύλαξη των συνόρων µας. Εµφανής
πλέον σε όλους και διαρκής η αποφασιστικότητά µας να διατηρήσουµε αυτό το υψηλό επίπεδο προάσπισης των συνόρων µας.
Η Ελλάδα είναι µια ισχυρή και περήφανη χώρα απέναντι σε κάθε
είδους πρόκληση. Οι αφίξεις τον Απρίλιο µειώθηκαν κατά 97%,
τον Μάιο κατά 91%, σε σχέση µε το 2019. Αντιστρέψαµε την τάση
των ροών, µετά από ένα δύσκολο 2019.
Παράλληλα, επιταχύνουµε τη διαδικασία ασύλου, ώστε να ξεχωρίζουµε γρήγορα αυτούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας από αυτούς που είναι οικονοµικοί µετανάστες και πρέπει να
επιστραφούν στις χώρες προέλευσης. Εφαρµόζουµε τη διαδικασία αποχώρησης από τις δοµές πρώτης υποδοχής όσων δεν δικαιούνται πλέον παραµονής σε αυτές, όπως δηλαδή προβλέπει
η ελληνική νοµοθεσία, όπως προβλέπουν σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, διαδικασία που να σηµειώσω ξεκίνησε το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε δύο συνολικά διαδικασίες εξώσεων. Τώρα όµως
η διαδικασία θα είναι σταθερή, οµαλή, και ενισχύεται και ο µηχανισµός στήριξης και µετάβασης προς όφελος και των ωφελούµενων και της ελληνικής κοινωνίας.
Αποτελέσµατα αυτής της στρατηγικής: Πρώτον, η αποσυµφόρηση των νησιών µας. Είναι πλέον πραγµατικότητα, δεν είναι θεωρία. Μιλάνε οι αριθµοί. Οι διαµένοντες στα ΚΥΤ των νησιών
έχουν µειωθεί κατά 16% από την αρχή του έτους. Συνολικά δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ άτοµα έχουν µεταφερθεί
από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Έχουν απορροφηθεί
οι αυξηµένες ροές του πρώτου διµήνου. Και σήµερα στα ΚΥΤ των
νησιών βρίσκονται τριάντα δύο χιλιάδες αντί τριάντα οκτώ χιλιάδων στις αρχές Ιανουαρίου, νούµερο που παραµένει -θα συµφωνήσουµε όλοι- ιδιαίτερα υψηλό. Η αποσυµφόρηση είναι µια
σταθερή, διαρκής διαδικασία, που θα έχει αποτελέσµατα σε όλο
το 2020.
Δεύτερο αποτέλεσµα της πολιτικής µας, πολύ ουσιαστικό: Αλλάζουµε πλέον τη στρατηγική του σχεδιασµού του συστήµατος
υποδοχής, και στα νησιά και στην ενδοχώρα. Χάρη στις µειωµένες ροές, χάρη στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, χάρη
στην αποχώρηση όσων δεν δικαιούνται πλέον παραµονής, σχεδιάζουµε για πολύ λιγότερες δοµές και για µικρότερες δοµές σε
σχέση µε τον σχεδιασµό του 2019. Η κοινωνία βλέπει τα αποτελέσµατα της πολιτικής µας στην πράξη. Λιγότερες θέσεις, λιγότερες δοµές.
Στόχος µας είναι να αποσυµφορήσουµε τα νησιά, χωρίς όµως
να γεµίσουµε δοµές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στόχος µας είναι
να αποσυµφορήσουµε όλη τη χώρα από τη µεταναστευτική
κρίση, αντίθετα απ’ ό,τι ζητάνε κάποια άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που θέλουν διαρκώς να δηµιουργούµε νέες δοµές.
Εµείς φέτος θέλουµε να κλείσουµε εξήντα δοµές στην ηπειρωτική Ελλάδα µέσα στο 2020. Εφαρµόζουµε ήδη το όριο του 1%
του πληθυσµού για την παραµονή αιτούντων άσυλο και µέσα στο
2020 θέλουµε να το πετύχουµε αυτό και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, κάτι που ζητάει όλη η κοινωνία, την πιο δίκαιη κατανοµή των βαρών, η οποία βέβαια πρέπει να γίνει και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης για τον νέο κανονισµό ασύλου και µετανάστευσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάµε ένα µόνιµο µηχανισµό κατανοµής αυτών των βαρών.
Στην πρωτολογία σας, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης
υποπέσατε σε πολλές αντιφάσεις. Μας λέτε από τη µία ότι θέλετε αποσυµφόρηση των νησιών -και µιλήσατε και µε τον περιφερειάρχη πριν από λίγο- αλλά είστε αντίθετοι στη µεταφορά
αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Θέλετε να µη δίνουµε
προνόµια στους αιτούντες άσυλο. Αναφερθήκατε σε διάφορα
νούµερα, αλλά συγχρόνως διαµαρτύρεστε τώρα που τα διακόπτουµε σ’ αυτούς που πλέον δεν τα δικαιούνται.
Δεν θέλετε νέες δοµές, αλλά θέλετε να παραµείνουν τελικά
στις δοµές όσοι δεν το δικαιούνται. Λέτε τελικά ότι δεν έχουµε
πάρει και αρκετούς από τα νησιά και δηµιουργούµε πρόβληµα,
επειδή πήραµε λίγους, αλλά αν τους φέρναµε στην ηπειρωτική
Ελλάδα θα διαµαρτυρόσασταν γιατί τους φέραµε στην ηπειρωτική Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χρειάζεται διαχωρισµός και αυτό σηµαίνει ισορροπηµένη µεταναστευτική πολιτική. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και
τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σηµαίνει ότι δίνουµε
άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται και προχωράµε σε απελάσεις
όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Κάναµε δώδεκα αποστολές επιστροφών στο 2020 πριν κλείσουν τα σύνορα. Είµαστε έτοιµοι, όταν ξανανοίξουν τα σύνορα,
να επιταχύνουµε τις επιστροφές. Συµφωνήσαµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση πέντε χιλιάδες εθελοντικές επιστροφές µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια, γνωρίζετε ότι η ισχύουσα κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης- Τουρκίας, που αποδέχτηκε το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς καταδίκασε τα νησιά µας, γιατί µόνο εκεί, σύµφωνα µε τη
δήλωση, µπορεί να γίνει εξέταση ασύλου ώστε να επιτρέπεται η
επιστροφή στην Τουρκία, µάλλον να αποδέχεται η Τουρκία την
επιστροφή όσων, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και απορριφθεί τελεσίδικα το αίτηµά
τους.
Εµφανίσατε µια ψεύτικη εικόνα για το µεταναστευτικό, σε µια
προσπάθεια να τροµοκρατήσετε την ελληνική κοινωνία, αλλά τα
νούµερα δεν σας δικαιώνουν, κύριε Βελόπουλε. Συνολικά στη
χώρα µας µε άσυλο βρίσκονται εξήντα χιλιάδες άτοµα, δηλαδή
το 0,6% του πληθυσµού. Οι αιτούντες άσυλο αυτή τη στιγµή είναι
κάτω από 1% του πληθυσµού. Άρα τα νούµερα δεν είναι όπως
θέλετε να τα παρουσιάσετε στην ελληνική κοινωνία.
Και βέβαια, ήδη από το 2019 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει διαχωρίσει τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο σε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε σχέση µε αυτούς που τελικά
αναγνωρίζονται. Γιατί εφαρµόζουµε στην πράξη µια πολιτική διαχωρισµού και αυτός είναι ο πολιτισµένος ευρωπαϊκός τρόπος αντιµετώπισης της µεταναστευτικής κρίσης, χωρίς ακρότητες ούτε
προς τη µία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση.
Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες ηµέρες επανασύστασης του
Υπουργείου, διατυπώσαµε ξεκάθαρα την πρόθεσή µας για οριοθέτηση της δράσης των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για την
ανάκτηση του ελέγχου στο µεταναστευτικό. Σηµαντικό βήµα σε
αυτή την κατεύθυνση ήταν η σύσταση στις 24 Μαρτίου φέτος
της νοµικής οντότητας των τριάντα δύο υφισταµένων δοµών φιλοξενίας. Δεν αποτελούν νέες δοµές, όπως κάποιοι βιαστήκατε
να πείτε στη Βουλή και στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Δεν χτίζουµε νέες δοµές.
Οι υφιστάµενες λειτουργούσες τριάντα δύο δοµές έρχονται
υπό τον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας και αυτό ενοχλεί µερικούς και δηµιουργεί και αντιδράσεις. Και µετά τοποθετήσαµε διοικητές σε αυτές τις υφιστάµενες δοµές, που υπάγονται στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όχι µόνο για να αναλάβουν την ευθύνη και να έχουν την υποχρέωση λογοδοσίας απέναντι στην πολιτεία για τα τεκταινόµενα στις δοµές, αλλά για να
προχωρήσουν και στην επίδοση σαράντα χιλιάδων εκκρεµών
αποφάσεων ασύλου, που οδηγούσαν σε έναν υπερκορεσµό των
υφισταµένων δοµών.
Βέβαια, το αναγνωρίζω ότι η χώρα µας, από την έξαρση των
µεταναστευτικών ροών του 2015, µετατράπηκε σε πόλο έλξης
για διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Όµως, θέλω να τονίσω την πολύ θετική συµβολή πολλών διεθνών και ελληνικών οργανώσεων και οργανισµών στην αντιµετώπιση της κρίσης.
Συνεργαζόµαστε πολύ καλά µε κορυφαίους διεθνείς οργανισµούς που προσφέρουν στη χώρα µας τεχνογνωσία, υπηρεσίες
και αγαθά, µε έµπειρο και πολύγλωσσο προσωπικό, όπως συνεργαζόµαστε µε ελληνικές και ξένες ΜΚΟ σε θέµατα όπως η στέγαση, η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, η στήριξη δοµών, η
παροχή υπηρεσιών υγείας και διερµηνείας.
Ωστόσο, η µεγάλη είσοδος των ΜΚΟ το 2015, πολλές εκ των
οποίων έχουν σήµερα αποχωρήσει, πραγµατοποιήθηκε σε ένα
ιδιαίτερα ελαστικό νοµικό πλαίσιο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δραστηριότητές τους, τα άτοµα που εµπλέκονται,
τις πηγές χρηµατοδότησης, τη χρήση των πόρων, ελαστικό πλαίσιο για προσλήψεις, αναθέσεις, συµβάσεις.
Σε αυτό βοήθησε η επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά µε τον τρόπο διαχείρισης του µεταναστευτικού, ίσως και
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η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προτιµήσει τις ΜΚΟ από
την τότε κυβέρνηση για τη διαχείριση πόρων. Εκεί αναζήτησαν
την αξιοπιστία και προσέφεραν άπλετη χρηµατοδότηση, που
όµως ανήκε στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε στην Ελλάδα το
διάστηµα 2015- 2019 κονδύλια ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου
ευρώ. Το τότε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απορρόφησε απευθείας µόλις το 1,9% αυτών των κονδυλίων που δόθηκαν στη χώρα µας, ενώ το 82%, σύµφωνα µε τον πίνακα που θα
σας καταθέσω, διατέθηκε σε διεθνείς οργανισµούς και σε ΜΚΟ,
για να διαχειριστούν κατευθείαν, µε το δικό τους τρόπο, το µεταναστευτικό.
Ήταν µάλλον ξεκάθαρη η έλλειψη εµπιστοσύνης της Ευρώπης
προς το Υπουργείο επί ΣΥΡΙΖΑ, ένα Υπουργείο «άδειο πουκάµισο», χωρίς επαρκείς δοµές, χωρίς µόνιµο προσωπικό και τελικά
χωρίς πόρους. Επί σειρά ετών υπήρξε µηδαµινή κρατική παρέµβαση στις περισσότερες δοµές φιλοξενίας. Είχαµε κρατήσει
απλώς την επιστασία, την οποία είχε αναλάβει ο Στρατός και αντιλαµβάνεστε, βέβαια, ότι δεν είναι αυτή η αποστολή των Ενόπλων Δυνάµεων.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, δηλαδή, είχε παραδώσει τα κλειδιά στις ΜΚΟ, οι οποίες διαχειρίζονταν κατευθείαν ευρωπαϊκά
κονδύλια. Προσλάµβαναν υπαλληλικό προσωπικό, χιλιάδες µετακλητούς, µε διαδικασίες για τις οποίες το κράτος είχε παντελή
άγνοια, µε µισθούς πολύ µεγαλύτερους του ελληνικού δηµοσίου
και πραγµατοποιούσε προµήθειες µε ένα απόρρητο τρόπο ως
προς το ελληνικό δηµόσιο.
Ουσιαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση του
µεταναστευτικού ζητήµατος, αποφεύγοντας την ύπαρξη κρατικών µηχανισµών ελέγχου. Και σήµερα η ανάκτηση του ελέγχου
σηµατοδοτεί και την ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας µας. Τα
ευρωπαϊκά όργανα βλέπουν στο πρόσωπο της χώρας µας έναν
φερέγγυο συνοµιλητή, έναν διαχειριστή, πλέον, της µεταναστευτικής κρίσης.
Με τις πρώτες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ήδη από το Φεβρουάριο, ιδρύσαµε το Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και κάναµε πιο συνεκτικό το πλαίσιο ελέγχου τους.
Θυµίζω ότι η τροπολογία µας δεν ψηφίστηκε και από τα άλλα
κόµµατα. Ο καθένας κρίνεται αν τη στήριξε ή δεν τη στήριξε τότε
και αναρωτιέµαι, όσοι δεν την στήριξαν, δεν ήθελαν τον έλεγχο
των ΜΚΟ;
Ωστόσο, εµείς µε αυτή την διάταξη προσφέρουµε στη δηµόσια
διοίκηση και όλες τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, την απαραίτητη
θεσµική γνώση για τη λειτουργία ελληνικών και ξένων ΜΚΟ, οι
οποίες, πλέον, δεν θα είναι απρόσωπες.
Προχωρήσαµε στην τοποθέτηση ειδικού γραµµατέα στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να εποπτεύει αποτελεσµατικά το νέο µητρώο, να συνεργάζεται µε εποπτικές αρχές,
να συµβάλει καταλυτικά στον έλεγχο αυτών των οργανώσεων.
Ενισχύουµε, έτσι τη λογοδοσία και την εκούσια συµµόρφωση και
όποιος δεν συµµορφώνεται µε τις νέες απαιτήσεις, θα διαγράφεται από το µητρώο, δεν θα έχουν τα µέλη του δικαίωµα εισόδου στις δοµές ή συνεργασίας µε το Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου.
Κάθε µέλος ΜΚΟ, που είναι ενεργό στο πεδίο, θα λάβει ειδική
ταυτότητα και µόνο µε αυτή την ταυτότητα θα µπορεί να µπαίνει
στις δοµές και να συνεργάζεται µε την κρατική µηχανή. Προβλέπεται η δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων από την ειδική γραµµατεία του Υπουργείου.
Αυτό το µητρώο, που ήδη λειτουργεί, δεν είναι απόρρητο.
Απλώς, ξέρετε, στο κοµπιούτερ χρειάζεται να ανοίξει ο καθένας
το δικό του λογαριασµό, µε το δικό του username και password,
για να µπει, για να µπορεί να βάλει τα δικά του στοιχεία. Δεν
µπορώ να βάλω εγώ τα στοιχεία του δικού σας λογαριασµού. Το
µητρώο αυτό, λοιπόν, θα δηµοσιευθεί. Αυτό το µητρώο είναι δηµόσιο και έχουν ήδη δηµιουργήσει λογαριασµό διακόσιες σαράντα πέντε ΜΚΟ και έχουν στείλει στοιχεία εκατόν δεκαοκτώ,
πολύ λιγότερες από τις τετρακόσιες πενήντα ΜΚΟ που είχαν καταθέσει αίτηση στο παλιό µητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μάλλον το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αυτορρυθµίζει και ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο, στο οποίο δρούσαν πριν ανεξέλεγκτα.
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Και επειδή µε ρωτήσατε, κύριε Βελόπουλε, η πρώτη φάση ολοκλήρωσης του µητρώου είναι η 14η Ιουνίου. Τότε κλείνει η προθεσµία για τις ήδη λειτουργούσες ΜΚΟ, που είχαν υποβάλει στο
παλιό µητρώο, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να βάλουν και τα στοιχεία των µελών που ενεργοποιούνται στο πεδίο.
Και είναι η πρώτη φορά που σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ουσιαστική εποπτεία, συντεταγµένος έλεγχος της πολιτείας και σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και άλλους
ελεγκτικούς µηχανισµούς, γίνονται ήδη έλεγχοι βάσει σχεδιασµού. Και οι αρµόδιες αυτές αρχές θα ενηµερώσουν για τα αποτελέσµατα.
Ρωτήσατε, κύριε Βελόπουλου, για τη διαχείριση πόρων από
τις ΜΚΟ. Θα καταθέσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
-Απρίλιος του 2020- που αναφέρει τις ΜΚΟ και τους οργανισµούς
που έλαβαν ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση από το 2015. Περιλαµβάνει αναλυτικά έργα, το ταµείο χρηµατοδότησης, τον αποδέκτη
της χρηµατοδότησης και το ποσό που έλαβε. Συνολικά από τα
έργα που αναφέρονται στον πίνακα, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισµοί έλαβαν 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Ως προς τις πληρωµές από το ελληνικό δηµόσιο, µετά τη σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το 2016 µεταφέρθηκαν σε αυτό οι ΣΑΕ του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών µε τα αντίστοιχα έργα.
Θα καταθέσω, επίσης, το σχετικό πίνακα πληρωµών προς
ΜΚΟ. Αφορούν πράξεις πληρωµών, που ξεκινάνε από το 2016,
συνολικού ύψους 22,6 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε
πολλαπλές κρίσεις. Κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε τις αυξηµένες αφίξεις το πρώτο δίµηνο του 2020, την ένταση και τα επεισόδια στα νησιά µας, την ασύµµετρη απειλή στα σύνορά µας,
την πανδηµία του κορωνοϊού, καθώς και την ανάγκη σύστασης
του Υπουργείου, την εφαρµογή και βελτίωση του νέου νόµου του
ασύλου, την ανάληψη της ευθύνης των δοµών και τη διαρκή αποσυµφόρηση των νησιών.
Αντιµετωπίσαµε µε σχέδιο και αποφασιστικότητα αυτές τις
προκλήσεις. Επιζητήσαµε εξαρχής τη διαφάνεια και τον ορθολογικό προγραµµατισµό. Στόχος µας; Να ξεφύγουµε από το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, που θεσπίστηκε από την προηγούµενη
κυβέρνηση, διαµορφώνοντας συµφωνίες-πλαίσιο για τις προµήθειες και τη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συµφωνίες-πλαίσιο που υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη στους πρώτους τέσσερις µήνες
έχουµε θέσει στέρεες βάσεις, έχουµε προκηρύξει την πρώτη
συµφωνία-πλαίσιο για την καθαριότητα όλων των δοµών ασύλου
της χώρας για τα επόµενα τέσσερα χρόνια µε δηµοσίευση στη
σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντίστοιχα θα κάνουµε µέσα στο 2020 για όλες τις βασικές
προµήθειες που χρειάζεται το Υπουργείο. Και πετυχαίνουµε µείωση κόστους. Για δύο δοµές έκτακτης ανάγκης που χρειαστήκαµε να φτιάξουµε ως Υπουργείο, πετύχαµε µείωση κόστους
κατά 25% µέχρι 30% σε σχέση µε αντίστοιχες δοµές.
Την προηγούµενη εβδοµάδα κατοχυρώθηκε ο διαγωνισµός για
τις µετακινήσεις. Είναι κατά 67% φτηνότερος από τον προηγούµενο διαγωνισµό που είχε προκηρυχθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώσαµε και προκηρύξαµε τις δοµές ηµιαυτόνοµης διαµονής για τα
ασυνόδευτα ανήλικα µε 50% µείωση του κόστους.
Επίσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προωθεί
ταυτόχρονα την υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια των
δοµών. Είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Υπάρχουν προβλήµατα, δυσλειτουργίες στις δοµές από την ανοιχτή τους φύση.
Υπάρχουν, όµως, προβλήµατα και στη διαδικασία ασύλου και
προχωράµε στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος «ΑΛΚΥΟΝΗ»
µε σκοπό την ταχύτερη καταγραφή, επεξεργασία και επίδοση
αποφάσεων ασύλου µε σύστηµα αυτοκαταγραφής ερωτηµατολογίου, όπως µας επιτρέπουν οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τηλεσυνεντεύξεις, που, επίσης, πλέον µας επιτρέπονται, µε ψηφιακή έκδοση και επίδοση των αποφάσεων ασύλου,
µε ενίσχυση των δικτύων ψηφιακής σύνδεσης των δοµών, ώστε
να µην έχουµε χαµένες µέρες στη λειτουργία της Υπηρεσίας
Ασύλου. Κάνουµε και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό: Εγκαθιστούµε
συστήµατα εισόδου - εξόδου στις δοµές, µε ταυτόχρονη τοπο-
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θέτηση διπλής περίφραξης σε κάθε δοµή, αλλά και ολοκληρωµένου συστήµατος ασφαλείας.
Με την εγκατάσταση συστηµάτων ελεγχόµενης πρόσβασης
και τη διανοµή καρτών εισόδου και εξόδου, εξασφαλίζεται µε οργανωµένο τρόπο η µετακίνηση µόνο όσων δικαιούνται είσοδο και
έξοδο στις δοµές, για να µην επαναλαµβάνονται τα φαινόµενα
που και εσείς, κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσετε στην οµιλία σας.
Στις δοµές έχουµε και προβλήµατα βίας, τα οποία αφορούν τους
ίδιους τους διαµένοντες. Η ασφάλεια των διαµενόντων, είναι
προτεραιότητα για εµάς. Αφορά και τις τοπικές κοινωνίες. Ίση
ακριβώς υποχρέωσή µας είναι η προστασία των τοπικών κοινωνιών.
Και θέλω να τονίσω ότι η Σάµος και η Μαλακάσα θα αποτελέσουν τις πρώτες κλειστές και ελεγχόµενες δοµές φιλοξενίας
µέσα στους επόµενους µήνες. Αποτελεί µια υπόσχεση προς την
τοπική κοινωνία, αλλά και µια δέσµευση του Υπουργείου µας.
Το µοντέλο των ελεγχόµενων δοµών θα µεταφερθεί σταδιακά
σε όλα τα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στις δοµές που θα
µείνουν µετά τις εξήντα δοµές που φέτος έχουµε ήδη ανακοινώσει ότι θα κλείσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εργαζόµαστε συστηµατικά για
τον περιορισµό των ροών και έχουµε πλέον µετρήσιµα αποτελέσµατα. Εργαζόµαστε συστηµατικά για την ασφάλεια των δοµών
και έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο. Εργαζόµαστε συστηµατικά για
τη διαφάνεια και τον εξορθολογισµό στον τρόπο διαχείρισης του
Υπουργείου και έχουµε κάνει τα πρώτα, πολύ ουσιαστικά βήµατα, βήµατα που επί χρόνια δεν είχαν γίνει για συµφωνίες-πλαίσιο παρά την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εργαζόµαστε συστηµατικά για τη µείωση των επιπτώσεων της
κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, αυξάνοντας την ασφάλεια στις
δοµές, ελέγχοντας τις ΜΚΟ, δηµιουργώντας το Ταµείο Αλληλεγγύης για τη στήριξη έργων στους δήµους που επηρεάζονται από
τη µεταναστευτική κρίση, για την πληρωµή ανταποδοτικών τελών
στους δήµους που φιλοξενούν δοµές, όχι ως αντάλλαγµα, ως
αποζηµίωση, γιατί σεβόµαστε τις τοπικές κοινωνίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου, κύριε Υπουργέ.
Θα περάσουµε τώρα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, Βουλευτής Β’Θεσσαλονίκης, από την Ελληνική Λύση για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ όση ώρα µιλάτε -δεν γνωρίζω, δεν
έχω τέτοιες γνώσεις, θα το αναζητήσω µόλις βγω από την Αίθουσα- να βρω πώς λέγεται το φαινόµενο όταν κάποιος αρνείται
πεισµατικά να αποδεχτεί την πραγµατικότητα και περιγράφει µια
άλλη πραγµατικότητα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ούτε ιατρικές γνώσεις,
ούτε τέτοια φαινόµενα µπορώ να τα παρακολουθήσω. Όµως,
όταν ένας άνθρωπος ζει σε ένα παράλληλο σύµπαν -µε όλη τη
συµπάθεια και τον σεβασµό που σας έχω- ακούγοντάς σας νόµιζα ότι ζω στο Λουξεµβούργο; Πάντως, όχι στη χώρα αυτή.
Κύριε Μηταράκη, κάνατε και µία άλλη ζηµιά σε µένα σήµερα,
γιατί µου ανατρέψατε όλη την οµιλία. Άλλα πράγµατα είχα ετοιµάσει. Όµως, έχετε πει τέτοια πράγµατα σήµερα εδώ, που πρέπει να σας απαντήσουµε σε όλα αυτά. Και µετά θα πάµε και στην
επιχείρηση προσγείωσης στην πραγµατικότητα, να καλωσορίσει
η Εθνική Αντιπροσωπεία και ο ελληνικός λαός τον Υπουργό Μετανάστευσης στην Ελλάδα.
Κύριε Μηταράκη, µάλλον είστε αλλού. Δεν ζείτε εδώ και είστε
και Χιώτης και νησιώτης. Πραγµατικά, µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον λειτουργεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και το
Υπουργείο του κ. Μηταράκη; Αυτά που συµβαίνουν στην Ελλάδα
έχουν ως γνώµονα το εθνικό συµφέρον; Εµείς βλέπουµε άλλα
πράγµατα! Μπορεί εµείς να κάνουµε λάθος. Δεν ξέρω. Θα µας
τα πείτε µετά, στη δευτερολογία σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περήφανη χώρα, κύριε Μηταράκη, η Ελλάδα είναι. Ναι, είναι
περήφανη. Για το ισχυρή δεν ξέρω. Και για το ισχυρή ευθύνεστε
όλοι εσείς που την κυβερνάτε πενήντα χρόνια τώρα.
Μας είπατε για µείωση αυξήσεων. Οι αριθµοί, ξέρετε, δεν λένε
πάντα την αλήθεια. Για 97% µας είπατε τον Απρίλιο, για 91% το
Μάιο. Εγώ θα σας το πω αλλιώς και πολύ απλά: Ας µην υπήρχε
ο κορωνοϊός, ας µην είχε σφίξει την κάνουλα ο Ερντογάν και θα
λέγαµε εδώ πέρα τι αριθµό αφίξεων θα είχαµε και αν θα είχαµε
µειωµένο αριθµό ή όχι.
Γιατί δυστυχώς, κύριε Μηταράκη, µε τον τρόπο που αντιµετωπίζετε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβληµα, που είστε ίδιοι τελείως,
µε λίγες διαφορές επιφανειακές, η αποτροπή των αφίξεων στην
Ελλάδα εξαρτάται από τον Ερντογάν και όχι από εµάς. Και θα
σας πούµε µετά πώς θα αντιµετωπίσετε το φαινόµενο. Σας τα
λέµε χρόνια τώρα, αλλά δεν λέτε να ξυπνήσετε.
Και συνεχίζετε, κύριε Μηταράκη, θα µου επιτρέψετε να σας το
πω και δεν ήθελα να το πω αυτό στη Βουλή, αλλά εσείς το κάνετε
άρα αφού το κάνετε εσείς θα µου επιτρέψετε να σας πω αυτό
που κάνετε εσείς, δηλαδή είστε ψεύτης, ψεύδεστε και το κάνετε
συνεχόµενα για την Ελληνική Λύση. Λέτε ότι η Ελληνική Λύση δεν
θέλει την αποσυµφόρηση των νησιών.
Το ξεκαθαρίσαµε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πολλές
φορές και στο δικό σας νοµοσχέδιο και είπατε -ήταν µια συµφωνία κυρίων- ότι «εντάξει, τελείωσε, δεν θα το ξαναπώ». Το ξαναλέτε και σήµερα. Κατ’ αρχάς όποιος το ακούει αυτό γελάει,
πιάνει το στοµάχι του από τα γέλια. Η Ελληνική Λύση δεν θέλει
την αποσυµφόρηση των νησιών;
Εσάς σας ενδιαφέρει η αποσυµφόρηση των νησιών ή να ξεβρωµίσει η χώρα; Να καταλάβω τι σας ενδιαφέρει. Εµάς µας ενδιαφέρει να φύγουν όλοι αυτοί από εδώ. Δεν µας ενδιαφέρει να
τους πάρω από εδώ να του πάω αλλού. Μεταφορά προβλήµατος; Τι κάνετε εσείς; Μεταφέρετε τα προβλήµατα δεξιά και αριστερά;
Στη δευτερολογία σας λοιπόν, θέλω να αποκαταστήσετε την
τάξη και να πείτε ότι το επιχείρηµά σας αυτό ήταν τουλάχιστον
ψευδές. Γιατί εµείς δεν θέλουµε αποσυµφόρηση των νησιών
µόνο. Θέλουµε την αποσυµφόρηση όλης της Ελλάδας και όχι να
τους πάρω από τα νησιά και να τους αµολήσω έντεκα χιλιάδες
εν δυνάµει παραβατικά στοιχεία σε όλη την επικράτεια, γιατί
αυτοί οι άνθρωποι θα πεινάσουν, θα είναι άνεργοι, θα κάνουν µην
πω τι άλλο και θα υποφέρει η τοπική κοινωνία. Είναι λύση αυτή;
Το διώχνω από πάνω µου και δεν µε ενδιαφέρει; «Δεν έχετε δικαίωµα να µείνετε στις δοµές πλέον. Είστε έντεκα χιλιάδες. Φύγετε από εδώ. Πάτε και κάντε ό,τι θέλετε. Πάτε στον ΟΑΕΔ,
βρείτε δουλειές». Θα τα πούµε σε λιγάκι.
Είπατε ότι ο κ. Βελόπουλος τροµοκράτησε τους Έλληνες.
Κύριε Μηταράκη, θα προσπαθήσουµε σήµερα εδώ να σας
αποδείξουµε ότι η δική σας πολιτική τροµοκρατεί τους Έλληνες.
Εσείς τροµοκρατείτε τους Έλληνες µε αυτά που κάνετε, που περιφέρετε λαθροµετανάστες δεξιά και αριστερά. Εσείς τροµοκρατείτε Έλληνες µε αυτά που βλέπει ο πεινασµένος, πτωχευµένος
Έλληνας. Βλέπει κάθε µήνα στηµένους στην ουρά τους Νιγηριανούς, τους Αφγανούς, τους Σοµαλούς και τους Κογκολέζους να
παίρνουν 500 ευρώ τον µήνα και αυτός ψάχνει την τσεπούλα του
και έχει 100 ευρώ.
Εσείς τροµοκρατείτε, λοιπόν, τους Έλληνες όταν η γιαγιά και
ο παππούς δεν µπορεί να κυκλοφορήσει στο χωριό του, όταν καταστρέφετε κοινωνίες τοπικές. Πηγαίντε να δείτε τι γίνεται στη
Μαλακάσα και σε άλλα µέρη. Σε κοινωνίες οκτακοσίων και χιλίων
ανθρώπων βάζετε τρεις και τέσσερις χιλιάδες µετανάστες και
είστε και περήφανος για αυτά που κάνετε.
Συνεργάζεστε, λέτε, µε ξένες και εγχώριες ΜΚΟ για τη στέγαση, τη φύλαξη ανηλίκων. Ποιους ανήλικους, κύριε Μηταράκη;
Εδώ ήµασταν και ψηφίζαµε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και µας
είπατε ότι όσους δεν αναγνωρίζουµε πόσων χρόνων είναι, γιατί
δεν πιστοποιείται από τα χαρτιά τους είτε από κάποιο άλλο έγγραφο, τους κάνουµε όλους ανήλικους. Εσείς το ψηφίσατε εδώ,
η Νέα Δηµοκρατία. Και είχατε το θράσος ως Κυβέρνηση να απαιτήσετε από την Ελληνική Λύση να βάλει την υπογραφή της σε
αυτό το αίσχος.
Ποιοι είναι οι ανήλικοι, που βάλατε τα κλάµατα, που µας περι-
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γράφατε εδώ; Τα ανήλικα ασυνόδευτα ποια είναι; Είκοσι πέντε
χρόνων παιδιά που µπαίνουν µέσα και σκίζουν τα χαρτιά τους;
Σοβαρά µιλάτε τώρα; Είναι αυτοί ανήλικοι;
Η κ. Δόµνα Μηχαηλίδου έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
Πού είναι όλοι αυτοί οι Υπουργοί και Υφυπουργοί; Παραµονή
πρωτοχρονιάς περνούσε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κύριε Μηταράκη, τροπολογία για όλα αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά, πού θα µένουν, ανά δύο-τρεις θα µένουν σε διαµερίσµατα,
να έχουν ψυχολογική υποστήριξη, να έχουν καφετιέρες, να έχουν
κουζίνες. Και τα δικά µας τα παιδιά τρέχουν στο εξωτερικό. Τι να
κάνουµε; Αυτή είναι η νέα Ελλάδα που οραµατίζεστε, του πολυπολιτισµικού Πρωθυπουργού σας. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτά να
λέτε στον ελληνικό λαό και όχι αυτά που ήρθατε να παπαγαλίσετε σήµερα εδώ και να περιγράψετε µία κατάσταση που δεν
υπάρχει.
Μας είπατε για τις τεράστιες επιτυχίες του Υπουργείου σας.
Ποιο Υπουργείο; Το Υπουργείο που καταργήσατε και το επαναφέρατε; Την παλινωδία που ζήσατε, το βέρτιγκο που είχατε επτάοκτώ µήνες και δεν ξέρατε πού πατούσατε και πού βρισκόσασταν
ενώ ήρθατε στην Κυβέρνηση αυτή µε κορωνίδα δύο θέµατα, το
µακεδονικό και τους λαθροµετανάστες και ότι έχετε πρόγραµµα,
είστε έτοιµοι να το εφαρµόσετε.
Ποιο πρόγραµµα είχατε; Αλλάξατε επτά Υπουργούς, Υφυπουργούς τους κάνατε Υπουργούς, τους Υπουργούς τους κάνατε Πρωθυπουργούς, τους βγάλατε, πήρατε από τον στρατό
ανθρώπους, του κάνατε Υπουργούς, τους ξαναφέρατε πίσω, αλλάξατε Υπουργείο, το ξανασυστήσατε το Υπουργείο, κλείσατε,
ανοίξατε. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ήσασταν έτοιµοι, όµως.
Κύριε Μηταράκη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή οι απανταχού
ΜΚΟ στην Ελλάδα τρέµουν µην χάσουν τη δουλειά τους µε αυτά
που έχετε ανακοινώσει. Τα µέτρα που έχετε λάβει είναι φοβερά.
Κύριε Μηταράκη, τους χαϊδεύετε. Πείτε την αλήθεια στον
κόσµο γιατί η αλήθεια αποτυπώνεται καθηµερινά στην κοινωνία.
Η αλήθεια δεν αποτυπώνεται στα χαρτιά µας εδώ. Κύριε Μηταράκη, η αλήθεια δεν αποτυπώνεται εδώ στο µικρόφωνο µπροστά,
σε µια τηλεοπτική εκποµπή ή σε έναν θεωρητικό λόγο.
Η αλήθεια αποτυπώνεται στην πραγµατικότητα. Και ξέρετε τι
αναφέρει η αλήθεια, κύριε Μηταράκη, επειδή αναφέρατε και
ποσά; Να σας πω, ακούστε αναφέρεστε στους πτωχευµένους
Έλληνες και µιλάτε για δισεκατοµµύρια για το θέµα αυτό, κύριε
Μηταράκη. Εσείς µας είπατε σήµερα ότι ήταν λιγότερα 1,3 το
2019. Έτσι µας είπατε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Από το 2015 µέχρι τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ στα στοιχεία µου έχω 1,69. Οι
ελληνικές αρχές παίρνουν 794 εκατοµµύρια. Η Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ παίρνει 506. Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης
120 εκατοµµύρια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου 26 εκατοµµύρια. Εκατοµµύρια, πάρτι εκατοµµυρίων!
Ακούστε λίγο, κύριε Μηταράκη, τι υπαγορεύει η πραγµατικότητα και όχι αυτό το οποίο ζείτε εσείς, το οποίο ψάχνω να βρω
πώς χαρακτηρίζεται.
Οι άνθρωποι που µας ψήφισαν και βιώνουν αυτά, αυτοί είναι
και που υποφέρουν. Μας λένε, λοιπόν, εδώ, ο κ. Βασίλης Κοντέλης, ο οποίος είναι µεσίτης ο άνθρωπος, ότι ό,τι σπίτι ανεβαίνει
το νοικιάζουν οι ΜΚΟ. Το ξέρετε αυτό; Βάλτε µια δικλείδα προστασίας για τους ανθρώπους. Κάνει 300 ευρώ το σπίτι και το νοικιάζουν για 500-600. Τα παίρνουν δέκα-δέκα, είκοσι-είκοσι,
τριάντα-τριάντα, για να βάλουν τα µπουµπούκια σας µέσα. Έτσι
είναι.
Κράτος εν κράτει είναι οι ΜΚΟ. ΜΚΟ Μόρια Corona Awareness
Team. Τα µέλη της είναι όλα από το Αφγανιστάν. Η ΜΚΟ, λοιπόν,
αυτή, που ήρθε να προσφέρει στην κοινωνία µας εδώ στην Ελλάδα, τα µέλη της είναι greek side of island. Έχει κάνει µήνυση
ο περιφερειάρχης, το ξέρετε και εσείς. Χωρίσανε το νησί στα
δύο. Τι κάνετε για αυτό;
Τουρκική οργάνωση «Moria White Helmets», τα Λευκά Κράνη,
κύριε Μηταράκη, ανήρτησε φωτογραφίες που δείχνουν δίπλα
στο κέντρο της Μόριας -ακούστε τώρα, να το ακούσουν οι Έλληνες, εσάς δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει- κοµµένα ελαιόδεντρα,
µετανάστες να σκάβουν µε µηχανήµατα διαµόρφωσης χώρου.
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Είναι το νέο project στη νέα δική τους γη. Έτσι το παρουσιάζουν.
Ελάτε εδώ να αποκτήσετε τη νέα δική σας γη.
Το ακούτε, κύριοι συνεργάτες του Μηταράκη; Αυτά κάνουν. Η
εταιρεία λέγεται «Moria White Helmets» και τα διαφηµίζει. Ελάτε
εδώ να πάρετε τη γη σας!
Νέες καταγγελίες: ΜΚΟ Stand By M.Lesvos. «Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουµε τις εργασίες µε την Πυροσβεστική
Μυτιλήνης. Τους προµηθεύσαµε τον απαραίτητο εξοπλισµό και
τους βοηθήσαµε να χτίσουν ένα µικρό καταφύγιο για το προσωπικό τους κοντά στη Μόρια». Η ΜΚΟ βοηθάει την Πυροσβεστική
µας. Το καταλαβαίνετε;
Και πάµε τώρα σε ένα άλλο θέµα, κύριε Μηταράκη, στα γαλάζια παιδιά. Σας είπε ο Πρόεδρος για τις σκηνοθεσίες και τι γινόταν προηγουµένως. Τα γαλάζια παιδιά, κύριε Μηταράκη. Με
ονόµατα και διευθύνσεις θα σας µιλήσω για όλους αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι πριν από τις εκλογές ήταν υπερασπιστές της
Μακεδονίας, ήθελαν να διώξουν µετανάστες και φυσικά µε
τριάντα αργύρια ή µε τριάντα χιλιάδες ευρώ τον χρόνο έχουν
γίνει οι καλύτεροι σας υπάλληλοι.
Και εγώ απορώ πώς έχετε πείσει και τους δηµάρχους σας, τι
τους έχετε τάξει. Να µας πείτε τι τους έχετε δώσει. Είχαµε διακόσιες τριάντα αφίξεις στη Λέσβο τον Μάιο, από 1η Ιουνίου παραπάνω από ογδόντα µε ενενήντα, σε τρεις ηµέρες µέσα. Και
ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι στο επόµενο χρονικό διάστηµα οι αφίξεις θα αυξηθούν και από Έβρο και από εδώ. Η λαθροµετανάστευση, κύριε Μηταράκη, συνεχίζεται κανονικά. Οι
επενδυτές, που τους βλέπουµε καθηµερινά έξω από τα ΑΤΜ να
βγάζουν τα λεφτά τους, συνεχίζεται κανονικά και αυτό το φαινόµενο.
Τις τελευταίες ηµέρες στη Μόρια και όχι µόνο έχουµε µπαράζ
αύξησης της εγκληµατικότητας. Μπαίνουν στα σπίτια µε κόσµο,
κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε. Κλοπές ζώων, σφάζουν ζώα, τα ζώα,
το βιός του κόσµου. Τα χωράφια τα λεηλατούν. Σπάνε εκκλησίες,
καταστρέφουν σταυρούς, οτιδήποτε θυµίζει θρησκεία και Ελλάδα και χριστιανισµό τα καταστρέφουν όλα. Βρέθηκαν χατζάρες, σπαθιά, µαχαίρια, ηλεκτρικοί τροχοί και πάει λέγοντας,
κυκλοφορούν φωτογραφίες. Μην το προσπερνάτε αυτό έτσι.
«Ναι, κύριε Βελόπουλε, συµβαίνουν και αυτά, αλλά εµείς
έχουµε πρόγραµµα». Τι πρόγραµµα έχετε; Πρόγραµµα καταστροφής και ισλαµοποίησης της Ελλάδας; Αυτό είναι το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας; Ήρθατε στην εξουσία, κύριε
Μηταράκη, για να διώξετε τους λαθροµετανάστες, που εισβάλλουν παράνοµα στη χώρα µας. Τους νταντεύετε και τους χαδεύτε. Συνεχίζετε ό,τι έκανε ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάλατε έναν
µανδύα γαλάζιο πάνω, αλλά είστε ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε
τίποτα παραπάνω.
Εκατόν σαράντα πέντε λαθροµετανάστες, κύριε Μηταράκη,
στη Ρόδο ζουν σε παράνοµη δοµή σε αρχαιολογικό χώρο, επειδή
µας είπατε πόσοι είναι καταγεγραµµένοι.
Άλλοι τόσοι και παραπάνω -και αν είστε ειλικρινείς, να το παραδεχθείτε εδώ- είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι καταγεγραµµένοι
και κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, σκιές, κλέβουν, ρηµάζουν,
βιάζουν, σκοτώνουν ζώα, καταστρέφουν σπίτια, τα πάντα. Κάτοικοι στη Ρόδο, όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, στον αρχαιολογικό χώρο δίπλα, καταγγέλλουν ότι βγαίνουν έξω, προκαλούν και
«πειράζουν» κοπέλες στο δρόµο, και όχι µόνο, το λέω εντός εισαγωγικών. Και κάντε το δικό σας, αν ένας από αυτούς «πειράξει» το δικό σας παιδί, τι έχουµε να πούµε, πού ξέρετε ότι
συµβαίνουν αυτά; Εγώ δεν σας λέω να µείνετε µόνο εκεί. Να
πάτε µια βόλτα στη Θεσσαλονίκη.
Ελάτε, κύριε Μηταράκη, να περπατήσουµε το τριήµερο του
Αγίου Πνεύµατος στη Μοναστηρίου να δείτε τι γίνεται κάθε
βράδυ. Ελάτε να πάµε µια βόλτα στην πολυπαινεµένη και ανακαινισµένη πλατεία του κ. Μπακογιάννη στην Οµόνοια, στο Ισλαµαµπάντ, να δούµε αν µπορεί να πατήσει ελληνικό ποδάρι εκεί.
Αυτή είναι η Ελλάδα που έχετε καταφέρει; Γι’ αυτά που σας
περιγράφουµε εδώ σήµερα εµείς είστε περήφανος, κύριε Μηταράκη και βγήκατε µε ύφος χιλίων καρδιναλίων να µας πείτε τι
καλά τα κάνατε; Γι’ αυτό σας λέω ότι περιγράφετε µια άλλη Ελλάδα. Εµείς άλλα πράγµατα βλέπουµε.
Το όνοµα Βασίλης Νικηφόρου σας λέει κάτι, κύριε Μηταράκη;
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Είναι Διοικητής στο Κλειδί του Δήµου Σιντικής στις Σέρρες. Ο κύριος αυτός πρωτοστάτησε τον περασµένο Σεπτέµβριο εναντίον
της δοµής στη Ροδόπολη Σιντικής και τώρα τον έβαλαν διοικητή
-δεν γίνονται αυτά!- µε 3.000 ευρώ.
Πάµε σε ένα άλλο όνοµα, Δήµητρα Παναγιωτάκη, Διοικήτρια
της δοµής στις Σέρρες. Η κυρία αυτή, κύριε Μηταράκη, ήταν
υποψήφια Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στις Σέρρες µε τον
Κώστα Καραµανλή. Λευτέρης Αβραµόπουλος, Διοικητής Βέροιας, ενεργό στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Παπαπαρίσης, Λαρισαίος που διοργάνωνε και οµιλίες για το µακεδονικό
και το έπαιζε και µακεδονοµάχος -φοβερό!- προεκλογικά.
Όλα στη µάχη της ψήφου, κύριε Μηταράκη για να κοροϊδέψετε και να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Όλοι αυτοί τώρα είναι
διοικητές δοµών στα ισλαµοχώρια, τις ισλαµοπόλεις που έχετε
δηµιουργήσει και έντεκα χιλιάδες διακόσιοι τριάντα έξι από την
1η Ιουνίου εκτός δοµών. Περηφανεύεστε γι’ αυτό που κάνετε.
όµως, πείτε µας τι θα κάνουν αυτοί οι έντεκα χιλιάδες διακόσιοι
τριάντα έξι που τόσους µήνες τους ταΐζατε τζάµπα, τόσους
µήνες τους δίνατε επιδόµατα, τόσους µήνες τους δίνατε υγειονοµική περίθαλψη, τόσους µήνες τους είχατε στα ώπα-ώπα. Τι
θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Μακάρι να βρουν να κάνουν κάτι!
Εµένα δεν µε ενδιαφέρει, εγώ θέλω να φύγουν από εδώ.
Κύριε Μηταράκη, µαζικές απελάσεις, όπως το προβλέπει και
το επιτρέπει το Ειδικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Το
επιτρέπει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μην µου πείτε και εµένα ότι το κάνει η Ισπανία γιατί το Μαρόκο
είναι δική της περιοχή και εµείς έχουµε τους Τούρκους δίπλα και
πώς θα τους γυρίσουµε. Να τους γυρίσουµε! Δεν λέµε ότι είναι
εύκολο, όµως, λέµε ότι είναι νόµιµο και εφαρµόστε το αν θέλετε
να δώσετε λύση στο πρόβληµα.
Είστε έτοιµοι να καταστρέψετε και τον ελληνικό τουρισµό. Δεν
θα πάω στη Θράκη µε τα νέα κρούσµατα, θα πάω στα νησιά µας.
Βλέπετε πόσα κρούσµατα έχουµε µε όλους αυτούς. Ξέρετε κάτι;
Δεν ισχύει αυτό που είπε ο φίλος σας και κολλητός σας και δεν
ξέρω τι άλλο είναι, Δήµαρχος Χίου, ότι δεν κολλάνε κορωνοϊό
γιατί στις σκηνές όπου µένουν στα καταλύµατα φυσάει και δεν
έχει τοίχους. Δεν θα µείνω σε αυτό το οποίο ήταν αστείο. Αν θέλετε, µπορώ να σας τα καταθέσω στα Πρακτικά µέχρι να κάνετε
τη δευτερολογία σας.
Στη δική µου εκποµπή ο κ. Κάρµαντζης είπε ότι δεν κολλάνε
γιατί εκεί έχει αεράκι και γέλασε κιόλας. Δεν κολλάνε εκεί! Βλέπετε τώρα ότι έχετε βάλει και µια βόµβα στον τουρισµό που τόσο
υποφέρει λόγω του κορωνοϊού αλλά εσείς συνεχίζετε. Ελπίζω να
σας περιέγραψα το πλαίσιο της ρεαλιστικής κατάστασης στην
Ελλάδα. Τώρα, εάν συνεχίζετε να αρνείστε να την αντικρύσετε,
τότε θα έχουµε πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Β1’Βορείου Τοµέα Αθηνών, κ. Ζωή
Ράπτη µε τη Νέα Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε από
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι τάχα µετατρέπουµε βιαίως την κοινωνία µας σε πολυπολιτισµική και εξαιτίας µας δεν
θα υπάρχει σε λίγο ελληνικό έθνος. Όµως, είναι έτσι; Όπως είναι
γνωστό για να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το διογκούµενο
πρόβληµα της αθρόας έλευσης µεταναστών στη χώρα, το οποίο
έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά δεσµευτήκαµε να αναθεωρήσουµε ριζικά την πολιτική αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος και
θέσαµε ως βασικές προτεραιότητες την αποτελεσµατική φύλαξη
θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, την ταχεία διαδικασία χορήγησης ασύλου, την άµεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται
άσυλο, τις κλειστές και ελεγχόµενες δοµές φιλοξενίας, όπως και
την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους
παραµένουν στη χώρα.
Το τι έχουµε κάνει µέχρι σήµερα αναλύθηκε από τον Υπουργό.
Εγώ θα πω ακροθιγώς τα εξής: Το Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου εκτελεί µεθοδικά το πρόγραµµά µας το οποίο υποσχεθήκαµε στους Έλληνες πολίτες προεκλογικά. Είδαµε ότι
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έχουµε ενισχύσει τη φύλαξη των χερσαίων συνόρων στον Έβρο.
Τα ενισχύσαµε όχι µόνο από τον Μάρτιο και µετά, αλλά από την
ώρα που αναλάβαµε µε πρόσθετες περιπολίες, κάµερες αλλά και
πτητικά µέσα που βρίσκονται στην περιοχή.
Προχωρήσαµε και προχωράµε τον φράχτη στον Έβρο και
µέσα σε λίγους µήνες θα είναι µια πραγµατικότητα, όπως είπε ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Επίσης
δροµολογήσαµε την πρόσληψη τετρακοσίων συνοριοφυλάκων
και από τον Σεπτέµβριο θα αναλάβουν δράση.
Στο ανατολικό Αιγαίο εκείνο που κάναµε είναι ότι λειτουργήσαµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θαλάσσιας επιτήρησης και ενίσχυση του Λιµενικού µε νέα πλωτά σκάφη υπό τη δωρεά των
Ελλήνων εφοπλιστών, των πλωτών εκείνων µέσων, για την οποία
δωρεά τους ευχαριστώ και από αυτό εδώ το Βήµα.
Επίσης ενισχύσαµε το ανθρώπινο δυναµικό µε την αύξηση των
οργανικών θέσεων στο Λιµενικό Σώµα ούτως ώστε σήµερα πάνω
από εκατόν πενήντα πέντε νέα στελέχη είναι και συµµετέχουν
στις διενεργούµενες περιπολίες.
Μετά τα γεγονότα του Μαρτίου µε απόφαση του ΚΥΣΕΑ εκείνο
το οποίο έγινε και µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού µας
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στα ελληνοτουρκικά σύνορα των
προέδρων των τριών θεσµών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ώστε να διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι την κατάσταση που επικρατούσε και την εργαλειοποίηση του µεταναστευτικού ζητήµατος
από την Τουρκία.
Επίσης µε ενέργειες της Κυβέρνησης ζητήθηκε η ενίσχυση
των δυνάµεων FRONTEX και της οµάδας RABIT µε στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής καταγράφονται σε
αριθµούς. Οι µεταναστευτικές ροές µειώθηκαν τόσο στον Έβρο
όσο και στα νησιά. Συγκεκριµένα, σηµειώθηκε µείωση τον Απρίλιο του 2020 97,25% σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2019. Αυτό σε
αριθµούς είναι ότι 76 µπήκαν τον Απρίλιο του 2020 και 2.773 τον
Απρίλιο του 2019. Το ίδιο έγινε και τον Μάιο µε µείωση 91%. Τον
Μάιο 204 έναντι 3.141 πέρυσι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Περαιτέρω, τι κάναµε εδώ στη Βουλή. Ψηφίσαµε το νοµικό
πλαίσιο για την αυστηροποίηση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Το 2019 είχαµε τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις που εξετάζονταν,
ενώ τον Απρίλιο του 2020 εξετάστηκαν δεκαέξι χιλιάδες αιτήσεις
κατά µέσο όρο τον µήνα και κινούµαστε µε τον αντίστοιχο ρυθµό.
Σήµερα έχουµε τη µείωση του χρονικού διαστήµατος της έκδοσης της απόφασης πρώτου βαθµού από εκατόν ογδόντα πέντε
µέρες που είναι σε είκοσι πέντε µέρες.
Περαιτέρω, σε σχέση µε την άµεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο ακούσαµε τον Υπουργό. Δυστυχώς κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψαν µόνο χίλιοι
οκτακόσιοι είκοσι έξι σε τεσσερισήµισι χρόνια, ενώ εµείς έχουµε
έναν προγραµµατισµό για δέκα χιλιάδες µέχρι το τέλος του
έτους µόλις σταµατήσει και η απαγόρευση κίνησης µε βάση τον
κορωνοϊό. Γι’ αυτό και καταρτίσαµε τη λίστα ασφαλούς χώρας
ώστε να επιστρέφονται αµέσως από αυτήν όσοι εισήλθαν παράνοµα στην Ελλάδα.
Επίσης, επειδή τα νούµερα είναι πάντα αψευδείς µάρτυρες
της πραγµατικότητας να ξέρουµε ότι πάνω από χίλιες απελάσεις
και εθελούσιες επιστροφές έχουν γίνει από τον Ιανουάριο µέχρι
σήµερα.
Πάµε τώρα στην έµφαση της αποσυµφόρησης των νησιών
µας, κάτι το οποίο είχαµε υποσχεθεί προεκλογικά.
Εξ αρχής τονίσαµε ότι εµείς θέλουµε να στηρίξουµε εµπράκτως τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, όχι µόνο αποσυµφωρήσαµε τα
νησιά µας µε πάνω από δεκατρείς χιλιάδες άτοµα, όπως είπε ο
Υπουργός, που µεταφέρθηκαν από την 1η Ιανουαρίου προς την
ενδοχώρα, αλλά δηµιουργήσαµε και εκείνες τις νέες κλειστές
φυλασσόµενες δοµές µετά από εξαντλητικό διάλογο που προηγήθηκε κατασκευάζοντας αυτές τις δοµές µακριά από τους
αστικούς ιστούς για να κλείσουν οι παλιές προβληµατικές εγκαταστάσεις, τις οποίες όλοι γνωρίζουµε.
Σε σχέση µε την οικονοµική ενίσχυση των δήµων -γιατί έτσι εµ-
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πράκτως αποδεικνύεται η πρόθεση της δική µας Κυβέρνησης να
στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους- έχουν δοθεί πάνω από 12 εκατοµµύρια συνολικά στους δικαιούχους δήµους, δηλαδή σε όσους
δήµους έχουν στα διοικητικά τους όρια έχουν αυτές τις δοµές.
Τέλος, για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και εν όψει αυτής
υπάρχει συνεργασία την οποία έχει κάνει ο ΕΟΔΥ µε το Υπουργείο, ούτως ώστε, να υπάρχουν ειδικοί χώροι αυτοπεριορισµού,
αλλά και ενίσχυσης των υγειονοµικών σταθµών, ούτως ώστε να
αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα τυχόν κρουσµάτων κορωνοϊού.
Σε σχέση µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, ακούσαµε ενδελεχώς ότι µέσα στο διάστηµα 2015-2019 διατέθηκε σε οργανισµούς περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο. Τι έκανε η Κυβέρνησή µας,
ούτως ώστε να πάψει αυτή η πλήρης αδιαφάνεια και η διαχείριση
αυτών των ποσών από τις ΜΚΟ η οποία γινόταν απρόσκοπτα καθ’
όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Ίδρυσε αυτό
ηλεκτρονικό µητρώο στο οποίο υποχρεωτικά -και το ξαναλέωέχουµε θέσει ως προϋπόθεση εγγραφής σε αυτό το µητρώο να
καταχωρηθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης και όλοι
οι χώροι που δραστηριοποιούνται αυτά τα πρόσωπα στις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν αποδεικνύουµε στην πράξη,
ποιος θέλει τη διαφάνεια και το δηµόσιο έλεγχο και ποιος όχι.
Τέλος, σε σχέση µε τα όσα άκουσα να ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
τουλάχιστον στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης -ακόµη δεν έχουµε
ακούσει την εκπρόσωπο του- για το ζήτηµα ουσιαστικά της διακοπής της στέγασης και του χρηµατικού βοηθήµατος, όπως είπε
και ο Υπουργός αυτό το ζήτηµα της διακοπής είναι ουσιαστικά
ένα ζήτηµα το οποίο λειτουργεί από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
ένα πρόγραµµα εξόδου το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ. Ήδη κατά
τη διάρκεια θητείας του ΣΥΡΙΖΑ δυόµισι χιλιάδες αναγνωρισµένοι
πρόσφυγες αποµακρύνθηκαν από το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ» και συνολικά δέκα χιλιάδες από τις θέσεις στέγασης.
Είναι σηµαντικό να µην έχουµε επιλεκτική µνήµη, αλλά αντιθέτως να δούµε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νοµίµως -και ξαναλέω, νοµίµως- έχουν το δικαίωµα παραµονής τους στην Ελλάδα
ως πρόσφυγες να µεταβούν οµαλά και να φύγουν από αυτές τις
δοµές.
Ως Κυβέρνηση θα κάνουµε αυτό το οποίο θα χρειαστεί, προκειµένου να υπάρξει µια οµαλή µετάβαση των ανθρώπων αυτών.
Διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναγνωρισµένα δικαιώµατα από
το Διεθνές Δίκαιο. Και, ναι, δεν είµαστε ξενοφοβικοί. Δεν είµαστε
ρατσιστές. Δεν ξέρω αν εσείς είστε. Εµείς, όµως, έχουµε συγκεκριµένο πρόγραµµα για την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Και η
ένταξη αυτών των ανθρώπων θα γίνει και µε τη χρήση του προγράµµατος «ΗΛΙΟΣ» το οποίο έχει µια συνολική χρηµατοδότηση
47 εκατοµµυρίων ευρώ και µε την εγγραφή τους στις κοινωνικές
υπηρεσίες, στα µητρώα του ΟΑΕΔ και θα πάρουν ΑΜΚΑ και θα
πάρουν ΑΦΜ, ούτως ώστε να έχουν ασφαλή πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, όχι όλοι, αλλά -επαναλαµβάνω- µόνο οι νοµίµως
αναγνωρισµένοι, όπως σε όλα τα κράτη του κόσµου, πρόσφυγες
στη χώρα µας.
Τέλος, εκείνο το οποίο θα εξασφαλίσουµε είναι να έχουν και
αυτοί πρόσβαση σε εκείνους τους θεσµούς τους οποίους εµείς
ψηφίσαµε, όπως είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, εφόσον
θα υπάρξουν αυτές οι ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς συνεχίζουµε µε διαφάνεια
τη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την αντιµετώπιση του προσφυγικού µεταναστευτικού. Ενισχύουµε εκείνες τις κοινωνικές δοµές για αυτή την οµαλή ενσωµάτωση, για
την οποία προείπα.
Στον αντίποδα, όµως, της ενίσχυσης των δοµών µας η χώρα
είναι υποχρεωµένη να φυλάξει τα σύνορά της απέναντι σε κάθε
απειλή υλοποίησης του µεταναστευτικού προβλήµατος. Και είναι
βέβαιο ότι θα χρησιµοποιήσουµε όλα τα µέσα που έχουµε, προκειµένου να µπορούµε να επιτυγχάνουµε αυτόν τον στόχο µας
διαρκώς. Είναι αναφαίρετο δικαίωµά µας να το κάνουµε. Και θα
το κάνουµε σταθερά και αδιάλειπτα µε πίστη, µε αποφασιστικότητα και µε επιµονή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Ράπτη.
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Θα συνεχίσουµε µε Β1’Βόρειο Τοµέα Αθηνών και θα ακούσουµε -µιας και έχετε αγωνία- την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µετά
την εισήγηση του κυρίου Υπουργού, την οποία ακούσαµε όλοι
µε ενδιαφέρον χρειάζεται να προσγειωθούµε σε αυτή την Αίθουσα σε µία δύσκολη πραγµατικότητα και να αποκαταστήσουµε
µια σειρά από αλήθειες.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι η κοινωνία βλέπει τα αποτελέσµατα της πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε µια άλλη εικόνα της πραγµατικότητας. Διότι από την εποµένη των εκλογών της 7ης Ιουλίου
του 2019 η κοινωνία βλέπει και αντιµετωπίζει -και ιδιαίτερα τα
νησιά µας- τις συνέπειες µιας πολιτικής, η οποία ήταν αρχικά εγκλωβισµένη στην αµηχανία και στις ιδεοληψίες που είχε προ των
εκλογών ως αντιπολίτευση. Τότε είχε µία λογική λαϊκιστικής ισοπέδωσης για όλα τα θέµατα που αφορούσαν το προσφυγικό και
τη µετανάστευση. Στη συνέχεια κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πειραµατίστηκε µε διάφορα εργαλεία, τα
οποία προφανώς δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν, όπως
έπρεπε και µε βάση τις ευρωπαϊκές αρχές το ζήτηµα αυτό. Πολύ
καθυστερηµένα αναγκαστήκατε ξανά και ευτυχώς -αυτό το αναγνωρίζουµε, δηλαδή πως τουλάχιστον κάνατε την αυτοκριτική
σας, και ο Πρωθυπουργός, γι’ αυτό το ζήτηµα- να συστήσετε
ξανά το Υπουργείο και τους τελευταίους µήνες να προσπαθήσετε να κάνετε κάποιες ενέργειες αποσυµφόρησης, πολύ λίγο,
πολύ αργά, µε πολύ µικρό αποτέλεσµα.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει µείωση ροών το τελευταίο
δίµηνο. Η αλήθεια όµως είναι ότι αυτή η µείωση που έχουµε παρατηρήσει -και έτσι είναι, έχετε δίκιο σε αυτό- έχει αιτία, το ξέρετε πολύ καλά, την πανδηµία. Υπήρχε το lockdown σε όλες τις
µεταφορές, τις αεροµεταφορές σε κάθε επικοινωνία. Είχαν
πλέον κλείσει τα σύνορα µε τις χώρες προέλευσης και, λόγω της
πανδηµίας, µε την Τουρκία. Συνεπώς είναι µία εικόνα η οποία θα
έλεγα ότι δεν πρέπει να σας δηµιουργεί αυτή τη βεβαιότητα ότι
η πολιτική σας έφερε αυτό το αποτέλεσµα και σε καµµία περίπτωση δεν προδικάζει τις εξελίξεις.
Είπατε επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα
προηγούµενα χρόνια έδινε έναν πακτωλό χρηµατοδοτήσεων στις
µη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα µας επειδή -αυτό είναι
και πρωτάκουστο, δεν το έχω ξανακούσει βέβαια- υπήρχε θέµα
έλλειψης αξιοπιστίας στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο
συνεχίζει και τώρα. Και δεν έχει να κάνει µε το ποιος είναι κάθε
φορά στην κυβέρνηση. Έχει να κάνει, κύριε Υπουργέ -και το ξέρετε πολύ καλά- µε τη λογική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου έχει τη µεγάλη πλειονότητα των χρηµατοδοτήσεων σε όλες τις χώρες. Και σε εµάς και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου υπάρχουν ζητήµατα διαχείρισης του
µεταναστευτικού προσφυγικού δίδονται κυρίως στις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Και αυτό συνεχίζεται.
Είπατε, επίσης, ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν ψηφίσαµε την
τροπολογία όταν είχε έρθει πριν από τρεις µήνες. Τότε είχε γίνει
πολύ µεγάλη συζήτηση. Μάλιστα, ήµουν πάλι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, άρα έχω και πλήρη αντίληψη της κουβέντας που είχε
γίνει τότε. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαµε πρόβληµα µε µια σειρά
από επιλογές που είχε η τροπολογία σας και, κυρίως, µε τη µείωση
από έξι µήνες, που ήταν δικός σας νόµος του φθινόπωρου, σε
έναν µήνα της διαµονής των αναγνωρισµένων προσφύγων που
έχουν ήδη πάρει άσυλο. Και σας είχαµε προειδοποιήσει τότε,
κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που κάνετε είναι λάθος και θα έχει ανθρωπιστικές συνέπειες. Και, βέβαια, αυτή τη στιγµή είναι και πάρα
πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση, γιατί είδαµε δυστυχώς τις προηγούµενες µέρες τραγικές εικόνες µε χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες µε µικρά παιδιά, πραγµατικά σε απελπισία και στον δρόµο.
Διότι η πραγµατικότητα είναι -και εδώ θα ήθελα να επιµείνω
σε αυτό- ότι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, πέραν του ότι είναι
µία ευρωπαϊκή επιλογή, δεν έρχονται να πάρουν και να αξιοποιήσουν χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Είναι χρήµατα
που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργά-
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ζονται -και είναι αναγνωρισµένες- µε διεθνείς οργανισµούς, µε
την Ύπατη Αρµοστεία, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και µε
την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αν υπάρχει πρόβληµα µε κάποια µη κυβερνητική οργάνωση, αν υπάρχει κάποια καταγγελία
ή οτιδήποτε φυσικά και έχει ευθύνη το κράτος, η πολιτεία, το αρµόδιο Υπουργείο να κάνει τους αντίστοιχους ελέγχους.
Δεν µπορεί, όµως, να υπάρχει συλλήβδην µια στοχοποίηση
των µη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες είναι αναγνωρισµένες -διεθνώς οι περισσότερες- και συνεισφέρουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όσον αφορά τη διαχείριση του θέµατος
αυτού και στα κέντρα υποδοχής.
Έχω ιδία γνώση γιατί είχα επισκεφθεί τους τελευταίους µήνες
και το αντίστοιχο κέντρο στη Χίο και στη Μυτιλήνη και είχα πάει
στην Κω και πραγµατικά είδα ανθρώπους, νέους, επιστήµονες,
οι οποίοι προσφέρουν και έρχονται συµπληρωµατικά προς την
ελληνική κυβέρνηση. Και µάλιστα ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία
τότε της συνεργασίας και σε µια περίοδο που ήµασταν ακόµα
κάτω από τα µνηµόνια και όπως ξέρετε υπήρχε ένα θέµα και µια
δυσκολία στις προσλήψεις.
Άρα, λοιπόν, για µας το κράτος έχει τη βασική ευθύνη. Γι’ αυτό
κιόλας εµείς ιδρύσαµε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
και φυσικά η κυβέρνηση έχει τη βασική ευθύνη να χαράσσει και
να συντονίζει µια πολιτική στο πλαίσιο, βέβαια, των ευρωπαϊκών
και των ανθρωπιστικών αρχών, που πιστεύω ότι οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε δηµοκρατικό και πολιτικό φορέα, ανεξάρτητα από
τις πολιτικές και άλλες διαφορές που έχουµε.
Συνεπώς η στοχοποίηση είναι λάθος. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Να θυµίσω ότι µητρώο όσον αφορά τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το καταργήσαµε και το ανασυγκροτήσαµε. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή θέµα στοχοποίησης.
Θα ήθελα να επισηµάνω, επειδή το είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι
έχετε µια αντίφαση στον λόγο σας που πρέπει να τη διευκρινίσετε. Από τη µια είπατε ότι θέλετε να συνεχίσετε την αποσυµφόρηση των νησιών. Είναι πολύ θετικό και µακάρι να το κάνετε, γιατί
ως τώρα γίνεται πολύ αργά. Να προσθέσω ότι οφείλετε, επιτέλους, να ανοίξετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέµα των µετεγκαταστάσεων, το οποίο καθ’ οµολογία της αρµόδιας Υπουργού
δεν έχει τεθεί επίσηµα από τη χώρα µας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, λέτε ότι θα µειώσετε τα
κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στη χώρα. Αυτό είναι πολύ µεγάλη ανακολουθία και αντίφαση.
Επίσης, το εξάµηνο που εσείς είχατε προβλέψει και εµείς είχαµε ακολουθήσει προκειµένου να υπάρχει µια οµαλή µετάβαση
στήριξης σε αυτούς τους ανθρώπους µέσα από τον ΟΑΕΔ, µέσα
από τη δυνατότητα να µάθουν ελληνικά, µέσα από τη δυνατότητα να ανοίξουν µέσω κοινωνικής οικονοµίας κάποια µικρή επιχείρηση, να πιάσουν δουλειά, αυτό που αναγνώρισε και η
συνάδελφος κ. Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή µια
οµαλή ένταξη, αυτό εσείς το δυναµιτίζετε όταν το πάτε στον έναν
µήνα και ξέρετε ότι τους βγάζετε στον δρόµο αδιαφορώντας.
Αυτό τελικά δεν θίγει µόνο κάθε ανθρωπιστική αρχή, αλλά έρχεται να δηµιουργήσει εικόνες λανθασµένες απελπισµένων ανθρώπων και στις τοπικές κοινωνίες, άρα και αντανακλαστικά
ξενοφοβίας και συντήρησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα χρειάζεται να το ξανασκεφτείτε αυτό. Χρειάζεται να
ξαναβάλετε αυτό το εξάµηνο της προετοιµασίας και της στήριξης και φυσικά τη διευκόλυνση της ένταξης.
Εγώ θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, µε µία επισήµανση. Το προσφυγικό θέµα, η προσφυγική κρίση, οι µεταναστευτικές ροές δεν είναι παροδικό φαινόµενο. Είναι ένα φαινόµενο και µια κρίση από το µέλλον, σε έναν
κόσµο που αλλάζει βίαια, έχουµε συνεχείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πολέµους και εµφύλιες συρράξεις, έχουµε αυταρχικά
καθεστώτα και διώξεις ανθρώπων, έχουµε την κλιµατική αλλαγή
µε ό,τι αυτό θα συνεπάγεται µελλοντικά στους πληθυσµούς.
Αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη γίνεται µια µεγάλη συζήτηση. Και
εδώ, κύριε Υπουργέ, στρέφοµαι σε εσάς γιατί αυτό είναι και το
πρώτο θέµα που δική σας Κυβέρνηση πρέπει να φανεί ότι διαπραγµατεύεται, να κάνει συµµαχίες και να έχει αποτελέσµατα.
Είναι η Γερµανική Προεδρία που ξεκινάει τώρα τον Ιούνιο και τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σεπτέµβριο θα έχουµε δύο µεγάλα θέµατα: Πώς θα καταλήξει η
συζήτηση για το ταµείο ανάκαµψης και πώς θα αλλάξει και θα
αναθεωρηθεί το Δουβλίνο ΙΙ; Είναι τα δύο θέµατα που είναι σίγουρο ότι η Γερµανική Προεδρία θέλει να κλείσει.
Εκεί, λοιπόν, είναι η δική σας πρόκληση. Να δώσετε τη µάχη,
να υπάρχει ουσιαστική αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Δεν αρκεί να
δίδονται χρήµατα και να γίνουµε µια αποθήκη ψυχών, ούτε τα
νησιά µας να γκετοποιούνται µε κλειστά κέντρα. Πρέπει µε σεβασµό στις αρχές του ανθρωπισµού και των ευρωπαϊκών αρχών
όλη η Ευρώπη να αναλάβει µερίδιο των ευθυνών της. Πρέπει να
υπάρχει αναπτυξιακή στήριξη στις χώρες προέλευσης, προκειµένου να µην υπάρχει ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν.
Και πρέπει, βέβαια, να µπει επιτακτικά το θέµα της Τουρκίας,
της εργαλειοποίησης του προσφυγικού ζητήµατος και µιας νέας
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, γιατί δεν είναι διµερές το θέµα, είναι καθαρά ευρωπαϊκό. Και εκεί πρέπει να δώσετε τη µάχη και τη διαπραγµάτευση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση
να αναλάβει πραγµατικά ευθύνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Πάµε στο Κίνηµα Αλλαγής και θα δώσω τον λόγο στον κ. Γεώργιο Καµίνη, Βουλευτή Επικρατείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπόν. Νοµίζω ότι η πρώτη µη
κυβερνητική οργάνωση που αυτή τη στιγµή λειτουργεί στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, και θα εξηγήσω
γιατί. Πρώτα από όλα γιατί είναι ένα Υπουργείο το οποίο στην
πλειονότητά του απαρτίζεται από µη µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους, µετακλητούς και συµβασιούχους.
Μας λέγατε προ ηµερών εδώ πέρα ότι διορίζοντας τους
τριάντα δύο διοικητές δοµών φιλοξενίας ότι το κράτος έπαιρνε
την υπόθεση των δοµών στα χέρια του. Θα έλεγα ότι αυτό είναι
διπλά ψευδές. Δεν ήταν το κράτος που την έπαιρνε. Ήταν το
κόµµα. Από τους τριάντα δύο διοικητές των δοµών -διαπιστωµένα από το Google- το ένα τρίτο είναι στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, υποψήφιοι Βουλευτές, περιφερειακοί σύµβουλοι,
δηµοτικοί σύµβουλοι, πολιτευτές παντός είδους κ.λπ.. Φαντάζοµαι ότι θα είναι και οι υπόλοιποι.
Αυτό είναι το σοβαρό επιτελικό κράτος, το σύγχρονο για το
οποίο µας µίλαγε ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις και µας τσαµπουνάνε στα αυτιά τόσο καιρό;
Ο κοµµατισµός δεν περιορίζεται µόνο στη στελέχωση των
δοµών αλλά και στις συµβάσεις. Προ ηµερών πάλι πληροφορηθήκαµε ότι η κ. Στέλλα Αυγερίκου παίρνει µε απευθείας ανάθεση
την εκτίµηση ακινήτων σε Σάµο, Κω, Λέσβο, Χίο, Λέρο, ύψους
18.000 ευρώ για µόλις δύο µήνες δουλειά, δηλαδή 9.000 ευρώ
τον µήνα. Την κυρία αυτή δεν τη γνωρίζω. Ξέρω, όµως, ότι ήταν
ένα από τα τριάντα πέντε στελέχη του µητρώου της Νέας Δηµοκρατίας που µε τυµπανοκρουσίες µάς παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης τον Οκτώβριο του 2017.
Κατ’ ανάγκη, όµως, το Υπουργείο σας είναι κατά κάποιον τρόπο
και µια ΜΚΟ. Γιατί; Γιατί το µέγεθος και η φύση του αντικειµένου
του είναι τέτοια που την καθηµερινή διαχείρισή του δεν µπορούν
παρά άνθρωποι µε ειδική τεχνογνωσία να την αναλάβουν και τέτοια τεχνογνωσία έχουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Φυσικά
αναφέροµαι στις σοβαρές µη κυβερνητικές οργανώσεις, που πιστεύω πως είναι και η πλειοψηφία. Μεταξύ των µη κυβερνητικών
οργανώσεων θα έχουν παρεισφρήσει και απατεώνες, οι οποίοι ευκαιριακά ζητάνε να βγάλουν λεφτά. Αυτό συµβαίνει παντού. Γι’
αυτό στηρίξαµε και τη διάταξη για το µητρώο των µη κυβερνητικών οργανώσεων και καταψηφίσαµε τη διάταξη που µας είχατε
φέρει για τα µέλη, γιατί ήταν γραµµένη στο γόνατο και ήρθατε εκ
των υστέρων και τη διορθώσετε.
Φυσικά και χρειάζεται αξιολόγηση των µη κυβερνητικών οργανώσεων και πιστοποίηση και να ξέρουµε τι κάνουν, γιατί ασκούν
δηµόσια εξουσία. Ποιος έχει τη διοικητική υποστήριξη στις δοµές
φιλοξενίας; Το διοικητικό προσωπικό ποιος το δίνει; Την τεχνική
υποστήριξη, την ψυχολογική στήριξη; Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Συνεχίζουν να έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο στις δοµές
και ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης και το Δανικό Συµ-
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βούλιο για τους Πρόσφυγες.
Ποιος έχει την ευθύνη για την παιδική προστασία στα camp;
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Στέγαση ασυνόδευτων; Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μονάδες ηµιαυτόνοµης διαβίωσης των
δεκαέξι ετών και άνω; Μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να παραδώσουµε τη διοίκηση της
χώρας στις µη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι ιδιώτες; Όχι!
Πρέπει το κράτος να λειτουργήσει µε τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε
την εµπειρία και την τεχνογνωσία που µας αφήνουν να είναι σε
θέση να την αποθησαυρίσει και να την κάνει κτήµα του. Και πώς
γινόταν αυτό µέχρι τώρα; Γινόταν µε µία υπηρεσία που πρέπει
να το πούµε ότι απέδωσε, µε το ΕΚΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είχε την ευθύνη εκ µέρους της πολιτείας
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Και τι κάνατε εσείς; Τη µοναδική δοµή που είχε αποκτήσει τεχνογνωσία σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέµα τη βγάλατε από τη
µέση, φτιάξατε γενική γραµµατεία µέσα στο Υπουργείο σας των
µετακλητών και εξωθήσατε τον πρόεδρο του ΕΚΚΑ σε παραίτηση.
Η πλατεία Κλαυθµώνος και η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων δεν έγινε µόνο για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια των
ίδιων, έγινε ακριβώς για αυτό που λέµε, γιατί οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά η δηµόσια διοίκηση θα πρέπει να
φυλάει µία µνήµη, µία παρακαταθήκη εµπειρίας και τεχνογνωσίας.
Και εσείς αυτό το αγνοείτε.
Αποσυµφόρηση των νησιών. Να δούµε πώς θα γίνει η αποσυµφόρηση των νησιών. Καταψηφίσαµε τότε την τροπολογία µε την
οποία διώχνατε τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες για να φέρετε
αιτούντες άσυλο, όχι γιατί δεν θέλαµε οι αιτούντες άσυλο να έχουν
στέγη, αλλά γιατί ξέραµε ότι αυτοί οι έντεκα χιλιάδες άνθρωποι
θα βρεθούν στον δρόµο. Δεν ξέρουν ελληνικά, οι περισσότεροι
από αυτούς δεν έχουν πόρους και δεν θέλαµε οι πόλεις µας να γίνουν πάλι µεγάλες υπαίθριες κατασκηνώσεις.
Εγώ ως δήµαρχος της Αθήνας είχα την εµπειρία το 2015. Τότε
τι κάναµε; Στεγάσαµε τον κόσµο, ακριβώς για να µην έχει πρόβληµα η πόλη.
Εσείς έχετε λάβει µέριµνα γι’ αυτό; Και προς το παρόν βλέπουµε ότι δεν γίνεται τίποτα. Εγώ, που έχω άµεση γνώση, ξέρω
ότι από τα διακόσια διαµερίσµατα που διαχειρίζεται ο Δήµος Αθηναίων και είναι σε θέση να φιλοξενούν δύο χιλιάδες ανθρώπους
αυτή τη στιγµή έχουν φύγει διακόσιοι µόλις. Και στον Δήµο Θεσσαλονίκης και στον Δήµο Αθηναίων από τις θέσεις που διαχειρίζεται το «Solidarity Now», δύο χιλιάδες περίπου, έχουν αδειάσει
είκοσι θέσεις. Πώς θα το κάνετε, λοιπόν, αυτό;
Μιλάµε για γκέτο. Κανείς δεν θέλει τα γκέτο. Για να µην έχουµε
γκέτο, λοιπόν, και επειδή έχουµε την πολυτέλεια κατά κάποιον
τρόπο να µαθαίνουµε από εκείνους οι οποίοι υπέστησαν τα προβλήµατα και τα πλήρωσαν και τα πληρώνουν, θα πρέπει να έχουµε
µία σοβαρή πολιτική κοινωνικής ένταξης. Γιατί, ή θα ταΐζουµε τον
κόσµο µε τις φαντασιώσεις ότι από τη µια µέρα στην άλλη θα εξαερωθούν οι πρόσφυγες, ή, αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί, θα κάτσουµε να µιλήσουµε για το πώς θα γίνει η κοινωνική ένταξη.
Για τη Μαλακάσα ελέχθησαν πολλά και εγράφησαν πολλά και
µάλιστα από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο. Εγώ δεν καταλαβαίνω το
εξής: πώς µία µόνιµη δοµή µπορεί να εµπίπτει στις διατάξεις οι
οποίες αποσκοπούν να καλύψουν περιπτώσεις -µιλάω για αναθέσεις- µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση. Πώς είναι δυνατόν µία µόνιµη δοµή, που προϋποθέτει
το απρόβλεπτο, το έκτακτο, να εµπίπτει σε αυτές τις διατάξεις;
Και η διαδικασία της µη διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τον
ν.4412/2016 πρέπει να έχει τον ίδιο φορέα ανάθεσης. Τη Μαλακάσα την είχε αναθέσει µε τις διαδικασίες αυτές ο ΔΟΜ. Εσείς
είστε Υπουργείο και κάνατε την ανάθεση. Είστε βέβαιοι ότι έχετε
ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία στο συγκεκριµένο ζήτηµα;
Εδώ θα είµαστε και τους επόµενους µήνες και θα τα λέµε.
Να προσέξετε, κύριε Υπουργέ, µην καλλιεργείτε µεγάλες προσδοκίες ούτε στους κατοίκους των νησιών ούτε ευρύτερα στην
κοινή γνώµη της χώρας γι’ αυτό το ζήτηµα. Σας συµβουλεύω, γιατί
δεν θέλω να αποτύχετε. Δεν θέλω να αποτύχετε, γιατί χειρίζεστε
ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα και ο ρόλος της Αντιπολίτευσης
δεν είναι να εύχεται να αποτύχει η Κυβέρνηση, είναι να τη βοηθάει
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να µην αποτύχει ή τουλάχιστον να προλαµβάνει τα λάθη της. Μην
καλλιεργείτε µεγάλες προσδοκίες στον κόσµο, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα µπορέσετε να προβείτε σε επιστροφές στην
Τουρκία, κάθε άλλο θα έλεγα ότι µας προδιαθέτει η σηµερινή κατάσταση.
Τα σχετικά µε απελάσεις και τα λοιπά τα έχουµε δει δεκαετίες
τώρα, κατά πόσο µπορείς να απελάσεις τους παράτυπους µετανάστες σε πάρα πολλές από τις χώρες από τις οποίες έρχονται.
Και για τη µείωση των ροών, εδώ είµαστε να τα δούµε. Μακάρι
να έχουµε το καλύτερο σενάριο, αλλά επειδή δεν µπορούµε να
αποκλείσουµε και το χειρότερο, να κοιτάξουµε να είµαστε µετρηµένοι στις εκτιµήσεις µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Β’Πειραιώς από το ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά ακούγοντάς σας θεώρησα ότι είµαι
πραγµατικά σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσαµε τον κύριο
Υπουργό, αναφέρθηκε στον απεριόριστο σεβασµό που έχει η Κυβέρνηση στις τοπικές κοινωνίες.
Επιτρέψτε µου να πω πως ο σεβασµός φάνηκε απόλυτα µε τον
τρόπο που έχει διαχειριστεί η Κυβέρνηση µέχρι τώρα το προσφυγικό. Είχαµε διάλυση του Υπουργείου, ανασύσταση, έναν εθνικό
συντονιστή που αγνοείται -έχω αρκετό καιρό να τον δω- και µετά
την ανασύσταση, λοιπόν, του Υπουργείου στο χαρτοφυλάκιο το
οποίο ανέλαβε ο κ. Μηταράκης και τι είχαµε; Πριν από λίγες µέρες
έξωση έντεκα χιλιάδων προσφύγων. Για πού; Για τις πλατείες, για
δοµές αστέγων; Ειλικρινά κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρει αν αυτές
οι έντεκα χιλιάδες θα καλυφθούν µε άλλους και πού θα πάνε αυτοί
που µένουν τώρα, που ήδη έχουν οδηγηθεί σε έξωση.
Επίσης, είχαµε αρκετές απευθείας αναθέσεις. Τελευταίο παράδειγµα ήταν η απευθείας ανάθεση που κάνατε για τις αποµαγνητοφωνήσεις των οµιλιών σας και των συνεντεύξεών σας, κύριε
Υπουργέ. Βέβαια, µε έναν µαγικό τρόπο, όπως αναφέρω και σε
σχετική ερώτηση που σας κατέθεσα χθες, οι απευθείας αναθέσεις
µένουν κάτω του ορίου των 25.000 ευρώ, ώστε να µη χρειάζεται
να γίνει διαγωνισµός.
Τι άλλο είχαµε; Έγγραφα διεθνών οργανισµών, τα οποία εκφράζουν υπόνοιες για διάφορες οικονοµικές ατασθαλίες. Για όλα αυτά
θα µας απαντήσετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Κανένας σεβασµός, λοιπόν, ούτε για τις τοπικές κοινωνίες ούτε
για τους Έλληνες πολίτες, όταν δεν ακούτε, ως Κυβέρνηση, αυτό
που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες και τους επιβάλλετε τα κλειστά
κέντρα, αντί να κάνετε αποσυµφόρηση, όπως ζητάµε από την
αρχή, µεταφορά στην ενδοχώρα, να µείνουν όσοι µπορούν να µείνουν εδώ και οι υπόλοιποι να µπορούν να φύγουν, να πάνε σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό γιατί δεν έχετε την πολιτική
βούληση να ασκήσετε βέτο και να πιέσετε τους Ευρωπαίους να
πάρουν πλέον το µερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.
Όµως, για να µείνω και στο σηµερινό θέµα -γιατί το σηµερινό
µας θέµα είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις- στον χρόνο που
έχω θα τοποθετηθώ παρουσιάζοντας παράλληλα και τη θέση του
ΜέΡΑ25 γι’ αυτές.
Κατ’ αρχάς, να θυµίσουµε -γιατί έχω και τη “λόξα” ως ιστορικός να πηγαίνω να ψάχνω ιστορικά στοιχεία- ότι δεν είναι ένας
νέος όρος, δηµιουργήθηκε για να αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος
«NGO»και είναι ένας όρος που χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο
άρθρο 71 του καταστατικού χάρτη του OHE και ούτε µιλάµε για
κάτι καινούργιο. Υπάρχει, χρονολογείται τουλάχιστον από το
1839. Μάλιστα, εκτιµάται ότι το 1914 υπήρχαν χίλιες ογδόντα
τρεις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν παρουσιάσει
έργο και ήταν σηµαντικές για το κίνηµα κατά της δουλείας, για
το κίνηµα για την ψήφο των γυναικών και κορυφώθηκαν κατά τη
διάρκεια της Παγκόσµιας Διάσκεψης Αφοπλισµού.
Ωστόσο η µη κυβερνητική οργάνωση τέθηκε σε λαϊκή χρήση
µε την ίδρυση του ΟΗΕ το 1945, όπως είπα, µε τις διατάξεις του

14142

άρθρου 71 του κεφαλαίου 10 της Χάρτας του, προσπαθώντας
να αποδώσει έναν συµβουλευτικό ρόλο για τις οργανώσεις, που
δεν είναι ούτε κυβερνήσεις ούτε κράτη-µέλη. Μάλιστα, ο ορισµός
των διεθνών ΜΚΟ αναφέρεται για πρώτη φορά στο ψήφισµα 288
του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου του 1950 και ορίζεται ως κάθε διεθνής οργανισµός που δεν
στηρίζεται από διεθνή συνθήκη. Ο ζωτικός ρόλος που έχουν επιδείξει αυτές οι οργανώσεις αναφέρεται, επίσης, στο κεφάλαιο
27 της «Ατζέντα 21» και οδηγεί σε έντονες ρυθµίσεις για µία συµβουλευτική σχέση µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Εύκολα, από όλα αυτά, συνάγεται το συµπέρασµα πως οι ΜΚΟ
έρχονται να καλύψουν κενά που αποτυγχάνει αποκαρδιωτικά να
καλύψει ένα κράτος και στην προκειµένη περίπτωση της σηµερινής µας συζήτησης το ελληνικό κράτος. Άλλοτε λειτουργούν
ως υποδείγµατα αποτελεσµατικότητας, αυτοθυσίας και προσφοράς, άλλοτε όχι και άλλοτε αξιοποιούνται µε δολιότητα από το
κράτος για να διαµοιραστούν πόροι σε κοµµατικούς και άλλους
«ηµετέρους».
Δεδοµένης της τεράστιας προσφοράς πολλών εξ αυτών, δεν
νοείται να αντιµετωπίζουµε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις ως
κάτι εξ ορισµού αρνητικό, ούτε µπορούµε να δρούµε αφοριστικά
καταδικάζοντάς τες όλες. Εµείς ως ΜέΡΑ25 απορρίπτουµε αφ’
ενός την αντίληψη κατά την οποία το κράτος υποκαθίσταται από
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και αφ’ ετέρου την αντίληψη
κατά την οποία οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αντιµετωπίζονται
ως εκ προοιµίου εχθροί, ως κάτι εξ ορισµού ύποπτο και προβληµατικό, όπως επιχείρησε να κάνει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της άκρας Δεξιάς στο Κοινοβούλιο, η Χρυσή Αυγή -που
ελπίζω, είναι κάτι που ευχόµαστε όλοι, να µην την ξαναδούµε στα
έδρανα του Κοινοβουλίου- και όπως την αναπαράγει σωρεία κυβερνητικών στελεχών αντίστοιχων ιδεολογικών συµπαθειών µε
επανειληµµένες δηλώσεις τους.
Κατανοούµε πλήρως πως το πλαίσιο των ΜΚΟ έχει χρησιµοποιηθεί από επιτήδειους, συνήθως µε ενδιαφέρουσες κοµµατικές
πλάτες, για διασπάθιση κοινοτικών και εθνικών πόρων, µε πολλούς να στήνουν µία τέτοια οργάνωση χωρίς να προσφέρουν
ούτε να θέλουν να προσφέρουν κανένα έργο, αλλά παρ’ όλα
αυτά να καταφέρνουν να απορροφούν τεράστιους πόρους, τους
οποίους αποστερούν από άλλες που στοχεύουν στη βελτίωση
της κατάστασης στο πεδίο και στον τοµέα δράσης τους.
Θεωρούµε πως η Νέα Δηµοκρατία έκανε ό,τι µπορούσε για να
τέρψει ένα συγκεκριµένο ακροατήριο που έχει εκπαιδευτεί στο
να βλέπει κάθε πρωτοβουλία µε καχυποψία και σκεπτικισµό, προσπάθεια που αντανακλάται πλήρως στην τιµωρητική λογική που
διαπνέει και την πρόσφατη κυβερνητική διάταξη της χαρτογράφησης κάθε µη κυβερνητικής οργάνωσης που δεν διέπεται από
καµµία οργανωτική λογική αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας.
Το µέτρο που θεσµοθέτησε η Κυβέρνηση περιλαµβάνει κριτήρια τα οποία µπορούν να έχουν ως αλγεινή επίπτωση τον αποκλεισµό συγκεκριµένων µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες
κάνουν εξαίρετο έργο και καλύπτουν ένα δυσθεώρητο κενό, την
ίδια ώρα που πριµοδοτούν άλλες, οι οποίες είναι στα χαρτιά άψογες αλλά στην πραγµατικότητα ανύπαρκτες, πέρα από την επιτηδειότητά τους στην απορρόφηση κονδυλίων µε ή χωρίς
προσυνεννόηση.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα οργάνωσης που δρα και έχει
ένα θετικό αποτέλεσµα είναι η δοµή φιλοξενίας ΠΙΚΠΑ της Λέσβου. Στην πόλη της Μυτιλήνης η «Αλληλεγγύη Λέσβου» -πρώην
κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ- είναι µία δοµή υπόδειγµα για τους κατατρεγµένους ανθρώπους, η οποία συντηρείται από τις λίγες δεκάδες ντόπιων µε θυσιαστική φιλαλληλία. Όµως, παρά το έργο
της και παρά τη στήριξη που γνωρίζει από τον ντόπιο πληθυσµό,
έχει πλήρως απαξιωθεί από την πολιτεία και δεν έχει λάβει καµµία κρατική στήριξη, σε πλήρη αντίθεση µε άλλες ΜΚΟ, οι οποίες
έχουν µία καλή προς τα έξω εικόνα χωρίς, όµως, να παρουσιάζουν κανένα έργο.
Αδιαµφισβήτητα είναι απόλυτη προτεραιότητα η διασύνδεση
κάθε πτυχής της λειτουργίας των µη κυβερνητικών οργανώσεων
µε την κείµενη νοµοθεσία σε όλα τα ζητήµατα. Πρόκειται για
προτεραιότητα αδιαπραγµάτευτη, όπως και το ζητούµενο της
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διαφάνειας. Όµως τα ζητούµενα που ανακύπτουν από αυτό είναι
πολλά. Για παράδειγµα, ποιος θα διενεργεί τον έλεγχο; Οι δοµές
που επιτελούν το έργο στο οποίο απέτυχε η κυβέρνηση θα ελέγχονται από την ίδια την κυβέρνηση για το αν το επιτελούν σωστά;
Με ποια λογική προκύπτει κάτι σωστό από το άθροισµα δύο αποτυχιών; Ποιος θα ελέγξει τις διασυνδέσεις και τις γνωριµίες των
ιδιοκτητών κάθε ΜΚΟ; Αυτές θα ελεγχθούν ποτέ; Θα είχε ιδιαίτερη σηµασία θεωρώ να έχουµε µία εικόνα επ’ αυτού.
Ως ΜέΡΑ25, έχουµε καταθέσει το πλαίσιο των προτάσεων µας,
τα διαβουλευτικά συµβούλια κληρωτών και εκλεγµένων πολιτών,
τα ΔΙΑΣΚΠΕΠ. Σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ, θα µπορούσαν να ελέγχονται από το ΔΙΑΣΚΕΠ δικαιοσύνης, που θα ελέγχει κατά την
πρότασή µας ζητήµατα νοµιµότητας και διαφάνειας. Το συγκεκριµένο ΔΙΑΣΚΕΠ προτείνουµε να αποτελείται από ενενήντα
άτοµα, κατά τα 2/3 κληρωτοί και 1/3 εκλεγµένοι πολίτες, εκπρόσωποι των κοµµάτων, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική τους δύναµη. Με τον τρόπο αυτόν, µε την πλειοψηφική συµµετοχή
κληρωτών πολιτών, θα είναι η κοινωνία εκείνη που θα ελέγχει τις
πρωτοβουλίες της κοινωνίας.
Ζητούµε τον κοινωνικό έλεγχο των ΜΚΟ, το µόνο είδος ελέγχου αρµόδιο για να µιλήσει γι’ αυτούς που υπόσχονται να θεραπεύσουν τις τραγικές αποτυχίες του κράτους. Η δυναµική
τέτοιων πρωτοβουλιών που εκκινούν από τη βάση, από τους πολίτες δηλαδή, θα ήταν απελευθερωτική, µπορώ να πω, για µία
σειρά ζητηµάτων και όχι µόνο για το σηµερινό που συζητάµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο επερωτών Βουλευτής, ο Αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, για πέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Υπουργέ, ήξερα ότι δεν έχουµε συναντίληψη ιδεολογική. Δεν ήξερα όµως ότι δεν έχουµε συναντίληψη γλωσσική,
ότι δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
Ήρθατε εδώ και µας είπατε πράγµατα που δεν έχω πει ποτέ
στη ζωή µου εγώ. Λέτε, δηλαδή, ότι είµαστε οι µοναδικοί που δεν
θέλουµε να φύγουν από τα νησιά οι µετανάστες, πρόσφυγες, λαθροµετανάστες και αντιδρούµε. Όχι, κύριε Υπουργέ. Κάνετε
λάθος. Εµείς αντιδρούµε για τη λογική να τους µεταφέρετε στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Μπορείτε να τους πάτε σε ακατοίκητα νησιά,
σε δοµές, για να µην έχουµε κατοίκους στην περιοχή, και να τους
στείλουµε στις χώρες τους. Φαντάζοµαι το καταλάβατε τώρα.
Δεν θέλω να το επαναλάβετε, γιατί ένα λάθος που λέγεται δύο ή
τρεις φορές, δεν µπορεί να είναι λάθος. Γίνεται ψέµα.
Επίσης, µιλήσατε για 16% µείωση των ροών. Έτσι δεν είπατε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): 16% οι διαµένοντες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Άλλο λέω εγώ. Πόση µείωση ροών είχαµε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): 97% τον Απρίλιο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ζήτω ο κορωνοϊός! Τρεις µήνες κορωνοϊό έχεις. Κλειστά όλα τα
σύνορα του κόσµου. Σιγά µη µου έρθουν τώρα από την Τουρκία
οι λαθροµετανάστες! Θα σας δω σε λίγο καιρό. Μακάρι να έχουµε
και 50% και 70% και 80% και 100%. Για να το έχετε αυτό, όµως,
πρέπει να ακούτε εµάς.
Λέτε ότι δεκαέξι χιλιάδες µεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα.
Ρωτάω εγώ: Πόσους απελάσατε; Μεταφέρατε δεκαέξι χιλιάδες.
Πόσες απελάσεις έγιναν; Πόσες; Αριθµό θέλω. Μην πείτε «τέσσερις αποστολές», λες και είναι αποστολές στο διάστηµα. Πόσες
απελάσεις έγιναν; Πόσοι έφυγαν από εδώ;
Λέτε ότι θέλετε όριο 1%. Ρωτάω, λοιπόν, γιατί στο νοµοσχέδιο
που φέρατε προχθές εδώ, δίνατε επιδοτήσεις σε δήµους, εάν δέχονται πάνω από 1% έως 10% λαθροµετανάστες, πρόσφυγες;
Τους δίνατε παραπάνω λεφτά, αν δέχονται πληθυσµιακή αλλαγή
1% έως 10%.
Επειδή εµείς δεν ήρθαµε εδώ για να µαλώσουµε και να κάνουµε
τους νταήδες και τους µάγκες, αλλά να σας λέµε τι κάνετε στραβό
και τι κάνετε λάθος και να σας οδηγήσουµε στο σωστό, σας λέω:
Είπατε τον Φλεβάρη 2020 ότι επιδιώκετε µέγιστη διαφάνεια της
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λειτουργίας των ΜΚΟ -εξαιρετική δήλωση, συµφωνώ απόλυτα
µαζί σας- αλλά και των προσώπων τα οποία εργάζονται σε αυτές
ή συνεργάζονται µε αυτές, και ρωτάω τον Υπουργό: Πώς είναι µη
κυβερνητική οργάνωση, αφού δίνει µισθούς και έχει υπαλλήλους
αυτούς ο οργανισµός; Για πείτε µου εσείς. Έχετε πολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις στις οποίες πληρώνονται οι υπάλληλοι; Τι
είδους µη κυβερνητική οργάνωση φιλανθρωπίας είναι αυτή, όταν
έχουµε µισθοδοσία; Εκεί φορολογία δεν υπάρχει βέβαια.
Να κάνω και εγώ τις εταιρείες µου, κύριε Υπουργέ, µη κυβερνητικές οργανώσεις να µην πληρώνω εφορία 470 000 ευρώ τον
χρόνο και 1,3 εκατοµµύρια ασφαλιστικές εισφορές σε επτά χρόνια; Μπορώ; Να την κάνω µη κυβερνητική οργάνωση και να µην
πληρώνω τίποτα και τελείωσε η ιστορία. Γιατί να πληρώνω φόρους; Να την κάνουν όλοι τη µη κυβερνητική οργάνωση.
Γι’ αυτό λέω ότι υπάρχουν πράγµατα τα οποία µάλλον δεν κατανοήσατε καλά. Ρωτώ τον κύριο Υπουργό: Πώς εξετάζεται το
άσυλο; Με τα στοιχεία που σας δίνουν οι ίδιοι; Με τις ταυτότητες
που πετάνε, τα διαβατήρια που σκίζουν; Πώς το εξετάζετε; Έχω
µπροστά µου µία ταυτότητα. Είναι υπηρεσιακό σηµείωµα από τη
Διεύθυνση Αλλοδαπών, η οποία λέει το εξής: «Γνωρίζουµε ότι εις
βάρος του αλλοδαπού µε τα κάτωθι στοιχεία: Φύλο: Άρρεν. Πολίτης Μαρόκου ή Πακιστάν ή Αλγερίας. Επώνυµο: Nuagaa ή Aziz
ή Bentayip. Όνοµα: Αziz ή Nuka ή Karim. Πατρώνυµο: Tayebe ή
Tayip ή Terim. Μητρώνυµο: Aicha ή Esa ή Aiha ή Aisa. Γεννηθείς:
8-7-1987 ή 1-1-1974 ή 8-7-1974. Αριθµός Διαβατηρίου: Εάν κατέχει». Δεν κατέχει. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Έτσι θα χρεώσετε άσυλο; Είναι υπαρκτό, βέβαια, κύριοι συνάδελφοι, αυτό.
Αυτό βέβαια -να δω και την ηµεροµηνία για να µην κατηγορήσω εσάς- ναι, έχετε δίκιο, είναι του 2019, τέλη του 2019. Δικό
σας είναι, να το χαίρεστε!
Πάµε στην ουσία όµως. Γενικολογία, κύριε Υπουργέ µου, αοριστολογία. Ήρθατε εδώ, διαβάσατε το κείµενό σας, και καλά
κάνατε, είπατε τις απόψεις σας. Εγώ όµως, προσωπικά, δεν κατάλαβα τι είπατε, ειλικρινά. Αυτά που ρώτησα δεν µου τα απαντήσατε. Θέλω να µου τα απαντήσετε. Είναι συγκεκριµένες
ερωτήσεις. Είπατε ισχυρή Ελλάδα. Και εγώ ρωτώ, πόσο ισχυρή
είναι µια χώρα που έχει χάσει τη βόρειο Ήπειρο, το όνοµα Μακεδονία, που στην Τουρκία αλωνίζουν οι Τούρκοι, θα κατέβουν,
κάτω από την Κρήτη θα τρυπήσει το γεωτρύπανο; Γι’ αυτό και
λέω εγώ για σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών, να αποφασίσουµε ότι
αν τολµήσουν και πάει στα δώδεκα µίλια, στα έξι µίλια, στα διακόσια µίλια, να βυθίσουµε το ερευνητικό πλοίο ή το γεωτρύπανο.
Να πει ο καθένας την άποψή του. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
Αλλά η άποψη η δική µας είναι η εξής: Όταν σου προσβάλλουν
την εθνική ανεξαρτησία σου βυθίζεις το πλοίο, όπως είχε πει και
ο Ανδρέας Παπανδρέου «Βυθίσατε το Χόρα». Δεν υπάρχει άλλη
λύση. Για να καταλάβει και ο αντίπαλος, που προκαλεί εδώ και
δεκαετίες, ότι έχει να κάνει µε µία σοβαρή Κυβέρνηση, µε µια σοβαρή χώρα.
Επίσης -θα το πω ευθέως τώρα- λέτε για αποσυµφόρηση των
νησιών, επειδή εκλέγεστε στην Χίο. Κατανοητό, γιατί υπάρχει και
η πολιτική πίεση και η λογική που λέει ότι πρέπει να φύγουν από
τα νησιά. Ναι, αλλά συµφορίζετε την ηπειρωτική Ελλάδα, δηµιουργείτε συµφόρηση στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αποσυµφορίζουµε τα νησιά, συµφορίζουµε την ηπειρωτική Ελλάδα. Για ποιον
λόγο; Και αν είστε και «µάγκες» -εντός εισαγωγικών αυτόανοίξτε τα σύνορα στη βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν τα ανοίγετε; Δεν
σας αφήνουν οι Ευρωπαίοι φίλοι σας, που σας κάνουν όλα τα χατίρια µόνο και µόνο για να κάνετε αποθήκη ψυχών την Ελλάδα;
Ε, κύριε Υπουργέ µου; Γιατί δεν τα ανοίγετε τα σύνορα;
Βάλατε και τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση -δεν λέτε όχιαφού πλέον είναι χώρα-µέλος συνδεδεµένο µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ανοίξτε από εκεί να βγουν από πάνω. Για ανοίξτε τα σύνορα να φύγουν όλοι. Όµως οι Γερµανοί τι θέλουν; Να µας έχουν
αποθήκη ψυχών εµάς, να µας δίνουν ψιχία, 5 -10 ευρώ, και να
τους µαζέψουµε εµείς όλους εδώ µέσα. Ε, δεν γίνονται αυτά,
κύριε Υπουργέ. Κάντε το αυτό.
Θα αρχίσει τώρα να µου λέει ο Υπουργός «οι διεθνείς συνθήκες, οι διεθνείς συµβάσεις…». Είµαστε η µοναδική χώρα, που ό,τι
διεθνή συνθήκη υπογράφει την υλοποιεί. Καµµία άλλη χώρα στον
κόσµο δεν το κάνει. Δηλαδή οι χώρες του Βίσεγκραντ δεν τις
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υλοποιούν. Οι Γερµανοί που είναι υποχρεωµένοι να πάρουν τα
ασυνόδευτα παιδάκια, ας είναι και µυστακοφόροι είκοσι επτά
χρόνων, δεν τα παίρνουν. Γιατί; Γιατί πρέπει σώνει και καλά η
Ελλάς ό,τι υπογράφει να το τηρεί απαρέγκλιτα, ακόµη και εις
βάρος της πολλές φορές; Ρωτώ και επαναλαµβάνω, επειδή είπατε για ευρωπαϊκό τρόπο, ότι είµαστε ευρωπαϊκή χώρα, συγγνώµη, κύριε Υπουργέ, αλλά η Δανία πού είναι; Στη Μογγολία; Η
Δανία δεν έχει ακατοίκητο νησί; Εκτός αν η Δανία είναι στη Μογγολία και δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα.
Πηγαίνετε σε ακατοίκητο νησί όλους αυτούς τους ανθρώπους,
τους βάζετε εκεί σε ένα νησί, µε τις δοµές τους, ανθρώπινα, αξιοπρεπώς, να τρώνε, να πίνουν, ναι, µέχρι να πάνε στις χώρες τους.
Δεν θα πω για τα ασυνόδευτα.
Πόσα χρήµατα, λοιπόν, δίνουµε, Υπουργέ µου -γράψτε το
αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ- για ιατροφαρµακευτική δωρεάν περίθαλψη; Νούµερο θέλω να ακούσω. Το κόστος της
Αστυνοµίας και του Στρατού ποιος το πληρώνει, Υπουργέ µου;
Ο Έλληνας. Μη µου λέτε, λοιπόν, ότι είναι λίγα τα λεφτά. Τα
λεφτά θέλω να µου πείτε ποια είναι.
Επίσης, επειδή είστε από την Χίο, αν συµφωνούν και οι υπόλοιποι, να κάνουµε µία παραίνεση στις διωκτικές αρχές, ώστε
τους ανθρώπους µε τα επεισόδια εκεί να µην τους διώκουν
ακόµη και τώρα, διότι τους καλούν σε απολογία, σε ανάκριση για
τα επεισόδια. Και όσον αφορά τους αστυνοµικούς που τους έκαναν µήνυση οι πολίτες και για τους πολίτες να βρούµε έναν
τρόπο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κάνατε που κάνατε το κακό,
δείρατε τον κόσµο, µην τους στέλνετε και στα δικαστήρια τώρα.
Είναι λάθη.
Και κλείνω τώρα µε τις προτάσεις µας. Εδώ αρχίζει το γλέντι,
κύριε Υπουργέ µου. Προτάσεις. Προτάσεις δεν θέλετε; Ωραιότατα. Αν ήταν κυβέρνηση η Ελληνική Λύση από χθες, από αύριο
το πρωί, θα απαγόρευε εξαγωγή συναλλάγµατος σε τρίτες
χώρες από πρόσφυγες, λαθροµετανάστες ή µετανάστες. Το κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί πηγαίνουν στα γνωστά µαγαζιά, παίρνουν τα 500 ευρώ, στέλνουν τα 300 ευρώ έξω. Έχεις
εκροή συναλλάγµατος, Υπουργέ µου. Στα οικονοµικά είσαι
καλός. Όταν παίρνεις 500 ευρώ και τα 300 τα στέλνεις έξω σηµαίνει ότι έχεις δανειστεί 500 ευρώ για να τα έχεις, διότι τυπώνεις
χρήµα, και τα 300 τα στέλνεις στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν.
Απαγόρευση, λοιπόν! Γράψε το.
Δεύτερον, καµµία δοσοληψία µη κυβερνητικής οργάνωσης µε
µετρητά. Όλα θα γίνονται µε κάρτες. Καµµία όµως! Αλλά θα τις
ελέγξεις. Σου δίνω και προτάσεις. Αφού δεν µπορείς να τις κλείσεις, σου λέω τι µπορείς να κάνεις. Όχι µετρητά στις ΜΚΟ. Να
ξέρουµε τι χρήµα κινείται.
Τείχος στον Έβρο. Το λέω χρόνια. Όχι φράχτη για οικόσιτα,
που µε την τανάλια τον κόβεις και περνάς από κάτω. Τείχος κανονικό. Χαµηλής τάσης καλώδια, όπως κάνουν οι Ισραηλινοί,
όπως κάνανε οι Τούρκοι στη Συρία, όπως κάνανε οι Αµερικανοί,
όπως κάνουν και οι Δανοί στο νησί που φτιάξανε, κάνανε ένα τείχος ειδικό. Να πάτε να το δείτε, για να πάρετε και πληροφόρηση.
Ακατοίκητα νησιά, το είπα.
Τοποθέτηση σε πλοία. Αν δεν σας αρέσουν τα ακατοίκητα
νησιά, Υπουργέ µου, έχουµε πάρα πολλά πλοία άδεια, που δεν
χρησιµοποιούνται. Βάλτε τους εκεί µέσα. Δεν σας λέω σώνει και
καλά σε ακατοίκητα νησιά, γιατί έχετε µια περίεργη αντίληψη.
Φέρτε τους πλοία κανονικά.
Επίσης, σύστηµα ηχητικής προειδοποίησης. Σας το είπα εδώ
και πάρα πολύ καιρό. Πάρτε στο Λιµενικό σύστηµα ηχητικής προειδοποίησης. Υπάρχουν συστήµατα χαµηλού κόστους, που µπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο push back.
Επαναφορά δικαστικής απέλασης. Την καταργήσατε. Γιατί,
κύριε Υπουργέ µου;
Κατασχέσεις µετρητών και τιµαλφών. Όλες οι χώρες που συλλαµβάνουν παράνοµους να εισέρχονται στη χώρα τους κατάσχουν τα πάντα, ό,τι έχουν, κινητό κ.λπ.. Πάρτε τα κινητά, για να
δείτε ποιοι είναι οι δουλέµποροι. Έρχεται κάποιος εδώ, τον συλλαµβάνεις, ελέγχεις την κάρτα sim, από πού πήρε πληροφορίες,
πώς ήρθε, πώς δεν ήρθε. Σας λέω απλά πράγµατα. Ούτε αυτά κάνετε.
Ισόβια σε λαθροδιακινητές. Άκουγα τον Χρυσοχοΐδη χθες που
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έκανε µια δήλωση. Ξέρετε τι είπε; Ότι για αυτούς που είναι µπαχαλάκηδες, καλύτερα να αυξηθεί η ποινή. Μα, το λέγαµε εδώ, πριν
από έναν µήνα, που ήρθε νοµοσχέδιο και ο Υπουργός έλεγε άλλα,
ότι δεν µπορεί να το κάνει. Τώρα ξαφνικά έκανε δήλωση ο Χρυσοχοΐδης!
Εθνοφυλακή και πολιτοφυλακή. Σας το ξαναλέµε, υλοποιήστε
την, φτιάξτε την, γιατί είναι δύσκολες οι στιγµές κυρίως µε την
Τουρκία, βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολες στιγµές.
Οικονοµικά αντίµετρα κατά της Τουρκίας, κύριε Υπουργέ µου;
Μπαινοβγαίνουν τα τουρκικά φορτηγά, TIR Turkey, και µεταφέρουν ένα σωρό προϊόντα από την Ελλάδα για την Ευρώπη. Βάλτε
δασµούς και εσείς, όπως έβαλαν οι Τούρκοι σε εµάς. Σε οκτακόσια
ευρωπαϊκά προϊόντα ο Ερντογάν πριν από µια βδοµάδα αποφάσισε να βάλει δασµούς. Βάλτε στα τουρκικά προϊόντα δασµούς,
να τους δυσκολέψουµε τη ζωή τουλάχιστον. Μας προκαλούν. Ας
τους δυσκολέψουµε τουλάχιστον τη ζωή, ας τους κάνουµε πιο δύσκολη τη ζωή τους. Εγώ δεν λέω να κάνουµε πόλεµο, αλλά έχεις
και άλλα οικονοµικά αντίµετρα πριν αντιπαρατεθείς µε τον πόλεµο
πραγµατικά. Αλλά αν χρειαστεί θα βυθίσουµε και το πλοίο, θα βυθίσουµε και το δεξαµενόπλοιο, θα βυθίσουµε και ό,τι παραβιάσει
την εθνική κυριαρχία της χώρας. Αυτό σηµαίνει ισχυρή χώρα. Όλα
τα άλλα είναι παραµύθια.
Πρόταση που την είχα κάνει πριν τρεις µήνες. Συµφωνία µε τον
Χαφτάρ, τον οποίο τον αφήσατε ελεύθερο, τον παρατήσατε κι
εσείς και όλοι. Ακούστε λογική. Στηρίζετε ουσιαστικά τον Σάρατζ,
που είναι εναντίον των ελληνικών θέσεων. Η Ελλάς στηρίζει την
κυβέρνηση Σάρατζ, ο οποίος είναι φίλος της Τουρκίας εναντίον
της Ελλάδος, αντί να στηρίξουµε Χαφτάρ µε νύχια και µε δόντια!
Και ο Χαφτάρ µπορούσε να δεχτεί, κύριε Υπουργέ µου, να κάνει
hotspot στα βόρεια της Λιβύης, όπως κάνανε στο Μαρόκο οι Μαροκινοί και οι άλλες χώρες, για να µαζέψουµε εκεί µε απελάσεις
όλους τους Αφρικανούς. Τι δουλειά έχει ο Κονγκολέζος πέντε χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά να έρθει στην Ελλάδα από την Ιστανµπούλ, όπως τη λένε κάποιοι; Εγώ την λέω Κωνσταντινούπολη
ακόµη, ακόµη επιµένω να την λέω Κωνσταντινούπολη και όχι
Ιστανµπούλ. Λένε ότι έρχονται από την Ιστανµπούλ. Από την Κωνσταντινούπολη έρχονται, πέντε χιλιάδες χιλιόµετρα, Κονγκό, Αιθιοπία. Μπορεί εσείς να µην το λέτε αλλά το λένε οι Υπουργοί σας.
Ψάξτε το λίγο παραπάνω.
Επίσης, απαίτηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρήση άρθρου 32 της Γενεύης για το ποιος ακριβώς είναι πρόσφυγας όµως. Όχι όλοι πρόσφυγες, όλοι ίδιοι, όλοι όµοιοι.
Push back. Επιτρέπεται από το άρθρο 33 της Σύµβασης της Γενεύης, όταν πρόκειται για θέµατα ασφάλειας, υγείας ή τελέσει αδικήµατα και θεωρείται επικίνδυνος. Άρα έχετε τα φίλτρα, Υπουργέ.
Τα φίλτρα υπάρχουν και µε τη Σύµβαση της Γενεύης και µε όλες
τις διεθνείς συµφωνίες. Περιέργως δεν τα εφαρµόζετε. Αυτά είναι
που µε ενοχλούν.
Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα αναµένω τις απαντήσεις, αν
και δεν θα τις λάβω, γιατί από την πρώτη στιγµή τα λέγαµε αυτά.
Θα το ξαναπώ. Το µήνυµα των επόµενων εκλογών θα είναι και µοναδικό: Ελλάδα ή Ελλαδιστάν. Και για να καταλάβετε τι οικτρά
λάθη κάνετε, αν ήµουν εγώ κυβέρνηση σε κανέναν Πακιστανό δεν
θα έδινα άσυλο. Και να σας πω γιατί. Είναι η χώρα που υπέγραψε
τη συµφωνία µε την Τουρκία, ως χώρα εχθρική προς την Ελλάδα.
Υπάρχει συµφωνία καταγεγραµµένη. Υπάρχουν δηλώσεις του
πρωθυπουργού τους, υπάρχουν δηλώσεις των υπουργών τους
εναντίον της Ελλάδας. Είναι η χώρα που έστειλε πολεµικά πλοία
στο Αιγαίο σε κοινές τουρκοπακιστανικές ασκήσεις και είναι η
χώρα που οι πιλότοι τους των F-16 πετούν πάνω από το Αιγαίο, µε
δηλώσεις του υπουργού Άµυνας του Πακιστάν. Δεν είναι δυνατόν
να γεµίζεις την Ελλάδα µε Πακιστανούς, Αφγανούς, όταν δεν ξέρεις την ποιότητα των ανθρώπων. Δεν εννοώ αν είναι καλοί άνθρωποι, αν είναι εγκληµατικά στοιχεία λέω εγώ.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ µου, επειδή στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί, επιλέξατε να µιλήσετε, θέλω να σκεφθείτε πολύ σοβαρά τι θα πείτε. Θέλω προτάσεις και απαντήσεις
σε αυτά που σας ρώτησα. Μη µου αρχίζετε τα «σλάλοµ». Δεν είναι
σκι εδώ, εδώ είναι πολιτική. Γιατί ξέρω ότι είστε καλός στο σκι.
Αφήστε το σκι, λοιπόν, κατά µέρος. Ξέρει κι ο Πρωθυπουργός σας,
όταν γίνονταν τα συλλαλητήρια πήγαινε στην Κόρινθο κι έκανε σκι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κάναµε για τη Μακεδονία αγώνα κι αυτός έκανε σκι στην Κόρινθο.
Λέω, λοιπόν, αφήστε τα σλάλοµ τα πολιτικά και απαντήστε επί
της ουσίας. Εγώ θα το πω ευθέως. Όλοι πρέπει να φύγουν από
την πατρίδα µας. Η πατρίδα µας πεινάει, πτώχευσε, δεν µπορεί να
ταΐσει τα παιδιά της. Θα κοιτάξουµε πρώτα τους Έλληνες, πρώτα
την Ελλάδα, γιατί αλλιώς εσείς θα κάνετε την Ελλάδα Ελλαδιστάν
κι εµείς θα παλεύουµε για να ξαναγίνει η Ελλάδα η Ελλάδα µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης για τη δευτερολογία του.
Έχετε δέκα λεπτά, κύριε Μηταράκη.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεταναστευτικό είναι µια πρόκληση που έχει µεγάλες δυσκολίες και ουδέποτε κρύψαµε αυτές
τις δυσκολίες. Σας παρουσίασα στην πρωτολογία µου το σχέδιο
της Κυβέρνησης και τα αποτελέσµατα πλέον αυτού του σχεδίου
µέσα στο 2020. Τη µείωση των ροών, την αποσυµφόρηση των νησιών, την επιτάχυνση διαδικασίας ασύλου, το πρόγραµµα µείωσης
δοµών µέσα στο 2020 κατά εξήντα δοµές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αποσυµφορούµε τα νησιά, αποσυµφορούµε όλη τη χώρα.
Αλλά είµαι περήφανος που η Ελλάδα είναι µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Και,
κύριε Βελόπουλε, η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται στο
γεγονός ότι η χώρα µας δεν είναι µια αναθεωρητική δύναµη, είναι
µια χώρα που η εξωτερική της πολιτική στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και τα κεκτηµένα της χώρας.
Σεβόµαστε απόλυτα τις διεθνείς µας υποχρεώσεις, εφαρµόζουµε δίκαια τη διαδικασία ασύλου, διαχωρίζουµε πλέον γρήγορα
και ουσιαστικά αυτούς που είναι, πράγµατι, πρόσφυγες. Και υπάρχουν πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, απ’ αυτούς που είναι παράνοµα εισελθόντες οικονοµικοί µετανάστες, και
γι’ αυτούς πλέον µε τη νέα νοµοθεσία προβλέπεται η κράτησή
τους, µετά την τελεσίδικη απόφαση αν υπάρχει κίνδυνος φυγής,
και η απέλασή τους είτε στην Τουρκία είτε στη χώρα προέλευσης
είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά.
Στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα στις πραγµατικές διαστάσεις του µεταναστευτικού. Το 0,6% των διαµενόντων στη χώρα,
αυτή τη στιγµή είναι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει τριετές δικαίωµα παραµονής ως πρόσφυγες. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσµος, είναι ότι το δικαίωµα ασύλου δεν είναι ισόβιο,
επανεξετάζεται ανά τριετία αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι λόγοι
στη χώρα από την οποία φύγανε που τους έδωσε το καθεστώς
του πρόσφυγα.
Το 1% των διαµενόντων στη χώρα είναι αυτή τη στιγµή αιτούντες άσυλο και εξετάζουµε ταχύτερα τα άσυλα τους, ώστε να µη
βιώνουµε τον κορεσµό των δοµών που βιώσαµε τα προηγούµενα
χρόνια.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ότι
είµαστε σε παράλληλα σύµπαντα και µετά είπε ότι οι αριθµοί δεν
λένε την αλήθεια. Όταν κάποιος λέει αυτό, αντιλαµβάνεστε ότι
όντως είµαστε σε παράλληλα σύµπαντα. Το θέµα είναι ποιος βρίσκεται εδώ και ποιος βρίσκεται αλλού.
Μιλήσατε για το θέµα της µείωσης των ροών, για τα πραγµατικά
νούµερα των τελευταίων µηνών. Εγώ δεν θέλω να πείτε κάτι για
την Κυβέρνηση, αλλά µε το να αποδίδετε τα πάντα στον κορωνοϊό,
δεν δείχνετε σεβασµό στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων
Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας που δίνουν µάχη κάθε µέρα
στον Έβρο -τον Μάρτιο δεν ήταν ο κορωνοϊός, ήταν η Ελληνική
Αστυνοµία, ο Στρατός και το φράγµα- όπως και στους άνδρες και
τις γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος που βρίσκονται όλη µέρα και
όλη νύχτα στη θάλασσα, στα θαλάσσια σύνορα της χώρας µας.
Αν, λοιπόν, δεν θέλετε να αποδώσετε τη µείωση των ροών στην
Κυβέρνηση, τουλάχιστον αποδώστε τη σε αυτούς που αγωνίζονται
κάθε µέρα.
Επιβεβαιώσατε ότι, ουσιαστικά, δεν θέλετε την αποσυµφόρηση
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των νησιών, γιατί την ονοµάζετε µεταφορά προβλήµατος. Αν εµείς
αύριο πάρουµε χίλια άτοµα από τη Μόρια, χίλια άτοµα από τη Χίο,
για εσάς δεν είναι κάτι καλό, αλλά είναι, όπως είπατε, µεταφορά
προβλήµατος.
Δεν θέλουµε συµφόρηση στα νησιά αλλά δεν θέλουµε συµφόρηση και σε όλη την Ελλάδα, γι’ αυτό έχουµε µια ολοκληρωµένη
πολιτική εξόδου από τις δοµές αυτών που δεν δικαιούνται παραµονής και απέλασης από τη χώρα όσων δεν δικαιούνται διεθνούς
προστασίας µε έναν ταχύτερο τρόπο.
Μιλήσατε για µαζικές απελάσεις. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει
καλά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία. Ένα πολύ θετικό είναι ότι αναγνωρίζει την υποχρέωση των κυρίαρχων κρατών
να προστατεύουν τα σύνορά τους κι αυτό αποτελεί βάση και της
δικής µας πολιτικής. Αλλά από εκεί και πέρα θέτει όρους και προϋποθέσεις κι αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις είναι που εµείς
εφαρµόζουµε ως χώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µίλησε για την ανάγκη να έχουµε περισσότερο χρόνο
στις δοµές όσων έχουν λάβει τελική απόφαση διεθνούς προστασίας. Παραγνωρίζει όµως ο ΣΥΡΙΖΑ ή µάλλον δεν τον ενδιαφέρει
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι µια τέτοια πρόταση θα οδηγούσε στην ανάγκη για
περισσότερες δοµές. Κι εµείς δεν θέλουµε περισσότερες δοµές,
θέλουµε εξήντα λιγότερες δοµές µέσα στο 2020.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου µίλησε για αντίφαση, αλλά δεν υπάρχει αντίφαση. Ο τρόπος αποσυµφόρησης της χώρας είναι πρώτον,
µε µείωση των ροών δεύτερον, µε ταχύτητα στη διαδικασία ασύλου χωρίς έκπτωση στην ποιότητα των αποφάσεων τρίτον, µε
έξοδο από τις δοµές όσων δεν δικαιούνται παραµονή και τέταρτον, µε έξοδο από τη χώρα όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Ο κ. Καµίνης, επέστρεψε στα αγαπηµένα του θέµατα -τα έχουµε
συζητήσει πολλές φορές- των µετακλητών. Πράγµατι, έχουµε είκοσι πέντε µετακλητούς στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε χίλιους εξακόσιους συνολικά υπαλλήλους- νοµίζω είναι το
1,5%- η θητεία των οποίων θα λήξει στα τέλη Δεκεµβρίου του
2021.
Είπατε όµως –και σας ακούω πάντα µε προσοχή, είµαστε και
συντοπίτες, όπως γνωρίζετε- ότι η διαχείριση του µεταναστευτικού
θέλει τεχνογνωσία και είπατε ότι το Υπουργείο δεν έχει τεχνογνωσία το οποίο σε κάποιον βαθµό είναι αλήθεια.
Έχουµε δύο εναλλακτικές. Η µία είναι να αφήσουµε τα κλειδιά
στις ΜΚΟ -αυτό που εσείς ευαγγελίζεστε- και η δεύτερη επιλογή
είναι να χτίσουµε τεχνογνωσία στο Υπουργείο, προσλαµβάνοντας
µόνιµους υπαλλήλους, προσλαµβάνοντας συµβασιούχους, χρησιµοποιώντας ανθρώπους µε γνώσεις και ναι, κύριε Καµίνη, χρησιµοποιώντας και είκοσι πέντε άτοµα µε συγκεκριµένη
τεχνογνωσία τα οποία έχουν έρθει στο Υπουργείο για να βοηθήσουν.
Πρόκειται για άτοµα που ήρθαν από τράπεζες, τον ιδιωτικό
τοµέα, µε σπουδές και εµπειρία, που µπορούν σε αυτή τη δύσκολη
εποχή σε αυτή τη µετάβαση που πρέπει να κάνουµε, να µας βοηθήσουν. Και ξέρετε τι θα έλεγα; Να συνεχίσετε να είστε αυστηροί
για τους µετακλητούς, να το λέτε σε κάθε οµιλία σας αλλά και παράλληλα να βλέπετε την αποτελεσµατικότητα.
Διότι βάλαµε διοικητή και υποδιοικητή στην Υπηρεσία Ασύλου
και τρεις συνεργάτες και από δέκα χιλιάδες αποφάσεις το τρίµηνο
βγάλαµε τριάντα χιλιάδες αποφάσεις το τρίµηνο, στο τρίµηνο που
µόλις τελείωσε. Βάλαµε διοικητή και υποδιοικητή και τρεις συνεργάτες στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής που διαχειρίζεται ενενήντα οκτώ δοµές και εκατό χιλιάδες διαµένοντες. Και πλέον
έχουµε αναλάβει τη διοίκηση των δοµών, µπορέσαµε να βάλουµε
διοικητές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016 µιλάει για διοικητές δοµών και δεν µπόρεσε να το κάνει, γιατί δεν είχε κεντρική υπηρεσία να το στηρίξει.
Κι εµείς χάρη στους µετακλητούς το κάναµε. Στην τεχνική υπηρεσία είχαµε έναν µόνιµο µηχανικό! Δεν µπορεί να λειτουργήσει ένα
Υπουργείο. Εκτός αν θέλετε να δώσουµε τα κλειδιά στις ΜΚΟ.
Εγώ δεν θέλω. Θεωρώ ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να έχει έναν
ρόλο και η συνεργασία µε τις ΜΚΟ είναι κάτι θετικό. Αλλά εµείς
έχουµε την ευθύνη.
Για τη νοµική υπηρεσία είχαµε έναν µόνο δικηγόρο στο Υπουρ-
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γείο ειδικότητας ΠΕ Νοµικών, και παίρνουµε τρεις µετακλητούς
για δεκαοκτώ µήνες, όπως και στο Διεθνών Σχέσεων παίρνουµε
δύο µετακλητούς. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση -το έθεσαν οι οµιλητές- για τη νέα ευρωπαϊκή συµφωνία ασύλου. Δεν χρειαζόµαστε
έµπειρο προσωπικό µε τεχνογνωσία, όπως είπατε;
Βέβαια το κατά πόσο αυτή η γνώση θα µείνει στο Υπουργείο,
είναι έργο δικό µας. Δεν ξέρω αν εκατοντάδες συµβασιούχοι οι
οποίοι χρησιµοποιήθηκαν ή οι ΜΚΟ που χρησιµοποιήθηκαν σε διαχείριση µεταναστευτικού από την προηγούµενη κυβέρνηση από
µεγάλους δήµους της χώρας ή συµβούλια µεταναστών χωρίς κανένα µόνιµο υπάλληλο άφησαν τεχνογνωσία στους οργανισµούς
στους οποίους δουλεύουν.
Στο θέµα των επιδοµάτων που µίλησε ο κ. Βελόπουλος, θα µε
βρείτε σύµφωνο σε κάποια σηµεία που θίξατε κι έχουµε ήδη ανακοινώσει ότι από τον Σεπτέµβριο διακόπτεται η παροχή του επιδόµατος στους αιτούντες άσυλο σε µετρητά. Θα είναι µόνο µε
κάρτα και µόνο για αγορά προϊόντων στην ελληνική αγορά. Το
έχουµε ήδη ανακοινώσει την προηγούµενη βδοµάδα στην ανακοίνωση του προγράµµατος εστίασης.
Και για τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο ακούστε τι γινόταν
µέχρι τώρα. Τα έπαιρναν για δύο χρόνια περίπου µέσο όρο για µια
αίτηση ασύλου οι αιτούντες, για έξι µήνες µετά µε τον νόµο που
υπήρχε και δεν το έκοβαν για άλλους έξι µήνες. Άρα περίπου για
τρία χρόνια.
Εµείς τώρα τι θέλουµε; Σε τέσσερις µήνες µέσον όρο να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου, και σε έναν µήνα µετά να
έχουν διακοπεί οι παροχές. Άρα η χώρα µας να µην είναι ένας θελκτικός προορισµός, γι’ αυτούς που επιλέγουν µε οικονοµικά κίνητρα να µπουν στη χώρα µας και δεν είναι πραγµατικοί πρόσφυγες
κι αυτός είναι βασικός µας σχεδιασµός αλλά δεν τον ακούτε για
πρώτη φορά.
Επιστρέφω σε θέµατα που τέθηκαν για τους διοικητές των
δοµών. Έχω ξαναπεί ότι ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για εµάς να
µπουν οι δοµές, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τριάντα δύο άτοµα επιλέχθηκαν από επτακόσιους
πενήντα αιτούντες. Οι είκοσι τρεις έχουν µεταπτυχιακό, οι δύο
έχουν διδακτορικό, υψηλόβαθµα στελέχη, που ήλθαν από τον
ιδιωτικό τοµέα ή από τον στρατό ή από τα Σώµατα Ασφαλείας ή
διοικητές, που ήδη είχαν εµπειρία στη διοίκηση δοµών µε την προηγούµενη κυβέρνηση. Τους κρατήσαµε, γιατί στόχος µας δεν είναι
να διαλέγουµε διοικητές µε πολιτικά κριτήρια, αλλά να έχουµε πρώτον- αυτούς που µπορούν να αντιµετωπίσουν ένα δύσκολο
έργο, γιατί η διαχείριση των δοµών δεν είναι ένα εύκολο έργο και
δεύτερον, να µπορούν να χτίσουν γέφυρες µε την τοπική κοινωνία.
Δεν µπορούσε ο κ. Καµίνης να µην επανέλθει στο θέµα της Μαλακάσας. Δεν είναι µόνο η Μαλακάσα. Είναι και οι Σέρρες και η
Σιντική. Είναι δύο δοµές που έγιναν ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, µε
τη χρήση κατεπείγουσας διαδικασίας για απόλυτα δικαιολογηµένο
λόγο και µε έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε.
Δεν αναφερθήκατε στην ΕΑΑΔΗΣΥ που αναφέρετε σε άλλες
οµιλίες. Έχει βγει η γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ για το πρόσφατο νοµοσχέδιο. Φαντάζοµαι ότι την έχετε διαβάσει.
Απαντώντας στο ΜέΡΑ25 για τις αποµαγνητοφωνήσεις, πολύ
facebook βλέπετε. Η απάντηση του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη.
Όπως όλα τα Υπουργεία, έχουµε µια διαδικασία αποµαγνητοφώνησης και πληρώνουµε πενήντα ευρώ ανά συνέντευξη. Το ποσό
που διαβάσατε δεν είναι το ποσό που πληρώνουµε. Είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο του κωδικού, στο οποίο δεν µπορεί να γίνει
υπέρβαση.
Αναφερθήκατε και σε µια έκθεση διεθνούς οργανισµού. Δεν
ξέρω σε ποιον αναφέρεστε. Αν έχετε κάποια έκθεση κάποιου διεθνούς οργανισµού που αφορά το Υπουργείο µας, παρακαλώ να
µου την καταθέσετε για να τη διαβάσω κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολλαπλά µέτωπα. Δεν το κρύβω. Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον και
θέλει δύσκολες αποφάσεις, στις οποίες αντιλαµβάνεστε ότι δεν
συµφωνούµε όλοι. Υπάρχει η κόπωση των τοπικών κοινωνιών από
το µεταναστευτικό. Ειδικά στα νησιά, επειδή εφαρµόζουµε την
κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, οδηγηθήκαµε σε
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αυτήν τη συµφόρηση, αλλά για να µπορούµε να κάνουµε επιστροφές. Αυτό δεν το είπατε οι επερωτώντες Βουλευτές, δηλαδή δεν
είπατε ότι ο λόγος που στα νησιά υπάρχει συµφόρηση είναι διότι
εφαρµόζουµε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας
για τις επιστροφές.
Υπάρχουν φυσικά διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις.
Υπάρχει µια αντιπολιτευτική λογική, που δεν έχει λόγο -αντιπολίτευση είστε- να αντιµετωπίσει την αναγκαιότητα λήψης δύσκολων
αποφάσεων. Κάθε απόφαση στο µεταναστευτικό έχει και παρενέργειες, αλλά δεν το κρύβω. Υπάρχει και µια σθεναρή αντίδραση
αυτών που δεν θέλουν να αλλάξει η σηµερινή κατάσταση, αυτών
που θέλουν οι ΜΚΟ να διαχειρίζονται τα 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ,
χωρίς το ελληνικό δηµόσιο να γνωρίζει διαδικασίες.
Θέλω να κλείσω µε τρία θέµατα. Μας έχετε προτείνει από την
Ελληνική Λύση -το ακούω µε προσοχή- την ιδέα της µεταφοράς
προσφύγων και µεταναστών σε ακατοίκητα νησιά. Φαντάζοµαι ότι
εννοείτε τους αιτούντες άσυλο, που είναι δηλαδή εκατό χιλιάδες.
Θέλω να µου διευκρινίσετε στην δευτερολογία σας, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, αν προτείνετε να βρούµε ένα µεγάλο νησί
να βάλουµε εκατό χιλιάδες αιτούντες άσυλο -θα είναι ίσως ένα
από τα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου, αν όχι το δεύτερο µεγαλύτερο- και να χτίσουµε µια οικιστική υποδοµή για εκατό χιλιάδες
άτοµα ή µήπως για περισσότερα. Αν πιστεύετε ότι θα έχουµε
ροές, µήπως θα πρέπει να το κάνουµε για εκατόν πενήντα χιλιάδες
άτοµα αυτό το νησί; Να δηµιουργήσουµε, λοιπόν, πληθυσµιακά
ένα από τα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου.
Τι εθνικές επιπτώσεις θα έχει η διαµόρφωση αυτού του νησιού
στην καρδιά του Αιγαίου, αντί της διασποράς που γίνεται σήµερα;
Βέβαια, αντιλαµβάνεστε για τι υποδοµές µιλάµε, για τι κόστος κατασκευής και κυρίως για το πόσα χρόνια χρειαζόµαστε για να χτίσουµε ένα καινούργιο νησί, που θα έχει τον πληθυσµό της Ρόδου.
Το λέω έτσι, για να το καταλάβει ο κόσµος. Πόσες χιλιάδες αστυνοµικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, υπαλλήλους υπηρεσίας ασύλου
θα πρέπει να µετακινήσουµε, εργαζόµενους στην τροφοδοσία, µαγείρους, να χτίσουµε εργοστάσιο ρεύµατος, εργοστάσιο αφαλάτωσης; Αντιλαµβάνεστε τι προτείνετε; Νοµίζω ότι δεν το
αντιλαµβάνεστε και ότι απλώς το νησί ακούγεται στους ψηφοφόρους σας σαν µια ωραία λύση.
Είπατε για πλοία. Εκατό χιλιάδες αιτούντες άσυλο θέλουν διακόσια πλοία. Θα ήµασταν ο µεγαλύτερος πλοιοκτήτης της γης µε
πέντε εκατοµµύρια την ηµέρα κόστος γι’ αυτά τα πλοία. Και πού
που θα τα δέσετε αυτά τα διακόσια πλοία, κύριε Βελόπουλε;
Έχετε κάποιο λιµάνι, που χωράει διακόσια πλοία να πάµε να τα
δέσουµε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Έχει και µεγαλύτερα. Στα καΐκια θα τους βάλετε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Νοµίζετε ότι θα έχετε µεσοπέλαγα µε ελληνικό πλήρωµα διακόσια πλοία µε µέσο όρο πεντακόσια άτοµα στο κάθε πλοίο; Αν
βρείτε καλύτερα, πείτε το.
Επίσης, ως προς τις αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα
δεν µπορεί να δώσει ισόβια σύνταξη και ισόβια προνόµια σε αυτούς που δεν το δικαιούνται. Το δίχτυ προστασίας, που υπάρχει
για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες πρέπει να ισούται µε το
δίχτυ προστασίας, που υπάρχει για όλους τους πολίτες αυτής της
χώρας, χωρίς διακρίσεις. Όµως, υπάρχουν και ειδικοί µηχανισµοί
που στηρίζουν αυτήν τη µετάβαση, όπως το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ».
Αυτοί που είναι πρόσφυγες και µόνο αυτοί που είναι πρόσφυγες
έχουν πρόσβαση στο ΑΦΜ, στον ΑΜΚΑ, στην αγορά εργασίας.
Πρέπει πλέον να βγουν από την ιδρυµατοποίηση και να στηρίξουν
τον εαυτό τους, όπως κάνουµε όλοι µας. Ο ένας µήνας είναι επαρκής χρόνος, όταν κάποιος προετοιµάζεται από πριν.
Δεύτερον, δεν πρέπει να επικεντρώνουµε µόνο σε αποχωρήσεις, γιατί κάποιοι επιλέγουν να αγνοούν ότι οι κενές θέσεις που
θα δηµιουργηθούν θα βοηθήσουν άµεσα, τώρα, αυτό το καλοκαίρι, όχι σε χρόνια, για να χτιστούν νησιά και να βρεθούν καράβια
για την αποσυµφόρηση των νησιών. Σήµερα πρέπει να γίνει η αποσυµφόρηση των νησιών, όχι του χρόνου και στην κατεύθυνση αυτή
συνεργαζόµαστε και µε την Ύπατη Αρµοστεία και µε τον Διεθνή
Οργανισµό Μετανάστευσης και µε άλλους φορείς.
Τρίτον, µην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι επί των ηµερών σας ξεκίνησε η αποχώρηση αυτών που έχουν
αναγνωριστεί ως πρόσφυγες και το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ» του 2019
και υπουργικές αποφάσεις του 2019 τα προέβλεπαν όλα αυτά.
Τέταρτον, για τους αποχωρούντες από τις δοµές, οι οποίοι
έχουν τελεσίδικη αρνητική απόφαση, υπάρχουν πλέον µε τη νέα
νοµοθεσία συγκεκριµένες προβλέψεις για την κράτηση αυτών σε
ειδικά προαναχωρησιακά κέντρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζουµε ένα δύσκολο
πρόβληµα. Με αποφασιστικότητα και µε σχέδιο ανακτάµε τον
έλεγχο. Οι στόχοι µας είναι ξεκάθαροι: Μείωση ροών, περιορισµός
των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Σας παρουσίασα συγκεκριµένα νούµερα για την αποσυµφόρηση, για τις αποχωρήσεις, για τις απελάσεις, για τις επιστροφές. Αυτή είναι η
στρατηγική µας. Αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα µε αποφασιστικότητα, αλλά είµαστε µια ευρωπαϊκή χώρα δικαίου και είµαι πολύ
υπερήφανος γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κύριο Υπουργό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μπακαδήµα, δεν
υπάρχει θέµα επί προσωπικού.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Επειδή είµαι καλός άνθρωπος, θα παραβώ τον Κανονισµό και θα σας δώσω τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο συνεργάτης σας, που θα απαντήσει στην ερώτησή µου, να
µην απαντήσει µε την ειρωνεία που απαντήσατε εσείς. Δεν βλέπω
πολύ facebook. Είδα τη σχετική σύµβαση, οπότε περιµένω τη σοβαρή απάντηση του Υπουργείου σας επ’ αυτού. Επιλέξατε να µην
απαντήσετε τίποτα για την έξωση.
Απλώς, θα σας πω κλείνοντας ότι δεν βλέπω πολύ facebook,
απλώς έχω υπάρξει συνεργάτης Yπουργών και µπορώ να γνωρίζω
τις τιµές και τα κόστη τέτοιων συµβάσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Σειρά έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας για έξι λεπτά.
Κύριε Χήτα, τον Αρχηγό σας δεν τον διέκοψα, γιατί δεν ήθελα
να διακινδυνεύσω καµµιά διαγραφή µου, αλλά παρακαλώ πολύ
εσείς να τηρήσετε τον χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, είστε αµετανόητος. Σήµερα σας προσφέραµε
εδώ µια χείρα βοηθείας, για να σας βγάλουµε από τη δύσκολη
θέση µε τόσες σηµαντικές προτάσεις κι εσείς αντ’ αυτού, συνεχίζετε τα ασύστολα ψέµατα κατά της Ελληνικής Λύσης και µας ειρωνεύεστε κιόλας. Δεν παίρνετε το µάθηµά σας µε τίποτα. Θα σας
το δώσει ο λαός, όµως. Να το ξέρετε αυτό, κύριε Μηταράκη. Δεν
µπορείτε να κρύβεστε πίσω από τα ψεύδη σας και από την ειρωνεία σας.
Κύριε Μηταράκη, µιας και αρχίσαµε µε τα νησιά, να σας πω το
εξής, επειδή συζητιέται πολύ στη Νέα Δηµοκρατία. Ξέρετε, οι
ιδέες µας έχουν πέραση. Περνάνε στη Νέα Δηµοκρατία και εφαρµόζονται κιόλας. Επειδή, λοιπόν, είµαστε καλοί άνθρωποι, σας
λέµε και σήµερα τι να κάνετε για να ξεµπλέξετε µε το πρόβληµα
αυτό, µε το οποίο έχετε µπλέξει και τα έχετε κάνει µαντάρα.
Πήγατε στα νησιά και µας είπατε διάφορα. Ακούστε. Επειδή κι
εσείς είστε πολύ φιλεύσπλαχνος και πολύ ευρωπαϊστής -όπως και
οι αριστεροί εδώ- και θέλετε να σώσετε αυτούς τους εκατό χιλιάδες ανθρώπους, µας είπατε σήµερα αυτό το νούµερο, ότι εδώ
υπάρχουν εκατό χιλιάδες άνθρωποι, κατ’αρχάς για να τροµάξουµε. Άρα, µας δικαιώνετε για όλα όσα λέµε.
Έχετε σκοπό, κύριε Μηταράκη, να τους κρατήσετε εδώ αυτούς;
Θα διώξετε κανέναν; Μας είπατε ότι εκατό χιλιάδες ανθρώπους
θα τους πάµε στα νησιά. Είµαστε µε τα καλά µας; Εκατό χιλιάδες
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κόσµο θα τον κρατήσουµε εδώ; Δεν θα διώξετε κανέναν; Τόσο ανθρωπιστής είστε πια; Εκατό χιλιάδες θα τους πάµε -λέει- σ’ ένα
νησί και θα γίνει ισλαµικό το νησί. Όχι, να κάνουµε όλη την Ελλάδα
έτσι, να τη γεµίσουµε ισλαµοχώρια.
Υπάρχουν νησάκια έτοιµα, κύριε Μηταράκη: Μακρόνησος, Γιάρος. Επειδή είµαι σίγουρος ότι οι Αριστεροί είναι και πολύ ανθρωπιστές –ουµανιστές- θα το δεχτούν, να πάνε να ζουν εκεί για έναν
µήνα, ενάµισι, µέχρι να τελειώσει η διαδικασία και να τους στείλουµε πίσω. Όχι να τους κάνουµε όλους κατοίκους Ελλάδας, δεν
θα κάνουµε «Ελλαδιστάν». Έτοιµες δοµές έχει εκεί, κύριε Μηταράκη. Ξέρετε πόσες χιλιάδες µπορούν να απορροφηθούν εκεί;
Γιατί δεν το κάνετε;
«Ποιοι θα φροντίσουν γι’ αυτούς τους ανθρώπους»; Ποιοι; Οι
ΜΚΟ! Πακέτο οι ΜΚΟ, στα ξερονήσια, στα ακατοίκητα νησιά, στη
Γιάρο, στη Μακρόνησο και σε κάνα δυο βραχονησίδες και θα πάει
η ΜΚΟ, οι φιλεύσπλαχνοι, όλοι αυτοί, να λειτουργήσουν εκεί και
να προσφέρουν τις βοήθειες τις πολύτιµες. «Ποιος θα πληρώσει»,
κύριε Μηταράκη; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φίλοι σας οι ευρωπαϊστές, τα κονδύλια που σας στέλνουν κάθε µήνα. Αντί να τα κάνετε,
λοιπόν, ΚΥΤ ανά την Ελλάδα και στα νησιά, κάντε τα εκεί. Γιατί δεν
τα κάνετε εκεί; Κανένα πρόβληµα. Πάει και αυτό.
Κύριε Μηταράκη, ξέρετε, όλα αυτά τα µέτρα είναι αποτρεπτικά.
Γιατί θα ξέρει ο Κονγκολέζος πρόσφυγας -το µάθαµε από εσάς
σήµερα, ότι ο Κονγκολέζος είναι πρόσφυγας, γιατί µέσα στους
εκατό χιλιάδες έχει Κονγκολέζους, Αφγανούς, Πακιστανούς, Νιγηριανούς!- ότι αν έρθει εδώ θα πάει να µείνει στο ακατοίκητο
νησί, δεν θα τον πληρώνει ο Μηταράκης 500 ευρώ τον µήνα είτε
µε κάρτα,είτε χωρίς κάρτα. Γιατί εµείς είπαµε όλα τα χρήµατα των
ΜΚΟ µέσα από κάρτες. Θα απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάµε και
όχι αυτά που θέλετε εσείς. Εκτός αν λέµε εµείς πράγµατα, τα
οποία εσείς δεν καταλαβαίνετε.
Θα το επαναλάβουµε. Λέµε: Κανένα ευρώ µέσα από τις ΜΚΟ.
Μόνο µε κάρτες, πλαστικό χρήµα. Έτσι θα ελέγχονται. Δεν µιλάµε
για τους Κονγκολέζους πρόσφυγες και τους Νιγηριανούς, που
έχετε εδώ πέρα -τους λαθροµετανάστες- που και πάλι τους πληρώνετε και παραδεχτήκατε ότι ακόµα και έτσι τους δίνετε 500
ευρώ τον µήνα. Το είπατε κι αυτό, κ. Μηταράκη! Άρα, λοιπόν, να
προσέχουµε τι λέµε.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν και
µέχρι να φύγουν αυτοί οι εκατό χιλιάδες -που το είπατε και ανατριχιάσαµε- πρέπει να πάνε να µείνουν σε ακατοίκητα νησιά. Το
φωνάζαµε όταν ήταν δέκα χιλιάδες αυτοί, κύριε Μηταράκη, το φωνάζουµε από την εποχή που ήταν είκοσι χιλιάδες, και έγιναν
τριάντα χιλιάδες, πενήντα, εξήντα, εκατό, που τους υποδεχόµασταν, από τότε το φωνάζουµε. Ακατοίκητα νησιά!
Λέτε: «Τι είναι αυτά που λέτε». Τι είναι αυτά που λέµε; Τι λέµε,
κύριε Μηταράκη; Λέµε αυτά που ζούµε. Δεν είµαστε, κυρία Ράπτη,
ξενοφοβικοί, όπως µας είπατε ούτε ρατσιστές. Δεν είµαστε ούτε
ξενοφοβικοί ούτε ρατσιστές!
Να σας το πω και αλλιώς; Αν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται
για την πατρίδα τους, αν οι άνθρωποι που θέλουν να διατηρήσουµε την εθνική συνοχή, που θέλουν να διατηρήσουν τους Έλληνες ασφαλείς, που θέλουν να διώξουν αυτούς που εισβάλλουν
παράνοµα στη χώρα τους, είναι ρατσιστές και ξενοφοβικοί, ναι, είµαστε ξενοφοβικοί. Τι να σας πω; Αυτό είµαστε, ρατσιστές;
Εσείς είστε ρατσιστές, κυρία Ράπτη, όλοι σας, ρατσιστές έναντι
των Ελλήνων. Γιατί δίνετε «γη και ύδωρ» σε αυτούς και έχετε τον
Έλληνα φτωχοποιηµένο. Τον έχετε ρηµάξει σαράντα επτά χρόνια,
του έχετε πιει το αίµα, έχετε πτωχεύσει τη χώρα, έχετε διώξει τα
παιδιά του, τον οδηγείτε στην αυτοκτονία και λέτε εσείς εµάς ρατσιστές. Κάτι κάνετε λάθος. Αν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ όλοι
αυτοί εδώ οι λαθροµετανάστες, να τους δώσετε ΑΜΚΑ, να τους
δώσετε ΑΦΜ, όπως είπατε πριν να τους εντάξετε οµαλά, να γίνει
η ένταξή τους οµαλά στην κοινωνία. Εµάς δεν µας ενδιαφέρει
αυτό.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Τους λαθροµετανάστες; Αυτό είπαµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όλους αυτούς. Ξέρετε ποιοι είναι λαθροµετανάστες και ποιοι είναι νόµιµοι; Εδώ δεν ξέρετε τι γίνεται,
ποιον πιάνετε και ποιον αφήνετε. Έξι ονόµατα είχε ο άνθρωπος
που περιέγραψε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προηγουµένως, δώδεκα ηµεροµηνίες γέννησης και µία ταυτότητα. Αυτούς,
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λοιπόν, σε τρία χρόνια θα τους εξετάσετε ξανά, να δείτε αν έχουν
δικαίωµα ασύλου, για να τους διώξετε πίσω; Είµαστε σοβαροί;
Εδώ τώρα δεν ξέρετε τι γίνεται.
Κύριε Μηταράκη, µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα -είπατε- είναι
η Ελλάδα, για την οποία είστε υπερήφανος, που σέβεται τις δεσµεύσεις της έναντι της Ευρώπης. Η Ευρώπη σέβεται τις δεσµεύσεις της έναντι ηµών; Κύριε Μηταράκη, εγώ δεν βλέπω να µας
σέβεται καµµία Ευρώπη. Εγώ βλέπω µια Ευρώπη, η οποία φυλάει
το δικό της σηµείο, έχει κλείσει τα σύνορά της και ούτε ψύλλο
στον κόρφο της. Έχει κάνει αποθήκη ψυχών την Ελλάδα. «Πάρτε
και λεφτουδάκια και παίξτε». Για ποια Ευρώπη είστε υπερήφανος;
Εµάς µας ενδιαφέρει, η Ελλάδα να είναι µια σύγχρονη χώρα,
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να είναι και µια ελληνική
χώρα, κύριε Μηταράκη. Να παραµείνει η Ελλάδα ελληνική. Δεν
θέλω να γίνω ευρωπαίος, να είµαι ένας ίδιος µε τους άλλους, µε
τριάντα εθνότητες διαφορετικές. Να παραµείνει η Ελλάδα ελληνική και να σέβεται και η Ευρώπη την Ελλάδα, όπως σέβεται τις
δεσµεύσεις της η πατρίδα µας έναντι αυτών.
Αναφερθήκατε στα Σώµατα Ασφαλείας. Δακρύσαµε, κύριε Μηταράκη. Επειδή εσείς κυβερνάτε και εµείς δεν κυβερνάµε, αν ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τα Σώµατα Ασφαλείας να τους δώσετε
κάνα επίδοµα για τον άθλο που έκαναν -η Ελληνική Αστυνοµία και
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις εκεί πάνω- και µην παίζετε µε τους
ανθρώπους αυτούς, που τους έχετε µε 800 και 900 ευρώ, να τους
δέρνει ο κάθε µπαχαλάκιας και να τους στέλνετε να βγάζουν µια
ζωή το φίδι από την τρύπα. Σήµερα, επικαλείστε εσείς -που τους
έχετε παρατηµένους- τα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Όπως επικαλείστε µε τα χειροκροτήµατα στα µπαλκόνια, κύριε
Μηταράκη το ιατρικό προσωπικό και τους νοσηλευτές. Δεκαέξι χιλιάδες νοσηλευτές και γιατροί είναι στον αέρα. Τους χειροκροτούσαµε επικοινωνιακά σαράντα, εξήντα µέρες µε την επιδηµία
και τον κ. Τσιόδρα και τώρα τους παρατήσαµε. Δεν µας ενδιαφέρει. Στον δρόµο! Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησής σας; Τους χρησιµοποιείτε για ψηφαλάκια για άλλη µια φορά;
Δεν θα λέτε, λοιπόν, σε εµάς ψέµατα. Γιατί συνεχίσατε να λέτε
ψέµατα, ότι η Ελληνική Λύση πάλι δεν θέλει τα νησιά, την αποσυµφόρηση. Ακούστε, για να το λήξουµε αυτό. Εσείς είστε αµετανόητος ψεύτης, αν συνεχίζετε να το λέτε αυτό. Θέλω να µιλάµε
κανονικά. Εδώ ήρθε ένας Πρόεδρος κόµµατος και σας παρουσίασε δεκαπέντε συγκεκριµένα µέτρα-προτάσεις, που είναι εφαρµόσιµα. Λάβετε υπόψη τη σοβαρή στάση που κρατάµε κ.
Μηταράκη και σταµατήστε τα ψέµατα.
Κλείνοντας, να πω ότι αυτήν τη στιγµή δεν εκπροσωπείται ο ΣΥΡΙΖΑ, από κανέναν εδώ. Σε ένα τεράστιο θέµα που απασχολεί την
πατρίδα µας, δεν είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Λείπει! Ήταν, όµως, εδώ και
µίλησε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος. Το ΚΚΕ -ελπίζω να είναι
όλοι καλά στην υγεία τους- δεν είναι εδώ. Το ΚΚΕ δεν εκπροσωπήθηκε σήµερα. Είναι φοβερό! Θεσµικά θα έπρεπε, όσο και να
ανατριχιάζει και να βγάζει αναφυλαξία στο θέµα αυτό, να εκπροσωπηθεί. Δεν είναι εδώ το ΚΚΕ. Δεν είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πω το εξής για την κ. Ξενογιαννακοπούλου, για να τελειώνει
το παραµύθι και να καταλάβει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες τι συµβαίνει. Γιατί τους λαθροµετανάστες, κύριε Μηταράκη, τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν τους πληρώνει η κ.
Ξενογιαννακοπούλου -θα έλεγα αν ήσασταν εδώ- ή η Ευρωπαϊκή
Ένωση, που φροντίσατε να ξεκαθαρίσετε και να µας πείτε. Αυτό
το παραµύθι πρέπει να σταµατήσει.
Επειδή εµείς µιλάµε µε πράξεις και αποδείξεις, να σας πω κάτι.
Είναι η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε ερώτηση
του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, µε θέµα τη δηµιουργία δοµών και
αγοράς ΚΥΤ, αυτά τα µποξ που θα µένουν µέσα στα νησιά. Η
πλειοψηφία των διαγνωστικών διαδικασιών εκτελέστηκε µε συνοπτικό διαγωνισµό. Συµβλήθηκαν πενήντα πέντε εταιρείες µε
συνολικό συµβατικό προϋπολογισµό ύψους 3.240.000 ευρώ, ενώ
από τις χρηµατοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύφθηκαν
συµβάσεις ύψους 1.300.000 ευρώ. Δηλαδή, τα υπόλοιπα 2 εκατοµµύρια τα πληρώσαµε εµείς, τα κορόιδα, κύριε Μηταράκη.
Εµείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τη συζήτηση θα κλείσει ο Υπουργός. Ωστόσο, να δώσω ένα
λεπτό στην κ. Ράπτη, γιατί ακούστηκε το όνοµά της.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Μια τοποθέτηση µόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης διαστρεβλώσει
τα λόγια µου, λέγοντας ότι τάχα θέλουµε να εντάξουµε όλους
τους παράνοµους µετανάστες στη χώρα και να τους εντάξουµε
στις δοµές, οι οποίες τυγχάνουν στήριξης από το ελληνικό κράτος.
Είναι προφανές ότι αυτό δεν ειπώθηκε.
Επίσης είναι προφανές ότι, όταν µιλάµε για ένταξη, µιλάµε µόνο
για εκείνους, οι οποίοι είναι νόµιµοι πρόσφυγες στη χώρα, έχουν
συγκεκριµένα τύχει αναγνώρισης ως τέτοιοι από την υπηρεσία
ασύλου και άρα, υπηρετώντας όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις µας
από τις συµβάσεις, οι οποίες απορρέουν και από τα ανθρώπινα δικαιώµατα, είναι προφανές ότι εντασσόµαστε και πιστεύουµε ότι
αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενταχθούν.
Εάν η Ελληνική Λύση πιστεύει ότι ούτε αυτοί οι άνθρωποι δεν
πρέπει να ενταχθούν, τότε είναι προφανές ότι δεν σέβεται τις υποχρεώσεις, που έχει η χώρα από όλες τις διεθνείς συνθήκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για πέντε λεπτά, για να κλείσετε τη συζήτηση.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η δευτερολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου της Ελληνικής
Λύσης επιβεβαίωσε, δόξα τω θεώ, ότι είµαστε σε παράλληλο σύµπαν. Δεν είµαστε στο ίδιο. Αυτό είναι θετικό και ευχάριστο. Αντιλαµβάνοµαι και σέβοµαι το πάθος σας, δεν υπάρχει λόγος να
είστε επί προσωπικού αγενείς, όταν αναφέρεστε σε συναδέλφους.
Δεν είναι ωραίο.
Πάµε τώρα επί της ουσίας. Συµφωνούµε στην ανάγκη µείωσης
των ροών. Συµφωνούµε στην ανάγκη απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, πολύ πριν από τις εκλογές. Ελπίζω ότι συµφωνούµε στη
δηµιουργία κλειστών δοµών για την προστασία και των διαµενόντων και της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχετε αναφερθεί στο θέµα των
κλειστών δοµών. Θα ήθελα κάποια στιγµή να αναφερθείτε.
Έχουµε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα αυτήν τη στιγµή ήδη υφιστάµενο στα νησιά µας. Έγινε µια αποσυµφόρηση 16%, έχουµε
ακόµα τριάντα δύο χιλιάδες διαµένοντες. Έχουµε επιταχύνει τη
διαδικασία εξέτασης του ασύλου, πολλοί από αυτούς θα φύγουν
πίσω για την Τουρκία, κάποιοι θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες,
αλλά αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα στα νησιά.
Γι’ αυτό το έκτακτο πρόβληµα στα νησιά, γιατί καθώς κρατάς
χαµηλές τις ροές, αυτό το πρόβληµα λύνεται τους επόµενους
µήνες ακόµα και αν έχεις ένταση στα θαλάσσια σύνορα, και για
την κατάσταση που έχουµε σήµερα υπάρχουν δύο λύσεις. Η λύση
του να µεταφέρουµε κάποιους, οι οποίοι πιθανότερα από το προφίλ τους µπορεί να έχουν προσφυγικό δικαίωµα ή είναι ευάλωτες
οµάδες σε δοµές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή να σχεδιάσουµε ένα
ανεφάρµοστο σχέδιο των επόµενων ετών για νησιά και καράβια,
το οποίο στην ουσία, ξέρετε τι κάνει; Κρατάει τον κόσµο στα νησιά.
Δυστυχώς, υπάρχουν και κάποιοι λίγοι στα νησιά, που νοµίζουν
ότι µπορεί να λυθεί αλλιώς το πρόβληµα του προσφυγικού.
Νοµίζω ότι έχετε µπερδέψει τις έννοιες. Οι εκατό χιλιάδες είναι
αυτοί που είναι στη χώρα µας αυτήν τη στιγµή, δεν έχουν αναγνωριστεί και έχουν κάνει αίτηµα. Μπορεί να µην αναγνωριστεί κανένας, µπορεί να αναγνωριστούν λίγοι, µπορεί να αναγνωριστούν
πολλοί. Υπάρχει µια διαδικασία ασύλου. Το κράτος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη από τις διεθνείς συνθήκες, αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε ένα ασφαλές χώρο.
Αυτήν τη στιγµή αυτό που κάνουµε εµείς είναι ότι µειώνουµε τις
δοµές στην Ηπειρωτική Ελλάδα, έτσι ώστε να αποσυµφορηθούν
τα νησιά. Το επιτυγχάνουµε αυτό µε την έξοδο από τις δοµές
όσων πλέον δεν δικαιούνται παραµονής και µε την απέλαση όσων
δεν δικαιούνται παραµονής στη χώρα. Αυτό είναι το θέµα στις
δοµές αυτήν τη στιγµή. Οι δοµές είναι µόνο γι’ αυτούς, αυτοί είναι
οι αιτούντες άσυλο.
Όταν, λοιπόν, σας ρώτησα αν προτείνετε τη δηµιουργία ενός
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

νησιού εκατό χιλιάδων ανθρώπων, εννοώ αυτούς που ακόµα δεν
τους έχουµε απαντήσει στο αίτηµα ασύλου, γιατί όταν τους απαντήσουµε στο αίτηµα ασύλου τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Όσοι
έχουν προσφυγικό προφίλ έχουν δικαίωµα παραµονής, παίρνουν
ταξιδιωτικά έγγραφα, υπάρχει νοµοθεσία ευρωπαϊκή γι’ αυτό.
Όσοι δεν δικαιούνται παραµονής, αυτή η Κυβέρνηση θα τους επιστρέφει.
Άρα, το πρόβληµα είναι τι κάνεις µε τους αιτούντες. Η λύση,
λοιπόν, ένα νησί εκατό χιλιάδων ανθρώπων, έχει εθνικές προεκτάσεις; Σας ρώτησα, δεν απαντήσατε. Το να πάρουµε καράβια και
να τα δέσουµε κάπου νοµίζετε ότι είναι κάτι εφικτό, µε 5 εκατοµµύρια την ηµέρα, που θα χρειαστούν τόσα πλοία; Μιλάµε για παράλογα νούµερα και είναι αδύνατον να τα διαχειριστείς και είναι
αδύνατον να δέσεις αυτά τα καράβια. Δεν πιστεύω να νοµίζετε ότι
θα είναι διακόσια καράβια δεµένα µε άγκυρα στα βαθιά νερά του
Αιγαίου.
Κάποια στιγµή, οι προτάσεις καλό είναι να µη γίνονται ως σλόγκαν. Ξέρετε το τσιτάτο πουλάει στην τηλεόραση, αλλά η ουσία
εδώ είναι να πούµε κάτι σοβαρό και να λύσουµε ένα πρόβληµα.
Σας έδωσα την ευκαιρία, επίσης, να πείτε ένα ευχαριστώ στους
άνδρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού για τη δουλειά, που κάνουν στα
σύνορα. Επιλέξατε να µιλήσετε για επιδόµατα, για τους γιατρούς,
όλα αυτά που είπατε είναι σοβαρά, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε
ότι γίνεται δουλειά στα σύνορα κι αυτή η δουλειά κάπου οφείλεται.
Δεν είναι ότι όλα -όπως πάτε, να τα ισοπεδώσετε- τα σταµάτησε
η πανδηµία.
Στις αρχές Μαρτίου -σας θυµίζω- προσπάθησαν να µπουν διακόσιες χιλιάδες άτοµα στη χώρα µας. Δεν σταµάτησαν λόγω πανδηµίας. Σταµάτησαν γιατί υπήρχαν στα σύνορα οι άντρες και οι
γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων των Σωµάτων Ασφαλείας αποφασισµένοι να προστατέψουν τα σύνορα της χώρας µας.
Κλείνω, λέγοντας ότι είναι ένα πρόβληµα, το οποίο απαιτεί µια
ευρωπαϊκή λύση. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης για µια συµφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον ένα υποχρεωτικό µηχανισµό δίκαιης
κατανοµής των βαρών της µεταναστευτικής κρίσης και ένα µηχανισµό επιστροφών, κοινών ευρωπαϊκών επιστροφών.
Η Ελλάδα είναι πρώτη σε αυτήν τη συζήτηση στην Ευρώπη και
έχουµε καταθέσει σχετική πρόταση, ώστε η Ευρώπη, που διατηρεί
διπλωµατικές, οικονοµικές, εµπορικές σχέσεις µε όλες τις χώρες
του κόσµου βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από το κάθε µεµονωµένο κράτος-µέλος την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο για να
επιστρέψει υπηκόους τρίτων χωρών που έχει κριθεί τελεσίδικα ότι
δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Τέλος –και πολύ σηµαντικό- η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας αφενός να γίνει σεβαστή από την Τουρκία και να
µην δώσουµε ξανά ένταση στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορά
µας, αφετέρου δε να αλλάξει µε τρόπο που δεν θα οδηγεί σε συµφόρηση στα νησιά των αιτούντων άσυλο που τελικά πρέπει να µείνουν εκεί, εξαιτίας της συµφωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µέχρι να πάρουν την τελική τους απάντηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 17/3-3-2020 επερώτησης, µε θέµα:
«Δράση ΜΚΟ-Χρηµατοδοτήσεις ΜΚΟ από το Ελληνικό Κράτος».
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 13.55’ λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος:
νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που σας
έχει διανεµηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους.
Καλό τριήµερο, εύχοµαι το Άγιο Πνεύµα να µας φωτίσει όλους,
να είστε καλά.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

