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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’
Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Αθήνα, σήµερα στις 8 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.14’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2020.
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεση αποκατάσταση των εκτεταµένων ζηµιών
στις υποδοµές του Δήµου Αλµυρού».
2. Η µε αριθµό 1/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Μέτρα στήριξης για τους φτωχούς και προστασίας για
τους χρόνια πάσχοντες και τα ΑΜΕΑ».
3. Η µε αριθµό 22/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τα σοβαρά προβλήµατα λόγω
καθυστερήσεων στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων».
4. Η µε αριθµό 7/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Καταβολή εποχικού βοηθήµατος στους εργαζόµενους
των κλάδων του πολιτισµού και του θεάµατος- ακροάµατος».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εµπαιγµός των συνταξιούχων από την Κυβέρνηση µε πιθανό κούρεµα του εφάπαξ».
2. Η µε αριθµό 27/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, µε θέµα: «Την απρόκλητη βία απέναντι στους υγειονοµικούς».
3. Η µε αριθµό 16/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες».
4. Η µε αριθµό 29/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αναποτελεσµατικό το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για τους αδύναµους δανειολήπτες».
5. Η µε αριθµό 18/5-10-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Κλιµάκωση της απαξίωσης του πάρκου “Τρίτση”».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις
εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσω στην εκφώνηση των διαδικαστικών για την ηµερήσια διάταξη, µου ζητήθηκε
και δίνω τον λόγο για ένα λεπτό στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, προκειµένου να κάνει µία δήλωση και µετά
θα µπούµε στην κανονική σηµερινή διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος, όπως σας υποσχέθηκα.
Κύριε Πρόεδρε, το ΜέΡΑ25 ενηµερώνει εσάς, όπως και τη
Βουλή των Ελλήνων, ότι χθες, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης
της ιστορικής απόφασης της ελληνικής δικαιοσύνης για αυτή τη
συµµορία που ονοµάζεται «Χρυσή Αυγή», ο ελληνικός λαός, που
ήταν εκεί και απλώς πανηγύριζε και χειροκροτούσε όσο πιο ευγενικά µπορεί κανείς να φανταστεί, δέχθηκε εντελώς αναίτια επίθεση από δυνάµεις των ΜΑΤ, ιδιαίτερα σκληρή. Ο στόχος της
επίθεσης ήταν νέα παιδιά όσο και ηλικιωµένοι άνθρωποι.
Αυτά συµβαίνουν, κύριε Πρόεδρε, και δεν είµαστε εµείς αυτοί
που θα πούµε ότι είναι πρωτοφανές αυτό ή ασύλληπτο. Έχει
γίνει ξανά και θα ξαναγίνει. Είναι πράγµατα που µπορούν να συµβούν σε συγκεντρώσεις.
Αυτό που κατά τη γνώµη µας -και θέλουµε να το καταγγείλουµε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων- δεν µπορεί να συµβαίνει,
είναι ένας θεσµικά εκλεγµένος Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου να πηγαίνει στους άνδρες των ΜΑΤ -όπως έγινε χτες
µπροστά µου-, να τους ζητάει να σταµατήσουν να κτυπούν πισώπλατα, καθώς ο κόσµος αποχωρούσε πια -τους είπε επί λέξει
«φεύγουµε, σταµατήστε να κτυπάτε»- και να τον βρίζουν οι άνδρες των ΜΑΤ σκαιότατα. Στο πρόσωπό του βρίζουν όλη τη
Βουλή των Ελλήνων και τη δηµοκρατία µας.
Ζητήσαµε αµέσως από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
χτες το βράδυ να καθαιρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι αξιωµατικοί των
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ΜΑΤ, καθώς οι άνδρες τους συµπεριφέρθηκαν σε θεσµικά εκλεγµένο εκπρόσωπο του ελληνικού λαού µε αυτό τον τρόπο, και από
τη στιγµή που ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν το έπραξε µέχρι σήµερα,
ζητάµε ευθέως την παραίτηση του ιδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη δυνατότητα, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση,
πρέπει να µπω στην ηµερήσια διάταξη. Αυτό ήταν µια δήλωση, η
οποία είχε έναν συγκεκριµένο σκοπό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θέλω κι εγώ να κάνω αντίστοιχη δήλωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 1ης Οκτωβρίου 2020, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των
τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν ξεκινήσουµε τη
διαδικασία, θα πάρει τον λόγο για να δώσει µερικές διευκρινήσεις, όπως µου ζητήθηκε, ο κύριος Υπουργός και αµέσως µετά,
κύριε Ραγκούση θα σας δώσω τον λόγο. Ο Υπουργός προηγείται
κατά τον Κανονισµό, γιατί µπήκαµε στην ηµερήσια διάταξη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε, κύριε Ραγκούση, η διαδικασία τίθεται όταν ξεκινήσει. Εδώ τώρα, δεν
έχουµε ξεκινήσει και µου ζητάτε τον λόγο επί της διαδικασίας.
Θα πάρετε τον λόγο πριν µπούµε στην ηµερήσια διάταξη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δώσατε τον λόγο, ήδη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δόθηκε ο λόγος που
ζητήθηκε από πολύ νωρίς µέσω του Προέδρου…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτός ο χειρισµός δεν σας τιµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει!
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο στην αρχή, καθώς καταθέτουµε ορισµένες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θέλω να αναφερθώ σε µία εξ αυτών.
Θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά σηµεία που συζητήθηκαν
στην επιτροπή, προβληµάτισαν και τον δηµόσιο διάλογο και τη
διαβούλευση που έγινε και θεωρώ ότι πρέπει να είναι γνωστό στο
Σώµα από την αρχή της συζήτησης της σηµερινής Ολοµέλειας.
Αναφέροµαι, συγκεκριµένα, στο άρθρο 3 και στην εσωτερική
παράγραφο 2 η οποία ανέφερε: «Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας καθορίζεται το ύψος του απαιτούµενου ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος που δεν µπορεί να είναι
κατώτερο από το ετήσιο σύνολο των µηνιαίων αποδοχών του
ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσό της τάξης
περίπου των 7.700 ευρώ ετήσιο εισόδηµα».
Ύστερα από τη συζήτηση που έγινε, καταθέτουµε τη νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία αντικαθιστά την εσωτερική παράγραφο
2 του άρθρου 3 και λέει: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκµήρια οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την
εξεταζόµενη κατά περίπτωση χρονική περίοδο».
Προχωρούµε σε αυτή την βελτίωση, διότι όπως έχει αποδείξει
η ζωή, δεν µπορεί κανείς µε το νόµο να καλύπτει κάθε περίσταση
που συµβαίνει στη χώρα και στην ανθρωπότητα και αφορά την
οικονοµική κατάσταση, την οικονοµική ύφεση που έχουµε βιώσει
παραδείγµατος χάριν το τελευταίο διάστηµα εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού καθώς και τις συνολικές συνέπειες της
πανδηµίας κορωνοϊού.
Πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο ρυθµίζουµε µε µέτρο και
λογική ένα πρόβληµα που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και θα
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καθιστούσε απαγορευτικό για πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων,
που επιθυµούν να γίνουν Έλληνες και που συµπληρώνουν όλα
τα υπόλοιπα τεκµήρια που προβλέπει ο Κώδικας Ιθαγένειας,
καθώς και η µεταρρύθµιση στην οποία προχωρούµε µε τη σηµερινή νοµοθέτηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταθέστε τα, κύριε
Υπουργέ στα Πρακτικά.
Εγώ θεωρώ πολύ σηµαντικό το να προηγείται ο Υπουργός και
να τα δίνει από την αρχή. Γιατί -ξέρετε- υπηρετούµε πολλά χρόνια αυτό το Κοινοβούλιο πολλοί εξ ηµών και διαµαρτυρόµασταν
γιατί να δίδονται οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις πολύ αργά ή και στο
τέλος πολλές φορές. Και µιλώ για µία διαχρονική τέτοια νοοτροπία.
Δόθηκαν λοιπόν από την αρχή, έτσι ώστε και οι εισηγητές και
οι ειδικοί αγορητές και οι συνάδελφοι Βουλευτές να µπορούν να
τοποθετούνται.
Και τώρα, κύριε Ραγκούση, για να διορθώσετε τον χαρακτηρισµό, έχετε τον λόγο. Αλλά δεν έχετε πολύ µεγάλη εµπειρία στο
Κοινοβούλιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αφήστε το αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όταν µπαίνει το θέµα
της ηµερήσιας διάταξης, πρέπει να σας πω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εσείς που έχετε, να προσέχετε κύριε
Πρόεδρε να µην εκτίθεστε µε τις αποφάσεις σας, να δίνετε τον
λόγο σε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και να τον αρνείστε στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Χθες, κύριε Πρόεδρε, στην πραγµατικότητα γεννήθηκε µια νέα
χρυσή ιστορική επέτειος για τη δηµοκρατία, για τη δικαιοσύνη
για την αντιφασιστική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Χάρις
στο αίµα αυτού του παιδιού, του παλικαριού από το Κερατσίνι,
του Παύλου Φύσσα, ποτίστηκε για µια ακόµη φορά το αιωνόβιο
δέντρο της δηµοκρατίας. Και από χθες χάρις και στον αγώνα τον
νοµικό, τον κοινωνικό, τον συλλογικό, τον πολιτικό, τον δηµοσιογραφικό όλων των προηγούµενων ετών είναι επιτέλους καταδικασµένη η Χρυσή Αυγή ως εγκληµατική οργάνωση.
Με βάση τον παλαιότερο Ποινικό Κώδικα η Χρυσή Αυγή και τα
ηγετικά της στελέχη -τα οποία επρόκειτο να καταδικαστούν ως
µέλη εγκληµατικής οργάνωσης και για τη διεύθυνση αυτήςεπρόκειτο να στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µόνο µετά
από αµετάκλητη απόφαση, δηλαδή µόνο µετά το τριτοβάθµιο
επίπεδο δικανικής κρίσης. Με βάση λοιπόν τον παλαιό Ποινικό
Κώδικα δεν θα µπορούσε η Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της να
στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε τη χθεσινή απόφαση,
όπως αυτή τελικά θα εξειδικευτεί µε βάση τις ποινές που θα αποδοθούν.
Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα η νοµοπαρασκευαστική επιστηµονική επιτροπή που το συνέταξε έχει διατυπώσει την άποψη
ότι η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων άπτεται της εκλογικής νοµοθεσίας, δηλαδή κατ’ εξοχήν ζήτηµα αρµοδιότητας νοµοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών. Επειδή οι
περιστάσεις είναι εξαιρετικές και πάρα πολύ σπουδαίες και σηµαντικές διατυπώνω εκ µέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και
της Προοδευτικής Συµµαχίας και όλης της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας προς τον Υπουργό Εσωτερικών την πρόταση µέχρι
το µεσηµέρι να καταθέσει τροπολογία για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων των εγκληµατιών της Χρυσής Αυγής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ ησυχία!
Μη µε αναγκάσετε να ονοµατίσω συναδέλφους. Δεν είναι καλό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Και ενηµερώνω και τον κύριο
Υπουργό και το Σώµα και ορισµένους φίλους παλαιότερα µελών
της Χρυσής Αυγής και απόψεων της Χρυσής Αυγής που φωνασκούν τώρα, ότι αν δεν το κάνει µέχρι το µεσηµέρι, τότε θα καταθέσουµε εµείς δική µας βουλευτική τροπολογία, η οποία θα
ζητήσουµε να γίνει αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κατ’ αρχάς είδα πολλούς Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους οι οποίοι ζητούν τον
λόγο. Και µε τη σειρά που είδα, πρώτα είδα τον κ. Συντυχάκη εκ
µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, είδα τον κ. Καµίνη εκ µέρους του ΚΙΝΑΛ, είδα τον κ. Μπούγα εκ µέρους της
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Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Χήτα από την Ελληνική Λύση και δεν
ξέρω εάν θέλει –δεν µου έχει ζητηθεί- ο κ. Γρηγοριάδης. Άρα
όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα πάρουν τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες η οµόφωνη ετυµηγορία του δικαστηρίου επιβεβαίωσε µε
κατηγορηµατικό και σαφή τρόπο ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική, εγκληµατική οργάνωση και καταδίκασε ποινικά τους χρυσαυγίτες δολοφόνους. Αποδείχτηκε ότι είναι εγκληµατίες γιατί
είναι φασίστες!
Αυτό αποτελεί τη δικαίωση στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, των
Αιγύπτιων αλιεργατών, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Είναι δικαίωση στη µνήµη χιλιάδων αγωνιστών, δηµοκρατών, πατριωτών,
των κοµµουνιστών, που πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια στις
φυλακές και τις εξορίες από τους προγόνους των χρυσαυγιτών.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η χώρα µας είναι ποτισµένη µε αίµα
από τη δολοφονική δράση αυτών που δεν δίστασαν να παραδεχτούν ότι είναι οι κληρονόµοι και οι ηττηµένοι του 1945, ότι είναι
δηλαδή φασίστες χιτλερικοί. Είναι θρασύδειλοι και ποτέ δεν το
παραδέχτηκαν, τουλάχιστον εδώ µέσα.
Γι’ αυτό θεωρούµε, από τούτο εδώ το Βήµα, ότι η καταδίκη
τους πρέπει να συνοδευτεί µε την παραδειγµατική τιµωρία, που
είναι η επιβολή των ανώτατων ποινών και να οδηγηθούν έτσι στη
φυλακή. Αυτό είναι το παλλαϊκό αίτηµα, είναι η απαίτηση του εργατικού, λαϊκού κινήµατος, των οικογενειών των θυµάτων, της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, να καταδικαστούν οι θρασύδειλοι
εγκληµατίες ναζιστές.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, σε άλλες
πόλεις, που διαδήλωσαν. Από εκεί και πέρα, όµως, ο λαός πρέπει
να βγάλει τα συµπεράσµατά του, να είναι σε ετοιµότητα και να
µην εφησυχάζει, να έχει τα αυτιά και τα µάτια του ανοικτά για να
αντιµετωπίσει το κακό στη ρίζα του, µε την ανατροπή ενός συστήµατος, που επωάζει το αυγό του φιδιού, τον ναζισµό και τον
φασισµό. Γνωρίζουµε ότι το καλύτερο θερµοκήπιο των ναζιστικών οργανώσεων είναι ο αντικοµµουνισµός και το κατασκεύασµα
της θεωρίας των δύο άκρων, που είναι η επίσηµη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας πολιτικής την οποία την ασπάζεστε
όλοι εδώ µέσα. Διότι ιδιαίτερα σε περιόδους. όπως αυτή που διανύουµε, που αποκαλύπτονται όλο και πιο γλαφυρά τα αδιέξοδα
του σηµερινού συστήµατος, τόσο περισσότερο θα ανασύρονται
τέτοιου είδους µαντρόσκυλα του συστήµατος, όπως είναι η
Χρυσή Αυγή.
Κανείς δεν ξεπλένεται όµως µε τίποτα. Και οι περίεργες δηλώσεις Βουλευτών εδώ και σε συνεντεύξεις, όπως για παράδειγµα
του κ. Λοβέρδου, που λέει ότι έχουµε ανθρωποκτονία, αλλά όταν
µια υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη η πολιτική δεν έχει καµµία
θέση. Λες και δεν είναι πολιτικό το ζήτηµα! Δεν ξεπλένονται φυσικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ µε τη δική τους καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, µε αποτέλεσµα να κυκλοφορούν ελεύθεροι για χρόνια.
Δεν ξεπλένονται στελέχη κοµµάτων που αναπαράγουν τη θεωρία
των δύο άκρων και δίνουν βούτυρο στο ψωµί για τους φασίστες.
Δεν ξεπλένονται φυσικά όλες εκείνες οι παράτες που είδαµε
κατά το παρελθόν στα ακριτικά νησιά, µαζί µε τους χρυσαυγίτες,
στο όνοµα τάχατες µιας εθνικής οµοψυχίας και είναι υποκρισία
να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα και εφόσον τον Ιούνη του 2019, πριν
τη λήξη της θητείας της Βουλής, να φτιάχνει νέο Ποινικό Κώδικα,
µε τον οποίο άλλαξαν οι ποινές για το αδίκηµα της διεύθυνσης
εγκληµατικής οργάνωσης, διαµορφώνοντας προϋποθέσεις για
να πέσουν στα µαλακά οι χρυσαυγίτες.
Ας βγάλει λοιπόν ο λαός τα συµπεράσµατά του. Είναι επίκαιρο
όσο ποτέ άλλοτε τα λόγια του ποιητή «Τον φασισµό βαθιά κατάλαβέ τον. Δεν θα πεθάνει µόνος. Τσάκισέ τον!». Αυτό είναι η
λαϊκή απαίτηση. Αυτό είναι το µήνυµα που δίνει ο λαός προς
πάσα κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Με την τροπολογία µας συµφωνείτε,
κύριε Συντυχάκη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τοποθετήθηκα, κύριε Ραγκούση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όπως µου ζητήθηκε
από τη σειρά, εκτός αν διαφωνείτε, τον λόγο έχει ζητήσει ο κ.
Καµίνης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ πέρα, µε αυτά που ακούσαµε από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, υποτιµάται η νοηµοσύνη όλων µας και
κατά τούτο υποτιµάται το ίδιο το Κοινοβούλιο. Είναι ανεπίτρεπτα
αυτά που ακούσαµε. Το ξέραµε πάρα πολύ καλά ότι είναι προϋπόθεση η αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ο Ποινικός Κώδικας αυτός εκυοφορείτο επί έτη. Το ζήτηµα είχε τεθεί
επανειληµµένα και από την επιστήµη, ότι εκεί θα καταλήγαµε. Το
είχε θέσει -τελικά µαθαίνουµε εκ των υστέρων- ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κι αν επικαλούνται τώρα, υποτιµώντας το Σώµα
κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκειµένου να αποσείσουν τις ευθύνες
τους, εάν επικαλούνται την εκλογική νοµοθεσία, είχαν όλο τον
καιρό να το κάνουν αυτοί στην εκλογική νοµοθεσία.
Για όλα αυτά ταράζοµαι, και πάρα πολύ. Γιατί και για αυτό που
ακούσαµε πριν, σχετικά µε το επεισόδιο χτες, εσείς είστε υπεύθυνη, κυρία Γεροβασίλη. Είχατε όλα τα χρόνια τους θυλάκους
αυτούς τους φασιστικούς να τους ξεριζώσετε. Εσείς και εσείς
προσωπικά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κοιτάξτε τον εχθρό, όχι τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Εσείς προσωπικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Καµίνη, προς
εµένα να απευθύνεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Είχαν όλον τον καιρό να το κάνουν,
κύριε Πρόεδρε. Εµείς αυτά τα είχαµε προβλέψει. Και γι’ αυτό
αποχωρήσαµε από την ψήφιση αυτού του Ποινικού Κώδικα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Μπούγα, έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός και µετά θα
τον δώσω σε εσάς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τη γνώµη ότι
θα ήταν καλύτερα όλοι µας να κρατήσουµε ισχυρή την εικόνα
της ενότητας του ελληνικού λαού της νίκης της δηµοκρατίας και
του σεβασµού της δικαιοσύνης. Αυτή ήταν η χθεσινή εικόνα σε
ολόκληρη τη χώρα, στη χώρα που µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη διασφάλισε την ολοκλήρωση αυτής της δίκης και την
απονοµή δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα και δεν µπορεί να
αποκρυβεί από κανέναν και µε κανέναν τρόπο. Όµως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλησε, προτού καν ολοκληρωθεί από την πλευρά του δικαστηρίου
η πλήρης απονοµή των ποινών και η πλήρης εικόνα της απονοµής της δικαιοσύνης, να κάνει συνδικαλισµό πολύ κακού επιπέδου, µε πολύ πρόχειρο και επιπόλαιο τρόπο, έχοντας,
προφανώς, ανάγκη την άντληση εντυπώσεων από πράγµατα που
θα έπρεπε να τα κρατήσουµε πολύ ψηλά όλοι οι Έλληνες.
Με υποχρεώνετε λοιπόν, κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, να θυµίσω στο Σώµα, που είµαι βέβαιος ότι το
διατηρεί πλήρως στη µνήµη του, και να το πούµε στους Έλληνες
που ενδεχοµένως παρακολουθούν αυτές τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, ότι ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία µετέτρεψε
τις ποινές για διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης, ψηφίζοντας
τελευταίες µέρες προτού φύγετε από την εξουσία τον νέο Ποινικό Κώδικα -ήταν από δέκα έως είκοσι χρόνια και τις κάνατε
πέντε ως δεκαπέντε- και βγάζοντας στη µπάντα τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων συνολικά από τον Ποινικό Κώδικα. Αυτό
είναι έργο δικό σας και αυτό που πάτε σήµερα να ζητήσετε το
δηµιουργήσατε εσείς ως κυβέρνηση µε τον Ποινικό Κώδικα.
Αντί, λοιπόν, να κάνετε την αυτοκριτική σας γι’ αυτό που κάνατε, έρχεστε σήµερα και ζητάτε τα ρέστα από τον Υπουργό
Εσωτερικών και την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Πόσο
θράσος, κύριε Ραγκούση!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μειώσατε τις ποινές!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ας κρατήσουµε, λοιπόν, την εικόνα την πραγµατική της ενότητας, ας κρατήσουµε την εικόνα της ενότητας και της δηµοκρατίας. Οι Έλληνες θυµούνται επί των ηµερών ποιας κυβέρνησης
δροµολογήθηκαν οι διαδικασίες για να έχουµε χθες την απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Έγραφε: «Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης Νίκος Δένδιας». Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και Γενικός Γραµµατέας
Τάκης Μπαλτάκος! Τα ξεχάσατε αυτά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Και υπήρχε κι ένας υποψήφιος πρόεδρος, κύριοι, της δηµοκρατίας, ο κ. Σταύρος Δήµας, ο οποίος είπε στους Βουλευτές και
στον ελληνικό λαό ότι δεν θα ήθελε να εκλεγεί ποτέ µε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Αυτά, γιατί το τι είναι ο καθένας το αποδεικνύει µε πράξεις όχι µε λόγια κατόπιν εορτής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούγας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ελληνική κοινωνία έδειξε ότι δεν ανέχεται ιδεολογίες µίσους
και ρατσισµού. Η ελληνική πολιτεία έδειξε ότι έχει το σθένος να
διώξει, να δικάσει δίκαια και να τιµωρήσει νηφάλια όσους επιχείρησαν να πλήξουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς, κάνοντας εγκληµατικές πράξεις.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, αυτά θα τα πω και κατά τη διάρκεια της
οµιλίας µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εκείνο το οποίο
θα ήθελα να επισηµάνω, µετά τα όσα είπε ο κ. Ραγκούσης, είναι
ότι πρόκειται για µια άστοχη και ατυχή απόπειρα απενεχοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ για όσα έκανε τότε που ήταν κυβέρνηση.
Σήµερα παραιτήθηκε το µέλος της Κεντρικής Επιτροπής, της
πολιτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κοντονής και παραιτήθηκε καταγγέλλοντας αυτές τις µεθοδεύσεις οι οποίες έλαβαν τότε χώρα. Και µάλιστα στην
παραίτησή του αναφέρει ότι όλα όσα είπε σήµερα τα είχε θέσει
εγκαίρως υπ’ όψιν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, ξέρατε από τότε πόσο επικίνδυνο είναι να µειώσετε
τις ποινές για τη σύσταση και την ηγεσία εγκληµατικής οργάνωσης και ουσιαστικά, να τιµωρείτε τους επικεφαλής της εγκληµατικής οργάνωσης µε τις ποινές του απλού µέλους, όπως επίσης
ήταν εντελώς άστοχο και επικίνδυνο και ερευνητέο αν έγινε από
λάθος ότι δεν υπάρχει η παρεπόµενη ποινή της στέρησης των
πολιτικών δικαιωµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, η παρεπόµενη ποινή της στέρησης πολιτικών
δικαιωµάτων -και αυτό πρέπει να το µάθει ο κ. Ραγκούσης και
όσοι στον ΣΥΡΙΖΑ το αγνοούν- είναι µια νοµική, κυρίως όµως µια
ηθική αποδοκιµασία. Αυτή λοιπόν την ηθική αποδοκιµασία, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς την απαλείψατε, επιτρέποντας σήµερα στα
µέλη της Χρυσής Αυγής να λένε ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
Και τι έρχονται και ζητούν σήµερα; Υποτιµούν όλη αυτή τη διαδικασία της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων -που επισηµαίνω ότι είναι εκτός από νοµική και ηθική αποδοκιµασία- και
θεωρούν ότι πρέπει αυτό να θεσπιστεί σε επίπεδο εκλογικού
νόµου, εκλογικής νοµοθεσίας, έτσι ώστε να θεσπιστεί ασυµβίβαστο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία εξαρχής έχει
δηλώσει µε την κοινοβουλευτική στάση της και την κυβερνητική
θητεία της ότι δεν θα επιτρέψει ξανά τέτοια µορφώµατα να ταλανίσουν την κοινωνία µας και να διχάσουν τον ελληνικό λαό. Θα
κάνει λοιπόν ό,τι πρέπει, ό,τι είναι συνταγµατικά και θεσµικά πρέπον, προκειµένου τέτοιου είδους συµπεριφορές να µην επαναληφθούν και άνθρωποι σαν αυτούς που είχαν την ηγεσία της
Χρυσής Αυγής να µην µπορέσουν ξανά να έχουν δηµόσιο λόγο,
όχι για να προπαγανδίσουν την ιδεολογία τους, αλλά για να διαφηµίσουν παράνοµες πράξεις, όπως έκαναν.
Ποτέ δεν υποθάλψαµε -και δεν πρόκειται να υποθάλψουµεκοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά συµπεριφορές σαν
αυτές της Χρυσής Αυγής. Νοµίζω ότι οφείλετε σήµερα να κάνετε
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την αυτοκριτική σας. Αντί µε περισσή υποκρισία να έρχεστε στο
Κοινοβούλιο, για να αποσείσετε τις ευθύνες τις οποίες έχετε, θα
ήταν καλύτερο να τις παραδεχτείτε, να τις οµολογήσετε, για να
πάµε παρακάτω, να µην ξαναζήσουµε τέτοια φαινόµενα, να µην
ξαναζήσουµε τέτοιες καταστάσεις στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µυαλό δεν βάζουµε
µε τίποτα. Πραγµατικά σήµερα αναπνέουµε όλοι πιο ελεύθερα.
Πατήσαµε στο κεφάλι το φίδι. Είναι µια όµορφη µέρα σήµερα,
αλλά το πολιτικό σύστηµα δεν βάζει µυαλό.
Είναι φοβερό να προσπαθούν τα κόµµατα την ηµέρα που
θριάµβευσε η δικαιοσύνη, µόνο αυτή θριάµβευσε και έκανε τη
δουλειά της κι έστειλε στη φυλακή αυτά τα παραβατικά στοιχεία,
τους φασίστες και τους ναζιστές, να προσπαθούν τα κόµµατα να
σκυλέψουν την επιτυχία της δικαιοσύνης. Και πάνε να εκµεταλλευτούν κοµµατικά και ψηφοθηρικά την τεράστια επιτυχία της
ελληνικής δικαιοσύνης.
Μόνο η Ελληνική Λύση, µόνο ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος εχθές
µε επίσηµη δήλωσή του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να σκυλεύει
αυτή την επιτυχία της δικαιοσύνης ούτε να ασκεί πίεση, γιατί είµαστε ήσυχοι και σίγουροι και έχουµε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της. Αλίµονο να υπήρχαν Έλληνες
δικαστές που δεν θα τιµωρούσαν αυτά τα πολιτικά καθάρµατα,
τα αποβράσµατα της κοινωνίας, τους φασίστες. Κι έγινε το αυτονόητο.
Κι ερχόµαστε σήµερα εδώ και βιάζεται και πάλι η λογική µας.
Τα βλέπει ο κόσµος αυτά. Όλοι εύχεστε να µην ξαναεµφανιστούν
τέτοια φαινόµενα, κανείς δεν αναρωτιέται όµως από εσάς ποια
φαινόµενα έσπρωξαν τον κόσµο σε αυτό το θέµα και να πάρει
δύναµη το αβγό του φιδιού και να πάρει τετρακόσιες χιλιάδες
ψήφους. Σπρώχνουµε τον κόσµο εκεί. Πρέπει να έχουµε ένα σοβαρό προφίλ προς τα έξω.
Δεν είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι νίκη του Βαρουφάκη, δεν
είναι νίκη του Κουτσούµπα, του Βελόπουλου, του Μητσοτάκη
ούτε της Γεννηµατά η χθεσινή. Είναι νίκη της δικαιοσύνης, της
δηµοκρατίας και της λογικής. Αυτό είναι και προχωράµε. Δεν
µπορεί να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να διαµαρτύρεται εδώ µέσα για
τη µη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, όταν εσείς το ψηφίσατε. Βιάζετε τη λογική µας, είναι παράλογα αυτά τα πράγµατα
που κάνετε.
Μην σκυλεύετε, µην εκµεταλλεύεστε τα πάντα. Ελάτε να αναπνεύσουµε όλοι ελεύθερα. Είναι µια ωραία µέρα σήµερα. Κι
ελάτε να δείξουµε ένα σοβαρό πρόσωπο στο πολιτικό σύστηµα,
στους Έλληνες πολίτες, ότι τα δηµοκρατικά κόµµατα, εµείς εδώ
µπορούµε να λειτουργήσουµε υπέρ της δηµοκρατίας, υπέρ του
συµφέροντος, υπέρ της λογικής, ο καθένας µε το πρόγραµµά
του και να αφήσουµε τις «κοκοροµαχίες» στην άκρη.
Είναι ντροπή πραγµατικά όλα τα υπόλοιπα ελληνικά κόµµατα,
πλην της Ελληνικής Λύσης, να λένε «όχι, το έφερε ο Δένδιας και
Σαµαράς». Ο ΣΥΡΙΖΑ; Πεντέµισι χρόνια περιµέναµε, κύριοι συνάδελφοι, να γίνει αυτή η ρηµάδα η δίκη! «Όχι, είχαν απεργία οι δικηγόροι», «Όχι, δεν είχαµε αίθουσες», «Όχι, ήρθε ο COVID», όχι
το ένα, όχι το άλλο.
Λοιπόν, πάµε να δείξουµε ένα άλλο πρόσωπο. Απευθυνόµαστε
στον ελληνικό λαό, κύριε Πρόεδρε. Και πραγµατικά είναι µια
ιστορική στιγµή που πρέπει να την εκµεταλλευτούµε όλοι. Ήταν
η αποθέωση της δικαιοσύνης εχθές. Καµµία δικαίωση για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Καµµία δικαίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία δικαίωση για το ΚΚΕ. Καµµία! Ήταν η δικαίωση της
λογικής. Τι λέει η λογική; Σε µια δηµοκρατική χώρα, όπως είναι
η Ελλάδα, έχουµε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη κι έκανε τη δουλειά της.
Βάλτε µυαλό, για να µη δώσουµε πάλι το δικαίωµα σε ανθρώπους µπερδεµένους να λοξοδροµήσουν και να χαθούν στη διαδροµή, να µείνουν εδώ µέσα στον ναό της δηµοκρατίας.
Αναλάβετε όλοι τις ευθύνες σας. Η Ελληνική Λύση είναι ξεκάθαρη σε αυτό.
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Και, κύριε Υπουργέ, εµείς έχουµε τη δύναµη, εµείς νοµοθετούµε, εµείς θα το αλλάξουµε και θα βάλουµε µέσα και τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Είναι στο χέρι µας απλά και
προχωράµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κλέων Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού βεβαίως πούµε κι εµείς ως ΜέΡΑ25 ότι είναι πολύ σηµαντική η χθεσινή ηµέρα για τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη µας,
την ελευθερία µας, αφού θυµίσουµε ότι µοιραία ο Παύλος Φύσσας όχι από χθες βέβαια, αλλά από τότε που δολοφονήθηκε έτσι
άνανδρα µπήκε στο πάνθεον των ηρώων αυτής της χώρας, είναι
συγκεκριµένα ο τελευταίος ήρωας, κατά τη γνώµη µας, µετά τον
Σωτήρη Πέτρουλα, θα θέλαµε να πούµε ότι, κατά τη γνώµη µας,
διέπραξε ατόπηµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, καθώς θα όφειλε να µη θυµίζει στο Σώµα
της Βουλής των Ελλήνων ότι µε Ποινικό Κώδικα της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύουν να έχουν πολιτικά δικαιώµατα, αν πάρουν µικρές ποινές, οι πρωταίτιοι αυτής της συµµορίας. Θα
έπρεπε να ζητάει συγγνώµη. Αυτή είναι η γνώµη µας, να λέει
«συγγνώµη, κάναµε λάθος».
Θυµίζω -όπως είπαν και οι προλαλήσαντες- ότι ο κ.
Κοντονής µε δήλωση του ίδιου είχε προειδοποιήσει, καθώς λέει
στη δήλωσή του τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα προβλήµατα
που θα προκύψουν από αυτόν τον Ποινικό Κώδικα και εποµένως
είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση σήµερα
να ζητά από τη Νέα Δηµοκρατία να φέρει τέτοιου είδους τροπολογία.
Από την άλλη µεριά, µιας και κυβερνάτε, αγαπητοί φίλοι της
Νέας Δηµοκρατίας, ποτέ δεν είναι αργά για να διορθωθεί ένα πολιτικό λάθος. Καλό θα είναι να µην αποκτήσουν πολιτικά δικαιώµατα αυτά τα τέρατα.
Επίσης, κύριε Θεοδωρικάκο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θέλω να
σας θυµίσω ότι το ηµερολόγιο εκτός από «Αντώνης Σαµαράς»
και «κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας» έγραφε και «Διευθυντής
πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος». Έχει δώσει ο κ. Κασιδιάρης στη δηµοσιότητα βίντεο µε τα
οποία συζητούσαν τους τρόπους συνεργασίας των δύο κοµµάτων, αν σας έχει ξεφύγει από τη µνήµη.
Επίσης έχω να σας θυµίσω ότι αν και πράγµατι επί των ηµερών
του κ. Δένδια ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δηλαδή να ενωθούν όλες
οι υποθέσεις σε µία, εντούτοις µερικούς µήνες πριν, γιατί όπως
ξέρουµε όλοι ο Φύσσας δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτέµβρη στο
Κερατσίνι, ωστόσο τον Ιανουάριο του ίδιου έτους που επίσης
ήταν η κυβέρνηση Σαµαρά στα Πετράλωνα δολοφονήθηκε ένας
πακιστανός συνάνθρωπός µας, ο Σαχζάτ Λουκµάν. δεν είχαµε
την ίδια κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Σαµαρά να
επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία, λες και αυτός δεν ήταν άνθρωπος, επειδή έτυχε να είναι Πακιστανός.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ζήτησε και δίδεται ο
λόγος στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξελίσσεται µια συζήτηση για το κοινά αναγνωριζόµενο πια από όλους
µας ιστορικό ορόσηµο για την καταδίκη των ηγετών της Χρυσής
Αυγής ως εγκληµατικής οργάνωσης, που δίνει πραγµατικά µια
µεγάλη ενθάρρυνση, µια µεγάλη στήριξη στην ίδια τη δικαιοσύνη, στη δηµοκρατία και βεβαίως και στο αντιφασιστικό κίνηµα
και ιδιαίτερα µέσα στους καιρούς µας που όλοι παρακολουθούµε
και διεθνώς ότι υπάρχουν σηµάδια λόγω των πολλαπλών κρίσεων
που υπάρχουν και λόγω του µεγάλου φόβου στις κοινωνίες κ.λπ.
για ενίσχυση αυτού που ονοµάζεται «δεξιά και ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση». Είναι µια πάρα πολύ σηµαντική απόφαση.
Πήρα τον λόγο για να θυµίσω στην Αίθουσα κάτι που µας
αφορά όλους, ανεξάρτητα αν αρκετοί εξ υµών δεν ήσασταν τα
προηγούµενα χρόνια σε αυτή την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή ήταν παρούσα και ήταν
παρούσα µε ευρείες συναινέσεις του δηµοκρατικού τόξου αυτά
τα τεσσεράµισι χρόνια, έτσι ώστε να απονοµιµοποιηθεί η δράση
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της Χρυσής Αυγής, να φτάσουµε στην απόφαση διά του δικαστηρίου και να έχουµε το σηµερινό αποτέλεσµα.
Επιτρέψτε µου µία παρένθεση, διότι αυτές τις µέρες έχω διαβάσει πάρα πολλά από µια προσπάθεια που γίνεται από πλευράς
της Κυβέρνησης και µε πρόθυµους δηµοσιογράφους, οι οποίοι
στοχεύουν και σε δολοφονία πολιτικών χαρακτήρων κ.λπ.. Εγώ
θα µιλήσω µε γεγονότα. Όταν ετοιµάζαµε το Σύνταγµα και την
Αναθεώρηση του Συντάγµατος –λείπει ο κ. Καµίνης, τον άκουσα
προηγουµένως, ξέρει πολύ καλά το θέµα- υπήρχε πράγµατι µια
άποψη στον δηµόσιο χώρο µήπως διά του Συντάγµατος βγει παράνοµη η Χρυσή Αυγή, θέµα το οποίο µόνο στη Γερµανία υπάρχει ως προηγούµενο στο Σύνταγµα.
Δεν µπήκε αυτό το ζήτηµα στη συζήτηση η οποία έγινε µέχρι
και την ψήφιση του Συντάγµατος από καµµία πολιτική δύναµη,
διότι ακριβώς υπήρχε η πλήρης συµφωνία ότι θα έπρεπε µπροστά στους φυσικούς τους δικαστές αυτοί οι οποίοι µε το προκάλυµµα και το περιτύλιγµα πολιτικού κόµµατος ήταν µια
εγκληµατική συµµορία, να τύχουν της αυστηρότατης ποινής του
κολασµού και της καταγραφής τους ως εγκληµατική συµµορία.
Κρατήστε το αυτό.
Στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε -και το γνωρίζετε εσείς, διότι είχαµε
συνεργαστεί, όπως και µε όλους τους Αντιπροέδρους- τα ζητήµατα είχαν έρθει από το 2012, όταν είχαν κατατεθεί εδώ από τα
παρατηρητήρια ενάντια στη ρατσιστική βία, όλα τα ντοκουµέντα
για ογδόντα δύο επιθέσεις του 2010, 2011, 2012 που είχαν γίνει.
Η απάντηση που µας είχε δοθεί τότε στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο ήταν ότι µόνο δύο ή τρία από αυτά τα συµβάντα -µιλάω
πριν από τη δολοφονία Φύσσα- ήταν σε διαδικασία εξέτασης.
Φτάσαµε εκεί που φτάσαµε, στο να συλληφθεί η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να επισηµάνω ότι και για το ζήτηµα της µη άρσης προηγούµενα των ασυλιών τους, όπως και για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης αυτού του κόµµατος, υπήρξε ευρύτατη συναίνεση,
έτσι ώστε –γι’ αυτό µιλάµε τώρα για τα 10 εκκρεµούντα εκατοµµύρια- να κοπεί ο οµφάλιος λώρος µε το χρήµα, που ήταν πολύ
σηµαντικό για τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης, αλλά και να
γίνει δυνατό στις διωκτικές αρχές τότε και στους ανακριτές και
στους εισαγγελείς να προχωρήσουν γρήγορα αυτή την εξέταση.
Αυτά τα τέσσερα χρόνια, κύριε Πρόεδρε, µπορεί κανείς να
ανατρέξει στα Πρακτικά της προηγούµενης περιόδου της Βουλής. Είµαι υπερήφανος που ήµουν Πρόεδρος σε αυτή την περίοδο της Βουλής και που µε παρόντες εδώ αυτούς τους κυρίους
και τις κυρίες δόθηκαν µάχες πραγµατικά µέσα στη Βουλή από
κόµµατα, από στελέχη, από Βουλευτές. Τους πήραµε το δικαίωµα να εκπροσωπούν τη χώρα στο εξωτερικό, δηλαδή στις
αποστολές των Βουλευτών οι οποίοι ήταν έξω, επανειληµµένα
και µετά από επεισοδιακές αντιπαραθέσεις δηµοσίως τους πήγαµε στον κώδικα δεοντολογίας και υπήρξε ποινολόγιο πάνω σε
αυτό το ζήτηµα και ποινές οι οποίες υπήρξαν προς αυτούς. Βεβαίως ήµασταν και παρόντες για να καταγγείλουµε τις προσπάθειες, ιδιαίτερα την τελευταία προσπάθεια που έγινε για βίαιη
είσοδο στη Βουλή από πέντε διαφορετικά σηµεία όπου αξιοποιήσαν το µαζικό συλλαλητήριο που είχε γίνει για τη Συµφωνία των
Πρεσπών και υπέστη η Βουλή εκείνη την επίθεση.
Δείτε όλα αυτά και το ηµερολόγιο αυτής της τετραετίας. Δεν
θα βρεθεί -κατά τη γνώµη µου- ούτε ένα ψεγάδι, το οποίο να
αµαυρώνει και να θολώνει τη διάθεση ευρύτατου δηµοκρατικού
φάσµατος απέναντι σε αυτή τη συµµορία.
Επίσης, επειδή έχει χυθεί πολύ µελάνι -και λυπάµαι, διότι επίσηµα το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας έχει ενστερνιστεί κάτι το
οποίο είναι απολύτως ψευδές- για το ότι µέσα στη συνεδρίαση
της Βουλής, όταν συζητάγαµε για τον νόµο της απλής αναλογικής τάχατες µου εγώ είχα πει πως υπάρχουν ευπρόσδεκτες και
µη ευπρόσδεκτες ψήφοι, ανατρέξτε στα Πρακτικά για να δείτε
στις συγκεκριµένες συνεδριάσεις πώς σε µια απάντηση σε ένα
κανάλι, που είχα ερωτηθεί επί τούτου, είπα ότι θεωρητικά δεν χωρίζονται βεβαίως οι ψήφοι, αλλά δεν ζητάµε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και βεβαίως η Χρυσή Αυγή µπλόκαρε και την
υπερψήφιση της απλής αναλογικής. Όχι απλά δεν υπήρχε καµµία συσχέτιση ή συζήτηση, αλλά λόγω και των ψήφων της Χρυσής Αυγής και άλλων κοµµάτων δεν πέρασε η προτεινόµενη
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πλειοψηφία η οποία υπήρχε από το ελληνικό Σύνταγµα. Αυτά
είναι τα γεγονότα.
Σε κάθε πτυχή, σας επαναλαµβάνω, καλοπροαίρετα -αν θέλετε- και όχι µέσω των διαφόρων πάνελ ή των fake news, µπορούµε πολύ αναλυτικά να συζητήσουµε για σηµείο προς σηµείο
αν υπήρξε η οποιαδήποτε, από την πλευρά µας, ολιγωρία.
Θέλω να σας πω κιόλας για το θέµα της καθυστέρησης της
δίκης. Ρωτήστε ή δείτε, πείτε να σας κάνουν µια τεκµηρίωση, τι
έχουν πει για το πώς κράτησε αυτή η δίκη, όλοι οι παράγοντες
της δίκης, δηλαδή το δικαστικό σώµα όταν τους κάναµε ακροάσεις, οι δικηγόροι του κατηγορητηρίου και όλοι οι δηµοσιολογούντες. Ήταν σαφέστατοι ότι µια τέτοια δίκη πρωτοφανής,
όπου -επειδή είχα παραβρεθεί σε αρκετές συνεδριάσεις- έπρεπε
νοµίµως παραδείγµατος χάριν να διαβαστούν όλες οι ερωτήσεις
και οι επερωτήσεις των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής µέσα στο
Κοινοβούλιο στα αναγνωστέα έγγραφα και µια σειρά από άλλους
λόγους, πραγµατικά υπήρξε αυτή η µετρηµένη καθυστέρηση, όχι
όµως για λόγους που οφείλονται στη Βουλή ή στο κλείσιµο µατιού για να είµαι σαφής από µια οποιαδήποτε δύναµη, πόσο µάλλον την κυβερνητική δύναµη.
Εδώ µέσα –και το λέω για πρώτη φορά, το γνωρίζει πρώτη απ’
όλους η επικεφαλής αυτού του αντιφασιστικού κινήµατος, η
ηρωίδα Μάγδα Φύσσα- σε αυτό το κτήριο -και σας επαναλαµβάνω
ότι το λέω τώρα µετά την απόφαση- έγιναν οι ενέργειες, για να
υπάρξουν λύσεις και να επισπευστεί όσο γινόταν, µέσω της τελικής απόφασης που πάρθηκε να δοθεί η Αίθουσα αποκλειστικά για
αυτή τη δίκη και οι δικαστές να απαλλαγούν από άλλες υποθέσεις
τους, για να µπορέσουν να το τελειώσουν. Εδώ µέσα, λοιπόν,
γίναν αυτές οι συνηγορίες, οι προσπάθειες και οι πρόνοιες.
Θα µπορούσα να σας πω και πάρα πολλά άλλα, είδατε το ύφος
µου, αλλά δεν θέλω τέτοια µέρα να δηµιουργήσουµε διχαστικό
κλίµα. Είναι, όµως, απολύτως ψευδές, µε βάση όλα τα στοιχεία
τα οποία υπάρχουν στη Βουλή ότι η Βουλή ήταν απούσα, ότι η
Βουλή έκανε πώς δεν καταλάβαινε, ότι η Βουλή συµπεριφερόταν
σαν να είναι το ίδιο αυτό το κόµµα µε τα υπόλοιπα. Είναι λάθος
και δεν αφορά µόνο την κυβερνώσα τότε δύναµη, δηλαδή τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά και τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και άλλων κοµµάτων και θα παρακαλούσα πριν να βγάζετε
ανακοινώσεις ή αφηγήµατα, τα οποία µπαίνουν στην τρέχουσα
πολιτική αντιπαράθεση να ρωτάτε, να έχετε την γνώµη και τη
γνώση όλων όσων τότε διαδραµάτιζαν εδώ µέσα έναν ρόλο και
εκ µέρους του κόµµατός σας.
Αυτή θεώρησα υποχρέωσή µου στο όνοµα και σε τιµή της απόφασης που βγήκε αλλά και σε τιµή της προσπάθειας που έγινε
µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, για να φτάσουµε σε αυτό το αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δίνω ξανά τον λόγο
στον κ. Ραγκούση –για να µη µε αδικήσει ξανά- και µετά θα δώσω
τον λόγο στον κ. Μπούγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Πολλοί χαρακτηρισµοί, κύριε Πρόεδρε, πολλές σοφιστείες, αλλά αυτοί οι πολίτες που µας ακούν
ή θα µάθουν αυτή τη συζήτηση, στο τέλος θα µείνουν µε ένα
ερώτηµα, αντιπαρερχόµενοι όλες αυτές τις προσβλητικές αναφορές που έγιναν. Εχθές η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε. Θα
υπάρξει στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων από εδώ και στο εξής,
ναι ή όχι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Φροντίσατε να µην υπάρξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Η αλήθεια δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τον συνδικαλισµό στη γνήσια εκδοχή του. Γιατί η αλήθεια
είναι ότι µε τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων θα µπορούσε να επιβληθεί στη Χρυσή Αυγή,
επαναλαµβάνω, µόνο µετά την αµετάκλητη απόφαση. Δηλαδή,
µετά από χρόνια ολόκληρα. Και όλοι όσοι σήµερα επιχειρηµατολογούν και χρησιµοποιούν διάφορα επιχειρήµατα από τα πάνελ
της τηλεόρασης, δεν αναρωτιούνται ποιο είναι το ουσιαστικό ζήτηµα που τίθεται σήµερα, ποια είναι η πολιτική ευθύνη την οποία
αναλαµβάνουν; Γιατί αν νοµίζουν κάποιοι ότι τους είναι τόσο εύκολο να εξαπολύουν επιχειρήµατα της πλάκας –να το πω εντε-
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λώς λαϊκά- και ότι έτσι θα ξεφύγουν από την ευθύνη τους, κάνουν
λάθος. Γιατί αυτός ο Ποινικός Κώδικας τον οποίο έχουν καταραστεί κατ’ επανάληψη, τροποποιήθηκε από τη παρούσα κυβέρνηση και από την παρούσα κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και δεν
υπήρξε καµµία τροποποίηση για τα θέµατα αυτά για τα οποία
συζητάµε σήµερα. Έγινε πριν από µήνες τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γιατί δεν επανήλθε η διάταξη για τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων; Γιατί δεν προτάθηκε στη διαδικασία τροποποίησης του
Ποινικού Κώδικα του τρισκατάρατου από κανένα κόµµα που σήµερα εξαπολύει χαρακτηρισµούς και προσβολές να υπεισέλθει,
να προστεθεί µια τέτοια διάταξη; Γιατί; Για να υπάρχει σήµερα
αυτό το ζήτηµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εµείς σας είπαµε, ότι η Επιστηµονική
Επιτροπή που επεξεργάστηκε τον Ποινικό Κώδικα και όχι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησε ότι είναι ζήτηµα εκλογικής νοµοθεσίας. Στο παρελθόν η εκλογική νοµοθεσία που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Εσωτερικών είτε για την αυτοδιοίκηση είτε για
τους Βουλευτές, έχει συµπεριλάβει τέτοιου είδους διατάξεις. Δεν
έχει καµµία σηµασία τώρα να τις απαριθµήσω. Εάν κάποιος διαφωνεί και δεν θεωρεί ότι είναι θέµα της εκλογικής νοµοθεσίας,
ας το φέρει ως τροπολογία η Κυβέρνηση που κάθε τόσο φέρνει
δεκάδες τροπολογίες για µείζονα θέµατα κοινωνικά και πολιτικά
ως τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα.
Στο τέλος, κατεβάζοντας τους τόνους, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω λέγοντας το εξής. Σήµερα υπάρχει δυνατότητα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, οµόφωνα να διατρανώσει και να
επιβεβαιώσει την ενότητά του απέναντι σε αυτό το εγκληµατικό
φαινόµενο που χθες καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Όλες οι δικαιολογίες, όλα τα τεχνάσµατα, όλα τα επιχειρήµατα, θα πάνε στην άκρη και αυτό που θα µείνει -εάν δεν
αλλάξει στάση η Κυβέρνηση- θα είναι το ερώτηµα γιατί και σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο οµόφωνα -που δεν το έκανε µε την
τροποποίηση του νέου ποινικού κώδικα από αυτή την Κυβέρνηση- δεν συµπεριέλαβε µε µια τροπολογία µια διάταξη για τη
στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων αυτών των εγκληµατιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Μπούγα, ζήτησε τον λόγο και προηγείται ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Επί της ουσίας έχω τεκµηριώσει την απάντηση της Κυβέρνησης
και της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά επειδή βλέπω ότι ο εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ επιµένει από
καθήκον προφανώς, θέλω να πιστεύω, κύριε συνάδελφε, ότι είτε
ως Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ είτε ως
Υπουργός Εσωτερικών ή, εν πάση περιπτώσει, ως µέλος του Κοινοβουλίου ή έστω και κυρίως και πάνω απ’ όλα ως Έλληνας πολίτης, οφείλετε να γνωρίζετε το Σύνταγµα της χώρας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Το ΠΑΣΟΚ να µην το µπλέκετε, εµείς ήµασταν ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Τότε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, επί Προεδρίας του κ. Παπανδρέου, όχι σήµερα.
Σας διαβάζω, λοιπόν, κύριε Ραγκούση, από το Σύνταγµα των
Ελλήνων.
(Θόρυβος στις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: … ψευτοµαγκιές!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Έχετε ξεφύγει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Περιµένω, κύριε Πρόεδρε, διότι θέλω να ακουστεί µε απόλυτη
ευκρίνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, ησυχία
απ’ όλες τις πλευρές. Μιλάει ο Υπουργός, όλοι πρέπει να το σεβαστούµε. Παρακαλώ πολύ, να µην κάνετε ανταλλαγές απόψεων
εκατέρωθεν.
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Συνεχίστε κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Άρθρο 51, παράγραφος 3. Ο νόµος δεν µπορεί να περιορίσει το
εκλογικό δικαίωµα, παρά µόνο εάν δεν έχει συµπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια
αµετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισµένα εγκλήµατα. Αµετάκλητης ποινικής καταδίκης! Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να είναι
κανείς νοµικός, για να γνωρίζει τι σηµαίνει αµετάκλητη ποινική
καταδίκη, κύριε Ραγκούση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και το καταργήσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το καταργήσατε!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και µιλάτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Μαζέψτε, λοιπόν, τις συνδικαλιστικές προτάσεις σας, κρατήστε
τες για τον εαυτό σας…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου
σας παρακαλώ ηρεµία. Όλοι πήρατε τον λόγο µε τη σχετική
άνεση.
Ο κ. Μπούγας έχει τον λόγο τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση δόθηκε
από τον Υπουργό, εγώ θα ήθελα συµπληρωµατικά να πω το εξής.
Δυστυχώς ο κ. Ραγκούσης µε τη δεύτερη εµπρηστική τοποθέτησή του στο Κοινοβούλιο κατέστρεψε ό,τι προσπάθησε µε νηφάλιο -είναι αλήθεια- λόγο να κτίσει ο κ. Βούτσης πριν. Διότι η
δεύτερη τοποθέτηση ήταν πιο άστοχη από την πρώτη, και νοµικά
και πολιτικά περισσότερο εσφαλµένη.
Στο ερώτηµα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα φροντίσουµε να µην
έχουν πολιτικά δικαιώµατα οι καταδικασµένοι πλέον της Χρυσής
Αυγής, η απάντηση είναι ότι φροντίσατε εσείς να µη συµβεί αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι τότε, επί των ηµερών σας ψηφίστηκε αυτό. Είσαστε αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνοι για αυτή την εξέλιξη. Διότι υπενθυµίζω συµπληρωµατικά σε ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός, κύριε
Πρόεδρε, ότι στο ποινικό µας σύστηµα, η στέρηση των πολιτικών
δικαιωµάτων προβλεπόταν ως παρεπόµενη ποινή. Άρα, εάν καταργηθεί από την τέλεση του εγκλήµατος µέχρι και την αµετάκλητη καταδίκη ο σχετικός νόµος που προβλέπει την παρεπόµενη
αυτή ποινή, ισχύει ο ευνοϊκότερος για τον κατηγορούµενο νόµος.
Εποµένως η απάντηση είναι απλή, η ευθύνη όµως είναι τεράστια και την επωµίζεται εξ ολοκλήρου ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε κάτι, κύριοι συνάδελφοι. Καλό είναι, για να µην ξανασυµβούν αυτά τα φαινόµενα που όλοι στηλιτεύουµε, να θυµόµαστε συνολικά τι υπήρξε και τι συνέβη στην Αίθουσα. Η
προκάτοχός σας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, από του Βήµατος της
Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι καλόν είναι να ξαναδούµε την εγκυρότητα των νοµοσχεδίων που ψηφίστηκαν, επειδή
δεν ήταν παρόντες οι τότε προφυλακισµένοι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Εσείς τότε ως Γενικός Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ πώς είχατε αντιµετωπίσει αυτή τη δήλωση της Προέδρου της Βουλής;
Κύριε Πρόεδρε, καταληκτικά, κανείς δεν θέλει σε µια τέτοια
σηµαντική µέρα για τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη να «χαλάσει» το κλίµα -επιτρέψτε µου και την αδόκιµη έκφραση- διότι ο
φασισµός δεν νικήθηκε εξ ολοκλήρου, µια έκφανση του φασισµού νικήθηκε χθες. Ο φασισµός είναι εδώ, είναι παρών. Για να
µπορέσουµε να τον νικήσουµε χρειάζονται µάχες συνεχείς, αγώνες διαρκείς. Και οι Βουλευτές θα πρέπει σε αυτούς τους αγώνες
να πρωτοστατήσουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα µου επιτρέψετε
κύριε Παφίλη, επειδή ζήτησε για τρίτη φορά τον λόγο ο κ. Ραγκούσης, να του τον δώσω.
Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο µόνο για δύο λεπτά
απόλυτα. Νοµίζω ότι όλοι είχατε άνεση χρόνου. Έβαζα χρόνο,
ποτέ όµως δεν τον τηρούσα. Έτσι και εδώ παραβίαζα τον Κανονισµό. Παράκληση θερµή να ολοκληρώσετε σε δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό που διαπιστώνει κανείς µε όσο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλή διάθεση κι αν µπορεί να βρει σε αυτή τη συζήτηση είναι µια
συστηµατική άρνηση της Κυβέρνησης να αποδεχτεί αυτή την
πρόταση, ακόµη και µε το δικό της σκεπτικό. Μια πολιτικά καλοπροαίρετη αντίδραση σήµερα θα ήταν ναι, το κάνουµε, αλλά το
κάνουµε δίνοντάς του αυτή τη διάσταση, δηλαδή µετά την αµετάκλητη απόφαση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή ο κ. Θεοδωρικάκος δεν είναι νοµικός και επειδή διάβασε ένα σηµείωµα που του στείλανε, να ζητήσετε, κύριε Θεοδωρικάκο, να σας ενηµερώσουν οι νοµικοί έγκριτοι που έχει η
παράταξή σας και η Κυβέρνησή σας ότι όταν πρόκειται για ρύθµιση, η οποία άπτεται πράγµατι αυτού του άρθρου του Συντάγµατος και υπάγεται στην αποστέρηση εκλογικών δικαιωµάτων
από παρεπόµενη ποινή, τότε βάσει ειδικής διάταξης στην εκλογική νοµοθεσία µπορεί και να ισχύσει και αναδροµικά.
Άρα δεν είναι η νοµική άποψη που πριν διατυπώσατε, κύριε
Θεοδωρικάκο, και που δεν είναι δική σας, γιατί δεν είσαστε νοµικός. Η µόνη είναι αυτή που πριν από λίγο σας διάβασα εγώ, γιατί
και εγώ δεν είµαι νοµικός και βάσει της οποίας η Επιστηµονική
Επιτροπή για την κατάρτιση του νέου Ποινικού Κώδικα κατέληξε
στην απόφαση που έχουµε πει από την αρχή.
Άρα το ερώτηµα παραµένει: Θέλετε ναι ή όχι µε οποιαδήποτε
εκδοχή -πλειοψηφία είστε- σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο να
στείλει ένα ακόµη ηχηρό µήνυµα κατά του νέου φασιστικού
αυτού µορφώµατος που χθες καταδικάστηκε ή θέλετε να µείνετε
πίσω από νοµικισµούς και από επιχειρήµατα συνδικαλιστικά για
να πείτε ένα όχι;
Θα κριθείτε και θα κριθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να βάλουµε ένα
τέλος, αλλά όχι τώρα. Συγγνώµη, κύριε Παφίλη, µη φοβάστε. Δόθηκε άνεση και συνεχίζεται να δίνεται άνεση χρόνου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παφίλη. Είχε µιλήσει για πρώτη φορά ο
συνάδελφος, ο κ. Συντυχάκης. Έχετε τον λόγο και µετά θα µιλήσει ο κ. Καµίνης. Στη συνέχεια απ’ ότι βλέπω θέλει να πάρει τον
λόγο ο Υφυπουργός, ο κ. Λιβάνιος και θα κλείσουµε αυτή τη συζήτηση για να µπούµε και στο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει σηµαντικά.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συνολικά τοποθετήθηκε ο Μανώλης
Συντυχάκης. Δεν τον άκουσα, γιατί ήµουν στον δρόµο.
Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή γνωριζόµαστε στην Αίθουσα, ξέρετε ποιος άρχισε τον πόλεµο και χαρακτήρισε εγκληµατική οργάνωση, φασιστική τη Χρυσή Αυγή και ο
Προεδρεύων τότε, επειδή έτυχε να είµαι εγώ εκ µέρους του ΚΚΕ,
µε επανέφερε στην τάξη να µη χρησιµοποιούµε τέτοιες εκφράσεις ότι είναι φασιστική, ναζιστική, εγκληµατική οργάνωση.
Όπως και πολλοί άλλοι σχεδόν εξ όλων των άλλων κοµµάτων,
για να µην πω όλων, για ένα µεγάλο διάστηµα το θεωρούσαν ως
ένα συνηθισµένο πολιτικό φαινόµενο και έπρεπε να αντιµετωπιστεί, όπως αντιµετωπίζονται τα πολιτικά φαινόµενα που εµφανίζονται, κ.λπ..
Επειδή, λοιπόν, γνωριζόµαστε ας σταµατήσει η προσπάθεια
οικειοποίησης ενός σκληρού αγώνα που έδωσε και το εργατικό
κίνηµα έξω από τη Βουλή και έξω από τα δικαστήρια και πολιτικές δυνάµεις που στάθηκαν στην πρώτη γραµµή. Ας σταµατήσουν όλοι σήµερα αυτό να το χρησιµοποιούν σαν πλυντήριο για
τις ευθύνες που έχουν. Και οι ευθύνες είναι τεράστιες και υπάρχουν και ντοκουµέντα και για τα µέσα ενηµέρωσης και για πολιτικά στελέχη πώς τοποθετήθηκαν από πολλά κόµµατα, σχεδόν
απ’ όλα. Λέω σχεδόν, γιατί δεν είµαι σίγουρος.
Όλα τα ντοκουµέντα υπάρχουν, το τι είχε πει ο καθένας όταν
εµφανίστηκε η Χρυσή Αυγή, το τι εναγκαλισµοί υπήρχαν πολιτικοί και άλλοι, το τι εξηγήσεις έδιναν, το ότι ήθελαν τη Χρυσή
Αυγή µε γραβάτα. Σήµερα που κόπτονται ορισµένοι, τότε έλεγαν
από συγκεκριµένα κανάλια ότι θέλουµε µια Χρυσή Αυγή πιο
ήµερη και ήρεµη.
Λοιπόν, ας σταµατήσει όλη αυτή η υποκρισία. Η Χρυσή Αυγή
και ο φασισµός είναι γνήσιο και όχι νόθο τέκνο του καπιταλισµού,
του συστήµατος που υπηρετείται όλοι και αυτό δεν µπορεί να
παραγραφεί, έχει αποδειχθεί και ιστορικά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς λέµε ότι αν δεν εξαλειφθούν οι αιτίες -
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και οι αιτίες είναι η εκµετάλλευση, η εξαθλίωση, η φτώχεια- που
φέρνει ένα σύστηµα ολόκληρο όταν δεν µπορεί να κάνει αλλιώς
επιστρατεύει και αυτές τις µορφές εξουσίας του κεφαλαίου.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη παρατήρηση θα έλεγα δεν σταµατάτε λίγο το πινγκ πονγκ. Αυτό τώρα που συµβαίνει, δεν συµβαίνει σήµερα µόνο, συµβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Εσείς το
καταργήσατε. Εσείς δεν το επαναφέρατε. Γιατί αφού ήταν τόσο
φοβερό, δεν ερχόσασταν στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα; Για να παίζεται αυτό το παιχνίδι, που παίζεται συνέχεια.
Λοιπόν, βγείτε και πάρτε τις ευθύνες και πείτε: «Ναι, κακώς κάναµε εµείς που το καταργήσαµε και κακώς εµείς που δεν θα το
επαναφέραµε». Είναι πολύ απλό και λογικό απέναντι στον κόσµο.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα
της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων µε όποιο νοµικό τρόπο
είναι πιο άµεσο. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα τόσες ώρες; Τόσο
δύσκολο είναι να πείτε ότι κάναµε λάθος και εµείς που δεν το
επαναφέραµε; Πόσο δύσκολο είναι και παίζεται ένα πινγκ πονγκ
εδώ µέσα στην Αίθουσα. Φτάνει πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Καµίνης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Καµίνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιβαρύνει τη θέση του. Αντί να παραδεχθεί ευθαρσώς το λάθος που διέπραξε, την ολιγωρία τόσων
ετών, το γεγονός ότι αγνόησε και την επιστήµη, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων και τον υπεύθυνο Υπουργό, ο οποίος
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου έρχεται σήµερα και µας καλεί
ουσιαστικά εκ του πρόχειρου να δεσµευτούµε ότι θα νοµοθετήσουµε σε ένα συνταγµατικό έδαφος ιδιαιτέρως επισφαλές.
Είναι το Σύνταγµα που πρέπει να σεβαστούµε. Κι αν υπάρχει
κάποια διέξοδος στην εκλογική νοµοθεσία θα πρέπει να σκεφθούµε πως ενδεχοµένως θα περιορίσουµε τη συµµετοχή στην
εκλογική διαδικασία κοµµάτων που θα δεχθούν στους κόλπους
τους τουλάχιστον τα διευθύνοντα στελέχη. Το λέω αυτό µε κάθε
επιφύλαξη, γιατί µιλάµε για ένα ζήτηµα που θέλει ενδελεχή εξέταση.
Τελειώνω, λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι η Χρυσή Αυγή ανδρώθηκε µέσα στην Αθήνα. Ανδρώθηκε µέσα στην Αθήνα για πολλούς λόγους, αλλά ο κύριος λόγος ήταν πιστεύω το
µεταναστευτικό, που το είχαµε αφήσει στην τύχη του.
Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, ένα νοµοσχέδιο το οποίο δυστυχώς
στο θέµα της πολιτογράφησης εξακολουθεί να συνεχίζει την ίδια
παράλογη τακτική του ελληνικού κράτους τόσα χρόνια. Τριάντα
χιλιάδες άνθρωποι περιµένουν και ουσιαστικά θα συνεχίσουµε
να τους κρατάµε στην ουρά.
Αν θέλουµε πραγµατικά να τιµήσουµε την απόφαση του δικαστηρίου, αυτή τη µεγάλη απόφαση σταθµό, πρέπει να τη δούµε
ως µια κερδισµένη µάχη σε έναν διαρκή πόλεµο. Και ένα από τα
σοβαρότερα µέτωπα αυτού του πολέµου είναι το µεταναστευτικό. Θα πρέπει να αρχίσουµε να κοιτάµε πάρα πολύ σοβαρά το
θέµα της κοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων. Και αυτό
πρώτα από όλα µπορεί να γίνει µέσα από µια γενναιόδωρη πολιτική ιθαγένειας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα κλείσουµε αυτή
την συζήτηση για να µπούµε στο νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι όλοι
διαπιστώσατε ότι από την πλευρά του Προεδρείου δόθηκε σε
όλους χρόνος, χωρίς κανέναν περιορισµό. Το τονίζω αυτό και
πρέπει να το αναγνωρίσετε.
Θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό, κ. Λιβάνιο και αµέσως
µετά θα µπούµε στο νοµοσχέδιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να είναι ξεκάθαρα κάποια πράγµατα. Με την ψήφιση
του προηγούµενου Ποινικού Κώδικα, οποιαδήποτε ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων αυτοµάτως γινόταν η αναγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους και εποµένως, ο καταδικασµένος
δεν είχε δικαίωµα εγγραφής.
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Τι έκανε η προηγούµενη Κυβέρνηση; Το έβγαλε σαν ποινή και
αυτή τη στιγµή βρεθήκαµε σε µια γκρίζα ζώνη όπου θα πρέπει
να αλλάξει η εκλογική νοµοθεσία, το άρθρο 5 του π.δ.2612 και
να γίνει εξαντλητική καταγραφή όλων των ποινών, οι οποίες θα
φέρουν στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Αν µπορεί σε πέντε
ώρες ή σε τρεις ώρες, γιατί εκδόθηκε και τελεσίγραφο, να το κάνουν, ας το κάνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό είναι άλλη απάντηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είναι
ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
Αυτό λοιπόν, που λέµε είναι ότι αυτή η απαράδεκτη αφαίρεση
της ποινής στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων έγινε, το ποινικό δίκαιο είναι σαφές σχετικά µε την ευνοϊκότερη µεταχείριση, δεν
µπορεί αναδροµικά να επιβληθούν ποινές. Ακόµα και τώρα να αλλάζαµε τον Ποινικό Κώδικα, η απόφαση του δικαστηρίου δεν
µπορεί να ισχύσει. Έχουµε πει ότι θα εξετάσουµε να γίνει µια καταγραφή τη στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων. Το Σύνταγµα
είναι σαφές και µιλάει για αµετάκλητη ποινική καταδίκη, το είπε
ο Υπουργός και το εξήγησε αναλυτικά και δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο σε αυτό να ξεφύγουµε. Η εκλογική νοµοθεσία µιλά
επίσης, για αµετάκλητη ποινική καταδίκη.
Αυτό λοιπόν που θα δούµε, όταν έρθει η ώρα -µη βιάζεστε, δεν
υπάρχουν εκλογές σύντοµα, µη βιάζεστε να έλθει γρήγορα το
Πάσχα- είναι η σχετική τροποποίηση και οι καταδικασµένοι για
σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης αµετάκλητα όπως λέει το
Σύνταγµα δεν θα µπορούν να έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Αυτό είναι εντελώς άλλο πράγµα και απαιτεί τη δέουσα
σοβαρότητα, γιατί άπτεται συνταγµατικών δικαιωµάτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση. όχι
άλλο. Το έχω προαναγγείλει. Κάθε κουβέντα φέρνει και επόµενη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα την
εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού θα
µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα έχετε τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όχι τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το ένα λεπτό φέρνει
και άλλο ένα. Η κ. Αυγερινοπούλου ως εισηγήτρια από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού
θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, δεν
υπάρχει προσωπικό. Αλίµονο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θα σας εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε, το
προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, εξηγήστε µου.
Συγγνώµη, κυρία Αυγερινοπούλου, περιµένετε ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εγώ είπα ότι αντιπαρερχόµαστε όλους
τους προσβλητικούς χαρακτηρισµούς, που χρησιµοποιήθηκαν,
δυστυχώς όχι µόνο από την Κυβέρνηση, αλλά και από άλλους που
θα έπρεπε να είναι πολύ πιο φειδωλοί και να προσέχουν πολύ περισσότερο τα λόγια τους. Όµως µετά την τοποθέτηση του Υφυπουργού, δεν µπορεί να εξακολουθήσει κανείς να ανέχεται αυτή
την κατάσταση. Τι είπε ουσιαστικά µε νεότερη τοποθέτησή της η
Κυβέρνηση; Ότι έχουµε απόλυτο δίκαιο και ότι µπορεί να γίνει
στην εκλογική νοµοθεσία και ότι απλώς θέλει -λέει, τώρα η Κυβέρνηση- πολύ χρόνο για να απαριθµηστούν όλα τα αδικήµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξεκινήστε σήµερα και στείλτε ένα υγιές µήνυµα στην ελληνική
κοινωνία µε το πρώτο που είναι η σύσταση και διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης και κρατήστε το δικαίωµα µετά από µια εκτεταµένη επεξεργασία να προστεθούν και τα άλλα αδικήµατα.
Αλλά δεν µπορείτε και να υβρίζετε, δεν µπορείτε να προσβάλλετε
και στη συνέχεια να υιοθετείτε πλήρως και εσείς και κάποιοι
άλλοι αυτά που είπαµε από την αρχή.
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Κύριε Θεοδωρικάκο, σήµερα εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Είσαστε ενώπιον
µιας πολύ συγκεκριµένης προσωπικά πια ευθύνης. Δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι αυτό που σας προτείναµε µπορεί σήµερα
να γίνει. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αν κατάλαβα καλά
είναι διατεθειµένο να υπερψηφίσει µια τέτοια τροπολογία. Ο
Υφυπουργός σας είπε ότι αυτή µπορεί να έρθει και να ψηφιστεί.
Εάν δεν έρθει και δεν ψηφιστεί θα είναι πολιτική σας απόφαση
και αυτό όχι ως ανταπόδοση στον συνδικαλισµό που κάνατε,
αλλά ως µια διαπίστωση ότι θα χαθεί µια χρυσή ευκαιρία σήµερα,
να είµαστε δίπλα σε αυτό το λαϊκό αίσθηµα. Μην µείνετε πίσω
από συνδικαλιστικά και τηλεοπτικά επιχειρήµατα της καθηµερινότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, εγώ
δεν είδα προσωπικό θέµα.
Κύριε Υπουργέ απαντήστε, για να µπούµε στο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αδυνατεί να αλλάξει. Γεννηθήκατε
στις ρίζες ενός τεχνητού διχασµού, που εσείς δηµιουργήσατε σε
δύσκολες εποχές για τη χώρα µε την ανευθυνότητα και τη δηµαγωγία σας. Δεν αντέχετε ούτε για ένα λεπτό ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η παράταξη της Νέας
Δηµοκρατίας απέδειξαν µε πράξεις ότι µπορούν να ενώνουν τους
Έλληνες, να διασφαλίζουν την αυτοτέλεια των θεσµών. Αυτό που
εσείς δεν κάνατε τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνήσατε τη χώρα,
έγινε σε αυτό το διάστηµα από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και τώρα υπάρχει η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, που στέλνει στη φυλακή τους φασίστες, τους ναζιστές, τους
εγκληµατίες. Αυτό δεν το αντέχετε. Και έρχεστε την εποµένη της
ηµέρας της γιορτής της δηµοκρατίας, της γιορτής της λαϊκής
ενότητας, της ηµέρας που οι Έλληνες, χαρούµενοι άκουσαν την
απόφαση της δικαιοσύνης για να βρείτε έναν τρόπο να διχάσετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτοί είστε, κύριοι. Είσαστε αυτοί που διχάζετε τη χώρα, διχάζετε τον λαό και ψάχνετε να βρείτε κάθε φορά τον τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και σας ξεφεύγει ότι πήγατε και βόλτες στα νησιά του Αιγαίου
µε αυτούς τους φασίστες κάποιες φορές. Οι εικόνες είναι εδώ
και υπάρχουν. Κάνατε παρέα και φωνάζατε µαζί στην πάνω και
στην κάτω πλατεία, για να οδηγήσετε τη χώρα στα αδιέξοδα.
Αυτά κύριοι οι Έλληνες δεν τα ξεχνούν.
Συνεχίστε έτσι. Είστε σε καλό δρόµο. Θα συνεχίσετε να υπηρετείτε τα καθήκοντα της Αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν θα είναι
µόνο της Αξιωµατικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά από µιάµιση
ώρα, µπαίνουµε στην ηµερήσια διάταξη. Ο κατάλογος, ήδη, ανοίγει και µπορείτε να εγγραφείτε µέχρι το τέλος και του δεύτερου
εισηγητού, δηλαδή τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλώ στο Βήµα την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, την κ.
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή να εισηγούµαι σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επηρεάζει τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος δικαιούται µιας καλύτερης δηµόσιας διοίκησης,
αλλά και το µέλλον συνανθρώπων µας, οι οποίοι εµπνεόµενοι
από τα ελληνικά ιδανικά, τις ελληνικές αξίες και τον τρόπο ζωής,
επιθυµούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, µια
ιδιότητα η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς όχι µόνο συνοδεύεται και από την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως δηµιουργεί δεσµούς µε ένα από τα ιστορικότερα και σπουδαιότερα, από πολιτιστική άποψη, κράτη παγκοσµίως, την Ελλάδα. Γι’ αυτό και κατά καιρούς, σηµαντικές προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς επιθυµούν να πολιτογραφούνται Έλληνες. Μια ακόµα πιο συγκινησιακή σηµαντική πράξη,
την οποία διευκολύνει το εν λόγω νοµοσχέδιο είναι η πράξη της
αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας σε οµογενείς µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι ρυθµίσεις που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο, εµπίπτουν στις εξής πέντε θεµατικές: Πρώτον, τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Δεύτερον, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα. Τρίτον, ρύθµιση οργανωτικών
θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραµµατείας Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Τέταρτον, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και πέµπτον, λοιπές διατάξεις.
Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται άρθρα περί ρύθµισης θεµάτων ιθαγένειας. Με το νοµοσχέδιο αλλάζει η διαδικασία πολιτογράφησης. Με το σύστηµα που ισχύει σήµερα οι αιτούντες που
περνούν από συνέντευξη δύναται να είναι το πολύ περί τις τέσσερις χιλιάδες κατ’ έτος, ενώ οι αιτήσεις ανέρχονται σε δεκάδες
χιλιάδες. Ως αποτέλεσµα δηµιουργείται µεγάλη καθυστέρηση
στη διαδικασία πολιτογράφησης η οποία ενδέχεται να διαρκέσει
έως και έξι χρόνια. Επίσης, µε µόνη τη συνέντευξη ως µέρος της
εξεταστικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται σήµερα, υπάρχει
έλλειµµα στην προετοιµασία τους και ενίοτε οδηγούνται σε αποτυχία χάνοντας χρήµατα και πολύτιµο χρόνο.
Συνεπώς η Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας ορθώς έκρινε ότι το
σύστηµα πρέπει να µεταρρυθµιστεί και να αποκτήσει χαρακτηριστικά περισσότερης διαφάνειας, αντικειµενικότητας, ισονοµίας
και ταχύτητας.
Το άρθρο 3 ορίζει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης πλέον ως εξής:
Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει: Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα,
να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον
ελληνικό πολιτισµό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού καθώς
και τον τρόπο λειτουργίας των θεσµών του πολιτεύµατος της
χώρας, να έχει την ικανότητα να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας σεβόµενος τις αρχές που τη
διέπουν, να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική
ζωή της χώρας έχοντάς την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων, δηλαδή ισχύει ο ουσιώδης, ο πραγµατικός σύνδεσµος µεταξύ του υποψηφίου προς πολιτογράφηση
και της χώρας.
Το άρθρο 5 ορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
πολιτογράφηση, δηλαδή: Το διαβατήριο ή την άδεια παραµονής,
τον τίτλο νόµιµης διαµονής, το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, το πιστοποιητικό γέννησης, εκκαθαριστικό σηµείωµα και το ΑΜΚΑ. Απαιτείται και η καταβολή ενός
παραβόλου αξίας 550 ευρώ εκτός και αν πρόκειται για αίτηση
από οµογενείς ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολιτικούς
πρόσφυγες ή ανιθαγενείς οπότε και το παράβολο ανέρχεται
µόλις στα 100 ευρώ.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η όλη διαδικασία της εξέτασης του
αιτούντος αναδιαµορφώνεται και στη θέση της µιας και εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξης, µε τις δυσκολίες που παρουσίαζε, θα διεξάγονται πλέον από το Υπουργείο Εξωτερικών εξετάσεις πανελλαδικού τύπου. Οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες είναι οριζόντιες,
αντικειµενικές και σύµφωνες µε τις διεθνείς καλές πρακτικές,
είναι ανοικτές προκειµένου να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι χωρίς λίστες αναµονής. Έτσι, η διαδικασία επιταχύνεται
ουσιαστικά. Θα διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο µε στόχο την
απόκτηση ενός νέου πιστοποιητικού, το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης. Το πιστοποιητικό αυτό το λαµβάνει µετά την επιτυχία στις εξετάσεις ο αιτών πριν ακόµα
καταθέσει την αίτηση πολιτογράφησης. Είναι δηλαδή προαπαιτούµενο της αιτήσεως, έτσι ώστε να γνωρίζει εγκαίρως αν οι γνώσεις του επαρκούν, ώστε να καταθέσει την αίτηση.
Σηµειωτέον, το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων της ελληνικής
γλώσσας ορίζεται στο κοινώς αποδεκτό επίπεδο Β1 του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες. Διαµορφώνεται επίσης τράπεζα θεµάτων η οποία θα είναι προσβάσιµη
µέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Εσωτερικών άνευ κόστους
σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Τα έσοδα από τα εξέταστρα
διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός από τη διενέργεια των εξετάσεων.
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Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας προβλέπεται
η σύσταση οργανωτικής επιτροπής και η σύσταση επιστηµονικής
επιτροπής για να επικουρήσουν τις εξετάσεις. Μάλιστα, κατά τη
διαλογική διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία
του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής ετέθη το
θέµα το εξέταστρο να µειωθεί έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι
να µπορέσουν να υποβάλουν άνευ δυσανάλογου οικονοµικού βάρους την αίτηση, κάτι το οποίο έγινε αµέσως δεκτό από το
Υπουργείο. Και ευχαριστούµε ιδιαιτέρως γι’ αυτό.
Οµοίως, προς την ίδια θετική κατεύθυνση κινείται και η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 7 της εσωτερικής παραγράφου 2
η οποία κατατέθηκε σήµερα από τον Υπουργό Εσωτερικών περί
της κρίσης της επαρκούς οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος
πολιτογράφησης. Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά το κοινωνικό
πρόσωπο του ελληνικού κράτους.
Περαιτέρω υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για ειδικές πληθυσµιακές οµάδες όπως για άτοµα µε δυσλεξία, για άτοµα µε αναπηρία, για άτοµα τρίτης ηλικίας τα οποία θα εξετάζονται
προφορικά. Των εξετάσεων εξαιρούνται όσοι ήδη έχουν σπουδάσει στη δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια στα ελληνικά καθώς το
επίπεδο γνώσεών τους είναι αυταπόδεικτο. Εξαιρούνται της διαδικασίας και οι οµογενείς, καθώς η αναγνώριση της ιθαγένειάς
τους αποτελεί ένα δικαίωµα το οποίο διαθέτουν αυτοδικαίως
λόγω του ότι οι οµογενείς µας αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
του ελληνικού έθνους και δεν µπορούν να υπόκεινται σε άλλες
διαδικασίες παρά µόνο σε µια αποδεικτική διαδικασία της καταγωγής τους.
Επίσης, προβλέπεται ότι το τέκνο του αλλοδαπού που πολιτογραφείται Έλληνας αυτοδικαίως παίρνει την ελληνική ιθαγένεια
αν συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις, αν δηλαδή είναι ανήλικο,
άγαµο και διαµένει στην Ελλάδα µόνιµα. Ακόµα προβλέπεται
αναδροµικά αναγνώριση της ιθαγένειας σε τέκνα Ελλήνων των
οποίων αναγνωρίστηκε η ιθαγένειά τους από τη γέννησή τους.
Περαιτέρω εισάγονται νέες διοικητικές διαδικασίες όπως η δυνατότητα αίτησης επίλυσης της αµφισβήτησης περί ιθαγένειας,
η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή Ιθαγένειας σε περίπτωση που αµφισβητείται η συνδροµή των προϋποθέσεών της.
Διευκρινίζει δε ο νόµος ότι αν σαφώς δεν συντρέχει κάποια από
τις νόµιµες προϋποθέσεις κτήσης της ιθαγένειας δεν πρόκειται
εδώ για περίπτωση αµφισβήτησής της, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της απόφασης της κτήσης της.
Το νοµοσχέδιο περαιτέρω προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από
την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Ιθαγένειας και έχει στρατηγικό στόχο τον περαιτέρω
σχεδιασµό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών µονάδων και την παροχή οδηγιών προς αυτές.
Ιδρύονται δύο νέες διευθύνσεις ιθαγένειας σε Αττική και Μακεδονία οι οποίες θα εξετάσουν αιτήσεις πολιτογράφησης για
τις οποίες δεν απαιτούνται εξετάσεις και αφορούν σε τέκνα που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς και φοίτησαν
στην ελληνική εκπαίδευση ή εκείνων που ήρθαν στη χώρα και
αποφοίτησαν από ελληνικό σχολείο ή πανεπιστήµιο.
Η εστίαση των αρµοδιοτήτων των δύο νέων διευθύνσεων αποκλειστικά σε αυτές τις κατηγορίες υποθέσεων καθιστά τη λειτουργία τους αποτελεσµατικότερη και την έκδοση των αποφάσεων ταχύτερη και αποσυµφορεί τις άλλες υφιστάµενες διευθύνσεις.
Προς επιτάχυνση της όλης διαδικασίας σαράντα δύο νέες οργανικές θέσεις συστήνονται για την υποστήριξη των νέων δοµών
αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά το πρόβληµα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και επιτυγχάνοντας την επιτάχυνση της
διαδικασίας εξέτασης των αιτηµάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Το πρόβληµα όχι µόνο της υποστελέχωσης αλλά και της
καλής, ορθής στελέχωσης έρχεται να λύσει το δεύτερο κεφάλαιο
του νοµοσχεδίου. Το δεύτερο κεφάλαιο συµπληρώνει τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος µε
στόχευση µια αξιοκρατική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων
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των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Η διαµόρφωση της διαδικασίας περί επιλογής διοίκησης στον
δηµόσιο τοµέα έχει στηριχθεί στην επιτυχή διαδικασία επιλογής
των υπηρεσιακών γραµµατέων των Υπουργείων µε τις διατάξεις
του ν.4622/2019. Αναφέρεται στις προϋποθέσεις πρόσληψης διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα και συγκεκριµένα σε επιλογή προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών,
υποδιοικητών, διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων. Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα προσόντα διορισµού
και να µη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα διορισµού
των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ορίζονται ακόµα τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής, όπως πτυχίο ΑΕΙ και η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον πενταετή εργασιακή
εµπειρία. Ειδικές διατάξεις µπορούν να προσθέσουν επιπλέον
προσόντα αναλόγως των αναγκών εκάστης θέσεως.
Στον νόµο ορίζεται η διαδικασία επιλογής και τα µόρια των
υποψηφίων. Προβλέπονται δύο στάδια, της προεπιλογής και της
τελικής επιλογής µετά από τη σύνταξη λίστας επικρατέστερων
υποψηφίων. Η προεπιλογή γίνεται από πενταµελή επιτροπή µε
τη συµµετοχή µεταξύ άλλων και εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και επικεφαλής άλλων δηµοσίων οργανισµών. Έχουν ίση βαρύτητα οι
τρεις οµάδες κριτηρίων, δηλαδή τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία και η εµπειρία και η δοµηµένη συνέντευξη. Η δε θητεία
τους προβλέπεται για τρία συν τρία το πολύ χρόνια.
Στο τρίτο κεφάλαιο ρυθµίζονται ζητήµατα της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµόσιας Διοίκησης αναφορικά
µε τη δυνατότητα σύναψης σύµβασης µέχρι το τέλος των αναπτυξιακών προγραµµάτων ακριβώς για το προσωπικό εκτέλεσης
αυτών των προγραµµάτων. Παρέχεται στο προσωπικό δηµοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης η δυνατότητα είτε
αµοιβαίας µετάταξης είτε απόσπασης για λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης µε σύζυγο ή συµβιούντα δηµόσιο υπάλληλο.
Προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χειριστές µηχανηµάτων για τέσσερις
µήνες η οποία µπορεί να ισχύει για Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο του Α’ όσο και του Β’ βαθµού.
Επιδιώκεται η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος στο Υπουργείου Εσωτερικών µε την ονοµασία Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου το οποίο µπορεί να
λειτουργεί µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας για τη λήψη δεδοµένων, για την απασχόληση των
απογγεγραµµένων, ιδίως ως προς τις ώρες απασχόλησης των
εργαζοµένων που δεν έχουν πλήρες ωράριο.
Η σπουδαιότητα αυτής της ρύθµισης έγκειται στο ότι µε τη
διασύνδεση των δύο πληροφοριακών συστηµάτων και την επικαιροποίηση των στοιχείων του µητρώου ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης της
εξέλιξης της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, χωρίς να αυξάνεται το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εισάγεται τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου. Προβλέπεται αλλαγή της συγκρότησης των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων
των νοσοκοµείων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπου
δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής στα αρµόδια Συµβούλια Επιλογής και σε Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο διασφαλίζεται, µέσω παρατάσεως των
συµβάσεων εργαζοµένων, η συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως την έκδοση οριστικών αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για
τη στελέχωση του προγράµµατος µε µόνιµο προσωπικό. Η διάταξη αυτή θα ισχύει αναδροµικά από την 1η Οκτωβρίου. Εξασφαλίζεται έτσι όχι µόνο η απρόσκοπτη εργασία των εργαζοµένων
αλλά και η δυνατότητα συνέχισης των παρεχοµένων κοινωνικών
υπηρεσιών σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες.
Το έκτο κεφάλαιο προβλέπει ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Για πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια δίνε-
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ται η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να επιτευχθεί ο µέγιστος δυνατός
βαθµός απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με πρόσθετη
ευελιξία και απελευθερώνοντας τις δυνάµεις του ανθρωπίνου δυναµικού τους, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα µπορέσουν να προετοιµαστούν κατάλληλα, εν όψει της διάθεσης κατά
τα αµέσως επόµενα χρόνια σειράς ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, για τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνική ικανότητα
ως προς την απορρόφηση και να αποτελέσουν πραγµατικούς µοχλούς ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
Επί παραδείγµατι, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς συµβούλους και τους επιστηµονικούς συνεργάτες των δηµάρχων να
συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή µελέτες και τεύχη διαγωνισµών για έργα και υπηρεσίες των δήµων. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη για την υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών των
δήµων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποστελέχωσης και όσοι
από µας προερχόµαστε από µικρούς δήµους, ξέρουµε πόσο σηµαντική είναι η διάταξη αυτή.
Αποτυπώνονται και διευκρινίζονται, για λόγους νοµοτεχνικούς
και αποτελεσµατικότητας, τα άρθρα 72 και 17 του ν.3852 του
2010 για τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής των
Δήµων και των Περιφερειών για λόγους ασφαλείας δικαίου και
εύρυθµης λειτουργίας τους. Ρυθµίζονται ζητήµατα ωρίµανσης
έργων για την επιτυχή επιτάχυνση απορρόφησης πόρων από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
Περαιτέρω το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται, µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, στους αναπτυξιακούς οργανισµούς και
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
µπορεί να συντάσσει µελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και
τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών. Θωρακίζεται θεσµικά η λειτουργία
των αναπτυξιακών νοµικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους σκοπούς που µπορούν να επιδιώκουν προστίθεται
κάθε είδους έργο ή δράση που εντάσσεται στους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Σειρά άλλων µερικότερων διατάξεων αναφέρονται ακόµα στο
νοµοσχέδιο, στις οποίες όµως, λόγω του χρόνου, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στη δευτερολογία µου. Το πλέον σηµαντικό
είναι ότι οι διατάξεις αυτές µπορούν να λύσουν προβλήµατα της
καθηµερινότητας του Έλληνα πολίτη και απελευθερώνουν δυνάµεις της δηµόσιας διοίκησης. Κάνουν δε το κράτος µας λειτουργικότερο και αποτελεσµατικότερο. Αποτελούν σαφή έκφραση
της αρχής της καλής διακυβέρνησης.
Συνεπώς πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο και υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ζητήσω σήµερα την ανοχή του Σώµατος και τη δική σας
και των ακροατών µας. Υπάρχει πιθανότητα να υπερβώ τον
χρόνο για να µην αδικήσω το νοµοσχέδιο για το οποίο συζητήσαµε στις επιτροπές και συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια, το
οποίο ναι µεν είχαµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε σε αρκετά ζητήµατα, αλλά δεν θέλω να το αδικήσω γιατί θέλω να αναφερθώ
σε συγκεκριµένα πράγµατα που συνέβησαν χθες και το θεωρώ
καθήκον και χρέος να αναφερθώ σε αυτά από το Βήµα της Βουλής. Αν δεν προλάβω, θα το συµπληρώσω µε τη δευτερολογία
µου, αλλά θα παρακαλούσα για µία ανοχή εκ των προτέρων.
Χθες το βράδυ, όταν κατάφερα και γύρισα σπίτι, άνοιξα -µε
ένα τρόπο που θα περιγράψω µετά- διάφορα site να διαβάσω
άρθρα, κυρίως σε σχέση µε τη χθεσινή µεγάλη µέρα του αποτελέσµατος της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Μεταξύ πολλών άλλων άρθρων διάβασα έναν αγαπηµένο σε
µένα, αν και δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αθλητικό δηµοσιογράφο, τον Νίκο Παπαδογιάννη, τον οποίο παρακολουθώ πάρα
πολλά χρόνια, από µικρός και εκτιµώ πάρα πολλές φορές το πολιτικό του αισθητήριο και την πολιτική του άποψη. Έγραψε λοιπόν ότι κατά την άποψή του -πανηγυρίζοντας φυσικά για τη
χθεσινή µέρα- η 7η Οκτωβρίου του 2020 θα έπρεπε να σκεφτούµε
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να κηρυχθεί εθνική εορτή και επίσηµη αργία. Είναι µία πολύ µεγάλη ηµέρα. Το έγραψε φυσικά µε τη δηµοσιογραφική αδεία,
αλλά το έγραψε θέλοντας να τονίσει ότι η ιστορία απαγορεύεται
να γίνει σιωπή.
Μάλιστα έλεγε ότι η χθεσινή λαϊκή κινητοποίηση, η τεράστια
λαϊκή κινητοποίηση ήταν γι’ αυτόν µία ευχάριστη έκπληξη και ότι
αν θέλουµε να αλλάξουµε πράγµατα, πρέπει να µπουν πρόκες
στους καναπέδες. Αν οι ίδιο δεν κινητοποιηθούµε, δεν µπορούµε
να αλλάζουµε πράγµατα.
Φυσικά συνεχίζοντας -παραθέτω το ίδιο το κείµενό τουέγραψε «ο φασισµός -και συµφωνώ απόλυτα µαζί του γι’ αυτό το
λέω και από το Βήµα της Βουλής- είναι το µίσος για το διαφορετικό και η βία που πηγάζει από αυτό». Και ναι, φασισµός -για να
µην το ξεχνάµε- είναι και η σιωπηρή συνενοχή του «ωχ, αδερφέ»
που ακούγεται από πάρα πολλούς δυστυχώς και έχει ακουστεί
όλα αυτά τα χρόνια.
Είµαι πάρα πολύ χαρούµενος που βρέθηκα χθες εκεί, την
ηµέρα που η ελληνική κοινωνία και η τρωθείσα -και τον τελευταίο
καιρό, αλλά αν µου επιτρέπετε και από την επαγγελµατική µου
ιδιότητα τα τελευταία χρόνια- ελληνική δικαιοσύνη, για άλλους
λόγους βέβαια, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Διέσωσε
την αξιοπρέπειά µας ως πολιτικό σύστηµα.
Είµαι πολύ περήφανος επειδή βρέθηκα εκεί µε φίλους, µε την
οικογένειά µου και κυρίως µε πάρα πολύ κόσµο, που µαζί µε κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς σαφώς βρέθηκε αυθόρµητα εκεί
γιατί ακριβώς ήθελε να σταθεί δίπλα σε όλα τα θύµατα αυτής της
ναζιστικής εγκληµατικής οργάνωσης.
Το γνωρίζαµε βέβαια όλοι ότι ήταν ένοχοι. Δεν το γνωρίσαµε
τώρα, τα τελευταία µόνο επτά χρόνια που, δυστυχώς, η συγκυρία
είχε φέρει αυτό το µόρφωµα να υπάρξει ως κοινοβουλευτικό
κόµµα, να εκφραστεί µέσα από αυτά τα έδρανα της σηµοκρατίας. Το γνωρίζαµε από πολύ παλιότερα. Κάποια µέσα τους εµφάνιζαν ως ροκ σταρ, µην τα ξεχνάµε αυτά.
Το γνωρίζαµε από πολύ παλιότερα. Εγώ προσωπικά επειδή
έχω γεννηθεί και έχω µεγαλώσει στου Ζωγράφου, είχαµε θύλακες εκεί µέσα, δυστυχώς, από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου
µικρό παιδί, από τότε που η Χρυσή Αυγή είχε 0,3% στις εκλογές.
Πάντα ξέραµε, πάντα τους φοβόµασταν και πάντα ξέραµε ότι
αυτοί οι άνθρωποι ήταν εγκληµατίες.
Το θυµόµαστε µε όλες αυτές τις επιθέσεις που είπε πριν ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο σύντροφος Νίκος Βούτσης. Το
θυµόµαστε στην επίθεση του Δηµήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια, που µας είχε συγκλονίσει τότε ως φοιτητές. Εγώ εργαζόµουν στα δικαστήρια. Ήµουν εκεί κάθε µέρα. Ήµουν
αυτόπτης µάρτυρας. Με είχε συγκλονίσει εκείνο το γεγονός. Αν
δεν το δει ο άνθρωπος µπροστά του, δεν µπορεί να καταλάβει τι
σηµαίνει επίθεση τάγµατος εφόδου, δολοφονική επίθεση.
Μαζί µε όλους όσους βρεθήκαµε εκεί για να βροντοφωνάξουµε «όχι στο φασισµό», εγώ, αν και βρέθηκα µε πολλούς συναδέλφους και από πολλά κόµµατα και από πολλούς φορείς, όχι
µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και µε πολλούς φίλους, επέλεξα να είµαι
και να σταθώ µε την οικογένειά µου και µε φίλους µου εκτός οργανωµένων µπλοκ.
Δυστυχώς µέσα σε αυτούς ήταν ο πατέρας µου. Ο πατέρας
µου σε λιγότερο από έξι µήνες κλείνει τα ογδόντα.
Τον ξέρετε, κύριε Πρόεδρε. Τον γνωρίζετε τον πατέρα µου.
Μπορείτε να καταλάβετε, εποµένως, σε τι κλίµα ήµασταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να διευκρινίσετε πώς
τον γνωρίζω. Από την εποχή που ήταν κάποτε νοµάρχης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως.
Εννοώ ότι τον γνωρίζετε προσωπικά και έχετε άποψη πώς είναι
και πώς θα µπορούσαµε να ήµασταν µέσα σε όλο αυτό το πλήθος.
Δυστυχώς, λοιπόν, αυτή η µεγάλη µέρα, η τεράστια ηµέρα, για
τη δηµοκρατία της Ελλάδας, αµαυρώθηκε από µία αναίτια επίθεση, που έτυχε και υπέστην εγώ προσωπικά. Προφανώς, δεν
ήµουν ο στόχος εγώ προσωπικά, αλλά έτυχε και την υπέστην
προσωπικά από διµοιρία των ΜΑΤ.
Δεν µπορώ να καταλάβω ποιες εντολές, ποιοι ιθύνοντες νόες
εκείνη τη στιγµή έστειλαν µία διµοιρία των ΜΑΤ µέσα σε ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί ειρηνικά και, µάλιστα, δύο λεπτά
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µετά την αναγγελία της απόφασης και τους αυθόρµητους πανηγυρισµούς που ακολούθησαν.
Ήµασταν ο πατέρας µου, ο αδερφός µου, ο ξάδερφός µου, η
κοπέλα µου και τρεις φίλοι µας και άλλος κόσµος που υπήρχε
εκεί. Υπήρξε µία διµοιρία των ΜΑΤ, η οποία δεν ξέρω τι «στα κοµµάτια» έκανε εκεί πέρα και αποφάσισε σε απόσταση µικρότερη
των πέντε µέτρων να εκτοξεύσει, να µας πετάξει, χωρίς να υπάρχει καµµία πρόκληση από κανέναν προφανώς -δεν νοµίζω να
υπάρχει κανείς εδώ µέσα τους δεκατέσσερις µήνες που µε γνωρίζετε όλοι που να πιστεύει ότι θα µπορούσα είτε εγώ είτε κάποιος από το οικογενειακό µου περιβάλλον να προκαλέσει
κάποιο αντίθετο ένστικτο σε κάποιο αστυνοµικό όργανο- µία
βόµβα δακρυγόνου, η οποία, επειδή ακριβώς πήγα να την αποφύγω, έπεσε πάνω στην κοπέλα µου, έσκασε κάτω και στην
έκρηξή της ήρθε όλη στο πρόσωπό µου. Όλη! Όταν λέω όλη,
εννοώ όλη.
Καταλαβαίνετε τι µπορεί να ακολουθήσει από µία τέτοια επίθεση. Εγώ δεν µπορούσα να δω για τα επόµενα είκοσι λεπτά.
Μόνο άκουγα. Δεν µπορούσα καν να ανοίξω τα µάτια µου. Όλο
το υλικό αυτού του πράγµατος ήταν στα ρούχα µου, τα παπούτσια µου, την τσάντα µου και, δυστυχώς, στα µάτια µου, στα
οποία έκανα το λάθος να προσπαθήσω να το αποµακρύνω πριν
σκάσει, λόγω του ότι ήταν όλο το περιβάλλον µου εκεί.
Ευτυχώς, ο πατέρας µου είχε φύγει δέκα λεπτά νωρίτερα. Δεν
ξέρω ποιο πνεύµα τον προστάτευσε, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε ο άνθρωπος αυτός και δέκα λεπτά νωρίτερα είχε αναχωρήσει. Διότι δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάσταση για έναν
άνθρωπο ογδόντα χρονών, ο οποίος, όπως και τόσες χιλιάδες
κόσµου, αποφάσισε ότι πρέπει να σταθεί δίπλα στη Μάγδα
Φύσσα όταν θα έβγαινε από αυτή την αίθουσα. Στη µάνα όλων
µας.
Όλοι ανατριχιάσαµε. Εγώ την είδα το βράδυ, γιατί δεν µπορούσα λόγω αυτών που συνέβησαν να τη δω εκείνη τη στιγµή.
Και δεν νοµίζω να υπάρχει Έλληνας, σοβαρός πολίτης, εκτός των
φασιστών, που δεν ανατρίχιασε µε την εικόνα αυτής, της µητέρας όλων µας, της µητέρας της Ελλάδας –ιδίως για τη χθεσινή
ηµέρα- να σηκώνει τα χέρια και να βρίσκει εξιλέωση. Εκεί θέλησαν να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Υπάρχουν σαφώς πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δύο λεπτά αµέσως µετά
την απόφαση. Δύο λεπτά, είναι χρονοµετρηµένα. Τα έχω σε βίντεο, γιατί δεν µπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνει αυτό το
πράγµα. Έχω σε βίντεο το πότε πανηγυρίζουν, το τράβαγαν οι
σύντροφοί µου, και την ώρα που δέχοµαι την επίθεση. Πραγµατικά, δεν υπάρχει παραπάνω από δύο λεπτά απόσταση χρονική.
Μην κρυβόµαστε τώρα, επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, έξι
χρόνια, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και προσπαθούµε
όλοι µας να έχουµε επικοινωνιακά και πολιτικά οφέλη.
Αν ο Παύλος Φύσσας δεν είχε χύσει το αίµα του εκείνη την
ηµέρα, όχι αυτή η απόφαση δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε καµµία ποινική δίωξη και, δυστυχώς, θα τους βλέπαµε ακόµα µέσα
σε αυτά τα έδρανα. Αν ο Παύλος Φύσσας δεν είχε αντέξει µε το
θάρρος του και την παλικαριά του. Ήταν πολύ βαρύ το αίµα του
για να µπορέσει και η τότε κυβέρνηση να το σηκώσει.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα ξεχάσουµε ότι ο Γενικός Γραµµατέας της τότε κυβέρνησης, ο κ. Μπαλτάκος, παραιτήθηκε 2
Απριλίου 2014 -2014!- επειδή αποκαλύφθηκε ότι συνοµιλούσε
υπόγεια µε τους κυρίους αυτούς. Γιατί βλέπω πάρα πολλά δηµοσιεύµατα τώρα και προσπάθειες «ξεπλύµατος» της τότε κυβέρνησης, ότι τότε ξεκίνησε ποινική δίωξη. Προφανώς!
Ήταν τόσο βαρύ το αίµα του Παύλου Φύσσα, που δεν µπορούσε ούτε καν αυτή η κυβέρνηση, που συνοµιλούσε κρυφά η
ίδια ή µέλη της, Γενικός Γραµµατέας της κυβέρνησης, επιµένω,
ήταν τότε ο κ. Τάκης Μπαλτάκος, που συνοµιλούσε κρυφά µε αυτούς.
Προφανώς, η µοµφή αυτή δεν αφορά κανέναν από τους Βουλευτές, τουλάχιστον τους παρόντες.
Κύριε Υπουργέ, δεν το είχα στον λόγο που ήθελα για την δική
µου χθεσινή προσωπική εµπειρία, τη δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη, γιατί ήταν ευτύχηµα ότι δεν µου άφησε κάποιο µόνιµο πρόβληµα. Στον οφθαλµίατρο απ’ ό,τι µου είπαν, έχω µικρό έγκαυµα
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στο δεξί µάτι. Μου έχουν δώσει θεραπευτική αγωγή. Πιστεύω ότι
µέχρι αύριο δεν θα υπάρχει σοβαρότερο πρόβληµα. Και το ελπίζω, προφανώς.
Θα µπορούσε αυτό, όµως, να συµβεί στον οποιονδήποτε.
Έτυχε και συνέβη σε µένα, που έχω σήµερα Βήµα εδώ, να το
θέσω. Και ο λόγος που το θέτω δεν είναι ούτε επειδή έχω κάποια
όρεξη να κυνηγήσω κάποιον ούτε θέλω να µπω σε δικαστικούς
αγώνες. Θεωρώ, όµως, ότι έχω καθήκον απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί θύµατα αστυνοµικής
βίας ή θα βρεθούν στο µέλλον. Και έχουµε όλοι καθήκον όλα
αυτά, δυστυχώς, τα τµήµατα που υπάρχουν µέσα στα Σώµατα
Ασφαλείας -δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά υπάρχουν- και να τα
διώξουµε από εκεί και να αντισταθούµε σε κάθε µορφή απρόκλητης αστυνοµικής βίας.
Το θεωρώ προσωπικό µου καθήκον. Το θεωρούσα πάντα, όχι
τώρα που έχω αυτό το Βήµα. Το θεωρούσα και σαν δικηγόρος.
Από τις πιο τιµητικές στιγµές της µικρής µου καριέρας σαν δικηγόρος στα ποινικά δικαστήρια ήταν κάθε φορά που έβλεπα ένα
παιδάκι στο κτίριο 16, για όποιον ξέρει την Ευελπίδων, ένα κοριτσάκι - συνήθως τύχαινε και ήταν κοριτσάκια αυτά που έµεναν
πίσω, συλλαµβάνονταν και έκαναν πάντα τις φασαρίες τις περισσότερες φορές και ήταν σαν φοβισµένα κουτάβια, τα οποία δεν
ήξεραν γιατί είχαν βρεθεί εκεί- να το υπερασπιστώ. Και είχα την
τιµή αρκετές φορές να υπερασπιστώ τέτοιου είδους παιδιά.
Προφανώς, δεν ήταν από τους ταραξίες και, προφανώς, πέρναγαν τη βάσανο όλη αυτή, που κανείς άνθρωπος δεν µπορεί να
αντιληφθεί, για να αθωωθούν. Γιατί δεν είχαν καµµία σχέση, φυσικά.
Έχουµε όλοι καθήκον -το έχω ξαναπεί από αυτό το Βήµα- να
εκλείψουν αυτές οι δράσεις αστυνοµικής βίας.
Κύριε Υπουργέ, µόνο µία παρατήρηση σε αυτά που είπατε,
γιατί δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί τα είπε ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος.
Τι ακριβώς έκανε η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη -για να καταλάβω- για την απόφαση της Χρυσής Αυγής; Γιατί το είπατε και
το ξαναείπατε. Τι ακριβώς κάνατε; Ότι διαθέσατε χώρους στην
ελληνική δικαιοσύνη, στα δικαστήρια; Μα, σε ποιους µιλάτε; Δεν
ξέρουµε πώς γίνονται οι διαδικασίες;
Εµείς δεν είπαµε ότι εµείς φέραµε ούτε µπορεί να το επικαλεστεί κάποια κυβέρνηση αυτό. Προφανώς, το πολιτικό σύστηµα
έπρεπε και όφειλε να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά
της. Και προς τιµήν της η δικαιοσύνη διέσωσε, όπως είπα, όλων
µας –όλων µας!- την αξιοπρέπεια.
Επειδή µας το είπατε δύο φορές, τι ακριβώς έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Να µας τα πείτε λίγο λιανά, για να το καταλάβουµε και εµείς που δεν καταλαβαίνουµε.
Έχουµε καθήκον να υπερασπιζόµαστε αυτούς που µας φέρνουν εδώ. Δεν πρέπει να επιτρέψουµε σε θύλακες φασισµού.
Όπως πολύ σωστά είπε η Μάγδα Φύσσα, ήταν µια πολύ µικρή
νίκη. Το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας προς τιµήν του. Προφανώς, το είπε και ο κ. Καµίνης.
Το είπαν όλοι οι παρευρισκόµενοι εδώ.
Ο αγώνας για τον φασισµό είναι διαρκής. Ο φασισµός δεν είναι
µόνο τα υποκείµενα της Χρυσής Αυγής, τα καταδικασµένα σήµερα. Φασισµός υπάρχει και σε άλλες πτυχές και οφείλουµε
εµείς, ως δηµοκρατικοί πολίτες, να προστατεύσουµε την κοινωνία µας απέναντι σε κάθε είδους ρατσισµό, φασισµό και σε κάθε
είδους µισαλλοδοξία.
Θα προσπαθήσω µέσα σε τρία λεπτά να κάνω µία πρώτη τοποθέτηση για το νοµοσχέδιο, γιατί είναι αδικία πραγµατικά σε
ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο απλά έλαχε σ’ εµένα αυτή η συγκυρία, ενώ είµαι εισηγητής.
Προφανώς, κύριε Υπουργέ και κύριε Υπουργέ, έπρεπε να κάνετε τη σηµερινή τροπολογία, γιατί κατά την προσωπική µου εκτίµηση το βασικότερο φάουλ του Κώδικα Ιθαγένειας που λέτε ότι
φέρνατε είχε να κάνει µε το εισοδηµατικό κριτήριο. Ο κυριότερος
λόγος αποκλεισµού ήταν αυτός και καλά κάνετε και το αλλάζετε
και το φέρνετε διαφορετικά.
Παρ’ όλα αυτά, παραµένει ένα Κώδικας Ιθαγένειας ο οποίος
επ’ ουδενί δεν µπορεί να ανταποκριθεί στο ότι ορθά, κατά την
άποψή µου, σε αυτό συµφώνησα µε τον κ. Καµίνη πριν, η καλύ-
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τερη απάντηση στον φασισµό θα είναι να δούµε πολύ σοβαρά
την ένταξη προφανώς των προσφύγων, αλλά και των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Δεν βοηθάει, έτσι όπως φέρνετε
τον Κώδικα Ιθαγένειας µε τις διορθώσεις -οι οποίες είναι όλες
καλοδεχούµενες και είναι προς θετική κατεύθυνση, να είµαι απόλυτα δίκαιος- προς αυτόν τον σκοπό που πρέπει όλοι να έχουµε.
Για το ζήτηµα της επιλογής των προέδρων και των διοικητικών
συµβουλίων των νοµικών προσώπων τα έχουµε πει και στις επιτροπές. Δεν έχετε αλλάξει και τίποτα, ούτως ή άλλως. Το θεωρούµε τουλάχιστον υποκριτικό, ενώ έχετε διορίσει σε όλο το
δηµόσιο όλα τα «γαλάζια» µικρά και µεγάλα παιδιά, να µας φέρνετε τώρα δήθεν αντικειµενικούς όρους µε επιτροπές που προφανώς και τις ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση, άρα τους ελέγχετε
απόλυτα. Δεν υπάρχει µία θέση που να καταληφθεί για την επόµενη τριετία και τετραετία. Είναι µε πλήρεις θητείες όλοι όσοι
έχετε ήδη διορίσει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Για το «Βοήθεια στο σπίτι» τα έχουµε πει και το έχουµε δεχθεί,
αν και πάλι λέµε για την καθυστέρηση µε την οποία ενεργήσατε.
Ένα-δυο λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σαφές ότι
είναι πολιτική σας απόφαση να αχρηστεύσετε τελείως τα δηµοτικά συµβούλια και τα περιφερειακά συµβούλια. Δεν σας αρέσουν, δεν αρέσουν στους δηµάρχους, το καταλαβαίνουµε.
Προφανώς ένας δήµαρχος -έχω κάνει δήµαρχος και το ξέρωθέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των πραγµάτων, να µη δίνει λογαριασµό στο δηµοτικό συµβούλιο και προφανώς, να µην έχει
τις συγκρούσεις αυτές που έχει µέσα στα δηµοτικά συµβούλια.
Είναι και αντισυνταγµατικό και παράνοµο, σας το έχουµε ξαναπεί, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονοµίας. Θα
πέσουν στα δικαστήρια όλες αυτές οι αποφάσεις που έχετε για
την πλήρη µεταφορά αρµοδιοτήτων στην Οικονοµική Επιτροπή.
Αν δεν πέσουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, είναι βέβαιο ότι
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, µε τη νοµολογία που έχει, θα καταδικάσει τη χώρα µας.
Γιατί δεν µπορεί πλέον οι αιρετοί αντιπρόσωποι του λαού, τα
δηµοτικά συµβούλια, το ανώτατο όργανο των δήµων, σύµφωνα
µε όλους τους κώδικες και τους νόµους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να µένει χωρίς αρµοδιότητες και όλα να γίνονται από την
εκτελεστική εξουσία και από τα εκτελεστικά όργανα του δήµου,
από το δήµαρχο και τις οικονοµικές επιτροπές και τις επιτροπές
ποιότητας ζωής.
Όσον αφορά τους αναπτυξιακούς οργανισµούς, σας έχουµε
τις ενστάσεις µας. Θεωρούµε ότι γίνεται µια µεταφορά αρµοδιοτήτων και είναι επικίνδυνη και όχι σύννοµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε παρακαλώ, σε ένα λεπτό, επιγραµµατικά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το τελευταίο µε το οποίο θα κλείσω, επειδή κάνατε εκτενή αναφορά στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, είναι για το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Στην επιτροπή έκανα ένα µικρό λάθος. Γιατί
έτσι πίστευα, όµως. Δεν το έκανα ηθεληµένα. Νόµιζα ότι µετά από
ενάµιση χρόνο καταλάβατε τον µηχανισµό του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ»,
που ήταν το σηµαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τον «ΘΗΣΕΑ» και µετά και το µοναδικό που έφερε
πρόγραµµα πολλών δισεκατοµµυρίων στους δήµους, ιδίως µέσα
σε περιόδους µνηµονίων και κρίσης. Νόµιζα ότι το καταλάβατε και
απλά αντιγράψατε -µε λίγες προσθήκες θετικές, για να είµαι απόλυτα δίκαιος- όλο αυτό το σύστηµα και απλά το µετονοµάσατε.
Πλέον, αµφιβάλλω αν το έχετε καταλάβει και αν προσπαθείτε
να το λειτουργήσετε σωστά. Δεν έχω καταλάβει καν, γιατί µας
είπατε ότι έχετε υπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αν πράγµατι έχετε υπογράψει κι έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Καλό θα ήταν, για να λυθεί και η δικιά µου η απορία και φαντάζοµαι και πολλών ανθρώπων και στην τοπική αυτοδιοίκηση,
αλλά και µέσα στο Κοινοβούλιο, να µας προσκοµίσετε την σύµβαση που έχετε υπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να είµαστε σίγουροι και να µην έχουµε κι εµείς το
άγχος και όλοι οι δήµαρχοι αν τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν
–ελπίζουµε- µε τα προγράµµατα που έχετε εξαγγείλει, µε το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ή αν είναι στον αέρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προφανώς και τα χρήµατα υπάρχουν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αυτό είναι σαφές. Τουλάχιστον, όµως, επειδή
υπάρχει πρόβληµα ως προς την αποπληρωµή δανείων -γιατί το
Παρακαταθηκών και Δανείων δάνεια δίνει- αν δεν έχετε καταλάβει τον µηχανισµό και δεν µπορείτε να δεσµεύσετε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως έκανε πολύ ορθά ο
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβληµα τα επόµενα
χρόνια στους δήµους.
Να µας το λύσετε σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αν και προσπαθείτε να αντιγράψετε τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» ως σύστηµα, τουλάχιστον να τον αντιγράψετε σωστά γιατί θα είναι προς όφελος
όλων των δήµων και προφανώς και της ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να καλέσω στο Βήµα
την ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής, τη Βουλευτή Λάρισας κ. Ευαγγελία Λιακούλη. για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δικαιοσύνη λειτούργησε και η δηµοκρατία πανηγυρίζει.
Αυτό είναι το συµπέρασµα της σηµερινής ηµέρας, µετά τα χθεσινά αποτελέσµατα, µετά τη χθεσινή απόφαση. Κάθε δηµοκράτης και κάθε δηµοκράτισσα σήµερα µπορεί να µιλάει για µία
πολύ µεγάλη ιστορική νίκη της δηµοκρατίας.
Η απόφαση καταδίκης του φασιστικού µορφώµατος και της
εγκληµατικής του δράσης στη χώρα δικαίωσε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους και τη µνήµη του Παύλου Φύσσα, του
αδικοχαµένου αυτού νέου ανθρώπου, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για να ξυπνήσει το πολιτικό σύστηµα, για να πάρει πρωτοβουλίες, προκειµένου να σταµατήσει µια δράση που είχε ενδυθεί
µε το µανδύα ενός πολιτικού κόµµατος. Μένουµε ενεργοί, µένουµε σε επιφυλακή και πάντοτε σε επαγρύπνηση, γιατί µόνο
µαζί τελειώνουµε µε τους νεοναζί. Κανείς µόνος, λοιπόν!
Κι ενώ η χαρά µας ήταν µεγάλη κι ενώ πανηγυρίζαµε τη δηµοκρατία, δεν αντέξατε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήρθατε
πάλι να το χαλάσετε! Δεν µπορέσατε. Προσπαθήσατε να καβαλήσετε το κύµα για άλλη µία φορά, να έρθετε να καλύψετε τα
λάθη σας.
Και προκύπτει, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, και
στην Κυβέρνησή σας και στα πολιτικά κόµµατα, ένα µείζον πολιτικό και ηθικό ζήτηµα σήµερα. Δεν έχει σχέση µε την απόφαση
µόνο, αλλά έχει µε τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, ο οποίος παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη δήλωση ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες της κοινωνίας» και καταγγέλλει φραξιονισµούς. Είναι εσωτερικές σας υποθέσεις, έχετε καινούργιο πειθαρχικό τώρα, θα τα βρείτε µεταξύ σας. Καλοτάξιδο.
Όµως, καταγγέλλει ταυτόχρονα για τον Ποινικό Κώδικα, ότι
είχε προειδοποιήσει. «Είχα στο µυαλό µου τη δίκη της Χρυσής
Αυγής» δηλώνει ο κ. Κοντονής.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν είχατε τη λεβεντιά και το θάρρος να έρθετε σήµερα στο Κοινοβούλιο και να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, να πείτε «κάναµε λάθος», να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε από τον Ποινικό Κώδικα τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων.
Αντί γι’ αυτό έρχεστε σήµερα και υποτιµάτε τη νοηµοσύνη του
Κοινοβουλίου. Ντροπή! Αιδώς! Νοµίζετε ότι το Κοινοβούλιο και
το Βήµα αυτό κι εκείνο κι εκείνο είναι θεατρική σκηνή και ανεβαίνετε και παίζετε το ρολάκι σας. Σκηνοθεσία, παραγωγή. Σε ποιους νοµίζετε ότι απευθύνεστε αλήθεια; Ποιους καταγγέλλετε;
Τον εαυτό σας; Πού πτύετε, κυρίες και κύριοι; Στα γένια σας;
Και, βεβαίως, επιτέλους, θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός έχει
τόσο κοντή µνήµη, θεωρείτε ότι δεν βλέπει, δεν διαβάζει, δεν
ενηµερώνεται;
Μη σας ξεγελούν οι συγκυρίες, οι φόβοι και οι ανασφάλειες
µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης της χώρας, που οδήγησε τον
ελληνικό λαό να πιστέψει στην ελπίδα που του πουλήσατε και
στα νταούλια που δεν κτύπησαν ποτέ και στους ζουρνάδες που
δήθεν εσείς θα φέρνατε. Ποτέ δεν ξεχνά ούτε τις πολιτικές τούµπες σας ούτε τους πολιτικούς γυρολόγους που σήµερα κουνάνε
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το δάχτυλο στο Κοινοβούλιο λες και δεν έχουν προσωπικές διαδροµές και ιστορίες, ούτε τις ψευτοµαγκιές και τους ψευτόµαγκες!
Λοιπόν, είστε πιο παλιό και από το παλιό. Και ας αποφασίσουµε πια να ξεµπερδέψουµε µε το παλιό. Έχετε απόλυτο δίκιο,
πρέπει να ξεµπερδέψουµε µε το παλιό.
Την ιστορικότητα της απόφασης και το αποτέλεσµα της δίκης
της Χρυσής Αυγής δεν αφήνουµε σε εσάς σήµερα να τα καπηλευτείτε, ούτε να τα χαλάσετε. Δεν επιτρέπουµε στον κ. Ραγκούση, τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, µε αυτή την
προσωπική διαδροµή, µε αυτή την πολιτική διαδροµή, µε όλα
αυτά που τον χαρακτηρίζουν στην πολιτική του θητεία, να έχει
αυτή την τοποθέτηση σε ρόλο θεατρικού παραγωγού µέσα στο
Κοινοβούλιο. Είναι τουλάχιστον ντροπή για τη δηµοκρατία και
προσβάλλει το θεσµικό και αξιακό µας σύστηµα.
Κύριοι Υπουργοί και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο, το
οποίο έρχεται σήµερα στο Κοινοβούλιο µας, είναι πολύ σοβαρό.
Είναι ένα πολυνοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα, το οποίο έχει
να κάνει µε ένα κορυφαίο ζήτηµα όπως είναι η απόδοση της ιθαγένειας, για την οποία, βέβαια, θα έπρεπε µεγαλύτερο σεβασµό
να επιδείξει η Κυβέρνησή σας και να φέρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µόνο του, αυτοτελές και µε µία σοβαρή διαβούλευση.
Δυστυχώς δώσατε δέκα µέρες στη διαβούλευση και «γεννήσατε»
πάλι δεκαέξι άρθρα. Από σαράντα δύο τα κάνατε πενήντα οκτώ.
Και, βεβαίως, δεν πρόκειται για τυχαία άρθρα. Είναι άρθρα από
αυτά που θέλατε να κρύψετε, να µη γίνει ντόρος πολύς και θόρυβος µεγάλος, όπως, για παράδειγµα, µε τα παγκάρια των ναών
των κοιµητηρίων. Στα µουλωχτά το θέµα, στα χαµηλά η µπάλα.
Όµως, στις δηµοκρατίες η διαβούλευση έχει πολύ συγκεκριµένη έννοια, κύριε Υπουργέ, και διέπεται από στοιχειώδη σοβαρότητα, αλλά και οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης µε τους
πολίτες. Τα λέµε, τα ξαναλέµε, τα φωνάζουµε, τα διαλαλούµε,
αλλά, δυστυχώς, µάταια. Δεν µπορείτε να µας καταλάβετε, δεν
µπορείτε να αντιληφθείτε αυτό που λέµε. Νιώθουµε ότι είµαστε
δύο διαφορετικοί κόσµοι, έχουµε άλλο ήλιο, άλλο φεγγάρι, άλλο
πολιτικό οξυγόνο. Προφανώς αυτό συµβαίνει µεταξύ µας.
Σε επίπεδο ρυθµίσεων, το νοµοσχέδιο σας είναι ένα συνονθύλευµα τροποποιήσεων επί τροποποιήσεων και κυβιστήσεων επί
κυβιστήσεων. Έχετε, πραγµατικά, ξεπεράσει κάθε προηγούµενο.
Φτάσατε να διορθώνετε τον εαυτό σας έξι φορές. Τρέχετε µόνοι
σας στο κουλουάρ του στίβου και δεν µπορείτε να τερµατίσετε.
Βάζετε τρικλοποδιές στον ίδιο τον εαυτό σας. Και ενώ δείχνετε
ότι προσπαθείτε να βάλετε δήθεν τάξη στα µικρά, στα απλά, στα
καθηµερινά, που είναι, όµως, και σπουδαία -που αν ξέρεις να βάζεις τάξη κι αν ξέρεις πού θέλεις να πας, πραγµατικά εύκολα
πας- κι εκεί µπερδεύεστε και συµπεριφέρεστε σαν την πυξίδα
που χάλασε ο δείκτης και γυρίζει γύρω από τον εαυτό της τρελά.
Αλήθεια, αναρωτηθήκατε αν η πυξίδα σας γυρίζει τρελά όταν
τροποποιείτε νόµους της δικής σας Κυβέρνησης και, µάλιστα,
νόµους του 2020; Αλλάζουν οι νόµοι 4662/2020, 4674, 4683,
4700, 4722. Ορισµένοι, µάλιστα, από αυτούς έχουν πολύ εκτεταµένες τροποποιήσεις. Μετρήσαµε δεκαπέντε διαφορετικές τροποποιήσεις για τον ν.4674/2020. Ένα παράδειγµα σας φέρνω.
Δηλαδή, τροποποιείτε τον εαυτό σας. Νοµοθετείτε, δεν σας αρέσει, αποτυγχάνετε, συνειδητοποιείτε ότι αποτύχατε και έρχεστε
ξανά να το τροποποιήσετε. Θα µου πείτε, κακό είναι αυτό τελικά;
Δηλαδή, αν δούµε ότι κάτι δεν είναι σωστό και δεν λειτουργεί,
δεν πρέπει να το τροποποιήσουµε;
Θα σας πω γιατί είναι πολιτικά τραγικό. Πολιτικά τραγικό είναι
γιατί είστε ένα χρόνο κυβέρνηση, από τον Αύγουστο του 2019
µέχρι σήµερα νοµοθετείτε επί των ιδίων και ίδιων θεµάτων και
δεν µπορείτε να τα λύσετε -αυτό σηµαίνει αυτονόητα πρόβληµακαι, βεβαίως, ότι δεν έχετε στην πολιτική σας ατζέντα οργανωµένα τα πράγµατα.
Το δεύτερο και πιο βασικό είναι ότι µας έχετε κουνήσει σε αυτή
την Αίθουσα πολλές φορές το δάχτυλο για την κυβέρνηση των
αρίστων. Και, βεβαίως, µε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα δεν µπορείτε να πάρετε άριστα. Βεβαίως, επενδύσατε, προωθήσατε το
σύστηµα των αρίστων κ.ο.κ. -έτσι το λέτε εσείς, όχι εµείς- επιµείνατε να µας δώσετε µαθήµατα και λέτε, «κοιτάξτε προσεκτικά να
δείτε πώς εµείς διοικούµε». Και, τελικά, σα να µην έφταναν όλα
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αυτά, φέρατε µία σειρά νοµοθετηµάτων, τα οποία όχι άριστα δεν
είναι, αλλά δείχνουν ότι η κακή νοµοθέτηση και τα γονατογραφήµατα δυστυχώς είναι η συνεχής σας τακτική.
Τώρα, για αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, τι να σας πω;
Να σας εκµυστηρευτώ από το Βήµα της Βουλής ότι µέχρι και οι
συνεργάτες, οι επιστηµονικοί, της Βουλής, µε πολύχρονη εµπειρία, πέταξαν τις πένες ψηλά σε ένδειξη διαµαρτυρίας, ότι φτάσατε
να φέρνετε τροπολογίες ξηµερώµατα και κάτι χωρίς να προλάβουµε να τις διαβάσουµε; Και την τρίτη δέσµη των τροπολογιών
δεν την έχουµε ακόµα στα χέρια! Μα, είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά; Σε ποιους νοµίζετε ότι απευθύνεστε; Στο Κοινοβούλιο, µε
την ύψιστη νοµοθετική ιδιότητα, παρουσία και λειτούργηµα ταυτόχρονα; Τι να πω;
Το συµπέρασµα το πολιτικό, όµως, είναι ένα και είναι σοβαρό.
Είναι ότι η θεσµική ουσία του πράγµατος σηµαίνει πως έχουµε
αξιακά µία προσβολή του νοµοθετικού σώµατος και υποβάθµιση
του κοινοβουλευτικού έργου.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο φέρνετε την ιθαγένεια, θα ήθελα να πω το εξής: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει από
την αρχή µία συσκότιση τροµερή. Και, δυστυχώς, τα ζητήµατα
τα οποία βάζετε µε το νοµοσχέδιο σας, δηµιουργούν πολύ µεγάλα προβλήµατα και θα δηµιουργήσουν ακόµη µεγαλύτερα
τους επόµενους µήνες. Δυστυχώς δεν δώσατε στοιχεία στο Κοινοβούλιο, τα οποία σας ζητήσαµε, ακόµη και µέσα στις επιτροπές. Ζητήσαµε στατιστικά στοιχεία και δεν τα δώσατε. Ζητήσαµε
την έκθεση της Αρχής Διαφάνειας, που την επικαλεστήκατε επανειληµµένα. Ξανά και ξανά µας λέγατε το τι λέει αυτή η έκθεση.
Και εδώ δεν θα πω για την µικρή απάτη -γιατί υπάρχει και µεγαλύτερη- που κάνατε, λέγοντας ότι την έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας, ενώ την αναρτήσατε µόλις µετά την οµιλία µου στις
2 Οκτωβρίου.
Πάµε, όµως, παρακάτω, γι’ αυτή την περιβόητη έκθεση που
µας λέτε, «να, αυτά µας λέει αυτή η έκθεση». Δεν έχει ούτε ένα
στατιστικό στοιχείο, δεν µιλάει για απολύτως τίποτα σε ό,τι
αφορά τις διατάξεις τις οποίες εσείς υιοθετήσατε.
Δυστυχώς αυτή τη στιγµή αυτό που φέρνετε για την ιθαγένεια
είναι ένα µεικτό σύστηµα, που περιλαµβάνει τις προηγούµενες
προφορικές εξετάσεις -τη συνέντευξη ουσιαστικά- και βάζετε και
τις πανελλαδικές. Επικαλείστε, µάλιστα, και τα παραδείγµατα της
Γαλλίας και της Γερµανίας και µας λέτε, «µα κοιτάξτε, αυτές οι
ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει αυτό το σύστηµα». Ελάτε,
όµως, που µας λέτε τη µισή αλήθεια και κρύβετε την άλλη µισή,
που είναι, όµως, η πιο σπουδαία: Ποια κρύβετε; Κρύβετε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι εκεί έχουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
που µόνο από το 2015 µέχρι το 2019 στη Γερµανία πέρασαν ένα
εκατοµµύριο άνθρωποι εκπαιδευόµενοι µε µαθήµατα εξακοσίων
ωρών που τους δίνονται δωρεάν και ελεύθερα. Έχετε εσείς µεριµνήσει για τέτοιου είδους µαθήµατα στην Ελλάδα, προκειµένου να εισάγετε πανελλαδικές εξετάσεις; Έχετε οργανώσει κάτι
στο άµεσο µέλλον; Σας ρωτήσαµε στις επιτροπές, αλλά απάντηση δεν πήραµε.
Το µεγαλύτερο, όµως, πράγµα, το οποίο συµβαίνει, είναι, δυστυχώς, ότι έχουµε στο µητρώο τριάντα χιλιάδες ανθρώπους αιχµαλώτους, οµήρους µε αίτηση ιθαγένειας.
Πέρασαν από τον πάγκο της κρατικής µηχανής, πλήρωσαν το
700άρι και τώρα τι τους λέτε; Μηδενίζουµε το κοντέρ, ξαναπάτε
από την αρχή, ξαναπληρώστε παράβολο, ξαναδώστε εξετάσεις
προφορικές και πανελλαδικές, δεν σας δίνω ώρες µαθηµάτων,
ό,τι µάθατε-µάθατε, ό,τι θα µάθετε, θα µάθετε, δηµιουργείτε και
ένα παρακράτος δίπλα παραεκπαίδευσης στην πραγµατικότητα,
γιατί κανένας δεν µπορεί µόνος του να πάει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Και στην πραγµατικότητα τι κάνετε; Στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, αφαιρείτε απ’ αυτούς τους
ανθρώπους τη δυνατότητα να επανέλθουν µετά από επτά και
οκτώ χρόνια που περιµένουν στη σειρά τους, όπως πραγµατικά
θα ήταν το δηµοκρατικό και το δίκαιο.
Σήµερα δυστυχώς πρέπει να παραδεχτείτε ότι το σύστηµα δεν
µπορεί να σηκώσει αυτή τη διαδικασία. Τι µας λέτε; Μας είπατε
ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή η πρόνοια αρχές Απριλίου του 2021
να ενταχθούν και οι παλιοί και οι καινούργιοι και να τους εξυπηρετήσει το σύστηµα. Και κάπου σε αυτή την περιβόητη έκθεση
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µέσα µας γράφεται µάλιστα ότι το σύστηµα αυτό θα µπορέσει
να το κάνει, γιατί συστήνουµε υπηρεσίες που η κάθε επιτροπή
θα έχει τρία άτοµα κ.λπ..
Ποια επιτροπή, κύριε Υπουργέ, και ποια τρία άτοµα, όταν οι
περισσότερες διευθύνσεις έχουν δύο άτοµα; Στην πραγµατικότητα γελάει το σύµπαν όταν τα λέµε αυτά τα πράγµατα. Εµείς
συζητάµε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών όταν εσείς την
βλέπετε καθηµερινά και έχει µαζευτεί χιλιάδες κόσµος να περιµένει τα αυτονόητα; Τεράστιο ηθικό και νοµικό ζήτηµα για το πώς
θα τακτοποιηθούν οι τριάντα χιλιάδες αυτοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις. Θα έπρεπε να φροντίσετε γι’ αυτό,
το φωνάξαµε, το ζητήσαµε. Έχετε φέρει ένα σωρό νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και τροπολογίες και δυστυχώς αυτό δεν το δέχεστε.
Όµως ξέρετε τι κάνετε στην πραγµατικότητα; Στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνετε είναι να διακόπτετε
στην µέση ένα µατς ποδοσφαίρου και να λέτε ότι το δεύτερο ηµίχρονο θα το παίξουµε τώρα µε τους όρους του µπάσκετ και όχι
του ποδοσφαίρου. Στην πραγµατικότητα τους βάζετε δηλαδή
ξανά να διαγωνιστούν σε κάτι που δεν γνωρίζουν. Είναι άδικο.
Τους βάζετε µε τους δικούς σας όρους και δεν το ρωτήσατε
ποτέ.
Και βεβαίως βάζετε και τα εισοδηµατικά. Ήρθατε σήµερα και
το διορθώσετε εν µέρει, λέγοντας ότι θα είναι το εισόδηµα του
ανειδίκευτου εργάτη. Δεν φτάνει αυτό όµως. Διότι στον καιρό
COVID και ανεργίας και όταν δεν το βάζετε οικογενειακό το εισόδηµα -αν κατάλαβα καλά- αλλά το βάζετε ατοµικό, πάλι κόφτες εισάγετε. Αυτό εµένα µου δείχνει το µεγάλο κόλπο, ότι κατ’
αυτόν τον τρόπο αφαιρείτε και αφαιρείτε και δηµιουργείτε ένα
σωρό ζητήµατα, ένα σωρό προβλήµατα. Ουσιαστικά υποβάλλετε
στο µαρτύριο του Σίσυφου τριάντα χιλιάδες µετανάστες και τους
υποβάλετε ξανά να πληρώσουν τα παράβολα, να µπουν στη διαδικασία χωρίς να έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσµα µετά από
καιρό.
Και να επισηµάνω και κάτι ακόµα που ίσως δεν ακούστηκε
πολύ στις επιτροπές. Πότε αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ,
θα πάρουν την ιθαγένεια, όταν θα ξεκινήσετε εσείς τον Απρίλιο
µε στοκ τριάντα χιλιάδων αιτήσεων και όλες τις καινούργιες κι
όταν δεν έχετε µηχανισµό και διοίκηση και θα φρακάρει το σύµπαν κι εσείς θα είστε εδώ που θα µας φέρνετε ξανά νόµους για
να µπορέσετε να το αντιµετωπίσετε; Αλλά και όταν η συνέντευξη
θα δοθεί µετά το διαγωνισµό, δηλαδή ένα χρόνο και βλέπουµε;
Στην πραγµατικότητα δηλαδή αυτό το οποίο λέτε σε όλους
είναι ότι θα δούµε τι θα κάνουµε. «Βλέποντας και κάνοντας» αυτό
είναι το δόγµα της Κυβέρνησής σας και δυστυχώς αυτό εφαρµόζετε και στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Κάνετε όµως και ένα µεγάλο κακό στο σύστηµα το θεσµικό.
Το κακό είναι ότι η καλή πολιτική λειτουργία επηρεάζει τους ανθρώπους, τους εκπαιδεύει τους ανθρώπους, είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητάτε λοιπόν από τους µετανάστες και από
τους πρόσφυγες -οι οποίοι είναι αιτούντες την ιθαγένεια- να σεβαστούν τη χώρα που τους φιλοξενεί. Όµως, κύριε Υπουργέ,
όταν δεν σέβεται το σύστηµα τους ίδιους αυτούς ανθρώπους, οι
άνθρωποι πώς θα το σεβαστούν; Οι σκέψεις αυτές δεν ανήκουν
σε µένα. Ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει
τη σκέψη τους από την αρχαία Ελλάδα ακόµα και έχουν µιλήσει
για την καλή πολιτεία και για τα καλά νοµοθετήµατα.
Δυστυχώς σκαρώνετε νοµοθετήµατα όπως σας προκύψει.
Όπως ακριβώς κάνατε τα ΚΕΚ, έτσι και τώρα πάτε να φτιάξετε
ένα ανάλογο σύστηµα παραπαιδείας, παρακρατικό δήθεν δίπλα
–θα το δούµε πώς- για να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες. Κλείνετε
ουσιαστικά το µάτι µε κουτοπονηριά σε όλους εκείνους που τους
τρέχουν ήδη τα σάλια έξω από την πόρτα και περιµένουν να εκπαιδεύσουν τους µετανάστες για να συµµετέχουν στις πανελλαδικές. Δίκαιο; Όχι.
Ας διαβουλευόταν όµως ανοικτά και σωστά η Κυβέρνησή σας.
Εµείς µιλούσαµε για την οργάνωση αυτών των µαθηµάτων στα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γιατί είναι δοµές στις οποίες µπορούµε να χρηµατοδοτηθούµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από
ευρωπαϊκούς πόρους. Μάλλον όµως µετράει το κόλπο γκρόσο
της δικής σας Κυβέρνησης, ότι δηλαδή µηδενίζετε τα χρόνια
αναµονής, προσδοκάτε ότι από τους τριάντα χιλιάδες που είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τώρα, µε τα εισοδηµατικά θα είναι δέκα χιλιάδες, µετά θα απελπιστούν και θα µείνουν πέντε χιλιάδες, και στο τέλος θα είναι
τρεις χιλιάδες, δεν θα υπάρχουν οικογένειες και θα είναι δύο.
Φτάσαµε στο ένα έφτασε και το µηδενίσαµε λοιπόν! Πολύ ωραίο,
αλλά νοµίζω ότι διά της εξαφανίσεως από το σύστηµα θα επηρεαστείτε και εσείς εκλογικά.
Τώρα σε ό,τι αφορά το θέµα των ΟΤΑ. Διάσπαρτες διατάξεις
φέρατε, κύριε Υπουργέ, στις οποίες µας έχετε ξανά δηµιουργήσει µια πολιτική και θεσµική ανατριχίλα. Τι είναι αυτό που σας
έχει πιάσει µε τους δήµους και τις περιφέρειες να µετακινείτε
όλες τις αρµοδιότητες στις τεχνητές πλειοψηφίες; Τα είδαµε
αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», µε τη δήθεν
απλή αναλογική ως µανδύα ενός συστήµατος το οποίο ήθελε ο
ίδιος να περάσει σαν σύστηµα εκλογικό. Η κυβερνησιµότητα
ήταν δευτερεύον, αλλά και εκεί φοβήθηκε γι’ αυτό έβαλε τους
αντιδηµάρχους. Σωστά ο κ. Λιβάνιος το είχε προχθές εντοπίσει.
Είχε και εκείνη η φάκα τυράκι και στον νοµό του του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως εσείς τινάξατε την µπάνκα στον αέρα. Πάτε να κάνετε
κυβερνησιµότητα µε τις οικονοµικές επιτροπές! Δεν παίζεστε,
κατά το λαϊκόν! Δεν είναι δυνατόν να µετακινείτε διαρκώς αρµοδιότητες στις οικονοµικές επιτροπές, φτιάχνοντας τα δηµοτικά
και τα περιφερειακά συµβούλια ως διακοσµητικά όργανα και βάζοντας την αυτοδιοίκηση στο γύψο. Γιατί την βάζετε στο γύψο;
Γιατί τις παίρνετε την ανάσα, το οξυγόνο, τη διαβούλευση, τη συζήτηση, την αντιπαλότητα µέσα από µία συλλογικότητα όµως. Το
παίρνετε, το αφαιρείτε. Δεν είναι αυτό σωστό θεσµικά και βεβαίως είναι βαθιά συντηρητικό. Μας γυρίζει δεκαετίες πίσω.
Και ξέρετε, εµείς µπορούµε να σας µιλάµε. Μπορούµε, κύριε
Υπουργέ. Διότι ούτε πολιτικοί γυρολόγοι είµαστε, το πολιτικό
ανάστηµα το έχουµε, τις θέσεις και τις απόψεις µας τις έχουµε
προασπιστεί και το σύστηµα το έχουµε υπηρετήσει µε τα λάθη,
µε τις παραλείψεις αλλά και µε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις τις
οποίες έχει κάνει δική µας η παράταξη, όταν από εδώ µέσα κάποιοι έφευγαν, κάποιοι διαµαρτύρονταν, κάποιοι καταψήφισαν.
Εµείς λοιπόν είµαστε αυτοί που γεννήσαµε, εµπνευστήκαµε,
ιδρύσαµε και µεταρρυθµίσουµε την αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό
έχουµε έναν λόγο παραπάνω να σας λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε σε ένα
λεπτό επιγραµµατικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θέλουµε, κύριε Υπουργέ, να πούµε ότι η αυτοδιοίκηση
δεν είναι όπως τύχει και όπως λάχει. Θέλει οραµατικό στόχο.
Πρέπει να προχωράµε µπροστά µε ένα όραµα και µε ένα νέο σχέδιο διακυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνατε τους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Φαίνεται απ’ αυτά που µας φέρατε
σήµερα ότι δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Και εµείς µασάµε
ακόµα τα φύλλα της δάφνης για να καταλάβουµε πού θέλετε να
το πάτε το πράγµα. Δίνετε αρµοδιότητες, παίρνετε αρµοδιότητες, αφήνετε εγκρίσεις, παίρνετε εγκρίσεις, δίνετε µε υπουργικές
αποφάσεις ζητήµατα στους αναπτυξιακούς οργανισµούς, αλλά
αλλάζετε το πλαίσιο το οποίο έχει! Πείτε µας τελικά πού θέλετε
να το πάτε το πράγµα.
Σε ό,τι αφορά το «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πω δυο κουβέντες,
κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω και θα το τονίσω µόνο για
να καταδείξω την προχειρότητα της Κυβέρνησης. Εάν σήµερα
οτιδήποτε συµβεί –κτυπώ ξύλο, ατυχία θα ήταν- οι εργαζόµενοι
και η διοίκηση είναι στον αέρα. Νοµικά δεν είστε καλυµµένοι από
τέλη Σεπτεµβρίου µέχρι και σήµερα που δεν έχετε ψηφίσει τον
συγκεκριµένο νόµο. Δεν προνοήσατε νωρίς.
Εµείς έχουµε την εµπειρία, γιατί εµείς φτιάξαµε το πρόγραµµα. Είναι γέννηµα θρέµµα του ΠΑΣΟΚ. Πιστώνεται µάλιστα
προσωπικά στον νυν Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής και τότε Υφυπουργό Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου, που στήριξε και έδωσε προοπτική στο
πρόγραµµα, εγγυήθηκε τη συνέχειά του. Κυρίως όµως -το αναφέρω τιµής ένεκεν- διατήρησε, κύριε Υπουργέ, το δηµόσιο χαρακτήρα του προγράµµατος, όταν µάλιστα είχαν προηγηθεί
αποφάσεις που θα οδηγούσαν µε βεβαιότητα στην υποβάθµιση
του.
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Τέλος αναφέρω για την τροπολογία την οποία φέρατε χθες το
βράδυ, µεσάνυχτα και κάτι, ξηµερώνοντας, κύριε Υπουργέ, ότι
δεν ξέρω αν αυτό τιµά τη νοµοθετική διαδικασία και το Σώµα
µαζί.
Να σας πούµε ότι διαβάζουµε ακόµη; Διαβάζουµε. Να σας
πούµε ότι γράφουµε ακόµη; Γράφουµε. Να σας πούµε ότι το
τρίτο πακέτο των νοµοτεχνικών δεν έχουν παραδοθεί ακόµη; Το
ξέρετε από τους συνεργάτες σας. Είναι αυτή νοµοθέτηση, κύριε
Υπουργέ, ενώ προχωράει η µέρα και ενώ φέρνετε τόσο σοβαρά
θέµατα στο Κοινοβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κυρία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κλείνω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν
θετικές διατάξεις, τις οποίες φέρατε, και σε κάποια σηµεία µας
έχετε ακούσει. Υπάρχουν οι τροπολογίες του Κινήµατος Αλλαγής. Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ σε αυτές. Τις καταθέσαµε και αφορούν ευαίσθητες οµάδες, αφορούν ΑΜΕΑ,
αφορούν εγκυµονούσες γυναίκες αδειούχες, αφορούν ζητήµατα
που έχουν σχέση µε µεταλλευτικές εκµεταλλεύσεις, αλλά κυρίως
αυτό που εµείς τονίζουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι κάθε νοµοσχέδιο είναι µια πολιτική σφραγίδα,
ειδικά τα νοµοσχέδια που αφορούν κορυφαίους θεσµούς, όπως
είναι η ιθαγένεια, όπως είναι η πολύπαθη δηµόσια διοίκηση,
όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
Είναι µονόδροµος πλέον να υπάρξει ένα νέο σχέδιο. Απαιτείται
ένας νέος δρόµος. Απαιτείται µία νέα αλλαγή. Η δηµόσια διοίκηση δεν µπορεί να υπηρετήσει το σύστηµα αυτό, όταν είναι µία
µετακλητή δηµόσια διοίκηση. Δεν έχει κανένα όραµα. Απαιτείται
νέα αλλαγή. Θα τη φέρουµε εµείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Μανώλης Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα πολυνοµοσχέδιο, που αφορά πολλαπλές
ρυθµίσεις θεµάτων, ζητήµατα ιθαγένειας, επιλογής στελεχών δηµόσιας διοικήσεως στον δηµόσιο τοµέα, ρυθµίσεις που αφορούν
το ανθρώπινο δυναµικό στη δηµόσια διοίκηση, στους ΟΤΑ, στις
ΔΕΥΑ, στο «Βοήθεια στο Σπίτι», ρυθµίσεις λειτουργίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. Είναι φανερό
ότι, παρ’ όλο που παρουσιάζουν διαφορετικό αντικείµενο και περιεχόµενο όλες αυτές οι διατάξεις, οµονοούν σε έναν κοινό στόχο
και αυτός ο στόχος είναι η θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήµατος στη λογική του επιτελικού κράτους, του αστικού επιτελικού κράτους, όπως λέει η Κυβέρνηση, και τη µεγαλύτερη
σύµφυση και προσαρµογή των διοικητικών κρατικών δοµών,
καθώς και των στελεχών δηµόσιας διοίκησης στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Σε σχέση µε το κεφάλαιο αναφορικά µε τις διαδικασίες πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων, κατά την άποψή µας, πρόκειται για µία ακόµη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα
Ιθαγένειας, που γίνεται στο όνοµα της διαφάνειας και αδιαβλητότητας των διαδικασιών, της επιτάχυνσης, αλλά στην πραγµατικότητα αλλάζει προς το χειρότερο, δυσκολεύει περισσότερο
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Συγχρόνως, αυξάνει
προκλητικά τα ήδη υψηλότατα παράβολα ή εισάγει νέα παράβολα, σε µια περίοδο µάλιστα που η εργατική τάξη και ο λαός
της χώρας µας στενάζει από τα βάρη που φορτώνονται στις πλάτες του στο όνοµα της πανδηµίας.
Από τους φορείς, κατά την ακρόασή τους, έγιναν, κατά την
άποψή µας, αξιόλογες και εύστοχες παρατηρήσεις. Όπως
σωστά αναφέρεται στο υπόµνηµα του Συνηγόρου του Πολίτη,
από τη στιγµή που θα πρέπει να περάσουν και από την επιτροπή
µετά τις εξετάσεις, άρθρο 6 παράγραφος 6 του εσωτερικού άρθρου 7, η καθυστέρηση και η υποκειµενικότητα παραµένουν. Βέβαια, δεν περιµέναµε τίποτα καλύτερο από την Κυβέρνηση, που
µε τον ίδιο νόµο του Μάρτη, χειροτέρεψε τη διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας από τα ανάπηρα παιδιά δεύτερης γενιάς, που
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πέταξε στον δρόµο µετά από χρόνια διαµονής και δουλειάς τις
τόσο αναγκαίες καθαρίστριες των σχολείων, γιατί δεν είχαν είτε
ιθαγένεια είτε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, παρ’ όλο που πολλές εξ αυτών είχαν κάνει αίτηση για ιθαγένεια ή για απόκτηση
του πιστοποιητικού, που όµως καθυστερούν µε ευθύνη του κράτους.
Οι νοµοτεχνικές που έφερε η Κυβέρνηση, κατά την άποψή
µας, θέλουν να χρυσώσουν το χάπι, δεν αλλάζουν όµως ούτε
κατ’ ελάχιστον την ουσία των διατάξεων και την κατεύθυνση του
νοµοσχεδίου. Με το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση προσθέτει ένα ταξικό κριτήριο, δηλαδή ότι το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα δεν θα
µπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο συνολικό των µηνιαίων
αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ ο γενικός γραµµατέας
ιθαγένειας θα µπορεί να καθορίζει ακόµα και υψηλότερο εισόδηµα.
Ταξικό ζήτηµα είναι και η αύξηση των παραβόλων ή εισαγωγή
νέων παραβόλων, όπως για τους οµογενείς που διαµένουν στο
εξωτερικό για τη διαπίστωση ή ύπαρξης της ελληνικής ιθαγένειας και πολλά άλλα. Λες και η πλειονότητα των µεταναστών
που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια έχουν εκείνο το βαλάντιο, το πορτοφόλι, που
έχουν οι µεγαλοεπενδυτές, που για να τους προσελκύσουν όλες
οι κυβερνήσεις µοιράζουν αφειδώς χρυσές βίζες αλλά και χρυσά
διαβατήρια. Λες και δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που δεν πληρούν το συγκεκριµένο οικονοµικό, ταξικό κριτήριο.
Στο όνοµα δήθεν της αντικειµενικότητας, διαχωρίζεται η διαδικασία σε ό,τι αφορά τη συνδροµή των λεγόµενων «ουσιαστικών» προϋποθέσεων για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
µέσω πολιτογράφησης. Στην πραγµατικότητα όµως εισάγεται
ένας ακόµη κόφτης. Έτσι, µε βάση το σχέδιο νόµου, στα άρθρα
3, 5 και 6 πρέπει ο αιτών πρώτα να περάσει γραπτές εξετάσεις
ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισµού, πολιτικών θεσµών και
άλλα, επιπέδου απόφοιτου γυµνασίου, απαντώντας µάλιστα επιτυχώς στο 70% των ερωτήσεων -το µειώσετε από 80% στο 70%,
δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας -µε θέµατα που θα προέρχονται
από τράπεζα θεµάτων και αφού προηγουµένως καταβάλει παράβολο-χαράτσι 150 ευρώ, ώστε να αποκτήσει το λεγόµενο «πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και πολιτογράφησης». Στην πράξη,
όµως, τι θα συµβεί; Θα δούµε να φυτρώνουν φροντιστήρια και
να επεκτείνεται η παραπαιδεία και σε αυτόν τον τοµέα, αφού το
ελληνικό κράτος ποτέ και µε καµµία κυβέρνηση δεν φρόντισε να
οργανώσει την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στους χιλιάδες
οικονοµικούς µετανάστες, που ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες πλέον στη χώρα µας, πληρώνουν φόρους και είναι εντάξει µε τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταµεία.
Το ίδιο κάνει και µε τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες, που
τους πετάει στον δρόµο ή τους στοιβάζει στους υπερπλήρεις καταυλισµούς και µάλιστα σε συνθήκες πανδηµίας. Καµµία µέριµνα
για το πώς θα ζήσουν, για το πώς θα συνεννοηθούν αυτοί οι άνθρωποι, που το κράτος δεν φρόντισε ποτέ για να τους διδάξει την
ελληνική γλώσσα. Μόνο αφού πάρει αυτό το πιστοποιητικό, θα
µπορεί να κάνει αίτηση για να περάσει στο δεύτερο στάδιο, αυτό
δηλαδή της συνέντευξης, όπου θα εξεταστεί για το αν συντρέχουν
και οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή εξακρίβωση της
οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος, καταβάλλοντας άλλα 550 ευρώ, δηλαδή σύνολο 700 ευρώ χαράτσι.
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω αλλαγές η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται η υπόθεση για τους λίγους. Γίνεται
ακόµα πιο δύσκολη και ακόµα πιο δαπανηρή για ανθρώπους που
έχουν καταθέσει τον µόχθο τους για χρόνια στην Ελλάδα και φυσικά δεν αξίζουν µιας τέτοιας αντιµετώπισης από το ελληνικό
κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είχε ανοίξει τον δρόµο για την εισαγωγή της έννοιας των εξετάσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης και τότε εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχαµε
διαφωνήσει. Τώρα έρχεται η Νέα Δηµοκρατία, και όπως γίνεται
και µε όλες τις άλλες πολιτικές περιπτώσεις, το απογειώνει και
το φτάνει µέχρι τον πλήρη διαχωρισµό της διαδικασίας.
Υπάρχει όµως κι άλλο ένα ζήτηµα. Αφού βάζει τις εξετάσεις
αλλά διατηρεί και τη συνέντευξη, η επίκληση του επιχειρήµατος
της δήθεν αντικειµενικότητας της διαδικασίας, κατά την άποψή
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µας, πάει περίπατο. Άρα επιβεβαιώνεται η κριτική µας ότι οι εξετάσεις, και µάλιστα µε ποσοστό επιτυχίας 70%, είναι ένας επιπλέον κόφτης. Η υποκειµενικότητα της επιτροπής που θα παίρνει
την συνέντευξη παραµένει και οι τραγικές καθυστερήσεις θα
είναι ακόµη µεγαλύτερες.
Άλλο ένα σηµείο αρνητικό: θα περνάνε πλέον από εξετάσεις,
έστω και προφορικές, και οι άνθρωποι που έχουν υπερβεί το εξηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Το όριο κατά τη γνώµη
µας είναι πάρα πολύ υψηλό.
Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά της
εισήγησης που απορρίπτει την αίτηση απόκτησης ιθαγένειας, δηλαδή η απλή και προβλεπόµενη για όλους προσφυγή στη διοίκηση. Προβλέπεται πλέον µόνο αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
διοικητικού εφετείου: δικαστικά έξοδα, οι επιπλέον δυσκολίες οι
οποίες προκύπτουν και άλλα πολλά.
Χειροτερεύουν οι όροι απόκτησης ιθαγένειας για τους οµογενείς που µένουν στη χώρα, αλλά και για τα παιδιά γονιών που πολιτογραφήθηκαν Έλληνες και διαµένουν στο εξωτερικό. Γίνεται
µια αδικία σε βάρος των ανθρώπων που πήραν την ελληνική ιθαγένεια εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, χωρίς να ευθύνονται όµως οι ίδιοι, αλλά αυτός που
ευθυνόταν και ευθύνεται είναι το ελληνικό ή το αλλοδαπό δηµόσιο.
Τέτοιο πρόβληµα έχουν οι οµογενείς από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης που σας έχουν στείλει και σχετικό έγγραφο.
Τους στέλνουµε και αυτούς στα δικαστήρια για να δικαιωθούν,
αφού η διοίκηση µε βάση το νοµοσχέδιο δεν θα επανεξετάσει
αυτές τις περιπτώσεις.
Τέλος, είναι απαράδεκτη, άδικη και αντισυνταγµατική η ρύθµιση του άρθρου 19 για τις µεταβατικές διατάξεις, σύµφωνα µε
το οποίο οι εκκρεµείς εδώ και χρόνια τριάντα χιλιάδες αιτήσεις
θα εξεταστούν µε τη νέα διαδικασία. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό το
κεφάλαιο το καταψηφίζουµε µε κάποιες πολύ µικρές εξαιρέσεις.
Σχετικά µε τις διατάξεις για τις αποσπάσεις, αµοιβαίες µετατάξεις και λοιπά των ΔΕΥΑ, καθώς και ρυθµίσεις για έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ και το προσωπικό των ΔΕΥΑ, δεν θα διαφωνήσουµε, θα τις ψηφίσουµε, επισηµαίνοντας όµως τα εξής. Πρέπει
εδώ και τώρα να σταµατήσει αυτό το αίσχος των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, όχι µόνο στην ειδικότητα των χειριστών µηχανηµάτων που προβλέπει η διάταξη, αλλά στο σύνολο
των εργαζοµένων.
Βέβαια, οι ανάγκες που προκύπτουν είναι πάρα πολύ µεγάλες
τόσο µε τις διανοίξεις αγροτικών δρόµων προς διευκόλυνση των
παραγωγών που πηγαίνουν στα χωράφια τους όσο και µε τις καταστροφές που έχουν υποστεί από πληµµύρες και φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως πρόσφατα στη Θεσσαλία και
τα Ιόνια Νησιά που επιβάλλεται µια πιο αυξηµένη φροντίδα, στελέχωση των υπηρεσιών µε περισσότερα σύγχρονα µηχανήµατα
και προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων, µε µόνιµη σχέση εργασίας και όχι µε εργολαβίες.
Για τα κεφάλαια σχετικά µε την επιλογή διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση φέρνει
τέτοιου είδους διατάξεις. Το έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Η κάθε κυβέρνηση πάντα έκοβε και έραβε στα µέτρα της
προκειµένου να εξυπηρετήσει τα δικά της επιτελεία, τους δικούς
της ανθρώπους. Επιβάλλεται λοιπόν και εδώ ο «κόφτης» της συνέντευξης, άρα µε κριτήρια υποκειµενισµού, µε κύριο στόχο την
επιλογή τέτοιων στελεχών που να υπηρετούν αντιλαϊκές πολιτικές και φυσικά, την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Προφανώς αν η διαµόρφωση γνώµης για την προσωπικότητα
του εξεταζόµενου είναι έξω από το πλαίσιο της εφαρµοζόµενης
πολιτικής και τις νόρµες που επιβάλλονται, ακόµα και αν υπερτερεί στα άλλα προσόντα, είναι φανερό ότι θα πετάγονται έξω.
Η Κυβέρνηση προωθεί µέσα από το επιτελικό κράτος και τις
ανάλογες προσαρµογές στον κρατικό µηχανισµό. Με την επιλογή µιας κρίσιµης µάζας στελεχών διοίκησης σε νοµικά πρόσωπα είτε δηµόσιου είτε ιδιωτικού δικαίου που είναι στην ευθύνη
της Κυβέρνησης, µε γενίκευση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, διαιώνιση της οµηρίας εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ικανοποιώντας και θωρακίζοντας την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµί-
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λων και µάλιστα, σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταµένης καπιταλιστικής κρίσης, την όξυνση των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήµατος και την κλιµάκωση των ιµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών που τρέχουν στην περιοχή αυτό το διάστηµα.
Οι ρυθµίσεις αυτές υπηρετούν τη στρατηγική κατεύθυνση της
πιο άµεσης υπαγωγής των στελεχών δηµόσιας διοίκησης στην
εξυπηρέτηση αναγκών του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους
βέβαια της παραγωγής και των υπηρεσιών της οικονοµίας, στη
διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων, στην εξυπηρέτηση της απελευθέρωσης της αγοράς. Και σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση
προσαρµόζεται και ο διοικητικός µηχανισµός, η λειτουργία δηλαδή των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές που προωθεί έχουν
στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, ενός πιο ευέλικτου και ικανότερου επιτελικού κράτους, για
τη διαφάνεια, το νοικοκύρεµα της δηµόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών.
Με αυτές τις κεντρικές στοχεύσεις δεν διαφωνούν τα υπόλοιπα κόµµατα -δεν διαφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ- και στηρίζουν την
καπιταλιστική ανάπτυξη, τη βαθύτερη ιµπεριαλιστική εµπλοκή
της χώρας, ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουν και σε
αυτό το νοµοσχέδιο κατά την ψήφισή του.
Άλλωστε µε οδηγό τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογες προσαρµογές στο κράτος είχε κάνει
και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, για να το καταστήσει ικανότερο στο
ξεδίπλωµα της αντιλαϊκής πολιτικής και στη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η ουσία του προβλήµατος µε τη δηµόσια διοίκηση βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή υπηρετεί τις στοχεύσεις της αστικής τάξης, του αστικού κράτους,
που βρίσκονται σε αντίθεση µε τις αγωνίες της εργατικής τάξης,
της πλειοψηφίας του ίδιου του λαού µας.
Γι’ αυτό και το πρώτο ζήτηµα σε κάθε νοµοθετική παρέµβαση
τόσο των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ πριν όσο και της σηµερινής της Νέας
Δηµοκρατίας, όπως επιβεβαιώνεται από τα άρθρα για τη διαδικασία επιλογής στελεχών διοίκησης, είναι η θωράκιση της συνέχειας του κράτους, η συνέχεια της λειτουργίας του κρατικού
µηχανισµού ανεξαρτήτως αλλαγών στην κυβέρνηση των όποιων
αντικειµενικών διαδικασιών επιλογής στη βάση των σχεδιασµών
της αστικής τάξης και των δικών της προτεραιοτήτων.
Σε σχέση µε τη διάταξη για την παράταση της διάρκειας του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΚΚΕ θα την υπερψηφίσει
αυτήν τη διάταξη, αλλά µε µοναδικό κριτήριο να συνεχίσουν να
έχουν δουλειά αυτοί οι εργαζόµενοι και όσοι εντάσσονται στο
πρόγραµµα αυτό, ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδηµίας.
Υπενθυµίζουµε την πάγια και αταλάντευτη θέση µας για µονιµοποίηση όλων αυτών των εργαζοµένων και µάλιστα, την πρόσληψη και άλλων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πανελλαδικά.
Εσείς τι κάνετε; Τους πάτε από παράταση σε παράταση εδώ και
πάνω από έναν χρόνο να µην έχουν βγει οι οριστικοί πίνακες από
τον ΑΣΕΠ και µάλιστα, ζητήσαµε εξηγήσεις και επαρκείς εξηγήσεις δεν πήραµε γι’ αυτήν την απαράδεκτη καθυστέρηση.
Οι συνθήκες, όµως, της πανδηµίας επιβεβαίωσαν για µια
ακόµη φορά τη σηµασία του ρόλου που παίζουν οι εργαζόµενοι
στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι µετά από δεκαεπτά, δεκαοκτώ χρόνια δουλειάς εξακολουθούν να βρίσκονται σε
κατάσταση εργασιακής οµηρίας µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.
Στα λόγια περί δήθεν αναγνώρισης του σηµαντικού έργου που
επιτελούν οι εργαζόµενοι και περί ηρωικής στάσης, κατά την
άποψή µας, περισσεύει η υποκρισία. Διαχρονικά από τη σύσταση
αυτών των δοµών, δηµοτικές περιφερειακές αρχές, οι εκάστοτε
κυβερνήσεις εκδήλωναν επιλεκτική µνήµη και αναγνώριση, παραµονές πάντα τοπικών περιφερειακών και βουλευτικών εκλογών, µε εµφανείς σκοπιµότητες.
Το θέµα µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων
έρχεται και επανέρχεται διαρκώς µε το επιχείρηµα της προσεχούς µονιµοποίησης. Κι έχει γίνει κάτι σαν το «γιοφύρι της
Άρτας». Βέβαια εδώ δεν υπάρχει καν πρόβλεψη, έστω σε κάποιο
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βάθος χρόνου, για προσλήψεις, προκειµένου να καλυφθούν
αυτές οι τεράστιες ανάγκες για την ανάπτυξη, τη στελέχωση και
τον εξοπλισµό δηµόσιων κέντρων υγείας που να διαθέτουν περιφερειακά ιατρεία και κινητές µονάδες και να αντιµετωπίζουν
δωρεάν όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας όλο το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο, για
όλο τον πληθυσµό και σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες για
ηλικιωµένους, παιδιά, γυναίκες, άτοµα µε αναπηρία, χρόνια πάσχοντες και πάει λέγοντας. Ούτε κουβέντα για την ένταξη όλου
αυτού του προσωπικού στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στις δηµόσιες
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τους εργαζόµενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και για τις καθαρίστριες δηµοσίων κτηρίων,
µε βάση το άρθρο του παρόντος σχεδίου νόµου, η παράταση
των συµβάσεών τους πρέπει να έχει ισχύ µέχρι την ανακοίνωση
των οριστικών πινάκων, προκειµένου να είναι οµαλή η εργασιακή
τους µετάβαση.
Τέλος, σχετικά µε τη λεγόµενη αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ, εισάγονται και διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ, ζητήµατα εύρυθµης λειτουργίας, όπως αρέσκεται
να λέει η Κυβέρνηση, όπως η προκλητική υποβάθµιση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων µε τη µεταβίβαση πλήθους
αρµοδιοτήτων τους στις οικονοµικές επιτροπές, ενίσχυση των νοµικών προσώπων αυτών των επιχειρηµατικών εκτρωµάτων, όπως
είναι οι αναπτυξιακοί οργανισµοί, οι ανώνυµες εταιρείες και της
ΕΕΤΑΑ ανώνυµη εταιρεία και µάλιστα απαγορεύοντας τις ως ισότιµους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που µπορούν να ασκούν
αρµοδιότητες των ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Επίσης, προσαρµόζει τις υπηρεσίες δόµησης στις άµεσες επιχειρηµατικές ανάγκες των αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών,
ενώ εισάγει και ρυθµίσεις που αφορούν τη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων των ΔΕΥΑ της χώρας µε κυρίαρχο ρόλο
στη συγκρότηση και τον έλεγχο των διοικητικών τους συµβουλίων από τον δήµαρχο και της µειοψηφούσες δηµοτικές αρχές.
Δηλαδή, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις απαράδεκτες αντιδραστικές
ρυθµίσεις, προκειµένου το κράτος να περάσει στην επόµενη
φάση των αντιδραστικών εκσυγχρονισµό του κατ’ απαίτηση βέβαια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του µεγάλου κεφαλαίου.
Με βάση τον τελευταίο νόµο µε τον οποίο θεσµοθετήθηκαν οι
αναπτυξιακοί οργανισµοί και τις παρούσες διατάξεις που συνιστούν συµπλήρωµα αυτού του νόµου οι φορείς της τοπικής διοίκησης, δήµοι, περιφέρειες, δηµοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές
ανώνυµες εταιρείες, κάθε είδους διαδηµοτικά δίκτυα και οι σύνδεσµοί τους εξοπλίζονται µε νέο θεσµικό πλαίσιο, ώστε να συνδράµουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πιο αποφασιστικά
στις ανάγκες κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, για να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, να κάνουν πιο ελκυστικό τον χώρο για την
προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων, για να υλοποιηθούν οι
στρατηγικοί σχεδιασµοί για την απελευθέρωση της ενέργειας και
την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των µεταφορών, της αγροτικής παραγωγής, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση λιµανιών, αεροδροµίων, αυτοκινητοδρόµων, τη διαχείριση των
απορριµµάτων, την επιχειρηµατική αξιοποίηση φυσικών πόρων και
δηµοτικής γης από το τουριστικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και τη
ληστρικά µακρόχρονη παραχώρηση σε επιχειρηµατικούς οµίλους
της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και των υποδοµών, µε συνοδεία προκλητικών φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
σας παρακαλέσω να κλείσετε σιγά σιγά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
σε ένα λεπτάκι.
Αυτή η µορφή, λοιπόν, των αναπτυξιακών εταιρειών δεν είναι
καινούργια και προφανώς δεν είναι καινοτόµα. Είναι πολύ παλιά,
η οποία µάλιστα έχει αποτύχει. Απόδειξη είναι η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών µέχρι σήµερα µε διασπάθιση των χρηµάτων
του ελληνικού λαού.
Αντί φυσικά για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, εξοπλισµό
και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ που απαιτούνται άµεσα, νο-
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µοθετήσατε µάλιστα ειδικές προσλήψεις στους αναπτυξιακούς
οργανισµούς µε εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες που αν και είναι
ανώνυµες εταιρείες θα διαχειρίζονται δηµόσιες υποθέσεις.
Είµαστε, λοιπόν, κατηγορηµατικά αντίθετοι σε αυτόν το νέο
ρόλο των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατηγορηµατικά
αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των αρµοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών τους, στη λειτουργία τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια
και σε λογική του κόστους οφέλους.
Όλες, λοιπόν, αυτές οι θεσµικές αλλαγές –κλείνοντας- αποτελούν συνέχεια των αντιδραστικών θεσµικών πλαισίων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» που διαχρονικά θεσµοθέτησαν
Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συµπληρώνουν αυτόν
τον τελευταίο νόµο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκτός όλων των άλλων που αναφέραµε, µετατρέπει
και τον δήµαρχο από εκτελεστικό όργανο σε αποφασιστικό,
έχοντας το δικαίωµα να υπογράφει άδειες δόµησης, λες και είναι
πολιτικός µηχανικός, τοπογράφος κ.λπ., κάνοντας απευθείας
αναθέσεις, συνάπτοντας προγραµµατικές συµβάσεις µε την
ΕΕΤΑΑ, τους αναπτυξιακούς οργανισµούς, ή τη ΜΟΔ.
Για όλα αυτά, λοιπόν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου µε όποιες εξαιρέσεις, είτε
µε το «ναι», είτε µε το «παρών» σε άρθρα του σχεδίου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης,
κ. Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο εισάγεται σήµερα για να το ψηφίσει η Βουλή
έχει σχέση µε ορισµένες τροποποιήσεις του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά και µε ορισµένα άλλα θέµατα τα οποία
ασχολείται, όπως η αναπτυξιακή πορεία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θα µου επιτρέψετε προτού ξεκινήσω για το νοµοσχέδιο, να πω
ότι σήµερα θα ήταν µια εξαιρετική ηµέρα για την οποία όλοι θα
έπρεπε να είµαστε χαρούµενοι. Διότι από τη µια πλευρά η δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο, στάθηκε στο ύψος της, έκανε το καθήκον της. Τιµωρεί και αυτήν τη στιγµή που µιλάµε είναι η
διαδικασία στο Εφετείο Κακουργηµάτων στον πρώτο βαθµό για
τις ποινές τις οποίες θα εκδώσει µέσα στις επόµενες ώρες το δικαστήριο. Αλλά θα ήµασταν εξαιρετικά χαρούµενοι εάν θα
έκλεινε σήµερα οριστικά το πολιτικό κεφάλαιο των ναζιστών της
Χρυσής Αυγής.
Και γιατί δεν κλείνει το πολιτικό κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι,
κύριοι Υπουργοί της Χρυσής Αυγής; Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εντελώς ξαφνικά θυµήθηκε ξανά σήµερα ότι έπρεπε να µην είχε
κάνει αυτό το εγκληµατικό λάθος να αποσυνδέσει τις παρεχόµενες ποινές κακουργηµατικών πράξεων, όταν άλλαξε τον Ποινικό
Κώδικα το 2019 και βέβαια θα πω, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε και
εσείς ένα µερίδιο ευθύνης, διότι ενώ σας το είχαµε ζητήσει και
είχαµε προτείνει –θυµάστε- στην επιτροπή να µπουν οι παρεπόµενες ποινές, δεν έγινε, µάλλον από ολιγωρία, µάλλον δεν θελήσατε ή µάλλον γι’ αυτό που είπε ο κ. Λιβάνιος.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Λιβάνιε, να σας πω ότι δεν θέλει πολύ
χρόνο. Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Χήτας, σας
ζήτησε εν τέλει να καταλήξει η Βουλή σήµερα να νοµοθετήσει.
Εµείς έχουµε το πεπόνι, εµείς και το µαχαίρι. Μπορούµε, λοιπόν,
να νοµοθετήσουµε ότι οι παρεπόµενες ποινές πρέπει να µην αποσυνδεθούν από την ποινή της κακουργηµατικής πράξης. Είπατε,
κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε είναι πολλές οι ποινές και πρέπει
για την κάθε ποινή να έχουµε διαφορετικό αποτέλεσµα. Εµείς θα
πούµε γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη ποινή της εγκληµατικής οργάνωσης να έρθει η παρεπόµενη ποινή, ούτως ώστε να µην αποσυνδεθεί, δηλαδή να µην µπορούν να κατέβουν στις επόµενες
εκλογές. Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να το
δείτε. Δεν είναι ούτε ο χρόνος πολύς ούτε τίποτα. Τα πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να µην συνεχίσουν να τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καπηλεύτηκαν τον πατριωτικό χώρο.
Και επειδή θυµόσαστε τα περασµένα χρόνια, θα πω κάτι από
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την ψυχή µου. Το γνωρίζει και ο Πρόεδρος του κόµµατος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει πάρα πολλές χιλιάδες ώρες
στην τηλεόραση εκποµπές. Όταν χτυπούσες τη Χρυσή Αυγή,
προσπαθούσες να πείσεις τον κόσµο να µην παρασύρεται. Ποιον
κόσµο; Τον νοικοκύρη, τον οικογενειάρχη, τον άνθρωπο ο οποίος
δεινοπαθούσε για πάρα πολλά θέµατα. Θυµίζω ένα από αυτά τα
θέµατα το οποίο άνδρωσε τη Χρυσή Αυγή: Ήταν η λαθροµετανάστευση, η παράνοµη µετανάστευση, οι πρόσφυγες, όπως
θέλει να το πει ο καθένας, δεν έχω κανένα πρόβληµα. Το άλλο
θέµα ήταν τα µνηµόνια. Το τρίτο θέµα, το µεγάλο, το οποίο απασχόλησε την ελληνική κοινωνία και την απασχολεί νοµίζω και
µπορεί να το ξεπεράσουµε κάποια στιγµή, ήταν η σήψη του πολιτικού συστήµατος, η διαφθορά, η διαπλοκή. Όλα αυτά άνδρωσαν τη Χρυσή Αυγή.
Προσπαθώντας, λοιπόν εµείς, να πούµε στους πατριώτες,
στους Έλληνες οι οποίοι ανήκαν στον πατριωτικό χώρο ότι δεν
πρέπει η Χρυσή Αυγή ένα ναζιστικό µόρφωµα στα χέρια ενός
εθνοσοσιαλιστή, του Νίκου του Μιχαλολιάκου και της παρέας
του, να γίνει χοάνη και να σε καταπιεί, τότε δεχθήκαµε και τις περισσότερες ύβρεις, τους περισσότερους προπηλακισµούς, από
αυτούς τους ανθρώπους, γιατί φαίνεται τους χαλάγαµε αυτό το
οποίο ήθελαν να φτιάξουν και να περάσουν στην κοινωνία.
Σήµερα, λοιπόν, είµαι εξαιρετικά ευχαριστηµένος -πάρα
πολύ!- και νοµίζω όλοι µας πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι,
γιατί από τη µια µεριά η ελληνική δικαιοσύνη έκανε το καθήκον
της, τιµωρεί παραδειγµατικά τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής πιστεύω ότι θα οδηγηθούν και στη φυλακή σε λίγες ώρες- από
την άλλη θέλω να πω ένα λυπηρό φαινόµενο, το οποίο σας το τόνισε το πρωί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Χήτας, αυτό
της παρουσίας των πολιτικών κοµµάτων εκεί έξω από το δικαστήριο.
Από τη στιγµή που λέµε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη εσείς το λέτε κύριοι Υπουργοί, εσείς κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εσείς λέτε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ που µέχρι χθες ήσασταν
Κυβέρνηση- ότι η δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της, γιατί προσπαθήσατε να βγείτε πριν από την έκδοση της απόφασης έξω
από το δικαστήριο; Να κάνετε τι; Να πιεστεί το δικαστήριο να
βγάλει την απόφαση τη σωστή; Μα την είχε βγάλει το δικαστήριο. Δεν χρειάζονται οι δικαστές πιέσεις από τα πολιτικά κόµµατα. Έτσι τουλάχιστον φιλοσοφούµε εµείς στην Ελληνική Λύση.
Γι’ αυτό µπήκαµε εδώ, για να φέρουµε τη λογική. Για να καταλάβετε αυτό το οποίο καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός. Όταν
βρίσκονται πολιτικά κόµµατα έξω από ένα δικαστήριο και οι δικαστές από µέσα ακούν άρον άρον σταύρωσαν αυτόν, αλλά ήδη
έχουν βγάλει την απόφαση τους, τι θέλετε να δείξετε ότι πιέζετε
το δικαστήριο; Από τη µια µεριά αυτό, από την άλλη τι; Να πάρετε τα ψηφαλάκια; Να καπηλευτείτε τις ψήφους των Ελλήνων
πολιτών; Είδατε τι έπαθε ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έτσι τουλάχιστον µάθαµε, ότι του
πέταξαν νερά, του πέταξαν καφέδες, οµπρέλες κράταγαν από
πάνω κ.λπ.. Γιατί; Γιατί ορισµένοι τύποι οι οποίοι θέλουν να το
παίξουν κι αυτοί ότι είναι µέσα στη νοµιµότητα, να φύγουν οι ναζί,
οι κακοί -ποιος δεν το θέλει- πέταγαν έτσι για πλάκα καφέδες και
νερά. Υπήρχε κανένας λόγος να πάνε εκεί τα πολιτικά κόµµατα,
κύριε Υπουργέ; Σας ερωτώ: Εσείς κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας
στείλατε αντιπροσώπους, γιατί να είστε εκεί; Πρέπει να πείτε
στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο ήσασταν εκεί.
Κατ’ αρχάς, κατακρίνεται από όλο τον νοµικό κόσµο και από
επιφανείς δικηγόρους, µεγάλους νοµικούς, αυτό το οποίο έκαναν
τα κόµµατα χθες, που πήγαν έξω από το Εφετείο. Μάλιστα, φτάνουν σε σηµείο να λένε ότι αυτό το οποίο έγινε µπορεί να υπάρξουν φυλακισµένοι της Χρυσής Αυγής οι οποίοι να πάνε στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι οι πολιτικές ηγεσίες των κοµµάτων
πίεσαν τη δικαστική εξουσία, ούτως ώστε να βγει ένα αποτέλεσµα το οποίο ήθελαν τα κόµµατα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα
ακούω κάθε µέρα στην τηλεόραση. Αν δείτε σήµερα από το πρωί
αυτά λένε. Για ποιον λόγο, λοιπόν, να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο;
Επίσης, θέλω να πω κάτι το οποίο πρέπει να το έχουµε κατά
νου, να σταµατήσουν ορισµένοι να καπηλεύονται το φαινόµενο
της Χρυσής Αυγής . Οι µόνοι οι οποίοι µπορούν να πουν «έξω το
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τέρας», είναι οι µανάδες οι οποίες έχασαν τα παιδιά τους. Η µητέρα του Παύλου Φύσσα, µανάδες οι οποίες έχασαν τα παιδιά
τους εξαιτίας της Χρυσής Αυγής, από τη Χρυσή Αυγή ή µελών
της Χρυσής Αυγής, αλλά και των δύο παιδιών της Χρυσής Αυγής,
οι οποίοι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ στο Ηράκλειο, γιατί κι αυτά
έχουν µάνα.
Όλο αυτό, λοιπόν, όλες αυτές οι δολοφονίες έγιναν εξαιτίας
της ιδεολογίας, της ιδεοληψίας, του ναζισµού και της µαύρης
προπαγάνδας στον πατριωτικό χώρο. Παρασυρόµενα τα παιδιά,
παρασυρµένοι οι άνθρωποι . Αλίµονο, αν πιστέψουµε, ότι στην
Ελλάδα υπάρχουν πεντακόσιοι χιλιάδες ναζιστές. Αλίµονο. Είναι
για να πηγαίνουµε όλοι στη θάλασσα να αυτοκτονούµε.
Άρα, λοιπόν, για όλες αυτές τις µανάδες για όλα αυτά τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου ήταν µια µεγάλη νίκη για τη δηµοκρατία και όλοι πρέπει να
καταλάβουµε ότι πρέπει να µπαίνουµε στη Βουλή οι πολιτικοί και
το πολιτικό σύστηµα να δουλεύει για το λαό. Αυτοί µας επιλέγουν, αυτοί µας φέρνουν στη Βουλή, γι’ αυτούς θα δουλέψουµε,
για τον Έλληνα και την Ελληνίδα.
Με αυτό το σκεπτικό, κυρίες και κύριοι, θα µπω στο νοµοσχέδιο, µε αυτό το σκεπτικό µπήκε η Ελληνική Λύση στη Βουλή, γιατί
από την πρώτη στιγµή σας είπε ούτε µόνο καταγγέλλουµε ούτε
«ούγκα» να είµαστε ούτε φωνάζουµε ούτε χτυπάµε ούτε κάνουµε
τίποτα. Αυτό το οποίο θέλει το πολιτικό σύστηµα είναι ηρεµία,
προτάσεις και δόξα τω θεώ πιστεύω όλοι καταλάβατε ότι οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης στις πάµπολλες περιπτώσεις που η
ίδια η κυβέρνηση τις υιοθέτησε, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πάµε τώρα να δούµε τι γίνεται στο νοµοσχέδιο. Κύριοι Υπουργοί, ο ελληνικός λαός ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία, για να φύγει
ο κακός ΣΥΡΙΖΑ, για να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι το
2015 άνοιξαν τις πύλες του παραδείσου και µπήκαν εκατοντάδες
χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες. Θέλετε να τους πούµε πρόσφυγες, θέλετε να τους πούµε παράνοµους µετανάστες, θέλετε να
τους πούµε λαθροµετανάστες; Όπως θέλετε να τους πούµε. Λαθροεισβολείς, όπως θέλετε να τους πούµε. Η ελληνική γλώσσα
είναι πλούσια. Αυτό, όµως, που έµεινε, είναι από αυτήν την κατάσταση πώς γεννήθηκε η Χρυσή Αυγή, το τέρας του ναζισµού
και του φασισµού. Η βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, είναι βία, είτε
από τα αριστερά είτε από τα δεξιά είτε από το κέντρο. Αυτή πρέπει να καταδικάσουµε, τη βία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κι ερχόσαστε τώρα, κύριε Υπουργέ, να φέρετε ένα νοµοσχέδιο
για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Κατ’
αρχάς, είναι ένα πολυνοµοσχέδιο, όπως και τα περισσότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο σκιαγραφεί άριστα το µέλλον που υπόσχεται η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας για τη χώρα µας και τους Έλληνες πολίτες.
Από τη µια µεριά ένα ισχυρό επιτελικό κράτος µε κοµµατικό
στρατό στο δηµόσιο, εκατοντάδες προσλήψεις προσώπων εγνωσµένων πολιτικών πεποιθήσεων. Από την άλλη µεριά, ένα µέλλον,
κύριε Υπουργέ, µαζικών ελληνοποιήσεων αλλοδαπών, µε σκοπό
τη συµµετοχή τους προφανώς στις επόµενες εκλογές. Θα σας
πω κάτι το οποίο να το θυµάστε. Εάν αυτήν τη στιγµή δώσουµε
την ελληνική ιθαγένεια όπως λέτε εσείς -που για µας είναι ανεπίτρεπτο, η πολιτογράφηση πρέπει να αλλάξει όρο, ελληνική ιθαγένεια δεν υπάρχει- σε πεντακόσιες χιλιάδες, ένα εκατοµµύριο,
στα επόµενα τριάντα πέντε - σαράντα χρόνια τι θα γίνει; Εγώ δεν
θα ζω, πολλοί από εδώ πέρα δεν θα ζούµε -έτσι δεν είναι;- αλλά
θα ζουν τα παιδιά µας. Θα ζουν τα εγγόνια µας, τα οποία µε την
υπογεννητικότητα που υπάρχει κάθε χρόνο στη χώρα µας, θα
είναι πέντε έξι εκατοµµύρια και άλλα πέντε έξι εκατοµµύρια θα
είναι οι αλλοδαποί. Θέλετε να αλλάξει έτσι εύκολα η Ελλάδα µας;
Θέλετε να µην υπάρχουν Έλληνες σε αυτό τον τόπο; Θέλετε να
µην είναι η ζωή, όπως την παραλάβαµε από τους πατεράδες µας
και τους παππούδες µας; Λέτε να την αφήσουµε στα παιδιά µας,
στα εγγόνια µας διαφορετική; Και επειδή ξέρω ότι πολλοί περνάτε από την Αχαρνών -ήσασταν και δήµαρχος, κύριε Καµίνησας µιλάω ειλικρινά πιάνεται η ψυχή µου και νοµίζω το ίδιο και
σε σας. Εάν έρθετε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, εγώ σας λέω
καλύτερα απογευµατινές ώρες, βραδινές ώρες, από την Οµόνοια
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που είναι το γραφείο µου, µέχρι να πάω στο σπίτι µου στα Κάτω
Πατήσια, περνάω την Αχαρνών και δεν βλέπω Έλληνα. Έλληνα!
Έναν Έλληνα να δω. Λεφούσια, τριάντα, είκοσι µαζί. Πάνω στην
όµορφη πλατεία Οµονοίας, όπως έχει γίνει πράγµατι, ούτε ένας
Έλληνας. Ένας!
Όλους, λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους τους εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατοµµύρια, θέλετε να τους δώσουµε την ελληνική
ιθαγένεια; Πώς θα αντέξουν τα παιδιά µας; Τι πράγµατα είναι
αυτά; Τι πράγµατα είναι αυτά και δεν κάνουµε τίποτα δυστυχώς!
Καθόµαστε και βλέπουµε και παλεύουµε εµείς στην Ελληνική
Λύση, αλλά είµαστε λίγοι. Είµαστε πολύ λίγοι! Προσπαθούµε να
υψώσουµε τον τόνο της φωνής µας. Προσπαθούµε να φέρουµε
τη φωνή του Έλληνα. Μαθαίνουµε τώρα ότι σε όλες τις περιοχές
πάτε παράνοµους µετανάστες, λαθροµετανάστες, λαθροεισβολείς. Τους πρόσφυγες, αν και είναι ελάχιστοι αυτοί οι πρόσφυγες, τους πηγαίνετε παντού.
Έχετε κάνει µέχρι τώρα τριάντα δύο κωµοπόλεις ισλαµικές
των χιλίων πεντακοσίων, δύο χιλιάδων, τριών χιλιάδων. Λέει η Κυβέρνηση: «Τους παίρνουµε από τα νησιά». Και πού τους φέρνετε;
Τους διασπείρετε παντού, στην κάτω Κηφισιά, σε λίγο στη Γλυφάδα, στο Παπάγου, δίπλα από το στρατόπεδο, δίπλα από το
Υπουργείο Άµυνας. Παντού, παντού τους διασπείρετε, για να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό και να τους πείτε ότι σε λίγο θα φύγουν. Πότε θα φύγουν;
Πρέπει, όµως να προχωρήσουµε, γιατί σε λίγο θα µιλήσει ο
δικός µας Πρόεδρος, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ του Γκίνες, καθώς µιλάει σε όλα τα νοµοσχέδια. Δεν νοµίζω να έχει ξανασυµβεί Πρόεδρος κόµµατος να µιλάει σε όλα τα νοµοσχέδια.
Αυτό όµως, είναι η αρχή του κόµµατος, εφ’ ω ετάχθη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Αυτά θέλαµε, αυτά υποσχεθήκαµε στον
κόσµο, αυτά προσπαθούµε να κάνουµε. Και εδώ µέσα υπάρχουν
πάρα πολλοί συνάδελφοι και προσωπικά εµένα, αλλά και τον
Πρόεδρο, ο οποίος κάνει εκποµπές µε γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά. Δεν αρνήθηκα σε κανέναν να πει την άποψή του. Ποτέ.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ιθαγένεια, ξεχάστε το. Δεν δίνετε ιθαγένεια και εξηγήσατε στις επιτροπές για ποιον λόγο. Νοµίζω ότι ο
όρος είναι άκυρος. Μπορείτε να δώσετε υπηκοότητα, µπορείτε
να πείτε ότι «κάνω πολιτογράφηση, δίνω διαβατήρια», γιατί δεν
είναι δυνατόν να δώσουµε ελληνική ιθαγένεια σε ανθρώπους, για
τους οποίους δεν γνωρίζουµε τίποτα.
Ήρθε ένα τσάρτερ, ένα αεροπλάνο την περασµένη εβδοµάδα
από την Ολλανδία, πτήση τσάρτερ να πάει να πάρει ορισµένους
πρόσφυγες, λέει, από τη Μυτιλήνη, από τη Μόρια για την Ολλανδία. Μάλιστα. Δεν πήρε κανέναν. Και ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Είστε και στην Κυβέρνηση. Δεν
πήρε κανέναν, γιατί δεν είχε κανένας χαρτιά. Ό,τι δηλώσουν
είναι. Τους δίνουµε ένα χαρτί, δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν
διαβατήριο, δεν έχουν τίποτα και τους δίνουµε ένα χαρτί ότι «λέγεται τάδε», «είναι τόσο χρονών». Πηγαίντε στα Καµένα Βούρλα,
που είναι τα προσφυγόπουλα να δείτε προσφυγόπουλα που είναι
κάτω από δεκαεννέα, είκοσι χρονών µε µούσια και τσιγάρο στο
στόµα, είκοσι, είκοσι δύο, είκοσι τριών χρονών. Τώρα θα φέρετε
στην Αττική από 16 χρονών και πάνω ασυνόδευτα. Τι δεκαέξι και
πάνω; Δηλαδή είκοσι, είκοσι δύο, είκοσι τριών χρονών άντρες, οι
οποίοι µπορεί να έχουν συµµετάσχει και σε παράνοµες πράξεις
στη χώρα τους, χωρίς να ξέρουµε ποιοι είναι, τους δίνουµε χαρτιά µε κάποιες διαδικασίες τις οποίες σωστά θεσπίζετε, εγώ δεν
λέω ότι δεν θεσπίζετε σωστά. Δεν είναι µόνο αυτό, είναι και από
άλλα κράτη. Αλλά δεν είναι δυνατόν όσο και να δυσκολέψουµε
τις εξετάσεις, να δώσουµε την ελληνική ιθαγένεια.
Για τους παλιννοστούντες οµογενείς µας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λάβετε µέριµνα. Έχω πάρα πολλά παράπονα. Κύριε
Υπουργέ, προσέξτε σας παρακαλώ και εσείς και ο Γενικός Γραµµατέας Ιθαγένειας, διότι οµογενείς από την Πρώην Σοβιετική
Ένωση καθυστερούν επίτηδες. Ενώ έχουν αριθµό πρωτοκόλλου
στα προξενεία και στην πρεσβεία, η διαδικασία παρακωλύεται. Δεν
ξέρω τι προβλήµατα υπάρχουν, εγώ προσπαθώ να δω τι γίνεται
κάθε φορά, διότι πάρα πολύς κόσµος, κυρίως από την περιοχή
της ανατολικής Αττικής, από το Μενίδι µου κάνει παράπονα. Προσπαθούµε ως κόµµα να δούµε τι συµβαίνει. Υπάρχουν όµως προβλήµατα, τα οποία πρέπει να λύσετε. Αυτοί οι άνθρωποι
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δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια, γιατί είναι από Έλληνες γονείς.
Είναι αποδεδειγµένα από Έλληνες γονείς, έχουν ελληνική συνείδηση. Άρα, λοιπόν, δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια και πρέπει
να τους διευκολύνουµε να την πάρουν. Αυτή είναι η κατάσταση,
την οποία θέλουµε να πούµε και ο όρος πολιτογράφηση πρέπει
να αναφέρεται σε συγκεκριµένα πράγµατα, όχι πολιτογραφούµε
για να δώσουµε την ελληνική ιθαγένεια.
Να πούµε δυο πραγµατάκια, κύριε Υπουργέ, για το θέµα των
ΟΤΑ. Φέρατε τον ν.4674 τον Μάρτιο του 2020, έναν νόµο για τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέροµαι στο άρθρο 24
του παρόντος νοµοσχεδίου. Μας λέγατε ότι «όταν γίνεται µια
πρόσληψη ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τέσσερις,
οκτώ, δώδεκα µήνες, για να µην είναι όµηρος της Κυβέρνησης,
εµείς καταργούµε το άρθρο αυτό». Έρχεστε τώρα και τι κάνετε;
Δεν ξέρω για ποιον λόγο -ίσως επειδή ζοριστήκατε, ίσως επειδή
εκβιαστήκατε από τους δικούς σας, ίσως επειδή υπήρχαν και άνθρωποι δικοί σας οι οποίοι είχαν προσληφθεί µε διαδικασία ορισµένου χρόνου και έπρεπε να τους βοηθήσετε- και αλλάζετε
αυτόν τον νόµο και επαναφέρετε τον παλιό, τον ν.2190/1994 που
υπήρχε, που επιτρέπει την ανανέωση του δωδεκαµήνου της σύµβασης µέχρι το τέλος ενός προγράµµατος. Άρα τι κάνετε πάλι;
Κάνετε το ίδιο πράγµα. Δώδεκα µήνες συν δώδεκα µήνες συν δώδεκα µήνες, τρία δωδεκάµηνα, άρα µπορούµε να του δώσουµε και
µονιµότητα. Αυτή η δουλειά γίνεται. Εσείς τον καταργήσατε, εσείς
τον ξαναφέρνετε. Και θέλω να ρωτήσω για ποιον λόγο τον ξαναφέρατε, αφού τότε λέγατε ότι «εµείς δεν θέλουµε οι εργαζόµενοι
να είναι όµηροι καµιάς κυβέρνησης, κανενός δήµου».
Υπάρχουν στοιχεία, όπως η «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία θα
τα ψηφίσουµε. Όµως, για να µην τρώω άλλο τον χρόνο, θα αναφερθώ στο άρθρο 28. Σε κάθε Υπουργείο βάζετε µια αυτοτελή,
γενική, ειδική γραµµατεία, η οποία συνίσταται από πενταµελές
συµβούλιο επιλογής προϊσταµένων. Σε αυτό το συµβούλιο επιλογής προϊσταµένων έρχονται άνθρωποι, οι οποίοι φοιτούν στο
σχολείο της δηµόσιας διοίκησης και σας λένε είναι άδικο αυτό
το οποίο κάνετε. Πρέπει να το δείτε. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να το
αφήσετε έτσι το άρθρο 28.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Άλλη µια απόδειξη είναι το άρθρο 34, για να καταλάβετε το
επιτελικό κράτος µέχρι ποιο σηµείο έχει πάει. Με τη δικαιολογία
της αναπτυξιακής πολιτικής και των νέων χωροταξικών διατάξεων, η Κυβέρνηση αντικαθιστά το άρθρο 376 του ν.4700/2020,
του δικού σας δηλαδή, και δηµιουργούνται υπηρεσίες δόµησης
σε κάθε δήµο, που θα στελεχώνονται από αρχιτέκτονες, αγρονόµους -δεν ξέρω αν υπάρχουν αγρονόµοι- τοπογράφους, µηχανικούς, πολεοδόµους µηχανικούς, πολιτικούς µηχανικούς,
δηλαδή άτυπα θα διορίζεται µια οµάδα ανθρώπων σε όλους τους
δήµους της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελληνική Λύση το παρόν νοµοσχέδιο, σας το είπαµε και από την πρώτη στιγµή στις επιτροπές, το καταψηφίζει. Επ’ ουδενί δεν δέχεται αυτόν τον όρο, τον
οποίο πάτε να εισάγετε στην ελληνική κοινωνία, την ελληνική ιθαγένεια. Έλληνας γεννιέσαι, Έλληνας δεν γίνεσαι, όπως Γερµανός
γεννιέσαι, Γερµανός δεν γίνεσαι, Αυστριακός γεννιέσαι, Αυστριακός δεν γίνεσαι. Μην µπερδεύουµε τις λέξεις. Νοµίζω ότι άµεσα
πρέπει αυτό να αλλάξει.
Επίσης, η πολιτογράφηση πρέπει να γίνει υπό ορισµένους
όρους και προϋποθέσεις. Μόνο όσοι είναι νόµιµα εισερχόµενοι
στη χώρα, πρώτον. Δεύτερον όσοι έχουν χαρτιά, διαβατήρια,
ταυτότητες και έρχονται στην πατρίδα µας και µπορούν να διασταυρωθούν µε τις χώρες τους, τις πρεσβείες και τις χώρες από
τις οποίες έρχονται. Και επίσης, ορισµένα άρθρα τα οποία είναι
προς σωστή κατεύθυνση θα ψηφιστούν. Τα υπόλοιπα άρθρα, τα
οποία δεν συµφέρουν την Ελληνίδα και τον Έλληνα δεν θα τα
ψηφίσει η Ελληνική Λύση.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Μέχρι να απολυµανθεί το Βήµα και να έλθει η ειδική αγορήτρια
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του ΜέΡΑ25, κ. Μπακαδήµα, να δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό
Υγείας, κ. Κοντοζαµάνη να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία του Υπουργείου
Υγείας στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
αποτελείται από δύο άρθρα. Το πρώτο αφορά τη σύντµηση προθεσµιών, για την προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων γιατρών ΕΣΥ,
η οποία ολοκληρώνεται τις επόµενες ηµέρες και αφορά την κάλυψη κυρίως θέσεων στις νεοσύστατες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Για τη συγκεκριµένη και µόνο προκήρυξη δροµολογούµε
τη µείωση του χρονικού διαστήµατος, που αφορά την κατάθεση
ενστάσεων, την επιλογή της θέσης και την αποδοχή του διορισµού, έτσι ώστε οι γιατροί που θα επιλεγούν να βρεθούν νωρίτερα
στις θέσεις αυτές.
Εποµένως, τονίζουµε ότι οι αλλαγές στα χρονικά αυτά διαστήµατα των προθεσµιών δεν επηρεάζουν σε καµµία περίπτωση και
σε κανένα σηµείο το σύνολο των υπόλοιπων προκηρύξεων που
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Επίσης, µε το δεύτερο άρθρο ρυθµίζουµε ένα θέµα που
αφορά την υπηρεσία ιατρών υπαίθρου και διασφαλίζει τη δυνατότητα της συµµετοχής στις εξετάσεις για ειδικότητα όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει την
υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µέχρι και την ηµέρα διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.
Με τον τρόπο αυτό, λύνουµε ένα ζήτηµα που απασχολεί µεγάλο αριθµό γιατρών οι οποίοι, παρ’ όλο που έχουν ολοκληρώσει
την υπηρεσία υπαίθρου, δεν έχουν λάβει τη σχετική βεβαίωση µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να δώσουν εξετάσεις. Εποµένως,
µε την ψήφιση αυτού του άρθρου δίνουµε τη δυνατότητα να πάρουν µέρος αυτοί οι γιατροί στις εξετάσεις και να λάβουν την ειδικότητά τους πιο γρήγορα και να είναι στη διάθεση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας ακόµα πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή
Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα εκτενέστατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
µε επτά κεφάλαια και πενήντα επτά άρθρα, το µεγαλύτερο κοµµάτι του οποίου αφορά την ιθαγένεια. Στόχος του φέρεται να
είναι η απλοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων πολιτών µε σκοπό και τη µείωση του µεγάλου
αριθµού εκκρεµών αιτήσεων πολιτογράφησης.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση η προτεινόµενη ρύθµιση
παραθέτει εκ νέου τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας
αλλοδαπός για να µπορέσει να πολιτογραφηθεί, έτσι ώστε η εξακρίβωση της γνώσης της ελληνικής ιστορίας, της γεωγραφίας,
του πολιτισµού και των θεσµών του πολιτεύµατος να έχει διακριτό χαρακτήρα µε την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας
γνώσεων για πολιτογράφηση και να διαφοροποιηθεί από την οικονοµική και κοινωνική του ένταξη.
Εάν επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, αν δηλαδή συγκεντρώσουν το 70% που έχει τεθεί ως βάση, οι αιτούντες αποκτούν το πιστοποιητικό και το δικαίωµα να προχωρήσουν σε
κατάθεση αίτησης πολιτογράφησης. Τα θέµατα δε των εξετάσεων προκύπτουν µέσα από τράπεζα θεµάτων.
Σχετικά µε τους αιτούντες που έχουν περάσει το εξηκοστό
δεύτερο έτος της ηλικίας τους ή αδυνατούν να λάβουν µέρος
λόγω διαγνωσµένης δυσκολίας σε γραπτές εξετάσεις προβλέπεται προφορική διαδικασία, µε αύξηση όµως του ορίου ηλικίας
από τα πενήντα πέντε έτη, όπως και ισχύει σήµερα. Πρόκειται
για αύξηση που θεωρούµε βέβαιο ότι θα οδηγήσει εκτός διαδικασίας µεγάλη µερίδα ανθρώπων που ζουν στη χώρα µας χρόνια
και έχουν ενσωµατωθεί πλήρως σ’ αυτήν.
Ταυτόχρονα, κρίνουµε πως για το θέµα της πιστοποίησης της
γλώσσας θα πρέπει -το είπα και στην επιτροπή- να προστεθούν
επιπλέον προβλέψεις για τους αλλοδαπούς εκείνους που είτε
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έχουν ένα άλλο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, είτε
έχουν αποδεδειγµένα εργαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη
χώρα µας ή εργάζονται µόνιµα ή για άλλους που έχουν πιστοποιηµένα παρακολουθήσει µαθήµατα σε ένα Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας µας, ακόµη κι αν δεν έχουν αποφοιτήσει
είτε γιατί επέλεξαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, είτε γιατί
δεν τις έχουν ολοκληρώσει.
Την ίδια στιγµή βλέπουµε -όπως επίσης επεσήµανα στην επιτροπή- πως δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τους αναλφάβητους αλλοδαπούς, όπως δεν βλέπουµε να υπάρχει, πέρα από την
προφορική διαδικασία -και θα πρέπει να δούµε ποιες περιπτώσεις περιλαµβάνει αυτή- µέριµνα για αλλοδαπούς που είναι
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά επιθυµούν να λάβουν µέρος στις
εξετάσεις και να πολιτογραφηθούν Έλληνες πολίτες.
Θεωρητικά πάντα η µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
απονοµής ιθαγένειας και ο συνακόλουθος ανασχεδιασµός στις
διαδικασίες πολιτογράφησης θα συµβάλει στην αντικειµενική,
διαφανή και γρήγορη απόδοση της ιθαγένειας σε εκείνους που
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις αλλά και θα εξαλείψει πηγές
διαφθοράς και πελατειακές σχέσεις.
Γιατί είπα θεωρητικά: Γιατί δυστυχώς στη θεωρία µένουν όλα
αυτά αν δούµε πιο κοντά το νοµοθέτηµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου µετατρέπει τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας από αλλοδαπούς
που διαµένουν µόνιµα στη χώρα, εργάζονται σε αυτήν και εν ολίγοις πληρούν όλα τα κριτήρια σε ένα ζήτηµα ταξικό και εισοδηµατικό.
Πάµε να δούµε όµως γιατί το λέµε αυτό. Κατ’ αρχάς ας ξεκινήσουµε από τα παράβολα και το κόστος της συνολικής διαδικασίας. Πλέον το κόστος των παραβόλων, µετά από τη µείωση
που έγινε, από τα 800 ευρώ πηγαίνει στα 700 ευρώ. Θεωρούµε
πως είναι ένα ποσό που είναι εξαιρετικά υψηλό για πάρα πολλούς ακόµη.
Βέβαια -ας είµαστε ειλικρινείς- το πραγµατικό κόστος για κάποιον που θα θέλει να εκκινήσει τη διαδικασία πολιτογράφησης
θα εκτιναχθεί. Μπορεί να φτάσει και κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Όταν θα πρέπει να δώσουν πανελλήνιες αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα, και το θεωρώ δεδοµένο και συµφωνούµε και το ανέφεραν
πολλοί συνάδελφοι πριν από εµένα, κάποιοι που έχουν την οικονοµική δυνατότητα θα απευθυνθούν σε επαγγελµατίες για την
προετοιµασία τους, σε φροντιστήρια, και καθηγητές ιδιαίτερων
µαθηµάτων. Πρόκειται για γεγονός που µετατρέπει την όλη διαδικασία σε µια διαδικασία εξόχως ταξική καθώς, πέρα από το ότι
είναι βέβαιο ότι θα δούµε φροντιστήρια προετοιµασίας για τις
εξετάσεις, άνθρωποι που έχουν την οικονοµική δυνατότητα και
µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, θα προχωρούν και
θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία δίνοντας εξετάσεις. Άλλοι που
δεν θα µπορούν, θα προσπαθούν να διαβάζουν µόνοι τους, µόνοι
τους να κατανοήσουν τα αντικείµενα και να προσπαθήσουν να
πετύχουν µια τόσο υψηλή βάση µε δυστυχώς αυξηµένες τις πιθανότητες αποτυχίας. Έτσι ανοίγουµε το παράθυρο και την
πόρτα για τη δηµιουργία παραπαιδείας και στο πλαίσιο της προετοιµασίας για τις εξετάσεις ιθαγένειας.
Όλοι έχουµε καταδικάσει την παραπαιδεία. Τώρα δυστυχώς
βλέπουµε να δηµιουργείται µια κερκόπορτα. Ειδικά, µάλιστα, µε
τη θέσπιση της υψηλότατης βάσης, 70% η Κυβέρνηση δείχνει να
«σπρώχνει» τους αλλοδαπούς στα φροντιστήρια και να δηµιουργεί συνειδητά µια νέα αγορά, τα φροντιστηριακά µαθήµατα για
τις εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας για πολιτογράφηση,
καθώς δεν έχει ληφθεί και δεν ξέρουµε αν είναι στις προθέσεις
της Κυβέρνησης να ληφθεί κάποια πρόνοια για δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Όµως είναι µαθηµατικά βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πως ο ιδιωτικός τοµέας θα σπεύσει να καλύψει αυτό το κενό που
έχει αφήσει ο δηµόσιος, δίνοντας τη δυνατότητα και δηµιουργώντας φροντιστηριακά µαθήµατα και φροντιστηριακά πακέτα
προετοιµασίας.
Φυσικά ακόµη προσπαθούµε να καταλάβουµε πώς προέκυψε
µια τόσο υψηλή βάση. Ήταν 80% και πήγε στο 70%. Σε άλλες
χώρες, για παράδειγµα στη Γερµανία, είναι 50% στις αντίστοιχες
εξετάσεις. Όµως και το παράβολο είναι εξαιρετικά υψηλό σε
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εµάς. Στη Γερµανία το αντίστοιχο παράβολο για την αίτηση πολιτογράφησης είναι 255 ευρώ για τους ενήλικες και 51 ευρώ για
τους κάτω των δεκαέξι ετών. Ακόµη και το παράβολο για την εξέταση γνώσεων, το κόστος του οποίου είναι µηδενικό δεδοµένου
ότι η βάση είναι έτοιµη και είναι πολλαπλών επιλογών, είναι ξεκάθαρα ελληνική πρωτοτυπία. Στις αντίστοιχες εξετάσεις στη
Γερµανία το κόστος είναι µόλις 25 ευρώ.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η προφορική συνέντευξη από υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας οι οποίοι αυθαίρετα
θα µπορούν να απορρίψουν αιτήσεις ανθρώπων που πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη -το είπαµε
κι εµείς, το είπαν και οι φορείς, το είπε και ο Συνήγορος του Πολίτη- για προσθήκη ενός εξω-υπηρεσιακού µέλους που θα προσέδιδε στη συνολική διαδικασία, στην αξιοπιστία και την
αµεροληψία της όλης διαδικασίας.
Την ίδια στιγµή ο Γενικός Γραµµατέας Ιθαγένειας αποκτά τη
δυνατότητα µε µία του απόφαση να απορρίψει µαζικά αιτήσεις
πολιτογράφησης µε καθαρά ταξικά και εισοδηµατικά κριτήρια.
Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να καθορίζει το ύψος του απαιτούµενου ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος καθώς και τα
ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκµήρια οικονοµικής ένταξης. Με άλλα λόγια, µπορεί να θέσει ένα τέτοιου ύψους ελάχιστο
ετήσιο εισόδηµα που µόνο ορισµένοι, πολύ λίγοι πλούσιοι αλλοδαποί θα συγκεντρώνουν. Άρα µόνο αυτοί θα έχουν και το δικαίωµα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
Ακόµη υποχρεούται να θέσει το ελάχιστο ετήσιο εισοδηµατικό
κριτήριο που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο σύνολο
των µηνιαίων αποδοχών ενός ανειδίκευτου εργάτη. Άρα πρακτικά
αποκλείονται όλοι εκείνοι οι αλλοδαποί οι οποίοι, εργαζόµενοι
στη χώρα µας, έχουν πέσει θύµατα εκµετάλλευσης από τους εργοδότες τους, ιδίως όταν ζούµε σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο, σε
συνθήκες πλήρους ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
και αλµατώδους αύξησης της αδήλωτης εργασίας.
Και για να κλείσω το κεφάλαιο της ιθαγένειας θα ήθελα να πω
τα εξής. Θεωρούµε ως ΜέΡΑ25 πως έχουµε χρέος να βοηθήσουµε όλους τους ανθρώπους που πληρούν τα κριτήρια να πολιτογραφηθούν ευκολότερα και όχι να θέτουµε επιπλέον εµπόδια
µε υπέρογκα παράβολα και άπιαστες βάσεις µετατρέποντας την
προσπάθεια απόκτησης ιθαγένειας σε µια διαδικασία για λίγους
και έχοντες.
Δεύτερο κεφάλαιο, επιλογή διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα.
Δεν µπορούµε παρά να αναρωτηθούµε αν και αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία εντάσσεται στην αριστεία και στο επιτελικό κράτος.
Γιατί ας είµαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο
αριστεία δεν έχουµε δει αυτούς τους µήνες διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας.
Τι έχουµε δει; Έχουµε δει τοποθετήσεις στελεχών της κυβερνώσας παράταξης σε θέσεις ισχύος, σε δηµόσιους φορείς, στελέχη που δεν κατάφεραν να εκλεγούν Βουλευτές, αλλά γίνονται
γενικοί γραµµατείς, τοποθετήσεις υµνητών της χούντας σε θέσεις γενικών γραµµατέων, όταν τους παύουµε από γενικούς
γραµµατείς τους κάνουµε ειδικούς συµβούλους, τοποθετήσεις
ναζιστών σε θέσεις υπευθύνων σε δοµές προσφύγων, απευθείας
αναθέσεις µασκών σε εταιρείες αµορτισέρ, µασκών σε εταιρείες
εποχιακών ειδών. Πραγµατικά θα µπορούσα να συνεχίσω, ο κατάλογος είναι ειλικρινά µεγάλος.
Τώρα το να έρχεστε να προτείνετε ότι θα νοµοθετήσετε για τη
δηµοκρατική τοποθέτηση των διοικήσεων στο δηµόσιο είναι το
λιγότερο οξύµωρο, κυρίες και κύριοι της Συγκυβέρνησης.
Ειδικότερα προχωρώντας δεν µπορώ να µην σταθώ στα άρθρα
20 έως 23 µε τα οποία εισάγεται µια σειρά ρυθµίσεων αναφορικά
µε την επιλογή των διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα, ρυθµίσεις που
συνιστούν πρακτική άνισης µεταχείρισης, αλλά και διάκρισης σε
βάρος των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης,
καταστρατηγώντας έτσι τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές
και έννοιες της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Πιο συγκεκριµένα η σύνθεση της πενταµελούς επιτροπής επιλογής δείχνει να προωθεί ξεκάθαρα, αδιαφανή και κοµµατικά κριτήρια σε βάρος πάντα της αξιοκρατίας, καθώς τρία από τα πέντε
µέλη θα πρέπει να είναι πολιτικές επιλογές του Υπουργού, ενώ
στην ευχέρεια του αφήνεται και η τελική επιλογή του υποψηφίου
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που θα καλύψει µια θέση. Ταυτόχρονα φαίνεται να εξισώνεται η
εµπειρία σε ιδιωτικό και δηµόσιο και να ενισχύεται η τάση για
στελέχωση του δηµοσίου µε µετακλητούς υπαλλήλους.
Θα πρέπει θεωρούµε αντιθέτως όλων αυτών και αυτής της
πρακτικής να φροντίσουµε για την αξιοποίηση µε αξιοκρατικά
πάντα και ορθά κριτήρια του ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί σήµερα στο δηµόσιο τοµέα και φυσικά πάντα να µεριµνούµε
για τη συνεχή κατάρτιση, επιµόρφωση και εξειδίκευση του.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών
συµβουλίων των νοσοκοµειακών ιδρυµάτων της χώρας. Και φυσικά και αυτό το κεφάλαιο δεν µπορεί να εξετασθεί ανεξάρτητα
από τα όσα έχουµε δει να συµβαίνουν στο χώρο της υγείας από
τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία.
Και εδώ ρητορική είναι η ερώτηση, αλλά θα τα υπενθυµίσω, τι
είδαµε; Σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα τοποθετήθηκαν διοικητές και αναπληρωτές διοικητές γαλάζια στελέχη, πολιτευτές της
Νέας Δηµοκρατίας που προσπάθησαν ή προετοιµάζονταν να κατέβουν στις εθνικές εκλογές, δεν εξελέγησαν οπότε ας είµαστε
µεγαλόψυχοι κάπου θα έπρεπε να βολευτούν και αυτοί για τις
υπηρεσίες τους στο κόµµα χωρίς φυσικά να έχει εξετάσει κανείς
αν έχουν επαφή και αν µπορούν να διοικήσουν ένα νοσοκοµείο.
Και όχι µόνο τοποθετήθηκαν και όχι µόνο ξεπλήρωσε η Νέα
Δηµοκρατία το χρέος της προς αυτούς, αλλά σε πάρα πολλές
περιπτώσεις µε κορυφαία όλων -και δεν θα σταµατήσω να το λέω
όσο είµαι Βουλευτής Β’ Πειραιά- το Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου
ο αναπληρωτής διοικητής χαίρει πλήρους κάλυψης και έχει την
πλήρη ευχέρεια δράσης, είναι πρακτικά σαν να καλύπτεται από
έναν µανδύα προστασίας ό,τι και αν κάνει ακόµη κι αν γκρεµίζει
κλινικές, ακόµη και αν κλείνει κλινικές κανείς δεν λογοδοτεί.
Με τις διατάξεις τώρα του υπό συζήτηση νοµοθετήµατος επιχειρείτε να ρυθµίσετε τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων των νοσοκοµείων όταν εδώ και καιρό φωνάζουµε έχοντας
καταγγελίες από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΕΝΓΕ και άλλα σωµατεία
πως δεν υπάρχει εκπρόσωπος εργαζοµένων σε πάρα πολλά υπηρεσιακά συµβούλια. Ας ελπίσουµε ότι αυτό θα λυθεί.
Προχωράω τώρα στο κεφάλαιο πέντε και στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Το έχουµε πει από την αρχή είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό πρόγραµµα, συνδράµει και στηρίζει συµπολίτες µας που είναι σε δυσχερέστερη θέση ειδικά την περίοδο της
πανδηµίας, γι’ αυτό και θα πρέπει και εµείς να το στηρίξουµε. Το
έργο που επιτελούν οι εργαζόµενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι
πραγµατικά αξιοσηµείωτο και πρέπει να µεριµνήσουµε και για
την καλύτερη στελέχωση του προγράµµατος, γιατί η υποστελέχωση είναι ένα τεράστιο θέµα, αλλά για τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων.
Κεφάλαιο έκτο και διατάξεις για την λειτουργία των ΟΤΑ. Εδώ
δεν µπορούµε να µην διαφωνήσουµε µε την υπερβολική µεταφορά αρµοδιοτήτων στις οικονοµικές επιτροπές των δήµων,
αφήνοντας ουσιαστικά τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια
µε ελάχιστες, κάτι που έρχεται να ολοκληρώσει αυτό που έγινε
µε ένα πρώτο βήµα τον Αύγουστο του 2019 µε το τότε νοµοθέτηµά σας που σαν στόχο είχε τη διασφάλιση της κυβερνησιµότητας των δήµων.
Προχωράτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σε σταδιακή και σχεδιασµένη αποδυνάµωση των συλλογικών οργάνων
και υπέρµετρη ενίσχυση των εκτελεστικών και όχι για να αυξηθεί
η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, αλλά για να υλοποιήσετε
τις δικές σας στοχεύσεις.
Παράλληλα πέρα από την αποδυνάµωση των δηµοτικών συµβουλίων έχουµε και την αποψίλωση των ειδών. Η ελάχιστη στελέχωσή τους ορίζεται στο 40% των θέσεων κάθε κατηγορίας
προσωπικού της οικείας διεύθυνσης. Δηλαδή, θεωρείται πως
πέντε µηχανικοί επαρκούν για να λειτουργήσουν οι ΔΟΜ όταν
µάλιστα δε γίνεται καµία αναφορά σε κλάδο ειδίκευσης ή επαγγελµατικά δικαιώµατα µε το προβλεπόµενο στελεχιακό δυναµικό
να µην είναι µείνει µε τίποτε επαρκές. Μας το είπαν οι φορείς,
µας το λένε άνθρωποι που µιλάµε καθηµερινά καθώς αν σκεφτούµε ότι σε µικρότερους δήµους της χώρας ο δήµαρχος αναγκάζεται να υπογράφει χωρίς να έχει γνώσεις µηχανικού, γιατί δεν
υπάρχει µηχανικός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ΜέΡΑ25 έχουµε δηλώσει
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από την αρχή από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ότι θα
καταψηφίσουµε το νοµοθέτηµα επί της αρχής, φυσικά στηρίζοντας τις όποιες θετικές επιµέρους διατάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΜέΡΑΣ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο σας παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω τις ακόλουθες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος
Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης,
κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω τελείως διαφορετικά. Σήµερα πέθανε ένα εικοσιπεντάχρονο παιδί, ένας αστυνοµικός, ο οποίος είχε ένα τροχαίο δυστύχηµα πριν µερικές µέρες,
ο Αντώνης Νίκου. Κανένας δεν τον θυµήθηκε. Κανείς δεν είπε για
αυτόν τίποτα. Είπαµε διάφορα εδώ µέσα, αλλά αυτούς που υπηρετούν την πατρίδα τους ξεχνάµε πολύ εύκολα όλοι µας είτε διαφωνούµε ιδεολογικά είτε συµφωνούµε ιδεολογικά. Σηµασία έχει
να αποτίσουµε φόρο τιµής σε καθέναν ξεχωριστά, σε καθέναν ο
οποίος προστατεύει εµάς για να είµαστε σήµερα εδώ, προστατεύει την πατρίδα για να κοιµόµαστε ήσυχοι τα βράδια. Δυστυχώς τα ξεχνάµε.
Προχωράω τώρα για λίγο στο νοµοσχέδιο. Για τη Χρυσή Αυγή,
τη ναζιστική αυτή εγκληµατική οργάνωση θα µιλήσω σε λίγο. Ιθαγένεια, υπηκοότητα. Έχετε την τάση στα κόµµατα, στο ΣΥΡΙΖΑ,
στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνηµα Αλλαγής, στη Νέα Δηµοκρατία να βαφτίζετε, κύριε Υπουργέ το κρέας - ψάρι. Σας είχα πει και σε προηγούµενη οµιλία µου άλλο ιθαγένεια, άλλο πολιτογράφηση.
Ουσιαστικά δίνετε υπόσταση σε κάτι που δεν υπάρχει. Βαφτίζετε
το κρέας - ψάρι µε ένα άκοµψο τρόπο.
Δεν είναι νοµικίστικο θέµα το γένος, η γενιά, η ρίζα. Ο παππούς
του κ. Θεοδωρικάκου δεν φαντάζονταν ποτέ ότι µετά από δυο ή
τρεις δεκαετίες ή πενήντα ή εβδοµήντα χρόνια ή εκατό χρόνια
το γένος των Ελλήνων θα µεταφερόταν στον κάθε Πακιστανό,
Μπαγκλαντεσιανό ή δεν ξέρω τι άλλο Αφγανό. Άλλο ιθαγένεια,
άλλο υπηκοότητα και άλλο πολιτογράφηση.
Και αν θέλετε να κάνουµε και λίγα µαθήµατα ελληνικών για το
τι σηµαίνει ιθαγένεια. Ιθύς είναι ο ευθύς, ο κατ’ ευθείαν βαίνων ελληνική γλώσσα, δεν θα τρελαθούµε τελείως- και γένος είναι
γενέσθαι, γίγνοµαι, η γέννηση. Πώς µπορεί ένας Σουδανός έχει
γένος ελληνικό; Δεν γίνεται, αυτό δεν καταλαβαίνετε και αφορά
ουσιαστικά το γένος ως εντοπιότητα ως αυτοχθονία.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα θέµα µε
την αυτοχθονία. Είναι αντινατιβιστής, το έχει πει ο ίδιος, το έχει
δηµοσιοποιήσει, το αντιλαµβάνοµαι. Δεν µπορώ, όµως, να δεχθώ
ότι ο παππούς µου, ο Κυριάκος, θα πίστευε ότι κάποια στιγµή αν
γινόταν Βουλευτής ο δικός του ο εγγονός θα έδινε γένος ελληνικό και σε άλλους, οι οποίοι δεν το δικαιούνται. Πολιτογράφηση,
υπηκοότητα κάντε το. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιµένετε στο
γένος. Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι νοµικός όρος και θα το πω έτσι για τους νοµικούς, για
τους έγκριτους νοµικούς που κάθονται εδώ µπροστά, τον εισηγητή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Είναι νοµικός όρος η
υπηκοότητα, η ιδιότητα του πολίτη ενός κράτους. Είναι νοµικός
όρος, χορηγείται µε νόµους ανθρώπων. Το γένος δεν χορηγείται
µε νόµο ανθρώπων. Δεν δικαιούται ο άνθρωπος να νοµοθετήσει
γένος, δεν το καταλαβαίνουµε αυτό; Δεν το αντιλαµβανόµαστε;
Υπάρχει µεγάλη σύγχυση εννοιών και το κάνετε συνολικά. Κάθε
φορά βαφτίζετε το κρέας ψάρι.
Θα δώσω ένα παράδειγµα για την επικινδυνότητα αυτής της
συµπεριφοράς της Νέας Δηµοκρατίας. Κτήση ιθαγένειας το
2018 είκοσι οκτώ ανά χίλιους κατοίκους, δηλαδή 2,8%, κύριε
Υπουργέ, ανά εκατό. Πόσο είναι το εκλογικό όριο, όταν δίνεις
εσύ αφειδώς ιθαγένειες, πολιτογραφήσεις, υπηκοότητες; Είναι
3%, δηλαδή αν πάµε µε τη λογική σας, σε λίγο µπορεί να έχουµε
και µουσουλµανικό κόµµα στην Ελλάδα. Ούτε τα προσχήµατα
δεν καταλαβαίνετε. Είναι όντως αντιφατικά τα στοιχεία -τα οποία
έχω και θα καταθέσω στα Πρακτικά- για να καταλάβετε ότι κάνετε εγκλήµατα. Το 2018 µόνο είχαµε 2,8% ιθαγένειες.
Σε τι κινδύνους µπαίνουµε; Ακούστε. Για µένα νοµοθετεί η Νέα
Δηµοκρατία χωρίς να σκέφτεται -και αυτό είναι το περίεργο- το
αύριο. Ο πολιτικός κατά την τελολογική ερµηνεία -το έλεγαν οι
πρόγονοί µας- πρέπει να προβλέπει τις εξελίξεις και όχι να τις
καταστέλλει, όπως έγινε χθες έξω από τον Άρειο Πάγο. Θα τα
πούµε σε λίγο αυτά.
Προϋπόθεση κτήσης ιθαγένειας να µην αποτελεί, λέτε, κίνδυνο
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για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Αυτός είναι ο «φερετζές»,
κύριε Υπουργέ, για να µην πω το υπόλοιπο. Γιατί το λέω «φερετζέ»; Βάζετε αυτό, αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα ότι πετάνε τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα αυτοί οι άνθρωποι.
Έρχονται πράκτορες µαζί µε τους λαθροµετανάστες, πρόσφυγες, µετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους. Δεν µε ενδιαφέρει στο
κάτω-κάτω της γραφής. Όµως τα πετάνε, τα σκίζουν, τα καίνε.
Πώς ξέρετε ότι είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια;
Εδώ, κύριε Υπουργέ µου, ο Χασάν Ασµάν Αµάν Οσλάν -έτσι
λέγεται- ήρθε χωρίς έγγραφα. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ήρθε µε πέντε επίθετα, έξι ονόµατα, επτά διευθύνσεις κατοικίας
και έξι χώρες προελεύσεως. Πώς ξέρετε ότι είναι επικίνδυνος ή
ακίνδυνος; Ρωτώ εσάς. Πώς γίνεται τόσο εύκολα να νοµοθετείτε
στο πόδι; Είναι απίστευτα αυτά που κάνετε.
Και επειδή µου λέτε πολλές φορές ότι έχω µία αντίληψη για
τα ακατοίκητα νησιά, εγώ θα επιµείνω σε αυτό. Είναι η µόνη λογική πρόταση. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω πως η Αριστερά δέχεται συνθήκες Μόριας. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς δέχεστε
συνθήκες Σάµου και Χίου, εσείς, οι ανθρωπιστές της Αριστεράς.
Πώς δέχονται οι ανθρωπιστές της Νέας Δηµοκρατίας να ζουν άνθρωποι µέσα στις λάσπες, στα µικρόβια, χωρίς αποχετεύσεις;
Τι λέει η Ελληνική Λύση; Στα ακατοίκητα νησιά, µε δοµές ανθρώπινες, µε ψύξη, θέρµανση για να δούµε ποιοι είναι νόµιµοι
και να απελαθούν οι άλλοι. Είναι το πιο απλό απ’ όλα χωρίς να
δηµιουργείς εκρηκτικά µείγµατα στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς
να δηµιουργούνται ανακλαστικά ρατσιστικά, αν θέλετε. Αφήστε
που οι µεγαλύτεροι ρατσιστές -θα σας το πω ευθέως- είναι οι
Πακιστανοί µε τους Αφγανούς. Σκοτώνονται µεταξύ τους, ο ένας
µισεί τον άλλο.
Ο ρατσισµός τους είναι απίστευτος για όσους ξέρετε τι σηµαίνει να µένετε µε ανθρώπους από το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν.
Οι µεγαλύτεροι ρατσιστές είναι αυτοί που κάνουν κλειτοριδεκτοµή σε γυναίκες. Οι µεγαλύτεροι ρατσιστές είναι αυτοί που φοράνε µπούργκα σε γυναίκες. Οι µεγαλύτεροι ρατσιστές είναι
αυτοί που κλειδώνουν τις γυναίκες σπίτι τους και παντρεύονται
έξι. Αφήστε λοιπόν τα ευφυολογήµατα περί ρατσισµού και δείτε
τη λογική, την κοινή λογική. Χρειάζεται λίγο µυαλό, όχι πολύ
µυαλό. Και επιµένω σε αυτό.
Όσο για τις εξετάσεις, κύριε Υπουργέ, θα σας πω τι είπε ο
Μπόρις Τζόνσον και η κυβέρνηση της Αγγλίας. Η κυβέρνηση, λοιπόν, της Αγγλίας νοµοθετεί αυτό που λέµε εµείς, ακατοίκητα
νησιά, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε; Μάλιστα µαλώνουν γιατί είναι
πολύ µακριά. Είναι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια µίλια µακριά από
την Αγγλία, γιατί τα ακατοίκητα νησιά στην Αγγλία έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν µπορούν να τους πάνε εύκολα και γίνεται
ο χαµός!
Μάλιστα λένε ότι για όσους επιχειρούν να εισβάλουν παράνοµα στη χώρα από τη θάλασσα -η Μεγάλη Βρετανία- αιτούντες
άσυλο, κρατούνται σε κλειστά κέντρα, θαλάσσιες πλατφόρµες
πετρελαίου που δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Αν τολµούσα να το
πω εγώ αυτό, θα µου λέγατε εδώ «Μα, τι λέει ο άνθρωπος; Θαλάσσιες πλατφόρµες;». Το κάνουν στην Ευρώπη.
Η δε Δανία, κύριε Υπουργέ, έχει ένα συγκεκριµένο ακατοίκητο
νησί, όπου εκεί οδηγούνται όλοι οι αιτούντες άσυλο, ελέγχονται
υγειονοµικώς, νοµικώς και µετά µεταφέρονται, αν µεταφέρονται,
όπου µεταφέρονται. Εσείς τους παίρνετε από τη Λέσβο, τους
πάτε όπου θέλετε. Στο Πεντάγωνο; Πεντακόσια άτοµα τα πάτε
στο Πεντάγωνο από δεκαέξι ετών και πάνω; Είστε µε τα καλά
σας; Στο Πεντάγωνο; Τους πάτε στο Τυµπάκι, στην Αγχίαλο, που
είναι η 116 Πτέρυγα Μάχης των αεροσκαφών µας;
Καταλαβαίνετε τι κάνετε; Γιατί σας επαναλαµβάνω ότι δεν ξέρουµε ποιοι είναι. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί,
αλλά δεν ξέρουµε αν πραγµατικά ο Χασάν, που δηλώνει Χασάν,
είναι Χασάν ή δεν είναι πράκτορας της ΜΙΤ ή δεν ξέρω τι άλλο.
Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά.
Λέτε για εξετάσεις. Έχετε διαβάσει τις εξετάσεις που γίνονται
στη Δανία και στη Γερµανία, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν αντιγράφετε αυτές; Να σας πω εγώ γιατί δεν τις αντιγράφετε. Γιατί όλοι
αυτοί θα αποτύχουν. Γιατί εγώ που µεγάλωσα στη Γερµανία για
να γίνω -στα δεκαοκτώ µου, παρακαλώ!- να πολιτογραφηθώ Γερµανός και να πάρω διαβατήριο -που δεν το πήρα ποτέ µου, δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

το επέλεξα- έπρεπε να περάσω από ιατρικές εξετάσεις και από
τους εκατό που πηγαίνουν, οι ενενήντα κόβονται, γιατί είναι πολύ
αυστηρές οι εξετάσεις.
Τώρα θα µου πείτε, ο Πακιστανός θα ξέρει την ελληνική ιστορία και τον Κολοκοτρώνη ή θα ξέρει για την επανάσταση του ‘21
και τον Παλαιών Πατρών Γερµανό, το ρασοφόρο; Τώρα πλάκα
κάνουµε; Κοροϊδεύουµε τον κόσµο;
Έτσι όπως κάνει η Νέα Δηµοκρατία, θα κάνει την Ελλάδα «Ελλαδιστάν». Καταλάβετέ το, κάνετε τη χώρα «Ελλαδιστάν». Ανεξέλεγκτη ιθαγένεια δίνετε στον οποιονδήποτε. Και αυτό, πέρα
από επικίνδυνο, -θα σας το πω ευθέως- είναι και αλλοίωση και
του εκλογικού σώµατος και του πληθυσµού, αλλά κυρίως της
ίδιας της υποστάσεως ενός ολόκληρου έθνους που υπάρχει
δέκα χιλιάδες χρόνια. Μιλάµε για την ιθαγένεια. Πρέπει να το καταλάβετε.
Πάµε τώρα στα υπόλοιπα. Την Κύπρο την αφήσατε µόνη. Σήµερα έχουµε έναν τρίτο Αττίλα στην Κύπρο, στα Βαρώσια. Ο
Πρωθυπουργός αρχίζει τα λιβάνια και τα ευχολόγια. Εύχοµαι, ελπίζω, έκανε και δήλωση. Λέει ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι και
µόνο αυτό είναι παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Σιγά τα
ωά! Από το ‘74 ακούω ΟΗΕ. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός
ακόµη ελπίζει στον ΟΗΕ, σηµαίνει ότι οι φρούδες ελπίδες του θα
γίνουν ακόµη µία εθνική ήττα για την Ελλάδα. Αυτό είπε σήµερα
ο Πρωθυπουργός.
Από την άλλη, αυτό που κάνει η Τουρκία σήµερα στα Βαρώσια,
κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι πολύ απλό. Δεν τιµά καµµία υπογραφή της. Δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο, δεν σέβεται τίποτα από τη διεθνή νοµιµότητα. Πώς λοιπόν πάµε σε διάλογο;
Πώς σήµερα ο Δένδιας βλέπει τον Τσαβούσογλου, δίνουν τα
χέρια και µιλάνε για διάλογο; Σήµερα πριν από λίγα λεπτά το
έκανε ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών. Πώς είναι δυνατόν
να το κάνει αυτό; Για να το συζητήσουµε σοβαρά. Με ποιον συζητάµε;
Για µας υπάρχει µία λύση, διάλογος τέλος. Διάλογο µε φασίστες ναζιστές δεν κάνει ποτέ η Ελλάδα, µε κανέναν αυταρχικό
σφαγέα πολιτών και εθνών! Τέλος, δεν συζητάµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα πω για την Αρµενία, που ακόµα περιµένω.
Μπήκε στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής, αλλά έφυγε.
Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον είδε εµένα. Γιατί ακόµα φέρνει το θέµα
της Μακεδονίας στη Βουλή και την εξεταστική που ζητήσαµε. Ζητήσαµε ένα ψήφισµα και για τους Αρµένιους, να βγάλει ελληνική
Βουλή ένα ψήφισµα συµπαραστάσεως, όπως οι Αρµένιοι έβγαλαν όταν το «Ορούτς Ρέις» και το «Γιαβούζ» ήταν στα δικά µας
χωρικά ύδατα και στη δική µας υφαλοκρηπίδα και στη δική µας
ΑΟΖ. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δηµοκρατία; Γιατί δεν το κάνετε,
κύριε Υπουργέ; Τόσο πολύ φοβάστε µην σας τραβήξει το αυτί η
Αµερική ή η Γερµανία, επειδή έχουν καλές σχέσεις µε το Αζερµπαϊτζάν;
Πάµε τώρα στους ναζιστές. Κύριοι συνάδελφοι, πολλοί από
εσάς έχετε κοντή µνήµη. Και το λέω εγώ ο οποίος έχω υποστεί
τεράστια ύβρη -ειλικρινά το λέω αυτό- σε βαθµό αισχίστου είδους και απειλές στην οικογένεια κ.λπ., από τους ναζιστές. Γιατί
ήµουν αυτός που έλεγα ότι οι ναζί δε χωρούν στην Ελλάδα, ότι
ο ναζισµός δεν έχει σχέση µε τον ελληνισµό και την ελληνικότητα. Ήµουν το µαύρο πρόβατο για αυτούς.
Εγώ δεν θα µείνω σε αυτό που είπε ο κ. Ραγκούσης, για το αν
πρέπει να φέρουµε τροπολογία για να αφαιρεθούν τα πολιτικά
δικαιώµατα. Επειδή όµως είµαι ανάστροφο µυαλό, θα σκεφτώ
κάτι άλλο. Μαζί µε τους ναζί, κύριοι Υπουργοί, γιατί δεν τολµάτε
να πείτε ποτέ ποιους βόλεψαν οι κύριοι; Γιατί δεν το λέτε, κύριε
Θεοδωρικάκο;
Να σας το πω εγώ. Διότι αυτή η καινούργια ποινική δικονοµία
που έφτιαξαν, κύριε συνάδελφε, βολεύει εκβιαστές, νονούς της
νύχτας, συµµορίες, εγκληµατικές οµάδες, ληστές εµπόρους ναρκωτικών, εµπόρους όπλων, σωµατεµπόρους, δουλεµπόρους,
απάτες οµαδικές και τροµοκρατικές οργανώσεις. Αυτό που
έκανε το ΣΥΡΙΖΑ µε τον νέο Ποινικό Κώδικα βόλεψε όλες αυτές
οι συµµορίες, µαζί µε την εγκληµατική συµµορία της Χρυσής
Αυγής. Όλοι µιλάνε για τη Χρυσή Αυγή. Αυτή δικάστηκε, θα τα
πούµε σε λίγο.
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Οι υπόλοιποι που απαλλάχθηκαν µε αυτή την ευεργετική διάταξη ψάξατε να βρείτε στη Νέα Δηµοκρατία ποιοι είναι; Το ψάξατε καθόλου; Ποιοι είναι αυτοί; Ποιοι είναι οι σωµατέµποροι,
ποιοι είναι οι έµποροι όπλων, ποιοι είναι οι έµποροι ναρκωτικών,
ποιες είναι οι οµάδες κρούσης, οι τροµοκρατικές που ήταν φυλακή;
Εγώ πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι κάνατε ένα λάθος. Πέσατε στην παγίδα των έξυπνων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκαναν ειδικά
για τη Χρυσή Αυγή οι κύριοι αυτοί. Όχι! Για κάποιους φίλους από
τα παλιά, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν από την ιστορία αυτή. Και
βγήκαν και τα ναζισταριά πάνω στον «αφρό» και το εκµεταλλεύτηκαν. Για να µιλάµε σοβαρά στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία δεν µπορείτε να την
πείτε, δεν τη λέτε, για να µάθει ο Έλληνας ότι οι δουλέµποροι,
οι σωµατέµποροι, οι έµποροι ναρκωτικών, οι ληστές, οι εκβιαστές
και οι νονοί της νύχτας είχαν απαλλακτικό µε τη νέα ποινική δικονοµία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαλλακτικό µε την έννοια ότι ήταν
τρία-τέσσερα χρόνια φυλακή και έφευγαν.
Το καταλάβαµε, κύριοι συνάδελφοι; Γιατί δεν τα λέµε εδώ
µέσα; Μείναµε στη Χρυσή Αυγή. Θα τα πούµε για την Χρυσή
Αυγή. Όµως, µαζί µε αυτούς πέρασαν και άλλοι πίσω από την
ιστορία της Χρυσής Αυγής και βγαίνουν και άλλοι µε ευεργετικές
διατάξεις.
Ψάξτε λίγο ποιοι έµποροι ναρκωτικών έχουν βγει τελευταία.
Έµποροι κανονικοί, δολοφόνοι των παιδιών µας, που µοιράζουν
ηρωίνη. Πάνω από δεκαπέντε άνθρωποι βγήκαν έξω µε αυτή τη
διάταξη. Σωµατέµποροι, εγκληµατίες του κοινού ποινικού δικαίου
χρησιµοποίησαν αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και µένετε σήµερα
στη Χρυσή Αυγή και µαλώνετε µεταξύ σας, για να µην ακούσει ο
Έλληνας ποια είναι η ουσία του προβλήµατος, ότι απαλλάξουµε
εµπόρους ναρκωτικών. Απάλλαξαν, γιατί όχι εµείς. Προς Θεού!
Πάµε, λοιπόν, στους όψιµους δηµοκράτες τώρα και µιλώ για
τη Χρυσή Αυγή. Και λέω όψιµους δηµοκράτες, γιατί έχω µια
σειρά δηλώσεων. Δεν θα εκθέσω ονόµατα. Δεν θέλω. Όµως θα
λέω τα αρχικά τους.
Δ.Μ. από Νέα Δηµοκρατία: «Πρόσωπο της χρονιάς ο Νίκος Μιχαλολιάκος», για να µην ξεχνιόµαστε.
Κ.Μ. από Νέα Δηµοκρατία: «Ο Ρουπακιάς πρέπει να είναι
ράκος».
Β.Π.: «Βεβαίως σε συνεργασία µε τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή
Αυγή δεν είναι απειλή για τη δηµοκρατία». Όταν εµένα οι χρυσαυγίτες ήθελαν να µε «σκοτώσουν» -εντός εισαγωγικών- να µε
δολοφονήσουν πολιτικά, λειτουργικά, επαγγελµατικά, αυτά τα
λέγατε εσείς.
Π.Ψ.: «Νέα Δηµοκρατία και Χρυσή Αυγή είναι αδελφά κόµµατα».
Ντ.Μπ.: «Εµένα η Χρυσή Αυγή µου φέρεται µε το σεις και µε
το σας».
Επαναλαµβάνω ότι αυτοί είναι νεοδηµοκράτες. Τα έλεγαν
τότε.
Μπ.Π.: «Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να τη δεχτούµε, να υποστηρίξει µια συντηρητική συµµαχία. Σε τελική ανάλυση, ο εθνικισµός δεν είναι ντροπή». Σαφώς και ο εθνικισµός δεν είναι
ντροπή. Όµως, ο ναζισµός, ο φασισµός είναι ντροπή. Να το ξεκαθαρίσουµε εδώ µέσα.
Αυτά τα λέγανε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας τότε. Και
άλλος. Έχουµε και από το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς. Τι να σας κάνω,
κύριοι συνάδελφοι;
Το 2013 ο κ. Α.Λ. είπε: «Η Χρυσή Αυγή είναι ένα αυθεντικό ακτιβιστικό κίνηµα».
Δηµοσιογράφος Πορτοσάλτε, µεγάλη µορφή, ο κήνσορας της
δηµοσιογραφίας, ξιφουλκεί εναντίον όλων. Ρεπορτάζ µετά τη δολοφονία του Φύσσα: «Τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο». Αυτό
είχε πει. Είχε καλεσµένο, όµως, τον Κασιδιάρη.
Αυτό είναι το σύστηµα που εξέθρεψε τη Χρυσή Αυγή, κύριοι
συνάδελφοι. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ έγιναν δηλώσεις, ανεκτικές δηλώσεις, όχι, όµως, τέτοιες. Έγιναν δηλώσεις ανοχής, ανεκτικότητας, υπό τον φόβο γιατί ήταν οι περισσότεροι λίγο φουσκωτοί
παραπάνω και φοβόντουσαν µερικοί εδώ µέσα. Μπορεί να φοβάστε, άνθρωποι είστε. Εγώ δεν φοβάµαι. Δεν έχει σηµασία.
Πάµε και σε άλλους, για να τα λέµε όλα.
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Φ.Κ.: «Η Χρυσή Αυγή στη χειρότερη περίπτωση κάνει αντιποίηση αρχής. Ενίοτε πέφτει και καµιά «ψιλή», ήτοι έργω εξύβριση
και σωµατικές βλάβες». Ο Χριστός και η Παναγία!
Αυτά λέγονταν τότε, τα ξεχάσατε. Και σήµερα έρχεστε ως κήνσορες της δηµοκρατίας όλοι να καταδικάσετε τον φασισµό και
τον ναζισµό. Τι να πω; Εγώ ντρέποµαι µε αυτά που διαβάζω.
Υπάρχει και µία δήλωση σήµερα, την οποία, βέβαια, επεξήγησε
ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Βρούτσης, ότι δεν την εννοούσε έτσι.
Δεν θα τη διαβάσω. Είναι για τις ευπρόσδεκτες ψήφους και τις
µη ευπρόσδεκτες ψήφους. Θεωρώ ότι η εξήγησή του µε ικανοποίησε.
Πάµε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο Καστελόριζο ο Κασιδιάρης µε
τον ΣΥΡΙΖΑ είχε πάει και µε τον Πάνο Καµµένο, αν δεν κάνω
λάθος. Μαζί πήγαν. Τον είχατε µαζί σας στην επίσηµη επίσκεψη
που πήγατε στο Καστελόριζο. Είχατε βγει φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες. Αυτά να µην τα ξεχνάµε.
Η ανοχή δεν σηµαίνει ότι είναι και συνενοχή άµεσα, αλλά το
ανεχτήκατε το «αυγό του φιδιού», το τέρας του ναζισµού. Το ανεχτήκατε και δεν το πολεµήσατε από την αρχή όλοι. Μεγάλωσε,
διογκώθηκε και όταν το εκθρέψατε και άρχισε να παρεκτρέπεται,
γιατί ποτέ δεν ήταν δηµοκράτες, τότε καταλάβατε τι συµβαίνει.
Πάµε και στο τέλος, για να καταλάβουµε τα αυτονόητα. Δεν
µιλώ για τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Εγώ δεν µπαίνω στη
διαδικασία αυτή. Να σας πω τι έγινε, τελικά; Θα µπορούν να είναι
στη φυλακή και να κατεβαίνουν στις εκλογές. Αυτό πετύχαµε. Θα
είναι στη φυλακή. Μπορεί αυτά τα «ούγκα», οι ακραίοι τύποι, οι
ναζιστές να τους ηρωπoιήσουν κιόλας: «Και ο Κολοκοτρώνης» λέει- «µπήκε φυλακή». Αυτό διαβάζω στο twitter. Εκεί φτάσαµε
τον Έλληνα, αυτόν τον Έλληνα ο όποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο
ναζισµός δεν έχει σχέση µε την Ελλάδα.
Σφάχτηκαν συγγενείς µας. Εµένα το ‘41-’42 µου έλεγε παππούς µου ότι στα Γιαννιτσά οκτάχρονο παιδάκι συγγενής, πρώτος ξάδελφος του πατέρα µου, δολοφονήθηκε από τους ναζί,
από τους χιτλερικούς. Πώς µπορώ εγώ, ακόµη και τώρα, να πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έστω και ίχνος ναζιστικής ιδεολογίας στη χώρα µου; Δεν γίνεται. Δεν µιλάω για τον Χορτιάτη. Δεν
µιλάω για το Δίστοµο.
Δεν λέω, κύριε Θεοδωρικάκο, ότι καµµία κυβέρνηση δεν ζήτησε ποτέ επανορθώσεις και αποζηµιώσεις. Καµµιά!
Κυνηγάτε τον ναζισµό όλοι σας, κύριοι. Καλά κάνετε. Εντός
της Ελλάδας. Τον ναζισµό του ‘41-’45 και τις επανορθώσεις-αποζηµιώσεις, όµως, δεν τις κυνηγάτε. Εδώ είναι το πρόβληµα. Και
τα ακούει ο ελληνικός λαός και λέει ότι «αυτοί µε κοροϊδεύουν,
µου λένε ψέµατα, δεν µου λένε την αλήθεια».
Επίσης, θα σας πω και το εξής. Δεν είµαι δικηγόρος. Δικηγόροι
είναι εδώ. Ο κ. Ραγκούσης τα ξέρει πολύ καλά τα νοµικά. Αν
υπάρχει τρόπος να απαλλαγούµε -το λέω ευθέως, για να το καταλάβατε- από ναζισµούς-φασισµούς, βρείτε τρόπο να τον απαλλάξουµε τον Έλληνα απ’ αυτό το σκοτάδι.
Τρόπος, νόµος υπάρχει; Μπορεί να γίνει τροπολογία; Μπορεί
να γίνει ρύθµιση; Δεν ξέρω τι µπορεί να γίνει, όµως, βρείτε έναν
τρόπο να το κάνετε, για να απαλλαγούµε από τους ναζισµούς και
από τις σκιές πάνω από τη Βουλή. Επιτέλους, να δώσουµε πραγµατικές λύσεις όλοι µαζί, όχι στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως
για το ποιος έκανε περισσότερο καλό ή λιγότερο κακό. Αυτά είναι
ανεπίτρεπτα πράγµατα.
Θα πω και το εξής. Για µένα τη Χρυσή Αυγή τη φέρατε, κύριοι
συνάδελφοι, όλοι. Τη φέραµε όλοι, αν θέλετε. Όλο το πολιτικό
σύστηµα. Το είπα και προχθές. Γιατί όταν συνεχώς λένε ψέµατα
οι Έλληνες πολιτικοί, Υπουργοί και Πρωθυπουργοί, στον ελληνικό λαό, όταν η «ναζιστική» πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και
της ηγεσίας της -και δεν µιλώ για τον γερµανικό λαό- επέβαλε
«ναζιστικά» µνηµόνια, άθλια µνηµόνια, αντιλαϊκά, φτωχοποίησε
τον ελληνικό λαό, τον οδήγησε µέσα από τη φτώχεια στη «Δηµοκρατία της Βαϊµάρης». Ευτυχώς, το προλάβαµε. Εκεί πηγαίναµε,
παιδιά. Εκεί οδηγούµασταν µε αυτές τις τακτικές.
Δεν είναι µόνο. Έβγαιναν στα κανάλια ως κήνσορες αντιµνηµονιακοί όλοι αυτοί, χωρίς προτάσεις, χωρίς σχέδιο. Δεν θα πω
για τις πλατείες πάνω, κάτω, δεξιά ότι ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν
ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν µε απασχολούν αυτά. Ήταν λάθη
που έγιναν και δεν πρέπει να επαναληφθούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η γερµανική καταπιεστική λογική των µνηµονίων συνεχίζεται,
σας λέω. Συνεχίζεται. Μας έχουν καταδυναστεύσει, έχουµε ξεπουλήσει τα πάντα: Λεωφορεία, αεροπλάνα, λιµάνια. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Και, όµως, ψάχνουµε να βρούµε τις αιτίες
της αντίδρασης ενός ολόκληρου λαού, που του ποδηγετήσαµε
την αξιοπρέπεια, την εθνική του περηφάνια µε το µακεδονικό και
τώρα πάµε να κάνουµε ένα άλλο έγκληµα µε την Τουρκία.
Θέλω να είµαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ εύκολο να
γεννηθεί ξανά ένα «αυγό φιδιού» και να µην προλαβαίνει κανένας
από εµάς να λύσει τον «γόρδιο δεσµό».
Θα σας πω τι έγινε χθες. Με τρόµο είδα αρχηγούς πολιτικών
κοµµάτων έξω από τον Άρειο Πάγο και το λέω δηµοσίως. Με
τρόµο, γιατί σηµαίνει ότι τη δικαιοσύνη την ελληνική, που είναι
για µένα το ύψιστο θεσµικό εργαλείο, δεν την εµπιστεύτηκαν οι
πολιτικοί και, κυρίως, οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί.
Να βλέπω πολιτικούς αρχηγούς έξω από τον Άρειο Πάγο µαζί
µε πενήντα χιλιάδες κόσµο να φωνάζουν γιατί; Θα σας πω εγώ.
Γιατί αυτοί οι ίδιοι –µαζί και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού- µάλλον δεν εµπιστεύονταν τη δικαιοσύνη. Αλλιώς,
γιατί να είναι εκεί; Πείτε µου έναν λόγο. Σε ποια ευνοµούµενη δηµοκρατία, σε ποια πολιτεία δηµοκρατική, έξω από τις αίθουσες
δικαστηρίων κράζουν, φωνάζουν, ουρλιάζουν είκοσι-τριάντα χιλιάδες άνθρωποι; Πείτε µου εσείς.
Να µην εµπιστευόµαστε τη δικαιοσύνη; Θα το κάνουν από εδώ
και πέρα όλοι. Μόλις γίνεται ένα δικαστήριο θα µαζεύονται χίλια
άτοµα απ’ έξω, θα ουρλιάζουν και θα δέρνουν κόσµο. Σοβαρά
µιλάµε τώρα; Είµαστε µε τα καλά µας; Τη δικαιοσύνη να µην εµπιστεύεστε;
Ευτυχώς, σας «ράπισε» όλα τα πολιτικά κόµµατα η δικαιοσύνη
µε την ακριβοδίκαιη απόφασή της! Γιατί πήγατε να εκµεταλλευτείτε πολιτικά το θέµα, να εκµεταλλευτείτε πολιτικά την ιστορία
αυτής της χαροκαµένης µάνας του Φύσσα, µόνο και µόνο για να
κάνετε παιχνίδι σήµερα το πρωί στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για µένα, για τη δική µου λογική. Σας
αφήνω µόνους σας σε αυτήν την κοµµατικοποιηµένη µοναξιά
σας.
Αν βλέπατε, όµως, όλοι πενήντα χιλιάδες ανθρώπους µαζεµένους µε σταυρούς, κύριε συνάδελφε, έξω από εκκλησία, τι θα λέγατε; «Συλλάβετέ τους όλους» θα λέγατε, όπως απαγορεύσατε
τις εκκλησίες, την Ανάσταση, τον Δεκαπενταύγουστο.
Πενήντα χιλιάδες άνθρωποι κινητές βόµβες! Κορωνοϊός δεν
υπάρχει εδώ; Ενώ φωνάζουν όλοι και φωνάζουµε όλοι ότι «προσοχή, κορωνοϊός, µάσκες, επιβάλλετε αυτό, επιβάλλετε εκείνο»,
πενήντα χιλιάδες άνθρωποι µαζεύτηκαν κάπου. Αυτοί δεν είναι
κινητές «βόµβες». Είναι δυνατόν να µας πιστεύει µετά ο πολίτης;
Μετά οι αµφισβητίες του κορωνοϊού και της µάσκας θα λένε:
«Εκεί πενήντα-εξήντα χιλιάδες άνθρωποι, σε εµάς τους πείραξε
που είµαστε διακόσιοι-τριακόσιοι;».
Καταλάβατε τι λάθη κάνετε και γιατί το «αυγό του φιδιού» εκκολάπτεται εύκολα; Γιατί µε τα αντιφατικά που πράττετε, µε τα
ανακόλουθα που υλοποιείτε, οδηγείτε τον ελληνικό λαό στις
ακρότητες. Αυτό είναι το δυστύχηµα.
Και βγαίνει εκείνη η παράνοµη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πετάει στον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης καφέδες. Πού φτάσαµε! Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Κωνσταντίνου, αυτή η ακροαριστερή
οµάδα, που για µένα αυτοί είναι περισσότερο φασίστες από οποιονδήποτε, να πετάνε καφέ σε έναν Πρόεδρο κόµµατος και δεν
ντρεπόµαστε. Δεν ντρεπόµαστε όλοι µας! Να µην µπορεί να πάει
κάπου ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δεν θα γίνω συνήγορός τους, αλλά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει µια ιδιότυπη ασυλία. Κάνει έξω από τη Βουλή συγκεντρώσεις, µαζεύονται πεντακόσιοι - εξακόσιοι Πακιστανοί και λένε «να κρεµάσουµε
τον Πρωθυπουργό». Αυτό έλεγε, κύριοι συνάδελφοι, και δεν
διώχθηκε από κανέναν εισαγγελέα. Δεν είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης: Έλα εδώ, ρε µεγάλε. Ποιον θα κρεµάσεις; Ποιον θα εξοστρακίσεις; Ποιον θα διώξεις, που θα πας φυλακή;
Ο Κωνσταντίνου, που εντελώς συµπτωµατικά ήταν στη Marfin
απ’ έξω όταν καίγονταν άνθρωποι εκεί. Συµπτωµατικό ήταν αυτό.
Όποτε, όµως, έχει επεισόδια πάλι συµπτωµατικά ο Κωνσταντίνου
είναι εκεί. Και κανείς δεν τον πειράζει τον κύριο αυτόν.
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Αυτά σας τα λέω για ένα και µόνο πράγµα. Για να καταλάβετε
ότι τώρα πλέον οι ναζιστές θα έχουν ένα επιχείρηµα, το οποίο το
άκουσα το πρωί από τον κ. Χειρδάρη, γνωστό ποινικολόγο, ο
οποίος είπε: «Θα πάνε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και θα πουν ότι παραβιάστηκε η ελευθερία της δικαιοσύνης
απρόσκοπτα και χωρίς πίεση να αποφασίσει».
Μπράβο! Το καταφέρατε κι αυτό! Αυτό καταφέρατε τώρα, να
τους δώσετε και άλλοθι να πάνε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων επειδή πήγατε απ’ έξω δεν εµπιστευόσασταν την ελληνική δικαιοσύνη, που σας ράπισε πραγµατικά µε την απόφασή
της. Θα βγούµε και δαρµένοι και βρεγµένοι -και θα πω καµµία
άλλη κουβέντα- από τους ναζιστές γιατί τους δώσαµε το δικαίωµα αυτό. Θα το χρησιµοποιήσουν, είµαι βέβαιος γι’ αυτό.
Βέβαια. Εγώ µόνο για τη µάνα στεναχωριέµαι. Δικαιώθηκε η
γυναίκα. Το παιδί δεν γυρίζει πίσω, έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδοµένο. Σταµατήστε, όµως, κάποιοι να εκµεταλλεύεστε τη µάνα του
Φύσσα και την κάθε χαροκαµένη µάνα.
Βέβαια, δεν είδα κανέναν από εσάς για την άλλη χαροκαµένη
µάνα, τη µάνα του Κατσίφα στη Βόρειο Ήπειρο, να βγάζει ένα
µικρό δάκρυ, µια στεναχώρια. Το αντίθετο άκουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κανείς εδώ µέσα δεν µίλησε για τη µάνα του Κατσίφα! Κανείς
δεν στεναχωρήθηκε! Όταν από ένα ελληνόπουλο, λοιπόν, παίρνουν τη ζωή οι φασίστες οι Αλβανοί, δεν πρέπει να κλαίµε, Δεν
πρέπει να στεναχωριόµαστε. Διαφωνώ µαζί σας! Διαφωνώ µαζί
σας και σε αυτό. Θα είστε ανθρώπινοι, φιλάνθρωποι, πάνω απ’
όλα, µε όλους και για όλα. Δεν γίνεται αλά καρτ φιλανθρωπία!
Και παράκληση, για τελευταία φορά, θα το πω στον Υπουργό,
στον κ. Θεοδωρικάκο. Κύριε Θεοδωρικάκο, γιατί να µη γίνουν παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου; Μπορείτε να µου εξηγήσετε; Χθες
πενήντα χιλιάδες κόσµος ήταν έξω από τον Άρειο Πάγο. Και το
χειρότερο; Έπεσαν και τα χηµικά. Πήγαν οι άνθρωποι ειρηνικά,
δεν ξέρω τι έγινε, πάλι τα χηµικά. Ε, τι θα γίνει; Αυτή τη δουλειά
θα έχουµε κάθε φορά; Νόµπελ χηµικών έχει πάρει η Ελλάδα, το
ξέρετε; Νόµπελ χηµικών έχει πάρει η Ελληνική Αστυνοµία. Ό,τι
σαβούρα υπάρχει από χηµικά της δεκαετία του 1990 τα πετάµε
όπου να ‘ναι.
Ρωτώ, λοιπόν: Γιατί να µη γίνουν οι παρελάσεις; Σας ρωτώ
εσάς. Πείτε µου εντίµως, γιατί να µη γίνουν παρελάσεις. Να σας
το πω διαφορετικά. Βάλτε τα µηχανοκίνητα. Θα κολλήσει το
Leopard κορωνοϊό στο τζιπ; Λέω εγώ. Θα κολλήσει το Μ90 κορωνοϊό στο ελικόπτερο Απάτσι που θα πετάξει από πάνω; Για
ποιον λόγο να µη γίνει παρέλαση; Αφού σας είπα ότι χθες καταστρατηγήσατε µε εντολή του Πρωθυπουργού το µέτρο του κορωνοϊού και των µη συναθροίσεων. Αν δεν κάνω λάθος, πήγε ο
διευθυντής της Νέας Δηµοκρατίας εκεί. Άρα το καταστρατηγήσατε µόνοι σας.
Θα ήθελα να πω το εξής, για να κλείσω γιατί θέλω παραπάνω
χρόνο. Δεν θα πω και για τον συνωστισµό, όχι. Θα πω, όµως, κάτι
πολύ απλό που µου εστάλη από έναν ηλικιωµένο εβδοµήντα
εννιά - ογδόντα ετών µε επιστολή. Μου την έστειλε σήµερα το
πρωί και την έλαβα. Μου λέει: «Κύριε Βελόπουλε, κλειστήκαµε
µέσα. Δεν πήγαµε σε εκκλησία. Δεν µεταλάβαµε. Δεν ανάψαµε
κερί. Δεν πήγαµε σε τάφο των γονιών µας, σε κηδείες συγγενών
και φίλων. Κλείσαµε σχολεία, πανεπιστήµια, µαγαζιά, εστιατόρια,
τα περίπτερα τα µεσάνυχτα, το σπίτι όσων εργάζονται εκεί. Ελεύθεροι επαγγελµατίες υπέστησαν τεράστιες ζηµιές. Κλείσαµε ή
κρατήσαµε αποστάσεις σε θέατρα, κινηµατογράφους. Ακυρώθηκαν παραστάσεις, συναυλίες. Οι τραγουδιστές πεινάνε πλέον. Οι
καλλιτέχνες πεινάνε, δεν έχουν να φάνε. Έχουν κλείσει θέατρα,
µαγαζιά εστίασης. Πεινάει ο κόσµος. Ακυρώσαµε γάµους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις, παρελάσεις για να δούµε την εικόνα των πολιτικών αρχηγών έξω από τον Άρειο Πάγο. Αυτό και µόνο είναι
ντροπή!». Αυτό µου το έστειλε εβδοµήντα εννιά χρονών άνθρωπος. Σας το διαβάζω για να καταλάβετε γιατί η ανακολουθία
λόγων και έργων οδηγεί, δυστυχώς, στα άκρα τον κόσµο.
Πείτε µου σε ποια σοβαρή χώρα Πρωθυπουργός θα έβγαζε
διάγγελµα για τη Χρυσή Αυγή. Βγήκε και έκανε διάγγελµα. Μπανανία είναι η Ελλάδα, ρε παιδιά; Διάγγελµα ο Πρωθυπουργός;
Τα διαγγέλµατα τα έχετε ψωµοτύρι. Κάθε εβδοµάδα κι ένα διάγγελµα κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, κάνει
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διάγγελµα ο Πρωθυπουργός; Πήγε να µας πει τι; Δεν υπάρχει
Υπουργός Δικαιοσύνης; Δεν υπάρχουν άλλοι Υπουργοί; Βγήκε ο
Πρωθυπουργός περιχαρής να πει: «Δικάσαµε τη Χρυσή Αυγή».
Αυτός την δίκασε; Θα τρελαθούµε τελείως; Τη δίκασε η Νέα Δηµοκρατία τη Χρυσή Αυγή; Αυτό πιστεύετε εσείς; Δηλαδή, ακυρώνουµε τη δικαιοσύνη. Δεν έκανε τίποτα η δικαιοσύνη σε όλη
αυτήν την ιστορία; Δεν καταλαβαίνω αυτά που γίνονται. Έχω ένα
πρόβληµα αντίληψης σε σχέση µε αυτά τα αντιφατικά που κάνει
η Νέα Δηµοκρατία.
Και πάµε λίγο στον κορωνοϊό. Να σας διαβάσω τι λέει ο Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στην Ευρώπη, ο
Κλούγκε. Τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Λέει: «Το 60% των
πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέρρευσαν ψυχολογικά από
το lockdown. Τεράστια οικονοµική καταστροφή!». Τα λέει ο Διευθυντής του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας στην Ευρώπη. Το
60% των ανθρώπων έχουν ψυχολογικά προβλήµατα. Σας το
έλεγα εγώ εδώ ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα µεγάλα αυτή η
ιστορία µε το lockdown, ανοίγω-κλείνω. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
Και την έχω εδώ όλη τη δήλωσή του.
Υπάρχει και η δήλωση του µέλους της Γερµανικής Διερευνητικής Επιτροπής για την κρίση του κορωνοϊού που µιλάει για το
«σκάνδαλο του κορωνοϊού». «Το µεγαλύτερο έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας που έχει διαπραχθεί τα τελευταία χρόνια». Αυτά
λέει Γερµανός επιστήµονας. Θα το καταθέσω κι αυτό για τα Πρακτικά για να το διαβάσετε. Γιατί νοµίζω ότι κάτι δεν κάνετε καλά
και κάτι σωστά δεν πράττετε.
Επίσης, επειδή αρέσκεστε σε ειδήσεις ωραίες, θα σας πω µια
είδηση που µε έκανε να χαµογελάσω. Τα παιδιά από τα Μουδανιά, µαθητές που κάνουν κατάληψη, σε ένα από τα αιτήµατά τους
στη Βόρεια Ελλάδα είναι να έχουν και την προσευχή. Αυτό είναι
ευχάριστο νέο. Το δυσάρεστο είναι ότι οι καθηγητές τους κορόιδευαν. Αυτοί οι παιδαγωγοί-καθηγητές κοροϊδεύουν την προσεχή.
Αν αύριο το πρωί ένα παιδάκι, µουσουλµανάκι θα θέλει να
πάρει το χαλάκι του και να κάνει στον Μωάµεθ προσευχή, θα
λένε ότι είναι δικαίωµά του. Όταν, όµως, το ζητάν οι ορθόδοξοι,
τους ειρωνεύονται. Αν ήµουν εγώ Υπουργός Παιδείας, θα είχα
ζητήσει την αποποµπή των καθηγητών αυτών. Γιατί δεν µπορείς
ρατσιστικά να συµπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει
να προσευχηθεί. Στον Αλλάχ θέλει, στον Βούδα, στην Ορθοδοξία; Εγώ είµαι ορθόδοξος. Θέλω να προσεύχεται το παιδί µου.
Αυτά είναι τα ευχάριστα µηνύµατα. Τα ζήτησαν και µπράβο στα
παιδιά. Είναι στο 1ο Γυµνάσιο, του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ των Νέων
Μουδανιών. Τους ευχαριστώ ολόψυχα, από τα βάθη της ψυχής
µου. Τους ευχαριστώ ολόψυχα όλους αυτούς. Και το λέω για τα
παιδιά µας.
Κλείνοντας, θα πω για τις ΜΚΟ. Κύριε Υπουργέ, ζήτησα πολλές φορές από τον κ. Μηταράκη να µου πει πόσες µη κυβερνητικές οργανώσεις εγγράφηκαν στο µητρώο. Επιχειρώ εδώ και
περίπου ένα µήνα να µπω και δεν είναι ανοιχτό. Γιατί δεν είναι
ανοιχτό, να δούµε τελικά πόσες µη κυβερνητικές οργανώσεις
έχουν γραφτεί στο µητρώο το περίφηµο; Γιατί δεν µας λέτε;
Να σας πω εγώ. Το έχω µπροστά µου. Το αντέγραψα και θα
το παραδώσω για τα Πρακτικά. Λέει: «Ελληνική Δηµοκρατία. Μητρώο ΜΚΟ». Πατάς επάνω, µηδέν! Σηµερινό είναι! Το βλέπετε;
Αυτό σηµαίνει ότι η Νέα Δηµοκρατία πριν έξι µήνες νοµοθέτησε
κάτι, ήρθαν εδώ τα παπαγαλάκια της Νέας Δηµοκρατίας µας
είπαν «α, ελέγχουµε τις ΜΚΟ», αλλά στο µητρώο δεν γράφτηκε
καµµία.
Τι θα έκανα εγώ; Θα τις είχα κλείσει όλες. Γιατί; Είναι παράνοµες. Όσες δεν εγράφησαν, είναι παράνοµες µε βάση τον νόµο.
Γιατί δεν τις κλείνει η Νέα Δηµοκρατία; Γιατί δεν τις κλείνετε; Αντ’
αυτού, πάει και δίνει ο κύριος Υπουργός 900.000 στην κ. Λυµπεράκη. Εντάξει, είναι συγγενής του κυρίου Πρωθυπουργού, Solidarity Now, Σόρος. Δεν µπαίνω τις οικογενειακές ευθύνες, αλλά
έτυχε να είναι συγγενείς. Δώσατε 900 χιλιάρικα. Γιατί; Για πείτε
µου. Αντί να τους κλείσουµε, τους δίνουµε και λεφτά.
Επίσης, θα σας το πω ευθέως, λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα. Λέτε ψέµατα συνεχώς κι αυτό
είναι που µε ενοχλεί. Σας έχουµε προειδοποιήσει. Σταµατήστε
τα ψέµατα. Δεν σας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κλειστές
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δοµές. Εδώ ήταν οι Υπουργοί σας και οι δύο δεσµεύτηκαν απέναντι µου ότι θα είναι κλειστές οι δοµές. Η Ευρώπη, όµως, δεν
επιτρέπει κλειστές δοµές όταν παίρνεις λεφτά από κει. Και
επειδή παίρνετε έστω και λίγα λεφτά από εκεί, είναι ανοιχτές οι
δοµές.
Εµείς σας λέµε κλειστές δοµές, σε ακατοίκητα νησιά, να ζουν
σαν άνθρωποι. Δεν είναι κτήνη αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα.
Δεν είναι άτοµα τα οποία είναι στο περιθώριο. Να τα βοηθήσουµε, να ελέγξουµε ποιοι είναι και να απελαθούν οι παράνοµοι.
Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η µοναδική λύση.
Όταν, όµως, ζεις στη χώρα που εισαγγελέας στον Έβρο ζητάει
-ακούστε που φτάσαµε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας- τη δίωξη
των πολιτών που βοήθησαν µε την Εθνοφρουρά µαζί να µην µπαίνουν λαθροµετανάστες εντός της Ελλάδος. Ασκήθηκε δίωξη σε
πολίτες. Ζητά ο εισαγγελέας περαιτέρω στοιχεία από κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το καταλαβαίνετε που φτάσατε; Δηλαδή στον
Έβρο, που είναι η γραµµή άµυνας µας, που είναι εκεί που λέµε
οι Θερµοπύλες µας, να εγκαλείται ο κάτοικος που προστατεύει
τις Θερµοπύλες. Τι ζητάει ο εισαγγελέας; Τραβήξτε του το αυτί.
Δεν θα πω για τον κτηνοτρόφο που τον καταδίκασαν. Άλλος
«ελληνάρας» κι αυτός. Την πάτησε µε είκοσι έξι µήνες φυλακή.
Τιµωρείτε, όµως, τον Έλληνα που προστατεύει τα σύνορά µας;
Είστε µε τα καλά σας; Πού ακριβώς είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ζητήσει εξηγήσεις; Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη που
προστατεύουν όχι την πατρίδα, αλλά τους πολίτες.
Κλείνω µε το εξής: Ακούστε λίγο. Χθες ο κ. Πέτσας έβγαλε µια
λίστα στρατηγικών -όπως είπε- επενδύσεων, για να δείτε πόσο
ψεύτες είστε. Ζητώ συγγνώµη που το λέω ωµά, αλλά είστε. Ζητώ
συγγνώµη. Ψεύτες σε επίπεδο οικονοµικό, έτσι; Μίλησε, λοιπόν,
για στρατηγικές επενδύσεις. Σας διαβάζω τις «πολύ µεγάλες»
επενδύσεις που ο ίδιος ο Πέτσας ανακοίνωσε. ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά: Δεκαοκτώ αιολικοί σταθµοί στο Δήµο Καρύστου. Πάει η
Εύβοια. Την έκαψαν και τη γεµίζουν ανεµογεννήτριες. Πέντε αιολικές επενδύσεις της εταιρείας «Kamaridis GlobalWire». Πάλι
αιολική. Κοινοπραξία «NOTIAS» φωτοβολταϊκά. Εταιρεία «Consortium Solar Power» φωτοβολταϊκά. Τουριστικό και παραθεριστικό κέντρο Νοµού Χανίων, τουριστικό κατάλυµα Δήµου
Ιεράπετρας, τουριστικό κατάλυµα, ανέγερση τουριστικού καταλύµατος boutique hotel στην Ίο, δύο τουριστικά καταλύµατα
στην Ίο.
Αυτά είναι επενδύσεις; Είστε µε τα καλά σας; Ξέρει οικονοµία,
το Υπουργείο Οικονοµικών και ο κ. Πέτσας; Επένδυση σηµαίνει
θέσεις εργασίας, κύριοι, όχι στήνω είκοσι ανεµογεννήτριες, πενήντα, εκατό, διακόσιες και βάζω έναν υπάλληλο από κάτω να
τις φυλάει. Επένδυση σηµαίνει δίνω θέσεις εργασίας, παράγω
πλούτο, κάνω εξαγωγή. Τι θα εξάγω; Αέρα; Πλάκα µου κάνετε
τώρα; Είναι επένδυση ο τουρισµός; Δεν καταλάβατε τι έχουµε
υποστεί µε τον κορωνοϊό; Είναι υψηλού ρίσκου επιλογές. Καταλάβετέ το. Είναι ήσσονος σηµασίας αναπτυξιακού χαρακτήρα
αυτές οι επιλογές και αυτή είναι η στρατηγική σας για την οικονοµία; Πού είναι ο πρωτογενής τοµέας; Θα σας πω για τις ιχθυοκαλλιέργειες, για τους αλιείς, για την κτηνοτροφία, για τη
γεωργία. Να παράγουµε προϊόντα, να τα µεταποιήσουµε, να κάνουµε εξαγωγές, να φέρουµε συνάλλαγµα, να φέρουµε χρήµα,
να έχουµε θέσεις εργασίας.
Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Ειλικρινά λυπάµαι, γιατί δεν περίµενα
από έναν Πρωθυπουργό που ειλικρινά τον εκτιµώ ως πρόσωπο,
γιατί πίστευα ότι ήταν µεταρρυθµιστής, να έχει την παλαιοκοµµατική αντίληψη µε τα ψέµατα να χτίζει πολιτικές.
Με τα ψέµατα δεν χτίζεις πολιτικές, γιατί κάποια στιγµή έρχεται η ώρα που θα κληθείς να πληρώσεις το ψέµα σου. Εσύ θα
φύγεις από την κυβέρνηση, εσείς µπορεί να µην κυβερνάτε, αλλά
οι Έλληνες θα υποστούν τη βάσανο αυτών των επιλογών σας. Αν
δεν κάνετε αυτονόητα πράγµατα, αν δεν ακούσετε αυτό που σας
λέµε για την παραγωγή του πλούτου, θα έχουµε, δυστυχώς, δυσάρεστα αποτελέσµατα.
Και ως επιχειρηµατίας σας λέω ότι από 1 Ιανουαρίου χιλιάδες
επιχειρήσεις θα κλείσουν. Σας το λέω από τώρα. Χιλιάδες επιχειρήσεις. Παρακαλώ τον κ. Σταϊκούρα, παρακαλώ τον κ. Βρούτση
να κάνουν εκατόν είκοσι δόσεις, γιατί υπάρχει πρόβληµα στην
οικονοµία. Δεν µπορούν να πληρώσουν εφορία οι άνθρωποι, δεν
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µπορούν να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταµεία οι επιχειρηµατίες. Κάντε κάτι να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας, αλλιώς
ούτε περίπτερο πλέον δεν θα ανοίγει στην Ελλάδα. Τα κλείνετε
έτσι κι αλλιώς κι αυτά κάθε βράδυ στις 12 η ώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή
έχουµε ξεφύγει τελείως από τον χρόνο µας και επειδή έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί συνάδελφοι -περίπου πενήντα- να είµαστε
συνεπείς στον χρόνο οµιλίας µας.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι ο πρώτος που θα τηρήσει απολύτως τον χρόνο του και αν δεν το κάνω, διακόψτε µε εσείς
παρακαλώ. Θυµίστε το µου. Γιατί καµιά φορά παρασύροµαι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, είναι νοµίζω
πανθοµολογούµενο -συµφωνούµε όλοι σε αυτό ασφαλώς- ότι
χθες συνέβη κάτι πολύ σηµαντικό, κάτι ιστορικό για τον τόπο
µας: Κρίθηκε οριστικά ένοχη ως µια συµµορία, ως µία εγκληµατική οργάνωση, µία συµµορία, πράγµατι, η οποία προφασιζόµενη
το κόµµα και την οργάνωση -την αυθόρµητη οργάνωση µέρος
του ελληνικού λαού- λυµαινόταν τον τόπο µας επί πολλά, πολλά
χρόνια, παραπάνω από δέκα χρόνια. Είµαστε όλοι χαρούµενοι γι’
αυτό. Και είµαστε όλοι χαρούµενοι που η δικαιοσύνη µας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, προσέξτε, όχι επειδή η απόφαση της ικανοποιεί όλους εµάς τους αντιφασίστες, καθώς
ενίοτε και οι αντιφασίστες στη δηµοκρατία µπορούν να κάνουν
λάθος, αλλά κυρίως γιατί χθες η δικαιοσύνη εφάρµοσε τον νόµο,
τον κείµενο νόµο. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, είναι µια πολύ
σηµαντική εγγύηση για τη λειτουργία της δηµοκρατίας µας.
Ωστόσο, καθώς είναι χρήσιµο να εξάγουµε διδάγµατα από τα
διάφορα ιστορικά γεγονότα -ιδίως από τα πολύ επικίνδυνα για
τον τόπο µας τέτοιου είδους γεγονότα- ώστε να µην επαναλαµβάνονται, θεωρούµε ως ΜέΡΑ25, ότι είναι πολύ χρήσιµο ευθύς
εξαρχής να σταθούµε στο τι ακριβώς ήταν, τι επεδίωκε και κυρίως τι ήταν αυτό που δηµιούργησε τη Χρυσή Αυγή.
Θεωρούµε -και νοµίζουµε ότι πολύ δύσκολα µπορεί να υπάρξει
κάποιος αντίλογος πάνω σε αυτό- ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα καθαρότατο, πεντακάθαρο τέκνο, παιδί των µνηµονίων και της εξαθλίωσης που αυτά επέφεραν σε τεράστιο µέρος, στην πλειοψηφία
του ελληνικού λαού.
Προσέξτε, η Χρυσή Αυγή είναι αλήθεια ότι προϋπήρχε των µνηµονίων. Ξεκίνησε την «καριέρα» της ως εφηµερίδα το 1981, αν δεν
απατώµαι, και ήδη από τη δεκαετία του ‘80 συστήθηκε σε οργάνωση, σύλλογο και τελικά σε κόµµα, το οποίο, θυµίζω, έφτασε να
πάρει παραπάνω από τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ψήφους Ελλήνων συµπολιτών µας, όχι, βεβαίως, επειδή όλοι αυτοί έγιναν ξαφνικά φασίστες, αλλά επειδή όλοι αυτοί παραπλανήθηκαν. Και ήταν
εύκολο να παραπλανηθούν ακριβώς επειδή είχε µεσολαβήσει ένα
διάστηµα που είχαν εξαθλιωθεί. Ο άνθρωπος που δεν έχει πώς να
περάσει τη µέρα του, γιατί όλη τη µέρα προσπαθεί να βρει κάτι να
φάει, ο άνθρωπος που δεν έχει καµµία προοπτική αυτός, το παιδί
του και το εγγόνι του, γίνεται πιο εύκολα παραπλανήσιµος, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, µπορεί να υπήρχε πολύ καιρό πριν τα
µνηµόνια, ωστόσο η ανταπόκρισή της, η αποδοχή της σε µεγάλες, ευρείες µάζες του ελληνικού λαού είναι σύγχρονη, ακριβώς
µε την αρχή των µνηµονίων και κορυφώνεται το 2012-2013. Δεν
ξέρουµε πού θα έφτανε αν δεν δολοφονούσαν τον Παύλο
Φύσσα. Κορυφώνεται, πάντως, στην καρδιά των µνηµονίων, στο
«υπέροχο» αυτό µνηµόνιο, το δεύτερο, του κ. Σαµαρά.
Επίσης, η Χρυσή Αυγή -για να τα λέµε όλα εδώ πέρα και να
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µην ξεχνιόµαστε- είναι και τέκνο των καναλιών των παρασιτικών
ολιγαρχών µας. Να µην ξαναλέω τα ονόµατά τους. Τους ξέρετε.
Είναι ο κ. Αλαφούζος, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ.
Κυριακού κ.ο.κ.. Όλοι αυτοί, σας θυµίζω αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, µας λάνσαραν, µας σέρβιραν -επανειληµµένως µάλιστα- ως κάτι το γοητευτικό, ως κάτι το µυστηριώδες ένα lifestyle
που µας έρχεται από το έρεβος της σκοτεινιάς, µε τις θαυµάσιες
στολές, µε τα θαυµάσια άρβυλα, µε τα θαυµάσια ρόπαλα, µε τις
τελετές κυρίως. Αυτό -το θυµόµαστε όλοι φαντάζοµαι και δεν φαντάζοµαι κανείς να το αµφισβητεί- ερχόταν από δήθεν προοδευτικά
κανάλια. Θυµάµαι παρουσιάσεις από δηµοσιογράφους σαν τον κ.
Τέλογλου ή σαν τον κ. Τσίµα, που να µας δείχνουν να κάνουν παρελάσεις σε ηµίφως οι θαυµάσια φετιχιστικά ενδεδυµένοι αυτοί οι
ας πούµε άρρενες, οι αριστουργηµατικοί, της πατρίδας µας, οι
εθνικόφρονες δήθεν τότε, οι φασίστες αυτοί.
Εποµένως, να θυµόµαστε όλοι σε αυτή την Αίθουσα, ότι το πολιτικό σύστηµα είναι συνυπεύθυνο για τη δηµιουργία της φασιστικής και τροµοκρατικής, κατά τη γνώµη µας, αυτής οργάνωσης.
Λίγα λόγια για το ιστορικό των επιθέσεών της. Ξέρετε, ο Παύλος Φύσσας, ο τελευταίος ήρωας της Ελλάδας, δεν ήταν ούτε ο
µόνος, ούτε ο πρώτος. Ήδη από τις 12 Ιουνίου του 2012 είχαν
επιτεθεί σε τέσσερα άτοµα. Είχαν την ατυχία να µην είναι Έλληνες αυτά τα τέσσερα άτοµα, να είναι Αιγύπτιοι ψαράδες. Είχαν
επιτεθεί, λοιπόν, σε αυτά τα τέσσερα άτοµα. Δεν κατάφεραν να
σκοτώσουν τους τρεις που ήταν µέσα -δεν µπόρεσαν να φτάσουν
στο σπίτι- αλλά κατάφεραν σχεδόν να δολοφονήσουν τον τέταρτο, τον Αµπουζίντ Εµπάρακ, τον Αιγύπτιο 28χρονο και πατέρα
τριών παιδιών. Είχε διπλό κάταγµα στο σαγόνι του. Έφυγε, αποκολλήθηκε η κάτω γνάθος από το κρανίο του. Τα λέω, για να τα
ακούει και ο λαός που µας βλέπει από εκεί έξω και να καταλαβαίνει τι σηµαίνει φασισµός.
Ταυτοχρόνως, µε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα επιτέθηκαν αυτοί οι λαµπροί φασίστες και στο ΠΑΜΕ, στο συνεργείο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας -των συνδικαλιστών τους
εννοώ- στο Πέραµα στις 21 Σεπτεµβρίου του 2013. Το συνεργείο
τι έκανε; Είχε το θράσος, τόλµησε να κάνει αφισοκόλληση λίγα
µέτρα µακριά από την πύλη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
του Περάµατος. Υπήρξαν τότε εννέα τραυµατίες, όλοι στελέχη
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, µεταξύ αυτών ο συνδικαλιστής Μετάλλου Πειραιά Σωτήρης Πουλκόγιαννης.
Ξέρετε γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί δεν µπορούµε να κοροϊδευόµαστε άλλο εδώ µέσα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Η κυβέρνηση Σαµαρά είχε αρκετούς νεκρούς και
παραλίγο νεκρούς εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κοµµάτων,
αρχισυνδικαλιστές που πήγαν απλώς να εκτελέσουν τη συνδικαλιστική τους δράση. Και δεν έκανε τίποτα. Ένιπτε τας χείρας του.
Έκανε τις δηλώσεις που ακούστηκαν πριν από λίγο από αυτό
εδώ το Βήµα. Στελεχών σας ήταν αυτές οι δηλώσεις, κυβερνητικών, κορυφαίων, πρώην Υπουργών και διεκδικητών της ηγεσίας
της παράταξής σας, όπως ήταν η κ. Μπακογιάννη της οποίας
σχόλιο αναφέρθηκε ή άλλου δηµοσιογράφου που έλεγε ότι «µε
µια σοβαρή Χρυσή Αυγή ενδεχοµένως να συνεργαστούµε και να
στηριχτούµε, για να αποφύγουµε αυτούς τους σιχαµένους που
θέλουν να µας βγάλουν από τα µνηµόνια».
Τα λέω όλα αυτά, για να θυµόµαστε ότι επί µνηµονιακής κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας -συγκυβέρνησης, δεν ήσασταν
µόνοι σας στην αρχή, µετά έφυγαν οι άλλοι µισοί και µείνατε
µόνοι σας- επί µνηµονιακής κυβέρνησης Σαµαρά -γιατί αυτός
ηγείτο το µεγαλύτερο διάστηµά της- συνέβησαν και άλλες δολοφονικές επιθέσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε τι έκανε; Έστειλε
τον κ. Μπαλτάκο τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου να
συζητάει για το τι θα ψηφίσει η Χρυσή Αυγή, το πώς θα βρει
τρόπο να στηρίξει την µνηµονιακή κυβέρνηση κάτω από το τραπέζι. Γιατί πάνω από το τραπέζι η Χρυσή Αυγή ήταν το πιο αντιµνηµονιακό κόµµα που έχουµε δει ποτέ. Από κάτω; Παρατηρήστε
να δείτε τι ψήφισε επί κυβέρνηση Σαµαρά και πόσο υποχθόνια
στήριξε. Ο κ. Μπαλτάκος λοιπόν ήταν ο σύνδεσµος για να ψηφίζει αυτά που ψήφιζε η Χρυσή Αυγή. Ο κ. Μπαλτάκος δεν ήταν τυχαίος νεοδηµοκράτης, ήταν γνωστός εθνικόφρονας και ήταν το
δεξί χέρι του Πρωθυπουργού της χώρας µας. Ήταν ο διευθυντής
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του πολιτικού του γραφείου.
Εποµένως όχι απλώς δεν πήρατε -όπως είπε ο Πρωθυπουργός
χτες- την πρωτοβουλία να ξεβρωµίσετε τον τόπο από τη χούντα
και τον φασισµό. Αντιθέτως τον ανεχθήκατε -δεν θα πω ότι τον
υποθάλψατε, είναι πολύ σκληρή έκφραση, την αποφεύγω- όµως
ενώ είχε νεκρούς µπροστά στα µάτια σας, συστηµατικά νεκρούς.
Καλά, για τους ξένους δεν περιµέναµε καµµία ιδιαίτερη ευαισθησία από εσάς εµείς οι αριστεροί. Αλλά τουλάχιστον για τους παραλίγο νεκρούς Έλληνες το περιµέναµε, που ήταν οι
συνδικαλιστές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Αναφέρω ειρήσθω εν παρόδω ότι η οµάδα ΔΙΑΣ έκανε το παγκόσµιο ρεκόρ αργύτητας να καλύψει εκατό µέτρα µε µηχανές,
µε µοτοσικλέτες σε τέσσερα λεπτά και σαράντα οκτώ δευτερόλεπτα. Έτσι λένε τα στοιχεία της Αστυνοµίας, έτσι λένε οι επίσηµες αναφορές. Τόσο έκαναν να φτάσουν εκεί που µαχαίρωσαν
τον Φύσσα. Ένας τον µαχαίρωνε, άλλα δεκαπέντε τον κράταγαν,
τους οποίους ήδη είχε καταφέρει να καταβάλει µε την ορµή της
δίκαιης θέλησής του.
Για να είναι λοιπόν όλα αυτά πολύ σαφή -σαφέστερα θέλω να
µην γίνεται να γίνουν- να πούµε µερικά πράγµατα για την ιστορία
πολύ συγκεκριµένα. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγµατα.
Τα ξηµερώµατα της 18ης Σεπτεµβρίου του 2013 δολοφονήθηκε
ο Παύλος Φύσσας. Την εποµένη το πρωί 19 Σεπτεµβρίου ο τότε
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη -που σήµερα ο νυν Υπουργός
δεν προστατεύει καθόλου τους πολίτες, θα σας πω τι πάθαµε
εµείς χθες, εννοώ ο ελληνικός λαός όχι εµείς ως κόµµα- κ. Δένδιας αποστέλλει στην εισαγγελία τριάντα δύο δικογραφίες τις
οποίες τόσο καιρό τις είχε στο συρτάρι του. Δεν θεωρούσε ως
τότε ότι είναι µια τροµοκρατική οργάνωση εδώ πέρα. Θεωρούσε
ότι καλώς κάνουν αυτοί και έχουν τριάντα δύο δικογραφίες συνταχθεί που αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή και επιθέσεις της. Αυτή
λοιπόν η συνοδευτική επιστολή δίνει τη γραµµή από τότε για το
είδος της δίωξης που επιθυµεί η τότε κυβέρνηση Σαµαρά. Και η
γραµµή είναι για σύσταση, διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης
και όχι -όπως ασφαλώς θα όφειλε- για τροµοκρατική οργάνωση.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ειρωνεία της ιστορίας, γιατί πιστώνεται στην κυβέρνηση Σαµαρά η πρωτοβουλία της έναρξης δικαστικής δίωξης της ναζιστικής συµµορίας. Η ειρωνεία έγκειται
βεβαίως στο ότι έχει καταγραφεί ποικιλοτρόπως –σας τα είπα
πριν, µην τα επαναλαµβάνω- µια υπόγεια διασύνδεση της κυβέρνησης Σαµαρά µε τους υπόλοιπους ναζί, η οποία εκτεινόταν από
τις προσυνεννοήσεις για ψηφοφορίες -όπως σας είπα- µέχρι σχεδιασµούς -λυπάµαι που το λέω- για πιθανή συγκυβέρνηση αν τα
πράγµατα φτάσουν στο απροχώρητο και κινδυνέψουµε να κυβερνήσουν οι αριστεροί. Η δολοφονία Φύσσα ευτυχώς δεν
άφησε περιθώρια.
Τώρα θα περάσω, κυρία Πρόεδρε, σε όσα συνέβησαν χτες.
Χτες πήγαµε όλοι υπερκοµµατικά και εσείς και εσείς και εσείς
και εµείς να γιορτάσουµε την απόφαση της δηµοκρατίας. Ειρήσθω εν παρόδω να απαντήσω στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Λύσης ότι ευλόγως κατά τη γνώµη µας ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί,
γιατί ευλόγως ήταν ο λαός του οποίου είναι οι ηγέτες. Ο λαός
δεν πήγε γιατί αµφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη, παρ’ ότι θα
είχε δικαίωµα να το κάνει -επιτρέψτε µου να πω κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι- µετά την κατάπτυστη κατά την πολιτική µου γνώµη
αγόρευση της εισαγγελέως. Είχε κάθε δικαίωµα να αµφιβάλλει
για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Εν τούτοις δεν πήγαµε εκεί ο ελληνικός λαός και εµείς -που
σε έναν βαθµό τον εκπροσωπούµε- ως κάποιοι αµφισβητίες ελληνικής δικαιοσύνης. Πήγαµε για το πανηγύρι της δηµοκρατίας,
πήγαµε για να δούµε ότι επιτέλους λειτουργεί η δικαιοσύνη στη
χώρα. Δεν πήγαµε να ασκήσουµε καµµία πίεση, να γιορτάσουµε
πήγαµε και ήσασταν κι εσείς µαζί µας. Ήµασταν όλοι µαζί εκεί.
Μέσα στη γιορτή υπήρχαν παιδιά, µαθητές σχολείων, λυκείων,
φοιτητές, υπέργηροι άνθρωποι που είχαν έρθει σαν ζευγαράκια
πολύ συγκινητικά. Έκλαιγα. Βάδιζα από την συµβολή Βασιλίσσης
Σοφίας και Αλεξάνδρας και µέχρι να φτάσω έξω από το εφετείο
έκλαιγα στα πενήντα πέντε µου. Σκέφτηκα ότι έχω πολλές δεκαετίες να δω -και πάλι θα κλάψω αν συνεχίσω- τον ελληνικό λαό αγκαλιασµένο να είναι εδώ πέρα. Και τότε στις 11.20’ ανακοινώνεται
η απόφαση. Και 11. 20’ και είκοσι δευτερόλεπτα εµείς είχαµε την
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τύχη να είµαστε µπροστά ακριβώς από το εφετείο το ΜέΡΑ25
αλλά επίσης και το ΠΑΜΕ, επίσης και κοµµάτια του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, κύριε Βελόπουλε,
δεν είναι τίποτα παράνοµο. Παίρνει µέρος στις ελληνικές εκλογές
εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει δικαίωµα να υφίσταται και να
παίρνει µέρος σε συγκεντρώσεις. Έχει δικαίωµα να έχει τις απόψεις του που διαφωνούν µε τις δικές µας. Τελειώνω αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
Άξαφνα λοιπόν στις 11.20’ και κάτι δευτερόλεπτα δεχτήκαµε προσωπικά δέχτηκα- οµοβροντία χηµικών, τοξικών, οµοβροντία
απ’ αυτά -πώς λέγονται αυτά;- που σου στερούν την αναπνοή.
Δεχθήκαµε µια κανονική επίθεση. Ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε
ότι είχαν ριχθεί εκατόν πενήντα µολότοφ. Δεν γίνεται! Κύριε Χρυσοχοΐδη, λυπάµαι, δεν βγαίνει ο χρόνος. Εκατόν πενήντα µολότοφ σε επτάµισι δευτερόλεπτα -τόσο πήρε από την αναγγελία
και το πανηγύρι µέχρι να δεχτούµε την οµοβροντία- δεν γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό όµως είναι εντελώς ασήµαντο, γιατί καµιά φορά η αστυνοµία κάνει λάθη και µπορεί να χτυπάει διαδηλωτές. Δεν είναι κάτι
που επιτρέπεται, αλλά µπορεί να συµβεί. Δεν είµαστε παράλογοι.
Αυτό που δεν µπορεί να συµβαίνει είναι Βουλευτής, εσείς δηλαδή,
εσείς, εγώ, ο οποιοσδήποτε Βουλευτής οποιουδήποτε κόµµατος
εκτός της Χρυσής Αυγής, οποιουδήποτε άλλου κανονικού, νόµιµου κόµµατος, να πηγαίνει σε δύο άνδρες των ΜΑΤ και να λέει
«Σταµατήστε να χτυπάτε λίγο. Δεν βλέπετε ότι ο κόσµος αποχωρεί;». Και να του απαντάει αυτός ο άνδρας: «Αντε γα.. βρε αρχι..».
Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει. Σηµαίνει εκτροπή θεσµική. Και όταν
του απαντάει: «Είµαι Βουλευτής» και του δείχνει την ταυτότητά
του, του ανταπαντά ο άνδρας των ΜΑΤ, «Ένας λόγος παραπάνω
για να σε γα… ρε». Αυτό αφορά κάποιους άνδρες των ΜΑΤ που
ελπίζουµε και ξέρουµε ότι είναι εξαίρεση. Παρεµπιπτόντως τα
παιδιά των ΜΑΤ είναι δικά µας παιδιά, είναι λαϊκά παιδιά λαϊκών
οικογενειών, δεν σας τα χαρίζουµε. Υπάρχουν ωστόσο σταγονίδια ανάµεσά τους όπως το χθεσινό. Ούτε αυτό δεν είναι έγκληµα
γιατί ένας άντρας των ΜΑΤ δικαιούται µε τη φτωχή του µόρφωση, µε τον σκοταδισµό που έχει γαλουχηθεί -ένας όχι όλοι,
είναι η εξαίρεση- να παρασυρθεί, να πει βλακείες, να φερθεί φασιστικά σε έναν εκπρόσωπο από εµάς. Θα µπορούσε να είναι σε
εσάς κύριε Υπουργέ. Μπορεί να ήσασταν εσείς και όχι ο κ. Βαρουφάκης.
Αυτό που όµως είναι ανεκδιήγητο είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να µην διατάζει αµέσως την καθαίρεση του επικεφαλής που ήταν εκείνη τη στιγµή εκεί. Και από τη στιγµή που
δεν τη διέταξε –και φεύγω κυρία Πρόεδρε- απαιτούµε βεβαίως
ευλογότατα χθες, σήµερα το απόγευµα, αφού δεν έγινε µέχρι
τώρα, αµέσως να παραιτηθεί και αν δεν παραιτηθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, να τον παραιτήσει -συγγνώµη για την αγοραία έκφρασηο πολιτικός του προϊστάµενος, ο Πρωθυπουργός της χώρας µας.
Ας το κάνει τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, Σηµαντική η
σηµερινή πρωτοβουλία σας µε το νοµοσχέδιο που φέρατε προς
συζήτηση και ψήφιση. Το πρώτο µέρος αναµορφώνει τη διαδικασία της ελληνικής ιθαγένειας. Το µέχρι σήµερα ισχύον σύστηµα είναι βραδυκίνητο, περιορισµένης αποτελεσµατικότητας
και κυρίως µε έντονα στοιχεία υποκειµενικότητας. Καταργούνται
οι επιτροπές πολιτογράφησης για τους αλλογενείς αλλοδαπούς
και εισάγεται µια αντικειµενική διαδικασία σύµφωνα µε την αρχή
της ισότητας και µε τα πρότυπα των ξένων χωρών.
Δύο φορές ετησίως θα διεξάγονται εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων πολιτογράφησης, το οποίο συνιστά πλέον προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
Οι νέες αδιάβλητες εξετάσεις τύπου πανελλαδικών περιλαµβάνουν εξέταση ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1. Ταυτόχρονα εξετάζονται µε ένα εύλογο παράβολο 150 ευρώ γνώσεις ιστορίας,
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γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισµού και πολιτειακών θεσµών. Όλη
η θεµατολογία θα προκύπτει από τράπεζα θεµάτων αναρτηµένη
στο διαδίκτυο και προσβάσιµη σε όλους τους ενδιαφερόµενους.
Στοιχεία όπως η οµαλή ένταξη του αιτούντα στην οικονοµική
και κοινωνική ζωή της χώρας προϋποθέτουν συνέντευξη µε τον
υποψήφιο ως τελευταίο στάδιο πριν την αποδοχή ή την απόρριψη της πολιτογράφησης.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά τη συνολική λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου και είναι αναχρονιστικός και
συχνά µεροληπτικός ο τρόπος µε τον οποίο εξακολουθεί να γίνεται η επιλογή διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα. Πραγµατική τοµή
οι σηµερινές αλλαγές. Γίνεται πράξη η αδιαπραγµάτευτη θέση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αξιοκρατία στη
στελέχωση του κρατικού µηχανισµού. Ορίζεται µια διαφανής διαδικασία για την επιλογή όλων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων
και εντεταλµένων συµβούλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου.
Τίθενται συγκεκριµένες προϋποθέσεις και προκρίνεται η ανάδειξη των ικανοτέρων, µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Προαπαιτούµενο είναι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,
να γνωρίζουν πολύ καλά µια ξένη γλώσσα και να έχουν πενταετή
εργασιακή εµπειρία. Προβλέπεται διαδικασία µοριοδότησης για
τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα, για τα προσόντα εµπειρίας και
για τη συνολική τους καταλληλότητα µε βάση δοµηµένη συνέντευξη. Η διαδικασία διεξάγεται µέσω του ΑΣΕΠ και η αρµόδια
επιτροπή καταλήγει στους τρεις επικρατέστερους, ώστε ο εποπτεύων υπουργός να επιλέξει έναν εξ αυτών.
Το υπόλοιπο νοµοσχέδιο περιλαµβάνει επίσης πολύ χρήσιµες
ρυθµίσεις. Ο υπηρεσιακός γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας
είναι αρµόδιος για τη συγκρότηση των Συµβουλίων Επιλογής
Προϊσταµένων στα νοσοκοµεία και για τον ορισµό του Προέδρου
τους. Οι γραµµατείς των συµβουλίων και οι αναπληρωτές τους
θα είναι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υγειονοµικές περιφέρειες
και ορίζονται µετά από πρόταση του κάθε διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας.
Παρατείνονται -και σωστά- έως την ολοκλήρωση των διορισµών από την αντίστοιχη προκήρυξη, οι συµβάσεις των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το δηµόσιο συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται. Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών αποκτά διαλειτουργικότητα µε το «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα
δεδοµένα, κυρίως αναφορικά µε τις ώρες απασχόλησης των εργαζοµένων.
Στηρίζονται τα αναπτυξιακά προγράµµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε τη ρύθµιση που επιτρέπει στο τεχνικό προσωπικό
µε σύµβαση µίσθωσης έργου να συντάσσει και να θεωρεί µελέτες έργων και υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται πρόσληψη ατόµων
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
Δίνεται λύση στο πρόβληµα υποστελέχωσης των υπηρεσιών
δόµησης των δήµων. Επιτρέπεται η διαδηµοτική και διαβαθµική
συνεργασία µεταξύ δήµων και περιφερειών για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της πολεοδοµίας.
Σε συνέχεια των µέτρων στήριξης της οικονοµίας από την πανδηµία, επεκτείνονται οι ρυθµίσεις µείωσης ενοικίου για µισθώσεις
κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών κέντρων και
γυµναστηρίων τα οποία ανήκουν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των σχολικών κυλικείων, όπως σωστά προσετέθη µε υπουργική τροπολογία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι
είναι θύµατα του κορωνοϊού.
Συνολικά, είναι σαφής η προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου
για αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γίνεται
ένα ακόµα βήµα ενίσχυσης των αποµακρυσµένων και µικρών
δήµων της χώρας. Οι ορεινοί δήµοι έως τριάντα χιλιάδες κατοίκους, καθώς και όλοι οι νησιωτικοί δήµοι µπορούν να παρέχουν
δωρεάν σίτιση και διαµονή στους υπαλλήλους που αποσπώνται.
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η στελέχωση των τεχνικών
και οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών δόµησης
της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρέχοντας ένα επιπλέον κίνητρο
σε όσους υπαλλήλους επιθυµούν να εγκατασταθούν στους δή-
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µους αυτούς.
Τέλος, µε την τροπολογία 495, µεταξύ άλλων, για πρώτη φορά
εξοµοιούνται οι µητέρες που ασχολούνται µε σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου σε νοµικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης
µε τις υπαλλήλους του δηµοσίου ως προς την ειδική παροχή µητρότητας του ΟΑΕΔ.
Κλείνοντας, το σηµερινό νοµοσχέδιο πραγµατοποιεί µια καθοριστική και απολύτως αναγκαία αλλαγή στον τρόπο απόδοσης
της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλογενείς αλλοδαπούς. Παύει οριστικά το διάτρητο σύστηµα, που επέτρεπε την ανάπτυξη ακόµα
και πελατειακών σχέσεων και προκαλούσε αδικίες.
Οι νέες διαδικασίες διακρίνονται από τη διαφάνεια και την αµεροληψία τους και θα έπρεπε να τύχουν, κατά τη γνώµη µου, της
στήριξης όλων των πολιτικών παρατάξεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική δικαιοσύνη χθες
προσέφερε µια τεράστια υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία,
απαλλάσσοντάς την οριστικά από την εγκληµατική, φασιστική
οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Τώρα, µένει στην συντεταγµένη
πολιτεία και στους πολίτες η υποχρέωση αυτή η πληγή που
άνοιξε η Χρυσή Αυγή στην κοινωνία, στα σπλάχνα της κοινωνίας,
αυτή η πληγή να κλείσει οριστικά και να µην ανοίξει ποτέ ξανά.
Το «ποτέ ξανά φασισµός» µένει να κερδηθεί στο κοινωνικό πεδίο
µε αγώνες, που όλες και όλοι θα δώσουµε γιατί η Χρυσή Αυγή
δεν ήταν κάτι που έπεσε από τον ουρανό.
Θύλακες θαυµαστών των φασιστικών και ρατσιστικών ιδεών
υπάρχουν πολλοί τριγύρω µας και παραµένουν ανέγγιχτοι και το
κυριότερο είναι ότι ακόµα και σήµερα παραµένουν προστατευµένοι. Οι θύλακες αυτοί είχαν και έχουν ακόµα και σήµερα διαύλους επικοινωνίας µε την άκρα δεξιά εντός του κυβερνητικού
κόµµατος. Ο κ. Μπαλτάκος, βέβαια, θυµάστε πολύ καλά ότι δεν
λειτουργούσε αυτοβούλως όταν συνοµιλούσε µε την ηγεσία της
Χρυσής Αυγής. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν µπορούµε
να κλείνουµε τα µάτια στο γεγονός ότι αυτοί οι θύλακες έχουν
επικοινωνία και µε συγκεκριµένους µειοψηφικούς κύκλους εντός
της ελληνικής αστυνοµίας, η οποία αστυνοµία έριξε και χθες χηµικά διαλύοντας µία µεγαλειώδη συγκέντρωση, όταν υπήρχαν
και υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιµετώπισης των ελάχιστων παρεκτραπόµενων. Τα δακρυγόνα ενάντια σε ειρηνικούς διαδηλωτές όπως ήταν ο Βουλευτής µας, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, δεν είναι συµπεριφορές που πρέπει
να περνούν απαρατήρητες ούτε είναι φυσικά δυνατόν να εκλαµβάνονται ως κανονικότητα.
Οι θύλακες αυτοί, τέλος, έχουν επικοινωνία και µε τµήµα των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, το τµήµα µέσων µαζικής ενηµέρωσης που χθες χάιδευε τα ηγετικά µέλη της Χρυσής Αυγής και σήµερα, πονηρά, τα εξισώνει µε λαϊκές διαµαρτυρίες,
συγκεντρώσεις, πορείες και αυτή η εξίσωση έχει να κάνει µε τις
δράσεις των εγκληµατιών, µιας εγκληµατικής οργάνωσης, αναπαράγοντας κυβερνητικές δηλώσεις που επιχειρούν να εκµεταλλευθούν το αντιφασιστικό κλίµα για να προωθήσουν, πολύ απλά,
µία ατζέντα αυταρχισµού και περιστολής των δηµοκρατικών
ελευθεριών.
Ερχόµενη τώρα στη ρύθµιση του νοµοσχεδίου περί των θεµάτων ιθαγένειας, έτσι όπως δίνεται ο τίτλος στο νοµοσχέδιο. Βλέπουµε ότι ο υπερ-υποψήφιος για πολιτογράφηση, που έχει στον
νου του ο νοµοθέτης της Νέας Δηµοκρατίας, µένοντας τα τελευταία δέκα µε είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και µέσα σε συνθήκες
βαθιάς οικονοµικής κρίσης, θα πρέπει να δουλεύει συνεχώς, θα
πρέπει να βρίσκει τον χρόνο να µορφώνεται µε ίδια µέσα, ώστε
να γράφει τέλεια ελληνικά, και να γνωρίζει τέλεια την ελληνική
γλώσσα, και την ελληνική ιστορία, και τους θεσµούς, και θα πρέπει να έχει ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία, και φυσικά
θα πρέπει να διαθέτει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο χρηµατικό
ποσό, προκειµένου να δοκιµάσει την τύχη του στην πολιτογρά-
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φηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εισόδηµα είναι ένα ταξικό
κριτήριο, που καµµία απολύτως σχέση δεν έχει µε την ιθαγένεια.
Είναι απόλυτα σαφές ότι οι ρυθµίσεις αυτές δεν στοχεύουν στον
εξορθολογισµό οιασδήποτε διαδικασίας, αλλά πολύ απλά στο να
αποθαρρυνθούν οι ενδιαφερόµενοι να µην κάνουν καν αίτηση.
Και όπως σε τόσα και τόσα άλλα θέµατα, τα οποία η Νέα Δηµοκρατία τα αντιµετωπίζει κάνοντας σαν να µην υπάρχουν, σαν να
µην τα βλέπει, έτσι και σε αυτό προσποιείται πως δήθεν θα λύσει
το θέµα των πολιτογραφήσεων, µε ποιον τρόπο; Με το να τις
ελαχιστοποιήσει.
Στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, µε την επιλογή διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, συνιστά µνηµείο υποκρισίας από την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας µε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Καταργήθηκε σχεδόν αµέσως µετά τις εκλογές η διαδικασία
στελέχωσης των διοικήσεων των νοµικών προσώπων του δηµοσίου µέσω του µητρώου επιτελικών στελεχών, προκειµένου να
ακολουθηθεί αυτό το όργιο διορισµών «ηµετέρων», που είχαν ως
βασικό και συχνά όχι ως µόνο προσόν την κοµµατική ιδιότητα.
Συγγενείς της ισχυρής οικογένειας της Νέας Δηµοκρατίας,
υπερήλικοι πολιτευτές διορίστηκαν σε θέσεις τις πάγιας διοικητικής ιεραρχίας, ακόµη και σε θέσεις ευθύνης, τσακίζοντας ουσιαστικά την αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού, το
οποίο σταδιακά γίνεται ανίκανο να κάνει οτιδήποτε άλλο από το
να αναπαράγει την κοµµατική επιτελική πρωθυπουργικοκεντρική
εξουσία.
Κι αφού οι γαλάζιοι µετακλητοί προσέγγισαν ήδη τους τρεις
χιλιάδες, σπάζοντας κάθε µήνα νέο ρεκόρ δεκαετίας, τώρα στη
Νέα Δηµοκρατία επανέρχονται νοµοθετώντας µια νέα διαδικασία
και αυτή εκ των υστέρων. Κι αυτό γιατί παρά την επιρροή των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης της γνωστής λίστας, η κοινωνία
πλέον βοά για τις ποικίλες απευθείας αναθέσεις, τα «σκόιλ ελικικού», τις µάσκες «αντίσκηνα», τα άχρηστα πλωτά φράγµατα και
µε τόσα και τόσα άλλα κατορθώµατα του γαλάζιου κοµµατικού
κράτους.
Ακόµα όµως και εκ των υστέρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα νοµοθέτηση είναι υπέρ της κοµµατικής αριστείας. Γι’
αυτό έχει ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής. Δίνει µεγάλο βάρος στη µοριοδότηση στη συνέντευξη, ενώ σαφώς µικρότερη δίνεται σε αντικειµενικά στοιχεία του βιογραφικού του
υποψηφίου, όπως είναι για παράδειγµα η αποφοίτηση από την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Είναι ποτέ δυνατόν;
Και φυσικά η απέχθεια της Νέας Δηµοκρατίας προς τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης εµπλουτίζεται µε το Κεφάλαιο
6, µε τις ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ, όπου συνεχίζεται η µεταφορά
αρµοδιοτήτων από το δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο
στην οικονοµική επιτροπή των δήµων και των περιφερειών αντίστοιχα, προκειµένου να αποδυναµωθεί ο ρόλος των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων και έτσι προβλέπεται είτε η εκχώρηση των δράσεων των ΟΤΑ συνολικά στους αναπτυξιακούς
οργανισµούς είτε η µετάβαση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων σε
συµβασιούχους ορισµένου χρόνου µε τον τίτλο τού «ειδικού συνεργάτη».
Στόχος όλων αυτών των παραπάνω πρωτοβουλιών, καθώς
βάσει άρθρου 103 του Συντάγµατος ορίζεται µια τέτοια αρµοδιότητα ότι είναι παράνοµη και ότι δικαιώµατα θεώρησης και έγκρισης µελετών έχουν µόνο τα µόνιµα στελέχη των ΟΤΑ, είναι η
εξουδετέρωση του κρατικού ελέγχου σε κεντρικό επίπεδο, αλλά
και η ακύρωση των µηχανισµών που έχει η αυτοδιοίκηση για να
προφυλάσσεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Για όλες αυτές τις µεθοδεύσεις που αναγκάζουν το κράτος να
λειτουργεί υπό καθεστώς µόνιµης παρέκκλισης από τις αρχές
της αξιοκρατίας και κάθε χρηστής διαδικασίας, οι πολίτες ανησυχούν και µάλιστα πολύ. Όσο και αν η Νέα Δηµοκρατία και τα
φιλικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα προβάλλουν το γεγονός ότι
οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης γίνονται πιο αυστηρές, για να
τονίσουν το δήθεν νοικοκύρεµα, οι ατασθαλίες δυστυχώς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλλού και είναι πάρα πολύ σοβαρές
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και κοστίζουν όλο και περισσότερο κάθε µέρα που περνά.
Και κάτι τελευταίο. Για τριάντα δευτερόλεπτα την ανοχή σας,
κυρία Πρόεδρε.
Επειδή από το πρωί ακούµε δριµεία κριτική στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση από τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους της
Κυβέρνησης και της Ελληνικής Λύσης και κυρίως του Κινήµατος
Αλλαγής, έχω να πω µόνο το εξής. Όσον αφορά τα κυβερνητικά
στελέχη και τους κυβερνητικούς Βουλευτές, ακριβώς επειδή κυβερνάτε ήδη δεκαπέντε µήνες, πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσετε να κάνετε αντιπολίτευση στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Έγιναν εκλογές, τις έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και είστε εσείς Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Είναι υπόθεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική. Δεν γίνεται το βασικό και κεντρικό σας
επιχείρηµα σε οποιαδήποτε κριτική σάς ασκείται να είναι «εσείς
τι κάνατε;».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κοντεύουµε εννέα
λεπτά. Σας παρακαλώ. Επτά λεπτά είναι ο χρόνος.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Τριάντα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μου το είπατε πριν από
λίγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ένα πράγµα µόνο.
Και µε τον παλιό Ποινικό Κώδικα δεν µπορούσε να επιβληθεί
στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, εάν δεν ήταν αµετάκλητη απόφαση.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε!
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Τριάντα δευτερόλεπτα ζητάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε,
έχετε µία ώρα που λέτε τριάντα δευτερόλεπτα. Είναι πενήντα συνάδελφοι ακόµη, σας παρακαλώ!
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Μα, θα είχα ήδη τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, πρέπει να κλείσετε
τώρα. Σας παρακαλώ!
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
έχει ήδη τροποποιήσει δύο φορές τον Ποινικό Κώδικα µέχρι στιγµής και τη συγκεκριµένη διάταξη δεν την έχει αλλάξει.
Κατά συνέπεια, δεν καταλαβαίνουµε γιατί από το πρωί ασκείτε
κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναλαµβάνετε την ευθύνη.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει πάντα η ανοχή. Όµως όταν ξεπερνάµε τόσο πολύ τον χρόνο, νοµίζω ότι προσβάλλουµε τους υπόλοιπους συναδέλφους που κατά πάσα πιθανότητα θα µιλήσουν
από τρία λεπτά στο τέλος. Θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό; Είναι
δίκαιο;
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φραγγίδης από τον Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι χθες ήταν ιστορική µέρα για τη δηµοκρατία
και την Ελλάδα. Η δηµοκρατία νίκησε και τα θύµατα δικαιώθηκαν.
Η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της και καταδίκασε τη Χρυσή
Αυγή. Ο φασισµός δεν έχει θέση στη χώρα µας και τη ζωή µας.
Ο αγώνας για τη δηµοκρατία είναι διαρκής ευθύνη όλων µας.
Αυτό σηµαίνει ότι απέναντι στους πολίτες όλες οι πολιτικές δυνάµεις πρέπει να µιλούν τη γλώσσα της αλήθειας υπεύθυνα, διαπαιδαγωγικά και να αναλαµβάνουν τις ευθύνες που τους
αναλογούν, που δυστυχώς σήµερα το πρωί δεν είδαµε να γίνεται
αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Κοντονής, οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που έγιναν τον Ιούνιο
του 2019 ουσιαστικά µαλακώνουν τις ποινές στους χρυσαυγίτες
και δεν τους στερούν τα πολιτικά δικαιώµατα. Το µεγαλείο λοιπόν
ψυχής στην πολιτική είναι απαραίτητο στοιχείο και η καπηλεία
της χθεσινής απόφασης δεν τιµά κανέναν, όποιος και αν προσφεύγει σε αυτή.
Ερχόµενος στο σχέδιο νόµου, είναι κοινή διαπίστωση ότι ο
τρόπος που νοµοθετεί η Κυβέρνηση δεν είναι ενδεδειγµένος. Φέρατε στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά µεγάλο
αριθµό άρθρων που δεν υπήρχαν στη διαβούλευση. Μάλιστα,
φτάσατε στο σηµείο να φέρετε χθες βράδυ τροπολογίες, η µια
εκ των οποίων αποτελεί από µόνη της ένα µίνι νοµοσχέδιο, χωρίς
διαβούλευση. Το µέγιστο δηµοκρατικό δηλαδή εργαλείο opengov που η δική µας παράταξη θεσµοθέτησε, το παρακάµπτετε
συστηµατικά κατά το δοκούν.
Προσπαθείτε να χωρέσετε σε ένα µόνο νοµοσχέδιο σηµαντικά
θέµατα, όπως ιθαγένεια, δηµόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Καθένα απ’ αυτά θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό νοµοθέτηµα µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα µε όραµα, σχέδιο και
στρατηγική. Αντ’ αυτού, καταντούν µέρος ενός νοµοσχεδίου διευθετήσεων και σκοπιµοτήτων που επιπλέον έχει συνταχθεί µε
επιπολαιότητα και προχειρότητα.
Αντιµετωπίζετε το θέµα της ιθαγένειας εξ απαλών ονύχων, τη
στιγµή που υπάρχει ανάγκη για µια ολοκληρωµένη νοµοθέτηση
και έναν νέο κώδικα που θα προκύψει από εκτεταµένο και σε
βάθος διάλογο µε την κοινωνία, τους ειδικούς και τους φορείς.
Ακόµη όµως και αυτές οι διατάξεις που τις έχετε ρίξει ανάµεσα
σε τόσες άλλες αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν ζητούµενα,
όπως η απλοποίηση των διαδικασιών και η επιτάχυνση εξέτασης
εκκρεµών αιτήσεων.
Διατηρείτε όλη την προηγούµενη διαδικασία και προσθέτετε
τη γραπτή εξέταση µε εξέταστρο µάλιστα που παραµένει υψηλό,
παρά τη µείωση που κάνετε µετά από τις αντιδράσεις, σε 150
ευρώ από 250 ευρώ. Σε συνδυασµό µε το παράβολο της αίτησης
πολιτογράφησης, η διαδικασία γίνεται κοστοβόρα και αποτρεπτική.
Επίσης, για να µπορέσει κανείς να ανταποκριθεί µε επιτυχία
σε αυτές τις απαιτητικές εξετάσεις, χρειάζεται σίγουρα υποστήριξη, την οποία εσείς δεν παρέχετε ούτε τώρα, αλλά ούτε αφήνετε να εννοηθεί κάτι για το µέλλον. Συνεπώς, δύο επιλογές
υπάρχουν για τους υποψηφίους µε περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα που εξάλλου αποτελούν την πλειοψηφία, είτε να µην
προχωρήσουν στη διαδικασία είτε να απευθυνθούν σε παραπαιδεία.
Επικαλεστήκατε το σύστηµα που εφαρµόζουν χώρες όπως η
Γερµανία και η Γαλλία, αλλά δεν παρέχετε υποχρεωτικά µαθήµατα ένταξης µε µικρό ή καθόλου κόστος, όπως κάνουν οι χώρες
αυτές κι όπως οφείλει να κάνει ένα προοδευτικό και δηµοκρατικό
κράτος.
Οι απαιτήσεις για σταθερή εργασία και τα συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια που βάζετε σε αυτή τη δύσκολη εποχή λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά.
Τι να πω για τον εµπαιγµό των περίπου τριάντα χιλιάδων ανθρώπων µε εκκρεµείς υποθέσεις ιθαγένειας, αυτών που έχουν
πληρώσει ήδη παράβολα; Βρίσκονται χρόνια στην αναµονή και
τώρα τους λέτε ότι από τον Απρίλιο του 2021 θα πρέπει και αυτοί
να ενταχθούν στη νέα διαδικασία. Με την τεράστια, όµως, υποστελέχωση που υπάρχει στις αρµόδιες δοµές, εννοείται ότι δεν
θα προλάβουν να εξεταστούν αυτές οι υποθέσεις µέχρι τέλος
Μαρτίου, άρα πρόκειται για εξαπάτηση αυτών των ανθρώπων.
Έτσι θα µηδενίσετε τις αναµονές και θα ξεκινήσετε από την
αρχή, θυµατοποιώντας δύστυχους ανθρώπους; Μην ξεχνάτε ότι
το κράτος έχει και τον ρόλο του παιδαγωγού προς τους πολίτες.
Μια τελευταία παρατήρηση για τις διατάξεις της ιθαγένειας
είναι ότι δίνεται υπερεξουσία στον Γενικό Γραµµατέα Ιθαγένειας.
Διαµορφώνεται ένα συγκεντρωτικό σύστηµα, χωρίς επιστηµονικό
και κοινωνικό έλεγχο, από όπου απουσιάζουν οι ανεξάρτητες
αρχές και άλλα καθ’ ύλην αρµόδια και αξιόλογα όργανα και φορείς.
Σχετικά µε τις διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση, πιστεύω ότι
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είναι αποκαλυπτικές του πραγµατικού πελατειακού κοµµατικού
σας προσώπου. Η υπερθεµάτιση για την αριστεία, την οποία η
Νέα Δηµοκρατία έκανε σηµαία επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι έχει πάει περίπατο για τα καλά. Η κατάληψη της διοίκησης του δηµόσιου τοµέα από γαλάζια παιδιά συνεχίζεται. Ο
µεγάλος αριθµός µετακλητών και η απονοµή σε αυτούς αυξηµένων αρµοδιοτήτων χαρακτηρίζουν όλη τη δηµόσια διοίκηση. Η
αξία των αυξηµένων τυπικών προσόντων υποβαθµίζεται. Προέχει, λοιπόν, η αποκατάσταση ηµετέρων που διαθέτουν ένα απλό
πτυχίο και τα µεταπτυχιακά διδακτορικά, κυρίως το πτυχίο της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, είναι πια ψιλά γράµµατα.
Θέλοντας να βάλετε µια επικάλυψη αξιοπιστίας και αξιοκρατίας στη συγκρότηση επιτροπών επιλογής οργάνου διοίκησης,
οι οποίες ουσιαστικά είναι κοµµατικές επιτροπές, βάζετε τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ να υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις, θέτοντας έτσι σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία του θεσµού.
Τέλος για την τοπική αυτοδιοίκηση έχετε φτάσει στο σηµείο
να νοµοθετείτε για τα ίδια και τα ίδια από την εκλογή σας και
µετά να τροποποιείτε διαρκώς τις ρυθµίσεις σας. Αυτό καταδεικνύει ότι νοµοθετείτε µε απίστευτη προχειρότητα, αλλά και µε
σκοπιµότητα. Καθιστάτε άνευρα και αδύναµα τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, τους αφαιρείτε αρµοδιότητες και αναγάγετε την οικονοµική επιτροπή -που τεχνικοί στην πλειοψηφία της
είναι- σε υπερδύναµη. Επιδιώκετε τη χειραγώγηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης και όχι τη χειραφέτηση της. Δεν καταφέρνετε, δυστυχώς, να ενδυναµώσετε, να την ανεξαρτητοποιήσετε και να
της δώσετε αναπτυξιακή προοπτική.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, για τις δύο τροπολογίες του Υπουργείο
Υγείας, θέλω να πω ότι συµφωνούµε. Το µεν δεύτερο άρθρο για
τη συµµετοχή στις εξετάσεις τίτλου ειδικότητας όσων έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική αγροτική υπηρεσία µε µια απλή αίτηση νοµίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Όσον αφορά, δε, το άρθρο 1 σε σχέση µε τις προθεσµίες προκήρυξης θέσεων ειδικευµένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ και σε σχέση
µε covid-19 τώρα και µε τις ενστάσεις κατά της µοριοδότησης
που µειώθηκε ο χρόνος από επτά µέρες σε δύο µέρες νοµίζω ότι
µπορεί να γίνει τρεις, τέσσερις µέρες. Πρέπει βέβαια πρώτα
αυτοί να ειδοποιηθούν και οπωσδήποτε να δείτε την αργοπορία
της δηµοσίευσης στα ΦΕΚ που εκεί είναι η µεγάλη καθυστέρηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροποποίηση του κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας που φέρνει αυτό το σχέδιο νόµου επιτρέψτε µου να πω ότι ανοίγει για την πατρίδα µας ο ασκός του
Αιόλου και αυτό επειδή µε τη µεταρρύθµιση που το νοµοσχέδιο
επιφέρει στο θεσµικό πλαίσιο της απονοµής ιθαγένειας δηµιουργούνται τροµερά επικίνδυνες παρενέργειες για το µέλλον του ελληνισµού. Ας πάρουµε µερικά παραδείγµατα από αυτό το
νοµοσχέδιο που αποδεικνύεται Ηρώδης για το ελληνικό έθνος.
Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 5α του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας του 2004 και δείχνει η Κυβέρνηση τη διάθεση
να διευκολύνει την πολιτογράφηση αλλοδαπών ίσως στο πνεύµα
του να µπολιάσουµε τον πολιτισµό µας, όπως δηλαδή ακριβώς
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται, όµως, αυτό το πράγµα, κυρίες και κύριοι;
Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε αλλοδαπός που απλά γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και ξέρει κάποια βασικά σηµεία από την ιστορία,
τη γεωγραφία και τον πολιτισµό της Ελλάδος γίνεται αυτόµατα
Έλληνας. Τι λογική ανοιχτών συνόρων είναι αυτή που δείχνουν
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ σε µια χώρα, την Ελλάδα, που βρίσκεται στο πιο κρίσιµο γεωπολιτικά σηµείο της Ευρώπης;
Και για να σας δώσω να το καταλάβετε, ποια σοβαρή χώρα
έχοντας υπ’ όψιν τη νευραλγική θέση της Ελλάδος στον χάρτη θα
µοίραζε έτσι απλόχερα ιθαγένεια και υπηκοότητα σε αλλοδαπούς;
Σε άλλες χώρες που είναι σοβαρές και οργανωµένες οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης ξένων είναι πολύ πιο συγκεκριµένες και
αυστηρές και µάλιστα πρόκειται για χώρες που θεωρούνται ανεκτικές ως προς την αντιµετώπιση των λαθροµεταναστών ή των παράτυπων µεταναστών ή παράνοµων µεταναστών, όπως θέλετε
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πείτε τους. Είναι µεγάλη ειρωνεία –πραγµατικά- ένα έθνος, όπως
το ελληνικό, που έµεινε επί χιλιετίες συµπαγές και οµοιογενές
µέσα από ξένες κατοχές αιώνων, από πολυετείς και αιµατηρές πολέµους, από χίλιες δυο συµφορές της µοίρας, να χαρίζει σήµερα
την ελληνικότητα στον οποιοδήποτε αλλοδαπό. Γι’ αυτό λέω ότι
αυτό το σχέδιο νόµου είναι Κερκόπορτα για την Ελλάδα και τους
Έλληνες.
Πάµε όµως τώρα και σε ένα άλλο θέµα που πολλοί το υποτιµούν σ’ αυτήν την Αίθουσα και έξω από αυτήν. Είναι µέγα λάθος,
εγκληµατικό σχεδόν, αυτή η ταύτιση που γίνεται στην Ελλάδα
µεταξύ των εννοιών ιθαγένεια και υπηκοότητα. Επιτέλους, άλλο
πράγµα πρέπει να είναι η ιθαγένεια, το να γεννιέσαι δηλαδή Έλληνας, να είσαι Έλληνας στο γένος και άλλο η υπηκοότητα, που
σηµαίνει νοµικό δεσµό του πολίτη µε το κράτος. Το λένε και οι
λέξεις: Ιθαγένεια είναι η ισχύς του γένους, ενώ υπηκοότητα σηµαίνει υπακοή στον νόµο της πολιτείας. Πώς, λοιπόν, ταυτίζουµε
δύο έννοιες τελείως διαφορετικές µεταξύ τους; Γίνεται µε δόλο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το πράγµα, ακριβώς για να
διευκολύνονται νοµοσχέδια, όπως το τωρινό, συγχέοντας νοήµατα και ερµηνείες.
Επιτέλους η ιθαγένεια ποτέ δεν αφαιρείται. Δεν γίνεται να
αφαιρείται, γιατί το γένος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της
ψυχής, του αίµατος, του πνεύµατος του ανθρώπου, ενώ η υπηκοότητα ως καθαρά νοµικός και πολιτειακός όρος δύναται ανά
πάσα στιγµή να αφαιρεθεί. Καταλάβατε τώρα την τεράστια διαφορά;
Πάει, όµως, τώρα το παρόν νοµοσχέδιο να δώσει πλαγίως την
ιθαγένεια σε αλλοδαπούς και µάλιστα σε κάθε λάθρα µετανάστη
που εισήλθε παράνοµα στην Ελλάδα. Πείτε µου, είναι λογικό
αυτό να µπαίνει κάποιος στη χώρα µας µε µη νόµιµα µέσα και
ύστερα από καιρό να µπορεί όχι µόνο να πολιτογραφηθεί Έλληνας πολίτης, αλλά και να πάρει την ελληνική ιθαγένεια; Βάσει
ποιας λογικής γίνεται αυτό; Θα σας πω εγώ. Βάσει της λογικής
του πολυπολιτισµού και της παγκοσµιοποίησης που θέλει να τα
ισοπεδώσει όλα και να εξαφανίσει ένα έθνος ιστορικό, όπως οι
Έλληνες από τον χάρτη.
Ίσως κάποιος µιλήσει για ρατσισµό και ξενοφοβία. Όχι βέβαια.
Ρατσισµός και ξενοφοβία θα ήταν αν θέλαµε να εξαφανίσουµε
από γης αυτούς τους ανθρώπους. Αν θέλαµε να πάρουµε τις
δικές τους πατρίδες και να επιβάλουµε άλλα ήθη και έθιµα. Το
αντίθετο είµαστε. Επειδή σεβόµαστε κάθε λαό και έθνος -θέλουµε να σεβόµαστε πρώτα από όλα, όµως, το δικό µας έθνος,
αυτό τον ιερό τόπο για τον οποίο έδωσαν το αίµα τους οι πρόγονοί µας- γι’ αυτό και λέµε όχι σε τέτοια νοµοσχέδια. Γι’ αυτό
εµείς στην Ελληνική Λύση έχουµε ένα κεντρικό σύνθηµα «πρώτα
η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες!».
Γυρίζοντας στα άρθρα του νοµοσχεδίου, δεν θα έπρεπε η χρονική προϋπόθεση για την απόκτηση υπηκοότητος και όχι ιθαγένειας να είναι πάνω για παράδειγµα τουλάχιστον δέκα χρόνια;
Επίσης, λέτε να γνωρίζει ελληνική ιστορία κ.λπ., για να γίνει Έλληνας πολίτης. Εµένα αυτό δεν µου λέει κάτι, γιατί, ναι µεν, µπορεί να τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως θα τα
σέβεται κιόλας. Τι να το κάνω αν του δώσουµε υπηκοότητα, αλλά
αυτός να θέλει να φέρει την άλλη µέρα εδώ στον τόπο µας τον
νόµο της Σαρίας; Αυτό το σκεφθήκατε άραγε σε Νέα Δηµοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ;
Ποια λογική υπαγορεύει να δίνουµε την ελληνική ιθαγένεια σε
αλλοδαπούς των οποίων κανείς εκ των δυο γονέων δεν είναι Έλληνας; Ελλιπέστατα; Ελλιπέστατα είναι τα κριτήρια απόδοσης
της ελληνικής υπηκοότητος, όπως τα διαβάζουµε στο άρθρο 3.
Δεν θα έπρεπε τέλος πάντων να αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την απόδοση υπηκοότητος ο έλεγχος για το ποινικό παρελθόν του αλλοδαπού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα προέλευσής του;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό ακόµη παρακαλώ.
Αν έχει διαπράξει εγκλήµατα είτε στην Ελλάδα είτε στη δική
του πατρίδα πώς θα του δώσουµε έτσι ανεξέλεγκτα την ελληνική
υπηκοότητα; Θα έπρεπε, λοιπόν, να προβλέπεται ένας φάκελος
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δεδοµένων του αλλοδαπού, όπου µόνο µετά από πλήρη και εξονυχιστική έρευνα να κρινόταν αν πληροί τα κριτήρια για την υπηκοότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Κλείνοντας, σας καλώ εκεί στην Κυβέρνηση να δείτε ξανά το
θέµα της ιθαγένειας, είναι πολύ σοβαρό. Για παράδειγµα στη
Γερµανία ή στη Γαλλία δεν χορηγούν τόσο απλά την ιθαγένεια.
Γιατί η αλλαγή ιθαγένειας σηµαίνει αλλαγή της πολιτισµικής ταυτότητας του ανθρώπου. Εµείς στην Ελληνική Λύση είµαστε ενάντια στην ταύτιση ιθαγένειας-υπηκοότητας και πιστεύουµε ότι
ακόµη και η απόκτηση απλής υπηκοότητος σε αλλοδαπούς πρέπει να αυστηροποιηθεί και σε τελική ανάλυση, ας σκεφτούµε και
τους Έλληνες που έχουν τόσα προβλήµατα µετά από πολλαπλές
κρίσεις που βιώνουµε και ας εστιάσουµε λίγο σε αυτούς. Γι’ αυτό
είµαστε στη Βουλή των Ελλήνων, για να υπηρετούµε τον Έλληνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ήταν λογικό ότι
δεν θα µπορούσε να βρεθεί νοµικός να έρθει να υποστηρίξει
αυτά τα οποία ακούσαµε το πρωί από τον κ. Ραγκούση, αλλά και
στη συνέχεια από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκαν
σε αυτό εδώ το Βήµα.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω ότι έχετε µια δυσκολία από
τη σηµερινή µέρα, γιατί δεν είναι να απαντήστε σε αυτά που θα
σας πω εγώ τώρα, είναι να απαντήστε σε αυτά που σας είπε το
πρωί ο Σταύρος Κοντονής. Σε αυτόν πρέπει να απαντήσετε.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι έχει γίνει, για να τα καταλάβει απλά
ο κόσµος αυτά τα πράγµατα που δεν µπορούµε να διαφωνούµε.
Στην Αριστερά υπάρχει µια ασυνέπεια, η οποία ασυνέπεια είναι
να αναφέρεται θεωρητικά σε προσεγγίσεις που θέλει για το ποινικό δίκαιο και να φοβάται όταν έρθει η ώρα της κρίσης να αναλάβει την ευθύνη.
Άρθρο 187, παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα του προηγούµενου. Όποιος διευθύνει εγκληµατική οργάνωση, τιµωρείται
δέκα µε είκοσι χρόνια. Αυτό ήταν το πλαίσιο ποινής της εγκληµατικής οργάνωσης. Αυτοί που καταδικάστηκαν χθες, εάν ίσχυε
ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας, θα είχαν πλαίσιο ποινής δέκα
µε είκοσι χρόνια. Μια βδοµάδα πριν τις εκλογές αλλάζατε τον
Ποινικό Κώδικα. Εσείς τον ψηφίσατε, κύριοι συνάδελφοι. Ήρθατε
εδώ και τον ψηφίσατε.
Εγκληµατική οργάνωση 187, παράγραφος 2. Όποιος διευθύνει
εγκληµατική οργάνωση, τιµωρείται πέντε µε δεκαπέντε χρόνια.
Σ’ αυτό δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε. Εν µέσω της δίκης της
Χρυσής Αυγής που ξέρατε ότι η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει αυτούς που τυχόν τότε θα καταδικάζονταν ως αρχηγοί και διευθύνοντες την εγκληµατική οργάνωση, ξέρατε ότι θα έχουν
καλύτερο πλαίσιο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι. Σ’ αυτό πρέπει
να απαντήσετε. Πρέπει να πείτε τι σας έκανε να θέλετε στην εγκληµατική οργάνωση να υπάρχει µικρότερο πλαίσιο ποινής στον
διευθυντή, τη στιγµή µάλιστα που ήταν ανοιχτή και εκκρεµούσε
η υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Φοβόσαστε, όµως, να έρθετε εδώ και να πείτε, ναι, πιστεύαµε
ότι πρέπει να είναι µικρότερες οι ποινές. Δεν τολµάτε να ανέβετε
και να το πείτε. Γιατί σήµερα οι ποινές που θα ακούσουµε για την
εγκληµατική οργάνωση στη χειρότερή τους έκταση θα είναι δεκαπέντε χρόνια, ενώ µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο θα ήταν
είκοσι χρόνια. Και άρα, οι νοµικοί παραστάτες αυτών που έχουν
καταδικαστεί ευχαριστούν έναν προς έναν τους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο τον Πολάκη που ήταν Βουλευτής, τον Κώστα
τον Μπάρκα που ήταν Βουλευτής, που ήρθαν εδώ και ψήφισαν
να αλλάξει το ποινικό πλαίσιο και να είναι µικρότερες οι ποινές
του διευθυντή της εγκληµατικής οργάνωσης.
Δεύτερον, υπήρχε η ποινή που απευθείας έχανε κάποιος για
δέκα χρόνια τα πολιτικά του δικαιώµατα. Μην µπερδευόµαστε,
αυτά είναι πάντα για αµετάκλητες αποφάσεις.
Ο κ. Ραγκούσης ήρθε εδώ να µας πει το πρωί ότι θα φέρει τροπολογία. Από τώρα δεν γίνεται, από το Σύνταγµα απευθείας οτιδήποτε έχει να κάνει µε τα εκλογικά δικαιώµατα, άρα και µε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, είναι για αµετάκλητες αποφάσεις. Προφανώς, ίσχυε για αµετάκλητη απόφαση ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας, αλλά ξέραµε ότι αυτοί όταν
καταδικαστούν αµετάκλητα, στερούνται για δέκα χρόνια τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Ήρθατε και το αλλάξατε. Γιατί το αλλάξατε; Γιατί ήρθατε και είπατε ότι αυτές είναι αντιλήψεις της
δεξιάς του παρελθόντος, δεν πρέπει να υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Δεν έχετε το θάρρος να το παραδεχθείτε.
Γιατί εγώ την ακούω αυτή την αριστερή προσέγγιση. Αυτή ήταν
η αριστερή προσέγγιση. Λέγατε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Να έχετε το θάρρος να το υποστηρίξετε και σήµερα και να πείτε δεν πρέπει να υπάρχει
αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Γιατί αν πιστεύτε ότι πρέπει
να υπάρχει, σηµαίνει ότι κακώς το αλλάξατε τότε. Σ’ αυτά τα
απλά µπορούµε να συµφωνήσουµε ή να διαφωνήσουµε. Ή ισχύει
η αρχή που λέγατε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και την καταργούµε την αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και προφανώς ισχύει για όλους αυτή η
αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων ή έρχεστε και λέτε κάναµε
λάθος και έπρεπε τελικά για κάποια αδικήµατα να υπάρχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων.
Έρχεστε τώρα –ενώ εσείς δηµιουργήσατε αυτό το πρόβληµα
µε την ψήφο σας τον Ιούνιο του 2019, όταν όλη η αντιπολίτευση
είχε φύγει και σας έλεγε δεν νοµιµοποιείστε, γιατί σε µια βδοµάδα έχουµε εκλογές και µειώσατε το πλαίσιο των ποινών- να
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα, από τον εκλογικό νόµο που πάλι
προεκλογικά θα αντιµετωπιστεί όταν θα υπάρχει αµετάκλητη
απόφαση. Και πώς θα αντιµετωπιστεί; Όχι µε αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Αυτή είναι ποινή που µπορεί να υπάρξει µόνο
από τον Ποινικό Κώδικα και έχει καταργηθεί και αν ξαναµπεί
τώρα στον Ποινικό Κώδικα δεν συµπεριλαµβάνει αυτούς που
έχουν δικαστεί µέχρι να ξαναµπεί αυτή η διάταξη. Θα είναι µόνο
ένα κώλυµα εκλογιµότητας. Αυτό θα είναι εκείνη τη στιγµή στην
αµετάκλητη καταδίκη.
Άρα µείωση ποινών. Οπότε οι ποινές που θα ακουστούν σήµερα να ξέρει η ελληνική κοινωνία ότι θα είναι µειωµένες, γιατί
πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να έχει άλλο πλαίσιο ποινής εγκληµατικής οργάνωσης. Και γιατί το αποφάσισε, κύριοι συνάδελφοι; Εδώ θα λέµε αλήθειες. Γιατί ήθελαν να µειώσουν τις ποινές
και στις τροµοκρατικές οργανώσεις. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο. Δεν
µπορούσε η τροµοκρατική οργάνωση που έχει µεγαλύτερη απαξία ως αδίκηµα να έχει µικρότερες ποινές από τις εγκληµατικές
οργανώσεις. Έπρεπε να µειωθούν όλα. Άρα µείωση ποινής εγκληµατικής οργάνωσης και άρα οι ποινές σήµερα θα είναι χαµηλότερες, γιατί το ψηφίσατε εσείς, και µη αποστέρηση
δικαιωµάτων. Γιατί; Διότι, τότε πιστεύατε και το λέγατε ότι είναι
απαρχαιωµένη η θέση των πολιτικών δικαιωµάτων, γιατί είναι τα
κατάλοιπα του κράτους της Δεξιάς και τώρα καταλαβαίνετε ότι
έχετε κάνει λάθος.
Αναφορικώς τώρα µε την καταγγελία του κ. Βαρουφάκη, που
µου έκανε µεγάλη εντύπωση, να δείτε πώς πολλές φορές υπάρχει αναίδεια στην Αριστερά. Τι είπε ο κ. Βαρουφάκης; «Πρέπει
να ξηλώσετε όλους τους αξιωµατικούς των ΜΑΤ». Γιατί; Γιατί κατήγγειλε κάτι. Κάποιος που έχει έντονα µέσα του το κοµµάτι της
δικαιοσύνης, θα ζητούσε να ελεγχθεί η καταγγελία του, όχι να
ξηλωθούν. Διότι το αν λέει αλήθεια ή ψέµατα είναι θέµα προς
απόδειξη.
Όµως, εδώ βλέπετε ποια είναι η συνέπεια, κύριοι συνάδελφοι.
Χθες ήταν η άρση ασυλίας του κ. Βαρουφάκη για την απείθεια,
τότε µε τους λιµενικούς. Και έχω ανεβάσει το βίντεο που ο κ. Βαρουφάκης έλεγε ότι το ΜέΡΑ25 είναι κατά της άρσης ασυλίας.
Χθες ζήτησε από την επιτροπή να µην αρθεί η ασυλία του. Αυτό
λοιπόν, είναι το πρόβληµα στην Αριστερά.
Και τι θα µείνει στην ιστορία -και κλείνω-, κύριε Πρόεδρε; Ότι
οι διώξεις στην Χρυσή Αυγή ξεκίνησαν επί Αντώνη Σαµαρά, η καταδίκη έγινε επί Κυριάκου Μητσοτάκη και εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα οι ποινές θα είναι µικρότερες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Σακοράφα και αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25, κ. Βαρουφάκης.
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Θερµή παράκληση στους συναδέλφους να τηρείται ο χρόνος
των επτά λεπτών, διότι ο κατάλογος είναι µεγάλος όπως ξέρετε
και λογικά θα οδηγηθεί η συνεδρίαση στο να ολοκληρωθεί τα µεσάνυχτα.
Ελάτε, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα σκοπό στη σηµερινή συνεδρίαση να µιλήσω για κρίσιµα
σηµεία του σηµερινού νοµοσχεδίου, ένα πλαίσιο απόδοσης ιθαγένειας, που χαρακτηρίζεται, θα έλεγα, από πολιτικό µικροµεγαλισµό. Μια άσκοπη και αλόγιστη αυστηροποίηση της
διαδικασίας, αλλά και των προϋποθέσεων πολιτογράφησης. Δείχνετε σαν η πολιτεία να έχει κάποιο λόγο να φοβάται κάθε αλλοδαπό, ακόµα και αυτόν που έχει κατακτήσει τέτοιο βαθµό
ενσωµάτωσης, ώστε να ζητά την ελληνική ιθαγένεια.
Ο φόβος και η απώθηση του ξένου έχει συγκεκριµένο πολιτικό
στίγµα, κύριοι της Συµπολίτευσης. Όσο για τις διοικήσεις στον
δηµόσιο τοµέα, η αντίθετη κατεύθυνση. Όχι αυστηροποίηση,
αλλά ελαστικοποίηση τόσο των προϋποθέσεων όσο και της διαδικασίας. Εδώ, ο σκοπός είναι η κοµµατική άλωση του κράτους
και αυτό που φοβάστε είναι η δυναµική της δηµόσιας διοίκησης.
Φοβάστε για την ίδια τη στελέχωσή της και θέλετε να την υποκαταστήσετε µε την επιστράτευση εξωγενών ηµετέρων, µε προσόντα απολύτως υποβαθµισµένα, µέχρι τα επίπεδα της
δεδοµένης ανεπάρκειας. Στα λόγια αξιοκρατία, στη νοµοθέτηση
και στην πράξη έωλες διαδικασίες για την άλωση της δηµόσιας
διοίκησης.
Να, κύριοι της Κυβέρνησης, ο πιο ασφαλής τρόπος για να καλλιεργούνται οι αντιδηµοκρατικές αντιλήψεις στη βάση της κοινωνίας. Έχουµε όλοι ευθύνη, κύριοι συνάδελφοι και αισθάνοµαι το
χρέος µε βάση την κοινοβουλευτική µου παρουσία όλα αυτά τα
χρόνια, να καταδείξω την κρισιµότητα των περιστάσεων, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία. Δεν έχω καµµία δήθεν καταγγελτική διάθεση, αλλά υπάρχει αίσθηση της ευθύνης που δεν µου
επιτρέπει σιωπή. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας εκστοµίζει ότι δεν θα επιτραπεί διαφωνία Βουλευτή, έχει άραγε συναίσθηση ότι αναιρεί την ίδια την ουσία του κοινοβουλευτισµού;
Η κοµµατική απαγόρευση για την έκφραση της γνώµης του Βουλευτή αποτελεί ευθεία παράβαση, θα έλεγα, η βαριά καταστρατήγηση των επιταγών του Συντάγµατος.
Αναρωτιέµαι αν υπάρχει καλύτερο δώρο προς κάθε φασίστα,
κρυφό ή φανερό, για την απαξίωση και υπονόµευση της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Να, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η ιδιοτέλεια της κοµµατικής άσκησης εξουσίας
αλλοιώνει τη λειτουργία των θεσµών και ανοίγει κερκόπορτες
στις αντιδηµοκρατικές ιδεολογίες του φασισµού.
Στα λόγια είναι για όλους εύκολη η καταδίκη του φασισµού.
Όµως ταυτόχρονα ο καθένας στον δηµόσιο λόγο του µπορεί να
αναζητά πιο σοβαρούς φασίστες, για να στηρίξουν µια συντηρητική Κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν ακούσαµε µέχρι σήµερα ούτε
ανασκευή ούτε συγνώµη για τον ζήλο να αναγνωριστούν οι
όποιοι φασίστες ως θεσµικοί παράγοντες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ρυθµιστές των εξελίξεων στη χώρα.
Υπάρχουν ακόµα και Υπουργοί σας, που έχουν εκφράσει την
πολιτική τους συνάφεια µε τον Παπαδόπουλο ή και τον Πατακό.
Ο άνθρωπος έχει βέβαια, δικαίωµα να αλλάζει, αλλά πρέπει να
το πει ρητά και µε απόλυτη σαφήνεια, αλλιώς πρέπει να µας πει
µε το θάρρος της γνώµης του, που στη δηµοκρατία αποτελεί
υποχρέωση, ότι βρίσκεται στη Νέα Δηµοκρατία, θεωρώντας ότι
αυτό είναι συµβατό µε τις θέσεις του υπέρ της 21ης Απριλίου.
Ούτε και απ’ αυτούς ακούσαµε συγνώµη µέχρι και σήµερα.
Στο άλλο µέρος, και η απάλειψη της παρεπόµενης ποινής της
στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων για την εγκληµατική ναζιστική
ιεραρχία, έχει και αυτή υπογραφή. Την υπογραφή δυστυχώς, του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω όσο πιο ευγενικά µπορώ. Αυτό ήταν απλώς
µια αβλεψία, µια πρόσκαιρη έλλειψη συναίσθησης για την εξέλιξη της ιστορικής δίκης της Χρυσής Αυγής;
Η δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µια
αφηρηµένη έννοια, µια εύκολη λέξη για χρήση σε σχολικές εκθέσεις και πολιτικά λογύδρια, κενά περιεχοµένου. Είναι η ουσία
του πολιτεύµατος, που απαιτεί καθηµερινή και ακαταπόνητη προ-
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σπάθεια για την προστασία και τη θωράκιση της. Τα καθηµερινά
τραύµατα σε αυτή για χάρη κοντόφθαλµων σκοπιµοτήτων ακόµα
και αν φαίνονται µικρά προκαλούν ανήκεστες βλάβες και κυρίως,
δίνουν πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη δήθεν αντισυστηµικών
αντιλήψεων, που στρέφονται άµεσα κατά της δηµοκρατίας και
αποτελούν τη βάση για κάθε φασιστική πολιτική παρουσία.
Συνεχίζοντας αυτό το θέµα, θα έλθω και στη χθεσινή µέρα.
Χθες µε απόλυτη κυβερνητική ευθύνη, αναδείχθηκε και πάλι αυτή
η δυσάρεστη πλευρά της ελληνικής πραγµατικότητας. Αυτή ήταν
η ουσία της εντελώς απρόκλητης επίθεσης των δυνάµεων της
Αστυνοµίας -και το λέω µετά λόγου γνώσεως γιατί ήµουν εκεί-,
για την αδικαιολόγητη διάλυση της απολύτως ειρηνικής λαϊκής
συγκέντρωσης, έξω από το εφετείο και το λέω και αυτό µετά
λόγου γνώσεως. Συγκεκριµένοι µηχανισµοί θέλησαν να δώσουν
το ιστορικό τους παρόν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, να µην επιτρέψουν στον λαό που συγκεντρώθηκε να γιορτάσει για τη χθεσινή απόφαση. Να γιορτάσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
αξίζουν καν διάψευσης οι ισχυρισµοί του κ. Χρυσοχοΐδη ότι
δήθεν η συγκέντρωση διαλύθηκε εξαιτίας εκατοντάδων µολότοφ. Και αν διαλύθηκε, διαλύθηκε εξαιτίας τριών µπουκαλιών
νερού. Όσο ήµασταν εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζουµε την
πραγµατικότητα και αυτή δεν έχει καµµία σχέση µε την υπουργική ψευδολογία που αναίσχυντα απευθύνεται προς όλη την κοινωνία από τον κύριο Υπουργό. Ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη ενεργεί ως εντολοδόχος του κυρίου Πρωθυπουργού και
για λόγους που δεν είναι η ώρα να αναλύσουµε, έχει κηρύξει
έναν άτυπο πόλεµο κατά της κοινωνίας. Ένα απλό επεισόδιο
αυτού του πολέµου ήταν και η χθεσινή επίθεση. Η δε στάση σύσσωµης της Συµπολίτευσης, δείχνει να αποδέχεται τους όρους
πολέµου µε την κοινωνία.
Το είπα και χθες, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα δικαστήρια δεν καταδικάζουν ιδεολογίες. Η δικαιοσύνη ανταποκρινόµενη στο θεσµικό της χρέος, καταδίκασε συγκεκριµένα ακραία εγκλήµατα
της οργανωµένης νεοναζιστικής δράσης στην Ελλάδα. Και αυτό
έχει πραγµατικά ιστορική αξία, γιατί επιβεβαίωσε και σε αυτόν
τον θεσµικό τοµέα µια δεδοµένη αντικειµενική πραγµατικότητα:
ότι η πολιτική δράση του ναζισµού, εκφράζεται πάντοτε µε εγκληµατικές πρακτικές.
Όµως, δεν τελειώσαµε µε τον φασισµό. Το αυγό του φιδιού
είναι ζωντανό, το υποθάλπουν οι πολιτικές που βιώνουµε καθηµερινά όλα τα τελευταία χρόνια. Ο αγώνας δεν τελειώνει και οι
µάχες συνεχίζονται. Το χρέος κάθε συνειδητού πολίτη είναι η
συµµετοχή και προεξάρχουσα είναι η ευθύνη όλων µας εδώ στο
Κοινοβούλιο.
Θέλω να κλείσω µε µια αλήθεια. Η Μάγδα Φύσσα στο άκουσµα
της απόφασης ξέσπασε χθες φωνάζοντας «γιε µου, τα κατάφερες». Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Έπρεπε να θυσιαστεί µε τόσο αδιανόητο τρόπο η ζωή ενός νέου
ανθρώπου, για να δειχθεί η πραγµατικότητα που έφερε το πολιτικό σύστηµα σε πανικό. Τότε και µόνο τότε, ενεργοποιήθηκαν
οι θεσµοί. Τότε ανασύρθηκαν οι παρακρατηµένοι φάκελοι και
άλλων εγκληµάτων. Αυτή είναι λοιπόν, η πραγµατικότητα: Σε πείσµα του συστήµατος, σε πείσµα της συνδιαλλαγής, της ανοχής
ή και της υπόθαλψης των φασιστών, ο Παύλος Φύσσας τα κατάφερε τελικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΜέΡΑ25, κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ήταν µια κορυφαία στιγµή
για την ελληνική Πολιτεία. Από τη δίκη της χούντας έχουµε να
ζήσουµε µια τέτοια στιγµή. Ας την γιορτάσουµε όλοι µαζί έστω
και για µερικά δευτερόλεπτα. Ο λαός έδιωξε το αβγό του φιδιού
από το Κοινοβούλιο στις προηγούµενες εκλογές και οι δικαστές,
κάνοντας το καθήκον τους, το έκλεισαν στη φυλακή, όχι για τα
πιστεύω τους, αλλά για τα εγκλήµατά τους.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 είχαµε πει, βδοµάδες πριν, ότι όταν θα έρθει
η καταδίκη, που ελπίζαµε ότι θα έρθει όπως και ήρθε, θα γιορ-
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τάσουµε για πέντε λεπτά της ώρας µόνο γιατί αµέσως µετά θα
ξαναρχίσουµε τον αγώνα εναντίον των δηλητηριωδών ιδεών του
αβγού του φιδιού της Χρυσής Αυγής που δυστυχώς δεν καταδικάστηκαν, που δυστυχώς δεν εγκλείστηκαν, που δυστυχώς
έχουν διαποτίσει όχι µόνο το Κοινοβούλιο, αλλά και την Κυβέρνηση και ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας.
Τελικά δεν προλάβαµε να γιορτάσουµε ούτε αυτά τα πέντε
λεπτά. Για την ακρίβεια, σαράντα δευτερόλεπτα κράτησε η γιορτή.
Το µπλοκ του ΜέΡΑ25 στην περιοχή ήταν ακριβώς απέναντι από
το εφετείο, στη διασταύρωση Λουκάρεως και Αλεξάνδρας, ακριβώς εκεί που ξεκίνησε -και το δηλώνω κατηγορηµατικά- η απροσχηµάτιστη και αναίτια διάλυση εκ µέρους της αστυνοµίας.
Δηλώνω κατηγορηµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
ήµασταν εκεί, στο σηµείο εκείνο που ο λεγόµενος «Αίαντας», η
«αύρα» και οι άνδρες των ΜΑΤ άρχισαν παράλληλα τη ρίψη πεπιεσµένου νερού και δακρυγόνων, κάτι που συνέβη σαράντα δευτερόλεπτα ακριβώς µετά την ανακοίνωση από τα µεγάφωνα της
καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατική οργάνωση. Δεν
είχε υπάρξει ούτε µία µολότοφ σε ολόκληρη την περιοχή. Το καταθέτω ενώπιον σας ως µάρτυρας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος,
καµµία ουσιαστική απειλή ούτε απέναντι στο κτήριο της δικαιοσύνης, ούτε στους αστυνοµικούς, ούτε σε πολίτες, ούτε σε περιουσίες.
Όταν καταφέραµε µε τη σύζυγό µου να απεγκλωβιστούµε από
εκείνο το δύσκολο σηµείο και αρχίσαµε να ανηφορίζουµε τη Λουκάρεως προς τον Λυκαβηττό µε τα ίδια µου τα µάτια είδα µια διµοιρία των ΜΑΤ να ρίχνει δακρυγόνα πισώπλατα στους
διαδηλωτές -κάποιοι µεγάλης ηλικίας έκαναν εµετό και προσπαθούσαν να αναπνεύσουν- οι οποίοι προσπαθούσαν να αποµακρυνθούν ανηφορίζοντας τη Λουκάρεως προς τον Λυκαβηττό.
Βρισκόµουν στο ίδιο επίπεδο όχι µε τον επικεφαλής, αλλά µε
τον πρώτο άνδρα που βρισκόταν µπροστά από την υπόλοιπη διµοιρία. Πολύ ήρεµα, παρά τα δικά µου αναπνευστικά προβλήµατα
εκείνη τη στιγµή, τον παρακάλεσα να σταµατήσει να ρίχνει χηµικά
στους ανθρώπους που έφευγαν και δεν αποτελούσαν σε καµµία
των περιπτώσεων απειλή για κανέναν, πόσω µάλιστα για την αστυνοµία ή την περιουσία ανθρώπου. Αφού µε εξύβρισε µε τον χειρότερο τρόπο, πάλι ήρεµα και όσο µπορούσα πιο ψύχραιµα του
κατέστησα γνωστό ότι είµαι Βουλευτής. Και τότε γύρισε και µου
είπε: «Ένας ακόµα λόγος να ...» συµπληρώνοντας µια απειλή που
δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσω στο Κοινοβούλιό µας.
Συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, προσέξτε, παρακαλώ. Καµµία
σηµασία δεν έχει ο οποιοσδήποτε Βαρουφάκης, ο οποιοσδήποτε
Βουλευτής. Δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα, δεν έχει καν σχέση
µε το κόµµα στο οποίο ανήκω. Δύο πράγµατα έχουν σηµασία,
κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης:
Πρώτον -και σκεφτείτε το- αν αστυνοµικός την ώρα που υπερβαίνει το καθήκον του νιώθει άνετα να απειλεί Βουλευτή, σε
απλούς πολίτες πώς νοµίζετε ότι θα συµπεριφερθεί αυτό το όργανο;
Δεύτερο -για σκεφτείτε την πικρή ειρωνεία- την ώρα που οι
ηγέτες της Χρυσής Αυγής καταδικάζονταν εντός του εφετείου,
εντός του δικαστηρίου, οι ιδέες τους και το µίσος τους -όχι προς
εµένα, για να µην σας πω ότι θεωρώ ότι δεν γνώρισε καν ποιος
είµαι- αλλά το ίσος τους προς τους Βουλευτές, προς τον κοινοβουλευτισµό, προς την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία εκφραζόταν χωρίς αναστολές εκείνη τη στιγµή, αυτό το χρυσαυγίτικο
µίσος εναντίον του κοινοβουλευτισµού, απέναντι σε όλους τους
Βουλευτές τόσο της Συµπολίτευσης, όσο και της Αντιπολίτευσης. Σκεφτείτε το αυτό.
Επειδή εµείς στο ΜέΡΑ25 είµαστε καλοπροαίρετοι, ζήτησα να
µιλήσω µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με κάλεσε ο κ.
Χρυσοχοΐδης µε τη γνωστή του ευγένεια και µιλήσαµε. Του εξήγησα µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες αυτά που σας είπα µόλις
τώρα. Πραγµατικά, προς τιµήν του, µού είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι θα επιληφθεί. Θέλει να διερευνήσει τι συνέβη.
Ζήτησα, για να µπορεί να γίνει µια τέτοια διοικητική έρευνα, όχι
την απόλυση, αλλά την παύση, το να τεθούν δηλαδή σε διαθεσιµότητα ο ένας ή περισσότεροι αξιωµατικοί που ήταν υπεύθυνοι
για τη συγκεκριµένη διµοιρία. Αλλιώς πώς θα γίνει η ΕΔΕ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι;
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Τότε ο κ. Χρυσοχοΐδης γύρισε και µου είπε: «Μα, αυτούς που
κράτησαν όρθια την Αθήνα απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να
την κάψουν, µου ζητάτε να θέσω σε διαθεσιµότητα;» Με εκείνη
τη φράση του, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Υπουργός ακύρωσε
την ευγένειά του.
Ποιοι κράτησαν όρθια χθες την Αθήνα, κύριε Υπουργέ; Το όργανο του κράτους που δεν έφερε διακριτικά και που συµµετείχε
σε διµοιρία που έριχνε πισώπλατα δακρυγόνα σε ειρηνικούς διαδηλωτές, τη στιγµή που αυτοί -κάποιοι από αυτούς µε αναπνευστικά προβλήµατα- πάσχιζαν να αποµακρυνθούν; Ο αξιωµατικός
αυτής της διµοιρίας που τους διέταξε να κάνουν κάτι τέτοιο είναι
ο άνθρωπος που κράτησε όρθια την Αθήνα χτες;
Μετά από συνοµιλία και µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας µου
κατέστησε γνωστό ότι θα προχωρήσουν σε ένορκη διοικητική
εξέταση. Μακάρι να προχωρήσει η απόδοση των ευθυνών. Πώς,
όµως, θα γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, όταν
ο ίδιος ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης ακύρωσε την όλη αυτή διαδικασία διοικητικής εξέτασης µέσω Twitter αποφαίνοντας µόνος
του ότι ήταν εκατόν πενήντα οι µολότοφ και εξακόσιοι οι «µπαχαλάκηδες»;
Εµείς του ΜέΡΑ25 θα περιµένουµε την ΕΔΕ. Έως τότε ερωτώ
τόσο τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη όσο και τον
Πρωθυπουργό που τον διόρισε: Κύριε Υπουργέ και κύριε Πρωθυπουργέ ελέγχετε τα Σώµατα Ασφαλείας ή σας ελέγχουν;
Έγινε µε εντολή σας η αδικαιολόγητη διάλυση της ειρηνικής
γιορτής σαράντα δευτερόλεπτα µετά την ανάγνωση της καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατική οργάνωση ή παρά την
εντολή σας; Πείτε µας. Βγήκατε να καλύψετε µε ιστορίες φθινοπωρινής πρωίας αστυνόµους, που διέσυραν τον θεσµό της Ελληνικής Αστυνοµίας και την πλειοψηφία των αστυνοµικών και των
ανθρώπων των ΜΑΤ που είναι δηµοκράτες, που είναι ένστολα,
εργαζόµενοι, φτωχά παιδιά του λαού µας ή είχατε σκοπό εξαρχής αυτή τη διάλυση και µετά τη συγκάλυψη όσων συνέβησαν;
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν παραξενευόµαστε µε αυτά που βλέπουµε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο διάγγελµά του µετά την ανακοίνωση της απόφασης να πασχίζει άλλη
µια φορά να επαναφέρει τη λογική των δύο άκρων που καταδικάζει παράλληλα τους χρυσαυγίτες και τους αντιµνηµονιακούς.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ψεύδος το επιχείρηµα των χρυσαυγιτών ότι έκαναν αντίσταση στα µνηµόνια. Το ίδιο ψεύδος όµως
είναι ή το ίδιο ψευδές είναι και το επιχείρηµά σας ότι τη Χρυσή
Αυγή τη γέννησαν οι λαϊκοί αγώνες εναντίον των µνηµονίων σας,
τα όποια µνηµόνιά σας «γονάτισαν» την Ελλάδα, εξευτέλισαν
τους Έλληνες και βάθυναν την πτώχευση που οι δικές σας κυβερνήσεις έφεραν το 2010.
Κύριε Πρωθυπουργέ -ελπίζω να µε ακούει- κάθε φορά που εξισώνετε τις ειρηνικές λαϊκές συνελεύσεις στις πλατείες, που
στόχο είχαν τη δηµοκρατική συµµετοχή στη συζήτηση για την
έξοδο της χώρας µας από την κρίση, την κρίση που η ολιγαρχία
έφερε όχι οι άνθρωποι στις πλατείες, µε το αυγό του φιδιού γίνεστε υπόλογος στον λαό, γιατί έτσι, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, µε την παράλογη λογική των δύο άκρων ξεπλένετε
τη Χρυσή Αυγή.
Όχι, κυρίες και κύριοι του µνηµονιακού τόξου, δεν θα σταµατήσουµε να σας λέµε πως το αφήγηµά σας των δύο άκρων είναι
βάλσαµο στην ψυχή των ναζί. Δεν θα σταµατήσουµε να σας λέµε
ότι τους ξεπλένετε, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν βάζετε τους εγκληµατίες της Χρυσής Αυγής στον ίδιο κάδο µε τους δηµοκράτες
που το µόνο τους έγκληµα ήταν να συζητούν µε άψογες δηµοκρατικές διαδικασίες, συµµετοχικές διαδικασίες στις πλατείες
για το χρέος, για την ανεργία, για τη φτώχεια που επιδείνωναν
τα δικά σας τα µνηµόνια.
Λογική δύο άκρων από ποιους; Από τον κ. Μητσοτάκη; Από
εσάς που συµµετείχατε σε κυβέρνηση της οποίας ο γενικός
γραµµατέας, ο γνωστός και µη εξαιρετέος κ. Μπαλτάκος, αποδεδειγµένα συνεννοείτο µια χαρά µε τους χρυσαυγίτες; Εσείς
που παίζατε µε την ιδέα -έτσι δεν είναι, αγαπητέ κύριε Μπάµπη
Παπαδηµητρίου που δεν βρίσκεστε εδώ σήµερα- συµµαχίας,
µιας συµφωνίας µε µια σοβαρή Χρυσή Αυγή; Ήµουνα στο στούντιο, τον άκουσα το συνάδελφό σας να το λέει. Τολµάτε εσείς να
βάζετε στο ίδιο τσουβάλι αντιφασίστες, αντιµνηµονιακούς, δη-
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µοκράτες µε τα αυγά του φιδιού;
Το τολµάτε βέβαια. Γι’ αυτό είµαστε εµείς εδώ για να αποδοµούµε την παράλογη µνηµονιακή λογική των δύο άκρων.
Όσο και να µην σας αρέσει, εµείς θα σας το θυµίζουµε. Τη
Χρυσή Αυγή την εκκόλαψε η καταστροφική ύφεση που έφεραν
τα µνηµόνια σας, που µε τη σειρά τους αυτά τα µνηµόνια ένα
στόχο είχαν όχι τη διάσωση της χώρας, αλλά τη διάσωση της ολιγαρχίας που έφερε το κραχ το 2010 αρχικά της ολιγαρχίας των
γαλλογερµανικών τραπεζών, πρώτο µνηµόνιο Καστελόριζο, αργότερα µέχρι σήµερα και το πέµπτο µνηµόνιο που έρχεται του
χρόνου τον ίδιο στόχο θα έχει την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των παράσιτων εκπροσώπων της ξένης ολιγαρχίας που εσείς
εκπροσωπείτε επάξια σ’ αυτό το Κοινοβούλιο.
Χθες καταδικάστηκε, επιτέλους, η Χρυσή Αυγή. Μπράβο, εδώ
µπορούµε να γιορτάσουµε όλοι µαζί. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ οι δρόµοι µας χωρίζουν. Αυτή η καταδίκη είναι και
θα παραµείνει ηµιτελής όσο οι ελληνικές κυβερνήσεις εξακολουθούν από τη µια µεριά να υποστηρίζουν τα µνηµόνια που εκκόλαψαν τη Χρυσή Αυγή και από την άλλη να καταθέτουν
νοµοσχέδια διαποτισµένα πέρα για πέρα από τις δηλητηριώδεις
ιδέες της Χρυσής Αυγής, παράδειγµα το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν οι απανταχού ρατσιστές
δεν µπορούν πια να απαγορεύσουν την πολιτογράφηση ξένων
στις χώρες τους είτε µιλάµε για τη Βρετανία είτε για την Αυστραλία είτε για τις Ηνωµένες Πολιτείες κάποια στιγµή, όταν δεν µπορούν οι ρατσιστές να σταµατήσουν την απόδοση ιθαγένειας σε
µετανάστες που πλέον έχει έρθει το πλήρωµα του χρόνου να γίνουν πολίτες, τότε ξέρετε τι κάνουν οι απανταχού ρατσιστές; Επιστρατεύουν προϋποθέσεις µε τις οποίες χτίζουν τείχη
απροσπέλαστα ιδίως προς τους φτωχότερους των ξένων που
ζουν στη χώρα και που δικαιούνται την ιθαγένεια.
Αυτό κάνει το νοµοσχέδιο «ντροπή» που φέρατε για ψήφιση
σήµερα στην Ολοµέλεια. Κατ’ αρχάς, ας είµαστε ξεκάθαροι ιδίως
για τους πολίτες που µας ακούν στο σπίτι τους, µιλάµε για µετανάστες που πληρούν σύµφωνα µε την Κυβέρνηση όλα τα κριτήρια για να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Είναι οι νέοι
Έλληνες, οι Έλληνες προ των πυλών, οι νέοι µας συµπολίτες, οι
νέοι µας πρεσβευτές, πρεσβευτές της χώρας µας.
Σκεφτείτε -και σας µιλάει κάποιος ο όποιος έχει περάσει αυτή
τη διαδικασία σε άλλη χώρα- πώς µια χώρα, όπως η Αυστραλία,
ενδυναµώνεται κάθε φορά που ένας Έλληνας της Αυστραλίας,
που έχει περάσει τη διαδικασία πολιτογράφησης στην Αυστραλία, έρχεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στην Ιταλία, πηγαίνει στις
Ηνωµένες Πολιτείες και µιλάει µε τα καλύτερα λόγια για την Αυστραλία.
Ναι, αλλά αυτό, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, προϋποθέτει µια διαδικασία πολιτογράφησης που να του αφήνει αυτού
του ανθρώπου µια γλυκιά γεύση, όχι την κατάπικρη πικρία που
εσείς σχεδιάζετε για να ικανοποιήσετε τη δική σας ακροδεξιά, η
οποία απαιτεί νέα τείχη στο διάβα αυτών των ανθρώπων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής, τα ξέρετε, γιατί συµφωνείτε δυστυχώς µε αυτά: Το υπέρογκο ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 550
ευρώ για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης, ενώ στη Γερµάνια είναι 255 ευρώ και για παιδιά κάτω των δεκαέξι ετών είναι
µόνο 51 ευρώ. Ένα επιπλέον κόστος 150 ευρώ για απλή εξέταση
γνώσεων που γίνεται αυτόµατα ηλεκτρονικά χωρίς κανένα ουσιαστικό οριακό κόστος. Στη Γερµανία αυτό είναι 25 ευρώ.
Ζητάτε στις εξετάσεις των πολλαπλών επιλογών η βαθµολογία
τους να είναι 70%, ενώ στη Γερµανία αρκεί το 50%.
Προβλέπεται προφορική συνέντευξη σε τρεις υπαλλήλους της
Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας που αυθαίρετα και χωρίς καµµία
απολύτως λογοδοσία µπορούν να απορρίψουν αιτήσεις κόστους
700 ευρώ για φτωχούς ανθρώπους, από ανθρώπους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια.
Μάλιστα διαβάζουµε στο νοµοσχέδιο σας: «Ο γενικός γραµµατέας ιθαγένειας αποκτά τη διακριτική ευχέρεια µε µια µονοκονδυλιά να απορρίπτονται µαζικά αιτήσεις πολιτογράφησης εν
δυνάµει Ελλήνων µε καθαρά ταξικά, εισοδηµατικά κριτήρια. Πιο
συγκεκριµένα ο γενικός γραµµατέας καθορίζει το ύψος του απαιτούµενου ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος, καθώς

507

και τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκµήρια οικονοµικής
ένταξης για την εξεταζόµενη ανά περίπτωση χρονική περίοδο».
Με άλλα λόγια τίποτα δεν σταµατά τον γενικό γραµµατέα να
θέσει ελάχιστο ετήσιο εισόδηµα τέτοιο που µόνο οι πολύ πλούσιοι αλλοδαποί να έχουν το δικαίωµα στην ελληνική ιθαγένεια,
µια άλλη µορφή golden visa. Αλλά ακόµη και o γενικός γραµµατέας να είναι ένας καλός άνθρωπος και να θέλει να βοηθήσει ο
νόµος του επιβάλλει να θέσει ελάχιστο ετήσιο εισοδηµατικό κριτήριο που λέει ότι δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο
σύνολο των µηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη. Κατανοείτε τι πάτε να κάνετε; Πάτε να αποκλείσετε εκ προοιµίου
όσους ξένους εργαζόµενους στη χώρα µας έχουν πέσει θύµατα
εκµετάλλευσης των εργοδοτών τους ιδίως µέσα σε συνθήκες
ελαστικής εργασίας.
Κύριοι και κυρίες της Συµπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, ο
Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για
τη Χρυσή Αυγή είπε το εξής: «Ωστόσο, η δίκη του ρατσισµού,
της µισαλλοδοξίας και της βίας µέσα στην κοινωνία παραµένει
διαρκής».
Συµφωνώ. Ο κ. Μητσοτάκης συµφωνεί µε αυτά τα ωραία λόγια
που είπε; Πώς τη µια µέρα, χθες, µιλάτε για διαρκή καταδίκη του
ρατσισµού µέσα στην κοινωνία και την εποµένη φέρνετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο προς ψήφιση; Συνειδητοποιείτε τι πάτε να κάνετε; Συνειδητοποιείτε ότι κάνετε αδύνατη την απόκτηση
ιθαγένειας σε πολλούς µετανάστες και στα παιδιά τους που άλλη
πατρίδα πλην της Ελλάδας δεν γνωρίζουν; Συνειδητοποιείτε ότι
σε αυτούς θα περιλαµβάνονταν και ο Σαχζάτ Λουκµάν και ίσως
τα παιδιά του αν δεν είχε δολοφονηθεί από τη Χρυσή Αυγή;
Συνειδητοποιείτε ότι η αποτρεπτική και εχθρική φύση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος σας για την απόδοση της ιθαγένειας θα δηλητηριάσει την ψυχή των επόµενων Ελλήνων;
Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η αποτρεπτική και εχθρική φύση των
προϋποθέσεων που εισάγετε εντάσσουν την Κυβέρνησή σας στο
ξενοφοβικό πολιτικό τόξο των συνοδοιπόρων της Χρυσής Αυγής
σε όλη την Ευρώπη, της Λε Πεν, του Ορµπάν, του Τραµπ εκτός
Ευρώπης, του Σαλβίνι για να γυρίσουµε πιο κοντά και όλων
αυτών των συνοδοιπόρων της Χρυσής Αυγής;
Διανοείστε τον καταστροφικό αντίκτυπο για την εικόνα της
χώρας, για τα ερείσµατα της χώρας σε µια δύσκολη για τα εθνικά
µας θέµατα περίοδο;
Σκέφτεστε τι αντίκτυπο έχει αυτό το νοµοσχέδιο στα µάτια,
στην ψυχή, στην καρδιά των Ευρωπαίων δηµοκρατών που ανησυχούν µε τέτοια φαινόµενα συστηµικής ξενοφοβίας και εξόφθαλµων ταξικών διακρίσεων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι που µας παρακολουθούν θα πουν: «Πολύ δεν κόπτεσαι, Βαρουφάκη, για τους ξένους; Για τους Έλληνες τίποτα;». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρόκειται για το τοξικό αφήγηµα που άφησε πίσω της η Χρυσή
Αυγή, το αφήγηµα που µαζί, όλοι µαζί θα ήθελα να δω να ξεριζώνουµε από αυτή την Αίθουσα, από αυτή την κοινωνία. Επειδή
νοιάζοµαι για τους Έλληνες, νοιάζοµαι για τους µετανάστες.
Ξέρετε γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Επειδή βλέποντας
πώς συµπεριφέρεται ένα κράτος στους ασθενέστερους µετανάστες, καταλαβαίνει κανείς τα σχέδια της ολιγαρχίας για τους
φτωχότερους των Ελλήνων. Να γιατί ο αγώνας του ΜέΡΑ25 για
τους µη προνοµιούχους Έλληνες, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που δεν τα βγάζουν πέρα, γίνεται ένας αγώνας µε τον
αγώνα µας για ανθρώπινη συµπεριφορά προς τους κατατρεγµένους ξένους. Ο αγώνας κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
και βεβαίως του αυγού του φιδιού είναι ένας και είναι συνάµα
αγώνας λαϊκός, διεθνικός, εθνικός και πατριωτικός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Χρυσοµάλλης Μιλτιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
ακολουθήσει ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Καµίνης.
Θερµή παράκληση να τηρηθεί το επτάλεπτο, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Χρυσοµάλλη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Θα ήθελα ξεκινώντας να θυµίσω στον κ. Βαρουφάκη, ο οποίος
µε τη ρητορική του συνηθίζει να λέει µισές αλήθειες, ότι ο κ.
Μπαλτάκος αποπέµφθηκε από τον τότε πρωθυπουργό εντός
δευτερολέπτων µε το που βγήκε το βίντεο στον αέρα. Και όπως
και ο ίδιος µέχρι σήµερα λέει, ενώ δεν συνεχίζει να έχει καµµία
σχέση µε τον τότε πρωθυπουργό, λειτουργούσε εν αγνοία του.
Αυτά για την ιστορία, για να καταγραφούν.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήσαµε χθες
µια πραγµατικά ιστορική στιγµή για τη δηµοκρατία. Ζήσαµε µια
πραγµατικά ιστορική δικαστική απόφαση, που αποδεικνύει περίτρανα το κύρος και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης µας, µια
απόφαση µε ειδικό βάρος για όλη την Ευρώπη. Είµαστε η πρώτη
χώρα που καταδικάζει τον ναζισµό µετά τη δίκη της Νυρεµβέργης.
Ήταν µια απόφαση που ξεσκέπασε το λύκο της Χρυσής Αυγής
από την προβιά του δηµοκρατικού πολιτικού κόµµατος, µε την
οποία είχε δώσει υπόσταση στον εγκληµατικό της χαρακτήρα, µια
απόφαση που δεν αναγνωρίζει απλά την ενοχή των µελών της
Χρυσής Αυγής για τα αποτρόπαια εγκλήµατα που κατηγορούνται,
αλλά διαλύει κάθε υποψία τυχαιότητας και δίνει ονοµατεπώνυµα
σε αυτούς που κινούσαν τα νήµατα και έδιναν δολοφονικές εντολές στο όνοµα της φασιστικής τους ιδεοληψίας.
Πραγµατικά ήταν µία σπουδαία µέρα για τη δηµοκρατία. Παρ’
όλα αυτά όµως δεν έλειψε η υποκρισία. Και αναφέροµαι σε εσάς,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, αν και όψιµα ήρθατε µαζί µας να ορθώσουµε αυτές τις µέρες ένα τείχος απέναντι στο φασισµό και το ναζιστικό µόρφωµα της Χρυσής Αυγής,
αναµένοντας την απόφαση της δικαιοσύνης, δεν γίνεται κανείς
να ξεχάσει τη στάση, τα λεκτικά και πολιτικά σας ατοπήµατα όλα
αυτά τα τελευταία χρόνια.
Δεν γίνεται να ξεχάσουµε τη στάση σας απέναντι στον τότε
πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη Σαµαρά, που έδινε µόνος τη
µάχη απέναντι στο χρυσαυγίτικο λαϊκισµό, που είχε το πολιτικό
θάρρος να αποστείλει στη δικαιοσύνη όλες τις υποθέσεις εκείνες
που αποδείκνυαν τον εγκληµατικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής
και να στηρίξει µε κάθε τρόπο την έρευνα των δικαστών, των
ίδιων αυτών δικαστών που εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάσατε
να αναφέρετε και να ευχαριστήσετε στη χθεσινή σας ανακοίνωση, αυτών των δικαστών που ερεύνησαν, που συνέταξαν το
πολυσέλιδο παραπεµπτικό βούλευµα και έδεσαν την υπόθεση
πέραν αµφιβολίας. Τους οφείλετε ευχαριστίες, αλλά τους οφείλετε και µία συγνώµη.
Πρώτιστα όµως όλοι σας οφείλετε µια συγνώµη στον Αντώνη
Σαµαρά, γιατί τα δικά σας στελέχη και οι δικοί σας Βουλευτές
φώναζαν ότι τέτοια δικογραφία δεν θα φτάσει ποτέ στα δικαστήρια -τα θυµάστε; Θα σας τα θυµίσουµε- που έλεγαν ευθαρσώς
ότι η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τον εισαγγελέα και το πως να τεθεί εκτός νόµου είναι µεθόδευση του Σαµαρά και της δικαιοσύνης, µε µόνο στόχο τις ψήφους της. Εσείς
τα λέγατε.
Θυµηθείτε την εσωκοµµατική σας γκρίνια για το αν θα ψηφίζατε ή όχι την άρση της ασυλίας των χρυσαυγιτών Βουλευτών
και τις συνεχείς σας καταγγελίες ότι η παραποµπή της Χρυσής
Αυγής είναι πολιτική δίωξη. Εδώ -αν είναι δυνατόν!- θυµόµαστε
τις προτάσεις σας για επιστολική ψήφο των προφυλακισµένων
χρυσαυγιτών Βουλευτών! Τα ξεχάσατε; Εµείς όχι.
Δεν γίνεται να ξεχάσουµε τη σύµπλευσή σας µαζί τους στο περιβόητο «όχι» του δηµοψηφίσµατος του 2015, ούτε την από κοινού
βόλτα σας στο ακριτικό Καστελόριζο το 2016, που φωτογραφιζόσασταν µαζί τους. Πολύ περισσότερο δεν µπορούµε να ξεχάσουµε τη δήλωση ότι δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και µη
ευπρόσδεκτες ψήφοι, για την υπερψήφιση µε 180 ψήφους του νοµοσχεδίου σας για την απλή αναλογική, όσο και αν απολογητικά
προσπαθούσε σήµερα ο κ. Βούτσης να το δικαιολογήσει.
Επίσης, ήσασταν και βέβαιοι ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο είχατε
εξασφαλίσει την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής, γιατί για εσάς
η ψήφος δεν «µυρίζει» και δεν διστάσατε να δεχτείτε τη στήριξη
της Χρυσής Αυγής για να τοποθετήσετε την εκλεκτή σας κ.
Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού το 2018, γιατί για εσάς η
στάση του Σταύρου Δήµα να αρνηθεί δηµόσια την εκλογή του
ως Πρόεδρος Δηµοκρατίας µε την ψήφο της Χρυσής Αυγής είναι
ψιλά γράµµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και σήµερα πλέον όλοι κατανοούµε, όπως έχει κατανοήσει όλη
η κοινωνία την πολιτική συναλλαγή που κρύβεται πίσω από αυτά
που ακούµε. Γιατί κακά τα ψέµατα! Είναι πολιτική συναλλαγή να
ξεπληρώσετε την πολιτική επιταγή στη Χρυσή Αυγή, που µαζί ρίξατε την τότε κυβέρνηση Σαµαρά. Ήρθατε παραµονή των εκλογών, τον Ιούνιο, πριν τις εκλογές -και συγκεκριµένα ο τότε
υπουργός Δικαιοσύνης και σηµερινός διευθυντής του κ. Τσίπρα
κ. Καλογήρου και ο αναπληρωτής υπουργός, γνωστός σε όλους,
ο κ. Παπαγγελόπουλος- να αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα και οι
ποινές να πέσουν στα «µαλακά». Τι ειρωνεία της τύχης! Με το
ίδιο άρθρο για τη σύσταση παραπέµπεται και ο κ. Παπαγγελόπουλος. Ίσως κάτι να ήξερε, θα δείξει.
Η συναλλαγή όµως φαίνεται και για να την ντύσετε µε το µανδύα της Αριστεράς και να περάσει εύκολα στους δικούς σας,
ισχυριστήκατε ότι αυτά γίνονται για τις τροµοκρατικές οργανώσεις, όπως είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος, ο κ. Πλεύρης.
Οι δικές σας όµως, αν θυµάστε, συνιστώσες, σας ξεφώνιζαν,
λέγοντας ότι κωλυσιεργείτε τη δίκη, ότι ξεπλένετε τη Χρυσή
Αυγή, ότι της χαρίζετε µία απλή ποινική µεταχείριση. Σήµερα σας
το είπε ευθαρσώς ο κ. Κοντονής. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Χορτάσαµε ψέµα και υποκρισία τα τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Χορτάσαµε ύβρεις και απειλές. Χορτάσαµε από το «ή εµείς ή αυτοί, να τους τελειώσουµε». Δεν
πήρατε το µάθηµά σας από τον κυρίαρχο λαό στις εκλογές του
2019 και συνεχίζετε στο ίδιο µονοπάτι της υποκρισίας, πιστεύοντας ότι ο λαός έχει κοντή µνήµη.
Αρνείστε να αναγνωρίσετε ότι η χθεσινή ιστορική απόφαση για
τη δηµοκρατία µας οφείλεται σε αυτή την παράταξη, σε ανθρώπους όπως ο Αντώνης Σαµαράς, τον οποίον υβρίσατε, διασύρατε
και προσπαθήσατε να «τελειώσετε» πολιτικά. Πλέον όµως ο λαός
γνωρίζει και δεν χειραγωγείται από το ανύπαρκτο ηθικό σας πλεονέκτηµα.
Θα δανειστώ τον τίτλο ενός βιβλίου του Τάκη Λαζαρίδη, ο
οποίος πολύ εύστοχα λέει πως δεν είστε ένα συνηθισµένο αριστερό κόµµα που σέβεται τους κανόνες της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας και σας λέει: «Ευτυχώς για τη χώρα και όλους εµάς
που ηττηθήκατε, σύντροφοι. Ευτυχώς για την Ελλάδα»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωµάτωση της Οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/904 σχετικά µε τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».
Επόµενος οµιλητής ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
«Σάρκα από τη σάρκα µας» είχαν πει οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας όταν αναφερόντουσαν στην
ακροδεξιά της χώρας µας και τους φασίστες οι οποίοι δρούσαν
όλα αυτά τα χρόνια. «Σάρκα από τη σάρκα µας» έλεγαν ότι είναι
η Ακροδεξιά.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα είναι µια όµορφη µέρα. Είναι µια
όµορφη µέρα για τη δηµοκρατία της Ελλάδας. Σήµερα, το αντιφασιστικό κίνηµα της χώρας µπορεί να στέκεται όρθιο, µε υψηλό
το ανάστηµα, µια και από σήµερα το νεοναζιστικό µόρφωµα
Χρυσή Αυγή είναι και επίσηµα εγκληµατική οργάνωση.
Είναι πολύ σηµαντικό να µιλάµε για εγκληµατική οργάνωση,
µια και πριν την ιστορική αυτή απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σε συνέντευξή του έλεγε πως η Χρυσή Αυγή είναι σαν να µην
υπάρχει και ότι η βία στην Ελλάδα προέρχεται µόνο από την Αριστερά. Τον διέψευσαν οι ίδιοι οι δικαστές.
Χαιρετίζουµε τη στροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τη
δηµοκρατία και το αντιφασιστικό κίνηµα.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς αποφασίσαµε τις προηγούµενες µέρες
να µην ασχοληθούµε µε την µικροκοµµατική αντιπαράθεση στην
οποία θέλησε να µας σύρει η Νέα Δηµοκρατία µέσω των ανακοινώσεων και των τοποθετήσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, αποφασίσαµε να στρέψουµε όλες µας
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τις δυνάµεις, και στην Αθήνα και στην επαρχία, στις χθεσινές κινητοποιήσεις, για να πούµε ένα ηχηρό «όχι» στον φασισµό.
Ναι, λοιπόν. Αυτός ο γιος, αυτός ο αδελφός, αυτός ο φίλος, ο
µέγας αντιφασίστας, ο Παύλος Φύσσας, τα κατάφερε και τα κατάφερε µόνος του. Τιµή και δόξα, λοιπόν, σε αυτό το παλικάρι.
Αυτή τη νίκη την χρωστάµε στην οικογένεια του Παύλου
Φύσσα, στη µάνα του, τη Μάγδα, στις οικογένειες των θυµάτων
-που κουβέντα δεν είπατε- της εγκληµατικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, που σήκωσαν όλο αυτό το βάρος. «Λαθροµετανάστες»
τους λέτε. Στην πολιτική αγωγή, τους δικηγόρους των θυµάτων
και των οικογενειών τους και τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι
ορισµένοι δεν έκλεισαν τα µάτια και δεν άφησαν αυτή την υπόθεση στο σκοτάδι, ενηµέρωναν τον κόσµο µέρα-µέρα, στιγµή τη
στιγµή.
Χρωστάµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στον αγωνιστή της Αριστεράς Μανώλη Γλέζο. Είναι αυτός που µετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα µε αντιπροσωπεία Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –για τα
υπόλοιπα λέτε ψέµατα- µάζεψε όλες τις υποθέσεις, τις δικογραφίες και τις πηγές στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Δένδια και του ζήτησε να κάνει κάτι. Ο κ. Δένδιας, µε την ανακοίνωσή του εχθές, αναγνωρίζει την πράξη αυτή.
Ο κ. Μητσοτάκης τόσο καιρό ξέπλενε τα εγκλήµατα και τις δολοφονίες της Χρυσής Αυγής. Διότι πριν από δύο χρόνια µε δηλώσεις του είχε πει πως «η Χρυσή Αυγή είναι σαν να µην υπάρχει,
η βία προέρχεται σχεδόν µόνο από την Αριστερά».
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παπαδηµητρίου ζητούσε µια σοβαρή Χρυσή Αυγή, για να συνεργαστεί η Νέα Δηµοκρατία.
Ο γενικός γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου του Σαµαρά συνωµοτούσε µε τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Δεν το
λέµε εµείς ούτε το βίντεο το λέει. Το λένε τα µηνύµατα που βρέθηκαν στα κινητά των χρυσαυγιτών, τα οποία αποδείκνυαν τη συνοµιλία µεταξύ του Μπαλτάκου και των χρυσαυγιτών.
Η Νέα Δηµοκρατία χέρι-χέρι µε τη Χρυσή Αυγή δίχασε τους
Έλληνες µε τις φασιστικές δηλώσεις για προδοσία στη Συµφωνία
των Πρεσπών. Δεν θα βρείτε ούτε µία φωτογραφία χρυσαυγιτών,
στελεχών της Χρυσής Αυγής, στις πλατείες, που τόσες µέρες
αναφέρετε. Θα βρείτε, όµως, πολλές φωτογραφίες στελεχών της
Χρυσής Αυγής µαζί σας στα συλλαλητήρια των µακεδονοµάχων.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τα παιδιά του Παττακού και του
Παπαδόπουλου Υπουργούς της Κυβέρνησης. Σήµερα, έρχονται
αυτοί να κουνήσουν το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία και την Αριστερά για σύµπλευση µε τους νεοναζί.
Για να τελειώνουν τα παραµύθια και τα χυδαία ψέµατα της
Νέας Δηµοκρατίας, ως προς τη δίκη. Η δίκη της Χρυσής Αυγής
ξεκίνησε το 2015 µε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να
µην έχει φροντίσει καν για την ύπαρξη αίθουσας, ώστε να διεξαχθεί µια τόσο µεγάλη δίκη. Εάν δεν είχε πάρει µια σειρά από
θεσµικά µέτρα επίσπευσης της δίκης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή θα τελείωνε το 2030 και αν.
Ξεκίνησε η δηµιουργία νέων αιθουσών στο εφετείο και απελευθερώθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων του εφετείου, που ορίστηκε ως χώρος διενέργειας της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Κατά την εξάµηνη αποχή των δικηγόρων ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αρνήθηκε αίτηµα της πολιτικής αγωγής για εξαίρεση της δίκης της Χρυσής Αυγής ώστε να µην καθυστερήσει.
Επί υπουργίας Καλογήρου προωθήθηκε η υλοποίηση των αυτονόητων αιτηµάτων της πολιτικής αγωγής, αφού προβλέφθηκε
απαλλαγή των µελών του δικαστηρίου απ’ όλες τις υποχρεώσεις
τους, για να έχουµε επίσπευση της δίκης. Επίσης, ορίστηκαν
πάνω από δεκαπέντε δικάσιµες ανά µήνα για την επίσπευση της
δίκης. Οι ίδιοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής αναγνώρισαν πως
αυτά τα µέτρα οδήγησαν τελικά στην επίσπευση της δίκης.
Τόσα πολλά µαζεµένα ψέµατα δεν έχουν υπάρξει ποτέ στον
πολιτικό διάλογο. Καλά, από τη Νέα Δηµοκρατία το περιµέναµε.
Το καταλαβαίνω. Το Κίνηµα Αλλαγής, όµως, τι λόγο έχει µέσω
της εισηγήτριάς του να έρχεται να καταθέτει τέτοιου είδους ψέµατα;
Στα ψέµατά σας, κύριοι του Κινήµατος Αλλαγής, απαντάει ο
ίδιος ο κ. Καστανίδης, ο οποίος λέει: «Και µε τον παλιό Ποινικό
Κώδικα δεν µπορεί να προβλεφθεί στέρηση των πολιτικών δι-
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καιωµάτων». Προς τι, λοιπόν, τέτοιου είδους σπέκουλα;
Όσον αφορά τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο νέος Ποινικός Κώδικας, που ψηφίστηκε το 2019, καταρτίστηκε από ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µετά από εργασίες δέκα ετών και δεν
ήταν δουλειά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κορυφαίων καθηγητών, δικαστών, δικηγόρων της χώρας. Προβλέπει µεγαλύτερη
και πραγµατική έκτιση ποινών σε σχέση µε τον παλαιό Ποινικό
Κώδικα.
Με τον παλιό Ποινικό Κώδικα οι ποινές ήταν ονοµαστικές και
ψευδείς. Μπορεί να ήταν πολύ µεγάλες στα χαρτιά, αλλά, εν
τέλει, εκτιόταν µικρότερο µέρος τους. Αντίθετα, µε τον νέο Ποινικό Κώδικα οι ποινές είναι ειλικρινείς, αφού οι καταδικασθέντες
εκτίουν µεγαλύτερο µέρος της ποινής που επιβάλλεται. Για παράδειγµα, για ποινές κάθειρξης αν κάποιος καταδικαζόταν µε τον
παλιό Ποινικό Κώδικα, θα έπρεπε να απολυθεί µε καλή διαγωγή
να εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του. Ενώ µε τον νέο Ποινικό
Κώδικα θα πρέπει για να απολυθεί µε καλή διαγωγή να εκτίσει
τα δύο πέµπτα της ποινής. Αντίστοιχα, για ισόβια κάθειρξη µε
τον Ποινικό Κώδικα έπρεπε να εκτίσει δεκαπέντε έτη, ενώ µε
βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα δεκαέξι έτη.
Εξάλλου, η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση έκανε αναθεώρηση του νέου Ποινικού Κώδικα για επιµέρους διατάξεις, αλλά
δεν άλλαξε τίποτα για όσα δήθεν την ενοχλούν σήµερα. Το µόνο
που έσπευσε να νοµοθετήσει αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα
ήταν να επιστρέψει τους δεσµευµένους λογαριασµούς όσων
ελέγχονται για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και να δώσει ασυλία
στα τραπεζικά στελέχη.
Κύριε Πρόεδρε, τα όσα λένε σήµερα οι Βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας απλά φανερώνουν ένα µικροπολιτικό άγχος να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι να παλέψει για να
φτιαχτεί ένα δηµοκρατικό τείχος αποµόνωσης των λογικών της
Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι, µεταξύ άλλων, επιβάλλεται να προσπαθήσουµε να
καταλάβουµε και γιατί έφτασε η Χρυσή Αυγή να έχει αυτή την
απήχηση που είχε στον ελληνικό λαό.
Εµείς το ζήσαµε αυτό από κοντά στην Αθήνα. Θυµίζω ότι στις
βουλευτικές εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή πήρε λιγότερο από
0,3% σε εθνικό επίπεδο. Κι, όµως, έναν χρόνο αργότερα στην
Αθήνα υπερέβη το 5% και εξέλεξε για πρώτη φορά δηµοτικό
σύµβουλο σε δήµο της χώρας τον αρχηγό της τότε, τον Νίκο Μιχαλολιάκο.
Η Χρυσή Αυγή έκατσε και µελέτησε τα εθνικά αποτελέσµατα
και είδε ότι στην Αθήνα είχε ήδη το υψηλότερο ποσοστό της από
τις βουλευτικές εκλογές του 2009. Γιατί; Γιατί εκείνη την εποχή
στην Αθήνα υπήρχε υψηλή εγκληµατικότητα, η Αθήνα είχε χτυπηθεί πιο βαριά απ’ όλη τη χώρα από την οικονοµική κρίση και
επίσης, εκεί διοχετεύονταν και όλοι οι παράτυποι µετανάστες,
που τότε θυµίζω έµπαιναν αθρόα από τον Έβρο, όχι από τα
νησιά.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να µας κάνει να σκεφτούµε πάρα πολύ
σοβαρά ποια είναι τα αίτια. Ένα τουλάχιστον από τα αίτια που
προανέφερα, που είναι το θέµα της έλλειψης ουσιαστικά µιας µεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα, είναι ένα από αυτά που εξέθρεψε τη Χρυσή Αυγή.
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει τρεις ενότητες. Θα αρχίσω από την
Τρίτη, που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και κέντρο βάρους
στις ρυθµίσεις που έχουµε µπροστά µας είναι οι αρµοδιότητες
της οικονοµικής επιτροπής, που το νοµοσχέδιο τις διευρύνει πια
σε βαθµό τέτοιο που να επισφραγίζει τελεσίδικα την υποβάθµιση
των δηµοτικών συµβουλίων από κυρίαρχα όργανα αποφάσεων
των δήµων, σε µια απλή λέσχη συζητήσεων µεταξύ τοπικών προυχόντων.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για µία προαναγγελθείσα τραγωδία, απολύτως προβλέψιµη, από τη στιγµή που η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγγείλει την πρόθεσή της να καθιερώσει την απλή
αναλογική στις δηµοτικές εκλογές. Το σύστηµα της απλής ανα-
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λογικής για την ανάδειξη των δηµοτικών συµβούλων, σε συνδυασµό µε την εκλογή του δηµάρχου σε δύο γύρους, θα κατέληγε,
όπως και τελικά συνέβη, σε έναν θεσµικό τραγελαφικό, στη δηµιουργία ενός γίγαντα –εννοώ του δηµάρχου- µε πήλινα πόδια,
ενός δηµάρχου µε ισχυρότατη λαϊκή νοµιµοποίηση που δεν διαθέτει πλειοψηφία για να εφαρµόσει το πρόγραµµά του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έτρεφε την ανοµολόγητη ελπίδα ότι µέσα από τον
κατακερµατισµό της πλειοψηφίας θα µπορούσε να δηµιουργήσει
συµµαχίες στα δηµοτικά συµβούλια, µε την προοπτική να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση των διαλυµένων κοµµατικών του
οργανώσεων κι έτσι να αλώσει την κεντροαριστερά.
Το µόνο που κατάφερε τελικά, όµως, ήταν να δώσει την ευκαιρία στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να παρακάµψει τα
δηµοτικά συµβούλια επικαλούµενη την ανάγκη να διακυβερνηθούν οι δήµοι, να δηµιουργήσει εικονικές πλειοψηφίες στις οικονοµικές επιτροπές και µέσω αυτών να παραχωρήσει στους
δηµάρχους της ανά την χώρα µία απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία.
Στους περισσότερους δήµους της χώρας αυτή τη στιγµή κυβερνούν, για να είµαστε ειλικρινείς, ανέλεγκτες οι µειοψηφίες
της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγµα αλλοίωσης
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ειδικότερα της εκτελεστικής
εξουσίας στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η αλλοίωση του πολιτεύµατος, όµως, δεν σταµατά στην κατά
τόπον αυτοδιοίκηση. Ολοκληρώνεται πλέον και στην καθ’ ύλη αυτοδιοίκηση. Έρχοµαι στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου.
Βλέπουµε στο ίδιο νοµοσχέδιο να παραδίδεται πια στις ορέξεις
της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η στελέχωση των διοικήσεων
των νοµικών προσώπων του δηµοσίου. Η επιλογή των διοικήσεων
αυτών εκχωρείται σε ένα όργανο στο οποίο την πλειοψηφία κατέχουν στελέχη διορισµένα από την Κυβέρνηση. Η µειοψηφική
συµµετοχή µελών του ΑΣΕΠ και του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους επιβεβαιώνει τον σχεδιασµό της Νέας Δηµοκρατίας να
αλώσει τις διοικήσεις των νοµικών προσώπων.
Στα λόγια, δηλαδή, προτάσσουµε τη φενάκη του επιτελικού
κράτους, στην πράξη, όµως, χτίζουµε και διευρύνουµε σταδιακά,
αλλά µεθοδικά, κοµµατικούς θύλακες στους κόλπους της δηµόσιας διοίκησης. Τι µας θυµίζουν όλα αυτά; Μα, την περίοδο 20042009 τη διαβόητη «επανίδρυση του κράτους» της Νέας
Δηµοκρατίας που στην πραγµατικότητα, όπως όλοι γνωρίζουµε,
κατέληξε όχι σε επανίδρυση, αλλά σε ανακατάληψη του κράτους.
Ακριβώς το ίδιο φαινόµενο βιώνουµε πια σήµερα και στο πεδίο
της νοµοθετικής λειτουργίας. Γιατί, της πανδηµίας βοηθούσης,
έχουµε παραδώσει στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην Κυβέρνηση, και ένα σεβαστό τµήµα της νοµοθεσίας µέσω της καταχρηστικής πρακτικής των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µάρτυρες µιας σταδιακής διολίσθησης σε ένα κράτος όπου η αρχή της διάκρισης των
εξουσιών διαρκώς αποδυναµώνεται. Ακόµη και στην πρόσφατη
συνταγµατική Αναθεώρηση, παρά τη θεωρητική οµοφωνία των
κοµµάτων, αφήσαµε ανέπαφη τη διάταξη που επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Κι εδώ η ευθύνη
βαρύνει πρωτίστως τη σηµερινή κυβερνητική πλειοψηφία.
Περνάω στα θέµατα της ιθαγένειας. Το πεδίο της ιθαγένειας
µας προσφέρει ένα προνοµιακό πεδίο ανάγνωσης της ιστορίας
µας ήδη από την Επανάσταση του 1821. Αν προσέξει κανείς, θα
δει ότι οι εκάστοτε προϋποθέσεις, ουσιαστικές και διαδικαστικές,
µε τις οποίες αποδιδόταν, αναγνωριζόταν ή αφαιρείτο η ελληνική
ιθαγένεια, αντιστοιχούν σε πολύ συγκεκριµένες περιόδους ιστορίας.
Σε µία πρώτη περίοδο κυριαρχεί η Μεγάλη Ιδέα, όπου η ελληνική ιθαγένεια απονέµεται απλόχερα σε όλους εκείνους τους
πληθυσµούς, οµογενείς ή αλλογενείς αδιακρίτως, που επιλέγουν
να παραµείνουν στα εδάφη τα οποία διαρκώς προστίθενται στην
επικράτεια της χώρας. Με τις διαδοχικές ανταλλαγές πληθυσµών
αποκτούν µαζικά την ελληνική ιθαγένεια οι γηγενείς πληθυσµοί,
που διαβιούσαν στα εδάφη που µέχρι τότε αποτελούσαν τµήµα
άλλης επικράτειας, κατά κανόνα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, πληθυσµοί οµόθρησκοι, αλλά ακόµη και αλλόθρησκοι, Έλ-
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ληνες ως προς την εθνική συνείδηση ή ακόµα αλλογενείς, που
είχαν προτιµήσει τότε να παραµείνουν στην Ελλάδα.
Η αντίθετη ακριβώς πορεία αρχίζει µε τη Μικρασιατική Καταστροφή, γιατί η Μεγάλη Ιδέα ολοκληρώνει τραγικά τον κύκλο
της, και από την εξωστρέφεια και τη διαρκή µέριµνα ενσωµάτωσης οµογενών πληθυσµών, το ελληνικό κράτος επιλέγει την εσωστρέφεια και τον αποκλεισµό. Επικρατεί το δόγµα «Έλληνας
γεννιέσαι», µε πλήρη επικράτηση του δικαίου του αίµατος.
Όποιος µπορεί να αποδείξει ότι κατάγεται από πρόγονο που είχε
την ελληνική ιθαγένεια µπορεί να αναγνωριστεί ως Έλληνας υπήκοος.
Έτσι, βέβαια, το ελληνικό κράτος σε κάποιες στιγµές βρέθηκε
αντιµέτωπο µε τις αντιφάσεις του. Ας πάρουµε ένα παράδειγµα.
Εµφανίζεται µια µέρα και απαιτεί την αναγνώριση της ελληνικής
του ιθαγένειας γόνος µεταναστών στην Αυστραλία που αποδεικνύει µε πιστοποιητικά ότι ο Σλαβοµακεδόνας πατέρας του ήταν
Έλληνας πολίτης που εγκατέλειψε τη χώρα κατά τη διάρκεια του
εµφυλίου. Τι κάνει τότε το ελληνικό κράτος; Σιωπά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Οχυρώνεται πίσω από τη σιωπή, νοµοθετώντας ότι τα θέµατα ιθαγένειας εµπίπτουν στην κυριαρχία του κράτους και συνεπώς, εξαιρούνται από τις θεµελιώδεις διατάξεις
που επιβάλλουν προθεσµίες απάντησης στην ελληνική διοίκηση.
Ακόµη, όµως, κι αν υπάρχει αρνητική απάντηση, εξαιρείται της
υποχρέωσης αιτιολογίας.
Εν ολίγοις, στο πεδίο της ιθαγένειας δεν µπορούσε πια να
υπάρξει ουσιαστική δικαστική προστασία. Η διοίκηση παρέµενε
πλήρως ανέλεγκτη. Μιλάµε, συνεπώς, για έναν χώρο κυβερνητικής δράσης που κινείται εκτός της σφαίρας του κράτους δικαίου.
Δεν θέλω βέβαια να αναφερθώ και στο περιώνυµο, στο διαβόητο άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που αφαιρούσε την ιθαγένεια από αλλογενείς, που µόνο και µόνο έφευγαν
για να πάνε να σπουδάσουν αλλού. Αυτό καταργήθηκε από κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και όλες οι καινοτοµίες στις οποίες
θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη θλιβερή πραγµατικότητα έβαλε τέλος η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου µε τον ν.3838/2010. Πρόκειται για πραγµατική επανάσταση στο δίκαιο της ιθαγένειας, όχι
µόνο γιατί επέβαλε στη διοίκηση προθεσµίες και υποχρέωση αιτιολογίας, άρα αποκατέστησε το κράτος δικαίου καθιστώντας
πλέον δυνατό τον δικαστικό έλεγχο, αλλά και γιατί καθιέρωσε
υπό προϋποθέσεις και το δικαίωµα των αλλογενών παιδιών που
γεννιούνται στην Ελλάδα να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.
Πρόκειται για άλλη µία σηµαντική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης αυτής, µιας κυβέρνησης που αδικήθηκε, συκοφαντήθηκε και
λοιδορήθηκε όσο καµµία άλλη, ενώ το καινοτόµο έργο της µόνο
µε αυτό των κυβερνήσεων Σηµίτη µπορεί να συγκριθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτίει, κατά κάποιο τρόπο, φόρο τιµής σε αυτή τη µεταρρύθµιση,
γιατί παρ’ όλες τις εξαγγελίες της Νέας Δηµοκρατίας την εποχή
εκείνη, ότι, δηλαδή, επανερχόµενη στην εξουσία θα αποκαθιστούσε την παλαιά τάξη πραγµάτων, σήµερα δεν το τόλµησε.
Απλώς περιορίζεται να δυσκολέψει περαιτέρω τη ζωή των
τριάντα χιλιάδων ανθρώπων που περιµένουν στην ουρά χρόνια
να πολιτογραφηθούν, προσθέτοντας επιπλέον ουσιαστικά και
διαδικαστικά κωλύµατα σε µια διαδικασία ούτως ή άλλως περίπλοκη και αργόσυρτη, σε µία βασανιστική περιπέτεια για όποιον
έχει το κουράγιο να υποβληθεί στη δοκιµασία που ονοµάζεται
«θα πολιτογραφηθώ Έλληνας».
Και εδώ ακριβώς έγκειται ο συµβιβασµός που έγινε στο εσωτερικό του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Σε αντίθεση µε τις
παλαιότερες εξαγγελίες του, το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας
υιοθετεί τη µεγάλη µεταρρύθµιση του ΠΑΣΟΚ, αλλά δίκην παραχώρησης στα ακραία στοιχεία της, επιβαρύνει επιπλέον τη διαδικασία της πολιτογράφησης η Νέα Δηµοκρατία. Και γιατί,
άραγε, αυτή η υπαναχώρηση; Γιατί δεν τολµά να αγγίξει τον πυρήνα εκείνης της µεταρρύθµισης. Και γιατί δεν το τολµά; Μα,
γιατί το επιβάλλει πια η κοινή λογική επιβίωσης του έθνους.
Εδώ τον λόγο έχουν οι αριθµοί. Για τους υπερπατριώτες τουρκοφάγους, που µας διδάσκουν από καθέδρας ότι Έλληνας µόνο
γεννιέσαι, αρκούµαι να αναφέρω πού µας οδηγεί αυτή η εθνική
τύφλωση. Το 1970 Ελλάδα και Τουρκία είχαν πληθυσµό αντί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

στοιχα οκτώ εκατοµµύρια οκτακτακόσιες χιλιάδες και τριάντα
πέντε εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες, αναλογία σχεδόν ένα
προς τέσσερα. Προοπτικά οι εκτιµήσεις είναι ότι το 2050, δηλαδή
σε τριάντα µόνο χρόνια, η σχέση αυτή θα έχει φτάσει το ένα
προς δώδεκα. Αυτές είναι οι εκτιµήσεις του Τάσου Γιαννίτση, ο
οποίος γνωρίζει πολύ καλά το δηµογραφικό ως ειδήµων περί το
ασφαλιστικό.
Το δηµογραφικό, όµως, δεν είναι ζήτηµα µόνον κοινωνικής
ασφάλισης. Αν το δούµε υπό το φως των γεωπολιτικών δεδοµένων της χώρας µας, είναι πρωτίστως ζήτηµα εθνικής επιβίωσης.
Καλό είναι, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουµε όλοι, ότι Έλληνας
δεν γεννιέσαι µόνο, αλλά και γίνεσαι.
Ο κ. Μυλωνάκης σήµερα το πρωί µας είπε ότι σε τριάντα, σαράντα χρόνια οι Έλληνες θα είναι πέντε, έξι εκατοµµύρια και
άλλοι τόσοι οι αλλοδαποί µε ελληνική ιθαγένεια. Δεν σχολιάζω
αυτή την ορολογία, αλλοδαποί µε ελληνική ιθαγένεια, γιατί είναι
contradictio in terminis. Όποιος έχει ελληνική ιθαγένεια και ελληνική παιδεία είναι Έλληνας.
Όµως, τι ακριβώς µας προτείνει ο κ. Μυλωνάκης; Αν λάβουµε
υπ’ όψιν µας σοβαρά -και οφείλουµε να το κάνουµε- τους αριθµούς που προανέφερα, µας προτείνει το 2050 να έχουµε φτάσει
σε τέτοιο σηµείο πληθυσµιακού µαρασµού, ούτως ώστε να αποτελούµε εκ νέου τµήµα της οθωµανικής αυτοκρατορίας;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καµίνη.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ζεµπίλης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Υψηλάντης και ο κ. Φόρτωµας.
Ορίστε, κύριε Ζεµπίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να εισφέρω κάποιες σκέψεις σε σχέση µε την ιθαγένεια, καθώς για
τα θέµατα της αυτοδιοίκησης, που είµαι ειδικότερος, τοποθετήθηκα κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόµου στην αρµόδια επιτροπή.
Κατ’ αρχάς, να επισηµάνω ότι σήµερα σε µικρή απόσταση από
το µέγαρο του Κοινοβουλίου, στο κτήριο του Εφετείου Αθηνών,
ολοκληρώνεται η έκδοση µιας δικαστικής απόφασης που είναι
σηµαντική, γιατί ενδυναµώνει τις πανανθρώπινες αξίες, τις αξίες
που µε τόσο κόπο και αίµα κατέκτησαν οι λαοί της γης διαµέσου
των αιώνων. Παράλληλα, αποτελεί δικαίωση για τους µαρτυρικούς τόπους που βίωσαν τη θηριωδία και το ολοκαύτωµα, αποτελεί δικαίωση για τους εθνικούς αγώνες πατριωτών που
θυσιάστηκαν για την ελευθερία.
Η πόλη της Χαλκίδας, την οποία υπηρέτησα και ως δήµαρχος,
σεµνύνεται για το γεγονός ότι είναι γενέτειρα του µεγάλου ήρωα
Μαρδοχαίου Φριζή. Ο Φριζής ήταν εβραϊκής καταγωγής και κατά
µία εκδοχή δεν έγινε δεκτός από τη Σχολή Ευελπίδων εξαιτίας
του ιουδαϊκού του θρησκεύµατος. Όταν, µάλιστα, κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία αιχµαλωτίστηκε µε συµπολεµιστές του
στη Σµύρνη, αρκετοί Εβραίοι συγκέντρωσαν µεγάλο ποσό για να
τον απελευθερώσουν. Ο ίδιος αρνήθηκε. «Ό,τι είναι να γίνει, θα
γίνει µε όλους» απάντησε. Αργότερα, στον ελληνοϊταλικό πόλεµο, ο ατρόµητος αυτός πολεµιστής θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ήταν ο πρώτος αξιωµατικός σε αυτόν τον πόλεµο που
έπεσε για την πατρίδα.
Και, όµως, αυτός ο ανιδιοτελής πατριώτης κατά µία ακραία
εθνικιστική προσέγγιση δεν ήταν Έλληνας ή, για την ακρίβεια,
δεν ήταν τόσο Έλληνας όσο αυτοί που πληρούν το κριτήριο της
καθαρόαιµης βιολογικής καταγωγής. Έτσι, είδαµε στη χώρα µας
τους υµνητές του φασισµού και του ναζισµού -αυτά που πολέµησε, δηλαδή, ο Φριζής- να αυτοχαρακτηρίζονται ως Έλληνες
εθνικιστές και υπερπατριώτες.
Τα λέω αυτά για να καταδείξω ότι η ελληνική ταυτότητα και η
εθνική συνείδηση δεν συνδέονται τόσο µε τη σχέση αίµατος, όσο
κυρίως µε τα υψηλά ιδανικά που πρεσβεύει η ελληνική παιδεία.
Γενικότερα θα έλεγε κανείς, ότι η συζήτηση για την ιθαγένεια
βρίσκεται στο σταυροδρόµι µεταξύ κοινωνιολογικών, πολιτικών
και νοµικών ζητηµάτων. Ιστορικά στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί
δύο διαφορετικές πολιτικές για την πολιτογράφηση. Για να το
θέσω κάπως σχηµατικά, από τη µία το χαλαρό µοντέλο της απο-
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µείωσης και από την άλλη το αυστηρό της κοινωνικής οµοιογένειας. Μάλιστα, η ιστορία και η παράδοση κάθε έθνους καθορίζει
σε µεγάλο βαθµό και τη στάση του απέναντι στο δίκαιο της ιθαγένειας.
Ωστόσο, τα ζητήµατα αυτά είναι δυναµικά και εξελίσσονται και
µεταβάλλονται ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Παραδείγµατος χάριν, στην εποχή µας είναι σαφές ότι τα µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα, που ασκούν πίεση στις εθνικές κοινωνίες,
όπως και τα ζητήµατα ισλαµικού φονταµενταλισµού, διεθνής
τροµοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, µετατοπίζουν τη διεθνή
κοινή γνώµη σε συντηρητικότερες απόψεις ως προς τη µετανάστευση και την πολιτογράφηση.
Ειδικότερα στη χώρα µας δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός, ότι ο αριθµός των µεταναστών που έχει εισρεύσει, είναι
αναντίστοιχος σε σχέση µε την ικανότητα της χώρας για απορρόφηση τόσο σε επίπεδο κοινωνικής ενσωµάτωσης, όσο και σε
επίπεδο ανάπτυξης και κοινωνικής πρόνοιας.
Με αυτά τα δεδοµένα και σε αυτή τη συγκυρία έρχεται ο νοµοθέτης µε το παρόν σχέδιο νόµου να τροποποιήσει τον Κώδικα
Ιθαγένειας και να ρυθµίσει θέµατα πολιτογράφησης.
Ως γνωστόν η διαδικασία της απονοµής ιθαγένειας ανήκει
στον σκληρό πυρήνα των κυριαρχικών δικαιωµάτων του κράτους
και του κοινού νοµοθέτη. Ωστόσο, ο δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων λειτουργεί και στην προκειµένη περίπτωση ως εγγύηση της τήρησης του Συντάγµατος. Έτσι, το
Συµβούλιο της Επικρατείας µε την 460/2013 απόφασή του ακύρωσε το βασικό πυρήνα του ν.3838/2010 -γιατί ο προηγούµενος
οµιλητής έµεινε µέχρι τη µεταρρύθµιση, δεν συνέχισε ως προς
τη δικαστική του µεταχείριση από το Συµβούλιο της Επικρατείαςµε το σκεπτικό ότι η διατήρηση της εθνικής οµοιογένειας αποτελεί συνταγµατική επιταγή που πηγάζει από πληθώρα άρθρων του
Συντάγµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι εάν ο συντακτικός
νοµοθέτης µε το άρθρο 1 δεν επιθυµούσε αυτή την ερµηνεία, θα
όριζε ότι οι εξουσίες δεν ασκούνται υπέρ του έθνους, αλλά υπέρ
ενός απρόσωπου λαού. Ουσιαστικά, οι συνταγµατικές διατάξεις
αποτυπώνουν ένα αναµφισβήτητο ιστορικό γεγονός, ότι η χώρα
µας έχει µια µακρά παράδοση εθνοτικής και θρησκευτικής οµοιογένειας.
Από την άλλη µεριά ωστόσο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
ότι η υποχρεωτική επιστροφή στη χώρα τους όλων των µεταναστών είναι πρακτικά ανέφικτη. Και µια άτεγκτη πολιτική ιθαγένειας που θα καθιστούσε τη διαδικασία της πολιτογράφησης
ουσιαστικά αδύνατη και ατελέσφορη, θα είχε ως αποτέλεσµα την
γκετοποίηση των αλλογενών αλλοδαπών που βρίσκονται σήµερα
στη χώρα µας µε οδυνηρές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή.
Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κοινός νοµοθέτης πρέπει µε σύνεση να σταθµίσει τόσο το διεθνές περιβάλλον όσο και τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Πράγµατι οι
ρυθµίσεις που εισηγείται η Κυβέρνηση είναι σύµφωνες µε την
πολιτική µας ιστορία, τη νοµική µας παράδοση και τις επιταγές
του Συντάγµατος.
Παρά ταύτα το παρόν σχέδιο νόµου δέχθηκε κριτική µε επιχειρήµατα εκ διαµέτρου αντίθετα και µάλιστα από εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Υπό την έννοια αυτή θα
µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για ένα µετριοπαθές νοµοθέτηµα που κινείται στο µεσαίο χώρο και εµφορείται
από φιλελεύθερες αντιλήψεις.
Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε ότι η διαδικασία που επιλέγεται είναι δίκαιη, αδιάβλητη, αντικειµενική, διαφανής και κυρίως
ταχύρρυθµη. Το νέο θεσµικό πλαίσιο νοµοτεχνικά άρτιο αντιµετωπίζει περιπτώσεις διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Διότι
το να είναι µια διαδικασία τυπική, είναι κάτι θεµιτό. Αυτό που δεν
µπορεί να γίνει δεκτό, είναι το αίσθηµα αδικίας από τη δοκιµασία
ενός φαύλου και αδιαφανούς συστήµατος που αναπαράγει τις
χειρότερες παθογένειες του ελληνικού δηµοσίου. Δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι απαιτείται αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής
των υπηρεσιών πολιτογράφησης, καθώς ο υφιστάµενος µηχανισµός έχει στοµώσει µε αποτέλεσµα να βρίσκονται στη διαδικασία
εξέτασης περίπου πενήντα χιλιάδες αιτήµατα.
Ωστόσο και µε τις αξιολογικές αυτές διαδικασίες να θεσπίζονται, είναι γεγονός ότι κάποιοι δεν θα τα καταφέρνουν. Σηµασία
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έχει αυτοί να µην οδηγηθούν στο περιθώριο, αλλά αντίθετα να
συµµετέχουν στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, σε µια ανοιχτή, πλουραλιστική και ελεύθερη κοινωνία που εξασφαλίζει χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέσεις µια ειρηνική και αξιοπρεπή διαβίωση. Διότι
όπως η προστασία της κουλτούρας της πλειοψηφίας είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή, είναι εξίσου σηµαντική η αρµονική συνύπαρξη των πολιτισµών και η αποδοχή της διαφορετικότητας στο χρώµα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό θα πρέπει να µας γίνει βίωµα για να µην δώσουµε χώρο
και πάλι ως κοινωνία στις µισάνθρωπες θεωρίες του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όσοι έζησαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο τη θρασύτητα και το
µένος κατά των δηµοκρατικών θεσµών, των ελευθεριών και του
κοινοβουλευτισµού από την οµάδα που απερίφραστα πλέον και
µε απόφαση της δικαιοσύνης, δεν ήταν τίποτα άλλο από µία εγκληµατική συµµορία, που κατάφερε την δύσκολη ώρα της µεγάλης κρίσης να εξαπατήσει τον λαό µας και µε φασιστικές
µεθόδους σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής
να κάνει αισθητή την παρουσία της.
Πολύ δε περισσότερο όσοι από εµάς αντέδρασαν στη θλιβερή
αυτή πραγµατικότητα αλλά και αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια
σπίλωσης των ανθρώπινων αξιών και παραβιάσεις της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σήµερα αισθάνονται δικαιωµένοι και ανακουφισµένοι. Σε καµµία όµως περίπτωση
εφησυχασµένοι, γιατί ο δρόµος για τον καθαρισµό των παρασίτων και των µισαλλόδοξων ακραίων είναι µακρύς και δύσβατος.
Σε κάθε όµως περίπτωση οριστικά και αµετάκλητα πρέπει να καθαρίσει, αν θέλουµε πραγµατικά στον τόπο µας να υπάρξει προοπτική και αληθινή προκοπή.
Αναφορικά τώρα µε το νοµοθέτηµα που εξετάζουµε στην ολοµέλεια της Βουλής, υπήρξε από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κριτική ότι παρά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που
έφερε ο κύριος Υπουργός, δηµιουργούνται συνθήκες αποκλεισµού µεγάλου αριθµού αλλοδαπών µε εισοδηµατικά κριτήρια και
απαιτήσεις εκτός πραγµατικότητας ιδίως για την εποχή που
ζούµε. Προβλήθηκε µάλιστα ο ισχυρισµός ότι η χώρα µας οφείλει
να δίνει τον τόνο ότι είναι ένα φιλελεύθερο κράτος, ένα κράτος
σύγχρονο ευρωπαϊκό µε ανοικτούς ορίζοντες και ότι δεν µπορεί
να δυσκολεύει διαδικασίες πολιτογράφησης, διαδικασίες ιθαγένειας.
Οι διαδικασίες πολιτογράφησης σε κανένα σοβαρό κράτος δεν
είναι ούτε ελαστικές ούτε ανέξοδες, αντιθέτως και σοβαρές είναι
και κοστοβόρες. Το κράτος µας και φιλελεύθερο είναι και επιτέλους εκσυγχρονίζεται.
Στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο προβλέπονται ουσιαστικές βελτιώσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
µε την εισαγωγή προβλέψεων που αίρουν αβεβαιότητες του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει τους συναφείς θεσµούς. Σηµαντική στη διαµόρφωση του νοµοθετήµατος αυτού
ήταν και η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς και απάτης
στις λειτουργίες ενός κρίσιµου πεδίου δηµόσιας πολιτικής, την
πολιτογράφηση αλλογενών και οµογενών αλλοδαπών, που παρέδωσε ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κ. Άγγελος
Μπίνης, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον γενικό γραµµατέα
ιθαγένειας.
Η µελέτη αυτή αποτελεί µία σηµαντική τοµή για την ελληνική
δηµόσια διοίκηση, καθώς για πρώτη φορά γίνεται µία ολοκληρωµένη άσκηση εντοπισµού και αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας και υποβολής στοχευµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση
αυτών των απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας πολιτογράφησης.
Το αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτής της Εθνικής Αρχής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαφάνειας µε το Υπουργείο Εσωτερικών βασίζεται προφανώς
στις καλές πρακτικές και υιοθετεί µια καινοτόµο προσέγγιση για
τον σχεδιασµό των δηµοσίων πολιτικών στη βάση τεκµηριωµένων, evidence based policy choices, µε τελικό στόχο την επιλογή
των πλέον κατάλληλων δράσεων µεταρρύθµισης. Αντικαθίστανται οι προφορικές εξετάσεις µε ένα πανελλαδικού τύπου σύστηµα γραπτών εξετάσεων, ανοιχτή, µέσω του ισότοπου του
ΥΠΕΣ, τράπεζα θεµάτων. Οι νοµοθετικές βελτιώσεις, που κατατέθηκαν την Παρασκευή από τον κύριο Υφυπουργό κινούνται σε
µία θετική κατεύθυνση. Και βασική καινοτοµία είναι η θέσπιση
γραπτών εξετάσεων γλώσσας και γνώσεων δύο φορές το χρόνο.
Με τις προβλέψεις του δεύτερου κεφαλαίου του νοµοθετήµατος αυτού που έχουµε σήµερα, για ακόµα µία φορά διαπιστώνεται η προσήλωση αυτής της Κυβέρνησης στην αναβάθµιση και
στον εκσυγχρονισµό του κράτους. Με γνώµονα τη διαφάνεια και
την αξιοκρατία και µε πολλαπλά ερείσµατα στη συνταγµατική
επιταγή περί ισότητας εισάγεται ένα σύγχρονο πλαίσιο επιλογής
των διοικήσεων του δηµόσιου τοµέα, το οποίο µάλιστα ανταποκρίνεται και σε καθιερωµένες διεθνείς πρακτικές. Αποτελεί µια
συµπλήρωση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης
για το επιτελικό κράτος.
Η αποσύνδεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης,
από τη διοίκηση µέσω της αναγνώρισης καίριων αρµοδιοτήτων
στους γενικούς διευθυντές και τους υπηρεσιακούς γραµµατείς
των Υπουργείων συµπληρώνεται µε την πρόβλεψη µιας αξιοκρατική διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου.
Ολοκληρώνονται έτσι οι προϋποθέσεις για τη θεσµική επανεκκίνηση της δηµόσιας διοίκησης, που θα συντείνει τόσο στην
εδραίωση µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Κλείνοντας θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή
µου για την αφαίρεση του πληθυσµιακού ορίου στους νησιωτικούς δήµους, για τη δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης και
στέγασης σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, στελέχη των σωµάτων
ασφαλείας και σε άλλους υπαλλήλους, όπως επίσης κύριε
Υπουργέ, για την αποδοχή των θέσεων του ελληνικού δικτύου
οµάδων τοπικής αυτοδιοίκησης του CLLD/LEADER και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δωδεκάνησου.
Με αυτές τις σκέψεις δηλώνω ότι υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Υψηλάντη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Φόρτωµας από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπουτσικάκης από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Γκίκας επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον απόηχο
της δικαστικής απόφασης, επιτρέψτε µου να αρχίσω λέγοντας
πως η βία είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Εµείς
στην αστική δηµοκρατία έχουµε το επιχείρηµα σαν γροθιά και
όχι τη συνολική γροθιά ως επιχείρηµα.
Η ουσιαστική απονοµή δικαιοσύνης απέναντι στην εγκληµατική, αλλά και ποινική δράση της Χρυσής Αυγής επιβεβαιώνει τη
βαθιά πίστη της χώρας µας στη δηµοκρατία και δίνει ένα οριστικό τέλος σε ένα από τα πιο τραυµατικά κεφάλαια της δικής
µας πολιτικής ιστορίας. Η δηµοκρατία υπερασπίστηκε τον εαυτό
της.
Εξάλλου και ο σεβασµός στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών συνιστά θεµελιώδη έννοια του όλου κράτους δικαίου, αλλά
και της δηµοκρατίας. Και µακάρι να βρεθούν, αλλά και να δικαστούν και οι δράστες και άλλων συναφών εγκληµάτων, όπως της
Marfin. Με αυτόν τον τρόπο µόνο θα επανέλθει η κοινωνική γαλήνη απ’ αυτή την πολύ θορυβώδη εποχή και θα έλεγα, πολύ
σκοτεινή. Όταν όµως µιλάµε µόνο για το χθες και δεν µαθαίνουµε από τα λάθη, αυτό δυστυχώς δεν υπηρετεί το αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο, θα ήθελα να συγχαρώ το Υπουργείο, αλλά και τους
ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για την προετοιµασία του, καθώς
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είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο δίνει λύσεις ουσίας σε µακροχρόνια «γρανάζια» τα οποία καθιστούσαν δυσλειτουργική ολόκληρη
τη µηχανή του κράτους.
Ειδικότερα, όσον αφορά το κεφάλαιο πρώτο του νοµοσχεδίου,
αλλά και τις ρυθµίσεις θεµάτων ιθαγένειας, επέρχονται τροποποιήσεις στον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας, ενισχύεται η διαφάνεια, αλλά και η ταχύτητα των διαδικασιών απόκτησής της,
ανασχεδιάζεται η όλη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλοδαπών και εξαλείφεται πλέον κάθε πηγή διαφθοράς.
Με το δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος νοµοσχεδίου θεσπίζεται ένα σύγχρονο, αλλά και αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής των
διοικήσεων του δηµοσίου τοµέα από την Κυβέρνηση, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των συνταγµατικών αρχών της
ισότητας, αλλά και της αξιοκρατίας σε εναρµόνιση µε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.
Στέκοµαι παραπάνω φυσικά στο έκτο κεφάλαιο το οποίο περιλαµβάνει διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ. Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση κρίνει
σκόπιµη την υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων, οι
οποίες αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποστελέχωσης. Για τον λόγο
αυτό, στο άρθρο 30 προστίθεται στο έργο το οποίο επιτελούν οι
ειδικοί σύµβουλοι, αλλά και ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες των
δηµάρχων και η σύνταξη µελετών και τευχών δηµοπράτησης και
για τα έργα, αλλά και τις υπηρεσίες του δήµου.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 33, το οποίο πολύ ορθά φέρνει ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, αλλά και για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Όπως είπαµε και στην επιτροπή, σε
συνέχεια της νοµοθετικής πρόβλεψης του ν.4674/2020, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει µε αµείωτη δύναµη τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Έτσι λοιπόν ο καινοτόµος θεσµός των αναπτυξιακών των ΟΤΑ
επιλύει το πρόβληµα υποστελέχωσής τους, λειτουργεί υπέρ του
δηµοσίου συµφέροντος, συµπράττει από κοινού µε τους ΟΤΑ και
τέλος, στοχεύει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε
δηµοτικό, διαδηµοτικό και περιφερειακό, αλλά και ευρύτερο
χώρο, ανάλογα µε τις καταστατικές του προβλέψεις.
Στόχος λοιπόν είναι η συνολική ωρίµανση των έργων υποδοµής, αλλά και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αλλά και αειφόρου ανάπτυξης. Ίδια αποστολή
εκτελούν εκ του νόµου πλέον και τα δίκτυα των ΟΤΑ, στα οποία
δίνει αρµοδιότητα το άρθρο 3 του ν.4674/2020.
Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί ο κοινός αναπτυξιακός σκοπός, ζήτησα από το Υπουργείο και από την ηγεσία του να έχουν
τις ίδιες αρµοδιότητες, αλλά και τις ίδιες προϋποθέσεις ΟΤΑ και
δίκτυα. Ήταν απαραίτητο να ενισχύονται και οι δύο τύποι φορέων της αυτοδιοίκησης µε τις ίδιες δυνατότητες, ώστε να µην
υπονοµεύεται και ο κοινός σκοπός.
Για παράδειγµα λοιπόν, στο Αιγαίο, αλλά και στον Νοµό Κυκλάδων λειτουργεί το δίκτυο «ΔΑΦΝΗ», το οποίο στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, αλλά και ενισχύει ένα βιώσιµο
µοντέλο ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο. Μέχρι σήµερα απαριθµεί πάνω από πενήντα µέλη, εκ των οποίων σαράντα είναι νησιωτικοί δήµοι.
Συµβάλλει λοιπόν στην ισόρροπη περιβαλλοντική, οικονοµική
αλλά και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου, προκειµένου να υλοποιηθούν οι αναπτυξιακοί σκοποί που έχει µε δήµους και περιφέρειες. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζω την επέκταση των
δυνατοτήτων στελέχωσης των δικτύων αυτών µε τις ίδιες µε τους
αναπτυξιακούς ΟΤΑ προϋποθέσεις.
Χαιρετίζω επίσης το άρθρο 46 που δίνει τη δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης και στους νησιωτικούς δήµους
µε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, σώµατα ασφαλείας και άλλους
υπαλλήλους, προκειµένου να δουλέψουν, αλλά και να προσφέρουν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους στα νησιά. Είναι εξαιρετικά
ορθή η παρούσα πρόβλεψη, καθώς παρέχονται κίνητρα σε διάφορους εργαζόµενους και νησιωτικών περιοχών µε κυρίως στοχευµένες πολιτικές για την προσέλκυση νέων κατοίκων, αλλά και
τη διασφάλιση της βιωσιµότητας όσων διαβιούν και στα δικά µας
νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Συγκεκριµένα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και καταλύµατος διαµονής µέσω των κατά τόπους δήµων, ώστε να διευκολυνθεί η παραµονή αυτών στον τόπο της δικής τους
υπηρεσίας. Για µια ακόµα φορά λοιπόν αποδεικνύεται έµπρακτα
ότι η δική µας Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
στέκεται δίπλα και στους νησιώτες.
Με άλλα λόγια, στόχος µας είναι τα νησιά να φτάσουν σε ένα
επίπεδο οικονοµικής, εφοδιαστικής, ενεργειακής, εκπαιδευτικής,
ιατροφαρµακευτικής, αλλά και πολιτιστικής επάρκειας, για να
µπορέσουν να µπουν σε συνθήκες ανταγωνισµού.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνω ότι βρισκόµαστε σε συνεχή εγρήγορση και καταβάλλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια να αναβαθµίσουµε τις εσωτερικές διαδικασίες και
να αξιοποιήσουµε τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας µας, αλλά και των ανθρώπων της. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας χαράζει πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργία, αλλά και την αποτελεσµατικότητα των ΟΤΑ και µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει ο κ. Μπουτσικάκης
και ο κ. Γκίκας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ζητήσω
προκαταβολικά την ανοχή σας, γιατί υπάρχουν και µια-δυο τροπολογίες που κατατέθηκαν και θέλω να αναφερθώ.
Είχα τοποθετηθεί προχθές στην επιτροπή και είχα πει ότι ελπίζω η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των ιστορικών στιγµών.
Στάθηκε. Χτες ήταν µια µέρα χαράς, µια µέρα νίκης της δηµοκρατίας, την οποία δεν µπόρεσαν να δηλητηριάσουν η διάλυση
της συγκέντρωσης από τα συγκεκριµένα «χουντοσταγονίδια», τα
υπολείµµατα µέσα στα ΜΑΤ, του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε
αισχρά, αισχρότατα ψέµατα σε σχέση µε το πώς και γιατί διαλύθηκε η συγκέντρωση. Υπάρχει βίντεο, το οποίο δείχνει να ανακοινώνεται η απόφαση που χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή
εγκληµατική οργάνωση και στα σαράντα δευτερόλεπτα φεύγουν
καπνογόνα και ρίψεις νερού από τη µεριά της αστυνοµίας, χωρίς
καµµία µολότοφ και τίποτα. Και τολµάει και βγαίνει ο ψεύτης
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και λέει ότι ήταν εξακόσιοι
µπάχαλοι και πέταξαν εκατόν πενήντα µολότοφ. Μπορείς να µας
τα δείξει κι εµάς ή τα ονειρεύτηκε; Δεν δηλητηριάζεται από αυτό.
Πριν από λίγο βγήκε ο κ. Πλεύρης, τον οποίο προκάλεσα να
µείνει. Δεν έµεινε. Μπορεί και να έκανε καλύτερα γι’ αυτόν. Και
µίλησε για ιστορία, το πρώην µέλος της Χρυσής Αυγής, που συµµετείχε σε πορείες και στο κρέµασµα του αγκυλωτού σταυρού
στην Ακρόπολη το 1996 και στις πορείες που ακολούθησαν µετά.
Επαναλαµβάνω: το πρώην µέλος της χρυσής αυγής, ο Θανάσης
Πλεύρης, πριν πάει στο ΛΑΟΣ και πριν τον πάρει µεταγραφή ο
Σαµαράς µαζί µε τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη από το ΛΑΟΣ
στη Νέα Δηµοκρατία το 2012, θα τολµήσει να µιλήσει για ιστορία!
Είναι δηλαδή να τραβάς τα µαλλιά της κεφαλής σου!
Λοιπόν ακούστε. Ναι, χαρήκαµε όλοι. Κάποιοι χάρηκαν λιγότερο όµως. Και είναι αυτοί που έλεγαν, όσο κι αν υποκρίνονται
σήµερα, ότι προτιµώ το παιδί µου να γίνει χρυσαυγίτης, αντί να
γίνει συριζαίος και κοµµουνιστής. Συνάδελφοί σας, για τον κ. Γεωργιάδη µιλάω. Είναι αυτοί που έλεγαν ότι είναι αυθεντικό κίνηµα
η Χρυσή Αυγή. Ο κ. Λοβέρδος, κύριε Καµίνη. Είναι κάτι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι, όπως ο κ. Παπαδηµητρίου, που ήθελε τη «σοβαρή Χρυσή Αυγή», ή κάτι άλλοι πρώην δηµοσιογράφοι και νυν
µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου, που λέγανε ότι είναι «λυτή» η
Μάγδα Φύσσα. Για τον Μπογδάνο µιλάω.
Λοιπόν ακούστε. Η ιστορία έχει γράψει και δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη βέβαια, αλλά υπάρχει η αναίσχυντη συνέχεια
των εγκληµάτων από κάποιους σηµερινούς εγκληµατίες, που
είναι απόγονοι κάποιων άλλων εγκληµατιών. Γιατί η ιστορία, ναι,
έχει γράψει ότι µέλος των γερµανοντυµένων ταγµάτων ασφαλείας ήταν ο Γιώργος Μιχαλολιάκος, πατέρας του Νίκου Μιχαλολιάκου. Εγκληµατίας ήτανε το µέλος των SS και καταδότης
των SS, ο κ. Βασίλειος Ζαρούλιας, πατέρας της κ. Ελένης Ζαρούλια, ο οποίος κατέδιδε εύπορους Αθηναίους την περίοδο της
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Κατοχής και τους ζητούσε λεφτά για να αποφυλακιστούν µετά,
για να τους αποφυλακίσουν οι Γερµανοί. Πραξικοπηµατίας µε
την κυβέρνηση των απριλιανών ήταν ο συνταγµατάρχης Ηλίας
Παππάς, πατέρας του Χρήστου Παππά, ο οποίος γι’ αυτό αποτάχθηκε από τον ελληνικό στρατό το 1975. Εγκληµατίες ήτανε,
συγγενείς, ο ταγµατασφαλίτης Ξηροµέρου Δηµοσθένης Μπαρµπαρούσης, ο βασανιστής στα κατοχικά κρεµατόρια της Μέρλιν
Παναγιώταρος, ο ανθυπολοχαγός βασανιστής της Μακρονήσου
Λαγός. Εγκληµατίες ήταν και οι ασφαλίτες των Μανιάτικων του
Πειραιά Λουκάς και Δηµήτρης Κασιδιάρης, που µεταξύ των
άλλων κατέδωσαν τον λοχαγό του ΕΛΑΣ και ποδοσφαιριστή του
Ολυµπιακού Νίκο Γόδα, ο οποίος εκτελέστηκε το 1949. Αυτά, για
να προσέχουµε ποιοι πιάνουν στο στόµα τους την ιστορία.
Πάµε τώρα στο άλλο ζήτηµα, το οποίο έχει γίνει ένα απερίγραπτο χαϊκού το πρωί, µετά και από τις δηλώσεις του Κοντονή. Λοιπόν ακούστε. Εδώ είπατε κάτι, κύριε Λιβάνιε, εσείς, στην
τοποθέτησή σας, που ήταν διαφορετική από του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος πέταξε την µπάλα ψηλά στην εξέδρα. Εδώ σας τα
έχουµε -τα µαζέψαµε εµείς µε την τροπολογία που καταθέσαµετα αδικήµατα, τα οποία µε βάση προσθήκη στον εκλογικό νόµο,
όπως η διαπαραταξιακή νοµοπαρασκευαστική επιτροπή αναµόρφωσης του Ποινικού Κώδικα πρότεινε και ψηφίσαµε, πρότεινε για
πολλά χρόνια, µετά από πολλά χρόνια ετοιµασίας, και είπε ότι σε
εγκλήµατα, που ψάχνουµε την ενοχή, το θέµα της στέρησης των
πολιτικών δικαιωµάτων είναι παρεπόµενο αποτέλεσµα, το οποίο
µπορεί να περιγραφεί στη νοµοθεσία την εκλογική και όχι σαν
ποινή στον Ποινικό Κώδικα. Εδώ σας τα έχουµε τα αδικήµατα, τα
µαζέψαµε εµείς, την κάναµε τη δουλειά. Δείτε την, την τροπολογία, είναι προσθήκη στον εκλογικό κώδικα και αν σκεφτείτε κάτι
άλλο, ότι µπορεί να συµπληρωθεί και έχετε δίκιο, βεβαίως να
συµπληρωθεί και να αποτελέσει κώλυµα για την εκλογή, το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι, ανθρώπων οι οποίοι συµµετείχαν σε εγκληµατικές οργανώσεις και καταδικάστηκαν.
Θα πω δυο κουβέντες για το νοµοσχέδιο. Τα πολλά τα είπα και
στην επιτροπή. Όµως προς επίρρωσιν αυτών που είπα, κύριε Λιβάνιε, γι’ αυτό που ντράπηκε κι η ντροπή δηλαδή, ότι έχετε αλλάξει ό,τι διοικητή, ό,τι µέλος του ΔΣ υπήρχε σε όλους τους
οργανισµούς, ότι έχετε διορίσει από συνταξιούχους, κοµµατάρχες, όπως τον πατέρα, µέχρι ανθρώπους χωρίς πτυχίο, µέχρι µουσικούς µε πτυχίο βιολοντσέλο στην ΕΥΠ, τα είπα προχθές,
απόστρατους, αποτυχόντες Βουλευτές δικούς σας κ.λπ., κι έρχεστε τώρα να πείτε ότι θα φτιάξουµε νόµο που θα επιλέξει τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, που τα καταργήσατε µε τον πρώτο
σας νόµο, τον νόµο που είχαµε φτιάξει εµείς και που ευλαβικά
εφαρµόσαµε, για παράδειγµα, στα νοσοκοµεία. Έµαθα ότι ο κ.
Λούλης –τον θυµάστε τον κ. Λούλη;- ο γενικός γραµµατέας τουρισµού, ταµίας και του Ιδρύµατος «Μητσοτάκη» κ.λπ., αλευροβιοµήχανος στον Βόλο, που είχε γράψει κι ένα βιβλίο που ευλογούσε
τη χούντα κ.λπ., αυτόν που τον κάνατε γενικό γραµµατέα τουρισµού και έφυγε, γιατί αποδείχτηκε ότι δεν είχε πτυχίο. Τώρα, λέει,
ο άνθρωπος, έµαθα, διορίστηκε ως άµισθος µετακλητός του κ. Θεοχάρη για να προσφέρει, λέει, τις υπηρεσίες του –θέλει, ρε παιδί
µου, ο άνθρωπος, έχει πάθος να προσφέρει- και άµισθα στον τουρισµό, για να εκπονήσει, λέει, προγράµµατα τουρισµού. Να το,
εδώ, αυτή είναι η πρόσληψη του Λούλη Κωνσταντίνου ως άµισθου
µετακλητού ειδικού συµβούλου στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Τουρισµού. Αυτό είναι το κράτος της «αριστοαχρηστίας» των
κολλητών και αυτών να ξεπληρώσετε συναλλαγµατικές. Τι θα
κάνει δηλαδή ο κ. Λούλης τώρα ως άµισθος; Δεν µπορούσε να το
κάνει σαν γενικός γραµµατέας, τον φέρατε εκεί τώρα, για να κάνει
τα «ντιλαρίσµατα».
Κι ένα δεύτερο, για τα υπηρεσιακά, παράδειγµα, απόδειξη
αυτών που είπα στην επιτροπή προχτές. Με ενηµέρωσαν ότι
φτιάξατε ένα υπηρεσιακό για εκατόν τριάντα νοσοκοµεία και για
όλο τον δηµόσιο τοµέα, το οποίο είναι ψευδεπίγραφο τελείως.
Δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ αυτό. Και σας είπα και προχθές στην επιτροπή ότι αυτό που θα κάνετε είναι µε την τακτική
που έκανε κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαν Υφυπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που όρισε τον Οκτώβρη του 2014 µε
αποφάσεις προσωρινούς προϊσταµένους, αυτό το παραµύθι θα
συνεχίσετε κι εσείς τώρα, για να φτιάξετε τον µηχανισµό τον
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οποίο θέλετε. Για παράδειγµα, προχθές, ενώ ψηφίζεται ο νόµος
σας για τα υπηρεσιακά συµβούλια κ.λπ., η κ. Μπουρµπουδάκη,
η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, έδιωξε τη διευθύντρια οικονοµικών υπηρεσιών της 7ης ΥΠΕ και έβαλε στη θέση της µια υπάλληλο µε πολύ λιγότερα προσόντα, πραγµατικά πολύ λιγότερα
προσόντα. Πώς δικαιολογείται αυτό; Αυτό είναι η εφαρµογή της
«αριστοαχρηστίας»; Αυτό θα κάνετε. Δηλαδή αυτά που είπα
προχθές τα κάνετε, αυτό κάνετε, έτσι λειτουργείτε και όλα τα
υπόλοιπα τα οποία λέτε είναι φύκια για µεταξωτές κορδέλες,
είναι µπούρδες. Φτιάχνετε έναν σκληρό πελατειακό µηχανισµό,
νοµίζοντας ότι θα διαιωνίσετε την κυριαρχία σας. Τίποτα δεν θα
διαιωνίσετε, τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κλείστε παρακαλώ,
κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Με αυτή τη φράση κλείνω. Είναι τόσο έντονη η τέλεια καταιγίδα που έρχεται τους επόµενους µήνες, για
το οποίο συνειδητά δεν κάνετε τίποτα, γιατί έχετε επιλέξει ως
Κυβέρνηση, από το προηγούµενο κοινωνικό συµβόλαιο της κοινωνίας των 2/3, δηλαδή 2/3 να ζουν ανεκτά κι 1/3 τρίτο να είναι
στην πίεση και στη φτώχεια, να πάτε στην κοινωνία των 8/10 και
9/10, 8/10 ή 9/10 στη φτώχεια κι 1/10 στον πλούτο.
Το έχετε επιλέξει, γι’ αυτό δεν στηρίζετε και τους µικροµεσαίους που στο όνοµά τους βγήκατε, γι’ αυτό δεν στηρίζετε τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα και τα έχετε αφήσει στην πείνα και
λέτε ότι έχετε δώσει 24 εκατοµµύρια, ενώ έχετε δώσει µόνο 4,5
εκατοµµύρια για τη στήριξη µε την πανδηµία, γι’ αυτό δεν στηρίζετε το ΕΣΥ, γι’ αυτό κάνετε τέτοια σκληρή ταξική πολιτική.
Αλλά είναι τέτοια η καταιγίδα που έρχεται, που θα σαρώσει
ό,τι προσπάθεια κάνετε αυτό το διάστηµα για να φτιάξετε έναν
µηχανισµό που νοµίζετε ότι θα σας κρατήσει στην Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε Πλεύρη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν είναι επί προσωπικού το ότι µε
λέει µέλος της Χρυσής Αυγής;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσύ έλεγες πως είναι τίτλος τιµής να το
λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πλεύρη,
ακούστε µε. Ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού. Δεν σας το αρνήθηκα. Πρέπει να πείτε ποιο είναι το προσωπικό. Αυτό πρέπει να
πείτε στην αρχή για να σας δώσω τον λόγο ξανά να τοποθετηθείτε επ’ αυτού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το προσωπικό είναι ότι ψευδέστατα
ο κ. Πολάκης είπε ότι είµαι µέλος της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άρα, λοιπόν, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό σας παρακαλώ, για να συνεχίσουµε τη
διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ήµουν
µέλος της Χρυσής Αυγής, ότι σήκωσα στην Ακρόπολη σβάστικα
και ότι συµµετείχα σε πορεία µαζί µε χρυσαυγίτες.
Το 1996, κύριε Πολάκη, σε ηλικία Γ’ λυκείου, είναι όταν έγιναν
τα Ίµια. Μέλος της Χρυσής Αυγής δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή
µου. Σβάστικα δεν έχω σηκώσει ποτέ στη ζωή µου. Το 1996 η πορεία την οποία λέτε –και έχω απαντήσει ήδη στο «DOCUMENTO»
ήταν η πορεία µετά τον θάνατο των ατόµων στα Ίµια και συµµετείχαν πάρα πολύ. Ήµουν και εγώ, αλλά δεν ήταν πορεία της
Χρυσής Αυγής. Συµµετείχαν χρυσαυγίτες.
Κύριε Πολάκη, στα κινητά που σας στέλνουν τα µηνύµατα για
το τι θα πείτε, θα τα πείτε. Άκουσέ µε τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τα είχα διαβάσει πριν. Μην ταράζεσαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ είµαι γιος του Κώστα Πλεύρη.
Ο Κώστας Πλεύρης, όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε Πολάκη και
οπαδός του εθνικοσοσιαλισµού είναι και έχει γράψει βιβλία για
τον εθνικοσοσιαλισµό και έχει γράψει βιβλία για τον ναζισµό. Εάν
ήθελα να γίνω εθνικοσοσιαλιστής ή ναζί δεν χρειαζόµουν διαβατήριο από κανέναν.
Η διαφορά µας είναι ότι εµένα µου δόθηκε η δυνατότητα να
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επιλέξω τι θέλω να γίνω. Και ενώ ο εύκολος δρόµος για εµένα
ήταν ο δρόµος του πατέρα του αναγνωρισµένου σε όλον τον
ακροδεξιό εθνικοσοσιαλιστικό χώρο, να έχω την επιλογή -που
µου την έδωσε αυτή ο πατέρας µου, δεν µε πίεσε ποτέ στο τι θα
γίνω- να είµαι δεξιός πολιτικός.
Λες ψέµατα. Είπες ότι έχω σηκώσει σβάστικα. Δείξε φωτογραφία να έχω σβάστικα. Είπες ότι είµαι µέλος της Χρυσής Αυγής.
Φέρε εδώ πέρα κάτι που να αναφέροµαι µέλος της Χρυσής
Αυγής. Θα δείξεις τη φωτογραφία του «DOCUMENTO» που ο κ.
Βαξεβάνης –και προς τιµήν του το λέω- µόλις το ανήρτησε, µε
πήρε τηλέφωνο, έδωσα την απάντησή µου και την έχει βάλει συνολικά την απάντησή µου ο κ. Βαξεβάνης που δεν διάβασες.
Άρα, πήγαινε στην Γ’ λυκείου που είµαι και πες τι ήµουν, αλλά
εγώ τις επιλογές µου τις έχω κάνει. Εσένα οι δικές σου επιλογές
είναι µακριά από τον αστικό χώρο, είναι να συντηρείς µια κόντρα
που υπάρχει και να καλείς µαυροσκούφηδες το 2020. Αυτή είναι
η διαφορά µας, κύριε Πολάκη. Και οι ύβρεις σας είναι τιµή για
εµένα.
Κύριε Πολάκη -και κλείνω- πολλοί σας έχουν κάνει αγωγή και
έχω κερδίσει αγωγές σας. Το ξέρετε. Και ο Γεωργιάδης κέρδισε
αγωγές µαζί µου και ο Κουρτάκης σου έχει κάνει αγωγή που έχει
κερδίσει µαζί µου. Αγωγή δεν θα σου κάνω ποτέ. Διότι από εσένα
αγωγή θα κάνω µόνο σε µια περίπτωση: Αν µιλήσεις θετικά υπέρ
µου. Αυτό θα είναι προσβολή για την τιµή µου. Όσο µε βρίζεις,
αυτές τις ύβρεις τις θεωρώ τιµή για αυτό το οποίο κάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Εντάξει,
κύριε Πλεύρη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού για
ποιόν λόγο, κύριε Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί µε λέει ψεύτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για να βάλουµε µια
τάξη…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Με λέει ψεύτη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, όχι, µε συγχωρείτε, δεν θα γίνει ρινγκ. Υπάρχουν συνάδελφοι που περιµένουν
να µιλήσουν.
Αναφερθήκατε στο πρόσωπο του κ. Πλεύρη, βάζοντας τρία ζητήµατα. Αυστηρά για αυτά τα τρία ζητήµατα, για τα οποία τοποθετήθηκε και ο ίδιος, θα αναφερθείτε. Ή έχετε στοιχεία επ’
αυτών ή αν δεν έχετε θα πρέπει να αναιρεθούν.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό επ’ αυτών των τριών ζητηµάτων για να κλείσουµε την αντιπαράθεση και να προχωρήσουµε στη συζήτηση
του νοµοσχεδίου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επειδή τολµάει ο κ. Πλεύρης να λέει
εµένα ψεύτη, υπάρχει το βίντεο στο οποίο σε πορεία της Χρυσής
Αυγής στην οποία συµµετέχουν πενήντα άτοµα –όχι χιλιάδεςβγαίνεις µπροστά-µπροστά σαν το κοκοράκι για να πεις «είµαι
και εγώ εδώ». Πενήντα ήταν, όχι πενήντα χιλιάδες! Πόσα µέλη
είχε η Χρυσή Αυγή τη δεκαετία του ‘90;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Έτσι είµαι µέλος; Είσαι ψεύτης!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ήσουν και εσύ µέλος της Χρυσής Αυγής.
Εσύ είσαι ο ψεύτης που προσπαθείς να πετάξεις από πάνω σου
αυτά που έλεγες πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ας λείπουν οι χαρακτηρισµοί εκατέρωθεν. Σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Υπάρχει το βίντεο και άµα θες έλα να στο
δείξω εδώ, αν έχεις άντερα, που φαίνεται ότι βγαίνεις µπροστά
σε αυτή την πορεία που είναι πενήντα.
Δεύτερον, δεν είχε καµµία επιλογή. Ένας κολοτούµπας και
µισός ήσουν. Πήγαν οι δύο άλλοι πρώτα, ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης. Εσύ κατέβηκες στις εκλογές µε το ΛΑΟΣ που εκεί σε
έκρυψε ο πατέρας σου. Είχε πει ο Καρατζαφέρης ότι «ήµασταν
σκληρή δεξιά, αλλά γίναµε λιγότερο δεξιοί, γι’ αυτό βάλαµε τον
γιο του Πλεύρη και όχι τον πατέρα, για να µην µας κατηγορεί το
ισραηλιτικό συµβούλιο». Ο Καρατζαφέρης τα έχει πει αυτά. Ή
λέω ψέµατα; Δεν βγήκες στις εκλογές του 2012 και µετά κόλλη-
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σες και εσύ στον Σαµαρά. Που θα µου πεις ότι επέλεξες και έκανες και κολοκύθια µε τη ρίγανη!
Τρίτον, για τις ιδέες σου που λες –και είναι προς τιµήν σουεσύ υπεράσπισες τον πατέρα σου γι’ αυτό το εµετικό βιβλίο που
είχε γράψει και τόλµησες και βγήκες και είπες δύο πράγµατα
µέσα στο δικαστήριο και τους δούλευες ψιλό γαζί λέγοντας το
εξής: «Δεν ξέραµε ότι υπάρχει αντιρατσιστικός νόµος». Μέσα
στο βιβλίο είχατε τον νόµο, αλλά δεν είχε διαβάσει κανείς από
τους δικαστές το βιβλίο σου.
Και επίσης βγαίνεις και τους λες: «Μα, τι λέει ο πατέρας µου;
Να είναι ανοιχτό το Άουσβιτς µήπως βρεθεί στο µέλλον να ξαναβάλει και άλλους Εβραίους. Αυτό είναι πρόκληση και διέγερση
ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον»; Όχι, τους είχαν και τους δίνανε
λουλούδια στο Άουσβιτς. Δεν τους κάνανε σαπούνι! Εσύ τα έλεγες αυτά!
Αυτά τα κοκορακίστικα που και καλά προσβάλλεσαι όχι σε
εµένα. Όχι σε εµένα! Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλύτερη ιστορία από
ό,τι ξέρεις εσύ και δεν ξεχνώ ότι είσαι και από τους δικηγόρους
του Φρουζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για τριάντα δεύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να το κλείσουµε
εδώ, θερµή παράκληση. Δεν θα δώσω τον λόγο σε κανέναν από
τους δυο σας. Θα συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Για τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
Ο κ. Πολάκης από το «είσαι µέλος της Χρυσής Αυγής» εδώ
πέρα δύο φορές, τώρα έρχεται και λέει «αφού είσαι στην πορεία,
είσαι µέλος». Έτσι το πας!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι ήσουν τότε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν ήµουν µέλος. Τελείωσα το σχολείο, κύριε Πολάκη.
Δεύτερον, δεν έχω υπάρξει ποτέ δικηγόρος του κ. Φρουζή.
Έχει παρασύρει και τον κ. Τσίπρα, γιατί το έχει πει και ο κ. Τσίπρας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τον Μανιαδάκη εννοούσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πολάκη, εγώ µεγάλωσα σε µια
πατρίδα που ναι, κύριε Πολάκη, διαφωνώντας µε τον πατέρα
µου, όταν θα είναι σε ποινικό ακροατήριο θα τον υπερασπιζόµουν. Αν φτάνετε στο σηµείο να εγκαλείτε γιο…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Με ποια λόγια τον υπεράσπισες…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ακούστε το ήθος σας ποιο είναι! Εγκαλείτε γιο δικηγόρο που υποστήριξε για ποινική πράξη τον πατέρα του. Αυτό είναι το ήθος σου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, εγκαλώ τον δικηγόρο που υπερασπίζεται το Άουσβιτς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ξουραφισθήτω! Ξουραφισθήτω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Πλεύρη. Δώσατε τις εξηγήσεις.
Κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, πραγµατικά βλέπουµε εδώ µια αντιπαράθεση η οποία
έχει ξεκινήσει από µεριάς του κ. Πολάκη άνευ ουσίας, γιατί όλοι
ξέρουµε εδώ στην Αίθουσα αυτή ότι µία παράταξη και µιας παράταξης Βουλευτές έκαναν µπουγάδα τα αδικήµατα της Χρυσής
Αυγής και των µελών της.
Μιας παράταξης οι Βουλευτές είναι αυτοί που φωτογραφίζονταν µαζί τους δεξιά και αριστερά πηγαίνοντας στα ακριτικά
νησιά. Μιας παράταξης Βουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν
µαζί και άλλαξαν τον εκλογικό νόµο. Μιας παράταξης είναι αυτοί
οι Βουλευτές οι οποίοι υπερασπίστηκαν την κ. Θάνου.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πες τι ψήφισε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη φωνάζετε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Ηρεµήστε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Μία παράταξη είναι αυτή η οποία δεν έβρισκε δύο χρόνια µία αίθουσα να
γίνει η δίκη. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Δεν ντρέπεστε λιγάκι;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μα τι λέτε; Στη Βουλή είστε.
Δεν ντρέπεστε να λέτε παραµύθια;
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Έχουµε
τον κ. Κοντονή σήµερα να λέει ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά το έκανε
επίτηδες για να πέσει η Χρυσή Αυγή στα µαλακά. Δικός σας είναι.
Θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Χριστόφορος-Εµµανουήλ
Μπουτσικάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή απόφαση της δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή είναι ίσως η πιο ιστορική στιγµή για την
Ελληνική Δηµοκρατία και για την ελληνική δικαιοσύνη. Η απόφαση
αυτή αποδεικνύει ότι οι δηµοκρατικοί θεσµοί έχουν τη δυνατότητα
να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόµευσης τους.
Κλείνει ένας κύκλος, µια τιτάνια προσπάθεια που ξεκίνησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2013 όταν ο τότε Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης συγκέντρωσε πλήθος στοιχείων για την εγκληµατική δράση του ναζιστικού αυτού µορφώµατος. Ήταν χάρη σ’
αυτές τις έρευνες που τελικά απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε εξήντα
εννιά άτοµα και σε όλους τότε τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Μπορεί αυτή η ναζιστική οργάνωση να φόρεσε το µανδύα του
πολιτικού κόµµατος µπορεί να εκµεταλλεύτηκε και να υφάρπαξε
την ψήφο του ελληνικού λαού για να µπορέσει να µπει εδώ στα
έδρανα της Βουλής ποτέ όµως δεν κατάφερε να κρύψει τον εγκληµατικό χαρακτήρα της. Γι’ αυτό, ήδη πριν από την απόφαση
της δικαιοσύνης, ο σοφός ελληνικός λαός εξοστρακίζοντάς τους
από τις αίθουσες της Βουλής έδωσε την ετυµηγορία του.
Στη µακρά δηµοκρατική παράδοση της χώρας µας τα φαινόµενα ακραίας πολιτικής βίας ήταν πάντοτε καταδικαστέα από
όπου και αν προέρχονταν. Το είδαµε και στην εγκληµατική δράση
των ακροαριστερών τροµοκρατικών οργανώσεων όπως η 17 Νοέµβρη, ο ΕΛΑ και λοιπά. Το είδαµε στις δολοφονίες της Marfin.
Το είδαµε και στις επιθέσεις και τις δολοφονίες της Χρυσής
Αυγής. Η δηµοκρατία µας έχει ιστορία, έχει θεσµούς και έχει την
δύναµη να αντιµετωπίσει κάθε απειλή. Πολεµάει και νικάει την
τροµοκρατία από όπου και αν προέρχεται.
Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι εσείς κλείνατε, όπως είπα και πριν,
το µάτι στη Χρυσή Αυγή. Έχετε το θράσος τώρα µε απροκάλυπτη υποκρισία να ζητάτε τάχα τροπολογία για την στέρηση των
πολιτικών δικαιωµάτων αυτών που εσείς οι ίδιοι καταργήσατε.
Έρχοµαι τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Στη διαδικασία απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας η Νέα Δηµοκρατία παρέλαβε πενήντα χιλιάδες αιτήµατα πολιτογράφησης σε αναµονή.
Υπάρχουν ακόµα αιτήµατα από το 2011 για να καταλάβετε. Μεγάλες καθυστερήσεις κυρίως στην πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών. Χιλιάδες αιτήµατα από αλλοδαπούς, που
γεννήθηκαν και φοίτησαν και στην Ελλάδα. Το υπάρχον σύστηµα
δεν µπορεί να λειτουργήσει. Το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί
µία ακόµα µεταρρυθµιστική τοµή. Με αυτό ενισχύουµε την Γενική
Γραµµατεία Ιθαγένειας. Συστήνουµε νέες περιφερειακές διευθύνσεις, απλοποιούµε ακόµα περισσότερο τη διαδικασία για τα
ανήλικα τέκνα. Ανασχεδιάζουµε τη διαδικασία πολιτογράφησης
για την ταχεία και διαφανή απονοµή της ελληνικής ιθαγένειας,
αποκλείουµε όσους αποτελούν απειλή για τη δηµόσια τάξη και
την εθνική ασφάλεια. Αντικαθιστούµε τις συνεντεύξεις ενώπιον
των επιτροπών πολιτογράφησης µε ενιαίο σύστηµα γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι δεν θα εξετάζονται µόνο στην ελληνική γλώσσα
αλλά και στη γνώση της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας καθώς
και τους θεσµούς του ελληνικού πολιτεύµατος µε εξετάσεις δύο
φορές τον χρόνο. Με το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων θα
µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση πολιτογράφησης. Τέλος, η
διαδικασία θα ολοκληρώνεται µε την ολιγόλεπτη συνέντευξη από
δύο στελέχη της υπηρεσίας για τη διαπίστωση της κοινωνικής και
οικονοµικής ένταξής τους. Δηµιουργείται επιτέλους µια τράπεζα
θεµάτων η οποία θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιµη σε όλους.
Με τις τοµές αυτές διασφαλίζουµε την αντικειµενικότητα, την
ισοτιµία, τη διαφάνεια, αντιµετωπίζουµε τη γραφειοκρατία, µειώνουµε το κόστος, επιταχύνουµε και αποσυµφορίζουµε τις υπηρεσίες. Γι’ αυτό προωθούµε και την ψηφιοποίηση όλων των
διαδικασιών.
Επιπλέον, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο αντιµετωπίζουµε µια
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σειρά από άλλα ζητήµατα. Εισάγουµε αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής των διοικήσεων του δηµοσίου τοµέα. Δυναµώνουµε την
αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ. Ενισχύουµε την κυβερνησιµότητα τους. Ρυθµίζουµε θέµατα του προσωπικού. Παρατείνουµε
τις συµβάσεις των εργαζοµένων για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», έτσι ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες συµπολίτες µας να συνεχίσουν να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες του προγράµµατος.
Στην Ελλάδα για δεκαετίες το κράτος ως γνωστόν ήταν ο µεγάλος ασθενής. Η δυσπιστία των πολιτών ήταν δικαιολογηµένη
τόσο απέναντι στις πολιτικές ηγεσίες όσο και στην ίδια τη δηµόσια διοίκηση. Σήµερα εµείς το αλλάζουµε. Δηµιουργούµε µια νέα
δηµόσια διοίκηση που θα λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσµατικά. Μια νέα Ελλάδα όπου η εύρυθµη λειτουργία του κράτους
είναι προϋπόθεση της ευηµερίας και της ανάπτυξης. Γιατί φτιάχνοντας το κράτος φτιάχνουµε την ίδια την Ελλάδα. Για ένα καλύτερο µέλλον για όλους τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Γκίκας Στέφανος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση συµπίπτει µε αυτήν την ιστορική απόφαση της ελληνικής
δικαιοσύνης µε την οποία καταδικάστηκαν ως εγκληµατική οργάνωση τα στελέχη, πολιτικά και µη, της Χρυσής Αυγής. Η χθεσινή αυτή ιστορική απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο µήνυµα πως
στη δηµοκρατία µας τέτοιες πρακτικές και τέτοιες συµπεριφορές
δεν έχουν θέση. Οι λαϊκιστές, τα ακραία στοιχεία, οι φασίστες,
οι ναζιστές δεν έχουν θέση, αποµονώνονται και είναι ξένο σώµα.
Βεβαίως, δεν µπορώ να µην σχολιάσω την προ ολίγου οµιλία
του κ. Πολάκη ο οποίος αναφερόµενος σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας τα αποκάλεσε, αν άκουσα καλά, «χουντοσταγονίδια του Χρυσοχοΐδη». Νοµίζω πως τέτοιες εκφράσεις αυτή την
ηµέρα, σε αυτή την Αίθουσα, δεν πρέπει να λέγονται. Περνάνε
λάθος µηνύµατα. Τα στελέχη αυτά, αν κάποιοι έκαναν λάθος ή
προχώρησαν σε ενέργειες που δεν είναι σωστές, βεβαίως να τιµωρηθούν. Να γίνουν οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις που προβλέπονταν οι διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και να
αποδοθούν ευθύνες. Αλλά δεν µπορούµε γενικώς και αορίστως
να χαρακτηρίζουµε µε αυτούς τους χαρακτηρισµούς στελέχη
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Έρχοµαι τώρα στο προκείµενο νοµοσχέδιο. Είναι µια συνολική
καλή µεταρρύθµιση αυτή διότι όλοι γνωρίζουµε όλα αυτά τα χρόνια, πόσο δύσκολη είναι η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας και
τι ταλαιπωρία για τους αιτούντες υπήρχε. Φαινόµενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων ήταν φαινόµενα τα
οποία συναντούσαµε συχνά πυκνά. Με αυτή τη νέα νοµοθετική
πρωτοβουλία ο Υπουργός Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, βοηθάει σηµαντικά στην ταχύτερη απονοµή της ιθαγένειας,
της πολιτογράφησης.
Με σωστό τρόπο, µε καινοτόµα διαδικασία, της γραπτής εξέτασης, δίνει λύση σε ένα ζήτηµα το οποίο ταλάνιζε τη χώρα µας.
Τριάντα χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις µόνον για συνέντευξη.
Οκτώ χιλιάδες υποθέσεις καινούργιες κάθε χρόνο. Τώρα δύο
φορές τον χρόνο θα δίδονται αυτές οι εξετάσεις µε µορφή πανελληνίων εξετάσεων. Διότι, κακά τα ψέµατα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να θέλει κάποιος
να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, αν δεν ξέρει στοιχεία της
ελληνικής ιστορίας, αν δεν ξέρει τη γεωγραφία της χώρας, στοιχεία του πολιτισµού, αλλά βεβαίως και γνώση των θεσµών του
πολιτεύµατος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πολύ σωστά δροµολογείται αυτή η τροποποίηση, η οποία θα µειώσει την ταλαιπωρία και θα βελτιώσει τη
διαδικασία απονοµής ιθαγένειας.
Βεβαίως, στο νοµοσχέδιο αυτό δεν περιλαµβάνεται µόνον ο
τοµέας της ιθαγένειας. Έχει πολλές χρήσιµες και κρίσιµες διατάξεις για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη βελτίωση των διαδικασιών στους αναπτυξιακούς οργανισµούς των
δήµων.
Μάλιστα, ειδικά για τους µικρούς δήµους, δίνεται η δυνατότητα µε καινοτόµες διατάξεις να βελτιώσουν τις τεχνικές τους
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υπηρεσίες και τις διαδικασίες που οι τεχνικές υπηρεσίες ακολουθούν. Μένω σε αυτό, διότι η εκλογική µου περιφέρεια αποτελείται από τέσσερις δήµους, τρεις εκ των οποίων είναι µικροί δήµοι
και δεν έχουν δυνατότητα σηµαντική από τεχνικές υπηρεσίες. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα τώρα µε τη διαδηµοτική συνεργασία
να µπορέσουν να υλοποιηθούν προγράµµατα σηµαντικά.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε συνεργάτες των δηµάρχων,
που έχουν πτυχία ανάλογα, να εκπονούν µελέτες - τεύχη δηµοπράτησης και να προχωρούν διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονταν
για πολύ καιρό στα συρτάρια. Άρα, λοιπόν, δίνεται µία ουσιαστική δυνατότητα και στους µικρούς δήµους να προχωρήσουν
σε έργα σηµαντικά.
Επίσης, στο άρθρο 46 θεωρώ ότι εισάγεται το εξής: Οι µικροί
δήµοι, ορεινοί και νησιωτικοί δήµοι, να δίνουν τη δυνατότητα σε
ένστολο προσωπικό που υπηρετεί εκεί, σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σε επικουρικούς γιατρούς που υπηρετούν στα κέντρα
υγείας, στα νοσοκοµεία, σίτισης και στέγης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, αρκεί κύριε Υπουργέ -και αυτή είναι µία πρόταση την
οποία, παρακαλώ να εξετάσετε-, ειδικά οι µικροί νησιωτικοί
δήµοι, ίσως δεν έχουν και την οικονοµική δυνατότητα να προσφέρουν δωρεάν τροφή και στέγη σε τόσα πολλά άτοµα. Ίσως
να εντάξετε µία επιπλέον βοήθεια ειδικά για τους µικρούς νησιωτικούς δήµους. Είναι απαραίτητη αυτή η οικονοµική ενίσχυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο µειώνεται
η γραφειοκρατία. Περιέχει καίριες διατάξεις που βελτιώνει τη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διευκολύνει
τα µάλα τους νησιωτικούς δήµους, αλλά και τους ορεινούς µικρούς δήµους. Και βεβαίως, σας καλώ όλους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακολουθεί τώρα η
κ. Καφαντάρη Χαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά ο κ. Κεγκέρογλου και
ο κ. Σιµόπουλος. Ανακοινώνω µία πρώτη τριάδα.
Θερµή παράκληση σε όλους να τηρείτε το επτάλεπτο.
Ελάτε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, όλοι αναφερθήκαµε -θα αναφερθώ και εγώ- στην
ιστορική σηµασία της χθεσινής απόφασης του δικαστηρίου για
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατικής οργάνωσης.
Θα αναφερθώ και θα πω ότι ήταν σαφώς µία νίκη της δηµοκρατίας και άλλη µία φορά η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Αυτό, όµως, το οποίο θα ήθελα να σηµειώσω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες στην Αίθουσα, είναι ότι το τελευταίο
διάστηµα, δηλαδή από χθες µέχρι και σήµερα, βλέπουµε έναν
διαγωνισµό δηλώσεων καταδίκης της Χρυσής Αυγής, χρήσης
επιθέτων πολύ έντονων, για να καταδικάσουν το συγκεκριµένο
πολιτικό µόρφωµα. Και µάλιστα, αυτό που παρατηρώ είναι ότι το
βλέπω αυτό ιδιαίτερα ακόµα και σε εκείνους που ήταν συνοµιλητές της Χρυσής Αυγής, ακόµα και από εκείνους που έλεγαν
«θέλω µια σοβαρή Χρυσή Αυγή», αλλά βέβαια και από αυτούς
που έβλεπαν τη Χρυσή Αυγή ότι είναι ένα αυθεντικό κίνηµα.
Πάνω σε αυτό θα έλεγα ακόµα και ο κύριος Πρωθυπουργός,
ο κ. Μητσοτάκης το 2017 σε συνέντευξη στο «POLITIKO» είχε
πει: «Είναι σαν να µην υπάρχει Χρυσή Αυγή. Η βία προέρχεται
αποκλειστικά από την Αριστερά. Αυτά είναι πράγµατα τα οποία
δεν τα ξεχνάµε. Αλλά από εδώ και πέρα τι πρέπει να γίνει».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ ότι καταδικάστηκε η
Χρυσή Αυγή, αλλά οι ναζιστικές, οι ρατσιστικές, οι πατριδοκάπηλες αντιλήψεις και ιδέες ακόµα κυκλοφορούν. Αυτός είναι ένας
αγώνας που πρέπει όλοι να κάνουµε, µαζί µε την κοινωνία και θα
έλεγα, αρχής γενοµένης από αυτή την Αίθουσα, από την Αίθουσα
της Ολοµέλειας της Βουλής. Να µην ξαναακουστούν από εδώ
και πέρα πατριδοκάπηλες αντιλήψεις, ρητορικές ρατσιστικές και
ξενοφοβικές.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα.
Πραγµατικά, όλους τους µήνες της διακυβέρνησής σας εδώ και
έναν χρόνο ξεδιπλώνετε µεθοδικά το σχέδιό σας, το όραµα σας,
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κύριοι της Κυβέρνησης, για την πατρίδα. Στην αρχή λέγαµε ότι
θέλετε µόνο να εξυπηρετήσετε κάποιους δικούς σας, κολλητούς
κ.λπ. ή είστε εκδικητικοί απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, τελικά, το
πλάνο σας ο στόχος σας καθηµερινά αποκαλύπτεται. Είναι η λογική ανάδειξης και ξεδίπλωσης πλέον του γνωστού προσώπου
της Δεξιάς. Κρύβεται πίσω από δήθεν ιδέες σε θέµατα περιβαλλοντικά, για την ανάπτυξη κ.λπ.. Εδραιώνεται και µεθοδεύεται το
κράτος της Δεξιάς. Διαλύετε ό,τι θετικό νοµοθετήθηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Εκµεταλλευτήκατε ακόµα και την πανδηµία, που είναι
κάτι πολύ σοβαρό, σε πάρα πολλούς τοµείς. Πέραν του ότι σπέρνετε τον φόβο στον ελληνικό λαό, συγχρόνως δεν παίρνετε και
τα µέτρα που απαιτούνται. Τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς που µας καλούσατε να χειροκροτούµε, βλέπουµε σήµερα ότι ακόµα και στις συγκεντρώσεις τους, τούς
χτυπάτε. Να µην πω για το χθεσινό περιστατικό, γεγονός που
έγινε στη µεγάλη συγκέντρωση έξω από το εφετείο, όπου οι πολίτες ειρηνικά διαδήλωσαν και εξέφρασαν την χαρά τους για το
αποτέλεσµα και είχαµε αυτή την απρόκλητη επίθεση.
Βέβαια, το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε είναι ένα νοµοσχέδιο
«σκούπα», θα έλεγα. Πέραν της ιθαγένειας, που οι συνάδελφοί
µου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία πολύ τοποθετήθηκαν, εγώ θα σταθώ σε δύο θέµατα: στην τοπική αυτοδιοίκηση και
στη λειτουργία του κράτους, τη στελέχωση του δηµοσίου,
Στα είκοσι πέντε περίπου άρθρα που αφορούν την αυτοδιοίκηση συνεχίζεται η υποβάθµιση των περιφερειακών δηµοτικών
συµβουλίων. Οι οικονοµικές επιτροπές αποφασίζουν για όλα τα
κύρια θέµατα και αν θέλουν, µπορούν να θέσουν αυτά στο περιφερειακό ή στο δηµοτικό συµβούλιο, κάτι που από το 1974 µέχρι
το 2019 τα συµβούλια αποφάσιζαν να είναι ένα θέµα αρµοδιότητας επιτροπών, έπρεπε να συζητηθεί στο συµβούλιο. Αυτά όλα
και πολλά σχετικά παραβιάζουν την ευρωπαϊκή χάρτα τοπικής
αυτονοµίας και της αυτοδιοίκησης.
Μια σειρά δράσεις των ΟΤΑ ιδιωτικοποιούνται. Υπάρχει εκχώρηση στους αναπτυξιακούς οργανισµούς προγραµµάτων τους,
ανάθεση σε συµβασιούχος αποφασιστικών αρµοδιοτήτων, που
σύµφωνα µε το Σύνταγµα πρέπει να είναι µόνιµα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Επιδιώκεται, δηλαδή, να υπάρξει ένας παράλληλος
οργανισµός ιδιωτικού δικαίου µε συµβασιούχους στη συντριπτική πλειοψηφία, ο οποίος θα ασχολείται µε τα πάντα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, είναι θετικό το ότι αποσύρατε το
άρθρο 47 για το τέλος ΑΠΕ που αφορούσε την απόδοση στις τοπικές κοινότητες αντισταθµιστικών. Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι
είναι θετικό. Ελπίζουµε -και πιστεύουµε- να µην το επαναφέρετε.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Θα µπω, όµως, σε ένα άλλο θέµα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει να κάνει µε την τροπολογία 501, η οποία κατατέθηκε σήµερα και αφορά τους ΦΟΔΣΑ. Με το νόµο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» υπήρχαν κάποιες ρυθµίσεις, τον ν.4555/2018. Με
τον πρόσφατο νόµο για το επιτελικό κράτος, µε τον ν.4625/2019
κάνετε σχετική τροποποίηση. Εµείς τότε την είχαµε σχολιάσει ως
διαδικασίες, κριτήρια για τον αριθµό των ΦΟΔΣΑ.
Πέρυσι, µε ΦΕΚ στις 30 Οκτωβρίου 2019, κάνετε νέα τροπολογία που διαγράφετε εδάφιο µε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Και έρχεστε σήµερα για τρίτη φορά και κάνετε
τροποποίηση και προσθέτετε την αναδροµική ισχύ 1η Ιανουαρίου
2019 για µη εφαρµογή διάταξης του άρθρου 245 που αφορά
ανώτατο αριθµό ΦΟΔΣΑ ανά περιφέρεια.
Εσείς, λοιπόν, ως Κυβέρνηση αυτοαναιρείστε συνεχώς. Νοµοθετείτε. Έρχεστε µετά και ξανανοµοθετείτε αυτά και διορθώνετε
αυτά που έχετε ήδη νοµοθετήσει.
Όλα αυτά, όµως, πού παραπέµπουν; Η απλή λογική λέει ότι
δεν εξυπηρετούν όλα τους δικούς µας, αυτούς που θέλουµε να
εξυπηρετήσουµε, όποτε φωτογραφικά κάνουµε και κάποιες µεταρρυθµίσεις.
Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στη στελέχωση του δηµοσίου και λέω
ότι η αποκοµµατικοποίηση που επιχειρήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και
ψηφίστηκε ο νόµος για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, εσείς
το καταργήσατε µε τον ν.4622/2019. Είστε η γνωστή Δεξιά. Επιχειρείτε επαναφορά στις παραδοσιακές και αναχρονιστικές πρακτικές ενός ευνοιοκρατικού και πελατειακού χαρακτήρα στη
στελέχωση επιτελικών κεντρικών θέσεων στο δηµόσιο.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι στη σύνθεση πενταµελούς επιτροπής επιλογής στελεχών, από τα πέντε µέλη τα δύο είναι κυβερνητικά -γενικοί γραµµατείς Υπουργείων, Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ- και
δεν προβλέπονται σχετικοί εµπειρογνώµονες. Και αυτή ακόµα η
διάταξη για τη στελέχωση της πενταµελούς επιτροπής είναι χαρακτηριστική της κυριαρχίας του πολιτικού υποσυστήµατος έναντι
του διοικητικού που αποτελεί και µια από τις βασικές διαστάσεις
της παθογένειας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Μία κουβέντα θέλω να πω ακόµη. Υποτιµάτε την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης µέσα από τη διαδικασία µοριοδότησης στην
επιλογή των στελεχών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αποκαλύπτεστε κάθε µέρα. Αποκαλύπτετε το επιτελικό κράτος των αρίστων, που µοιράζει θέσεις και
λεφτά σε ηµετέρους, ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες προς τους πολίτες,
αλλάζει θεσµούς, χτυπάει δικαιώµατα, βάζει ανθρώπους του στο
δηµόσιο για τα επόµενα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα πω λοιπόν ότι έχουµε µία
Κυβέρνηση που αυτοαναιρείται συνεχώς µέσα και από τη διαδικασία τη νοµοθετική, όχι από άγνοια, αλλά µε στόχο υλοποίησης
συµφερόντων. Και θέλω επίσης να πω από αυτό το Βήµα ότι αυτά
όλα εµείς θα τα αλλάξουµε. Θα τα καταργήσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη χθεσινή µέρα και την
εθνική οµοψυχία που εκφράστηκε µε την τοποθέτηση όλων των
πολιτικών κοµµάτων, αλλά κυρίως µε την οµόθυµη στάση του ελληνικού λαού ήρθε η επόµενη µέρα. Όπως είναι γνωστό, η νίκη
είναι κάτι που διεκδικούν όλοι, ενώ η ήττα είναι ορφανή. Και για
αυτό παρακολουθήσαµε όσα παρακολουθήσαµε το πρωί µε τις
αλληλοκατηγορίες και διάφορα άλλα.
Ας θυµηθούµε, όµως, λίγο την ιστορία. Βεβαίως, πρέπει να
έχουµε στο νου µας ότι ο αγώνας για τη δηµοκρατία, ο αγώνας
ενάντια στον φασισµό και τον ρατσισµό είναι συνεχής. Αφορά,
βεβαίως, τη δικαιοσύνη, αλλά πρωτίστως την πολιτική για την
παιδεία.
Το 2001, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε Υπουργό Δικαιοσύνης
τον κ. Σταθόπουλο εισήγαγε το αδίκηµα της εγκληµατικής οργάνωσης µε το άρθρο 1 του ν.2928. Το είπε το πρωί σε συνέντευξή
του ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας και έψαξα τη συζήτηση και τα Πρακτικά. Είχε ενδιαφέρον.
Ο νόµος ψηφίστηκε µόνο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Το ΚΚΕ καταψήφισε. Ο Συνασπισµός αποχώρησε, καταγγέλλοντας. Αν επικρατούσαν οι απόψεις του Συνασπισµού από τότε,
γίνεται κατανοητό ότι θα είχαµε πρόβληµα και κενό από τότε στο
θέµα της εγκληµατικής οργάνωσης.
Η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ
αναµφισβήτητα -το παραδέχονται και οι ίδιοι- αφαίρεσε τη δυνατότητα από το δικαστήριο να αποφασίσει τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Αυτό δεν το αρνείται κανείς ανεξαρτήτως
αιτιολογίες και δικαιολογίες.
Έχει εποµένως τεράστιες ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο από τους
τρεις Υπουργούς Δικαιοσύνης καταγγέλλουν τον κ. Τσίπρα για
αυτή την επιλογή. Μόνο αυτός που προχώρησε σε αυτή τη ρύθµιση, ο κ. Καλογήρου δεν τον έχει καταγγείλει. Και βέβαια, έχει
σηµασία και ποιος βρέθηκε να τον υπερασπιστεί. Θα πω στο
τέλος για τον υπερασπιστή.
Αυτό, όµως, δεν αποτελεί άλλοθι για εσάς, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας. Φέρατε τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα το
2019 και θα µπορούσατε να έχετε επαναφέρει τη διάταξη. Βεβαίως και δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί για τη συγκεκριµένη
περίπτωση της Χρυσής Αυγής, αλλά θα είχε αποκατασταθεί αυτό
το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφορούσε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ενδέχεται να τύχουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τη θεραπεία λοιπόν αυτού του κενού και ειδικότερα, για
αυτό το οποίο απώλεσε η δικαιοσύνη, τη δυνατότητα δηλαδή να
αφαιρέσει τα πολιτικά δικαιώµατα, το Κίνηµα Αλλαγής υπεύθυνα
και τεκµηριωµένα τοποθετήθηκε το πρωί και είπε ότι χρειάζεται
µια σοβαρή επεξεργασία για να δούµε, πώς αυτό θα το κάνουµε.
Και αν δεν είµαστε σήµερα, να δούµε πότε θα το κάνουµε.
Εµείς είµαστε έτοιµοι σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και είµαστε έτοιµοι όχι εκ του προχείρου, αλλά πραγµατικά µε
µία τροπολογία που έχει δύο διατάξεις και αφορούν και τα πρόσωπα και τα κόµµατα. Και τα πρόσωπα να µην έχουν δικαίωµα
να συµµετάσχουν σε εκλογές µε την επέκταση των κωλυµάτων
στα άρθρα 32 και 34 του προεδρικού διατάγµατος 26 του 2012,
αλλά και στα άρθρα 34 και 35 για τα κόµµατα και τους συνδυασµούς κοµµάτων.
Θα το διαβάσω αυτολεξεί: «Κόµµατα, συνδυασµοί κοµµάτων ή
συνασπισµοί κοµµάτων, στους οποίους συµµετέχουν πρόσωπα,
που έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα κατά του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος ή της δηµόσιας τάξης, καθώς και συνδυασµοί κοµµάτων ή συνασπισµοί κοµµάτων από το καταστατικό, τη διακήρυξη αρχών, τη λειτουργία και εν γένει τη δράση των οποίων
προκύπτει ότι παραβιάζουν ή απειλούν την ελεύθερη λειτουργία
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος δεν ανακηρύσσονται. Η παρούσα
διάταξη ως προς τις συνέπειές της ισχύει από την άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος αυτών, που καταδικάστηκαν και ανεξαρτήτως
του χρόνου κατά τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση».
Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη,
στον χρόνο από την άσκηση της ποινικής δίωξης και µετά υπήρξαν εκλογές. Και µε βάση αυτές τις εκλογές υπάρχει σήµερα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, που δεν αφορά η απόφαση η
καταδικαστική µόνο το πρόσωπο και θα φύγει αυτός να πάει ο
αναπληρωµατικός, αλλά συνολικά το κόµµα. Και θέλουµε εδώ να
τοποθετηθούν όλα τα κόµµατα.
Είδα και την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και δεν προβλέπει τίποτα
για τα κόµµατα. Λέει µόνο για τα πρόσωπα. Αυτό θεωρώ ότι είναι
άλλο ένα «λάθος» στο πλαίσιο των «λαθών» που έχει διαπράξει
το προηγούµενο διάστηµα.
Προσπάθησε το πρωί ο κ. Ραγκούσης να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τι να δικαιολογήσει; Αφού ο ίδιος δεν είχε αξιοπιστία. Είναι αναξιόπιστος πολιτικά. Έχει καταγγείλει πολλάκις τον
κ. Τσίπρα για αναξιοπιστία, τυχοδιωκτισµό, για ωµές παρεµβάσεις και διαπλοκή και πολλά άλλα.
Δεν θέλω να τα αναφέρω, θα τα καταθέσω, όµως, στα Πρακτικά γιατί είναι ντοκουµέντα από συνέντευξή του. Και θα ήθελα
να διανεµηθεί κιόλας, για να λάβει γνώση ο ίδιος για το τι έλεγε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κι έρχεται σήµερα να υπερασπιστεί κάτι το οποίο κατηγορούσε χθες. Αν είναι δυνατόν! Αναξιόπιστοι άνθρωποι δεν µπορούν να υποστηρίξουν, βεβαίως, αναξιόπιστες πολιτικές ή τελικά
δεν βρέθηκε κανείς άλλος να το κάνει.
Πρέπει να διαλέξει ο κ. Τσίπρας αν είναι µε τη χθεσινή σοβαρή
τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου, µε τη σηµερινή εικόνα που
έδειξε ο κ. Ραγκούσης ή µε αυτά που είπε ο κ. Κοντονής κι ο κ
Παρασκευόπουλος. Ας διαλέξει και ας πάρει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Κλείνω µε µια τροπολογία που αφορά το «Βοήθεια στο Σπίτι».
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ολοκληρωµένη η τροπολογία. Από
το βασικό δίκαιο για τις προγραµµατικές συµβάσεις, το γνωρίζετε πολύ καλά, πρέπει µια προγραµµατική σύµβαση για να µπορεί να συναφθεί να έχει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ισχύος.
Με τη διάταξη την οποία µας φέρνετε, δεν µας λέτε µέχρι ποιον
χρόνο παρατείνεται το πρόγραµµα. Είναι απροσδιόριστης διάρκειας. Αυτό είναι λάθος. Δεν θα µπορέσει να συναφθεί η σύµβαση. Δεν θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας το λέω
µε βεβαιότητα. Αν θέλετε να σας καταθέσω µια εργασία γι’ αυτά
τα θέµατα. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη προθεσµία.
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Κατέθεσα, λοιπόν, µια τροπολογία που λέω ότι η προγραµµατική σύµβαση για την παράταση του προγράµµατος συνολικά,
όπως λειτουργεί σήµερα, είναι µέχρι 31-12-2021. Στο διάστηµα
αυτό παρατείνονται αυτοδικαίως όλες οι συµβάσεις των εργαζοµένων πλην αυτών που µε την εν εξελίξει διαδικασία του ΑΣΕΠ
θα προσληφθούν, που αυτοδίκαια λύεται η σύµβασή τους την
ηµέρα διορισµού.
Αυτό σηµαίνει ότι µε την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ότι
το πρόγραµµα δεν θα µείνει στη µέση, δεν θα υπάρχει κενό. Και
επιπλέον, όσους δεν προσληφθούν από αυτή την προκήρυξη που
έχει γίνει, που µπορεί να είναι το 20% ή το 30%, δεν έχει σηµασία,
θα έχουν τη δυνατότητα οι δήµοι να τους χρησιµοποιήσουν µέχρι
31-12-2021 προκειµένου να υλοποιείται απρόσκοπτα το πρόγραµµα.
Εάν δεν κάνετε αυτή την παράταση όπως σας λέω και λήξει η
προγραµµατική σύµβαση και στη συνέχεια έρθετε να πείτε: «Α,
έχω και κάτι εργαζόµενους, που πρέπει να τους βάλω για ένα
διάστηµα», δεν θα µπορείτε νοµίµως να το κάνετε διότι θα έχει
λυθεί οριστικά η σχέση την οποία έχουν εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Για δεκαπέντε χρόνια το «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει παροχή υπηρεσιών για τους ανήµπορους, για τα άτοµα µε αναπηρία και τους
χρόνια πάσχοντες µε ένα συγκεκριµένο εργασιακό καθεστώς και
εργαζόµενους. Μην σπάσετε αυτή την αλυσίδα µέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα µε τη νέα δοµή, που είναι προφανώς µια
εξέλιξη και αναβάθµιση του προγράµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Σκεφτόµουν την ώρα που έγραφα την τροπολογία να µνηµονεύσω το όνοµα του Μανώλη Σκουλάκη, που είχε και την ιδέα και
την πρώτη πρωτοβουλία για την δηµιουργία του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι», που τόσο επιτυχηµένο είναι µε εργαζόµενους, που ξέρουν καλά τη δουλειά τους και µπορούν να στηρίξουν, ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιµες περιπτώσεις, τους
αδύναµους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο Ευστράτιος Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες µε έναν
απόλυτα θεσµικό τρόπο µε την απόφαση της δικαιοσύνης, η ελληνική πολιτεία σε πλήρη ταύτιση µε τη συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού απέδειξε ότι στη χώρα µας δεν µπορούν να
ευδοκιµήσουν φαινόµενα σαν αυτά της Χρυσής Αυγής.
Από χθες, όµως, έως σήµερα γινόµαστε µάρτυρες µιας πολύ
µεγάλης προσπάθειας επικοινωνιακής διαχείρισης αυτής της
απόφασης κυρίως εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έφτασαν µάλιστα σήµερα στο σηµείο, σε µια προσπάθεια να
αποσείσουν τις καταφανείς ευθύνες τους για τις από ό,τι φαίνεται πιθανές µειωµένες ποινές, που θα υπάρχουν και για τη µη δυνατότητα να µην έχουν πολιτικά δικαιώµατα οι πρωτεργάτες της
Χρυσής Αυγής, να καταθέσουν και τροπολογία, µια τροπολογία
η οποία απεδείχθη ότι δεν κινείται µέσα στο συνταγµατικό πλαίσιο και είµαι σίγουρος ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα εξετάσει το
όλο πλαίσιο µέσα στη λογική η οποία διέπει την παρούσα Κυβέρνηση, µια λογική απολύτως δηµοκρατική, µια λογική η οποία
έφερε αυτή την παράταξη να έχει ξεκινήσει και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης.
Σήµερα είχα τη χαρά να ακούσω πολύ αναλυτικά την παρέµβαση του πρώην Προέδρου της Βουλής του κ. Βούτση µε τον νηφάλιο τρόπο του, ουσιαστικά απολογήθηκε. Ουσιαστικά
προχώρησε σε µια απολογία. Μου θύµισε την απολογία του Σωκράτη. Θα την ονόµαζα: Κατά Βούτση απολογία του ΣΥΡΙΖΑ για
το φαινόµενο της Χρυσής Αυγής, ή µάλλον για τον τρόπο που
αντιµετώπισε κοινοβουλευτικά το φαινόµενο της Χρυσής Αυγής.
Λέξη-λέξη απολογείτο, νηφάλια και ουσιαστικά.
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Έρχοµαι τώρα στην περίφηµη θεωρία των δύο άκρων. Πάλι ο
κ. Βούτσης µίλησε και αναφέρθηκε ότι καταδικάζει την ριζοσπαστικοποίηση της άκρας Δεξιάς. Ναι, δεν είπε, όµως, ότι υπάρχει
αντίστοιχο φαινόµενο και από την άκρα Αριστερά. Υπάρχει. Το
καταδικάζετε; Οι επόµενοι που θα µιλήσετε να πείτε: «Ναι, καταδικάζουµε τη ριζοσπαστικοποίηση της άκρας Αριστεράς». Αυτή
η παράταξη από αυτό το φαινόµενο είχε θύµατα. Πέστε το! Δεν
το λέτε ή το λέτε µε µισόλογα ή κάποιοι δεν το λένε καθόλου.
Κάποιοι από εσάς µπορεί και να το λένε.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται κι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο ουσιαστικά πληροί αυτό που λέµε την αριστοτελική αµεσότητα. Άκουσα µια πλευρά της Βουλής να λέει ότι βάζει τεράστια εµπόδια. Άκουσα µια άλλη πλευρά να λέει ότι ουσιαστικά
κάνει τη χώρα ξέφραγο αµπέλι στην απονοµή της ιθαγένειας.
Ποια είναι η αλήθεια; Πείστηκα από τις δύο αυτές διαφορετικές
φωνές ότι το νοµοσχέδιο, ναι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μιλάτε εσείς για αξιοκρατία; Ναι, είναι ένα βήµα αυτό το νοµοσχέδιο. Το συγκεκριµένο άρθρο για τα διοικητικά συµβούλια των
δηµοσίων οργανισµών είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Και πού είναι το πρόβληµα, κύριε Πολάκη, να υπάρχει άµισθος
σύµβουλος Υπουργού; Έχετε συνηθίσει µήπως στον ΣΥΡΙΖΑ να
είναι όλα έµµισθα; Ας έρθει να απαντήσει. Είναι άµισθος σύµβουλος. Μακάρι να µπορούσαµε να έχουµε άµισθους συµβούλους
στα Υπουργεία. Το κάνατε ποτέ; Μακάρι να το κάνατε.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα. Στο θέµα των αναπτυξιακών
οργανισµών και στον τρόπο που το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
όπως και άλλα, δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά να κάνουν έργα
και µελέτες. Έρχεται το Ταµείο Ανάκαµψης. Έχουµε το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Θα χρειαστούν οι δήµοι µελέτες και
δεν έχουν το προσωπικό. Διευκολύνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση µε
έναν συγκεκριµένο τρόπο τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µπορούν να κάνουν ουσιαστικά µε έναν τρόπο outsourcing
αυτών των υπηρεσιών, γιατί θα φτάσουµε σε ένα σηµείο να υπάρχουν πόροι και να µην έχουν οι δήµοι έτοιµα τα κονδύλια.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό σηµείο, στο παρόν νοµοσχέδιο,
είναι το άρθρο για τα κυλικεία. Ξέρετε ότι είναι χιλιάδες σε όλη
την Ελλάδα τα σχολικά κυλικεία και, βέβαια, υπάρχουν και τα
άλλα κυλικεία, τα οποία διαχειρίζονται οι δήµοι. Έρχεται, λοιπόν,
µια ρύθµιση που τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουν έως και
40% λιγότερο από ότι δίνουν τώρα, διότι πράγµατι τους έχει χτυπήσει η πανδηµία και µε την αναστάτωση, η οποία υπάρχει στο
πρόγραµµα, συνεχίζει να τους χτυπά.
Προτείνω στους κυρίους Υπουργούς -βέβαια δεν αφορά µόνο
τους ίδιους- και το πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων να περάσει στις σχολικές επιτροπές και στα σχολικά κυλικεία. Δεν θα
έχουµε έτσι το τεράστιο πρόβληµα των συνεχών εντάσεων. Είναι
θέµα που αφορά και άλλα Υπουργεία. Είναι πρότασή µου, η
οποία υπάρχει εδώ και καιρό.
Τέλος, να κατανοήσουµε όλοι, ακόµη και οι κυβερνητικοί -όχι
οι συγκεκριµένοι- ότι µεταρρύθµιση γίνεται όταν µεταρρυθµίζουµε σιγά-σιγά διάφορα σηµεία. Οι οραµατικές µεταρρυθµίσεις
είναι καλές, αλλά πολλές φορές µένουν οράµατα. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σε συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία έχω θίξει,
είναι µεταρρυθµιστικό. Τέτοιες πολλές µεταρρυθµίσεις θέλουµε,
ώστε να έχουµε στο τέλος τη µεγάλη εικόνα και να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σιµόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου. Έτσι
θέλω να πάµε για να προλάβουµε όλοι.
Θα δώσω τον λόγο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από την
Ελληνική Λύση, τον κ. Κωνσταντίνο Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ. Θα είµαι όσο πιο σύντοµος µπορώ, σεβόµενος και τους
συναδέλφους, γιατί είναι µια µακρά διαδικασία µέχρι το βράδυ.
Σε ό,τι αφορά τα της Χρυσής Αυγής τα είπαµε και χθες και το
πρωί. Τα είπε και ο Πρόεδρος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω,
διότι κάναµε αναλυτικές τοποθετήσεις.
Δύο µικρά σχόλια θα κάνω σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο περί
ιθαγένειας και όλα αυτά που ακούστηκαν.
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Το ένα σχόλιο είναι για τα όσα είπε ο κ. Βαρουφάκης. Κάποια
στιγµή πραγµατικά εκπλήσσοµαι όταν ακούγονται κουβέντες του
στυλ «αυτοί που έρχονται και θα πολιτογραφηθούν Έλληνες και
θα τους δώσουµε την ιθαγένεια θα είναι οι νέοι Έλληνες, οι νέοι
πρεσβευτές της Ελλάδος». Έλεος!
Δεύτερον, κύριε Καµίνη -απευθύνοµαι σε εσάς, διότι αναφερθήκατε στην Ελληνική Λύση και στον Αντώνη Μυλωνάκη-, αναρωτηθήκατε τι προτείνει ο κ. Μυλωνάκης και µάλλον υπήρξε µια
παρανόηση στα όσα πρότεινε και είπε ο κ. Μυλωνάκης.
Εµείς κάναµε και κάνουµε τα πάντα, κύριε Καµίνη, τα πάντα
για να µην είµαστε τις επόµενες δεκαετίες, η Ελλάδα, ένα µειοψηφικό κοµµάτι της νέας αυτής µουσουλµανικής αυτοκρατορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συγγνώµη, κύριε
Χήτα.
Παρακαλώ, να διαλύσουµε το «πηγαδάκι» γιατί µιλάει ο συνάδελφος. Θέλατε να κάνετε µια ερώτηση, αλλά µαζευτήκατε γύρω
από τον Υπουργό και δεν είναι σωστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν θέλουµε να είµαστε, λοιπόν, ένα
µειοψηφικό κοµµάτι της νέας µουσουλµανικής αυτοκρατορίας
που απειλεί να επεκταθεί σ’ όλη την Ευρώπη καταπίνοντας
πρώτα-πρώτα την Ελλάδα.
Ναι, κύριε Καµίνη. Ξέρετε τι προτείνουµε εµείς; Να στηρίξουµε
τους Έλληνες, να κρατήσουµε τα παιδιά µας εδώ, να δώσουµε
κίνητρα να γεννάει ο Έλληνας. Δεν είναι λύση να δώσουµε ιθαγένεια, όπως έτσι εύκολα δίνουµε σήµερα για να έχουµε νέους
Έλληνες, όπως είναι οι νέοι Έλληνες που είπε ο κ. Βαρουφάκης.
Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Θέλω να «τρέξω» και θέλω
να πω ότι πραγµατικά σήµερα είδαµε θλιβερές εικόνες.
Είναι µια µαύρη µέρα για την Ελλάδα, γιατί οι Τούρκοι, κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα -και οι εικόνες ήδη προχωράνε και τις βλέπουµε στο διαδίκτυο- άνοιξαν το παραλιακό µέτωπο της Αµµοχώστου. Και την ίδια ώρα που οι Τούρκοι ανοίγουν το παραλιακό
µέτωπο της Αµµοχώστου, ο κ. Δένδιας κάθεται στο ίδιο τραπέζι
και συνοµιλεί µε τον κ. Τσαβούσογλου για έναρξη συνοµιλιών και
λέει, µάλιστα, ότι ήταν και σε καλό κλίµα. Το τάιµινγκ είναι τελείως
λάθος. Σήµερα οι Τούρκοι βολτάρουν -και έχω φωτογραφίες, τις
οποίες θα καταθέσω στα Πρακτικά, είναι εικόνες άθλιες πραγµατικά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες- και πανηγυρίζουν µε
τουρκικές σηµαίες στην Αµµόχωστο σήµερα, τώρα, πριν από λίγο.
Και εµείς τι κάνουµε; Κάνουµε διάλογο. Δεν γίνονται αυτά τα
πράγµατα. Είναι θλιβερές εικόνες. Είναι ντροπή για τους Κυπρίους που έζησαν τον πόνο του ξεριζωµού να νιώθουν αυτό εκ
νέου σήµερα. Μετά από σαράντα έξι χρόνια οι Τούρκοι πληγώνουν, δυστυχώς, και πάλι την Κύπρο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από
τέσσερις ηµέρες έκανε αναφορά στο ψήφισµα του 550 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών που προβλέπει –λέειτην επέκταση της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ στα Βαρώσια.
Τέσσερις µέρες µετά τι κάνει ο Τούρκος; Εισβάλει στα Βαρώσια.
Γράφει τους πάντες στα παλιά του τα παπούτσια. Τέσσερις
µέρες µετά εισβάλει στα Βαρώσια και, δυστυχώς, είµαστε κατώτεροι των περιστάσεων.
Προτείνουµε διακοπή κάθε επιµέρους διαλόγου τώρα, λήψη
σκληρών µέτρων και µποϊκοτάζ σε όλα τα τουρκικά προϊόντα,
κλείσιµο των συνόρων. Με ποια Τουρκία θα µιλήσουµε; Έχει εισβάλει στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στηρίζει και εξοπλίζει τον
ISIS, στηρίζει τη µουσουλµανική ιδιότητα, έχει εισβάλει στην
Κύπρο, έχει εισβάλει στην ανατολική Μεσόγειο, απειλεί Ελλάδα,
Κύπρο, Γαλλία, Αίγυπτο, Αρµενία, Ισραήλ. Με αυτούς θα πάµε
να κάνουµε διάλογο και κουβέντα; Με αυτούς οι οποίοι στηρίζουν και βρίσκονται ουσιαστικά πίσω από την επίθεση στην Αρµενία µαζί µε το Αζερµπαϊτζάν;
Εµείς από την πρώτη στιγµή εκφράσαµε την αµέριστη στήριξή
µας στους Αρµένιους. Ο Πρόεδρος µίλησε ανοιχτά για το θέµα
αυτό. Εµείς ήµασταν αυτοί που µετά από πρωτοβουλία µας και
υπόδειξη του Προέδρου µας ανατρέψαµε την κοινοβουλευτική
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διαδικασία που αφορούσε σε συνεργασία µε το Αζερµπαϊτζάν.
Σήµερα, δηλώνουµε και πάλι «παρών» στο θέµα αυτό και ζητάµε και έχουµε καταθέσει πρόταση για ψήφισµα από την Ολοµέλεια του Σώµατος, που θα εκφράζεται η συµπαράσταση και η
αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τον αδελφό αρµενικό λαό.
Και µιας και είµαστε σε αυτό το κλίµα, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να το µεταφέρετε παρακαλώ στο Προεδρείο και το ανακοινώνω και στο Σώµα ότι την Τρίτη, µεθαύριο, 13 Οκτωβρίου
-σας το λέµε από τώρα για να το αποσύρετε- έρχεται κύρωση
µνηµονίου στον τοµέα αθλητισµού µε το Κατάρ. Να αποσυρθεί
τώρα, διότι το Κατάρ είναι εχθρός, όπως κάναµε και µε την κύρωση της συµφωνίας µε το Αζερµπαϊτζάν. Πρέπει να γίνει και
τώρα.
Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν γίνει αδέρφια, προχωρούν σε
κοινές επιχειρήσεις για παράνοµη χρηµατοδότηση, υποστηρίζουν τον φανατικό ισλαµισµό. Η Τουρκία τοποθέτησε τρεις χιλιάδες χερσαία στρατεύµατα στη βάση της στο Κατάρ και εµείς
πάµε να κάνουµε συµφωνία µε αυτούς; Το Κατάρ δεσµεύτηκε ακούστε και κλείνω µε αυτό για το Κατάρ- να επενδύσει δισεκατοµµύρια δολάρια σε τουρκικές τράπεζες, την ώρα που το εθνικό
νόµισµα της Τουρκίας καταρρέει, και δίνει ένα «µαξιλάρι» στους
Τούρκους. Δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγο να προχωρήσουµε στην
κύρωση αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ και το Σώµα και όλοι να το
µεταφέρουµε και στον Πρόεδρο να το αποσύρει. Την Τρίτη δεν
πρέπει να έρθει αυτή η συµφωνία προς κύρωση.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Λιβάνιε, -θέλω ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- θέλω να σας µιλήσω για ένα θέµα. Θα
µου πείτε µπορεί να µην είναι θέµα συζήτησης σήµερα. Είναι,
όµως, ένα πολύ σηµαντικό θέµα και θέλω να το θέσω υπ’ όψιν
σας.
Θα µιλήσω για την προσωπική µου εµπειρία, για τις δικές µου
ευαισθησίες, µε αφορµή γεγονότα που είδαν το φως της δηµοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Και αυτές οι ευαισθησίες
πιθανόν να τις έχουν πάρα πολλοί εδώ µέσα, όπως είναι και ο Πρόεδρός µας πολύ φιλόζωος. Θα αναφερθώ σε αυτά τα κτήνη, λοιπόν, που προχωράνε σε κακοποιήσεις ζώων και θανατώσεις ζώων.
Κύριοι Υπουργοί, οι κακοποιήσεις και οι θανατώσεις ζώων είναι
ένα φαινόµενο που συνεχίζεται και παίρνει πλέον ανεξέλεγκτη
µορφή. Δεν αρκεί ο νόµος. Πρέπει να γίνει πιο αυστηρός. Όταν
προβαίνει κάποιος σε πράξεις που αφορούν στη σωµατική ακεραιότητα ενός ζωντανού πλάσµατος, ενός ζωντανού πλάσµατος
που χτυπά η καρδιά του, το λιγότερο αυτός ο άνθρωπος είναι
κακούργος, για να µην πω ότι είναι κανίβαλος.
Υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Νοµίζω ότι δέχεστε και εσείς
τέτοιες καταγγελίες και εµείς που ασχολούµαστε συνεχόµενα,
για τον υπάρχοντα νόµο. Δεν αρκεί.
Όσο εύκολα, κύριοι Υπουργοί, ένα κτήνος κακοποιεί ένα ζώο
ή θανατώνει ένα ζώο, του αφαιρεί τη ζωή, µπορεί να το κάνει και
εναντίον ανθρώπων αυτό. Είναι κανίβαλοι, δεν είναι άνθρωποι.
Ζητάµε, λοιπόν, σήµερα που είστε και δύο εδώ να αυστηροποιήσετε τον νόµο, να γίνει κακούργηµα, αλλά και την ίδια ώρα
να βοηθήσουµε όλους όσοι ασχολούνται µε το τεράστιο και ευαίσθητο θέµα των αδέσποτων ζώων. Να µπει ένα κονδύλι στους
δήµους, να ελέγχονται οι δήµοι, όµως, ότι τα χρήµατα που δίνει
το κράτος τα δίνουν για στειρώσεις, τα δίνουν για εµβολιασµούς,
τα δίνουν για τροφή και δεν γίνονται οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να
µπει ένα αυστηρό πλαίσιο γιατί πρέπει αυτή η χώρα, επιτέλους,
να εκπολιτιστεί και σε αυτό το επίπεδο.
Παρακαλώ πολύ, κάνω έκκληση µε αφορµή τον κανίβαλο του
προχθεσινού γεγονότος να αυστηροποιηθεί ο νόµος και να το
δείτε πάρα πολύ σοβαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Όσον αφορά στο τελευταίο θέµα, οι περισσότεροι δήµοι δεν
εφαρµόζουν τον νόµο, κύριε Θεοδωρικάκο.
Και πάµε από τη Θεσσαλονίκη στη Φθιώτιδα.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο.
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή µέρα ήταν η δεύτερη
απάντηση της δηµοκρατίας στον φασισµό. Η δεύτερη, διότι η
πρώτη απάντηση ήταν πέρυσι τον Ιούλιο, η εκκωφαντική απάντηση του ελληνικού λαού που έθεσε εκτός Κοινοβουλίου αυτό
το µόρφωµα, αυτούς τους φασίστες.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση εκσυγχρονίζει τον
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Μέσα από καινοτόµες διαδικασίες
εισάγει σε ένα ακόµα πεδίο του δηµόσιου βίου την αξιοκρατία
και την ταχύτητα.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου θεσµοθετούνται οι διαδικασίες εξετάσεων για την απόδοση ιθαγένειας.
Ερωτήµατα: Υπήρχε πλαίσιο παροχής της ελληνικής ιθαγένειας;
Υπήρχε. Ήταν µεγάλες οι καθυστερήσεις στις επιτροπές πολιτογράφησης; Ναι, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται καθυστερήσεις από τρία έως έξι χρόνια…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Παφίλη! Όταν µιλάτε εσείς, διορθώνετε. Μιλάει ο συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να την κάνετε πάντα αυτή την παρατήρηση και στους δικούς σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, πάντα
την κάνω, όταν είµαι στην Έδρα, πάντα την κάνω. Το «πηγαδάκι»,
λοιπόν, τέλος! Να µιλήσει ο συνάδελφος!
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Αντιµετωπίζονταν οι εξεταζόµενοι µε κάποια υποκειµενικότητα στις επιτροπές των συνεντεύξεων; Ναι. Υπήρχαν και περιπτώσεις αλλοδαπών που
πλήρωναν το παράβολο των 550 ευρώ, αν και στη συνέντευξη δεν
έπειθαν ότι έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και βεβαίως, απορρίπτονταν.
Συνεπώς, ήταν επιτακτική η ανάγκη µεταρρύθµισης του συστήµατος, η ανάγκη να γίνει διαφανές, αντικειµενικό και αποτελεσµατικά ταχύτερο. Αυτήν ακριβώς τη µεταρρύθµιση εισάγουµε
σήµερα.
Το νοµοσχέδιο καταργεί τις επιτροπές πολιτογράφησης, θεσπίζει εξετάσεις τύπου πανελλαδικών δύο φορές τον χρόνο, ώστε οι
αλλογενείς αλλοδαποί να λαµβάνουν το Πιστοποιητικό Γνώσεων
Πολιτογράφησης. Μειώνει το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών.
Όλα αυτά καθιερώνουν µια νέα, σύγχρονη και δίκαιη διοικητική
κουλτούρα στο δηµόσιο.
Έρχοµαι στις διατάξεις των κεφαλαίων που αφορούν στον δηµόσιο τοµέα και την αυτοδιοίκηση και στοχεύουν στις ταχύτερες
και πιο αποδοτικές λειτουργίες τους.
Γνωρίζουµε όλοι πως οι ΟΤΑ έχουν επιφορτιστεί µε δυσανάλογες υποχρεώσεις, χωρίς να διαθέτουν το προσωπικό που απαιτείται και την αντίστοιχη τεχνογνωσία. Έτσι, µετά από σειρά
νοµοθετηµάτων για ένα εύρυθµο και επιτελικό κράτος η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συµπληρώνει σήµερα µερικά ακόµη
κενά νοµοθεσίας.
Εισάγονται ευεργετικές και χρήσιµες διατάξεις που ρυθµίζουν
θέµατα οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας των πολύπαθων
ΟΤΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους πως η χώρα µας
µετά από σκληρή διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων
που ξεπερνούν τα 70 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε λίγους µήνες ξεκινά η νέα προγραµµατική περίοδος, το
ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, δοµηµένο σε τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα. Από τις αρχές του 2021 θα είναι διαθέσιµοι
επιπλέον πόροι άνω των 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Αναµφίβολα, η αυτοδιοίκηση κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
στην αξιοποίηση και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει εδώ και καιρό αφουγκραστεί τα προβλήµατα που εντοπίζονται στους ΟΤΑ, έχει εστιάσει στην ενίσχυση
της διαχειριστικής επάρκειας της αυτοδιοίκησης.
Ως πρώην αυτοδιοικητικός έχω ζήσει στο πετσί µου τι σηµαίνει
να πνίγεται ένα φιλόδοξο έργο µέσα στη θάλασσα της γραφειοκρατίας. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις τεράστιες καθυστερήσεις
που παρατηρούνται διαχρονικά στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
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πόρων. Γνωρίζω, βέβαια, από πρώτο χέρι και τα τερτίπια που χρησιµοποιούνται, τις αλχηµείες που εφαρµόζονται διαχρονικά, σε
σχέση µε τις πλασµατικές απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων, το
άγχος των διαχειριστικών αρχών να παρουσιάσουν έστω και πλασµατικά υψηλό ποσοστό απορρόφησης, τη µεταφορά έργων που
υλοποιήθηκαν µε εθνικούς πόρους στο συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, για να είµαστε
εντάξει µε την Κοµισιόν.
Εκδίδονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τα µέτρα
των τοµεακών και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, µέσω των οποίων οι τελικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις ένταξης και στις περισσότερες -σε πάρα
πολλές- περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι πενιχρά, ιδιαιτέρως
σε ό,τι αφορά στους µικρούς ΟΤΑ, οι οποίοι είναι υποστελεχωµένοι και δεν διαθέτουν επί της ουσίας διαχειριστική επάρκεια, δεν
έχουν τη δυνατότητα να ωριµάσουν -και για να είµαστε ειλικρινείςούτε και για να υλοποιήσουν µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Δεν διαθέτουν τους πόρους ούτε και να αναθέσουν την εκπόνηση
µελετών σε τρίτους, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Αυτή είναι διαχρονικά η εικόνα. Είναι το ζήτηµα που θέτω και
εγώ, κύριε Υπουργέ, από την πρώτη µέρα σε όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς. Και ευτυχώς φαίνεται πως το δικό σας
Υπουργείο, εσείς, το έχετε αντιληφθεί από την πρώτη στιγµή και
υιοθετείτε συγκεκριµένες πολιτικές προκειµένου να το αντιµετωπίσετε.
Αξίζει να αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη σηµαντική
ενίσχυση που διασφαλίζει το Υπουργείο Εσωτερικών από τον περασµένο Ιούλιο µέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από δύο χιλιάδες ιδιώτες µηχανικοί θα απασχοληθούν για την προετοιµασία µελετών και την ωρίµανση έργων δήµων και περιφερειών. Πρόκειται για µια πολιτική
που συµβάλλει καθοριστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη και κατά συνέπεια στην κοινωνική συνοχή της χώρας. Συµβάλλει, γιατί δίνει
τη δυνατότητα ακόµη και στους πιο µικρούς δήµους να αξιοποιήσουν τους πόρους του ΕΣΠΑ, για να υλοποιήσουν σηµαντικά
αναπτυξιακά έργα.
Στην ίδια κατεύθυνση το Υπουργείο Εσωτερικών σήµερα, µέσω
των προβλέψεων του άρθρου 30, δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες των ΟΤΑ να συντάσσουν µελέτες και τεύχη διαγωνισµών. Μέσω του άρθρου 32 δίνεται η ίδια
δυνατότητα σε αναπτυξιακές των ΟΤΑ, για να ολοκληρώνονται
γρήγορα δηµοπρατήσεις και να συµβασιοποιούνται τα έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι στις πρωτοφανείς κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις που δηµιουργεί η πανδηµία
πρέπει να µάθουµε επιτέλους να προετοιµαζόµαστε κατάλληλα
και έγκαιρα. Μπορούµε να κάνουµε αυτή την κρίση χρυσή ευκαιρία για πραγµατική ανάπτυξη, αρκεί να αξιοποιήσουµε γρήγορα
όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Το πρώτο στοίχηµα, που ήταν η διεκδίκηση περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων για την επόµενη περίοδο, η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κέρδισε.
Το δεύτερο στοίχηµα, που είναι οι πόροι αυτοί να µετασχηµατίσουν το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, είναι µπροστά µας. Σας
καλώ να εργαστούµε όλοι µαζί για να το κερδίσουµε, γιατί αυτό
είναι που έχει πραγµατικά ανάγκη η κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χειµάρα.
Ερώτηση προς τους Κοινοβουλευτικούς: Να πάµε τον χρόνο
στα πέντε λεπτά –να πηγαίνει στα επτά- γιατί είµαστε στον δέκατο ένατο οµιλητή και έχουν γραφτεί πενήντα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μην ξεκινήσετε µε εµένα, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν θα αρχίσω
από εσάς, µην στενοχωριέστε -εσείς θα µιλήσετε έξι λεπτά- θα
αρχίσω από τον επόµενο, γιατί δεν έχει µιλήσει ακόµα ο Υπουργός, δεν έχουν µιλήσει αρκετοί Κοινοβουλευτικοί. Συµφωνούµε,
κύριε Καµίνη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Συµφωνούµε.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Επειδή έδωσα τον λόγο µου στον κ. Σαντορινιό, από τον επόµενο οµιλητή που είναι ο Δηµήτρης Κούβελας. Τώρα θα µου
πει…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κάντε το από τον µεθεπόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να, ορίστε.
Και για να µην έχουµε το φαινόµενο να γίνοµαι κακός, η µάσκα
δεν µας βοηθάει και µιλάτε δυνατά, οπότε ενοχλείται αυτός που
µιλάει από το Βήµα. Ο Υπουργός είναι αναγκασµένος να απαντήσει σε ό,τι πάτε να ρωτήσετε.
Ορίστε, κύριε Σαντορινιέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν πραγµατικά η χθεσινή ηµέρα µία ιστορική µέρα για τη δηµοκρατία. Η ελληνική δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων,
λειτούργησε ως ένας από τους πυλώνες της δηµοκρατίας και
ανέδειξε αυτή την αλήθεια που όλοι τη βλέπαµε, ότι αυτό το νεοναζιστικό µόρφωµα ενδύθηκε τη λεοντή του πολιτικού κόµµατος για να έχει τα προνόµια του πολιτικού κόµµατος, όµως, ήταν
µία εγκληµατική οργάνωση η οποία πρέπει να τιµωρηθεί.
Μιλάµε γι’ αυτήν την αλήθεια που κάποιοι δεν έβλεπαν, κάποιοι
που ήθελαν µία Χρυσή Αυγή πιο σοβαρή, για να συµµετέχει σε
έναν κυβερνητικό σχηµατισµό, κάποιοι που ένιωθαν συµπόνια για
τον Ρουπακιά, κάποιοι που τη θεωρούσαν αυθεντικό κίνηµα. Αυτά
ακούγαµε! Έτσι ξεπλένονταν η Χρυσή Αυγή. Ακόµα και σήµερα
ακούµε θεωρίες οι οποίες ξεπλένουν τη Χρυσή Αυγή, ξεπλένουν
τον νεοναζισµό, όπως είναι η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων.
Άκουσα και πριν τον κ. Σιµόπουλο. Μα, εδώ µιλάµε για ναζί, µιλάµε
για εγκληµατίες, µιλάµε για δολοφόνους. Δεν µπορεί να γίνεται
κανένας συµψηφισµός και να ακούµε αυτές τις ανιστόρητες θεωρίες των δύο άκρων.
Βέβαια, είχαµε ακούσει και τον Πρωθυπουργό στο
«POLITICO», όπου είχε δώσει µία συνέντευξη και είχε πει ότι δεν
υπάρχει βία από τη Χρυσή Αυγή, κυρίως η βία προέρχεται από
την ακροαριστερά. Αυτό µας είχε πει τότε ο κ. Μητσοτάκης.
Τώρα τι έχει να πει; Στηµένα διαγγέλµατα.
Βέβαια, ακούµε και το άλλο, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν στις πλατείες των «αγανακτισµένων». Η Χρυσή Αυγή δεν βρέθηκε ποτέ στις
πλατείες των «αγανακτισµένων». Σταµατήστε να τους ξεπλένετε.
Οι πλατείες των «αγανακτισµένων» ήταν πλατείες οι οποίες ήταν
ενάντια στα µνηµόνια, ενάντια σε συγκεκριµένες πολιτικές και δεν
είχαν χαρακτηριστικά βίας. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, όπως
είπε είχε πει και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, δεν πήγαινε σ’ αυτά, γιατί
βόλευαν το σύστηµα. Σταµατήστε, λοιπόν, τα ψέµατα! Όµως, ήταν
εκεί και έκαναν φασαρίες δίπλα σας στις διαδηλώσεις για τις Πρέσπες. Και εκεί ήταν δίπλα σας και βγαίνατε µαζί φωτογραφίες. Και
αυτές τις φωτογραφίες δεν µπορείτε να τις κρύψετε.
Και µια που µιλάµε για ψέµατα, ας σταµατήσει πλέον αυτός ο
Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να δικαιολογεί τα πάντα. Ας πει την
αλήθεια, ας πει ότι η επίθεση της Αστυνοµίας ήταν απρόκλητη
και ότι έγινε σαράντα δευτερόλεπτα από τη στιγµή που ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα. Εάν πραγµατικά υπήρχαν εκατόν πενήντα µολότοφ, τα site και τα κανάλια που έχετε «ταΐσει» µε τη
λίστα Πέτσα, δεν θα είχαν άλλο θέµα σήµερα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο από αυτές τις επιθέσεις. Δεν υπάρχει ούτε µία!
Σταµατήστε τα ψέµατα και πείτε την αλήθεια! Πείτε ότι θέλατε
να διαλύσετε αυτό το πάρτι της δηµοκρατίας. Δεν ξέρω για ποιον
λόγο, αλλά το κάνατε.
Όσο γι’ αυτά που ακούγονται για τον παλιό και νέο Ποινικό Κώδικα, θα ήθελα να θυµίσουµε ότι ναι, στον παλιό Ποινικό Κώδικα
ίσως οι ποινές να ήταν µεγαλύτερες, είκοσι χρόνια, ενώ τώρα
είναι δεκαπέντε. Όµως, η πραγµατικότητα είναι ότι οι ποινές ήταν
ονοµαστικές. Σήµερα, όµως, είναι µεγαλύτερος ο χρόνος που
πρέπει να εκτίσει κάποιος την κάθειρξη, προκειµένου να αποφυλακιστεί. Άρα, ο χρόνος που θα µείνουν µέσα στη φυλακή είναι
ίδιος, ίσως και περισσότερος µε βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα.
Όσο για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Δηλαδή, µας λέτε πόσο θα µείνουν;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν ξέρω, θα αποφασίσει το δι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καστήριο. Πάντως, η ποινή ήταν το 1/3 και τώρα είναι 2/5. Έχει
αυξηθεί, λοιπόν, ο χρόνος που πρέπει να εκτίσουν, κύριε
Μπούγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην κάνετε διάλογο,
κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Σαντορινιέ, να πάµε και λίγο στο νοµοσχέδιο, σας παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Μπούγα, δείτε το, σας παρακαλώ!
Σε ό,τι αφορά στη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων -για να
πάµε και στο νοµοσχέδιο και την τροπολογία που καταθέσαµε-,
ήταν απόφαση της ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η
ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή θεώρησε ότι το θέµα είναι
παρωχηµένο και ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει να ασχολούνται
µε αυτό, ότι θα πρέπει να είναι αυτοδίκαιη η επέλευση της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων, του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» και ότι µάλιστα αυτό θα πρέπει να είναι στον ειδικό
εκλογικό νόµο. Ακριβώς αυτό σας λέµε και µε την τροπολογία
που φέραµε. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων θα ήταν για
δέκα χρόνια, ενώ µε την τροπολογία που φέρνουµε είναι για
πάντα. Ψηφίστε τη, λοιπόν! Κάντε τις διορθώσεις, αλλά ψηφίστε
την! Έχουµε σήµερα τη δυνατότητα να δώσουµε όλοι µαζί ένα
σήµα προς την ελληνική κοινωνία ότι αυτοί δεν θα έχουν ποτέ
ξανά τη δυνατότητα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».
Για να περάσω, λοιπόν, και στο νοµοσχέδιο, θέλω να πω ότι
είναι προφανές πως δεν θέλετε να διευκολύνετε, δεν θέλετε να
επιταχύνετε την απόδοση της ιθαγένειας, αλλά να περιορίσετε
τη δυνατότητα απόδοσης ιθαγένειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα.
Και αυτή η τροποποίηση που κάνατε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω
ότι είναι ακόµα χειρότερη, διότι µε υπουργική απόφαση θα αποφασίζεται πόσο θα είναι το ελάχιστο εισόδηµα που θα πρέπει να
µας δείξει αυτός που ζητά την ιθαγένεια, προκειµένου να έχει το
δικαίωµα να την πάρει. Κι αν έρθει ένας άλλος Υπουργός -δεν
λέω εσείς- και ζητήσει 100.000 ευρώ, τότε τι θα δώσουµε, golden
visa; Δεν καταλαβαίνω. Είναι τελείως αόριστο αυτό που κάνετε.
Όµως, αυτό που κυρίως ήθελα να πω είναι ότι τελικά έχετε τεράστια αλλεργία προς το εκλογικό αποτέλεσµα και τις συνθέσεις
των περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ουσιαστικά έχετε καταργήσει και τα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια, τα έχετε κάνει γνωµοδοτικά όργανα και
µεταφέρετε τα πάντα στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή
ποιότητας ζωής. Σταµατήστε επιτέλους αυτήν την κατρακύλα,
σταµατήστε να καταργείτε τα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη στελέχωση των δήµων και το γεγονός ότι αναθέτετε σε ειδικούς συνεργάτες ή στους αναπτυξιακούς οργανισµούς των ΟΤΑ τη δυνατότητα να συντάσσουν και
να θεωρούν µελέτες, θα ήθελα να σας πω ότι η σύνταξη και η
θεώρηση µελετών είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα το οποίο
µπορεί να υλοποιήσει µόνο κάποιος ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος και έχει δώσει όρκο κατά τη διάρκεια της πρόσληψής του.
Δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε να διαχειρίζεται το δηµόσιο χρήµα
και να κάνει µελέτες διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Υπάρχει προφανώς πρόβληµα µε τη στελέχωση των δήµων και των
περιφερειών. Όµως, σταµατήστε και βοηθήστε τους δήµους και
τις περιφέρειες να αποκτήσουν περισσότερο προσωπικό. Σταµατήστε να µετατρέπετε τους αναπτυξιακούς οργανισµούς σε παράλληλους ιδιωτικούς οργανισµούς δηµόσιας διοίκησης.
Και έρχοµαι σε κάτι τελευταίο και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Αφού µε τον νόµο για το επιτελικό κράτος καταργήσατε το µητρώο επιτελικών στελεχών που είχαµε νοµοθετήσει, αφού γεµίσατε το κράτος και τους φορείς του δηµοσίου µε «γαλάζια»
παιδιά, αφού προσλάβατε τρεις χιλιάδες µετακλητούς -αριθµός
ρεκόρ!- στη δηµόσια διοίκηση -και εγκαλούσατε εµάς-, έρχεστε
σήµερα να ρυθµίσετε το τοπίο για τις επόµενες τοποθετήσεις,
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όχι για τα «γαλάζια» παιδιά που έχετε διορίσει -αυτά είναι όλα
καλώς καµωµένα- αλλά για να µη γίνει κανένα λάθος και δεν µπορέσετε να βολέψετε κάποιον. Βάζετε, λοιπόν, τη συνέντευξη που
µετράει το ίδιο µε τα τυπικά προσόντα σε µια επιτροπή που τα
3/5 των µελών της τα ορίζετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ πολύ, κύριε Σαντορινιέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Επίσης, για να µην γίνει πάλι κάποιο λάθος, βάζετε ελάχιστα προσόντα, όπως την πενταετή προϋπηρεσία χωρίς να διευκρινίζετε πού, την πολύ καλή γνώση
ξένης γλώσσας -αλήθεια, πού πήγαν οι άριστοί σας;- και το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ χωρίς µεταπτυχιακά. Αλήθεια, τόσο χαµηλά προσόντα έχουν τα «γαλάζια» παιδιά που θέλετε να διορίσετε; Εκεί
έχετε φτάσει;
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Κούβελας από τη Θεσσαλονίκη. Από την ώρα που ανέβηκα στην Έδρα, έχουν µιλήσει
τρεις Θεσσαλονικείς!
Ορίστε, κύριε Κούβελα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένοχοι για
µίσος, βία, µισαλλοδοξία, όπως κατηγορούνται, χωρίς κανένα
ελαφρυντικό, αποφάσισε και η ελληνική δικαιοσύνη έναν χρόνο
µετά την ετυµηγορία των Ελλήνων πολιτών στις κάλπες.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου βάζει τις βάσεις σε ένα πιο αντικειµενικό σύστηµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας για όσους φυσικά το επιθυµούν.
Επειδή έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση σχετικά, καλή νοµοθέτηση σηµαίνει ο εκάστοτε Υπουργός να συνδιαλέγεται εποικοδοµητικά µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση
νοµοσχεδίων, αλλά κυρίως να έχει το πολιτικό θάρρος να κάνει
δεκτές και τις παρατηρήσεις τους, όπου αυτό είναι χρήσιµο και
κρίσιµο.
Κάτι τέτοιο έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και σε αυτό το νοµοσχέδιο και σας αξίζουν συγχαρητήρια, κύριε
Υπουργέ, γι’ αυτό.
Σήµερα, λοιπόν, θέτουµε τους κανόνες που κάνουν τη διαδικασία πολιτογράφησης πιο αντικειµενική, πιο ισότιµη. Και επειδή
άκουσα να λέγεται αρκετές φορές µέσα στην Αίθουσα αυτή ότι
Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, θα µου επιτρέψετε να πω ότι
αυτό που έχει σηµασία τελικά είναι να είσαι Έλληνας, δηλαδή να
αποδεικνύεις στην πράξη την αγάπη σου για τη χώρα µας και όχι
στα λόγια ή αποκλειστικά για λόγους οικονοµικού συµφέροντος.
Η ελληνική κοινωνία δεν µπορεί να ανεχθεί πειραµατισµούς ως
προς τους πολίτες που επιθυµούν να ενταχθούν σ’ αυτήν και µε
µια λέξη να θεωρούνται Έλληνες. Οφείλουµε, εποµένως, να οργανώσουµε καλύτερα ισχυρούς κανόνες πολιτογράφησης, οι
οποίοι δεν θα απειλήσουν την κοινωνική συνοχή της πατρίδας
µας, αλλά θα εντάξουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγµατική
γνώση και αγάπη για τον ελληνικό πολιτισµό, περηφάνια όταν
τους αποκαλούν Έλληνες και δέος για τα ήθη και τα έθιµα της
πατρίδας µας, της Ελλάδας. Δεν είναι, συνεπώς, µια απλή διαδικασία και γι’ αυτό οφείλουµε να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί
και στο τι λέµε και στο τι ψηφίζουµε.
Είπατε συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ στην αρµόδια επιτροπή –και
διαβάζω από τα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής- «Επί δικής µας
κυβέρνησης, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργήθηκε ένας
νόµος, ένας σύγχρονος νόµος, ο οποίος ήρθε να αντιµετωπίσει
µε ένα πνεύµα φιλελευθερισµού και ανθρωπισµού το κοµµάτι της
ιθαγένειας».
Τι καταπληκτικό για άλλη µια φορά! Γνωρίζουµε τη µεγάλη σας
ιδεολογική κωλοτούµπα σε πολλά ζητήµατα τα τελευταία χρόνια,
αλλά ότι είστε και φιλελεύθεροι αυτό οµολογώ ότι δεν το ήξερα
και, βέβαια, δεν θα το πίστευα, αν δεν το άκουγα µε τα ίδια µου
τα αυτιά.
Λέτε, επίσης, ότι ο δικός σας νόµος έβαλε τάξη στο ζήτηµα
αυτό, το οποίο το είδατε ανθρωπιστικά και υπήρξε πρόοδος και
όλα αυτά τα σπουδαία στα οποία µας συνηθίζετε.
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Για ποια τάξη µιλάτε, συνάδελφοι; Παραλάβαµε πάνω από πενήντα χιλιάδες αιτήµατα σε διαδικασία εξέτασης. Η διοικητική
δοµή που ασχολείται µε αυτά ήταν σχετικά ολιγοµελής και περίπου τριάντα χιλιάδες ήταν οι αιτήσεις που περίµεναν να περάσουν συνέντευξη. Για ποια πρόοδο µιλάτε, όταν τα αιτήµατα τα
οποία είναι σε εκκρεµότητα είναι στα συρτάρια εδώ και πέντε
χρόνια τουλάχιστον; Για ποιον ανθρωπισµό µιλάτε; Είναι οι ουρές
στις αποκεντρωµένες διοικητικές υπηρεσίες; Είναι οι άνθρωποι
που ταλαιπωρούνται µε το κρύο ή τη ζέστη έξω από τα κτήρια;
Τουλάχιστον ως δικηγόρος αυτήν την εµπειρία έχω από τη Θεσσαλονίκη και από την αρµόδια υπηρεσία. Μιλάτε, δηλαδή, για τον
ανθρωπισµό της ταλαιπωρίας, καθώς η διαδικασία πολιτογράφησης µπορεί να διαρκέσει έως και έξι χρόνια;
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγµή εκκρεµούν περίπου
είκοσι χιλιάδες αιτήµατα πολιτογράφησης αλλοδαπών οι οποίοι
γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Αυτοί, αν και απαλλάσσονται από το στάδιο της συνέντευξης λόγω της υψηλής ενσωµάτωσης που έχουν ήδη στην
κοινωνία µας, αλλά και των πιστοποιηµένων γνώσεών τους,
ακόµη παραµένουν σε εκκρεµότητα. Με την ίδρυση των δύο
νέων θεµατικών περιφερειακών διευθύνσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιλύεται οριστικά το µακροχρόνιο πρόβληµα αυτών
των καθυστερήσεων. Είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
που δίνει λύση και σε αυτό το ζήτηµα, ενώ η προηγούµενη κυβέρνηση έµεινε στα λόγια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σεβόµενος τον νεότερο περιορισµό χρόνου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε, κύριε Κούβελα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: …θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στις
προϋποθέσεις. Δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κάποιος από εµάς ότι θα
πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισµό, τη γεωγραφία, τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πολιτεύµατος, των θεσµών µας και να είναι σε θέση να
συµµετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας µας, σεβόµενοι τις αρχές και τους θεσµούς που τη διέπουν. Αυτά είναι αυτονόητα. Πρέπει, βέβαια, να έχουν ενταχθεί οµαλά στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία διαφωνία.
Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία και σε ένα άλλο εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα, κατά τη γνώµη µου, δηλαδή στο ότι δεν
µπορεί οι ύποπτοι για να αποτελούν ενδεχοµένως κίνδυνο για τη
δηµόσια τάξη και την εθνική µας ασφάλεια, ειδικά σε µια εποχή
κρίσιµων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, να µην µπαίνουν
σε ένα πολύ ισχυρό µικροσκόπιο.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ταχύτητα, αντικειµενικότητα, όπως µε τις εξετάσεις που θα δίνονται µε τον τύπο
των πανελλαδικών εξετάσεων πλέον δύο φορές τον χρόνο και µε
την τράπεζα θεµάτων. Όλα αυτά εκσυγχρονίζουν το σύστηµα και
το κάνουν ταχύτερο και πιο διαφανές.
Η οικονοµική αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και η οικονοµική ανεξαρτησία τους ενισχύονται, επίσης, µε το παρόν σχέδιο νόµου. Βέβαια, το χρηµατοδοτικό
εργαλείο «Αντώνης Τρίτσης» έρχεται να δώσει µια ανάσα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για τα επόµενα χρόνια στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε στην αναδροµική παράταση των
συµβάσεων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι». Αφορά εκατόν είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους σε έναν πολύ
κρίσιµο τοµέα της ελληνικής κοινωνίας. Οι υπηρεσίες που έχουν
προσφέρει τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σηµαντικές και
µέχρι το τέλος της χρονιάς συνεχίζουν να τις παρέχουν, δίνοντας
έτσι ανάσα στον προβληµατισµό και των δηµοτικών αρχών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να κάνει τα αυτονόητα τόσο στο σύστηµα
πολιτογράφησης, όσο και στα άλλα θέµατα τα οποία εισάγονται.
Έρχεται να προσδώσει διαφάνεια, ισοτιµία, αξιοκρατία και, το
κυριότερο, ταχύτητα. Αυτό, άλλωστε, ζητούν συνέχεια και οι Έλληνες πολίτες. Αυτοί µας κρίνουν κιόλας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κούβελα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Μουζάλας από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Β3’ Νότιο Τοµέα Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Μουζάλα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να ξεκινήσω λέγοντας γι’ αυτήν την επιθετική κίνηση της Τουρκίας στην Κύπρο στα Βαρώσια. Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας. Είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Εµπλέκει και
τους Κύπριους και εµάς σε καινούργια προβλήµατα.
Εµάς στον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει την τεράστια προσπάθεια που
κάναµε να σας πείσουµε –µαταίως- να παρθούν µέτρα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις. Δεν το κάνατε. Ο τρόπος που
βάζετε τα θέµατα µας εγείρει αµφιβολίες για το πώς θα τα διεκδικήσουµε. Θα δούµε και θα κριθούµε και εµείς και εσείς στην
πορεία.
Εχθές πάρθηκε µία απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι µια
ταύτιση του κοινού αισθήµατος περί δικαίου µε το κράτος δικαίου. Οι θεσµοί και το κοινό αίσθηµα δικαίου συµφώνησαν ότι
η Χρυσή Αυγή είναι εγκληµατική οργάνωση. Είναι ναζιστές, είναι
φασίστες. Σ’ αυτό βρέθηκαν ενωµένα όλα τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου. Υπάρχει, βέβαια, µια τεράστια προσπάθεια από
την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας να βοηθήσει να ξεχάσουµε
ότι για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολλά χρόνια, σιωπούσε
µπροστά στις ναζιστικές κινήσεις και ενέργειες της Χρυσής
Αυγής. Ο κ. Σαµαράς έδωσε το σύνθηµα στη Χρυσή Αυγή να
επανακαταλάβουµε τις πόλεις και ξεκίνησαν τα εγκλήµατα.
Υπήρξε προσπάθεια να βοηθήσει να ξεχάσουµε ότι προηγήθηκαν
δεκάδες εγκλήµατα, αλλά και δολοφονίες, πριν δολοφονηθεί ο
Φύσσας και ότι βρέθηκε η Νέα Δηµοκρατία µε εξήντα δύο δικογραφίες στο συρτάρι του Υπουργού και σιωπούσε.
Λίγοι από τη Νέα Δηµοκρατία ενεργά αντιστάθηκαν σε αυτό
και υπήρξαν δυστυχώς αρκετοί -δεν έχει νόηµα, ούτε έχω χρόνο
να αναφερθώ- οι οποίοι υπέθαλψαν τις κινήσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Λέτε ψέµατα, κύριοι. Λέτε ψέµατα µε έναν τρόπο ο οποίος τροµάζει και ο οποίος δεν έχει νόηµα. Ξέρετε καµµιά φορά ακούω
κάτι και λέω «µα, δεν ντρέπεστε;». Είναι σαφές. Δεν ντρέπεστε.
Έχετε άποψη. Λέτε ψέµατα και µετά σηκώνετε τα ψέµατα µέσα
από έναν Τύπο, ο οποίος µάλλον έχει υποκύψει στα µέτρα που
έχετε πάρει και µεταδίδει ελεγµένα αυτά που θέλετε να µεταδώσει.
Θα αναφερθώ σε τρία ψέµατα. Κατ’ αρχάς να σηµειώσω ότι
ιστορικά όλες οι ακροδεξιές, φασιστικές, ναζιστικές συµµορίες
προέκυψαν µέσα από τους κόλπους της Δεξιάς παράταξης και
ξανακρύφτηκαν µέσα στους κόλπους της Δεξιάς παράταξης,
από τον Βενιζέλο ακόµα. Δεν λέω ότι η Δεξιά παράταξη είναι ναζιστική. Δεν λέω ότι η Δεξιά παράταξη πουλάει την πατρίδα µας.
Λέω ότι µέσα στη Δεξιά παράταξη αυτές οι κινήσεις µπαίνουν,
κρύβονται, βγαίνουν, κάνουν το έγκληµά τους και ξαναµπαίνουν
µέσα. Και σε αυτήν τη φάση είµαστε τώρα.
Λέτε ψέµατα ότι η απώλεια των πολιτικών δικαιωµάτων ήταν
κάτι που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τη Χρυσή Αυγή. Ήταν κώδικας,
δουλευόταν δέκα 10 χρόνια, είχε οµόφωνα την αποδοχή των δικαστικών ενώσεων, των εισαγγελικών ενώσεων, των δικηγορικών
συλλόγων όλης της χώρας, των πανεπιστηµίων όλης της χώρας
και ψηφίστηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα σας µείνει χρόνος για το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό στενοχωριέµαι εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Υπήρξε µέσα από αυτό ένα κενό για
τα πολιτικά δικαιώµατα. Εµείς φέραµε µία πρόταση µε τον κ.
Ραγκούση. Θεωρώ ότι ήταν πολύ θετική κίνηση και θεωρώ ότι
µπορεί αυτό να παντρευτεί µε το tweet που έκανε ο κ. Καστανίδης, ο οποίος αποκαλύπτει τη δική µας αλήθεια -στην τιµιότητά
του αξίζει κάποιος να αναφερθεί-, αλλά και αυτό που είπε ο κ. Λιβάνιος. Θα µπορούσε να υπάρξει µία οργανωµένη αντίδραση της
Βουλής, ώστε αυτό το µειονέκτηµα να καµφθεί. Εκεί θα δούµε
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αν θέλετε να καµφθεί ή αν απλά θέλετε να δούµε ποιος εκθέτει
ποιον.
Διάλυση της πορείας. Είχαµε µία εξαιρετική απόφαση του δικαστηρίου και είχαµε µία µεγαλειώδη αντιφασιστική πορεία. Είπατε πάλι ψέµατα. Σε σαράντα δευτερόλεπτα διαλύσατε την
πορεία. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, τα βίντεο υπάρχουν
και υπάρχουν δύο ερωτήµατα απέναντι στα οποία µέσω του κ.
Χρυσοχοΐδη, βρίσκεται υπόλογος η Κυβέρνησή σας και ο Πρωθυπουργός: Ή στασίασαν οι αστυνοµικοί ή υπήρξε πολιτική εντολή -ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ο πολιτικός προϊστάµενός τους- για
να γίνει αυτό το πράγµα. Λύστε το εσείς ποιο από τα δύο ήταν.
Δώστε, όµως, µία απάντηση. Σε σαράντα δευτερόλεπτα έγινε
αυτό.
Ερχόµαστε στο νοµοσχέδιο. Θα µιλήσω µόνο για την ιθαγένεια. Η ιθαγένεια είναι ένας θεσµός που καθιερώνεται από την
Αµερικανική Επανάσταση, το σύνταγµά τους αρχίζει µε τη φράση
«we, the people», «εµείς, ο λαός», καθιερώνεται πια επίσηµα η
λέξη «πολίτης» και «πολιτογράφηση» στη Γαλλική Επανάσταση
και συνεχίζει από τότε. Αντανακλά την ιστορία κάθε κράτους το
πώς χρησιµοποιείται και τη διαδικασία συγκρότησης του κράτους. Ο κ. Καµίνης έδωσε µία εξαιρετική ανάλυση -δεν θα αναφερθώ σε αυτό- για το πώς εξελίχθηκε αυτό στο ελληνικό
κράτος.
Έχουµε πάντα όλες τις πολιτικές δυνάµεις, όλα τα πολιτικά γεγονότα να πιέζουν πάνω στην ιθαγένεια είτε έτσι είτε αλλιώς.
Έχουµε, όµως, και τις εξαιρέσεις τους.
Οφείλω να αναφέρω ότι το 1978, µέσα σε ένα πολύ δύσκολο
κλίµα, η Νέα Δηµοκρατία πέρασε προωθητικές και εξαιρετικές
διατάξεις, σε αντίθεση µε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του ίδιου
της του κόµµατος και σε αντίθεση µε τα αρµόδια Υπουργεία. Το
2010 το ΠΑΣΟΚ πέρασε τροποποιήσεις που αφορούσαν στα παιδιά και που ήταν εξαιρετικά θετικές τροποποιήσεις. Και τότε
υπήρχαν πολύ έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ προέκτεινε αυτά τα
πράγµατα και θέλω να σας θυµίσω ότι υπήρχαν αντιδράσεις από
τους ΑΝΕΛ µέσα στο δικό µας κυβερνητικό µπλοκ. Εποµένως, η
ιθαγένεια προχωράει και κάθε φορά έχει και τις εξαιρέσεις της.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε, είναι ένα αντιδραστικό νοµοσχέδιο, είναι ένα νοµοσχέδιο που πάει πίσω τους νόµους για την ιθαγένεια στο εξής: Κάνετε σκόπιµα κατά τη δική µου την άποψη
-όχι µόνο εσείς, αλλά και συνάδελφοι από άλλα κόµµατα και από
το δικό µου το κόµµα- ένα λάθος ανάµεσα στην αυστηρότητα και
στην επιείκεια. Το να είναι ένα κράτος αυστηρό στους όρους µε
τους οποίους χορηγεί την ιθαγένεια είναι κάτι θεµιτό, παρ’ ότι η
δική µου άποψη είναι υπέρ της επιείκειας, διότι µέσα από την ιθαγένεια στη σύγχρονη κοινωνία επωφελείται ένα κράτος, δίνει δικαιώµατα, αλλά δίνει και υποχρεώσεις σε δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι.
Το πρόβληµα που έχει το νοµοσχέδιό σας δεν είναι η αυστηρότητα. Είναι η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη κράτους δικαίου,
η έλλειψη κανόνων. Βάζετε συστήµατα, αποµακρύνεστε από το
γαλλικό και το γερµανικό µοντέλο, που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ να τα
φέρνει στη χώρα µας -κάναµε και εµείς µία πολύ µεγάλη προσπάθεια και βοηθήσαµε- και αποµακρύνεστε από αυτό το µοντέλο και το κάνετε έρµαιο της διοίκησης, της πολιτικής της
άποψης και του πολιτικού συστήµατος, χωρίς να είναι σαφείς οι
κανόνες και όσοι είναι σαφείς είναι κανόνες οι οποίοι βοηθάνε
όχι λόγω αυστηρότητας, αλλά λόγω έλλειψης διαφάνειας στην
απονοµή ιθαγένειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μου το είπατε δύο
φορές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Θα τω πω άλλη µία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην µου το πείτε άλλη
µία. Σας παρακαλώ, µην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελειώνω.
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Εντείνετε, λοιπόν, την αδιαφάνεια, εντείνετε την ασάφεια,
παίρνετε πάνω σας υποκειµενικά και πολιτικά κριτήρια που απέχουν από το δίκαιο, απέχουν από το κράτος δικαίου και µ’ αυτά
προσπαθείτε να κουµαντάρετε την ιθαγένεια µε έναν τρόπο που
υποκειµενικά εσείς κρίνετε σωστό. Στην Ευρώπη, όµως, και στα
κράτη δικαίου δεν συµβαίνει αυτό.
Συγχρόνως έχετε υποστελεχώσει τον µηχανισµό. Τον βρήκαµε
εµείς υποστελεχωµένο, σας τον παραδώσαµε υποστελεχωµένο.
Είναι αλήθεια αυτό. Λέτε, όµως, ψέµατα. Ειπώθηκε πριν «βρήκαµε 30.000 αιτήσεις». Πριν από αυτόν τον συνάδελφο που είπε
αυτό, ένας άλλος δικός σας συνάδελφος είπε ότι «από το 2011
εκκρεµούν 30.000 αιτήσεις». Δεν χρειάζονται ψέµατα. Είναι ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα. Δεν µπορούµε παρά να το καταψηφίσουµε, όχι επειδή είναι αυστηρό, αλλά επειδή είναι άδικο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μουζάλα.
Θα το πω άλλη µία φορά και ας γίνοµαι γκρινιάρης. Δεν τιµωρείτε εµένα µε το να κλέψετε πέντε λεπτά παραπάνω ή οτιδήποτε. Οι περισσότεροι οµιλητές προς το τέλος είναι του ΣΥΡΙΖΑ
και είναι κρίµα να µην µιλήσουν. Επίσης, τιµωρείτε όλους αυτούς
ανθρώπους που είναι έξω από την Αίθουσα και στηρίζουν, τους
αστυνοµικούς, το κυλικείο, το ρεστοράν. Σκεφτείτε το. Είστε
πολύ ικανοί και µπορείτε να τα πείτε και σε πέντε λεπτά. Δέχοµαι
ότι υπάρχει επικαιρότητα, δέχοµαι ο Βουλευτής να µιλάει. Δεν
µπορεί να καίγεται ο κόσµος έξω και να µην πει δυο λόγια ο Βουλευτής εδώ. Αφιερώσατε, όµως, πέντε λεπτά στην επικαιρότητα.
Πείτε αυτό που θέλετε, πείτε και για το νοµοσχέδιο. Εύκολο είναι,
πανεύκολο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από την Κοζάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
ενώνω και εγώ την ικανοποίησή µου και τη φωνή µου µε τις
φωνές όλων για την απόφαση του δικαστηρίου που χαρακτηρίζει
τη Χρυσή Αυγή τροµοκρατική οργάνωση, µε συστηµική δράση
σε βάρος της δηµοκρατίας, της κοινωνίας και της εσωτερικής
ασφάλειας της χώρας.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι ένα σηµαντικό σχέδιο νόµου
για το οποίο θα κάνω ανάλυση στα θέµατα τα οποία γνωρίζω σε
σηµαντικό βαθµό. Θα πω µόνο ότι έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος
αφορά στην ελληνική ιθαγένεια, όπου λύνονται πάγια ζητήµατα
τα οποία δηµιουργούσαν καθυστερήσεις και εφαρµόζονται καινοτόµες διαδικασίες απόδοσης της ιθαγένειας για την εφαρµογή
µε τον δεύτερο πυλώνα του αξιοκρατικού συστήµατος επιλογής
στις διοικήσεις των φορέων του δηµόσιου τοµέα και αυτό δεν
µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν.
Θα αναφέρω –και θα το αναπτύξω στη συνέχεια- τον ν.4674.
Με τον νόµο αυτόν ενδυναµώνεται η αναπτυξιακή προοπτική των
ΟΤΑ µε καινοτόµες πράγµατι διατάξεις για τους αναπτυξιακούς
οργανισµούς, όπου ρυθµίζονται θέµατα για την οικονοµική και
διοικητική λειτουργία τους, αναδιατυπώνονται ορισµένες προβλέψεις νοµοτεχνικά, αλλά και ζητήµατα τα οποία αφορούν στις
οικονοµικές επιτροπές των δήµων και των περιφερειών.
Αντιπαρέρχοµαι, όπως είπα, τα προηγούµενα θέµατα και ξεκινώ από το άρθρο 30 µε το οποίο δίνεται µια δυνατότητα στους
συµβούλους και ειδικούς συνεργάτες και επιστηµονικούς συνεργάτες των δηµάρχων, πέραν των υπηρεσιών που παρέχουν, που
είναι αναγκαίες, γιατί όσο προχωρά ο χρόνος τα θέµατα γίνονται
συνθετότερα και απαιτούν διεπιστηµονική προσέγγιση, εποµένως εκεί η συµβολή αυτών των ειδικών συνεργατών, πέραν των
κλασικών υπηρεσιών τους, είναι πάρα πολύ σηµαντική, εφόσον
αποτυπωθεί και µε τη σύνταξη µελετών και τευχών δηµοπράτησης για τους διαγωνισµούς.
Με το άρθρο 31 αυξάνονται οι αρµοδιότητες της οικονοµικής
επιτροπής των δήµων και των περιφερειών. Επαναλαµβάνω στο
σηµείο αυτό για όσους δεν το πρόσεξαν ότι οι αρµοδιότητες της
οικονοµικής επιτροπής των δήµων είναι αποκλειστικές. Γιατί;
Διότι είναι άκρως απαραίτητο οι δήµοι να αποκτήσουν ταχύτητα
στη λήψη των αποφάσεων, καθόσον για πολλά ζητήµατα, µε πιο
επίκαιρα τα θέµατα των πληµµυρικών καταστροφών, ήταν
ανάγκη –και το διαπιστώσαµε- να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις.
Βέβαια –και αυτό δεν έχει λεχθεί απ’ αυτούς που κατέκριναν τη
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ρύθµιση αυτή- δίνεται η δυνατότητα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο όποτε η
οικονοµική επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, δηλαδή για σηµαντικά ζητήµατα και αντίστροφα υπάρχει δυνατότητα µεταβίβασης νέων
αρµοδιοτήτων από το δηµοτικό συµβούλιο στην οικονοµική επιτροπή. Πού, λοιπόν, είναι το ζήτηµα;
Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζοµαι το δηµοτικό και το περιφερειακό συµβούλιο ως ένα όργανο που θα συζητάει τα θέµατα της προοπτικής του δήµου ή της περιφέρειας, θα
οραµατίζεται για την περιοχή, θα βάζει στόχους, θα προσπαθεί
να βρει διεξόδους προσέλκυσης επενδύσεων και όχι να εγκρίνει
τους όρους υλοποίησης ενός έργου που από τη νοµοθεσία ρητά
προβλέπεται. Αυτός είναι ο ουσιαστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργάνων µε τα οποία διοικείται και όχι σώνει
και καλά αν κάποιες από τις αρµοδιότητες µεταφέρονται στην
οικονοµική επιτροπή, όπως είπα νωρίτερα.
Στο άρθρο 32 ρυθµίζονται ζητήµατα ωρίµανσης έργων και επιτάχυνσης της απορρόφησης των πόρων. Όλοι οι µηχανισµοί
είναι τα µέσα για να πετύχουµε τον σκοπό. Όταν ο σκοπός είναι
η προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, είναι φυσικό ότι και τα µέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται θα
πρέπει να εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο. Εποµένως, µπορούν οι
αναπτυξιακοί οργανισµοί να συντάσσουν µελέτες, έτσι ώστε να
βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση στο αναπτυξιακό της έργο,
γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον είναι παραγωγός ανάπτυξης
και όχι απλός διαχειριστής των καθηµερινών ζητηµάτων.
Με το άρθρο 33 και µε τη νέα προσθήκη των συλλογικών εκφραστών της κοινωνίας, της οικονοµίας, του πολιτισµού και του
περιβάλλοντος βελτιώνεται η εταιρική ολοµέλεια, δηλαδή δίνεται
αξία στους θεσµούς που υπάρχουν σε µια περιοχή, καθόσον τα
ζητήµατα της ανάπτυξης δεν είναι µόνο ζητήµατα υποδοµών,
αλλά είναι ζητήµατα αειφορίας και εποµένως όλοι αυτοί οι φορείς που µετοχικά συµµετέχουν έχουν σηµαντικό ρόλο και θα
πρέπει να τον αποτυπώσουµε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως
φαίνεται και στην τροποποιητική προσθήκη που έγινε, υπάρχει
το όριο της αρνησικυρίας. Οι φορείς αυτοί δεν µπορούν να ξεπεράσουν το 3%, εποµένως είναι λογικό ότι δεν µπορούν να επηρεάσουν τις τύχες αυτού του οργανισµού και άρα είναι σύµφωνοι
µε τα προβλεπόµενα στις οδηγίες.
Κλείνοντας –γιατί δεν έχω χρόνο- θα πω ότι οι ρυθµίσεις για
τα µισθώµατα των κυλικείων στα σχολεία είναι πολύ σηµαντικές.
Πολύ σηµαντική επίσης είναι και η τελευταία νοµοτεχνική ρύθµιση µείωσης κατά 40% των τελών στα κυλικεία των δηµοτικών
σχολείων και των γυµνασίων. Θα πω, όµως, εδώ µε βάση αυτά
που έχει πει και ο κύριος Υφυπουργός, αλλά και αυτά που στη
συζήτησή µας έχουν ειπωθεί, ότι αυτό που κατάλαβα είναι ότι το
ποσό τού 40% είναι επιπρόσθετο του ήδη ψηφισθέντος 40% µε
το άρθρο 1 του ν.4683, έτσι όπως ισχύει µε το άρθρο 4 του
ν.4690. Εποµένως, επί του σηµείου αυτού και προκειµένου να
µην υπάρχουν παρερµηνείες, προτείνω µετά την έκφραση του
40%, όπως οριστικοποιήθηκε από τη νοµοτεχνική ρύθµιση, να
προστεθεί ότι αυτό ισχύει στο ήδη µειωµένο κατά 40% µίσθωµα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4683.
Η δεύτερη πρότασή µου αφορά κάτι που είναι σωστά διατυπωµένο, αλλά θα µπορούσε να είναι διατυπωµένο ακόµα σωστότερα. Ποιο; Το ότι οι συµβασιούχοι µίσθωσης έργου στους
αναπτυξιακούς οργανισµούς ή στα δίκτυα δήµων τώρα µπορούν
να επιτελούν και ελεύθερο επάγγελµα στην αγορά. Γιατί αυτό;
Διότι –πρώτον- µέσω αυτού βελτιώνουν την ικανότητά τους, η
οποία θα αποτυπωθεί στη συνδροµή στο έργο του αναπτυξιακού
οργανισµού ή του δικτύου δήµων και –δεύτερον- µε τον τρόπο
αυτόν δεν θα µπορεί να υποστηρίξει κάποιος συµβασιούχος µίσθωσης έργου ότι η σχέση του µε τον αναπτυξιακό οργανισµό
ήταν µια σχέση εξάρτησης και εποµένως δεν θα µπορεί να συνδέσει την ύπαρξή του µε µια σχέση η οποία ήταν τόσο στενή που
θα µπορούσε να διεκδικήσει την ένταξή του στο κανονικό οργανόγραµµα της εταιρείας.
Με αυτές τις σκέψεις καταλήγω λέγοντας ότι φυσικά υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και καλώ πολλές πλευρές του Κοινοβουλίου, από τις οποίες ακούστηκαν διαφορετικές µεν απόψεις,
αλλά όχι πολλές φορές στοιχειοθετηµένες, να πράξουν το ίδιο.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµανατίδη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα, η κοινωνία µας, η Κυβέρνηση, το πολιτικό σύστηµα, όλοι πορευόµαστε σε µια πολύ
δύσκολη εποχή ανάµεσα στην πρωτοφανή απειλή και την κρίση
της πανδηµίας του κορωνοϊού και σε σηµαίνουσες εξελίξεις στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι επιπτώσεις και από τις
δύο αυτές συνιστώσες είναι καθοριστικές, πολύ µεγάλες και οι
προκλήσεις συνεχείς. Είναι υποχρέωση όλων µας να κάνουµε ό,τι
µπορούµε µε τη µέγιστη δυνατή ενότητα και µια συµπαγή και ουσιαστική στρατηγική.
Μέσα σ’ ένα τόσο δύσκολο και ιδιόµορφο τοπίο, η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά το δικό της οργανωµένο σχέδιο και υλοποιεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, αυτονόητες µεταρρυθµίσεις που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των πολιτών, την
πλειοψηφία του µέτρου και της λογικής, υπερβαίνοντας παραδοσιακές διαχωριστικές γραµµές που έχουν κρατήσει πίσω τη
χώρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτή είναι η αναγκαιότητα
και για τη χώρα και για τους πολίτες και δεν έχουµε δικαίωµα να
µείνουµε πίσω. Όσο πιο συναινετικά γίνουν αυτές οι µεταρρυθµίσεις -και αυτό αφορά όλους µας- τόσο το καλύτερο για τη
χώρα. Οφείλουµε, λοιπόν, να είµαστε ενωµένοι.
Η χθεσινή ηµέρα ήταν µια ηµέρα δηµοκρατικής γιορτής και
ενότητας των Ελλήνων µε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής από
την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ευθύνη όλων µας να
µην αποτελέσει παρένθεση αυτή η ηµέρα, ιδίως γιατί διανύουµε
αυτό το τόσο δύσκολο πολιτικό διάστηµα.
Τελικά, αυτό που έχει σηµασία -για να µείνω λίγο παραπάνωείναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός σταθερά και µονίµως να αφήνει
στο περιθώριο όσους εκπροσωπούν φασιστικές, ναζιστικές,
ακραίες αντιλήψεις. Αυτό είναι το σπουδαίο και το καθοριστικό.
Βεβαίως, σήµερα έγινε µια συζήτηση από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την οποία θέλω να χαρακτηρίσω σηµαντικά παρελκυστική. Αντιλαµβάνοµαι ότι σας έχει φέρει σε δύσκολη θέση ο συνάδελφός σας, ο κ. Κοντονής µε τις δηλώσεις
του.
Θα έλεγα ότι όσο περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δηµοκρατία για σχέσεις µε τη Χρυσή Αυγή ή όσο περισσότερο καταθέτετε, προφανώς, αντισυνταγµατικές προτάσεις τόσο
περισσότερο, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνετε
την αναξιοπιστία που διαχρονικά χαρακτηρίζει το κόµµα που σήµερα βρίσκεται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Υπάρχει και
η επόµενη µέρα και δεν παίζονται όλα στις εντυπώσεις του µισού
λεπτού. Η επόµενη µέρα –επαναλαµβάνω- απαιτεί σοβαρές µεταρρυθµίσεις και απαιτεί και πέρα από την παρουσία της Κυβέρνησης µε οργανωµένο µεταρρυθµιστικό σχέδιο, που αυτό
υπάρχει και υλοποιείται, απαιτεί να υπάρχει και µια Αντιπολίτευση, ιδίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία µε αξιόπιστο
τρόπο θα επιλέγει να συµµετέχει και εκείνη µε τον δικό της θετικό
τρόπο στην υλοποίηση αυτής της πορείας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών πρωτοστατεί στην υλοποίηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων. Ο σηµερινός νόµος έρχεται σε συνέχεια σηµαντικών αλλαγών, τοµών και µεταρρυθµίσεων που
έχουµε κάνει πράξη το προηγούµενο δεκαπεντάµηνο, την ψήφο
των Ελλήνων του εξωτερικού, την υλοποίηση των αλλαγών κυβερνησιµότητας της αυτοδιοίκησης, τη δηµιουργία και διασφάλιση του αναπτυξιακού προγράµµατος έργων «Αντώνης
Τρίτσης», µε διασφαλισµένους πόρους 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, υπογεγραµµένους στις 19 Μαρτίου από τον Υπουργό
Εσωτερικών και τον Πρόεδρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, τη συµβολή του Υπουργείου Εσωτερικών, µέσω του
Μητρώου Πολιτών, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην υλοποίηση µιας µεγάλης ψηφιακής µεταρρύθµισης στην περίοδο
του κορωνοϊού, την ενίσχυση των κοινωνικών θεσµών της αυτοδιοίκησης, µε ιδιαίτερη αιχµή και προτεραιότητα το πρόγραµµα
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«Βοήθεια στο Σπίτι», που -ειρήσθω εν παρόδω- έχουµε πλήρως
διασφαλίσει και από οικονοµική άποψη, αλλά και από την άποψη
των εργαζοµένων µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις τις οποίες κάνουµε και σήµερα.
Και ασφαλώς, θεωρώ ιδιαίτερης αξίας την κορυφαία ρύθµιση
για τα αδήλωτα τετραγωνικά, η οποία έλυσε πολυετή εκκρεµότητα ανάµεσα σε εκατοµµύρια νοικοκυριά, µεταβάλλοντας µια
σχέση ενοχής, που υπήρχε µέχρι σήµερα, σε µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες και στο κράτος. Και ασφαλώς,
µπροστά µας έχουµε πολύ σύντοµα τον εκσυγχρονισµό και την
αναβάθµιση του ΑΣΕΠ, την υλοποίηση της αξιοκρατίας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και
το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων της και βεβαίως, τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που θα απλοποιεί τα πράγµατα και θα εκσυγχρονίζει έτι περαιτέρω την εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός δηµόσιου τοµέα που να λειτουργεί, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά και οι ικανότητες του ανθρωπίνου δυναµικού. Ένας
είναι ο βασικός στόχος: Η καλύτερη, ταχύτερη, αντικειµενικότερη
και δικαιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Θέλουµε το ελληνικό
κράτος να είναι σύγχρονο, ευρωπαϊκό, παραγωγικό, χωρίς διαφθορά και πελατειακές σχέσεις, στήριγµα και όχι τροχοπέδη σε
κάθε υγιή ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα. Ένα κράτος που θα έχει ειλικρινή και ευαίσθητη αντιµετώπιση απέναντι
στον πολίτη, ενισχύοντας τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε την κοινωνία και µια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοτελή πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σηµαντική µεταρρύθµιση που σήµερα θα ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων και αφορά στη διαδικασία πολιτογράφησης. Η διαδικασία πολιτογράφησης, διεθνώς,
αποτελεί κυρίαρχο προνόµιο ενός κράτους. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό για τη χώρα µας να εκπέµψει στο πεδίο αυτό την εικόνα ενός
σύγχρονου, νοικοκυρεµένου δηµοκρατικού κράτους. Η απόδοση
αυτών των δικαιωµάτων οφείλει να γίνεται µε όρους διαφάνειας,
αντικειµενικότητας, καθολικότητας και εγκυρότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτογράφηση αφορά τρεις
κατηγορίες. Πρώτα, τους Έλληνες οµογενείς, για τους οποίους
αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο από τον περασµένο
Μάρτιο επανίδρυσε το τµήµα οµογενών στη Γενική Γραµµατεία
Ιθαγένειας, αυτό δηλαδή που είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, για να
επιταχύνουµε τη διαδικασία των οµογενών.
Σε συνέχεια, είναι τα παιδιά των µεταναστών που γεννήθηκαν
στη χώρα µας και φοίτησαν στο δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα,
όλους αυτούς, δηλαδή, που νιώθουν τη χώρα µας ως πατρίδα
τους και λαχταρούν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτούς, στο
παρόν νοµοσχέδιο, αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο
Εσωτερικών προβλέπει τη δηµιουργία δύο νέων διευθύνσεων
στην Αττική και στη Μακεδονία για να διεκπεραιώνονται πολύπολύ ταχύτερα αυτές οι υποθέσεις, µε άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην καθηµερινή ζωή έχουν υπάρξει
πάρα πολλές περιπτώσεις που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε
τεράστιες καθυστερήσεις στη διαδικασία πολιτογράφησης,
καθώς και ζητήµατα διαφθοράς. Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την ευθύνη αυτού του Υπουργείου το µέγεθος του προβλήµατος ήταν σαφές και ήταν τεράστιο. Οι καθυστερήσεις
εντοπίζονται στην τρίτη κατηγορία, κυρίως, στην πολιτογράφηση
των αλλογενών αλλοδαπών, των ανθρώπων που ζητούν να γίνουν
Έλληνες πολίτες βάσει του άρθρου 5 του Κώδικα Ιθαγένειας.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε πρέπει να διεκπεραιώνονται τριάντα
χιλιάδες περίπου αιτήµατα αυτής της κατηγορίας, ορισµένα από
τα οποία έχουν κατατεθεί πριν δέκα χρόνια.
Σύµφωνα µε την ως τώρα νοµοθεσία οι αλλογενείς αλλοδαποί
που έχουν αιτηθεί να γίνουν Έλληνες καλούνται στο τελικό στάδιο να δώσουν µια συνέντευξη σε επιτροπή που διαπιστώνει την
καλή γνώση και χρήση της γλώσσας µας, αλλά και τις γνώσεις
που διαθέτουν στην ελληνική ιστορία, τον πολιτισµό, τους πολιτικούς θεσµούς κ.λπ..
Οι επιτροπές αυτές -σήµερα λειτουργούν δεκαεννιά σε όλη τη
χώρα- αποδεικνύονται εξαιρετικά δυσλειτουργικές, γιατί συνεδριάζουν, συνήθως, δύο φορές τον µήνα. Συχνά, µάλιστα, οι συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

νεδριάσεις αναβάλλονται, καθώς συµµετέχουν στελέχη από διάφορες υπηρεσίες και οι καθυστερήσεις αυτές συµπαρασύρουν
το σύνολο των αιτηµάτων, αφού οι ίδιοι οι υπάλληλοι καλούνται
να αξιολογήσουν το σύνολο αυτών των αιτηµάτων.
Από την πρώτη στιγµή καλέσαµε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
να µελετήσει το πρόβληµα και να καταθέσει τις δικές της προτάσεις. Υπήρξαµε ο πρώτος φορέας που συνεργάστηκε γι’ αυτόν
τον σκοπό µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τον Νοέµβρη του
2019 και από τις αρχές Μαΐου του 2020 έχουµε στα χέρια µας το
πόρισµά της, το οποίο υπεδείκνυε τις δυσλειτουργίες, αλλά και
τους κινδύνους διαφθοράς στον τοµέα που συζητάµε. Όπως είχαµε δεσµευτεί τότε, τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας
έχουν καθοδηγήσει τη νοµοθετική µας πρωτοβουλία.
Όπως επεσήµανε αυτό το πόρισµα, δηµιουργούνται ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη πελατειακών πρακτικών και εστίες
αδιαφάνειας και διαφθοράς. Ταυτόχρονα, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός της σχετικής ανοµοιογένειας των ερωτηµάτων που απευθύνουν, συνήθως, οι επιτροπές προς τους
ανθρώπους που παίρνουν τις συνεντεύξεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας στους πέντε εξετασθέντες από τις επιτροπές που
απορρίπτονται εκφράζουν αντιρρήσεις για την ετυµηγορία της
επιτροπής, προσφεύγοντας στο συµβούλιο ιθαγένειας του Υπουργείου, το δε µέγιστο µέγεθος συνεντεύξεων που έχει υπάρξει όλα
αυτά τα χρόνια στην ανώτερη περίπτωση έφτασε τέσσερις χιλιάδες εκατό. Τις υπόλοιπες χρονιές οι συνεντεύξεις κινούνται γύρω
στις τρεις χιλιάδες τριακόσιες, ενώ τα αντίστοιχα αιτήµατα που
κάθε χρόνο κατατίθενται είναι περίπου έξι ως οκτώ χιλιάδες.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. Το
σηµερινό σύστηµα µε τις συνεντεύξεις από τις επιτροπές είναι
αλυσιτελές, διαιωνίζει το πρόβληµα και δηµιουργεί πρόσθετα τεράστια προβλήµατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, προχωράµε στην παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, στοχεύοντας να κάνουµε την πολιτογράφηση των αλλογενών πολύ περισσότερο αντικειµενική, διαφανή. Αλήθεια, πού
είναι ο συνάδελφος, ο κ. Μουζάλας; Με άφησε µε την απορία:
Σε τι έγκειται η αδιαφάνεια του συστήµατος που προτείνουµε;
Στοχεύουµε, επίσης, στη γρηγορότερη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και
στην εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων διαφθοράς.
Αυτές φαντάζοµαι ότι δεν µπορείτε να αρνηθείτε ότι υπάρχουν, κύριοι, επί δεκαετίες. Ερχόµαστε να βάλουµε ένα οριστικό
τέλος στις πελατειακές σχέσεις και στη διαφθορά. Γι’ αυτό θεσµοθετούµε την αντικατάσταση των συνεντεύξεων από τις επιτροπές µε ένα ενιαίο, πανελλαδικού τύπου σύστηµα εξετάσεων,
όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δίνει κάθε παιδί, κάθε
µαθητής λυκείου για να µπει στο πανεπιστήµιο, αντίστοιχου κύρους, µε στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση.
Η εξέταση αφορά στη γνώση ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο
ανάλογο του Β1, γνώσεις στην ιστορία, στην γεωγραφία, στον
πολιτισµό, στους πολιτικούς θεσµούς. Θα πιστοποιούνται, δηλαδή, µε δίκαιο και άµεσο αντικειµενικό τρόπο οι γνώσεις που
θεωρούνται απαραίτητες για την ισότιµη και ανεξάρτητη συµµετοχή στα κοινά. Δεν µπορεί κάποιος να συµµετέχει προφανώς
στα κοινά της Ελλάδας εάν δεν έχει αποδείξει τις γνώσεις του
σε όλα αυτά τα επίπεδα.
Θέλω επίσης, να σηµειώσω ότι σε ό,τι αφορά στα άτοµα που
ανήκουν στις ειδικές µαθησιακές κατηγορίες για παράδειγµα:
δυσλεκτικοί, ηλικιωµένοι από τα 62 και πάνω, δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης από ειδική επιτροπή.
Φαντάζοµαι ότι σε αυτό δεν µπορεί να έχει κάποιος καµία αντίρρηση. Η απόκτηση του πιστοποιητικού θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης
από δω και πέρα και στο τέλος της διαδικασίας θα ολοκληρώνεται µία πολύ-πολύ-πολύ σύντοµη συνέντευξη σε τρία στελέχη της
υπηρεσίας µε ένα και µοναδικό στόχο την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας και την οικονοµική και κοινωνική του ένταξη. Θεωρώ, λοιπόν, ότι κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την
αντικειµενικότητα, την ισοτιµία, την καθολικότητα και την διαφάνεια όλης αυτής της διαδικασίας.

527

Θέλω, επίσης, να διευκρινίσω πλήρως ότι οι εξετάσεις αυτές
θα διεξάγονται σταθερά δύο φορές το χρόνο για όσους θέλουν
να γίνονται Έλληνες. Προβλέπεται η λειτουργία τράπεζας θεµάτων τόσο στο αντικείµενο της ελληνικής γλώσσας όσο και στα
υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα. Αυτή η τράπεζα θα είναι προσβάσιµη ηλεκτρονικά στον οποιονδήποτε. Άρα υπάρχει απόλυτη
διαφάνεια την οποία δεν µπορεί κάποιος να την υπερβεί. Και δώσαµε νοµίζω τις αναγκαίες διευκρινίσεις σε ότι αφορά στο θέµα
της εισοδηµατικής κατάστασης, όπου προφανώς δεν ισχύουν οι
αιτιάσεις που ειπώθηκαν νωρίτερα. Πρέπει να υπάρχει ένα minimum οικονοµικής βάσης γιατί διαφορετικά πώς διαµένει ένας άνθρωπος στην πατρίδα µας; Αλλά αυτό πρέπει να ορίζεται µε
υπουργικές αποφάσεις γιατί πρέπει να παίρνουµε υπ’ όψιν µας
τις οικονοµικές εξελίξεις στην οικονοµική κατάσταση, τη λογική
που υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η λογική, λοιπόν, αυτή νοµίζω ότι είναι πανίσχυρη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω επίσης, να υπογραµµίσω ότι δηµιουργείται η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για την πληρέστερη εποπτεία και αξιολόγηση των επιµέρους οργανικών
µονάδων και σε συνδυασµό µε το ανεξάρτητο τµήµα εποπτείας
ελέγχου και αξιολόγησης που έχουµε ιδρύσει µε προηγούµενη
νοµοθετική πρωτοβουλία διασφαλίζουµε το επίπεδο ελέγχου
όλων των σταδίων της διαδικασίας. Εδώ δηµιουργούνται σαράντα δύο νέες οργανικές θέσεις στην ιθαγένεια τις οποίες θα
καλυφθούµε εξ ολοκλήρου µέσω του συστήµατος κινητικότητας,
απευθύνοντας κάλεσµα σε έµπειρους δηµοσίους υπαλλήλους να
συµµετάσχουν στην καινούργια αυτή προσπάθεια η οποία είναι
µία πάρα πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση. Υπολογίζω σε πολύ µεγάλο βαθµό στη στήριξη που θα υπάρξει από τους δηµοσίους
υπάλληλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Μπροστά µας έχουµε επίσης τις διαδικασίες ηλεκτρονικοποίησης, ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και των διαδικασιών. Είναι
άµεση προτεραιότητα, η οποία θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική υλοποίηση αυτής της µεταρρύθµισης.
Εδώ θα µου επιτρέψετε, κλείνοντας την οµιλία µου, να πω ότι
µέσα στο νόµο µας προβλέπονται µία σειρά ρυθµίσεις οι οποίες
είναι χρήσιµες και ουσιαστικές. Επιλύουµε σηµαντικά θέµατα των
εργαζοµένων. Αναφέρθηκα πριν στο «Βοήθεια στο σπίτι». Ενισχύουµε περαιτέρω τη δυνατότητα των δήµων για ένα ποσοστό
εργαζοµένων µε µισθώσεις έργου να είναι ακόµα πιο αποτελεσµατική στην καθαριότητα των σχολείων, που αποτελεί βασική
προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Διευκολύνουµε τις µητέρες
µε άδεια ανατροφής των παιδιών στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Πρόκειται για πολύ σηµαντική παρέµβαση, καθώς και το
σύστηµα κινητικότητας τα επιµελητήρια µεταξύ τους και από το
κράτος προς τα επιµελητήρια, πράξεις επί µέρους οι οποίες συµβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και στη βελτίωση των δυνατοτήτων των ίδιων των
πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι όλοι οφείλουµε να
κρίνουµε την αλήθεια και την πραγµατικότητα. Και οφείλουµε και
όταν κάνουµε αντιπολίτευση να είµαστε µετρηµένοι στα λόγια
µας. Άκουσα εδώ πέρα στη διάρκεια αυτής της συζήτησης δύοτρεις απόψεις οι οποίες ειλικρινά µε ξεπερνούν. Ειπώθηκε από
συναδέλφους που είχαν γράψει την οµιλία πριν από τη σηµερινή
µου πρωινή παρέµβαση ότι είναι πολύ µεγάλο το όριο που βάζουµε το εισοδηµατικό για να µπορούν οι άνθρωποι να γίνονται
Έλληνες, αναφέροµαι στο οκτώ χιλιάδες. Αν µη τι άλλο πρέπει
να διορθώνει κάποιος την οµιλία που έχει ετοιµάσει πριν κάποιες
ηµέρες για να εκφράσει την κοµµατική γραµµή. Εδώ πρέπει να
έχουµε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο.
Επίσης, αγαπηµένη συνάδελφε του Κινήµατος Αλλαγής, κυρία
Λιακούλη, δεν πιστεύω ότι είµαστε άλλοι κόσµοι. Και πιστεύω ότι
κάνεις εδώ µέσα δεν είναι µε κανέναν άλλο «άλλος κόσµος». Εί-
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µαστε όλοι Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, εκπροσωπούµε τον
ελληνικό λαό και µε τη φωνή του µέτρου και της λογικής µπορούµε να πάµε την πατρίδα µας πολύ µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τι γλίτωσα; Μισό λεπτό. Μάζευε και ας είναι και ρώγες, κύριε
Ραγκούση, σήµερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ραγκούσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία αυτή λέγοντας…
Δώστε λίγο προσοχή σας παρακαλώ, κύριε Θεοδωρικάκο,
γιατί θα απευθυνθώ σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συγγνώµη λίγο.
Συνεχίστε, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Επρόκειτο να ξεκινήσω την οµιλία µε
µια ερώτηση, µολονότι βέβαια, έµµεσα πλην σαφώς πήρα την
απάντηση µε κάτι που είπατε προηγουµένως. Θα την υποβάλλω
για να είναι πολύ σαφές και σε µένα και στους συναδέλφους το
τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση, µε ποιο θέµα; Με το
θέµα της απόδοσης ιθαγένειας σε παιδιά µεταναστών που είτε
γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε πήγαν σχολείο στην Ελλάδα.
Το ερώτηµα που έχω προς εσάς και σας παρακαλώ αν θέλετε
µου το απαντάτε τώρα: Υπάρχει βούληση, πρόθεση από την Κυβέρνηση να τροποποιήσει διατάξεις που αφορούν στις διαδικασίες απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε αυτά τα παιδιά
νόµιµων µεταναστών που γεννήθηκαν ή φοίτησαν στα ελληνικά
σχολεία; Θέλετε να µου απαντήσετε, κύριε Θεοδωρικάκο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Να ακούσω όλη την οµιλία σας και θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, στο συγκεκριµένο ερώτηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Θα σας απαντήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε, κύριε Ραγκούση, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, η οµιλία µου στο σκέλος αυτό
συνδυάζεται µε ποια θα είναι η απάντηση σας. Άλλο θα πω εάν
πείτε πως έχετε σκοπό να το αλλάξετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά, κύριε Ραγκούση µην κάνετε διάλογο. Σας είπε ότι θα σας απαντήσει µετά,
στην οµιλία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν είναι κακό, κύριε Πρόεδρε, αν
θέλει να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα τον σηκώσουµε
τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Θα απαντήσω µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό τώρα µε προβληµατίζει περισσότερο. Δηλαδή, δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να πείτε τι θα κάνετε
µε τα παιδιά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα
γίνει εδώ διάλογος! Μειώσατε τον χρόνο των Βουλευτών για να
µιλήσουν όλοι. Όχι, για να κάνουµε διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Αυτό
είπαµε. Και του κ. Ραγκούση, δύο λεπτά τον έχω. Μην στεναχωριέστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Θεοδωρικάκο, είπατε προηγουµένως και είµαι υποχρεωµένος, λοιπόν, αφού αρνείστε να
απαντήσετε, το οποίο µπορεί να σηµαίνει διάφορα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Μα, θα σας απαντήσω, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εντάξει.
Ωραία, γιατί δεν απαντάτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ραγκούση,
έχουµε ένα δίλεπτο που αυτό θέλουµε να λύσουµε. Σας παρακαλώ! Δεν µπορούµε να τον υποχρεώσουµε να σηκωθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Καλά προφανώς δεν µπορούµε να
τον υποχρεώσουµε. Αλλά το ότι προηγουµένως ο κ. Θεοδωρικάκος εδώ υπερηφανεύτηκε ότι µέσα στο νοµοσχέδιο υπάρχουν
διατάξεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από το πρωί ο κ. Ραγκούσης, όλο… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, τώρα σας παρακαλώ! Καθίστε! Καθίστε! Καθίστε κάτω!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είστε βέβαιος ότι σας θέλει ως συνήγορο ο κ. Θεοδωρικάκος; Αν είναι ελάτε επάνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεος! Διάλογο θέλετε,
κύριε Ραγκούση; Αφήστε τα τερτίπια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Ραγκούση. Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Θεοδωρικάκο, λοιπόν, προηγουµένως είπατε µε υπερηφάνεια ότι θεσπίζετε δύο διευθύνσεις που θα κάνουν ταχύτερη την απόδοση της ιθαγένειας στα
παιδιά που γεννήθηκαν ή πήγαν σχολείο εδώ. Από αυτό συνάγεται -µπορεί να κάνω λάθος αφού αρνείστε να απαντήσετε- ότι
δεν έχετε σκοπό να αλλάξετε τις διατάξεις αυτές και ότι εάν είχατε σκοπό θα τις είχατε ήδη φέρει ή θα τις είχατε εισηγηθεί σε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Όµως, ξέρετε ποιες είναι αυτές οι διατάξεις, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι; Είναι ακριβώς αυτές οι διατάξεις που όταν
θεσµοθετήθηκαν το 2010 προκάλεσαν αυτό το αδιανόητο και
απαράδεκτο ακροδεξιό κύµα οργής µε βάση το σύνθηµα ότι Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι, το οποίο υιοθέτησε η παράταξη
της Νέας Δηµοκρατίας, το έκανε κεντρική της πολιτική αναφορά
και στρατηγική λέγοντας ότι δεν θα παραδώσουµε την Ελλάδα
στους λαθροµετανάστες του ν.3838 και τότε ήταν που µπήκαν
τα θεµέλια για την ενδυνάµωση αυτού του εγκληµατικού µορφώµατος της Χρυσής Αυγής.
Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια για το πώς ενδυναµώθηκε και
πώς πορεύτηκε µε γεωµετρική πρόοδο τα πρώτα χρόνια η εκλογική δύναµη της Χρυσής Αυγής. Σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία έρχεται εδώ σαν µια άλλη Συµφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά να
πει στον ελληνικό λαό ότι, αυτή που έλεγε ότι είναι καταστροφή
για το ελληνικό έθνος η απόδοση της ιθαγένειας σε αυτά τα παιδιά, αφήνει τις διατάξεις αυτές ανέγγιχτες. Όχι µόνο αυτό, αλλά
περηφανεύεται ότι µε νέες διευθύνσεις που θα δηµιουργήσει θα
αποδίδεται πιο γρήγορα σ’ αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, σήµερα, η
Νέα Δηµοκρατία λέει και εκείνη, αφού έκανε τόσο µεγάλο κακό
εξαπατώντας τους Έλληνες πολίτες και τροφοδοτώντας τη δυναµική της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε από τον ν.3838 και όχι
από τις πλατείες, ότι Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι. Αλλά έτσι
είπε και µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. Ότι είναι τελικά µια ιστορική συµφωνία.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, αλλά και σήµερα εδώ από
τον εισηγητή µας τον κ. Χατζηγιαννάκη, έχει ξεκαθαρίσει πολύ
καλά η εικόνα του νοµοσχεδίου που εισηγείστε. Άρα, δεν θα επαναλάβω πως τεκµηριώνεται η άποψή µας ότι έχετε βαλθεί να κάνετε τη διαδικασία της πολιτογράφησης ουσιαστικά ένα
ανυπέρβλητο εµπόδιο για νόµιµους µετανάστες που δουλεύουν,
προσφέρουν σ’ αυτόν τον τόπο εδώ και χρόνια, για δεκαετίες κάποιοι από αυτούς. Σκοπός, βεβαίως, είναι να ικανοποιήσετε τα
επιµέρους ακροδεξιά αντανακλαστικά αυτών που σας ακούν να
λέτε και να ακούνε οι πολίτες αυτοί ότι επιτέλους αυστηροποιείτε
το καθεστώς.
Η συζήτηση όµως για την ελληνική ιθαγένεια και την απόδοσή
της δεν είναι µια συζήτηση για τους µετανάστες. Είναι µια συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Δεν είναι η συζήτηση
για την απόδοση της ιθαγένειας, µία συζήτηση που γίνεται µε
όρους µιας εντελώς ευκαιριακής -και πολλές φορές ακροδεξιάς
αντίληψης- προσέγγισης. Πού πάει σήµερα το κράτος δικαίου,
λοιπόν, µετά από αυτές τις ρυθµίσεις, από την ώρα που θα γίνουν νόµος του κράτους; Πού ήταν -γιατί πρέπει να το πούµε κι
αυτό- πριν από τον ν.3838 και τον νόµο του 2015 που θεράπευσε
την αντισυνταγµατικότητα κατά την πλειοψηφία του Συµβουλίου
της Επικρατείας του ν.3838; Πού ήταν το ελληνικό κράτος στα
χέρια της δικής σας παράταξης; Ήταν εκεί που επικρατούσε στο
θέµα αυτό -το τόσο πολύτιµο που είναι το θέµα της ιθαγένειας-
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ένα κράτος απέραντο ρουσφέτι. Ένα κράτος στο οποίο µεσουρανούσε η φαυλότητα.
Θέλετε ένα µόνο παράδειγµα; Το 2008 έγραφε η επιτροπή πολιτογράφησης για κάποιον ο όποιος ήθελε να πάρει την ιθαγένεια. «Παντρεύτηκε Ελληνίδα υπήκοο. Δεν απέκτησε τέκνα. Έχει
µουσουλµανικό θρήσκευµα. Οµιλεί µέτρια την ελληνική γλώσσα.
Δεν απάντησε σε καµµία από τις ερωτήσεις γεωγραφίας και ελληνικής ιστορίας που του τέθηκαν. Δεν γνωρίζει γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, εθνικές επετείους, θρησκευτικές εορτές.
Δεν ανέφερε τον αριθµό των αιρετών αντιπροσώπων του εκλογικού σώµατος του ελληνικού κοινοβουλίου. Δεν ξέρει το πολίτευµα της χώρας. Δεν µπόρεσε να µιλήσει για τους τύπους των
εκλογών και δεν γνωρίζει τον εθνικό µας ύµνο. Γενικότερα» διεπίστωνε η επιτροπή πολιτογράφησης «δεν διαπιστώθηκε η
επαφή του µε τη σηµερινή ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα». Η επιτροπή όπως είναι φυσιολογικό µετά από αυτά
εισηγείται αρνητικά για την πολιτογράφηση του. Μετά από λίγες
ηµέρες απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών: «αποδεχόµαστε
την αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας». Τέτοιες περιπτώσεις δεν
µπορείτε να φανταστείτε πόσες υπάρχουν. Εκεί ήταν η Ελλάδα.
Πήγε στον ν.3838. Πήγε στον νόµο του 2015. Σήµερα πού πάει;
Πάει ένα βήµα µπροστά; Η απάντηση είναι όχι. Δεν πάει ένα βήµα
µπροστά και ας µιλάτε µε βαρύγδουπους όρους: µεγάλη µεταρρύθµιση, αλήθεια, διαφάνεια, αξιοκρατία.
Τι, ουσιαστικά, επανέρχεται σήµερα στη χώρα; Επανέρχεται η
φαυλότητα, η αναξιοκρατία, η µη αντικειµενικότητα και στο τέλος,
βεβαίως, η διαφθορά που πηγάζει από την αδιαφάνεια σε όλα τα
όργανα που θεσµοθετείτε µε αυτόν τον νόµο. Σε όλα τα όργανα.
Επιτροπή για τη συνέντευξη. Επιτροπή για τις εξετάσεις. Επιτροπή
για την οργάνωση της διαδικασίας πολιτογράφησης. Ορίζονται
αποκλειστικά από τον γενικό γραµµατέα ιθαγένειας τα µέλη που
πλειοψηφούν σε όλα αυτά τα όργανα. Είναι δε το µεγαλύτερο
ανέκδοτο που υπάρχει µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο η αναφορά
που έγινε περί δήθεν καθιέρωσης πανελληνίων εξετάσεων. Σήµερα δεν έγινε τόσο συχνά. Μα, είναι έτσι οι πανελλήνιες εξετάσεις; Εδώ εσείς φτιάχνετε µια τράπεζα θεµάτων. Ουσιαστικά
βάζετε τον αµόρφωτο -που και Έλληνας να είναι δεν µπορεί να
περάσει αυτές τις εξετάσεις- και ξέρετε τι του λέτε; «Βρες έναν
πλάγιο τρόπο να µάθεις τα θέµατα από την επιτροπή». Αυτό είναι
στην πραγµατικότητα το σύστηµα το οποίο οργανώνετε. Ένα σύστηµα αδιαφάνειας που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στη διαφθορά. Έτσι είναι οι πανελλήνιες; Φτιάχνουµε µια επιτροπή και
κάνουµε γραπτές εξετάσεις; Ενηµερωθείτε, κύριε Θεοδωρικάκο,
πώς γίνονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. Μήπως θα κρύβετε τα επώνυµα αυτών που θα απαντούν στις γραπτές εξετάσεις; Βεβαίως
δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχει και µία άλλη πλευρά που είναι ακόµη
ίσως πιο σοβαρή. Σύµφωνα µε τη διεθνή σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών διακρίσεων «κάθε διάκριση
αποκλεισµός, περιορισµός ή προτίµηση µε βάση τη φυλή, το
χρώµα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική προέλευση που έχει
σκοπό ή αποτέλεσµα να εξαλείψει ή περιορίσει την αναγνώριση,
την απόλαυση ή την άσκηση σε ισότιµη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιονδήποτε άλλον τοµέα της
ζωής» τι είναι; Είναι φυλετική διάκριση. Ξέρετε, λοιπόν, ότι είναι
φυλετική διάκριση καραµπινάτη, εξ ορισµού, η πρόβλεψη του νοµοσχεδίου σας ότι αυτοί οι µετανάστες για να περάσουν στις εξετάσεις θα πρέπει να πιάσουν το 70%. Το 70%; Σε ποια σχολική
µονάδα, ποιος Έλληνας πολίτης χρειάζεται το 70% για να προβιβαστεί και όχι το 50%; Αν δεν είναι ρατσιστικό το 70% τότε τι είναι;
Όταν στο πανεπιστήµιο µπορεί κάποιος και µπαίνει ακόµη κι αν
γράψει δύο, έρχεστε εσείς και λέτε ότι για να πάρεις το «ναι», να
προχωρήσεις από τις γραπτές εξετάσεις πρέπει να πετύχεις το
70%; Και δεν είναι φυλετική διάκριση βασισµένη σε αυτήν την αντίληψη την Ακροδεξιά; Αλλά βεβαίως τέτοιοι είστε, τέτοια νοµοθετήµατα εισηγείστε.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο αναφορές. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις για την αυτοδιοίκηση. Μεγάλες, λέει, µεταρρυθµίσεις. Ποιες να θυµηθούµε; Τις µεταρρυθµίσεις για τις µάσκες
µήπως; Τις µάσκες-κασκόλ που µοιράσατε και πήρατε στο λαιµό
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σας την ΚΕΔΕ; Διασύρατε την ΚΕΔΕ και την αυτοδιοίκηση για να
µοιράσετε µάσκες-κασκόλ στα παιδιά.
Αλλά πέραν αυτού, το είχε πει ο συνάδελφος στις επιτροπές,
αλλά νοµίζω και ο κ. Ζαχαριάδης επίσης, έχει έρθει το προσχέδιο
προϋπολογισµού. Τι να συζητάει κάποιος για την αυτοδιοίκηση
που την οδηγείτε στη χρεοκοπία; Τα έσοδα της αυτοδιοίκησης,
όπως και τα έσοδα του κράτους, λόγω της ύφεσης εξαιτίας των
πολιτικών σας πρώτα και µετά και της πανδηµίας, έχουν καταρρεύσει. Κι εσείς εδώ έρχεστε και εξηγείτε αυτές τις διατάξεις την
ίδια µέρα, τις ίδιες µέρες που το προσχέδιο του προϋπολογισµού
αφαιρεί πόρους από την αυτοδιοίκηση. Όσο µικρή και περιορισµένη να είναι η δική σας συµβολή σ’ αυτήν την καθοδική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης προς τη χρεοκοπία και εσείς το ίδιο
κάνετε όταν τους παίρνετε τα έσοδα από τις εκκλησίες. Θέλετε
να τα πάρετε γιατί το υποσχεθήκατε στον Αρχιεπίσκοπο ή στην
Ιερά Σύνοδο; Αποζηµιώστε τους. Δώστε το ισόποσο από αυτό
που χάνουν οι δήµοι.
Κάνατε µία διόρθωση σήµερα για τα κυλικεία. Να κάνω µια
µικρή επισήµανση. Πρέπει να δείτε την περίπτωση των περιπτέρων και των περιπτερούχων.
Δεν µπορεί εκείνοι που νοικιάζουν περίπτερα από τους δήµους
να είναι εκτός τέτοιων πολιτικών που αυτήν τη στιγµή ασκούνται
οριζόντια, σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλη την ελληνική
πραγµατική οικονοµία. Και βέβαια, πάλι χωρίς απώλεια εσόδων
από τους δήµους.
Πριν από λίγο είδα έχει βγει µία καταγγελία σήµερα από την
ΚΕΔΕ, γιατί πήγατε, λέει, και τους πήρατε κάποια εκατοµµύρια,
τα δώσατε στην ΕΕΤΑΑ, χωρίς εκείνοι να έχουν συµφωνήσει και
σας καταγγέλλουν.
Λοιπόν, τελευταία αναφορά είναι για το σύνολο εκείνων των
διατάξεων που σχετίζονται µε τον ορισµό διοικήσεων. Εκεί και
αν είναι η φαυλότητα σε όλο της το µεγαλείο. Και καλά, αφού
θέλετε να κάνετε κοµµατικές, ρουσφετολογικές επιλογές στις διοικήσεις των δηµοσίων οργανισµών, γιατί πάτε τώρα εδώ και
προκαλείτε όποιον διαβάζει ότι οι επιλογές των διοικήσεων θα
γίνονται από όργανο, στο οποίο την πλειοψηφία, τα τρία µέλη θα
τα ορίζει η Κυβέρνηση; Ποιον κοροϊδεύετε; Ποιος µπορεί να πειστεί; Και µιλάτε στο όνοµα της αξιοκρατίας και δεν συµµαζεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να σας δώσω και τα
έξι λεπτά της δευτερολογίας σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ναι, να µου τα δώσετε, κύριε Πρόεδρε.
Και το χειρότερο από όλα, κύριε Θεοδωρικάκο, είναι ότι όχι
µόνο οργανώνετε αυτή τη µέθοδο, την οποία έχετε κάνει επιστήµη της αναξιοκρατίας και της φαυλότητας στην επιλογή των
διοικήσεων, αλλά ευτελίζετε και το ΑΣΕΠ. Το µετατρέπετε σε ένα
«κερασάκι στην τούρτα», σε ένα διακοσµητικό στοιχείο. Βάζετε
επικεφαλής αυτής της επιτροπής που θα ορίζετε εσείς -µε κοµµατικά κριτήρια-, λέει, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του
ΑΣΕΠ. Υπάρχει µεγαλύτερος ευτελισµός από αυτόν για αυτήν
την ανεξάρτητη αρχή;
Έχετε πάρει φόρα και δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο. Όλα τα
ευτελίζετε. Μεταρρυθµίσεις λέτε, αξιοκρατία λέτε, ΑΣΕΠ λέτε,
πανελλήνιες λέτε. Μα οι πανελλήνιες, σας το είπα και προηγουµένως, µόνο ανέκδοτο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώσατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, έχω να πω και κάτι για την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, εµείς, όπως είχαµε πει το πρωί, σας δώσαµε την ευκαιρία να αποδείξετε αν έχετε πραγµατικά µια ειλικρινή βούληση
σε τέτοια θέµατα όπως είναι αυτά που σχετίζονται µε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, να υπάρξει ένα άλλο πολιτικό ήθος, ένας
άλλος πολιτικός πολιτισµός, µία άλλη πολιτική κουλτούρα στη
διαχείριση αυτών των θεµάτων. Και µάλιστα, ήρθαµε εδώ και δεν
σας φέραµε έτοιµη τροπολογία. Σας είπαµε φτιάξτε την εσείς.
Φτιάξτε την εσείς, να συνεννοηθούµε, να συναποφασίσουµε. Και
εσείς τι κάνατε; Ουσιαστικά, πήρατε την ευθύνη να αρνηθείτε
αυτό το οποίο εµείς σας προτείναµε.
Αποδείχτηκε ότι είναι αρµοδιότητα αποκλειστικά πλέον του
Υπουργείου Εσωτερικών να πάρει αυτή τη νοµοθετική πρωτο-
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βουλία. Και όσο και αν σήµερα προσπαθήσατε να αποφύγετε,
για λόγους πολιτικού εγωισµού, ο οποίος όµως δεν συµβαδίζει
µε την πολιτική σοβαρότητα ούτε την πολιτική υπευθυνότητα, να
εγκρίνετε µια τέτοια τροπολογία, τι θα γίνει; Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Εδώ θα έρθετε. Θα φέρετε διάταξη στον εκλογικό
νόµο, όπου θα συµπεριλάβετε τα αδικήµατα, τα όσα αδικήµατα,
που σίγουρα µέσα σε αυτά θα περιλαµβάνεται και το αδίκηµα
της σύστασης και διεύθυνσης και συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, και µέσω αυτού θα προχωρήσει η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων στα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Αυτό θα γίνει µια µέρα. Εκτός πια αν εσείς
αποφασίσετε ούτε καν αυτό να καθιερώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε καταθέσει µία συγκεκριµένη τροπολογία. Και όσοι το
πρωί αντιδρούσαν, κάποιοι από αυτούς που αντιδρούσαν, τέτοια
τροπολογία, τέτοιας κατεύθυνσης και τέτοιας νοµοθετικής συλλογιστικής τροπολογία κατέθεσαν µόνο για τη Χρυσή Αυγή. Μία
τροπολογία που όποιος θέλει ειλικρινά να σταθεί στο πρόβληµα
που υπάρχει αυτή τη στιγµή, καταλαβαίνει ένα πράγµα: Ότι µε
την τροπολογία που εµείς έχουµε καταθέσει, επιτυγχάνεται ο πολιτικός θάνατος αυτής της εγκληµατικής οργάνωσης, γιατί στερείται και θα στερηθεί διά βίου τα πολιτικά δικαιώµατα, την
οποία, βεβαίως, εµείς την έχουµε θέσει στην κρίση -τώρα πια δεν
µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά- του Υπουργού. Βεβαίως,
έχει ήδη τεθεί και στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας, που είµαστε βέβαιοι ότι θα υποδεχθεί µε πολύ θετικό τρόπο αυτή την
πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Είναι απολύτως συνειδητή επιλογή όχι µόνο του κ. Ραγκούση,
αλλά απ’ ό,τι φαίνεται της ηγεσίας του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης η συνεχής πόλωση, η επιχείρηση τεχνιτών
διαχωριστικών γραµµών. Και σ’ αυτόν τον αγώνα προφανώς ο κ.
Ραγκούσης πρωτοστατεί, κατασκευάζοντας έναν δικό του παράλληλο κόσµο. Ζει µε τις αναµνήσεις του, ζει µε το παρελθόν
του. Θυµήθηκε το 2008, για να µας πει κάτι για την ιθαγένεια και
για να µας πει στο τέλος της ηµέρας ότι δεν µπορεί να γίνουν
πανελλήνιες εξετάσεις για τους αλλοδαπούς, προκειµένου µε δίκαιο, αντικειµενικό και ισότιµο τρόπο το 2021 να µπορούν να γίνουν Έλληνες αυτοί που το αξίζουν. Καταπληκτική επιχειρηµατολογία, κύριε Ραγκούση. Συγχαρητήρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ξέρετε τι σηµαίνει πανελλήνιες εξετάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Νοµίζω ότι έχετε καταφέρει να γίνετε δίδυµος του κ. Πολάκη. Ειλικρινά, πάτε καλά.
Σε ό,τι αφορά στην ερώτηση που µου κάνατε, θέλω να σας πω
ότι, όπως γνωρίζετε, ο νόµος που ισχύει σήµερα για τα παιδιά των
αλλοδαπών είναι ο 4332/2015. Αν θυµάµαι καλά, Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο κ. Βούτσης. Δεν σκοπεύουµε να αλλάξουµε τα κριτήρια. Έχω µία απορία: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια
γιατί δεν έφτιαξε διευθύνσεις στην Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας,
προκειµένου να διευκολύνει τα παιδιά των µεταναστών να περνούν
πιο γρήγορα και κανονικά την πολιτογράφηση τους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η ευαισθησία σας δεν ήταν όση έπρεπε τεσσεράµισι χρόνια;
Δεν προλάβατε, κύριε Ραγκούση; Όχι εσείς προσωπικά, το
κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κυβερνούσε τη χώρα. Αυτά σε ό,τι
αφορά στο συγκεκριµένο θέµα που µε ρωτήσατε.
Και επειδή σας βλέπω ότι επιµένετε τόσο πολύ για τη Χρυσή
Αυγή, κατ’ αρχάς στην οµιλία µου σας είπα ότι αυτό που έχει σηµασία είναι ο ελληνικός λαός να αποµονώσει συστηµατικά και για
πάντα οποιονδήποτε εκφράζει και εκπροσωπεί ακραίες φασιστικές, ναζιστικές αντιλήψεις και συµπεριφορές. Οποιονδήποτε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε. Δεν µπορούµε να επαναπαυόµαστε. Μετά από τον θάνατο,
µετά από τη δολοφονία αυτού του παλικαριού, του Παύλου
Φύσσα, η Χρυσή Αυγή πήρε πεντακόσιες χιλιάδες ψήφους, κύριε.
Αυτό θα έπρεπε να µας απασχολεί όλους και να µην καθαρίζουµε
µε εύκολες αλληλοκατηγορίες.
Εάν, λοιπόν, κάποιος αφήνει, για παράδειγµα, µια εγκληµατική
οργάνωση εκτός, όλους τους υπόλοιπους φασίστες ποιος θα
τους αφήνει εκτός Κοινοβουλίου; Ο ελληνικός λαός µε την ψήφο
του. Και αυτή είναι µία δουλειά όλων µας, κύριοι.
Γι’ αυτό σας λέω: Εσείς µιλάτε για µια άλλη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτή περιγράφατε και αµφιβάλλω αν υπήρχε και ποτέ έτσι όπως
την περιγράψατε. Δεν µιλάτε για τη Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και θέλω να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να σας το πω αυτό, κύριε.
Εγώ θέλω να σας το πω. Αυτή η παράταξη έχει πολύ στέρεες
ρίζες, γιατί στις εποχές που πάρα πολλοί έλεγαν όχι στο να µπει
η χώρα στην Ευρώπη, ο ηγέτης της, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, πήρε µια σοφή, όπως αποδείχθηκε, απόφαση και οδήγησε
τη χώρα σε ασφαλή ύδατα και σε µια βιώσιµη και σοβαρή προοπτική. Αυτή που σήµερα την αναγνωρίζουµε όλοι µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Χρησιµοποιώ και εγώ τον επόµενο χρόνο
µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ολοκληρώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η παράταξη, λοιπόν, έχει στέρεες ρίζες, γιατί στα στρατηγικά θέµατα έκανε πολύ νωρίς τις σωστές επιλογές. Έχει και
άλλο ένα πλεονέκτηµα. Ξέρει να πορεύεται όντας ενωµένη, να
διευρύνει τις δυνάµεις της, να ανανεώνει τις ιδέες της και να προσαρµόζεται στις εξελίξεις. Αυτό δεν βλέπω να το έχουν και πολλοί άλλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και αυτό είναι το µυστικό
της επιτυχίας της Νέας Δηµοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας ο κ. Παφίλης. Ωστόσο, για να προχωράει η διαδικασία,
δέχθηκε να δώσουµε τον λόγο πρώτα στον κ. Ζήση Τζηκαλάγια
από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Καστοριά, η οποία αυτή
την εποχή είναι πολύ όµορφη για όποιον την επισκεφθεί.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπευα να το αποφύγω, αλλά
δεν µπορώ µετά και τον προλαλήσαντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να µην αναφερθώ στην πρωινή συνεδρίαση
που την παρακολουθούσα από το πρωί και να κάνω δύο επισηµάνσεις.
Σήµερα, ο ΣΥΡΙΖΑ διά του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου
χαρακτηρίστηκε από υποκριτική και παρελκυστική τακτική, όπως
σωστά είπε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι δυνατόν
να χάσουµε µιάµιση ώρα κοινοβουλευτικού χρόνου που θα µιλούσαν οι Βουλευτές. Ειπώθηκαν περίεργα πράγµατα. Εµείς ως
Νέα Δηµοκρατία αισθανόµαστε θεµατοφύλακες της συνταγµατικής επιταγής για τη διάκριση των εξουσιών. Η δικαιοσύνη είναι
ελεύθερη και ανεξάρτητη. Και χθες, απονεµήθηκε δίκαια.
Δεν µπορώ όµως να µην καταθέσω την περηφάνια που αισθανόµαστε, γιατί Πρωθυπουργός κυβέρνησης που τον πρώτο λόγο
είχε η Νέα Δηµοκρατία προφυλάκισε τους εγκληµατίες, όπως
αποδείχθηκε από τη χθεσινή τελική απόφαση και επίσης, µε Πρωθυπουργό και επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας οδηγηθήκαµε
στην τελεσίδικη απόφαση της καταδίκης των εγκληµατιών.
Δεύτερον, δεν µπορώ να µην επισηµάνω ότι το πρωί στη συνέχεια, ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ζήτησε, ουσιαστικά, η χθεσινή ηµέρα, η σπουδαία µέρα να θεωρηθεί εθνική
γιορτή. Νοµίζω, όµως, ο ορισµός της εθνικής γιορτής είναι µια
γιορτή, η οποία ενώνει όλο το ελληνικό έθνος. Ωραία, λοιπόν, ας
περιµένουµε ακόµα λίγο καιρό να προχωρήσουν και οι δίκες που
αφορούν στους εγκληµατίες που σκότωσαν τρεις ανθρώπους και µία από τους τρεις ήταν έγκυος- στην Τράπεζα Marfin πριν
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από δέκα χρόνια και τότε ίσως να συζητήσουµε για κάποια καθιέρωση γιορτής.
Έλεγα, κύριε Υπουργέ, από τα φοιτητικά µου χρόνια ότι εµείς
ως φιλελεύθερη Κεντροδεξιά παράταξη αισθανόµαστε ότι ισαπέχουµε από τον µαύρο και τον κόκκινο φασισµό. Θέλω να πω
σε αυτό ότι και σήµερα ώριµα λέω ότι αισθάνοµαι απέχθεια από
τις εκτροπές που προκαλεί το φάσµα εκείνο που είναι στο µαύρο
από τη µια µεριά, αλλά και από την άλλη, το φάσµα εκείνο το
ολοκληρωτικό, το φασιστικό που έχει κάποιες αποχρώσεις του
κόκκινου.
Έρχοµαι στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη που είναι πραγµατικά ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Ασχολείται µε πάρα πολλά
θέµατα. Δεν µπορούµε, όµως, να µην εστιάσουµε στο ότι το
κύριο θέµα του, κύριε γενικέ γραµµατέα της ιθαγένειας, είναι η
τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Ασχολείται
το νοµοσχέδιο µε την αξιοκρατική επιλογή στελεχών στον δηµόσιο τοµέα, όπως και µε ρυθµίσεις που οδηγούν στην εύρυθµη
λειτουργία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αν θέλουµε να δώσουµε µια λέξη, εκσυγχρονισµός πλέον θα
χαρακτηρίζει τον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας και τη διαδικασία από εδώ και πέρα, αξιοκρατία περισσότερη στην επιλογή
των διοικήσεων και ενίσχυση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ειπώθηκαν για τον Κώδικα Ιθαγένειας οι τρεις κατηγορίες
αυτών που αφορούν. Εγώ εστιάζω περισσότερο στα παιδιά
εκείνα των µεταναστών που είτε ήρθαν πολύ µικρά είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Να
θυµίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε πολύ µεγάλη ταλαιπωρία.
Κάθε χρόνο είχαµε πάνω από τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις. Είχαµε
έξι χρόνια καθυστερήσεις, παράβολο και µετά από καιρό έπαιρναν την απάντηση από τις δεκαεννέα επιτροπές που λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν.
Η Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας αυτής της Κυβέρνησης αξιοποίησε τη µελέτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και κατέληξε σε
ένα νοµοθέτηµα που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα, ισονοµία και ταχύτητα. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κατάργηση των επιτροπών πολιτογράφησης και η καθιέρωση στη
θέση αυτών δύο φορές τον χρόνο πανελλαδικών εξετάσεων µε
πιστοποιητικό γνώσεων πολιτογράφησης. Εννοείται να γνωρίζουν ελληνικά Β’ Γυµνασίου, γεωγραφία, ιστορία και πολιτισµό
της χώρας.
Εξυπακούεται ότι θα γίνεται έλεγχος -και το τονίζω- να έχουν
όλοι αυτοί λευκό ποινικό µητρώο. Γίνεται ιδιαίτερη µέριµνα για
ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, ηλικιωµένους, ανάπηρους, δυσλεκτικούς.
Να πω ότι για τα παιδιά των µεταναστών εξυπακούεται ότι από
τη στιγµή που φοίτησαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν
χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό ότι µπορούν να είναι Έλληνες
πολίτες, αφού µετείχαν της ελληνικής παιδείας όλα τα χρόνια
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως λέει και ο Ισοκράτης. Άρα, λοιπόν, έχουµε έναν ανασχεδιασµό της διαδικασίας πολιτογράφησης για να έχουµε εξάλειψη των πηγών της διαφθοράς και των
πελατειακών πολιτικών.
Αυτά που θεσπίζουµε στο δεύτερο κεφάλαιο, µε τα κριτήρια
και τη µοριοδότηση στην επιλογή στελεχών της διοίκησης, αποτελούν µια καίρια συµπλήρωση στη νοµοθετική πρωτοβουλία
που έχει η Κυβέρνησή µας -και ήταν από τις πρώτες- για το επιτελικό κράτος. Διότι πολλοί µας λένε: «Το ψηφίσατε». Το λοιδορούσαν αυτό το σπουδαίο νοµοθέτηµα που είχαµε φέρει τότε.
Ξέραµε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσει κάποιος τις αγκυλώσεις και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό το νοµοθέτηµα είναι µια πορεία µπροστά και σε αυτό.
Έχουµε µια θεσµική επανεκκίνηση της δηµόσιας διοίκησης.
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Εξασφαλίζουµε την κινητικότητα στο έκτακτο προσωπικό των
ΟΤΑ. Αντιµετωπίζουµε τη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης, τις επείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες.
Είναι σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, που κάνετε τη θεσµοθέτηση
της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήµατος του
Υπουργείου Εσωτερικών µε το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού
Ελληνικού Δηµοσίου από τη µία µεριά και από την άλλη, µε την
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας. Είναι σηµαντικό που πρέπει να έχουµε επικαιροποίηση των στοιχείων των µητρώων ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο. Ξέρουµε πολύ καλά από την
πορεία µας την πολιτική ότι πάρα πολλές υπηρεσίες, προϊστάµενοι υπηρεσιών, πολλές φορές δεν γνώριζαν πόσους υπάλληλος
είχαν και πού βρισκόταν ο καθένας. Αυτό, λοιπόν, θα πάρει ένα
τέλος. Έχουµε και άλλα θέµατα, όπως ρυθµίσεις υπηρεσιακών
συµβουλίων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο χρόνος είναι λίγος.
Είναι πολύ σηµαντικό το ότι δίνουµε λύση µε την παράταση
των συµβάσεων στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Πριν από λίγο καιρό,
υπήρχε ο διαφανής διαγωνισµός µέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού. Μέχρι, όµως, να τελειώσουν οι διαδικασίες
παρατείνουµε τις συµβάσεις αυτών που είναι ήδη µέσα.
Άρα, λοιπόν, αυτό το νοµοθέτηµα συνιστά µια σηµαντική τοµή,
γιατί µέσω αυτού προβάλλεται επικαιροποιηµένη και ανανεωµένη
η εικόνα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, µια εικόνα που ενώνει το χθες µε το σήµερα, σεβόµενοι καθετί ιστορικό που παραδίδεται και κληροδοτείται σε εµάς. Από την άλλη µεριά, εµείς
ενστερνιζόµαστε καθετί νεωτεριστικό, αφού πρώτα το φιλτράρουµε και το αξιολογήσουµε.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι σε αυτόν τον εκσυγχρονισµό και στην
πρόοδο δίνουµε το παρόν σήµερα, αναπροσαρµόζουµε στα νέα
δεδοµένα που οι καιροί επιτάσσουν. Είµαστε περήφανοι ως εκπρόσωποι αυτού του τόπου και αυτής της παράταξης που ψηφίζοντας αυτό το νοµοσχέδιο επικροτούµε τη διαφάνεια και
προσθέτουµε µια ακόµη σφραγίδα ώθησης στον εξυγιαντικό εκσυγχρονισµό της κοινωνίας µας και της δηµόσιας διοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζηκαλάγια.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωρικάκος για να καταθέσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτουµε δύο νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Να γραφτεί στα Πρακτικά, παρακαλώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Φυσικά, θα µοιραστούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Γίνονται δεκτές οι κάτωθι Βουλευτικές τροπολογίες: Η µε γενικό
αριθµό 499 και ειδικό 55, η µε γενικό αριθµό 489 και ειδικό 48,
όπως τροποποιείται για νοµοτεχνικούς λόγους. Η µε γενικό
αριθµό 507 και ειδικό 63, ειδικότερα το δεύτερο και το τρίτο
άρθρο. Το πρώτο άρθρο κατατίθεται ως νοµοτεχνική, όπως είπα
πριν και γενικό αριθµό 510 και ειδικό 66.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Παφίλη, θα κάνετε άλλη µία παραχώρηση για τον κ. Κωνσταντινόπουλο από το Κίνηµα Αλλαγής, διότι µετά πρέπει να µε
αντικαταστήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είµαστε εδώ για
να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα
ήθελα να ξεκινήσω µε ένα θέµα που αφορά, κύριε Υπουργέ, στη
σύσταση των αναπτυξιακών οργανισµών, δηλαδή στη δυνατότητα µετεξέλιξης του θεσµού των αναπτυξιακών εταιρειών που
είχαν τοπική συµβολή σε αναπτυξιακούς οργανισµούς.
Μετά από πολλά, αλλάξατε πάρα πολλά ζητήµατα, θέλω να
θέσω, όµως, δύο ζητήµατα, τα οποία κατά την άποψή µου είναι
πάρα πολύ σηµαντικά.
Πρώτο είναι: Πώς γίνεται ένας δήµος να είναι µέτοχος σε δέκα
αναπτυξιακές και να έχουν όλες έδρα στην Αθήνα; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κι αν δεν θέλετε να ακούσετε εµάς, ακούστε τους
δικούς σας περιφερειάρχες. Δηλαδή, θα είναι δήµοι οι οποίοι θα
είναι σε δεκαπέντε αναπτυξιακές µαζί και θα έχουν έδρα και την
Αθήνα; Εντάξει, τότε τι την θέλουµε την περιφέρεια;
Κύριε Υπουργέ; Μην κάνουµε από την πίσω πόρτα διαδικασίες
που νοµίζω ότι δεν θέλετε να τις επιτρέψετε να γίνουν και το κατανοείτε ότι δεν πρέπει να γίνουν. Ακούστε τον κ. Αµανατίδη, αν
δεν θέλετε εµένα, ο όποιος είναι εξπέρ σε αυτά.
Και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει το εξής:
Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σ’ αυτήν την κατάντια να µιλήσει για συγκεκριµένες αναπτυξιακές, που µία από αυτές είναι και στην Πελοπόννησο, στις οποίες έχουν συµβάλλει τα πάντα. Πριν λίγο καιρό
έτρεχαν από πίσω τους τα προγράµµατα για τους µετανάστες, για
τους πρόσφυγες. Τώρα εκδίκηση! Να τους στοχοποιήσουµε! Ό,τι
δεν ελέγχεται από εµάς το στοχοποιούµε είτε είµαστε στην αντιπολίτευση είτε είµαστε στην κυβέρνηση. Μην το επιτρέψετε. Μην
επιτρέψετε να υπάρξει διαπλοκή όπου ένας δήµος θα είναι µέτοχος σε δέκα εταιρείες, όπως δεν το επιτρέψατε για τον ΦΟΔΣΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα, όµως, να
µείνω µόνο σε αυτή τη διαδικασία. Σήµερα είναι µια ιστορική
µέρα για όλους εµάς που ξεκινήσαµε στην πολύ δύσκολη πορεία
του 2009, αλλά και για δεκάδες συναδέλφους που δεν επέλεξαν
την εύκολη λύση, να πάρουν την καρέκλα τους και να την πάνε
αλλού. Έχουµε πολλές εµπειρίες να µοιραστούµε για το δικαστικό αποτέλεσµα, αλλά και τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. Τα
βιώσαµε όλα εµείς και οι οικογένειές µας. Βιώσαµε τη βία. Βιώσαµε τι συνέβη τα προηγούµενα χρόνια.
Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις και υπήρξαν αυθόρµητες αντιδράσεις από κόσµο ο οποίος σε µια πρωτόγνωρη κατάσταση έβλεπε
δυσκολίες στη ζωή του. Όµως, κύριοι, δεν ήταν όλα αυθόρµητα.
Ήταν οργανωµένα και δεν θέλω σε καµµία περίπτωση να τσουβαλιάσω πολιτικά κόµµατα, αλλά θα τσουβαλιάσω πολιτικές τις
οποίες χρησιµοποίησαν µε τον ίδιο τρόπο. Και εξηγούµαι.
Γιατί η βία και η Χρυσή Αυγή; Γιατί η κοινωνία µας και οι πολιτικές οµάδες, τα κόµµατα, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο. Σταµάτησαν
να θεωρούν παράνοµο το πέταγµα του µπουκαλιού στον πολιτικό, το γιαούρτωµα, το να χτυπάνε τον πανεπιστηµιακό, τον µετανάστη. Θεωρούσαν ότι ο πιο δυνατός µπορεί να κάνει το κέφι
του. Κι έτσι ήρθε η Χρυσή Αυγή στον Άγιο Παντελεήµονα να
παίρνει τις γιαγιάδες. Και µετά ήρθαν τα µνηµόνια.
Κι εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι που είναι σήµερα στη
Βουλή, µαζί µε τους χρυσαυγίτες έφτιαχναν κρεµάλες για τους
Βουλευτές και έλεγαν: «Να καεί, να καεί η Βουλή». Και τότε στην
πλατεία ήταν πάρα πολλοί µαζί.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
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Αλλά δεν έµειναν εκεί. Μία από τις στιγµές που αµαύρωσαν
την ιστορία της χώρας είναι τα γεγονότα που συνέβησαν στη
Θεσσαλονίκη, όταν σταµάτησε η παρέλαση. Και τότε ήταν δύο
οµάδες αυτές που σταµάτησαν την παρέλαση. Από τη µια ήταν
η οµάδα των χρυσαυγιτών και από την άλλη η οµάδα του κ. Καρανίκα, µετέπειτα στρατηγικού συµβούλου, ο οποίος πιάστηκε
από την Αστυνοµία γιατί συµµετείχε µε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι απάντησε ο κ. Κατρούγκαλος στον κ. Πάγκαλο στην ερώτηση: «Έχω δικαίωµα εγώ να έρθω στο πανεπιστήµιο σας και να
εκφράσω τις απόψεις µου υπέρ της υφιστάµενης πολιτικής που
ασκείται από την κυβέρνηση της χώρας;»; «Βεβαίως έχετε το δικαίωµα. Μπορεί να σας γιουχαΐσουν καθώς θα έρχεστε, άλλωστε
όποιος εκτίθεται στην πολιτική θα πρέπει να απολαµβάνει του
επαίνου, όταν του χρειάζεται, του ψόγου, ακόµη και της καζούρας, όπως σας αξίζει εσάς, κύριε Πάγκαλε.».
Μετά από δύο χρόνια δεν µπόρεσε να πάει να µιλήσει στην Καλαµάτα. Και όπως έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης: «Όποιος ουρεί
στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια είναι για να µην ξανασυµβούν, αλλά οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας, οι οποίες συµµετείχαν µε διάφορους
τρόπους, πρέπει να ζητήσουν δηµόσια συγγνώµη -όχι από εµάςγια το µίσος και το εµφυλιοπολεµικό κλίµα που δηµιούργησαν τα
τελευταία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω κάτι που δεν
έχει σχέση µε τον ποινικό κώδικα. Τα είπαν όσοι ήταν να τα
πούνε. Κάποιοι έχουν µια συνέχεια και µια πορεία. Το 2001 προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 187 που δικάστηκε σήµερα η εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Το έφερε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία τις τελευταίες µέρες ξεχνά να µιλήσει για
το 2013 αυτοί που µίλησαν πρώτοι για τη Χρυσή Αυγή ήταν οι
Βαγγέλης Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ. Κατανοώ ότι θέλουν να πάρουν το τίµηµα. Δεν γίνεται, όµως, έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτοι µιλήσαµε γι’ αυτό και τα τότε δηµοσιεύµατα έλεγαν ότι ήµασταν πολύ επιθετικοί.
Κατανοώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που µιλάνε πολλές
φορές γι’ αυτά που συνέβησαν στο συλλαλητήριο για το σκοπιανό και όλα αυτά. Εµείς τα έχουµε καταγγείλει και δεν πρόκειται να µπούµε σε αυτή τη διαδικασία. Εµείς δεν ήµασταν ούτε µε
τους «αγανακτισµένους» και µε τα νερά και µε όταν έστειλαν τον
Δηµήτρη Κωνσταντόπουλο στο νοσοκοµείο οι «αγανακτισµένοι»
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ούτε όταν τα έκαναν µε το συλλαλητήριο οι υπόλοιπες οµάδες.
Τελειώνω µε κάτι που νοµίζω είναι προφητικό. Θα έρθει µια
µέρα που ο κ. Τσίπρας θα ξυπνήσει και δεν θα µπορέσει να αντέξει τα αποτελέσµατα της αθλιότητας µε την οποία πολιτεύτηκε
όλα αυτά τα χρόνια. Όπου και να τον «πιάσεις», δεν µπορείς να
τον δικαιολογήσεις. «Καλός ο καιροσκοπισµός, καλός ο τυχοδιωκτισµός, καλή η ιδιοτελής προσέγγιση της πολιτικής, αλλά τα
αποτελέσµατα έρχονται στο τέλος και το τέλος θα είναι κακό».
Δεν το είπα εγώ, το είπε σήµερα ο άνθρωπος που εκπροσωπεί
τον κ. Τσίπρα στην Αίθουσα, ο κ. Γιάννης Ραγκούσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Κύριε Παφίλη, να σας ενηµερώσω ότι κάναµε ένα µικρό «κούρεµα» του χρόνου και πιστεύω να το σεβαστείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλοι µίλησαν από δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δώδεκα έχετε, αλλά
θα βάλω και τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα βρήκατε την ώρα να το πείτε;
Αν θέλετε, διακόψτε µε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σε µένα δεν έχετε δείξει ποτέ σεβασµό και το έχω παράπονο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ
σας εκτιµώ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι είναι αδύνατον σήµερα να µην ξεκινήσουµε, παρ’ ότι έγινε η συζήτηση το πρωί, µε
το θέµα της Χρυσής Αυγής. Θα επαναλάβω ορισµένα πράγµατα,
γιατί η επανάληψη είναι η µήτηρ της µαθήσεως, όχι για την Αίθουσα, αλλά κυρίως για έξω και όσους µπορεί να µας βλέπουν.
Θα λέγαµε πρώτα απ’ όλα να σταµατήσει η προσπάθεια -ας το
πω όπως το λέτε, παρότι εµείς δεν συµφωνούµε- κεφαλαιοποίησης της σωστής απόφασης του δικαστηρίου που χαρακτηρίζει
εγκληµατική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή, πολύ περισσότερο που
δεν ακούστηκε ίχνος, κύριε Υπουργέ, αυτοκριτικής από τα άλλα
κόµµατα. Κανένας δεν βγήκε, δεν είχε το µπόι και το θάρρος να
πει: «Ναι, κάναµε λάθος. Υποτιµήσαµε» ή οτιδήποτε τέλος πάντων.
Κανένας δεν το είπε αυτό, για τη στάση που είχαν τα άλλα κόµµατα απέναντι στη Χρυσή Αυγή.
Σε ό,τι µας αφορά, γιατί αλήθεια δίκασε το δικαστήριο, αλήθειες λέµε κι εµείς, από την πρώτη στιγµή, από θέσεις αρχών τοποθετηθήκαµε
χαρακτηρίζοντας
ναζιστική,
φασιστική,
εγκληµατική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και µέσα στη Βουλή και
έξω από τη Βουλή. Και πρέπει να θυµηθείτε όλοι σας, όσοι ήσασταν και όσοι δεν ήσασταν, την αντιµετώπιση που είχαµε και από
τον Προεδρεύοντα της Βουλής. Και επειδή έτυχε εκ µέρους του
ΚΚΕ να είµαι αυτός που έκανε αυτήν την αναφορά µέσα στη
Βουλή, µε επανέφερε να σταµατήσω τους χαρακτηρισµούς. Φυσικά συνέβη το αντίθετο. Τα είπα πιο δυνατά.
Θα πρέπει να θυµηθούν όλοι τις µεγάλες αντιπαραθέσεις και
συγκρούσεις του ΚΚΕ να µην προσκαλούνται τα φασιστικά τέρατα σε εκδηλώσεις, πράγµα που στελέχη άλλων κοµµάτων -µε
εξαιρέσεις, βέβαια-, δεν το έκαναν και δεν το κάνουν, όπως και
όλες οι κυβερνήσεις.
Απευθύνοµαι και στον ΣΥΡΙΖΑ που σήκωσε τη σηµαία ψηλά.
Όταν είπα στον κ. Βίτσα: «Γιατί καλείς τους χρυσαυγίτες στο Καστελόριζο;», είπε: «Γιατί είναι θεσµικό κόµµα». Αυτή ήταν η απάντηση. Και πήγατε εσείς και οι χρυσαυγίτες.
Τα ίδια συνέβησαν και σε δήµους, σε µαζικούς φορείς, παντού.
Τα ίδια συνέβησαν και στον δήµο τώρα αυτές τις µέρες -και θα
τα πω έτσι δυνατά αυτές τις µέρες- όταν ο Δήµαρχος του Περάµατος -ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι και έτσι είναι- έβαλε και έσβησαν
συνθήµατα κατά της Χρυσής Αυγής. Συνελήφθηκε δηµοτικός
σύµβουλος δικός µας στην Αρτέµιδα. Φυσικά παρενέβη και το
Υπουργείο, για να είµαι ειλικρινής, και απελευθερώθηκε αµέσως,
γιατί πήγε και έσβησε εµετικά χρυσαυγίτικα συνθήµατα έξω από
το σχολείο.
Εποµένως, δεν είναι µικρής σηµασίας αυτά που λέω ούτε τα
λέµε για να δικαιωθούµε. Δεν έχουµε και ανάγκη άλλωστε.
Όµως, έχουν σηµασία οι αντιπαραθέσεις οι ιδεολογικές από την
πλευρά του ΚΚΕ, που από θέσεις αρχής και χωρίς να παίζει πολιτικά παιχνίδια, που έπαιξαν όλα µηδενός εξαιρουµένου τα
αστικά κόµµατα, αντιπαρατέθηκε και σκληρά, µάλιστα, µε τη
Χρυσή Αυγή όχι µόνο µέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω -και
µέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή- όταν οι άλλοι
σιωπούσαν, όταν στελέχη σας καµάρωναν και τους καλούσαν σε
όλες τις εκδηλώσεις. Θα πω παρακάτω.
Ρωτάµε, λοιπόν: Αλήθεια, εσείς που βγαίνετε στα κεραµίδια
δεν γνωρίζατε τι είναι και τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή ανεξάρτητα
αν την ψήφισε ο ελληνικός λαός; Δεν διαβάσατε τα έντυπά τους;
Ποτέ δεν διαβάσατε που είχαν τον Χίτλερ πρωτοσέλιδο, που
είχαν όλους τους φασίστες δολοφόνους και τους υµνούσαν στην
επέτειο του θανάτου τους και λοιπά; Δεν γνωρίζατε την ιδεολογία
τους; Δεν βλέπατε, δεν ακούγατε τις οµιλίες των στελεχών τους;
Σε όλους σας απευθύνοµαι, σε εσάς.
Δεν ακούγατε τον Μιχαλολιάκο που τροχούσε τη λόγχη στο
πεζοδρόµιο, που έλεγε ότι «είµαστε η γενιά των ηττηµένων του
1945»; Δεν τα ξέρατε όλα αυτά; Δεν ξέρατε το ξεσάλωµα κυριολεκτικά; Δεν βλέπατε πώς λειτουργούσαν; Έµπαιναν σε λαϊκές
αγορές, έκαναν µπλόκα στον Άγιο Παντελεήµονα, εκβίαζαν τους
Πακιστανούς και µε νταβατζιλίκι τους έπαιρναν λεφτά, αλλιώς
«θα σε κάψουµε», τους έδερναν, τους µαχαίρωναν. Οι τηλεοράσεις τα έδειχναν όλα.
Εσείς τι κάνατε αλήθεια και τώρα βγαίνετε στα κεραµίδια;
Εννοώ και εσείς. Αφήστε τα αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέω, λοιπόν, ότι όλα αυτά τα ξέρατε. Γνωρίζατε το τι έκαναν
και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα; Γιατί αυτή η ολιγωρία;
Δεν θα ζητήσετε ένα συγγνώµη; Δεν θα πείτε ότι κάνατε λάθος;
Όλες οι κυβερνήσεις.
Μείναµε εµείς να είµαστε το µαύρο πρόβατο, όπως λέγατε.
Ευτυχώς, που είχαµε σηκώσει σηµαία και λέγαµε ότι είναι υπόθεση µεγάλη και δεν πρέπει να υποτιµηθεί.
Θέλετε, λοιπόν, επειδή ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη, µε
αυτήν την έπαρση -κατεβείτε λίγο από το καλάµι- να σας διαβάσω δηλώσεις στελεχών όλων των κοµµάτων σχεδόν για τη
Χρυσή Αυγή -και Βουλευτών και κορυφαίων, µάλιστα, δηµοσιογράφων που είναι στην παράταξή σας- τι έλεγαν τότε για τη
Χρυσή Αυγή; Να σας διαβάσω ή να σας πω ή να µπείτε στο
Youtube και να τα βρείτε, γιατί υπάρχουν ευτυχώς οι διάφοροι
επιφανείς δηµοσιογράφοι, κορυφαίοι, που καλούσαν τους χρυσαυγίτες σε συνεντεύξεις; Και γιατί σταµάτησε αυτή η ιστορία;
Θα τα πούµε για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί εµείς αρνηθήκαµε να πάρουµε µέρος σε συζήτηση που θα συµµετέχει εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής και µας ακολούθησαν -αυτό είναι
θετικό- και τα άλλα κόµµατα µετά και γι’ αυτό εξαφανίστηκαν.
Μόνο η κρατική ΕΡΤ, κύριε Ραγκούση και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έλεγε: «Δεν µπορώ. Πρέπει να
τους βάλω τις οµιλίες, πρέπει να τους παρουσιάσω, γιατί είναι
θεσµικό κόµµα, εκλεγµένο στη Βουλή». Ναι ή όχι; Είναι αλήθεια
αυτά που λέµε;
Είναι αλήθεια, κύριε Τσιάρα, ή όχι; Κι, όµως, δεν βρίσκει κανένας να πει καµµία κουβέντα σήµερα για όλα αυτά. Και σήµερα
εµφανιστήκατε όλοι να οικειοποιηθείτε την πάλη κατά του φασισµού. Δεν θα πω ντροπή. Θα πω: «Κρείττον το σιγάν». Και καλύτερο είναι η αυτοκριτική απέναντι στον ελληνικό λαό.
Θα µπορούσα να µιλάω πολλή ώρα. Δεν µας αρέσει να αρχίσουµε την ονοµατολογία, ποιος είπε τι, πού, ούτε κάνουµε κουτσοµπολιό, πολιτική κριτική κάνουµε. Είναι σκληρή µεν, αληθινή
δε.
Άλλα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, θα αναφέρω. Η µεγάλη επιτυχία της Νέας Δηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων στην πορεία
είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια, σας ρωτάω και
εσάς και όλους σας: Δεν γνωρίζετε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στα λόγια, αλλά και στην πράξη, απέναντι
στον φασισµό; Δεν γνωρίζετε –και µην πείτε όχι- τη διαστρέβλωση, την πλαστογραφία της ιστορίας που κάνει στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο αθωώνοντας στην πραγµατικότητα τους
φασίστες;
Θα πω κάτι θετικό. Όταν ήρθε το πρώτο ψήφισµα το 2005,
σχεδόν όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πλην δύο υπέγραψαν
ένα κείµενο που φτιάξαµε εµείς, που καταδίκαζε αυτήν την προσπάθεια. Φτάνει αυτό;
Δεν γνωρίζετε ότι η Γερµανία, -η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµοκρατία έτσι;- αυτή που έχει και νόµο, που κυνηγάει τους ναζί, έδωσε
συντάξεις σε SSίτες καταδικασµένους για εγκλήµατα; Αν δεν το
ξέρετε, τότε ο καθένας πάει σπίτι του.
Δεν γνωρίζετε ότι στη Λετονία τα Waffen SS τους βάφτισαν
ήρωες, αυτούς που ένα ακραίο πράγµα ήταν ότι έπαιρναν αίµα
κάθε πρωί από επτά χιλιάδες παιδιά, τα οποία πέθαναν και τα
έστελναν στα γερµανικά στρατόπεδα; Δεν γνωρίζετε; Εµείς κάναµε ερωτήσεις µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκείνη την περίοδο.
Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν: «Δεν ανακατευόµαστε».
Δεν γνωρίζετε ότι διακόσιοι Γερµανοί στρατηγοί των SS και
της Βέρµαχτ υπηρετούσαν στο ΝΑΤΟ µετά το 1960, που ήταν καταδικασµένοι για εγκλήµατα πολέµου;
Δεν γνωρίζετε τη Συµφωνία του Μονάχου -κανένας δεν µίλησεπου έδωσαν στον Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία και τον αµόλησαν
για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση; Δεν τα γνωρίζετε;
Δεν γνωρίζετε την πλαστογραφία του Κατίν; Δεν γνωρίζετε
τόσα που έγιναν µετά το 1990 σε σηµείο χυδαίο, πρόστυχο, ασέβειας; Είκοσι εκατοµµύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, αυτή
που νίκησε τον φασισµό και πάνε να τους ταυτίσουν µε τους χιτλερικούς των SS; Πλήρης αποσιώπηση, διαστρέβλωση για την
άνοδο του Χίτλερ.
Δεν γνωρίζετε ποιος ανέβασε τον Χίτλερ -και µιλάτε για λαϊκι-
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σµούς και τέτοια πράγµατα- στην εξουσία; Δεν γνωρίζετε τη σύσκεψη –τα έχουµε πει- και την απόφαση των Γερµανών βιοµηχάνων -θα τα πω ξανά να τα ακούει η νεολαία, γιατί δεν µπορεί να
τα βρει αλλού. «KRUPP», «THYSSEN», «BOSCH» και άλλες γιγάντιες γερµανικές εταιρείες έκαναν σύσκεψη την προηγούµενη
µέρα και αποφάσισαν παράδοση της εξουσίας στον Χίτλερ. Την
εποµένη, οι τραπεζίτες, όλοι, Deutsche Bank και λοιπά της Γερµανίας αποφάσισαν να παραδοθεί η εξουσία στον Χίτλερ. Γιατί;
Γιατί πίστευαν ότι µπορεί να διεξάγει αυτόν το δολοφονικό, τον
απάνθρωπο πόλεµο που κόστισε πενήντα εκατοµµύρια νεκρούς
για να µοιράσουν ξανά την πίτα και η Γερµανία που είχε χάσει
στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο να επανέλθει.
Δεν τα ξέρετε όλα αυτά; Δεν ξέρετε για τη δεύτερη Δίκη της
Νυρεµβέργης; Η πρώτη ήταν για τους εγκληµατίες πολέµου. Η
δεύτερη ήταν γι’ αυτούς που στήριξαν οικονοµικά τον Χίτλερ.
Δεν ξέρετε ή δεν διαβάσατε ποτέ ότι αυτή η δίκη σταµάτησε µε
απαίτηση των Αµερικανών, γιατί ο Ford είχε παρασηµοφορήσει
τον Χίτλερ γιατί οι Αµερικανοί βιοµήχανοι τροφοδοτούσαν µε
ατσάλι και άλλα µέταλλα τον Χίτλερ µέχρι το 1944, αρχές του
1945, µεσούντος, δηλαδή, και σε κρίσιµο σηµείο του πολέµου.
Δεν τα ξέρετε όλα αυτά, αλήθεια και µιλάτε για το τι είναι ο
φασισµός;
Πού διδάσκονται αυτά, κύριε Θεοδωρικάκο και κύριοι της Κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ; Τα λένε σε κανένα σχολείο ποτέ; Ποτέ
δεν τα λένε αυτά. Τίποτα! Δεν διδάσκεται η ιστορία του φασισµού και αναρωτιέστε γιατί η νεολαία παρασύρθηκε. Γιατί η νεολαία είναι άλλη γενιά, δεν έχει τις ζωντανές εµπειρίες, τις
οποίες είµαστε υπερήφανοι που τις έχουµε εµείς.
Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται; Γιατί ο φασισµός είναι γνήσιο και
πολιτογραφηµένο, δηλωµένο τέκνο του καπιταλιστικού συστήµατος, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Αφήστε τώρα αυτά, κάτι θεωρίες! Ακούµε πράγµατα, για
µαύρο, κόκκινο φασισµό και λοιπά, µιλάµε για τρελά πράγµατα,
για αµόρφωτους ανθρώπους. Άλλο η κριτική που µπορεί να κάνεις. Ακούµε πράγµατα που είναι ανιστόρητα. Γιατί; Πείραξε το
φασιστικό καθεστώς το µεγάλο κεφάλαιο; Μα, αφού αυτά τα
συµφέροντα υπηρέτησε. Δεν µπορούσαν µε την αστική δηµοκρατία και κατέφυγαν στον φασισµό. Αυτό γίνεται και αυτό δεν συµφέρει.
Και έρχεστε τώρα εδώ και κάνετε διαγωνισµό -για να µην πω
καλλιστεία- αντιφασισµού. Ποιος νίκησε τη Χρυσή Αυγή; Ο λαϊκός ξεσηκωµός, αυτό τη νίκησε, το ότι ο κόσµος ξεσηκώθηκε µε
πρωτοπόρους τους κοµµουνιστές και άλλους αντιφασίστες. Δεν
λέµε ότι ήµασταν µόνοι µας. Δηµιουργήθηκε ένα ρεύµα αντιφασιστικό και η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν η σταγόνα που
έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει.
Εµείς, όµως, έχουµε ιστορία.
Είναι η ιστορία -δεύτερον- που έφερε τη συντριβή της Χρυσής
Αυγής, η αντιφασιστική ιστορία που γράφτηκε, όταν οι πρόγονοί
τους -αλλά όχι µόνο αυτών, αλλά και άλλων- ήταν συνεργάτες
του Χίτλερ, όταν ήταν αυτοί που εκτελούσαν πατριώτες, όταν
ήταν αυτοί που είχαν κουκούλες, όταν ήταν αυτοί που δικαιώθηκαν και πριν, αλλά και µετά τον Εµφύλιο και κυβέρνησαν ορισµένοι και την Ελλάδα και πήραν και εύσηµα σαν ήρωες, αυτοί που
παρέδιδαν κεφάλια ανταρτών που πολεµούσαν τους φασίστες.
Ναι, αυτά νίκησαν και δεν εφησυχάζουµε. Συνεχίζουµε, γιατί δεν
ψόφησε το φίδι, ίσα ίσα έχει πολλά αυγά και σε πολλούς τοµείς.
Αυτό το σύστηµα, λοιπόν, αν δεν ανατραπεί, θα ξαναγεννήσει
και φασισµό και τέτοια καθεστώτα γιατί είναι άδικο, γιατί είναι
απάνθρωπο, γιατί το 1% έχει το 90% του παγκόσµιου πλούτου,
60%, 70%, γιατί πεθαίνουν εκατοµµύρια άνθρωποι από την πείνα,
όταν οι άλλοι ξοδεύουν όσα οι άλλοι δεν βγάζουν σε δέκα ζωές
µέσα σε µία νύχτα, γιατί αυτό το σύστηµα εµποδίζει την πρόοδο
της ανθρωπότητας.
Και θα επανέλθει ο σοσιαλισµός-κοµµουνισµός, βγάζοντας
συµπεράσµατα από τα θετικά και τα αρνητικά που είχε στην πορεία.
Τώρα να µιλήσω για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτή κλείστε,
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εδώ άρχισε ένας καυγάς. Ξέρετε,
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χρειάζεται και λίγο -δεν θα πω ντροπή, γιατί είναι και βαριά λέξηαυτοσυγκράτηση. Είστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που τροποποιήσατε
τον Ποινικό Κώδικα, ναι ή όχι; Ναι. Βγήκατε να πείτε «κάναµε
λάθος»; Όχι.
Είστε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας που βγήκατε στα κεραµίδια; Και καλά κάνατε. Και εµείς είχαµε βγει τότε και προειδοποιήσαµε µάλιστα. Εµείς µιλήσαµε και πιο καθαρά από όλους σας
ότι θα πέσουν στα µαλακά οι χρυσαυγίτες. Είστε εσείς που δεν
τον αλλάξατε όταν ήρθατε τόσο καιρό; Τον αλλάξατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τον αλλάξαµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι αλλάξατε; Τίποτα δεν αλλάξατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, τον διατηρήσατε.
Άρα, λοιπόν, χαµηλή πτήση και όχι πολύ ψηλά γιατί έχει και κεραυνούς πολλούς και κάποιοι πέφτουν µετά και τα καλάµια όταν
σπάνε, ξέρετε τι συµβαίνει, για να µιλήσω και λίγο πιο λαϊκά.
Εποµένως, έχετε ευθύνες και οι δύο. Εµείς τα επισηµάναµε
αυτά και επειδή µας έκαναν και κριτική για τον 187 που δεν τον
ψηφίσαµε, ο 187 δεν είναι µόνο αυτό. Ο 187 είναι ο περιβόητος
«τροµονόµος» που και εσείς, όταν είχατε κάποιες άλλες αρχές,
ήσασταν αντίθετοι και ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε καταψηφίσει και ήταν
αντίθετος και όταν έγινε κυβέρνηση, όχι µόνο τον εφάρµοσε,
αλλά έφερε και άλλον, περισσότερο γιατί είναι οι επιταγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ξέρετε, τώρα εµείς δεν έχουµε αυταπάτες για το πού στοχεύουν αυτοί οι νόµοι, αλλά να ξέρετε ότι µε τους νόµους δεν
εµποδίζονται οι κοινωνικές επαναστάσεις, όσους και να φτιάξετε.
Όταν φουντώσει το ποτάµι, όταν ο λαός αποφασίσει, δεν σταµατά.
Ωστόσο, όµως, για τον συγκεκριµένο εµείς καταθέτουµε µία
τροπολογία και καλούµε και την Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα
να την αποδεχτούν. Δεν συµφωνούµε µε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει βάλει τον µισό Ποινικό Κώδικα και ο µισός Ποινικός Κώδικας µπορεί να µας τυλίξει όλους σε χαρτί αύριο, γιατί
θα µας στερήσει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έχετε
βάλει µέσα δεκαπέντε, είκοσι άρθρα.
Μου επιτρέπετε να τη διαβάσω; Έχω δύο λεπτά. Η τροπολογία
λέει τα εξής: «Τροποποίηση του άρθρου 5, ώστε να στερούνται
το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις εκλογές,
στις εθνικές και τοπικές και ευρωεκλογές, όσοι έχουν καταδικαστεί ακόµα και µε πρωτόδικη απόφαση, αφού δεν αναφέρεται
στην τελεσίδικη ή αµετάκλητη απόφαση για τα εγκλήµατα των
παραγράφων 1» -στον εκλογικό νόµο λέµε- «”Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση” και 2 “Διεύθυνση”. Δεύτερον,
α. αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωµα δηµοτικού άρχοντα µε
άµεση εφαρµογή όποιου έχει καταδικαστεί για εγκλήµατα 1 και
2 του Ποινικού Κώδικα, β. αντίστοιχα, αυτοδίκαιη έκπτωση από
το αξίωµα αιρετού οργάνου περιφερειακής διοίκησης µε άµεση
εφαρµογή και αυτοδίκαιη έκπτωση Ευρωβουλευτή από το
αξίωµά του, αν καταδικάστηκε ακόµα και πρωτόδικα για εγκλήµατα 1 και 2».
Νοµίζουµε ότι είναι κατακάθαρη. Ιδού η Ρόδος! Και καθένας
ας πάρει τις ευθύνες του! Ήδη έχουµε θέσει θέµα και στα δηµοτικά και στα περιφερειακά και παντού να φύγουν οι φασίστες που
έχουν εκλεγεί, γιατί ήταν και είναι εγκληµατίες. Αναµένουµε
απάντηση.
Τέλος, για το νοµοσχέδιο δύο λέξεις: Ελληνική ιθαγένεια. Η
γνώµη µας είναι ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει
ανάµεσα σε πιέσεις και στο ονοµαζόµενο «δίκαιο του αίµατος»
που µας είπε ο κ. Βελόπουλος σήµερα, λες και αυτοί που συνεργάστηκαν µε τον Χίτλερ, αυτοί που πρόδωσαν την Ελλάδα δεν
είχαν ελληνικό αίµα. Ελληνικό αίµα είχαν! Ενώ ήταν άλλοι που
δεν είχαν -αίµα εννοώ- και πολέµησαν και σκοτώθηκαν και στην
πρώτη γραµµή και στην Αλβανία και στην Αντίσταση και παντού.
Αυτά τώρα τα περί δικαίου αίµατος και λοιπά είναι για να µαζεύουµε ψήφους και είναι και σκοταδισµός.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα σε αυτό και
σε πιέσεις που µπορεί να δέχεται και σε µία πιο σύγχρονη αντίληψη και θετική γενικά, ότι πρέπει να αποδίδεται ιθαγένεια σε
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ανθρώπους που ζουν χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα, έχουµε παιδιά
στο σχολείο, κάνουν παρέα µε Αλβανούς, κάνουν παρέα µε Ιρακινούς, κάνουν παρέα µε άλλους και έρχονται στο σπίτι και δεν
καταλαβαίνεις από πού είναι, κυριολεκτικά έχουν αυτήν την αντίληψη.
Η γνώµη µας –όχι η γνώµη µας, έτσι είναι- είναι ότι αλλάζει
προς το χειρότερο, κύριε Υπουργέ. Δεν διευκολύνει να δοθεί ιθαγένεια, δυσκολεύει ακόµα περισσότερο. Πώς δυσκολεύει; Πρώτον, οικονοµικά. Τα κριτήρια που βάζετε για το πόσο εισόδηµα
πρέπει να έχουν δεν τα έχουν ούτε Έλληνες. Δεύτερον, τα παράβολα. Επτακόσια; Πόσα είναι; Τα είπε αναλυτικά ο Συντυχάκης. Και τρίτον, είναι οι εξετάσεις. Ξέρετε, θα το πω και ας το
πάρει το ποτάµι. Δεν κάνετε τέτοιου είδους εξετάσεις στους Έλληνες; Κάντε µια τέτοια δειγµατοληπτική και να τους φέρετε να
δώσουν τέτοιες εξετάσεις, για να πάνε στο 70% στα µαθήµατα
που λέτε, ιστορία, θεσµούς και λοιπά και λοιπά. Πόσοι θα περάσουν; Θυµάστε τι έγραφαν; «Ποιος κατέβασε τη σηµαία από την
Ακρόπολη;», «Ο Γκλέτσος». Τα θυµάστε; «Τι έγινε στις 28 Οκτωβρίου;», «Η επανάσταση του 1821». Αυτή την παιδεία έχετε, αυτή
την παιδεία-αγραµµατοσύνη!
Αν βάζετε τέτοια κριτήρια εδώ µε πανελλαδικές κ.λπ., εντάξει,
σε άλλη κατάσταση που θα υπήρχε ιδιαίτερη φροντίδα για τους
µετανάστες, για τα παιδιά τους κ.λπ., να µαθαίνουν να ενσωµατώνονται κ.λπ, θα µπορούσε κάποιος να το δει, φυσικά, σε πιο
χαλαρή µορφή. Με αυτά, όµως, τώρα τι θα κάνετε δηλαδή; Μα,
αν είναι δυνατόν να ζητάτε 70%! Βγείτε έξω και κάντε ένα γκάλοπ
µε ερωτήσεις. Βγάλτε δυο, τρία συνεργεία να ρωτάνε τον κόσµο,
Έλληνες εννοώ «αναντάµ παπαντάµ». Γι’ αυτό το λέµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Και τέλος –τελείωσα, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ- θα
πω µία λέξη: Ποιος είναι ο στόχος για τα στελέχη της δηµόσιας
διοίκησης κ.λπ., ο οποίος επιτυγχάνεται πρώτα από όλα µε την
εκτίναξη της συνέντευξης;
Εµείς το καταλαβαίνουµε. Θέλει η Κυβέρνηση -και όχι µόνο
αυτή, τα ίδια έκαναν και οι προηγούµενοι- µε βάση τις γενικότερες κατευθύνσεις να φτιάξει έναν κρατικό µηχανισµό όχι κοµµατικό -αυτά είναι κόλπα που λέτε, κρύβουν την πραγµατικότηταθέλει να φτιάξει στελέχη όχι που θα υπηρετούν µόνο τη δηµόσια
διοίκηση, που θα πιστεύουν σε αυτή την πολιτική, δηλαδή των
ιδιωτικοποιήσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αυτά των προνοµίων στο κεφάλαιο, για να είναι ενσωµατωµένα.
Γι’ αυτό καλά κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση και τα κάνει
αυτά. Το θέµα είναι ποιον υπηρετούν, ποιο κράτος θέλουν να
φτιάξουν: Το κράτος που υπηρετεί τον πολίτη ή το κράτος που
υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Παφίλη.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τσιάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο γιατί έχουν κατατεθεί
τρεις τροπολογίες τριών κοµµάτων, σχετικά µε παρεµβάσεις είτε
στην εκλογική νοµοθεσία είτε µε κωλύµατα εκλογιµότητας. Νοµίζω ότι σε µία τόσο κρίσιµη στιγµή, ουσιαστικά την επόµενη
µέρα µιας εξέλιξης που λίγο ή πολύ όλο το πολιτικό σύστηµα,
όλα τα πολιτικά κόµµατα χαιρέτισαν ως νίκη της δηµοκρατίας,
θα έπρεπε να είµαστε τουλάχιστον αρκούντως σοβαροί και να
µην επιχειρούµε απλά και µόνο για λόγους εντυπωσιασµού να
καταθέτουµε προτεινόµενες τροπολογίες, οι οποίες όχι µόνο δεν
έχουν έδαφος, όχι µόνο δεν ρυθµίζουν πραγµατικά το συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά δυστυχώς βρίθουν και πολλών, θα έλεγα,
προβληµάτων µιας και υπάρχουν και νοµοτεχνικές, αλλά και νοηµατικές, προβληµατικές θα έλεγα, διατάξεις.
Η µεν τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγµατικά εκπληκτική.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, υποκλίνοµαι µπροστά στη δυνατότητά σας να αλλάζετε τον εαυτό σας µε τέτοια ταχύτητα και
να µεταφέρεστε σε µια πραγµατικότητα την οποία εσείς οι ίδιοι
είχατε αλλάξει. Δεν ξέρω αν ήταν οι πρωινές παραινέσεις του κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοντονή και του κ. Παρασκευόπουλου, δύο πρώην Υπουργών Δικαιοσύνης της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά θα σας πω ότι
τουλάχιστον όσοι από εσάς είχαν τη δυνατότητα να δουν, παρά
το ότι µιλάµε ουσιαστικά για παρέµβαση στην εκλογική νοµοθεσία και όχι στον Ποινικό Κώδικα, θα µπορούσαν εύκολα να διαπιστώσουν -κύριε Ξανθόπουλε, γιατί δεν την υπογράψατε;- ότι
µε βάση το άρθρο 51 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, όταν δεν
υπάρχει αµετάκλητη ποινική καταδίκη, δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα.
Άρα, για να καταλάβουµε, τι τροπολογία καταθέσατε;
Όσον αφορά τώρα στο ΚΙΝΑΛ, φαντάζοµαι ότι προσπάθησε
να παρακολουθήσει την εξέλιξη και κατέθεσε µια άλλη τροπολογία, η οποία µιλά για αποκλεισµό των κοµµάτων και των υποψηφίων και αυτό να κρίνεται από τον Άρειο Πάγο.
Κύριοι συνάδελφοι του Κινήµατος Αλλαγής, ξέρετε ότι δεν είµαστε στη συζήτηση του να κρίνει ο Άρειος Πάγος τη δυνατότητα υποψηφιοτήτων, είτε κοµµάτων είτε ακόµη και προσώπων.
Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές αύριο. Υπάρχει µια δέσµευση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν µε την ολοκλήρωση της
κυβερνητικής θητείας. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα.
Κύριε Παφίλη, όσον αφορά βεβαίως τη δική σας τροπολογία,
ουσιαστικά υπάρχει το ίδιο θέµα µε το άρθρο 51 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά,
αν δεν υπάρχει αµετάκλητη ποινική καταδίκη, δεν µπορεί να
υπάρχει το κώλυµα.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γυρίζω σε εσάς. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό ότι ακόµη και στην προτεινόµενη τροπολογία -και πραγµατικά αυτό είναι κάτι που δεν µπορώ να καταλάβωρίχνετε το βάρος στην παράλειψη για την ολοκλήρωση του αναγκαίου έργου και του πλαισίου που θα επέτρεπε τη συνέχεια του
θεσµού υπό την καινούργια µορφή. Καλά, όντως εσείς τα γράφετε αυτά; Εµείς δεν ήµασταν αυτοί που σας καταγγέλλαµε,
γιατί µια µέρα πριν κλείσει το ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίσατε
έναν Ποινικό Κώδικα που θα έπρεπε να έχει τη συναίνεση όλων
των πολιτικών κοµµάτων; Εµείς δεν σας τα λέγαµε όλα αυτά, ότι
δηµιουργούνται συνέπειες και βεβαίως υπάρχει επίκληση του ευµενέστερου νόµου που θα ισχύει ό,τι και να γίνει; Καταλάβατε
γιατί σας µιλώ για προσχηµατικές και όχι για πραγµατικές τροπολογίες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για µας ήταν ένα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα που µας απασχόλησε από την πρώτη
στιγµή. Και θα απαντήσω και στον κ. Παφίλη που ρώτησε γιατί
δεν το κάναµε, όταν κάναµε κάποιες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Εκείνες ήταν επείγουσες αλλαγές µε τις οποίες έπρεπε να
ρυθµίσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα θέµατα της τροµοκρατίας, τα θέµατα των ποινών για τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει
να παραµείνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στις φυλακές.
Από εκεί και πέρα, όµως, θα έπρεπε να θυµάστε ότι συστήσαµε την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα και
ένα από τα πρώτα θέµατα τα οποία θέσαµε ήταν το αν θα έπρεπε
για βαριές ποινές ή για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης να
συνεχίσουµε να έχουµε ως παρεπόµενο τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Και σας διαβεβαιώνω ότι σε επικοινωνία που
είχα µε αρκετά από τα µέλη της επιτροπής, µε εξαιρετικούς επιστήµονες κοινής αποδοχής, όλοι µου είπαν ότι στις συζητήσεις
που έκαναν είναι υπέρ της επαναφοράς αυτών των ρυθµίσεων,
µε βάση το τι ίσχυε στον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα.
Το ποιος, λοιπόν, βιάστηκε και το ποιος δηµιούργησε δεδοµένα στην ελληνική κοινωνία ψηφίζοντας µε έναν αδικαιολόγητα
εσπευσµένο τρόπο και εφαρµόζοντας, επίσης, µε µια αδικαιολόγητη ταχύτητα έναν νέο Ποινικό Κώδικα, νοµίζω ότι είναι στην
κρίση των Ελλήνων πολιτών, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα
περίµενε τουλάχιστον κανείς µε σοβαρότητα και ευθύνη σε ένα
κρίσιµο θέµα το οποίο µας απασχόλησε όλους, όλο το πολιτικό
σύστηµα, όλο το δηµοκρατικό τόξο του ελληνικού Κοινοβουλίου,
να µπορούµε να στεκόµαστε µε την ίδια σοβαρότητα και µε την
ίδια ευθύνη. Όµως, φαίνεται ότι αυτό παραµένει απλά και µόνο
ευχή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Προφανώς, όπως αντιλαµβάνεστε, αυτές οι τροπολογίες δεν
µπορούν να ενταχθούν σε µια τέτοια λογική. Θα έρθει ολοκληρωµένη, άρτια ρύθµιση µέσα από την πρόταση που θα κάνει η
Επιτροπή Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα, µαζί µε άλλες
ρυθµίσεις σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ραγκούση, εγώ θα σας δώσω τον λόγο, αλλά θα πρέπει να ξέρετε
ότι έχετε πάρει και τον χρόνο της τριτολογίας σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Για ένα, δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, δεν ξέρετε τι διαβάζετε. Την επόµενη φορά, λοιπόν, που θα αναφερθείτε σε γραπτά
κείµενα, σας παρακαλώ, να είστε πολύ πιο προσεκτικός. Η τροπολογία που έχουµε καταθέσει προφανώς είναι κατατεθειµένη
συνδυαστικά µε το άρθρο 51, παράγραφος 3 του Συντάγµατος
και προφανώς κάθε διάταξη που επιλέγεται και ψηφίζεται από το
ελληνικό Κοινοβούλιο δεν αναφέρει και τη διάταξη του Συντάγµατος στην οποία υπάγεται κάθε φορά. Αυτό είναι το ένα. Άρα
όλο αυτό το σκεπτικό που είπατε, τουλάχιστον όσον αφορά τη
δική µας τροπολογία, δεν εδράζεται πουθενά.
Δεύτερον, µην τα λέτε εσείς αυτά. Καταλάβαµε ότι από το πρωί
έχει γίνει άνω κάτω η Κυβέρνηση, άλλη τοποθέτηση ο Υπουργός,
άλλη τοποθέτηση ο Υφυπουργός, άλλη τοποθέτηση εσείς απόψε
το βράδυ. Έχετε γίνει άνω κάτω. Μη συνεχίζετε, λοιπόν, σε κάποια
απαράδεκτα επιχειρήµατα. Είστε Υπουργός Δικαιοσύνης. Έχετε
βάλλει κατά αυτού του νέου Ποινικού Κώδικα άπειρες φορές και
εσείς προσωπικά. Φέρατε εδώ δύο αλλαγές αυτού του Ποινικού
Κώδικα και δεν φέρατε για το συγκεκριµένο θέµα. Όµως, για να
πάρει πίσω τα περιουσιακά του στοιχεία ο Φρουζής, κύριε
Υπουργέ της Δικαιοσύνης, φέρατε αλλαγή στον νέο Ποινικό Κώδικα. Γι’ αυτό και για τη Χρυσή Αυγή δεν ξέρατε να φέρετε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο και ίσως και πιο σοβαρό.
Προσέξτε τι ανήγγειλε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πριν
από λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ανήγγειλε ότι η θέσπιση της
στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων για τους εγκληµατίες της
Χρυσής Αυγής, σύµφωνα µε την ετυµηγορία του ελληνικού δικαστηρίου, θα γίνει µέσω τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα. Αυτό
είπε πριν από λίγο. Αν γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, τότε αυτό θα
συνεπάγεται ότι δεν θα περιλαµβάνει τους εγκληµατίες χρυσαυγίτες, γιατί δεν µπορεί να υπάρξει στο Ποινικό Δίκαιο αναδροµική
ισχύ σε αυτό θα πάτε να κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευτυχώς το καταλάβατε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Γι’ αυτό τρία κόµµατα, µε πρώτους
εµάς, όταν φώναζαν και οι υπόλοιποι, είπαµε ότι πια ένας είναι ο
δρόµος, ο δρόµος της τροποποίησης της εκλογικής νοµοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Ραγκούση, ολοκληρώσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τέλος, επειδή βλέπω ότι έχετε πάρει
φόρα να µιλήσετε, σας προειδοποιώ για ένα πράγµα: Μην εκτεθείτε κι άλλο, διότι µε τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και επαναφορά της προηγούµενης διάταξης, οι χρυσαυγίτες δεν θα
στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Αυτό µπορεί να συµβεί
µόνο µε τέτοιες τροπολογίες που αλλάζουν τον εκλογικό νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε, κύριε Ραγκούση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς,
κύριε Κεγκέρογλου, ως τι θέλετε να µιλήσετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ως Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Πρόεδρε. Θα σας φέρω το χαρτί της αντικατάστασης, αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που
έρχεται η Κυβέρνηση να επιχειρηµατολογήσει εναντίον τροπολογιών τις οποίες δεν κάνει αποδεκτές. Αυτό πρώτη φορά συµβαίνει στους δεκαπέντε µήνες. Θα είναι καλό, λοιπόν, να το
βλέπουµε αυτό και για όλες τις τροπολογίες που κατατίθενται
τουλάχιστον από εδώ και πέρα, να ακούµε δηλαδή την αιτιολογία
της απόρριψης.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι η τροποποίηση του Ποινικού
Κώδικα -σ’ αυτό δεν έχει καµµία αµφιβολία, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑείναι η αιτία που το δικαστήριο δεν µπορούσε να αποφασίσει για
την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωµάτων. Αυτό είναι δεδοµένο
και το παραδέχονται και οι ίδιοι.
Το ζήτηµα είναι ότι στην τροποποίηση που φέρατε του Ποινικού Κώδικα και από τη στιγµή που λέτε ότι δεν αφορά εκλογικό
νόµο, έπρεπε ήδη να το έχετε αποκαταστήσει, ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι δεν θα µπορούσε να έχει εφαρµογή στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής διότι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το φαινόµενο του φασισµού, του ναζισµού, του
ρατσισµού και όλων των εγκληµατικών ενεργειών δεν είναι αποκλειστικά η Χρυσή Αυγή. Μπορεί και ενδέχεται να έχουµε κι άλλα
φαινόµενα. Μην πούµε, λοιπόν, πάλι ότι δεν προλάβαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και κλείνω µε το εξής, κύριε
Πρόεδρε.
Η δική µας η τροπολογία έχει µία ουσιώδη διαφορά σε σχέση
µε τις τροπολογίες που κατέθεσαν τα άλλα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ την
ξέρω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στον πυρήνα σε σχέση µε τα
πρόσωπα, λίγο πολύ όλοι είναι µία γενική πρόνοια. Δεν αναφέρουν πουθενά τα κόµµατα!
Τα κόµµατα, τα οποία, κύριοι, εµπλέκονται µε εγκληµατικές
οργανώσεις, που έχουν υποθάλψει εγκληµατικές οργανώσεις,
θα µπορούν να συµµετάσχουν σε εκλογές; Δεν είδα να λέτε τίποτα γι’ αυτά. Τοποθετηθείτε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου. Να µου φέρετε, παρακαλώ, το χαρτί
της αντικατάστασης.
Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
πραγµατικά απορίας άξιο πώς εξακολουθεί ειδικά η παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει µια τέτοια επιχειρηµατολογία.
Κύριε Ραγκούση, δεν ξέρετε ότι ακόµη και αν αλλάζαµε τη
συγκεκριµένη διάταξη µε τις αλλαγές που κάναµε τον Νοέµβριο
στον Ποινικό Κώδικα, πάλι θα ίσχυε ο ευµενέστερος νόµος; Δεν
το ξέρετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Όταν λέω ότι είναι υποκριτική η
στάση σας και µε αναγκάζετε να ανεβάσω τους τόνους, αυτό
αποδεικνύεται όχι από την κοινή λογική, αλλά από οποιονδήποτε
γνωρίζει τη διαδικασία. Άρα για ποιο µιλάµε, για να καταλάβω κι
εγώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αν την αλλάξετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ακούστε. Αν κάποια στιγµή δεν γίνουµε σοβαροί σ’ αυτή την Αίθουσα,
για να µπορούµε να υποστηρίζουµε την πραγµατικότητα που
υπάρχει στην πλήρη της διάσταση και κοροϊδεύουµε τον εαυτό
µας απλά και µόνο για να δείξουµε εκ των υστέρων την ευαισθησία µας, προφανώς δεν έχουµε ούτε ευθύνη ούτε υπηρετούµε
τους Έλληνες πολίτες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτή είναι η απάντηση σ’ αυτά που
είπατε προηγουµένως. Είπατε ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
σας διέκοψα. Άκουσα µε µεγάλη υποµονή όλα αυτά που λέγατε,
παρά το ότι είχα απόλυτη αντίθεση. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον η σωστή κοινοβουλευτική λειτουργία πρέπει να επιβάλει την ίδια ακριβώς στάση από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Ραγκούση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Για να
τελειώνουµε, όµως, µ’ αυτό, εσείς είστε αυτοί που µε την αλλαγή
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του Ποινικού Κώδικα δώσατε αυτό το «παράθυρο». Εσείς είστε
αυτοί που παρά το ότι βρεθήκατε στη θέση του εγκαλούµενου
από το σύνολο των πολιτικών κοµµάτων εκείνη την περίοδο, δεν
κάνατε τίποτα για να ακούσετε τις προειδοποιήσεις µας και εσείς
είστε αυτοί οι οποίοι πάλι έρχεστε υποκριτικά υποτίθεται για να
προτείνετε κάτι που ξέρετε ότι ακόµη και τώρα να γίνει, δεν
ισχύει γιατί ισχύει ο ευµενέστερος νόµος και υπάρχει σύγκρουση
µε το άρθρο 51 του Συντάγµατος.
Άρα, λοιπόν, ξέρετε καλά πως ό,τι και να συζητάµε αυτή τη
στιγµή είναι για τις εντυπώσεις και όχι για την ουσία. Και το λέω
αυτό, διότι σας επαναλαµβάνω ότι µε σοβαρότητα και ευθύνη
έχουµε σταθεί από την πρώτη στιγµή πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα µε τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα.
Κοιτάξτε, όλες αυτές οι δικαιολογίες ότι ουσιαστικά αφορά
στην εκλογική νοµοθεσία θα έπρεπε να καταρρίπτονται, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά -τουλάχιστον οι νοµικοί που βρίσκονται σε
αυτή την Αίθουσα το ξέρουν πάρα πολύ καλά- ότι είναι συναπτόµενες µε πολλές ποινικές διατάξεις.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρουµε για τι µιλάµε. Δεν είναι κάτι
αποκοµµένο το οποίο µπορεί να σταθεί µόνο του. Και το λέω,
διότι επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά πως είναι πολύ εύκολο
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων να βρίσκονται στην Αίθουσα του
Κοινοβουλίου και µε έναν πολύ απλό τρόπο να έρχονται να προτείνουν οποιαδήποτε ρύθµιση. Αν αυτή η ρύθµιση στην πραγµατικότητα συγκρούεται µε άρθρο του Συντάγµατος ή µε τη λογική
του ευµενέστερου νόµου, αντιλαµβάνεστε ότι είναι µόνο για τις
εντυπώσεις και όχι για την ουσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει και ο κ. Συντυχάκης τον λόγο και θα µου φέρει το χαρτί της
αντικατάστασης.
Παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο. Θα αναλάβετε
και εσείς µάλλον για λίγο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε
µία τροπολογία η οποία είναι πολύ συγκεκριµένη και σαφής.
Εµείς να δεχτούµε αυτό το οποίο είπατε σε σχέση µε το άρθρο
51 του Συντάγµατος για το αµετάκλητο. Όµως, άλλο ζήτηµα
θέλω να σας θέσω.
Ως προς την έκπτωση, δεν υπάρχει κανένα συνταγµατικό κώλυµα. Κατά συνέπεια, ποιος είναι ο λόγος για να µην δεχθείτε
αυτό που θέσαµε και στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο;
Και ζητάµε να τοποθετηθείτε επ’ αυτού. Εάν, λοιπόν, δεν συντρέχει κανένα συνταγµατικό κώλυµα, τότε δεν συντρέχει και λόγος
για να µην το κάνετε δεκτό. Πάρτε θέση, λοιπόν, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Συντυχάκη, είπα νωρίτερα κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο
έγινε αντιληπτό. Μάλλον χρειάζεται να το πω πολλές φορές, γιατί
η επανάληψη βοηθάει.
Το ένα είναι ότι έχουµε µια σύγκρουση µε το άρθρο 51 του
Συντάγµατος, παράγραφος 3, το οποίο αφορά και στη δική σας
τροπολογία. Το δεύτερο είναι ότι ακόµη και αν θεωρήσουµε ότι
πάµε να κάνουµε µία παρέµβαση στην εκλογική νοµοθεσία στο
«Διοικητικό» -εντός εισαγωγικών- Δίκαιο, αυτή η παρέµβαση να
ξέρετε ότι συµπαρασύρει και πολλά άρθρα του Ποινικού Κώδικα,
τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει εργασία η οποία γίνεται συστηµατικά και επίµονα εδώ και µήνες και
για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Επαναλαµβάνω ότι δεν είναι τόσο
απλό.
Γι’ αυτό, θα έλεγα ότι πρέπει να δείξουµε τουλάχιστον για µια
φορά σοβαρότητα και ευθύνη στη συνέχεια µιας ηµέρας η οποία
απέδειξε πολλά. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να µας κρατάει ενωµένους το δηµοκρατικό τόξο των κοµµάτων που είναι στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να µπορεί να χτίζει την επόµενη µέρα
µε όρους και κανόνες πραγµατικής ασφάλειας, πραγµατικής διαφάνειας.
Έχουµε τις ιδεολογικές µας διαφορές, οι οποίες νοµίζω ότι
είναι σεβαστές, αλλά από κει και πέρα υπάρχουν κάποια πράγ-
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µατα στα οποία θα έπρεπε αυτονόητα να συµφωνούµε όλοι. Η
χθεσινή µέρα ήταν ένα µεγάλο δίδαγµα για όλους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Ιωάννης Μπούγας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Θα ήθελα να πω δυο λόγια µόνο.
Θα ήθελα, συνεχίζοντας από εκεί που τελείωσε ο Υπουργός,
να πω τα εξής: Κατ’ αρχάς, η τροπολογία του Κινήµατος Αλλαγής
µε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούν να κριθούν µε τον
ίδιο τρόπο από άποψη συνταγµατική. Έχουν διαφορές. Νοµίζω
ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουµε είναι η βούληση της Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό πριν
από λίγο, να δώσει λύση σε αυτό το ζήτηµα. Πρόκειται για µία
στρέβλωση, αλλά δεν θα επαναλάβω πώς και µε τίνος ευθύνη
δηµιουργήθηκε. Πάντως, βούληση της Κυβέρνησης είναι να
δοθεί λύση. Και θα δοθεί λύση, αλλά µε µελέτη και µε µία νοµοθετική παρέµβαση, η οποία θα στέκει συνταγµατικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αρµόδιος Υπουργός είναι ο κ. Τσιάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Ραγκούση, ή δεν αντιληφθήκατε
ή αντιληφθήκατε και κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Η τροπολογία που φέρνετε δεν είναι µια απλή συµπλήρωση στην εκλογική
νοµοθεσία. Είναι µια τροπολογία προφανώς και προδήλως αντισυνταγµατική, διότι είναι αντίθετη προς το πνεύµα, κυρίως όµως
προς το γράµµα του άρθρου 51, παράγραφος 3. Και το ερώτηµα
που τίθεται είναι το εξής: Το ξέρατε και τη φέρατε ή αγνοούσατε
τη συνταγµατική ρύθµιση και για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις,
την καταθέσατε σήµερα και ενώ σας έχουν πείσει -γιατί νοµίζω
ότι έχετε πειστεί- για την αντισυνταγµατικότητα της παρέµβασής
σας- συνεχίζετε να την υποστηρίζετε; Το να διορθώνετε το λάθος
µε µια εµµονή στο λάθος, αυτό, µε συγχωρείτε, είναι αντικοινοβουλευτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς.
Δυστυχώς, θα έχουµε υποµονή και µε τους Βουλευτές τώρα.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι Υπουργοί θα κάνουν
υποµονή και για τους Βουλευτές.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα την ανοχή σας για δύο λεπτά για να αναφερθώ στην
τροπολογία που κατέθεσα.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2013 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη
Σαµαρά και µε τη συµβολή του τότε Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Νίκου Δένδια, συγκέντρωσαν και έστειλαν στον εισαγγελέα τις δικογραφίες που κίνησαν τα γρανάζια και οδήγησαν εν
τέλει, πάλι επί Κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη χθεσινή ιστορική απόφαση
της δικαιοσύνης, µία απόφαση-νίκη ολόκληρου του συνταγµατικού τόξου. Χαιρετίζω αυτήν την απόφαση και αισιοδοξώ ότι η δηµοκρατία θα έχει πάντα τους τρόπους να αποµονώνει και να
αποβάλλει ό,τι την απειλεί. Καλό είναι σήµερα να είµαστε ενωµένοι και ας προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διχάσει και να θολώσει τα
νερά, γιατί ξέρει καλά ότι µε δική του ευθύνη σήµερα δεν µπορούν να εφαρµοστούν στους καταδικασθέντες της Χρυσής
Αυγής οι διατάξεις περί στέρησης πολιτικών κοµµάτων και αυστηρότερες ποινές.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, εισάγει
διαδικασίες διαφάνειας, αντικειµενικότητας, ισονοµίας και ισοπολιτείας στις διαδικασίες πολιτογράφησης. Η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας δεν µπορεί να γίνεται ελαφρά τη καρδία.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι όποιος θέλει να ονοµάζεται «Έλληνας» πρέπει να αποδείξει έµπρακτα ότι το επιθυµεί και ότι το αξίζει. Πρέπει να ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες που έχτισαν
το ελληνικό έθνος, να υιοθετεί τον πολιτικό και νοµικό πολιτισµό,
την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιµά του.
Όλες αυτές οι προϋποθέσεις τίθενται και ελέγχονται µε το
παρόν νοµοσχέδιο µέσω γραπτών εξετάσεων τύπου Πανελλαδικών στη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία και άλλες βασικές
αρχές που στοιχειοθετούν την ελληνικότητα.
Παράλληλα, ελέγχεται αν ο υποψήφιος µετέχει οµαλά και τα-
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κτικά στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή. Βεβαίως, όλα
αυτά προϋποθέτουν ότι ο υποψήφιος διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ούτως ή άλλως ζητάει η πολιτεία.
Έτσι έχουµε διπλό κέρδος. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ως
προς το ποιος δικαιούται να λέγεται Έλληνας, παράλληλα, όµως,
βελτιώνονται και βασικές λειτουργίες του κράτους, ώστε να µπει
τέλος σε πολυετείς καθυστερήσεις. Μέχρι σήµερα δεκαεννιά επιτροπές εξέταζαν -στην καλύτερη περίπτωση- τρεισήµισι έως τέσσερις χιλιάδες τον χρόνο. Κάπως έτσι φτάσαµε το 2019 να
παραλάβουµε πενήντα χιλιάδες αιτήσεις συνολικά σε εκκρεµότητα και στις τρεις κατηγορίες που ανέφερε προηγουµένως και
ο κύριος Υπουργός.
Μεταξύ αυτών των αιτήσεων υπάρχουν αιτήσεις ανθρώπων
που δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια µένοντας στην Ελλάδα
και έχοντας αφοσιωθεί στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις που περιλαµβάνουν και παιδιά που γεννήθηκαν εδώ
και φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, συστήνονται δύο νέες διευθύνσεις, µία στην Αττική και µία στη Μακεδονία, και ειδικά για τα παιδιά αυτά απλοποιούνται ακόµα περισσότερο οι διαδικασίες
πολιτογράφησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να
κάνω στην πρόβλεψη του άρθρου 29 για παράταση των συµβάσεων των τριών χιλιάδων, περίπου, εργαζοµένων στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτοί οι άνθρωποι εξυπηρετούν εδώ και δεκαεπτά µε δεκαοκτώ χρόνια εκατόν είκοσι χιλιάδες συνανθρώπους µας και οι υπηρεσίες τους απεδείχθησαν υπερπολύτιµες
µέσα στην πανδηµία. Η Κυβέρνησή µας διασφαλίζοντας τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» δίνει οριστικά
τέλος στην αγωνία αυτών των εργαζοµένων, αλλά και των χιλιάδων ωφελουµένων. Δίνει παράταση και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ από την 1η Οκτωβρίου στις συµβάσεις τους µέχρι τη δηµοσίευση του διορισµού των επιτυχόντων στους οριστικούς πίνακες
διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020. Το σηµαντικότερο, όµως,
είναι αυτή καθαυτή η προκήρυξη για την κανονική, οριστική
πρόσληψη των εργαζοµένων στις θέσεις που επί τόσα χρόνια
υπηρετούν.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, που συµπιέζει τους χρόνους της τελευταίας προκήρυξης για πρόσληψη µόνιµων γιατρών. Με αυτόν τον τρόπο
θα πάρει και η Λευκάδα πολύ νωρίτερα τους γιατρούς που έχουν
προκηρυχθεί, ώστε να αρχίσουν σταδιακά να καλύπτονται οι πολλές και µεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκοµείο
Λευκάδας.
Επίσης θέλω να αναφερθώ σε ορισµένες από τις διατάξεις που
αφορούν τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι διατάξεις
που κωδικοποιούν τις αρµοδιότητες των οικονοµικών επιτροπών
των δήµων επαναφέρουν την κυβερνησιµότητα στους δήµους. Η
ασυλλόγιστη εφαρµογή της απλής αναλογικής απείλησε µε διάλυση πολλούς δήµους και περιφέρειες. Αυτό το διορθώνουµε. Ξεκαθαρίζουµε τον ρόλο της οικονοµικής επιτροπής και της
επιτροπής ποιότητας ζωής και επί της ουσίας αποκαθιστούµε τη
λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ουσιαστική στήριξη στους δήµους αποτελεί και η παροχή δυνατότητας σε συµβούλους και επιστηµονικούς συνεργάτες των δηµάρχων να συντάσσουν µελέτες ή τεύχη δηµοπράτησης για έργα των δήµων. Αυτό θα είναι ευεργετικό, ιδίως σε µικρούς δήµους που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 46, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα, µεταξύ άλλων, σε περιφέρειες και νησιωτικούς δήµους να παρέχουν δωρεάν στέγη και σίτιση στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στα σώµατα ασφαλείας και
στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Υπουργό τον
κ. Θεοδωρικάκο, αλλά και τον κ. Λιβάνιο διότι αποδέχθηκαν το
αίτηµά µου να αποσύρουν τον αρχικό πληθυσµιακό περιορισµό
των δεκαοκτώ χιλιάδων κατοίκων και να ανοίξουν αυτή τη δυνατότητα και για τη Λευκάδα, αλλά και για άλλα νησιά.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την τροπολογία που κατέθεσα
µε ειδικό αριθµό 63 και γενικό αριθµό 507. Αφορά αναπτυξιακούς οργανισµούς και δίκτυα δήµων και περιφερειών, των
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οποίων ο ρόλος στην προώθηση της ανάπτυξης αναβαθµίζεται,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής τους σε αναπτυξιακές
πολιτικές και προγράµµατα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Πλέον τα δίκτυα πόλεων µπορούν να
αποτελέσουν εταίρους των ΟΤΑ, µε στόχο την υποβοήθηση του
έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη βελτίωση της
απορροφητικότητας όλων των πόρων που θα συρρεύσουν τα
επόµενα χρόνια στη χώρα µας. Προϋπόθεση θα είναι βεβαίως να
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα.
Εν όψει των 72 δισεκατοµµυρίων του Ταµείου Ανάκαµψης και
του νέου ΕΣΠΑ θέλουµε την κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάµεων για να µην πάνε χαµένα αυτά τα χρήµατα.
Γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες στην απορρόφηση των προηγούµενων ΕΣΠΑ. Μεγάλο µέρος αυτών των δυσκολιών οφείλονται σε αγκυλώσεις που δεν επιτρέπουν σε
φορείς, όπως τα δίκτυα δήµων και περιφερειών, να συµµετέχουν
στην εκπόνηση µελετών και εν γένει την υλοποίηση έργων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό το εµπόδιο αίρεται µε
την τροπολογία που κατέθεσα και ανοίγει ο δρόµος για να προχωρήσουν µεγάλα έργα στην ελληνική περιφέρεια, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει από υποδοµές, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να την κάνετε αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Καββαδά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το
Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ζήσαµε χθες µια ιστορική
στιγµή, τη θεσµική καταδίκη του νεοναζισµού, τη νίκη της δηµοκρατίας, τον σεβασµό της δικαιοσύνης. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι
οι θεσµοί είναι θεµατοφύλακες της δηµοκρατίας.
Ο φασισµός, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τελειώνει. Η ιστορία έχει δείξει ότι µπορεί και αναγεννάται. Η Ακροδεξιά θα υπάρχει. Και ας µην γελιόµαστε, οι ακραίες φωνές, τα υπερεθνικιστικά
φρονήµατα, που µάχονται το διαφορετικό, θα συνεχίσουν να
υπάρχουν µε ή χωρίς τη Χρυσή Αυγή. Και δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, για την παγκόσµια κοινότητα, ο Όρµπαν και ο Μπολσονάρου αναπτύσσουν νέες ρητορικές µίσους στις κοινωνίες µας.
Απέναντι σε όλους αυτούς χθες όρθωσε το ανάστηµά της η
ελληνική δηµοκρατία. Εχθές όλοι οι πολίτες του δηµοκρατικού
τόξου σαν µια γροθιά περιµέναµε την ετυµηγορία της δικαιοσύνης, ώστε να έχει νικήσει η δηµοκρατία. Και αυτό συνέβη.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, σε εµάς αποµένει και είναι
χρέος όλων µας, θα έλεγα, στο ελληνικό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουµε θεσµικά ότι ο ναός της δηµοκρατίας, η ελληνική Βουλή,
δεν θα ξαναζήσει πια τέτοιες περιπτώσεις και δεν θα ξαναδούµε
πεδίο δράσης µιας εγκληµατικής οργάνωσης µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, να θυµίσω ότι το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, δεν ήµασταν ούτε στις πλατείες ούτε στους
δρόµους µε τη Χρυσή Αυγή. Εµείς την περίοδο 2009 - 2011 δίναµε τη µάχη για τη δηµοκρατία εντός της Βουλής, για να κρατηθεί η χώρα όρθια, για να µην χρεοκοπήσει η Ελλάδα και να
υπάρχει σήµερα η Ελλάδα, όταν τα άλλα πολιτικά κόµµατα βρίσκονταν στο Σύνταγµα ως αντιµνηµονιακές φωνές. Βέβαια στη
συνέχεια βρήκαν τον δρόµο του ρεαλισµού και ακολούθησαν
εµάς.
Να θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί θα πρέπει να λέγονται
όλες οι αλήθειες, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το 2019, όταν
ψήφισε τους Ποινικούς Κώδικες, ήταν η κυβέρνηση που άλλαξε
τις ποινές σε ό,τι αφορούσε τη συγκρότηση και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης. Μετέτρεψε τις ποινές από δέκα έως είκοσι
χρόνια σε πέντε έως δεκαπέντε, καταργώντας ταυτόχρονα την
πρόβλεψη για στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε την ευκαιρία να ξεριζώσει
τους θύλακες του φασισµού. Δεν το έπραξε. Άφησε, θα έλεγα,
το αυγό του φασισµού να επωάζεται. Αυτά για να µην ξεχνιόµαστε. Μάλιστα σήµερα ο κ. Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύ-

542

νης, αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας. Τα συµπεράσµατα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, δικά σας.
Έρχοµαι επί του νοµοσχεδίου. Ο ν. 4604/2019 εν τοις πράγµασι δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Με την αλλαγή Κυβέρνησης συνεχίστηκε η εφαρµογή του νόµου του ΠΑΣΟΚ 3838/2010, όπως
ίσχυε και πριν τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά ταύτα οι επιτροπές
πολιτογράφησης υπολειτουργούσαν. Η Κυβέρνηση, αντί να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες αυτές, προτίµησε να φέρει προς ψήφιση ένα νέο σύστηµα πολιτογράφησης, που θα ισχύει µάλιστα
από τον Απρίλιο του 2021, έχοντας βέβαια στην πλάτη του
τριάντα χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις. Είναι ένα σύστηµα που ούτε
απλοποιεί ούτε φυσικά καταπολεµά τη γραφειοκρατία.
Στο πλαίσιο αυτό, εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, καταθέσαµε µία
δέσµη δεκαπέντε σηµείων µε στόχο την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εκκρεµών αιτήσεων. Στόχος, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι να διαµορφωθεί ένα νοµικό πλαίσιο στο πνεύµα του
ν.3838/2010 και µάλιστα πιο λειτουργικό και σύγχρονο, αλλά µε
πραγµατικές εγγυήσεις ποιότητας και διαφάνειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι µε το
νοµοσχέδιο, η επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτογράφησης παραπέµπεται στις καλένδες, αφού οι υπηρεσίες µετά την 1η Απριλίου του 2021 αναστέλλονται µέχρι νεωτέρας.
Ταυτόχρονα, εισάγονται εισοδηµατικά κριτήρια και κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει ετήσιο εισόδηµα τουλάχιστον ίσο µε τις
ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Τα κριτήρια αυτά,
κύριε Υπουργέ, αποκλείουν µεγάλο αριθµό υποψηφίων και πλήττουν πολλούς που έχουν ήδη κάνει αίτηση. Να σηµειώσω ότι
τριάντα χιλιάδες αιτήσεις θα κριθούν µε το νέο σύστηµα που θα
ισχύσει από τον Απρίλιο του 2021.
Έρχοµαι στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου για την επιλογή διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα. Μειώνονται διαρκώς,
κύριε Υπουργέ, τα απαιτούµενα προσόντα για να µπορεί κάποιος
να επιλεγεί σε θέση ευθύνης στον δηµόσιο τοµέα. Κατεβάζετε
διαρκώς τον πήχη, θα έλεγα. Καταργήθηκε η προϋπόθεση να
είναι κάποιος πτυχιούχος για να µπορεί ένας µετακλητός να γίνει
διευθυντής γραφείου Υπουργού.
Να θυµίσω ότι µειώθηκαν τα απαιτούµενα προσόντα για τον
διοικητή της ΕΥΠ, ώστε να περνάει εύκολα, θα έλεγα, η κοµµατική πρόταση. Και τώρα µειώνετε τα προσόντα που πρέπει να
έχει κάποιος για να επιλεγεί σε θέση διοίκησης δηµόσιου φορέα.
Βάζετε, λοιπόν, προϋπόθεση την πενταετή εµπειρία στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να
προβλέπεται να κατέχει βαθµό Α’ ή Β’, δηλαδή να προηγηθεί το
βαθµολόγιο και όχι η προϋπηρεσία. Εµείς λέµε: Διαφάνεια, διαύγεια, αξιοκρατία παντού.
Διαφωνούµε επίσης µε τις νέες δυνατότητες που δίνετε στους
µετακλητούς. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, οι µετακλητοί
υπάλληλοι να υποκαθιστούν δηµόσιες υπηρεσίες.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τα αθλητικά σωµατεία. Δίνετε
κατ’ αρχάς τη δυνατότητα στους δήµους να επιχορηγούν και να
αναλαµβάνουν τα έξοδα µετακίνησης αθλητικών συλλόγων και
σωµατείων, µε ορίζοντα όµως έως 30 Ιουνίου του 2021. Εδώ
µπαίνει ένα ερώτηµα: Γιατί τόσο στενά χρονικά περιθώρια και
µάλιστα εν µέσω κρίσης;
Επίσης, σε συνέχεια του τελευταίου νοµοσχεδίου για τον
αθλητισµό προβλέπεται ότι τα αθλητικά σωµατεία που δεν έχουν
ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, δεν θα µπορούν να
χρησιµοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, δεν θα µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές
συµβάσεις αθλητικής ανάπτυξης µε δηµόσιους φορείς.
Η θέση µας είναι σαφής. Το µητρώο των αθλητικών φορέων
πρέπει να είναι ανοικτό και να µη χρησιµοποιείται ως κριτήριο
αποκλεισµού από αρχαιρεσίες, καθώς και χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Άλλωστε, εύλογο ερώτηµα θα έλεγα ότι είναι το εξής: Πώς θα
αναπτύξουν δραστηριότητα τα σωµατεία, ώστε να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, αν δεν έχουν χρόνο να προπονηθούν;
Τα αθλητικά σωµατεία χρειάζονται στήριξη και άµεσα την επιδότηση και την επιχορήγησή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ολοκληρώνοντας, θα πω ότι καταθέσαµε µια τροπολογία που
αφορά συγκεκριµένα την παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συµβάσεων των εργαζοµένων µέχρι 31
Δεκεµβρίου του 2021, µε εξαίρεση όσους προσληφθούν ως τότε
µέσω του ΑΣΕΠ. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να την κάνετε αποδεκτή.
Κλείνω µε την τροπολογία που καταθέσαµε για τον αποκλεισµό από εκλογικές διαδικασίες όσων καταδικάστηκαν ως µέλη
εγκληµατικής οργάνωσης και για εγκλήµατα κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µιλάµε φυσικά µόνο για πρόσωπα, αλλά και για κόµµατα που σχετίζονται
µε εγκληµατικές οργανώσεις. Δεν είναι δυνατόν κόµµατα που
υποθάλπουν εγκληµατίες να κατέρχονται σε εκλογική ετυµηγορία.
Μιας και είδαµε την αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας, καλό θα είναι, κύριοι Υπουργοί που απουσιάζετε αυτή τη
στιγµή, να υιοθετήσετε την τροπολογία µας. Θα πρέπει η τροπολογία µας να υιοθετηθεί γιατί είναι και κοινή πεποίθηση όλων. Ας
µάθουµε, λοιπόν, από τα λάθη του παρελθόντος και ας αφήσουµε οριστικά στο περιθώριο τους εχθρούς της δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε κλείνοντας, µιας και
στο κόµµα του ΠΑΣΟΚ είµαι από ιδεολογικό αίτιο και έχω υπηρετήσει αυτόν τον χώρο µε συνέπεια και σταθερότητα, να πω τα
εξής: Δεν µπορώ να βλέπω, κύριε Ραγκούση, τον κυνισµό σας,
όπως τον είδα το πρωί, γι’ αυτό θα ήθελα να σας θυµίσω τα εξής
και τούτο περί αξιοπιστίας: «STAR» Κεντρικής Ελλάδος, Σεπτέµβριος του 2017, Γιάννης Ραγκούσης: «Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
ευθύνονται που καθίσαµε στα µνηµόνια». «Ο Τσίπρας έκανε,
όµως, παρεµβάσεις υπέρ της διαπλοκής». «Ο Τσίπρας δεν µπορεί να κάνει διαπραγµάτευση. Χρειάζεται άλλη ηγεσία». «Όσοι
πηγαίνουν από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ το κάνουν για επτά χιλιάδες». «Αν ο Τσίπρας είχε αξίες, δεν θα έκανε συνέταιρο τον ακροδεξιό Καµµένο». «Ο Τσίπρας είναι καιροσκόπος, τυχοδιώκτης και
ιδιοτελής».
Αγαπητοί συνάδελφοι, βγάλτε τα συµπεράσµατά σας περί
αξιοπιστίας και αξιοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σηµαντικό το ότι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης
έδωσε επαρκείς απαντήσεις επί της τροπολογίας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αυτό, όµως, που θα µπορούσε εύλογα να
αναρωτηθεί κανείς είναι γιατί ενώ τους τελευταίους µήνες συζητήθηκαν στη Βουλή δύο σχετικά νοµοσχέδια, ένα αυτό για τον
Ποινικό Κώδικα και ένα για τον εκλογικό νόµο, γιατί δεν κατέθεσε
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ µια σχετική πρόταση, µια σχετική τροπολογία,
ούτως ώστε να ακολουθήσει και µια προσεκτική, µια σοβαρή διαβούλευση. Οι απαντήσεις αυτονόητες.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από παρεµβάσεις που
αποσκοπούν αφ’ ενός στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
και της αµεροληψίας στη διαδικασία πολιτογράφησης και αφ’
ετέρου στοχεύει στην ενδυνάµωση της αναπτυξιακής προοπτικής των τοπικών κοινωνιών και στην ανακούφιση των πολιτών
από τις δυσµενείς επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Εστιάζω σε συγκεκριµένες θεµατικές. Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση τολµά να θεσπίσει καίριες αλλαγές στην
κορυφαία διαδικασία της πολιτογράφησης, έχοντας ως κύριο µέληµα τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας, ακόµη και αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
προσπαθεί να προκαλέσει εντυπώσεις.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι ότι οι ρυθµίσεις βασίστηκαν
στην έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Βασική καινοτοµία
είναι ότι αντικαθίστανται οι συνεντεύξεις και στη θέση τους θεσπίζονται πανελλαδικού τύπου γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι
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θα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική ιστορία, τη
γεωγραφία, τον πολιτισµό και τους θεσµούς του πολιτεύµατός
µας, προκειµένου να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων, το οποίο και θα αποτελεί προαπαιτούµενο για
την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Υιοθετείται, δηλαδή,
µε απλά λόγια ένα αντικειµενικό και αδιάβλητο σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα επιταχύνει τους χρόνους εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης που µέχρι σήµερα µπορεί
να έφταναν έως και τα έξι χρόνια.
Στη συνέχεια θα εστιάσω στην κεφαλαιώδους σηµασίας διάταξη του άρθρου 29 του πέµπτου κεφαλαίου, που παρατείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η κατάθεση δε
από το Υπουργείο της σχετικής νοµοτεχνικής βελτίωσης, η οποία
παρατείνει τη διάρκεια των συµβάσεων έως την έκδοση των οριστικών πινάκων της σχετικής προκήρυξης, αλλά και η αναδροµική ισχύς της διάταξης από την 1η Οκτωβρίου του 2020,
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι θα συνεχίσουν κανονικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συµπολίτες µας που τις
έχουν ανάγκη, στους συµπολίτες µας στις αποµακρυσµένες περιοχές, καθώς και ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό ούτε για µία
ηµέρα.
Επίσης, πολύ σηµαντική για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας είναι η διάταξη του άρθρου 46, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ορεινούς και νησιωτικούς δήµους, στα νοµικά
πρόσωπα αυτών, αλλά και στις περιφέρειες να παρέχουν δωρεάν
σίτιση και στέγαση στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των κέντρων υγείας των δηµόσιων νοσοκοµείων, στο
προσωπικό του ΕΚΑΒ, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και στους υπαλλήλους που αποσπώνται στις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη αυτή δίνει αφ’ ενός
στους εργαζόµενους ένα σηµαντικό κίνητρο, κυρίως αυτό της
δωρεάν στέγης, προκειµένου να επιλέξουν να εργαστούν σε περιοχές αποµακρυσµένες και αφ’ ετέρου δίνει τη δυνατότητα
στους δήµους αυτούς να στελεχώσουν τις βασικές υπηρεσίες
τους που δεν είναι άλλες από την εκπαίδευση, την υγεία, τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
Εδώ η κατάθεση της σχετικής νοµοτεχνικής βελτίωσης είναι
καίρια, καθώς κατήργησε το πληθυσµιακό όριο των νησιωτικών
δήµων και συµπεριέλαβε τις περιφέρειες, ούτως ώστε να ωφεληθούν ακόµα περισσότερο περιοχές της χώρας που το έχουν
ανάγκη.
Τέτοιου είδους νοµοθετικές πρωτοβουλίες είναι πραγµατικά
κεφαλαιώδους σηµασίας, καθώς δίνουν λύσεις σ’ ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας, αυτό
της ερήµωσης της ελληνικής περιφέρειας και πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για ανάλογες νοµοθετικές ρυθµίσεις, ώστε να επιστρέψουν κυρίως οι νέοι µας, το πιο δυναµικό κοµµάτι της
κοινωνίας µας, στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα, κύριοι Υπουργοί, να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου για την τροπολογία που αφορά στα µισθώµατα των ακινήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των σχολικών κυλικείων. Η ένταξη των συγκεκριµένων επιχειρήσεων στις διατάξεις για καταβολή µειωµένων µισθωµάτων
απαντά σε ένα δίκαιο αίτηµα των πληττοµένων.
Επίσης, στην ίδια θετική κατεύθυνση είναι και η ρύθµιση για
τη δυνατότητα τµηµατικής καταβολής τυχόν οφειλοµένων µισθωµάτων. Οι εν λόγω διατάξεις θα δώσουν µια σηµαντική ανάσα
στους ιδιοκτήτες των κυλικείων που υπέστησαν τεράστιες ζηµιές
από την πανδηµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο σηµείο, όµως, αυτό, κύριοι Υπουργοί, επιτρέψτε µου να
παρατηρήσω ότι δεν διευκρινίζεται ρητά στη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας αν η µείωση του 40% για τα µισθώµατα
των σχολικών κυλικείων είναι επιπλέον του αρχικού 40% της πρώτης παραγράφου. Δεν διευκρινίζεται ρητά στη διάταξη.
Επίσης, µε τη διάταξη δίνετε τη διακριτική ευχέρεια στα δηµοτικά συµβούλια να αποφασίσουν για τη µείωση του 40%. Ναι, µεν
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αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και το αυτοδιοίκητο των δήµων, αλλά από την άλλη, µπορεί να εµφανιστεί το
οξύµωρο φαινόµενο ο ένας δήµος σε έναν νοµό, σε µια περιφερειακή ενότητα, να εγκρίνει µείωση 40% και ο άλλος να µην εγκρίνει. Ίσως θα ήταν ορθό να προβλεφθεί ότι, αν υπάρχει
αρνητική απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, αυτή θα πρέπει να
φέρει ειδική αιτιολογία.
Επιπλέον, η ρύθµιση για παράταση των µισθώσεων ως σύλληψη, ως σκέψη είναι δίκαιη. Πλην, όµως, όπως έχει η διάταξη,
ευνοεί τις περιπτώσεις των µισθώσεων σχολικών κυλικείων που
έληξαν στις 30-6-2020. Δεν αντιµετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις
έτσι επί ίσοις όροις. Για λόγους ισονοµίας θα έπρεπε να εξετάσετε ίσως την παράταση όλων των συµβάσεων, ανεξαρτήτως του
χρόνου λήξης της καθεµίας εξ αυτών.
Και τέλος, κύριοι Υπουργοί και επειδή ξέρω ότι θα το δείτε µε
την ίδια ευαισθησία και στο ίδιο πλαίσιο και µε δεδοµένο ότι τα
ΚΑΠΗ είναι ίσως οι µοναδικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που
παρέµειναν και παραµένουν ακόµη και σήµερα παντελώς κλειστές εξαιτίας της πανδηµίας, θα είναι δίκαιο να υπάρξει µια σχετική νοµοθετική µέριµνα, ούτως ώστε να απαλλαχθούν από την
υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών, είναι σε διαρκή διάλογο µε την κοινωνία και τους θεσµικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως εν όψει των πρωτοφανών συνθηκών λόγω της
πανδηµίας και αναζητούν συνεχώς αποτελεσµατικές λύσεις, λύσεις που αποβλέπουν, αφ’ ενός, στην αναπτυξιακή προοπτική
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι το κλειδί για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και λύσεις στα καθηµερινά
προβλήµατα των συµπολιτών µας και σε αυτή την κατεύθυνση
κινείται και το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο και υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα
σχέδιο νόµου που κανονικά θα έπρεπε να έχει συγκεντρώσει τα
φώτα της δηµοσιότητας, ειδικά µετά τη χθεσινή ιστορική απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής, έναν χρόνο µετά την ετυµηγορία του ελληνικού λαού, που πέταξε τους νεοναζιστές εκτός
Βουλής. Η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική δηµοκρατία έδειξαν
τη δύναµή τους. Η Χρυσή Αυγή πετάχτηκε στο καλάθι της ιστορίας και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν εκεί που τους αρµόζει, στη φυλακή.
Όµως, ο αγώνας κατά του φασισµού και του νεοναζισµού είναι
διαρκής, δεν τελειώνει ποτέ και αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουµε είναι ότι όπου ανθεί ο λαϊκισµός, ο διχασµός, η ρητορική του µίσους, όπου το πολιτικό σύστηµα αδυνατεί να δώσει
λύσεις, τότε αυτές οι ακραίες φωνές οξυγονώνονται.
Περνώντας τώρα στο σηµερινό, στο παρόν σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος απονοµής ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, ένα πάρα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Ζούµε µαζί µε µετανάστες συµπολίτες
µας, που είναι αναπόσπαστο τµήµα, αναπόσπαστο κοµµάτι της
κοινωνίας µας.
Στο τέλος του 2009, σε δύσκολες εποχές για τη χώρα, το
ΠΑΣΟΚ τόλµησε. Άλλαξε άρδην τη φιλοσοφία του συστήµατος
απονοµής ιθαγένειας. Το έβαλε στο φως, έφερε κανόνες. Ο συγκεντρωτισµός, η αδιαφάνεια που υπήρχαν πιο πριν υποχώρησαν
µπροστά στο κράτος δικαίου. Νοµίζω ότι θυµόµαστε όλοι πολύ
καλά. Ήταν τότε η εποχή που τα συνθήµατα «δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ» ή «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι» κυριαρχούσαν
στη δεξιά παράταξη. Ακραίες λογικές, ρητορική από όλη την τότε
«δεξιά πολυκατοικία» υπήρχαν πολύ έντονες.
Όµως, τότε αντέξαµε και σήµερα µπορώ να πω ότι κερδίσαµε.
Πολλά από όσα τότε λέγαµε εµείς σήµερα θεωρούνται αυτονόητα και αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο κέρδος. Κανείς δεν τολµά
να πειράξει πια τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Όλοι θεωρούν και
λένε ότι απαιτείται ένα σύστηµα οργανωµένο, πάνω στις αρχές
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του κράτους δικαίου για την απόδοση ιθαγένειας σε όσους το
επιθυµούν και θέλουν να προσπαθήσουν για αυτό.
Όµως, δυστυχώς, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο έχουµε ένα πισωγύρισµα. Η ρητορική, βέβαια και η λογική της Νέας Δηµοκρατίας σε τίποτα δεν θυµίζει το 2010, αλλά το σχέδιο νόµου το
οποίο συζητούµε σήµερα διά της πλαγίας οδού, διά της διοικητικής οδού, γκρεµίζει ουσιαστικά όσα χτίσαµε µε κόπο. Και βεβαίως, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι σε αυτό συνέβαλε και
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εξηγούµαι. Το σχέδιο της σηµερινής ηγεσίας του Υπουργείου
είναι µια διαφορετική εκδοχή του ν.4604 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2019. Είχαµε διαφωνήσει σε αυτό. Το είχαµε καταψηφίσει, θέτοντας δύο βασικές αντιρρήσεις. Η µία αφορούσε στην αποδόµηση της αρχιτεκτονικής του πνεύµατος του ν.3838/2010, που
ουσιαστικά µετέτρεπε το όλο σύστηµα σε µια διαδικασία εξετάσεων ΑΣΕΠ και η δεύτερη αφορούσε στη διοικητική ετοιµότητα
του Υπουργείου για να εφαρµόσει το νέο σύστηµα. Λέγαµε πως
όλα αυτά τα οποία προβλέφθηκαν δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν γρήγορα, αφού η µετάβαση από µια διοικητική διαδικασία σε µια άλλη σε καµµία περίπτωση δεν είναι εύκολη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε τότε πως αρκεί η νοµοθέτηση ενός νόµου
για να εφαρµοστεί. Το ερώτηµα, όµως, είναι πώς να εφαρµόσεις
έναν νόµο, όταν δεν έχεις επαρκώς στελεχωµένες υπηρεσίες.
Πώς µπορείς να περιµένεις κάτι τέτοιο, όταν αντί να απλουστεύεις τις διαδικασίες, αυξάνεις το διοικητικό φόρτο;
Η Νέα Δηµοκρατία τότε, βέβαια, άσκησε χαλαρή Αντιπολίτευση, δεν διαφώνησε εντόνως και έδειξε ότι ουσιαστικά συµφωνεί. Για ποιον λόγο; Διότι πολύ απλά οι αλλαγές αυτές ήταν
σε συντηρητική κατεύθυνση.
Το βασικό ζήτηµα το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την ιθαγένεια είναι ένα και µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και είναι οι καθυστερήσεις. Είπε ο
Υπουργός στην επιτροπή πως υπάρχουν αιτήµατα πολιτών µέσω
της πελατειακής οδού στα υπουργικά γραφεία, στα βουλευτικά
γραφεία για την απονοµή ιθαγένειας. Όλοι το ξέρουµε αυτό και
συµφωνούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό χρειάζοµαι, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, όµως, που δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός είναι το ποιο
είναι συνήθως το αίτηµα αυτών των ανθρώπων. Μας είπε ο
Υπουργός πως υπάρχει διαφθορά γύρω από την ιθαγένεια. Πάνω
σε τι ακριβώς, όµως;
Λοιπόν, για να λέµε τα πράγµατα όπως είναι, η βασική πηγή
πελατειακών λογικών και διαφθοράς είναι οι καθυστερήσεις της
διοίκησης. Το αδιανόητο είναι ότι η πολιτική ηγεσία σφυρίζει
αδιάφορα και χρεώνει τις καθυστερήσεις και τη διαφθορά στους
υπαλλήλους, οι οποίοι κυριολεκτικά φτύνουν αίµα για να κρατήσουν όρθιες τις υπηρεσίες και κρύβει, από την άλλη, τις δικές
της ευθύνες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα καθυστέρησης θα σας πω από τη
δική µου εκλογική περιφέρεια, τη δυτική Αθήνα, αλλά και συνολικά, αν θέλετε, την παλιά Β’ Περιφέρεια Αθήνας. Αυτή τη στιγµή,
το 2019 ξέρετε ποιας ηµεροµηνίας αιτήµατα εξετάζονταν; Του
2014.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, σήµερα που έχει φτάσει διαδικασία; Έχετε µπει στο 2015; Χρειάζεται µία απλή ερώτηση-απάντηση για να µπορέσουµε να καταλάβουµε που ακριβώς
βρισκόµαστε.
Ο νόµος, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά αφορά ανθρώπους οι
οποίοι διαµένουν κατά µέσο όρο δεκαπέντε χρόνια στη χώρα και
αυτοί οι άνθρωποι παρά το γεγονός ότι πληρώνουν ανταποδοτικά παράβολα ότι ουσιαστικά προσπαθούν να συµµετέχουν σε
αυτή τη διαδικασία, δεν έχουν κανένα σεβασµό και καµµιά ανταπόδοση υπηρεσιών. Η λύση, λοιπόν, είναι απλή, είναι πάρα πολύ
απλή, ουσιαστικά περισσότερες επιτροπές πολιτογράφησης
ώστε να αντιστοιχούν στον αριθµό των υποψηφίων.
Αυτό, το οποίο όµως µόνο κάνετε, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά
είναι να αλλάζετε την ίδια διαδικασία όσον αφορά απλά και µόνο
το ποιος θα κάνει τη δουλειά, το µεταφέρετε τα ουσιαστικά
στους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας την οποία συστή-
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νεται και θέλετε να µας παρουσιάζεται πως αυτό είναι δήθεν
τοµή ή αυτό είναι δήθεν διαφάνεια. Τα χαρτάκια όµως, θα συνεχίσουν να πηγαινοέρχονται στα υπουργικά και στα βουλευτικά
γραφεία και δυστυχώς για ανθρώπους οι οποίοι θα συµπληρώνουν µια δεκαετία αναµονής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, έχετε ακόµη χρόνο για να αλλάξετε κρίσιµα στοιχεία της πρότασης σας και να την κάνετε πιο
αποτελεσµατική και βιώσιµη. Φέρτε ένα σύστηµα ουσιαστικό,
οποίο σύστηµα θέλετε, εκτός εάν η πολιτική σας στρατηγική
είναι η κατάρρευση της διαδικασίας για την ιθαγένεια για να ανασταλεί αυτή η λειτουργία για πολύ καιρό και να ξαναγυρίσουµε
διά της πλαγίας οδού σε λογικές του «δεν θα γίνεις Έλληνας
ποτέ».
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, επειδή έχει περάσει
και η ώρα και νοµίζω ότι πια κουραστήκαµε όλοι παρακολουθώντας αυτή την ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα συνεδρίαση θα θέσω
τρία σηµεία για τη συζήτηση. Δυστυχώς, άπτονται της παρουσίας των δύο Υπουργών. Έχω την αίσθηση ότι δεν τους ακουµπούν πάρα πολύ αν και υπάρχουν στο νοµοσχέδιο αυτό.
Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Διάβασα µία φράση που µου
άρεσε πάρα πολύ πριν από λίγο: «Σε σύγκριση µε τις αόρατες
εκατόν πενήντα µολότοφ το σαµποτάζ στον Έβρο του 65 ήταν
µεγαλοφυής ανακάλυψη». Αυτό αναφέρεται βεβαίως, στον αγαπητό Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος χθες, παρά το
γεγονός ότι έχουµε µία απρόκλητη επίθεση -σαράντα δευτερόλεπτα µετά την ανακοίνωση της απόφασης της Χρυσής Αυγής
ως εγκληµατικής οργάνωσης- των ΜΑΤ στην αντιφασιστική συγκέντρωση που βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια. Ή υπάρχει πολιτική εντολή, πράγµα το οποίο αδυνατώ να το πιστέψω ειλικρινά,
ή ο Υπουργός δεν ελέγχει το βαθύ κράτος το οποίο υπάρχει
µέσα στην Αστυνοµία. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει
τεράστια πολιτική ευθύνη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγµή το αίτηµα
το οποίο υπάρχει, το οποίο αναπτύσσεται και ακούγεται, είναι το
αίτηµα της παραίτησης του. Ακραίο ίσως, αλλά έτσι είναι αυτή
τη στιγµή. Αλλά αυτό που το κάνει ακόµα χειρότερο είναι το γεγονός ότι επινοεί την απάντηση περί εκατόν πενήντα µολότοφ οι
οποίοι προκαλούν υποτίθεται την επίθεση των ΜΑΤ. Νοµίζω ότι
είµαστε χαµένοι στη µετάφραση του επιτελικού κράτους.
Όπως χαµένοι στη µετάφραση του επιτελικού κράτους είναι το
δεύτερο σηµείο που θέλω να σας πω. Θα σας διαβάσω κάτι και να
µου πείτε πώς συνδέεται, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ
αγαπητέ, µε το νοµοσχέδιο σας. «Η οργάνωση και λειτουργία των
φορέων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης καθώς και των εποπτευόµενων απ’ αυτούς νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
πλην των ανεξαρτήτων αρχών, καθορίζονται µε οργανισµούς οι
οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε Υπουργικό Διάταγµα, κ.λπ.». Σας θυµίζει κάτι αυτό; Είναι το άρθρο 20
του νόµου για το επιτελικό κράτος.
Και για πολλοστή φορά βρισκόµαστε εδώ στη δύσκολη διαδικασία να νοµοθετείτε, όχι εσείς µόνο, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουµε και άλλα Υπουργεία, το Υπουργείο Μετανάστευσης, το
Υπουργείο Πολιτισµού, όλα τα Υπουργεία και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, για πολλοστή φορά, νοµοθετεί για: Σύσταση
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και υποκείµενες οργανικές Μονάδες. Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και αυτοτελή
Τµήµατα Εποπτείας και Αξιολόγησης των οργανικών Μονάδων.
Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων και ούτω καθεξής.
Γιατί όλα αυτά δεν περνάνε, λοιπόν, από έναν εκσυγχρονισµό
του οργανισµού και από τον συνταγµατικό έλεγχο που είναι απαραίτητος και που τον ορίζει πολύ σωστά ο νόµος για το επιτελικό
κράτος; Είµαστε και εδώ χαµένοι στη µετάφραση του επιτελικού
κράτους είναι προφανές. Και κάποια στιγµή, το έχουµε πει επανειληµµένως, ελπίζουµε να έρθει και ο κ. Γεραπετρίτης να µας
εξηγήσει τι ακριβώς συµβαίνει µε αυτό το επιτελικό κράτος.
Και να φτάσω στην τρίτη παρατήρηση και θα τελειώσω. Το ζή-
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τηµα της επιλογής στελεχών της δηµόσιας διοίκησης. Δεν ξέρω
αν και εδώ, εσείς ως Υπουργοί και ως Υπουργός και Υφυπουργός
έχετε την πρωτογενή νοµοθετική πρωτοβουλία ή την έχει ο
Υπουργός Επικρατείας. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά πάντως, θέλω
να σας επισηµάνω ότι είπαµε πολλά βήµατα πίσω από το στόχο
του εκσυγχρονισµού και της αποκοµµατικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατ’ αρχάς, επιλογή µόνον των επικεφαλής των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των οργανισµών ή όλων των διοικητικών συµβουλίων; Ο ν.4369, ο δικός µας, ο νόµος της
αποκοµµατικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης έλεγε «όλου του
διοικητικού συµβουλίου», για αυτό και είχε συστήσει το Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών ως δεξαµενή στελεχών του δηµοσίου τοµέα
καταρχήν για να µπορεί να αντλεί εκεί τους υψηλά προσοντούχους δηµοσίους υπαλλήλους για να επιλέξει την επιλογή της
διάρθρωσης αυτής.
Εδώ τώρα τι έχουµε; Έχουµε µόνο επιλογή των επικεφαλής.
Τα υπόλοιπα µέλη των διοικητικών συµβουλίων που πολλές
φορές είναι και µε µια µικρή µισθοδοσία, επιλέγονται χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προσόντα και χωρίς διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερο ζήτηµα πολύ σοβαρό, για το οποίο πάµε πίσω. Σύγκρουση συµφερόντων. Ανοίγετε την επιλογή και στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. Μα, εδώ όµως πιθανόν να έχουµε
πρόβληµα σύγκρουσης συµφερόντων. Ρητορικό το ερώτηµα που
θα σας θέσω. Γιατί ένα στέλεχος µιας φαρµακευτικής πολυεθνικής εταιρείας θα ενδιαφερόταν να διοικήσει τον Οργανισµό Φαρµάκου, παραδείγµατος χάριν; Και εάν ενδιαφερόταν δεν θα
έπρεπε το δηµόσιο συµφέρον να φτιάξει αυτά τα φίλτρα και πριν
και µετά, όπως γίνεται σε όλο τον κόσµο; Νοµοθεσία «περί σύγκρουσης συµφερόντων» την καταργήσατε πλήρως µε το νόµο
του επιτελικού κράτους. Και ενώ σήµερα επαναφέρετε αυτή την
διαδικασία επιλογής από τον ιδιωτικό τοµέα, αυτή την διάσταση
την έχετε ξεχάσει.
Τρίτο ζήτηµα. Κατά την ανάληψη των θέσεων έλεγε ο ν.4369:
«υπάρχει συµφωνία δεσµεύσεις επί του καταρτηθέντος προγράµµατος δράσης µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, µε
απολογισµό µετά την λήξη της θητείας, µε οικονοµικό και κοινωνικό και περιβαλλοντικό απολογισµό και ούτω καθεξής». Δηλαδή
γινόταν ένα είδος συµβολαίου µεταξύ του δηµοσίου και της διοίκησης, η οποία αναλάµβανε να διοικήσει αυτή τη δηµόσια επιχείρηση, το δηµόσιο οργανισµό. Αυτό ξεπερνιέται εδώ. Δεν
υπάρχει καµµία πρόβλεψη, καµµία δέσµευση για το ζήτηµα αυτό.
Νοµίζω ότι πηγαίνουµε πίσω, εποµένως. Δεν ξέρω αν σας αφορά
αυτό το ζήτηµα ή αν είναι πάλι ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για αυτή την νοµοθέτηση, η οποία κατά τη γνώµη µας
είναι κακή νοµοθέτηση. Και βεβαίως, ελπίζω όταν -όπως έχει
εξαγγείλει και όταν θα έρθει εδώ στη Βουλή για να µας φέρει το
νέο νόµο για το επιτελικό κράτος- να έχουµε την ευκαιρία να τα
συζητήσουµε και πιο αναλυτικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο τον έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ένα
δευτερόλεπτο µόνο, κύριε Μουλκιώτη.
Επειδή έκανε µια παρατήρηση η κ. Λιακούλη στην τροπολογία
του Κινήµατος Αλλαγής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό, διορθώνεται το λεκτικό «Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες» σε
«Άτοµα µε Αναπηρία», για το τυπικό. Είναι η τροπολογία η οποία
έγινε δεκτή από τον Υπουργό για ακριβές σύµφωνα και µε το αίτηµα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή µέρα ήταν µια ιδιαίτερη µέρα για τη χώρα µας. Ήταν µια µέρα που η ελληνική δικαιοσύνη έδωσε ένα σαφές µήνυµα όχι µόνο στη χώρα, όχι µόνο
στην Ευρώπη, αλλά και σε όλη την υφήλιο. Διατυπώθηκε ξεκάθαρα η δικανική κρίση για τον χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Οι
θεσµοί αποδείχθηκε ότι έχουν πάντα τη δυνατότητα να στηρίζουν
τη δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί άλλη µια συγκεκριµένη απόδειξη για τον τρόπο µε τον
οποίον πολιτεύεται η Νέα Δηµοκρατία µε µόνη και σαφή κατεύθυνση τη συντήρηση. Αν κάποιο στοιχείο λείπει παντελώς από
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για την ιθαγένεια έχω τη γνώµη
ότι είναι η ενσυναίσθηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο
στο µυαλό των νοµοθετούντων το οποίο δεν µπορώ να καταλάβω
πλήρως. Ή καλύτερα δεν θέλω να πιστέψω. Με τις διατάξεις που
φέρνετε δηµιουργείτε προβλήµατα που κατά βάση είναι προβλήµατα αξιοπιστίας της ελληνικής πολιτείας.
Συζητάµε κάτι πολύ σηµαντικό που έχει περάσει στα πολύ
ψηλά των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Δεν είδαµε µια ιδιαίτερη
αρθρογραφία και δεν είδαµε και ιδιαίτερες δηµόσιες συζητήσεις.
Δε συζητήθηκε καν στην κοινωνία. Δεν δηµιουργήθηκαν εντάσεις
όπως στο παρελθόν, όταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο συζητούσαµε για την ιθαγένεια. Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ,
πατά σ’ αυτό που ψήφισε την άνοιξη του 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εσείς συνεχίζετε στον ίδιο δρόµο. Με το σύστηµα
που προτείνετε κλείνετε τον δρόµο σε πολλούς µετανάστες συµπολίτες µας που θα επιθυµούσαν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Θα
µειωθεί ο αριθµός όσων θα υποβάλουν αιτήσεις από δω και
µπρος. Θα µειωθεί αρχικά γιατί κανείς δεν ξέρει σήµερα τι θα
πρέπει να κάνει κάποιος για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Αλλά αυτό είναι το µεταβατικό στάδιο.
Το χειρότερο που συµβαίνει µε τις προτεινόµενες διατάξεις
είναι ότι ξαναγράφονται οι προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εδώ και
χρόνια έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους και αποκλειστικά µε
ευθύνη της πολιτείας δεν έχουν ακόµα εξεταστεί. Εργαζόµενοι
που τα τελευταία χρόνια βρίσκουν λιγότερη δουλειά. Που απολύονται για διάφορους λόγους, που τους χτύπησε όπως όλους
η πανδηµία. Εργαζόµενες µε εργόσηµο, άνθρωποι που βγήκαν
στη σύνταξη. Αυτοί όλοι δεν θα πάρουν ιθαγένεια µε τις εισοδηµατικές και εργασιακές προϋποθέσεις που βάζει η πρόταση του
Υπουργείου, εκ των υστέρων βεβαίως. Αλλάζετε τους κανόνες
στη µέση του παιχνιδιού. Αφού το ελληνικό δηµόσιο εισέπραξε
παράβολο 550 ή 700 ευρώ τους οδηγείτε σε αυτόµατη απόρριψη
µε νόµο τριών γραµµών. Αυτό πώς µπορούµε να το πούµε, κύριε
Υπουργέ; Γιατί σίγουρα υπάρχει συνέχεια της διήγησης. Δεν
είστε εσείς. Κάποιοι άλλοι. Δεν νοµοθετείτε στο κενό. Υπάρχει
συνέχεια για τον διοικούµενο και ο διοικούµενος πρέπει να εµπιστεύεται το κράτος. Δυστυχώς στην περίπτωσή µας δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε τα θέµατα που δηµιουργείτε. Θα
έρθει η ώρα που οι µετανάστες που έχουν υποβάλει αιτήσεις θα
καταλάβουν καλά στο πετσί τους την αδικία η οποία δηµιουργείται τώρα. Τι θα πείτε, κύριε Υπουργέ, σ’ έναν εργαζόµενο από
τις πληγείσες περιοχές του «Ιανού» που έχει να αντιπαλέψει τις
καταστροφικές συνέπειες; Τι θα πείτε, κύριε Υπουργέ, εν µέσω
πανδηµίας σ’ αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους; Τι θα πείτε,
κύριε Υπουργέ, στις γυναίκες που µεγαλώνουν παιδιά; Κάποιες
απ’ αυτές είναι και σύζυγοι Ελλήνων πολιτών. Πάνω από σαράντα
χιλιάδες αλλοδαπές είναι σύζυγοι Ελλήνων. Μεγαλώνουν παιδιά
που είναι Έλληνες από τη γέννηση. Στον νοµό µου, τη Βοιωτία,
υπάρχουν πάνω από τριακόσιες πενήντα τέτοιες περιπτώσεις.
Υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτηµα. Πώς γίνεται και γιατί νοµοθετείτε;
Τι γίνεται σ’ αυτή τη διαδικασία; Γιατί υπάρχει αυτό το κενό;
Συζητάµε σήµερα για την ιθαγένεια που είναι το τέλος µιας µακράς πορείας ένταξης ανθρώπων που ζουν στη χώρα µας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για δεκαετίες. Από τη µεριά της
Κυβέρνησης φαίνεται πως δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό. Έχει
στον νου της µάλλον αυτούς τους πρόσφατα εισερχοµένους στη
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χώρα µας που αιτούνται άσυλο. Μάλιστα ο κύριος Υπουργός, µε
τυµπανοκρουσίες πριν λίγο καιρό έσπευσε να αλλάξει τη νοµοθεσία που αφορούσε τον ελάχιστο χρόνο προηγούµενης διαµονής που απαιτείτο για να καταθέσουν αίτηση οι αναγνωρισµένοι
πρόσφυγες. Ήταν τρία χρόνια και πήγαµε στα επτά. Συνάντησαν
αντιδράσεις από διεθνείς οργανισµούς. Αλλά αυτό δεν πείραξε
κανέναν γιατί προφανώς απευθύνεται η άποψη της νοµοθετικής
πρότασης σε συντηρητικά ακροατήρια. Απ’ αυτά δηλαδή, που
κάθε τρεις και λίγο µιλούν για ελληνοποιήσεις των κοµµάτων, για
αλλοδαπούς που αλλοιώνουν το εκλογικό σώµα και άλλα τέτοια
που γνωρίζουµε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Είναι ξεκάθαρη
προπαγάνδα όλα αυτά που επώασαν και το αυγό του φιδιού. Το
επισηµαίνω. Πρέπει να προσέχουµε µ’ αυτά τα πράγµατα πάρα
πολύ. Όχι δεύτερη φορά το ίδιο λάθος.
Ένα ερώτηµα που υπάρχει, κύριε Υπουργέ, είναι τα στατιστικά
στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις υπηρεσίες σας. Πριν αλλάξετε
τα τρία χρόνια σε επτά χρόνια, πόσοι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες είχαν καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης; Και ποιος ήταν ο
µέσος όρος διαµονής τους στη χώρα µας; Ξέρω ότι παρότι εσείς
αναφέρεστε στη διαφάνεια συνεχώς τα στατιστικά της ιθαγένειας είναι επτασφράγιστο µυστικό για όλους µας. Αν δίνατε
αυτά τα στοιχεία θα αποδεικνυόταν ότι τον έναν χρόνο διακυβέρνησης αφήσατε το ετοιµόρροπο σύστηµα ιθαγένειας που παρέδωσε η προηγούµενη Κυβέρνηση να καταρρεύσει, µάλλον. Να
σας πω λοιπόν, εγώ πώς είναι; Κανένας νέος πρόσφυγας δεν
είναι απ’ αυτούς που µπήκαν στη χώρα µας το 2014 και 2015. Κανένας δεν έχει κάνει αίτηση. Κανένας δεν έχει πάρει ιθαγένεια.
Εν τω µεταξύ να ξέρουµε ότι ένα εκατοµµύριο αλλοδαποί στη
Γερµανία πέρασαν από πρόγραµµα ένταξης διάρκειας εξακοσίων ωρών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Για πολλούς απ’ αυτούς τα µαθήµατα ήταν δωρεάν. Για τους υπόλοιπους στοίχισαν
2 ευρώ. Γιατί το έκανε η Γερµανία αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όλοι καταλαβαίνουµε τους λόγους. Το συµφέρον είναι
αµφίπλευρο. Γιατί δεν το κάνει η ελληνική Κυβέρνηση; Γιατί δεν
το κάνετε εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ όταν
έτρεχαν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό;
Γιατί δεν το κάνει όµως και σήµερα η Κυβέρνησή σας, κύριε
Υπουργέ; Γιατί και η προηγούµενη κυβέρνηση και εσείς νοµοθετείτε την παγκόσµια πρωτοτυπία εξετάσεων σε αντικείµενο στο
οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Πρέπει
να µιλάµε σοβαρά γι’ αυτό το θέµα.
Μαθήµατα γλώσσας σε αλλοδαπούς στη χώρα µας έχουν να
γίνουν από το 2014. Κι εµείς νοµοθετούµε άλλα. Για το κοντινό
µέλλον δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόµα. Εµείς το θέτουµε σαν
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προϋπόθεση. Δεν είναι βέβαια και καµµία επανάσταση αυτό που
ζητάµε. Είναι αυτό που κάνουν όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη
ανεξάρτητα από το τι κυβέρνηση έχουν. Προς αυτή την κατεύθυνση ελπίζω να βοηθήσετε για να επανέλθουµε πραγµατικά στις
ράγες της σοβαρότητας που όλοι θέλουµε. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ζητάµε να κάνετε ένα πρώτο βήµα στην
τροπολογία που καταθέσαµε για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο κ.
Κεγκέρογλου αναφέρθηκε λεπτοµερέστατα στο ζήτηµα. Ολοκληρώστε το βήµα που κάνατε. Δεχθείτε απόλυτα την τροπολογία
του Κινήµατος Αλλαγής για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε και καταλήγω, αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 508 και ειδικό 64 που αναφέρεται στα
κωλύµατα εκλογιµότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Μουλκιώτη, συντοµεύετε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελειώνω.
Λέω συγκεκριµένα και επισηµαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι η τροπολογία του Κινήµατος Αλλαγής δεν έχει καµµία σχέση µε τις
άλλες τροπολογίες. Είναι τροπολογία που αναφέρεται στον
εκλογικό νόµο. Δεν έχει καµµία σχέση µε τον Ποινικό Κώδικα. Να
γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία που αφορά στον εκλογικό νόµο
σε σχέση µε τα κωλύµατα εκλογιµότητας προσώπων που έχουν
καταδικαστεί για συµµετοχή ή διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης και απαγόρευσης ανακήρυξης συνδυασµού κόµµατος όπου
συµµετέχουν πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα
κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της δηµόσιας τάξης.
Ας κάνουµε αυτό, λοιπόν, δεκτό, κύριε Υπουργέ και µετά να τροποποιήσουµε και τον Ποινικό Κώδικα. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δεχθούµε και να τροποποιήσουµε την εκλογική
νοµοθεσία επειδή πρέπει να τροποποιήσουµε σώνει και καλά τον
Ποινικό Κώδικα. Να τον τροποποιήσουµε µετά. Όµως σήµερα θα
είναι κι ένα δείγµα γραφής να κάνετε δεκτή κι αυτή την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχω την
τιµή να σας ανακοινώσω την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11426/7810, από
8 Οκτωβρίου 2020, απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη
Συγκρότηση των Διαρκώς Επιτροπών της Βουλής.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για υποθέσεις που συνδέονται µε την εγκληµατική δράση της Χρυσής
Αυγής είναι ιστορική. Πρόκειται για την καταδίκη µιας εγκληµατικής οργάνωσης, που µε τον µανδύα πολιτικού κόµµατος, ενός
φασιστικού κόµµατος, διέπραττε εγκληµατικές πράξεις. Αυτή η
καταδίκη έγινε βάσει συγκεκριµένων αποδειχθέντων πραγµατικών περιστατικών.
Η απόφαση αυτή δεν αφορά µόνον παρελθόντα χρόνο, αλλά
και το παρόν και το µέλλον. Συνιστά µήνυµα για την ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ιδέες
και οι πρακτικές του καθηµερινού φασισµού και δεύτερον, για τη
διαµόρφωση αντιφασιστικής συνείδησης και την ενίσχυση του
αντιφασιστικού ρεύµατος που υπάρχει, όπως αποδείχτηκε και µε
τη χθεσινή πολύ µεγάλη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο που
εξέδωσε την απόφαση. Διότι ο αγώνας κατά του φασισµού είναι
διαρκής.
Ας έρθουµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Πρόκειται για ένα πολυνοµοσχέδιο. Το ότι δεν υπάρχει κεντρική ιδέα-αρχή στο νοµοσχέδιο
προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει εισηγητική έκθεση επί
της αρχής. Άλλο ένα δείγµα κακής νοµοθέτησης από την επιτελική Κυβέρνηση της αριστείας.
Επιπρόσθετα, στη διαβούλευση εισήχθη µε πολύ λιγότερα
άρθρα από αυτά που τελικά κατατέθηκαν στη Βουλή. Υπάρχει
ένα σηµαντικό κενό στο θέµα της παράτασης των συµβάσεων
των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που είχαν
λήξει στις 30 Σεπτεµβρίου. Καθυστερήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι υπήρχε έτοιµο πλήρες θεσµικό πλαίσιο, έτοιµη και η προκήρυξη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ώστε
να γίνει η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού τριών χιλιάδων τριακοσίων εργαζοµένων, κατά παρέκκλιση του µνηµονιακού κανόνα
προσλήψεων-αποχωρήσεων, µε πρόνοια για αυξηµένη µοριοδότηση της προϋπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το προσωπικό
που εργάζεται ήδη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά και τηλεγραφικά σε τέσσερα θέµατα
που αφορούν το νοµοσχέδιο.
Τροποποιείται η διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας, δυστυχώς, χωρίς διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών, ακόµη και µε οργανώσεις που ασχολούνται σοβαρά µε το θέµα στο συγκεκριµένο
πεδίο εδώ και πολλά χρόνια και οι οποίες δεν περιελήφθησαν
στους φορείς που εκλήθησαν για ακρόαση. Εν πάση περιπτώσει,
παρατηρείται µία στροφή στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας,
αφού αυτή µετατρέπεται σε προνόµιο για λίγους και αποκλείονται
άνθρωποι ενταγµένοι στη κοινωνικό-οικονοµική ζωή της χώρας,
αφού δηµιουργούνται περαιτέρω εµπόδια στη διαδικασία της πολιτογράφησης και αυστηροποιούνται ορισµένες από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αλλογενείς για να
πολιτογραφηθούν.
Ένα από τα κριτήρια είναι και το εισοδηµατικό. Το διορθώσατε, το τροποποιήσατε, κύριε Υπουργέ. Καθιερώνεται ως τεκµήριο το εισοδηµατικό κριτήριο. Όµως το ύψος καθορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου γενικού γραµµατέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ίδιο ισχύει, δηλαδή αυτή η ενίσχυση των κριτηρίων, προς
όφελος ολίγων και για την αύξηση του εξέταστρου, που προστιθέµενο στο παράβολο πολιτογράφησης καθιστά ακόµα δαπανηρότερη τη σχετική διαδικασία και συνεπώς, προβληµατική για
αυτούς τους µη έχοντες.
Τώρα σχετικά µε τις αλλαγές που προβλέπονται στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, θα έλεγα ότι είναι
η επιτοµή της υποκρισίας από πλευράς Κυβέρνησης. Φέρνετε
διατάξεις δήθεν για να υπάρξει αξιοκρατία, ενώ έχετε καταργήσει το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και αφού µε αυθαίρετο
τρόπο και απόλυτα κοµµατικό τρόπο τοποθετήσατε διοικήσεις
σε πολλούς φορείς του δηµοσίου τοµέα, πρόσωπα τα οποία δεν
είχαν καν στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Μέσα σε έναν χρόνο
έχουµε την πλήρη κοµµατικοποίηση του κράτους και την επαναφορά των χειρότερων πελατειακών λογικών στη λειτουργία της
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δηµόσιας διοίκησης.
Ενώ, λοιπόν, προβλέπεται η ολοκλήρωση, η πλήρης θητεία για
όλους όσοι έχετε διορίσει, εισάγετε µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο
µια διαδικασία επιλογής, η οποία βέβαια θα εφαρµοστεί σε µέλλοντα χρόνο. Θα δούµε πότε. Οποία υποκρισία!
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα ήθελα να αναφερθώ
και σε θέµατα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Στις ρυθµίσεις
για την αυτοδιοίκηση συνεχίζετε, συστηµατοποιείτε και ολοκληρώνετε το θεσµικό πραξικόπηµα που ξεκίνησε µε την ακύρωση
της ψήφου των πολιτών και συνακόλουθα του αποτελέσµατος
των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών στις 26 Μαΐου του
2019, επειδή η βούλησή τους, η βούληση του εκλογικού σώµατος δεν συνέπιπτε µε τη βούληση της Νέας Δηµοκρατίας, µε το
πρόσχηµα πάντα της κυβερνησιµότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, κλείστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δίνετε, λοιπόν, απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του περιφερειάρχη και του δηµάρχου στην οικονοµική επιτροπή, την
οποία ενισχύεται µε επιπλέον αρµοδιότητες. Η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας οδηγεί σε ακραία υποβάθµιση
τα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, υπέρ των οικονοµικών
επιτροπών και στην ιδιωτικοποίηση των δράσεων των ΟΤΑ, είτε
µε την εκχώρηση στους αναπτυξιακούς οργανισµούς του συνόλου των προγραµµάτων τους είτε µε την ανάθεση σε συµβασιούχους αποφασιστικών αρµοδιοτήτων, που κατά το Σύνταγµα
πρέπει να είναι µόνιµα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Ακόµα και η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ζητεί συµπλήρωση της διάταξης, παρότι η προτεινόµενη διατύπωση, κατά τη γνώµη µου,
δεν διευκρινίζει απολύτως τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχετε φτάσει τα οκτώµισι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι ακριβώς και οι προηγούµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν
έχει περάσει κανένας τα οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ειδικότερα, λοιπόν, παραχωρείται
στις οικονοµικές επιτροπές των δήµων και των περιφερειών ο
προγραµµατισµός των προσλήψεων προσωπικού, βασική αρµοδιότητα των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων και στους
µέχρι τώρα σκοπούς των αναπτυξιακών οργανισµών που ιδρύθηκαν το Φεβρουάριο του 2020 ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για να βοηθήσουν τους ΟΤΑ στις αναπτυξιακές δράσεις
τους και στα τεχνικά έργα, προστίθεται και η εν γένει υποστήριξη
των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρµοδιοτήτων.
Τέλος, υπάρχει η πρόβλεψη για µεταβίβαση αποφασιστικών
αρµοδιοτήτων σε συµβασιούχους -το είπα και προηγουµένωςορισµένου χρόνου, ειδικούς συνεργάτες µετακλητούς κ.λπ., παρ’
ότι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίνουν παράνοµες τέτοιες αρµοδιότητες ως αντιτιθέµενες στο άρθρο 103 του
Συντάγµατος.
Καταργείτε, δηλαδή, τα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, διότι φαίνεται, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, ότι έχετε
απέχθεια προς τη δηµοκρατία και την αντιπροσωπευτικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Απλώς, κύριοι συνάδελφοι, ο επόµενος θα επικαλείται τον προηγούµενο
ως προς τον χρόνο, όπως καταλαβαίνετε τώρα, δυστυχώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν έχει τόσους πολλούς οµιλητές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σήµερα θα
τελειώσουµε. Ό,τι και να γίνει, θα τελειώσουµε σήµερα.
Η κ. Ζέττα Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
τη σηµερινή µου τοποθέτηση για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο,
θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να προσυπογράψω όσα ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη χθεσινή δηµόσια τοποθέτησή του για τη δικαστική απόφαση ορόσηµο για
τη Χρυσή Αυγή.
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Με καλύπτουν απολύτως όσα είπε. Και νιώθω ιδιαίτερα περήφανη που η δίωξη ξεκίνησε επί Κυβερνήσεως Σαµαρά µε
Υπουργό τον κ. Δένδια και ολοκληρώθηκε µε Κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρ’ ότι στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα κάποιες πολιτικές παρατάξεις έπαιζαν καθυστέρηση για τα δικά τους πολιτικά
συµφέροντα, προσπαθούσαν να αναβάλουν συνεδριάσεις για να
ψηφίσουν οι προφυλακισµένοι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Αργότερα, δήλωσαν ότι όλες οι ψήφοι είναι ίδιες και δεν έχουν
µυρωδιά.
Θα τονίσω επίσης ότι είναι ο νόµος του Παρασκευόπουλου
που επιτρέπει την ευνοϊκότερη ποινική µεταχείριση των καταδικασθέντων. Δεν θα τους επιβληθεί καν ως παρεπόµενη ποινή η
στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, ούτε καν η στέρηση του
αξιώµατος -για έναν πρόκειται βέβαια- παρά µόνο όταν καταστεί
αµετάκλητη η απόφαση.
Η ηχηρή παραίτηση Κοντονή µε λόγο και εξηγήσεις είναι η καλύτερη απάντηση στους όψιµους δηµοκράτες. Η παραδοχή Παρασκευόπουλου ότι οι ρυθµίσεις είναι προβληµατικές και
άστοχες αποστοµώνει όσους θρασύτατα επιτίθενται σήµερα στη
Νέα Δηµοκρατία και τα στελέχη της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών θέτει στην κρίση µας ένα θέµα εξαιρετικά σοβαρό και σηµαντικό που αφορά στον σκληρό πυρήνα της
κρατικής µας υπόστασης: το θέµα της µεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου για την απονοµή της ιθαγένειας κυρίως στους
αλλογενείς αλλοδαπούς, αλλά και το θέµα του απαραίτητου ανασχεδιασµού της διαδικασίας της πολιτογράφησης.
Η µεταρρύθµιση αυτή έχει ως στόχο να βάλει τάξη και λογική,
όπως εύστοχα τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή, να εκσυγχρονίσει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, να συµβάλλει στην αντικειµενική, διαφανή και ταχεία απονοµή της ελληνικής ιθαγένειας σε εκείνους
που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, να εξαλείψει τις όποιες
πηγές διαφθοράς, αλλά και να µηδενίσει τις πελατειακές σχέσεις.
Πριν τοποθετηθώ για τις βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου,
θα επαινέσω το Υπουργείο για την εισαγωγή διατάξεων που ολοκληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θεσµική επανεκκίνηση της
δηµόσιας διοίκησης, καθώς και για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθµη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε τα
έργα του τοµέα ευθύνης του να ολοκληρώνονται επιτέλους και
να ενισχύεται η απορρόφηση των αναπτυξιακών κονδυλίων.
Εξίσου σηµαντική είναι και η µέριµνα για διάφορες επαγγελµατικές οµάδες, για παράδειγµα, τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόµενους στα κυλικεία, κυρίως, τα σχολεία, που επλήγησαν
εξαιρετικά από τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης. Έπαινοι
αξίζουν επίσης και για το ενδιαφέρον για τους εργαζόµενους του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι κατά τη διάρκεια
του εγκλεισµού µε αυταπάρνηση παρείχαν τις υπηρεσίες τους.
Η αποδοχή του συνόλου σχεδόν των αιτηµάτων των ιδιοκτητών των σχολικών κυλικείων που ζητούσαν ρυθµίσεις για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της πανδηµίας στις δραστηριότητές
τους τιµά ιδιαιτέρως το Υπουργείο Εσωτερικών. Αποδεικνύει επίσης πως ό,τι είναι δικαιολογηµένο και τεκµηριωµένο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και το επεξεργάζεται και το ικανοποιεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδιότητα ενός ατόµου ως πολίτη προσδιορίζεται από την ιθαγένεια, δηλαδή από τον νοµικό
δεσµό του πολίτη µε το κράτος στο οποίο ανήκει. Είναι µια έννοια
άκρως δυναµική και ταυτοχρόνως διαπραγµάτευση. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δικαίωµα του αλλοδαπού που ενδιαφέρεται να
πολιτογραφηθεί, αλλά κυριαρχική αρµοδιότητα του κράτους.
Κατά συνέπεια, αποτελεί προνόµιο του. Είναι αποκλειστική δικαιοδοσία του και ρυθµίζεται από το εσωτερικό δίκαιο του. Η διαµόρφωση, δηλαδή, της νοµοθεσίας για την ιθαγένεια επαφίεται
στην κυριακάτικη βούληση του κάθε κράτους. Στο κυρίαρχο κράτος εναπόκειται να αποφασίσει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις
οι αλλογενείς αλλοδαποί που διαβιούν στη συγκεκριµένη χώρα
θα αποκτήσουν και την ιθαγένεια της.
Η ελληνική πολιτεία ασχολήθηκε µε τα θέµατα απονοµής ιθαγένειας λόγω του µεταναστευτικού φαινοµένου, κυρίως, τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό, κύριοι Υπουργοί, ορθά, συνετά και
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δίκαια ενσωµατώνετε στη νέα σας νοµοθετική πρωτοβουλία επιβεβληµένες ρυθµίσεις, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κρίσιµη στιγµή
που διάγουµε, τη γεωγραφική περιοχή στην οποία διαβιούµε,
αλλά και τις υποδείξεις του πορίσµατος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Συγκεκριµένα, θεσµοθετείται ένα ενιαίο πανελλαδικού τύπου
σύστηµα γραπτών εξετάσεων µε τράπεζα θεµάτων. Απαιτείται η
απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής συνέντευξης ή γραπτών εξετάσεων για τις εκκρεµείς αιτήσεις. Απλοποιούνται και
ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες της ιθαγένειας. Ιδρύονται δύο
νέες θεµατικές περιφερειακές διευθύνσεις. Αναδιαρθρώνεται η
Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας.
Όπως όλοι λοιπόν οι πολιτισµένοι λαοί, έτσι κι εµείς οι Έλληνες έχουµε παραδόσεις, ιστορία, θεσµούς, δοµές, πολιτισµό και
ενωτικό δεσµό ανάµεσα στα άτοµα και την πολιτεία. Αυτός ο
ενωτικός δεσµός πρέπει να υπάρχει και σε όσους το κράτος απονέµει ιθαγένεια. Είναι, δηλαδή, ο δεσµός του προσώπου µε ένα
συγκεκριµένο κράτος και η ιδιότητα ενός προσώπου να είναι
µέλος του λαού ενός συγκεκριµένου κράτους.
Το πνεύµα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας που σήµερα εξετάζουµε είναι να αντιµετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης, αλλά και να ρυθµιστούν τα δικαιώµατα ενός
σηµαντικού αριθµού µεταναστών που ήδη διαβιούν στη χώρα.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δηµογραφική στασιµότητα, η κοινωνική σταθερότητα και η ασφάλεια επιβάλλουν την πρωτοβουλία αυτή ώστε στη χώρα να υπάρχει κοινωνική ισορροπία. Το
νοµοσχέδιο κινείται αναµφίβολα προς την κατεύθυνση αυτή, εξυπηρετώντας τα συµφέροντα του συνόλου της κοινωνίας και χτίζοντας αξιόπιστες σχέσεις εµπιστοσύνης ανάµεσα στο κράτος
και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Πρέπει να διατηρηθεί ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε. Να προσπαθήσετε να είστε όλοι εντός του χρόνου. Δίνουµε µία µικρή
παράταση ενός λεπτού.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πράγµατι ήταν
µία πολύ σηµαντική µέρα για τη δηµοκρατία µε την ιστορική απόφαση του Εφετείου που ξεσκεπάζει την εγκληµατική οργάνωση,
τη ναζιστική συµµορία που είχε ενδυθεί τον µανδύα πολιτικού
κόµµατος, µια απόφαση που έρχεται και στέκεται στο µπόι της
ιστορίας του ελληνικού λαού µε την εθνική αντίσταση, µε τον αντιδικτατορικό αγώνα, µε το αντιφασιστικό κίνηµα και τη µεγαλειώδη παρουσία του χθες, παρά το γεγονός ότι αµαυρώθηκε και
σκιάστηκε και διαλύθηκε σκόπιµα τελικά µε τη δυσανάλογη και
µαζική χρήση βίας, στο µπόι της Μάγδας Φύσσα και των δικηγόρων πολιτικής αγωγής και όλων όσων τους στήριξαν, στο µπόι
της δηµοκρατίας και των θεσµών που στη χώρα µας έχει βαθιές
ρίζες, στο µπόι όλων αυτών που πήραν δηµόσια θέση και δεν
κρύφτηκαν ή δεν κάλυψαν ή δεν ξέπλυναν τη Χρυσή Αυγή, στο
µπόι των ανθρώπων απέναντι στη βαρβαρότητα, στο µπόι του
ίδιου του Παύλου Φύσσα που στάθηκε όρθιος απέναντι στους
δολοφόνους του και δεν δείλιασε.
Όµως, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ο αγώνας απέναντι
στον φασισµό είναι καθηµερινός και συνεχίζεται εντός και εκτός
Βουλής για την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης χειραφέτησης απέναντι σε κηρύγµατα µίσους, φόβου ή και στοχοποίησης κοινωνικών οµάδων
που δυστυχώς, ακόµα και σήµερα ακούγονται από κάποια κόµµατα και ορισµένους Βουλευτές και µέσα στην Αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Επειδή, όµως, ακούγονται διάφορα από το πρωί, θέλω να
πάρω θέση και να απαντήσω σε αυτή τη χυδαία προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας από τη Νέα Δηµοκρατία και
να της αφιερώσω τους στίχους του ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη από το ποίηµα του «φοβάµαι» που δηµοσιεύτηκε το 1983:
«Φοβάµαι τους ανθρώπους που µε καταλερωµένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου».
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν απευθύνεστε γι’ αυτά τα
θέµατα στην Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και όταν κουνάτε το δάχτυλο. Διότι τα στελέχη µας και
οι Βουλευτές µας έχουν δώσει δεκαετίες φοβερές µάχες εντός
και εκτός Βουλής απέναντι στον φασισµό και στον ναζισµό µε
επιθέσεις που έχουν δεχτεί, µε καθηµερινό αγώνα για την υπεράσπιση των πιο αδύναµων, µε παρουσία και ως µάρτυρες στη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν είδα κανέναν από εσάς. Εµείς ήµασταν σταθερά εκεί. Και βέβαια, µε µια ιστορία να είναι γεµάτη
από εξορίες, βασανιστήρια και εκτελέσεις απέναντι στο τέρας
του φασισµού και του ναζισµού. Λίγο φειδώ, λοιπόν, όταν αναφέρεστε στον ΣΥΡΙΖΑ την Αριστερά για αυτά τα θέµατα.
Και βέβαια, ένα κόµµα το οποίο -να µην αναφέρω παραδείγµατα- ο ίδιος του ο Αρχηγός έλεγε πως η Χρυσή Αυγή είναι σαν
να µην υπάρχει και η βία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά την
Αριστερά τα τελευταία χρόνια ή Βουλευτές που µιλούσαν για σοβαρή Χρυσή Αυγή ή αυτοί που ήταν χέρι, χέρι στις πορείες εναντίον της Συµφωνίας των Πρεσπών µε τους ναζί ή σε ξενοφοβικές
συγκεντρώσεις κατά προσφύγων δεν πρέπει να κάνουν µεγάλες
επιθέσεις -νοµίζω- στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και βέβαια, να κλείσω αυτή την αναφορά και να σας θυµίσω
κάτι που ο συνήγορος πολιτικής αγωγής ο Θανάσης Καµπαγιάννης είπε σήµερα δηµόσια σε τηλεοπτική εκποµπή: «Βρήκαµε µηνύµατα των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής όπου
προέκυπτε συστηµατική συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα
της τότε κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι την ανθρωποκτονία Φύσσα, όταν η Κυβέρνηση έκοψε τον οµφάλιο λώρο
που της συνέδεε».
Ογδόντα δύο δικογραφίες είχαν έρθει στη Βουλή και δεν είχατε ασχοληθεί µε καµµία και κάνετε τώρα πλειοδοσία ότι εσείς
τους φέρατε ενώπιον της δικαιοσύνης; Έπρεπε να σκοτωθεί ο
Φύσσας για να γίνει; Η δίκη επιταχύνθηκε µε δικές µας παρεµβάσεις. Δεν υπήρχε αίθουσα το 2015. Δόθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Τα
αιτήµατα της πολιτικής αγωγής έγιναν δεκτά και υλοποιήθηκαν
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αποκλειστική ενασχόληση των δικαστών µε την υπόθεση αυτή. Δεκαπέντε δικάσιµες ανά µήνα και οι ίδιοι οι συνήγοροι το έχουν αναγνωρίσει.
Επίσης, στον νέο Ποινικό Κώδικα ρυθµίζονται ποινές οι οποίες
εκτείνονται και όχι ονοµαστικές και µεγάλες οι οποίες δεν υλοποιούνται ποτέ. Είναι ένας Ποινικός Κώδικας τον οποίον αλλάξατε. Δεν κάνατε καµµία παρέµβαση εκτός από την κατάργηση
της κοινωφελούς εργασίας ή το ξέπλυµα των τραπεζικών στελεχών και αρκεί η παρέµβαση στην εκλογική νοµοθεσία, γιατί υπάρχει συνταγµατικό δεδοµένο για την αµετάκλητη απόφαση για τη
στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, για το οποίο εδώ και ενάµιση χρόνο δεν έχετε κάνει τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάω στο νοµοσχέδιο πάρα πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι απαξιώσατε το νοµοσχέδιο διότι
δεν είχατε την παρουσία που πρέπει στις επιτροπές. Κάνατε µια
αρχική παρέµβαση-τοποθέτηση νουθεσίας στους Βουλευτές και
µετά δεν σας ξαναείδαµε.
Πράγµατι είναι θετικό ότι πάµε στη διαδικασία των ερωτήσεων
και γίνεται αντικειµενικό το σύστηµα, όµως κάτι το οποίο εµείς
είχαµε φτιάξει, αντί να το εφαρµόζετε µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα, το ξηλώνετε αποκλείοντας χιλιάδες ανθρώπους και
σας το είπαν και οι φορείς, όποιοι προσκλήθηκαν, διότι κρίσιµοι
παράγοντες δεν πήραν τον λόγο.
Θέτετε πολύ σηµαντικά ανυπέρβλητα εµπόδια στο να απολαύσει ένας άνθρωπος που βρίσκεται δεκαετίες στη χώρα το δικαίωµα στην ιθαγένεια είτε µε το παράβολο το οποίο αυξάνετε
δυσανάλογα, είτε µε τα κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια που
επαφίονται στην αρµοδιότητα του κάθε Υπουργού εντελώς αυθαίρετα, είτε µε το 70% σε εξετάσεις στις οποίες δεν θα υπάρχει
καµµία προετοιµασία. Και αυτό βέβαια δεν απαντά στις πολλές
ανάγκες και καταδικάζει όλους αυτούς στο να πάνε στην αφάνεια, στο περιθώριο, σε γκρίζες ζώνες και να γίνονται αντικείµενο
εκµετάλλευσης και πάλι. Και δεν ευθυγραµµίζεται και µε το
πνεύµα αυτού που και η χθεσινή απόφαση λέει, ότι πάµε σε ανοι-
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χτές και δηµοκρατικές κοινωνίες µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις
για όλους.
Κλείνω, λοιπόν, και λέω ότι είναι µια κλειστή και φοβική µεταρρύθµιση που αποκλείει ανθρώπους που νιώθουν την Ελλάδα ως
τη µοναδική τους πατρίδα. Θυµίζει αυτά που πέρασαν οι συµπατριώτες µας στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Αµερική και
αλλού. Και συµβαδίζει µε τη γενικότερη πολιτική σας που είναι
δήθεν νόµος και τάξη, δήθεν τάξη και λογική, δήθεν σοβαρότητα,
αλλά στην ουσία είναι συντηρητικοποίηση, στερεότυπα, χάιδεµα
ακροδεξιών αντανακλαστικών και πισωγύρισµα που η ελληνική
κοινωνία και ιδίως η ελληνική νεολαία δεν θα αποδεχτεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι συνεχίζει ένα εύστοχο και
πλούσιο νοµοθετικό έργο µε συγκεκριµένες και ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Κατεύθυνση πρώτη: η επιτάχυνση των διαδικασιών.
Κατεύθυνση δεύτερη: η διαφάνεια στις διαδικασίες. Κατεύθυνση
τρίτη: ο σεβασµός στον απλό πολίτη. Κατεύθυνση τέταρτη: ο σεβασµός στον απλό υπάλληλο. Κατεύθυνση Πέµπτη: η δηµιουργία
µιας σύγχρονης, ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης. Αυτά υποσχεθήκαµε, αυτά πράττουµε και σήµερα µε τις υπό ψήφιση διατάξεις
το βλέπουµε ξεκάθαρα.
Σήµερα, όµως, πέρα από τις κύριες διατάξεις του νοµοσχεδίου
που αφορούν κυρίως την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας και το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο
τοµέα, αλλά και θέµατα που αφορούν την καρδιά τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουµε και σηµαντικότατες τροπολογίες που νοµίζω,
κύριοι Υπουργοί, ότι πρέπει να κάνετε δεκτές, όπως την τροπολογία για τα αθλητικά σωµατεία, την άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αρκετές άλλες.
Όπως µε τη διάταξη του άρθρου 3 της τροπολογίας του
Υπουργείου Εσωτερικών λαµβάνονται µέτρα για όλους τους
υπαλλήλους του δηµοσίου σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης
από επίθεση εναντίον κάποιου υπαλλήλου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Ως υπάλληλος που υπήρξα κι εγώ στο Υπουργείο Οικονοµικών
και µάλιστα στον χώρο των εφοριακών που µπαίνουν πολλές
φορές στο στόχαστρο και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν
πέσει θύµατα επιθέσεων, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέµα
αυτό. Οπότε δεν µπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή µου,
γιατί συχνά τείνουµε να ξεχνάµε εύκολα. Η σηµερινή ρύθµιση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης τροπολογίας που είχε κατατεθεί
το καλοκαίρι µετά την άγρια επίθεση σε υπαλλήλους της ΔΟΥ
Κοζάνης και µε την οποία θεσµοθετήθηκαν άµεσα µέτρα για τα
θύµατα και αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες και σε
συνέχεια της απάντησης του Υπουργού στη σχετική ερώτηση
που είχα καταθέσει, στην όποια ανέφερε την πρόθεση της Κυβέρνησης να φέρει αντίστοιχες ρυθµίσεις για το σύνολο των υπηρεσιών και υπαλλήλων του δηµοσίου. Σήµερα αυτό γίνεται
πράξη.
Επί της µεταρρύθµισης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που
επιχειρείται µε το σηµερινό σχέδιο νόµου πρέπει να συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι πως η διαδικασία απονοµής ελληνικής ιθαγένειας έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης
τόσο ως προς την ίδια τη διαδικασία και τα διάφορα επιµέρους
στάδια αυτής, αλλά πρέπει να βελτιώσουµε κυρίως και πρωτίστως τους χρόνους διεκπεραίωσης. Οι υποθέσεις χρονίζουν στα
συρτάρια των αρµοδίων υπηρεσιών. Μάλιστα πολλές από αυτές,
είκοσι χιλιάδες και πλέον τη στιγµή που συζητάµε, αφορούν αιτήµατα ανθρώπων που γεννήθηκαν ή και φοίτησαν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποδεδειγµένα
υψηλή ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν γίνεται να
συνεχιστεί.
Είναι εύκολο να καταλάβουµε όλοι πόσα προβλήµατα δηµιουργούνται και για τους ίδιους τους αιτούντες της ελληνικής ιθαγένειας και για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία
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κατ’ επέκταση και φυσικά χρειάζεται να κάνουµε σηµαντικά βήµατα για να επικρατήσει η διαφάνεια και η ταχύτητα στη διαδικασία.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα που στο πρώτο µέρος
του περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις θεµάτων ιθαγένειας, είναι προϊόν
πολύ σοβαρής δουλειάς που για πρώτη φορά γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε εξαιρετική συνεργασία µε την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, η οποία παρέδωσε στον Υπουργό την έκθεση αξιολόγησης, έφερε στη Βουλή τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το πόρισµα της Αρχής έδειξε πως η παρούσα διαδικασία δηµιουργεί σοβαρά περιθώρια για την ανάπτυξη πρακτικών διαφθοράς και αδιαφάνειας. Δηλαδή τι µας είπε
η έκθεση αυτή, κύριε Πρόεδρε; Ότι οι διαδικασίες αυτές είναι
άκρως επικίνδυνες.
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να δώσω τα συγχαρητήριά στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τον κ. Άγγελο
Μπίνη για τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
που προσεγγίζει και ξεπερνά τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Και µακάρι όλες οι νοµοθετικές βελτιώσεις και οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες να στηρίζονται σε τέτοιες εκθέσεις όπως αυτή που
συντάχθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που συντάχθηκε
από Έλληνες δηµοσίους υπαλλήλους και αυτή είναι η αλήθεια.
Τα σοβαρότερα προβλήµατα και οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Γι’ αυτό η Κυβέρνησή
µας προχωρά σε µια σηµαντική τοµή. Αντικαθιστούµε τις προφορικές εξετάσεις που δηµιουργούν αίσθηµα υποκειµενικότητας
και αδιαφάνειας µε ένα σύστηµα γραπτών εξετάσεων πανελλαδικού τύπου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εξετάσεις όπως είναι οι
πανελλαδικές, κανείς ποτέ δεν τις αµφισβήτησε. Μπαίνουµε επιτέλους σε µια διαδικασία για να φέρουµε διαφάνεια.
Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σταθερά δύο φορές τον χρόνο.
Η διόρθωση των γραπτών θα γίνεται όπως και στις πανελλαδικές.
Θα δηµιουργηθεί τράπεζα θεµάτων. Ενώ υπάρχει ειδική µέριµνα
για τους ανθρώπους µε µαθησιακές δυσκολίες.
Υπάρχει, λοιπόν, κάποιος που να διαφωνεί µε τα παραπάνω;
Υπάρχει κάτι στις παραπάνω ρυθµίσεις που δεν διασφαλίζει τη
διαφάνεια στη διαδικασία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς δεν διστάζουµε να ρίξουµε φως στην απονοµή της ιθαγένειας, στη λειτουργία των ΜΚΟ, παντού φως, µε σεβασµό ακόµα και στο
τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου, γιατί είµαστε µεταρρυθµιστές, γιατί πιστεύουµε στα προσόντα των δηµοσίων
υπαλλήλων, γιατί θέλουµε την πραγµατική αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, γιατί θέλουµε να πετάξουµε στον σκουπιδοτενεκέ φαινόµενα στη δηµόσια διοίκηση που µας γυρίζουν
δεκαετίες πίσω. Με όχηµα το επιτελικό κράτος φέρνουµε ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθηµερινή λειτουργία του κράτους.
Κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σας-, θα σπαταλήσω λίγο χρόνο από το σχέδιο νόµου, γιατί θέλω να αναφερθώ
και σε µία ακόµη ρύθµιση που αφορά την άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε σχέση
ΙΔΑΧ. Αποκαθίσταται µια ανισότητα και για πρώτη φορά χορηγείται η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας του ΟΑΕΔ και
στις υπαλλήλους µητέρες των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Να σηµειωθεί, µάλιστα, πως η παραπάνω κατηγορία
υπαλλήλων δεν δικαιούνταν ούτε την παροχή του ΟΑΕΔ ούτε και
τις ειδικές διευκολύνσεις που ισχύουν για τις υπαλλήλους του
δηµοσίου.
Και δύο λόγια θέλω να πω για το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου που αφορά την επιλογή διοικήσεων του δηµόσιου τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Σπανάκη, παρακαλώ συντοµεύετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνουµε εδώ µια καίρια µεταρρύθµιση, µε την οποία πετυχαίνουµε την αποσύνδεση της Κυβέρνησης από τη διοίκηση. Η
προεπιλογή των στελεχών γίνεται από πενταµελή επιτροπή, τα
µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του
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ΑΣΕΠ. Η σύνθεση της επιτροπής διασφαλίζει πως θα υπάρχει
πλουραλισµός στις απόψεις, ενώ η διαδικασία της προεπιλογής
και µοριοδότησης συγκλίνουν στη βέλτιστη τελική επιλογή στελεχών, που πραγµατικά θα δώσουν αξία στο έργο τους.
Η διασύνδεση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου µε το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» εξασφαλίζει την καλύτερη παρακολούθηση θεµάτων διαχείρισης προσωπικού και
εξέλιξης απασχόλησης χωρίς επιπλέον διοικητικό βάρος.
Και κλείνοντας θέλω να πω ότι από τις πολύ σηµαντικές διατάξεις του νοµοσχεδίου είναι και η παράταση των συµβάσεων των
εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», εξασφαλίζοντας έτσι πως πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες ωφελούµενοι
δεν θα µείνουν στον αέρα µέχρι να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική
διαδικασία για τη στελέχωση του προγράµµατος µε µόνιµο πια
προσωπικό, ενώ οι ρυθµίσεις για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συµβάλλουν στην αύξηση στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι
που σηµαίνει πραγµατική προοπτική ανάπτυξης και θα φέρει επενδύσεις και έργα ουσίας στις τοπικές µας κοινωνίες.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλώ όλες τις πτέρυγες να υπερψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που φέρνει µεταρρύθµιση
στη δηµόσια διοίκηση µε σεβασµό στον πολίτη, στον υπάλληλο,
στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η κ. Κατερίνα Παπακώστα - Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 7η
Οκτωβρίου του 2020 θα αποτελεί στο εξής για τη δηµοκρατία
µια ιστορική στιγµή και συνάµα έναν ιστορικό σταθµό για την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς το νεοναζιστικό µόρφωµα της Χρυσής
Αυγής καταδικάστηκε ως εγκληµατική οργάνωση.
Σύσσωµος ο διεθνής Τύπος χθες ανέγραφε στα πρωτοσέλιδά
του πως η ελληνική δικαιοσύνη έσπευσε να κλείσει τις πληγές
που είχε ανοίξει η Χρυσή Αυγή στην ελληνική κοινωνία, καταδικάζοντας τον φασισµό σε κάθε του εκδοχή.
Όµως, αναρωτιέται κανείς: Γιατί εδώ και δύο εβδοµάδες η ίδια
η διεθνής κοινότητα, ενώ ζητά την κατάπαυση του πυρός στο
Ναγκόρνο Καραµπάχ, ταυτόχρονα παρακολουθεί άνευ αντιδράσεων και κυρώσεων την προκλητικότητα της Τουρκίας και του
προέδρου της κ. Ερντογάν, ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς ότι θα
στηρίξει τους Αζέρους κατά των Αρµενίων µε κάθε δυνατό
τρόπο, ενός προέδρου, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ούτε καν το
έγκληµα της γενοκτονίας των Αρµενίων, ένα έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος µας ο Πρωθυπουργός πριν µερικούς µήνες, ένα έγκληµα το οποίο θα αποτελεί
παντοτινό δίδαγµα απόρριψης του µίσους, του ρατσισµού και
της τυφλής βίας, γιατί η λύση του κακού είναι η άδεια για την
επανάληψή του.
Ένα είναι βέβαιο πάντως: Η ανοχή στις εγκληµατικές ενέργειες που προωθεί και στηρίζει η Τουρκία, όπως και στις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, δεν αποτελεί σίγουρα ανάχωµα
για την αναθεωρητική και επεκτατική της δράση.
Εισέρχοµαι τώρα στα του παρόντος νοµοσχεδίου θέµατα.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ακούστηκε µια ρητορική που
δεν συνάδει καθόλου µε την ιδιότητά µας µέσα σε αυτή εδώ την
Αίθουσα, µια ρητορική του τύπου: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, άρα γιατί να αποκτήσεις την ελληνική ιθαγένεια».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν γεννηµένοι Έλληνες,
που παρά το γεγονός αυτό, κατάφεραν να προδώσουν στο παρελθόν τα εθνικά ιδεώδη, στήριζαν και στηρίζουν ρητορικές µίσους και ξενοφοβίας, είναι ανιστόρητοι, αγεωγράφητοι και
πολλές φορές απαξιώνουν την ελληνική κλασική παιδεία και τις
ρίζες µας.
Υπάρχουν, βεβαίως, και άνθρωποι σε ολόκληρο το φάσµα της
ιστορίας που αγάπησαν την Ελλάδα, έδωσαν προσωπικούς αγώνες για τη στήριξή της σε δύσκολες ιστορικές στιγµές, που µετανάστευσαν εδώ µε τις οικογένειές τους και δηµιούργησαν
άρρηκτους δεσµούς µε τη χώρα µας, διέπρεψαν, σπούδασαν,
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αρίστευσαν. Αυτοί οι άνθρωποι αγκάλιασαν την πατρίδα µας,
όπως τους αγκάλιασε και αυτή και δεν πρέπει να είναι ή να νιώθουν λιγότερο Έλληνες από ότι εµείς.
Όπως ξέρετε, στον «Πανηγυρικό» του ο Ισοκράτης αναφέρει
πως ο όρος «Έλληνας» κατόρθωσε να µη συµβολίζει πια την καταγωγή, αλλά την καλλιέργεια του πνεύµατος και Έλληνες να
ονοµάζονται πιο πολύ όσοι δέχθηκαν τον τρόπο της δικιάς µας
αγωγής και µόρφωσης παρά αυτοί που έχουν την ίδια µε εµάς
καταγωγή.
Μια φιλελεύθερη, λοιπόν, και δηµοκρατική κοινωνία δεν θα
µπορούσε να νοµοθετήσει διαφορετικά από το παρόν νοµοθέτηµα, το οποίο βασίζεται στην ύπαρξη της ελληνικής παιδείας
και ενσωµάτωσης στους κοινωνικούς και παραγωγικούς ιστούς
της χώρας µας όλων των αιτούντων ελληνικής ιθαγένειας. Και
θα το λέµε αυτό µέχρι να εµπεδωθεί από όλους: Κάθε νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποβλέπει στη
διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη χρηστή δηµόσια διοίκηση.
Εποµένως, τροποποιείται η διαδικασία συνεντεύξεων των αιτούντων πολιτογράφησης αλλογενών, αλλοεθνών, η οποία ελλόχευε µεροληψίας ή µη αξιοκρατικών πρακτικών και αντικαθίσταται
µε το σύστηµα των πανελλαδικών γραπτών εξετάσεων.
Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δεν αλλάζουν. Αυτό, όµως, που επιδιώκουµε είναι οι πιο
σύντοµες, αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για όλους
τους αιτούντες ειδική µέριµνα, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Λαµβάνεται, βεβαίως, µέριµνα για άτοµα που ανήκουν σε ειδικές µαθησιακές κατηγορίες -δυσλεκτικοί, ανάπηροι,
ηλικιωµένοι-, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα προφορικής
εξέτασης από ειδική επιτροπή.
Μετά από τις πρόσφατες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που ανακοινώθηκαν, επίσης, από τον αρµόδιο Υπουργό, οι άνθρωποι που
είναι εξήντα δύο ετών και άνω θα εξετάζονται προφορικώς και
στόχος όλων των εξεταζοµένων θα είναι η απόκτηση του ποσοστού επιτυχίας 70% σε αντικατάσταση του αρχικού 80%.
Τέλος, µε µια ολιγόλεπτη συνέντευξη κατόπιν της εξέτασης
από τρία µέλη της επιτροπής θα διαπιστώνεται η κοινωνική και η
οικονοµική ένταξη του αλλογενούς στη χώρα. Οι εξετάσεις θα
πραγµατοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και προβλέπεται
ακόµα η δηµιουργία τράπεζας θεµάτων για τα προς εξέταση
γνωστικά αντικείµενα.
Σηµειώνω ξανά, ωστόσο, τους τρεις χαρακτηριστικούς άξονες
του παρόντος νοµοσχεδίου: Αξιοκρατία, ισοτιµία, διαφάνεια.
Προχωρώντας τώρα στο δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα
ήθελα να εστιάσω σε δύο σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Αρχικώς, αναφέρω το γεγονός ότι παρατείνονται οι συµβάσεις
εργασίας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Πολλοί
συνάδελφοι ήδη έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέµα και
δεν θα ήθελα να γίνω κουραστική. Η Κυβέρνηση σαφώς, λοιπόν,
ως προς αυτό το ζήτηµα κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση
για ακόµη µια φορά µε την εν λόγω παράταση αίροντας τις δυσχέρειες που θα ανέκυπταν έτσι και αλλιώς.
Εν συνεχεία, όσον αφορά την εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ,
προβλέπονται πλέον οι µελέτες και τα τεύχη διαγωνισµού των
δήµων να ανατίθενται χωρίς πρόσθετη αµοιβή στους ειδικούς
επιστηµονικούς συνεργάτες των δηµάρχων. Έτσι το γαϊτανάκι
της ανάθεσης εκπόνησης µελετών µε χρηµατική επιβάρυνση ή
χρονοβόρες διαδικασίες για τα έργα των δήµων σταµατά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτιστος στόχος της παρούσας
Κυβέρνησης είναι η εξυγίανση των διαδικασιών στον δηµόσιο
τοµέα, η απλούστευσή τους και η σε µέγιστο βαθµό ψηφιοποίησή
τους, προκειµένου µε διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια και συνεπώς µε την επιβεβληµένη για την εποχή µας συννοµία να παρέχονται οι πρέπουσες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση µάς κληροδότησε
πάνω από πενήντα χιλιάδες αιτήµατα σε διαδικασία εξέτασης ολιγοµελή δοµή και συνεδριάσεις- που τις περισσότερες φορές
αναβάλλονταν.
Ωστόσο, δεν σκοπεύουµε σε καµµία περίπτωση να συνεχί-
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σουµε και εµείς την πολιτική της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας
και της µη χρηστής διοίκησης των προηγούµενων ετών. Με γνώµονα πάντα την ταχεία εξυπηρέτηση όσων αγαπούν την πατρίδα
µας και επιθυµούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια εξυγιαίνουµε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δηµιουργώντας αξιοκρατικές συνθήκες και ισονοµία.
Έτσι, λοιπόν, δεν θα αφήσουµε ποτέ ξανά στην τύχη και στο
περιθώριο τη βούληση όσων ανθρώπων έµαθαν τη γλώσσα και
την ιστορία µας, εργάστηκαν, µόχθησαν να ενσωµατωθούν στην
κοινωνία, να γίνουν Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι οι Υπουργοί Υγείας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Επικρατείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σήµερα, 8-10-2020, σχέδιο νόµου: «Κύρωση της από 24-92020 τροποποίησης της από 26-7-2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»
(ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που
εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΝΠΙΔ), επείγουσες ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Από τη σηµερινή συζήτηση,
δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει το πολιτικό εκτόπισµα και το πολιτικό βάθος να γιορτάσει αυτή τη µεγάλη νίκη της δηµοκρατίας, του αντιφασισµού και της
δικαιοσύνης. Από τα πρώτα λεπτά επιτέθηκε σε µια µαζική, ειρηνική, δηµοκρατική συγκέντρωση που γιόρταζε και πανηγύριζε το
αποτέλεσµα. Και αµέσως µετά, µετά από λίγα λεπτά ξεκίνησε η
χολή και η πολιτική εµπάθεια. Σε ρόλο Μωυσή αυτή τη φορά ο
Αντώνης Σαµαράς, σε αυτόν τα χρωστάµε όλα, οι άλλοι όχι µόνο
δεν έκαναν τίποτα -κατά τη Νέα Δηµοκρατία- αλλά ταυτόχρονα
διευκόλυναν πολιτικά τη Χρυσή Αυγή, δυσκόλευαν την απονοµή
της δικαιοσύνης, ή ακόµα χειρότερα προετοίµαζαν τη διαδικασία
για να πέσει η Χρυσή Αυγή στα µαλακά.
Τα λέτε αυτά εδώ και µία µέρα στον δηµόσιο λόγο και στο Κοινοβούλιο και δεν ντρέπεστε. Και από σήµερα έχετε ξεκινήσει µε
ψέµατα, ψέµατα και ψέµατα.
Πρώτο ψέµα ότι οι ναζί ήταν στους «Αγανακτισµένους». Δυστυχώς, σχεδόν δέκα χρόνια µετά, φαίνεται ότι τόσα καταλάβατε
από τη διαµαρτυρία ενός κόσµου που υπέφερε, έµενε άνεργος,
φτωχοποιούταν, όταν έχανε τη ζωή του. Δεν θα χωνέψετε ποτέ
τη δηµοκρατική διαµαρτυρία του 2011-2012.
Όµως, µια χαρά χωνέψατε τις Πρέσπες. Εκεί δεν σας πείραζε
που ο κ. Σαµαράς, ο κ . Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Πλεύρης
και άλλοι πάρα πολλοί ήταν στην ίδια πλατεία µε τη Χρυσή Αυγή.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεύτερο ψέµα: Ο νέος Ποινικός Κώδικας ρίχνει τους ναζί στα
µαλακά. Ισχύει ή δεν ισχύει µε βάση το Σύνταγµα ότι η στέρηση
πολιτικών δικαιωµάτων µπορεί να γίνει µόνο µε αµετάκλητη απόφαση; Τι λέει ο κ. Καστανίδης, που µεταξύ άλλων είναι και διαπρεπής νοµικός και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ΣΥΡΙΖΑ;
«Και µε τον παλιό Ποινικό Κώδικα δεν µπορεί να επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, αν δεν είναι αµετάκλητη η απόφαση».
Η Κυβέρνηση δύο φορές τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα και
δεν άλλαξε τη ρύθµιση του 2019. Οι σχετικές προβλέψεις πρέπει
να γίνουν στην εκλογική νοµοθεσία και όχι στον Ποινικό Κώδικα.
Ψηφίστε, λοιπόν, την τροπολογία που καταθέσαµε και αφήστε
τη µιζέρια, τη µυωπία και τα ψέµατα!
Επόµενο ψέµα: Ο ΣΥΡΙΖΑ -λέει- καθυστέρησε τη δίκη. Μα, η
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δική µας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία διαµόρφωσε τις συνθήκες για να υπάρξει πιο µεγάλη αίθουσα, ο Υπουργός Καλογήρου
υλοποίησε τα αυτονόητα αιτήµατα των δικηγόρων της πολιτικής
αγωγής, ώστε να απαλλαγούν από άλλες υποχρεώσεις και να
µπορέσει να επιταχυνθεί η δίκη.
Όµως, εν πάση περιπτώσει -για να είµαστε συνεπείς και ιστορικά- ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε άλλες δυνάµεις και στη σηµερινή Βουλή
είναι η πολιτική συνέχεια των δηµοκρατικών, αντιφασιστικών και
ρατσιστικών αγώνων. Οι δικοί µας πολιτικοί πρόγονοι ήταν εξορία στη χούντα, ήταν εξορία πριν από τη χούντα στο µονοκοµµατικό κράτος της Δεξιάς, ήταν στην αντίσταση, στο ΕΑΜ, στον
ΕΛΑΣ, στην ΕΠΟΝ. Οι δικοί µας πολιτικοί πρόγονοι κυνηγήθηκαν
και φυλακίστηκαν από το καθεστώς Μεταξά και τη δικτατορία
της 4ης Αυγούστου. Και ξέρουµε πάρα πολύ καλά και από πού
ερχόµαστε και πού θέλουµε να πάµε. Μας ξέρουν στις γειτονιές,
µας ξέρουν στις πόλεις, µας ξέρουν στα χωριά, µας ξέρουν όσοι
ξέρουν ιστορία και ξέρουν φυσικά και εσάς.
Χτες, λοιπόν, είχαµε µια µεγάλη νίκη και σας αφήνουµε να
τρώγεστε µε τη µιζέρια σας, σας αφήνουµε µε τη θεωρία των
δύο άκρων. Εµείς θα είµαστε πάντα στην πλευρά των δηµοκρατικών αγώνων. Και βλέπω µια µεγάλη βιασύνη µετά την απόφαση
να πουν όλοι «και εµείς ήµασταν εκεί, αγωνιστήκαµε στη σωστή
πλευρά της ιστορίας».
Ευκαιρία, λοιπόν, να ξανασυστηθούµε και να θυµίσουµε ορισµένα θέµατα. Ο φασισµός και ο ναζισµός είναι γνήσιο τέκνο ιστορικά των αδιεξόδων του καπιταλισµού, του εθνικισµού και του
ρατσισµού. Δηµιουργήθηκε και γιγαντώθηκε στην Ιταλία από τους
αριστοκράτες µεγαλοαγρότες και βιοµήχανους ενάντια στους εργάτες, στους εργάτες γης και στους συνεταιρισµούς τους. Στη
Γερµανία ο ναζισµός επικράτησε σε πλήρη συµφωνία µε τους µεγαλοβιοµήχανους και τους µεγαλοτραπεζίτες. Επικράτησε στην
Ισπανία στρατιωτικά και παρέµεινε χαϊδεµένο παιδί του δυτικού
καπιταλισµού για πενήντα χρόνια. Έζησε πολύ µεγάλο πολιτικό
βίο στη Λατινική Αµερική µέσα από συνεχή πραξικοπήµατα µε την
πλήρη υποστήριξη του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού.
Σήκωσε κεφάλι στην Ευρώπη µετά το 1990, όταν ήρθε δήθεν
το τέλος της ιστορίας, όταν εµφανίστηκαν πρώτα στις Βαλτικές
Χώρες και µετά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ζητούσαν δικαίωση οι απόγονοι των Ες-Ες, όταν τα συντηρητικά κόµµατα της Δεξιάς υιοθετούσαν τη ρητορική και τις θέσεις και την
επιχειρηµατολογία της Ακροδεξιάς, για να απαντήσουν στη λιτότητα και στις ανισότητες. Αυτό έγινε και στη Γαλλία µε τον
µπαµπά της κ. Λεπέν, µε την ίδια την κ. Λεπέν, σήµερα στην Αυστρία, σήµερα στην Ουγγαρία.
Τι γινόταν στην Ελλάδα; Δρούσαν περιθωριακά ως υπολειµµατικά σταγονίδια της στρατιωτικής χούντας, ως υπόκοσµος της
νύχτας και συµµοριών εκβιαστών, ως µικροί ακραίοι σύµµαχοι
για την αντιµετώπιση διαδηλώσεων, απεργιών, λαϊκών κινητοποιήσεων. Ήταν συγκάτοικοι στη «δεξιά πολυκατοικία», για να θυµηθούµε τον κ. Καρατζαφέρη, έστω και αν ζούσαν στο υπόγειο,
δίπλα στους υπόνοµους. Άλλωστε, µε θαλπωρή τούς αντιµετώπισαν κάποια από τα ακραία συντηρητικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κάποιοι από τη συντηρητική παράταξη.
Παρεµπιπτόντως, µετά την απόφαση του δικαστηρίου ζητήθηκε η παραίτηση του πρώην Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του
κ. Κουκούτση, από την προεδρία του Συνδέσµου Ύδρευσης του
Δήµου Καλαµάτας, θέση στην οποία τον είχε διορίσει ο δήµαρχος κ. Βασιλόπουλος, άξιο πολιτικό τέκνο του κ. Σαµαρά.
Σε ποια, λοιπόν, παράταξη και για ποιους λόγους και σε ποιους
πολιτικούς έχουν παρεισφρήσει οι λέξεις «λαθροµετανάστες»,
«γυφτοσκοπιανοί»;
Προφανώς, εµείς χαιρόµαστε µετά τη σηµερινή απόφαση που
βρίσκονται τόσο πολύ και τόσο κοντά στη σωστή πλευρά της
ιστορίας, τους θέλουµε. Η δηµοκρατία τούς έχει ανάγκη, αλλά
οφείλουµε να θυµόµαστε -γιατί έρχονται και άλλες κρίσιµες στιγµές στη χώρα- ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολλά και σύντοµα θα µαζευτεί πάλι κρίσιµη καύσιµη κοινωνική ύλη.
Μια αναφορά στη σηµερινή ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΕΔΕ
για την εν κρυπτώ απόφαση που εκχωρεί 2 εκατοµµύρια ευρώ
από την τακτική χρηµατοδότηση των δήµων στην ΕΕΤΑΑ, χωρίς
σύµφωνη γνώµη της ΚΕΔΕ: Μίλησαν για πραξικόπηµα και
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ρωτάω, κύριε Θεοδωρικάκο και κύριε Λιβάνιε, αυτοί στην ΚΕΔΕ
που µιλάνε µε αυτό τον τρόπο για τις δικές σας ενέργειες είναι
συριζαίοι; Τους διαβουλευτήκατε; Τους ακούσατε; Λένε ότι θα
προσφύγουν απέναντι σε αυτά τα οποία κάνετε και θα κινηθούν
και νοµικά.
Και αυτός ο τρόπος µε τον οποίον πολιτεύεστε και πολλές από
τις ρυθµίσεις τις οποίες έχετε φέρει στο νοµοσχέδιο δείχνουν ότι
έχετε πάρει απόσταση από τον κόσµο της αυτοδιοίκησης και από
τις πραγµατικές του ανάγκες, που µέσα σε δύσκολες στιγµές
πανδηµίας στέκεται δίπλα στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπούγας Γιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι βλέπουν τον φασισµό να
έχει µόνο ένα χρώµα δεν θα µπορέσουν να απαλλαγούν από τις
ιδεοληψίες τους. Και ας ξεκινήσουµε µε αυτά που συµφωνούµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Δηλαδή; Για πες µας
το λίγο πιο καθαρά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη,
θα πρέπει να τον ακούσετε. Θα σας πει την άποψή του, θα πει
αυτό που θέλει, όπως το είπε και πριν ο κ. Ζαχαριάδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Συµφωνούµε στο ότι η ελληνική κοινωνία δεν ανέχεται ιδεολογίες µίσους, ρατσισµού και ολοκληρωτισµού, όποιο χρώµα κι αν έχουν αυτές οι ιδεολογίες, ανεξάρτητα
από πού προέρχονται, αν προέρχονται από την άκρα Δεξιά ή από
την άκρα Αριστερά.
Πρέπει να πούµε ότι η δίωξη των µελών της Χρυσής Αυγής δοκίµασε την δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη. Όµως, η δηµοκρατία
απέδειξε ότι είναι ισχυρή. Τιµώρησε αυτούς που τόλµησαν να
υποτιµήσουν την ισχύ της και όσους αποπειράθηκαν να την τραυµατίσουν. Οι λογικές των άκρων -και αυτό είναι ό,τι πρέπει να
συγκρατήσουµε- καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν αµετάκλητα
στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Η ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου έκλεισε και τυπικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια περίοδο σοβαρών κοινωνικών εντάσεων που τροφοδοτήθηκαν από κινήµατα «αγανακτισµένων», τα οποία δυστυχώς ενθαρρύνονταν ή και υποστηρίζονταν από κόµµατα που είτε απέκτησαν κοινοβουλευτική παρουσία
είτε την ενίσχυσαν, επενδύοντας στην κρίση και στον λαϊκισµό,
προκαλώντας διχασµό στην κοινωνία µας και πλήγµα στη δηµοκρατία µας, η οποία δηµοκρατία για πρώτη φορά µεταπολιτευτικά,
υπενθυµίζω, βρέθηκε σε κίνδυνο.
Όµως, οι πολίτες διαφύλαξαν τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Η παράταξή µας, η Νέα Δηµοκρατία, δικαιούται να είναι περήφανη γι’ αυτή τη νίκη της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας. Η
ιστορία, είτε το θέλετε είτε όχι, γράφει ότι η δίκη, η δίωξη ξεκίνησε µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και Κινήµατος Αλλαγής,
ΠΑΣΟΚ τότε, και περατώθηκε επίσης µε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας.
Ο τότε Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
αλλά και οι εισαγγελείς, κυρίως η εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, και όσοι ανέλαβαν την ευθύνη της αρχικής δίωξης υπό
τις τότε αντίξοες κοινωνικές συνθήκες δικαιούνται σήµερα να
νιώθουν δικαιωµένοι. Όσοι στο µεταξύ δεν έπραξαν ό,τι όφειλαν
να πράξουν, σύµφωνα µε τον νόµο και τις αρχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, πρέπει να προβληµατιστούν. Όσοι φρόντισαν
η ποινική µεταχείριση της εγκληµατικής οργάνωσης και των
µελών της, ιδίως των ηγετών της, να είναι ευµενέστερη από αυτή
που προβλεπόταν κατά την εκτέλεση των άδικων, των εγκληµατικών πράξεων, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί το έκαναν. Το έκαναν από αµέλεια ή από πρόθεση;
Σήµερα οι δηλώσεις των πρώην Υπουργών Δικαιοσύνης του
ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Κοντονή και Παρασκευόπουλου, είναι χαρακτηριστικές. Ο κ. Παρασκευόπουλος υπερθεµατίζοντας, θα έλεγα, για
όσα είχε πει λίγο πριν ο διάδοχος του, είπε ότι πράγµατι βιαστήκαµε να φέρουµε τον Ποινικό Κώδικα. Θα µπορούσε να είχε έρθει
αργότερα ο Ποινικός Κώδικας.
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Εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, νιώθετε ότι βιαστήκατε
να φέρετε προς ψήφιση τον Ποινικό Κώδικα την τελευταία κυριολεκτικά ηµέρα του κοινοβουλευτικού βίου της προηγούµενης περιόδου;
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διασφάλισε -και αυτό
νοµίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να δηλώνουµε- συνθήκες δίκαιης
και απροσωπόληπτης δικανικής κρίσης, όπως αρµόζει σε µια δικαιοκρατούµενη πολιτεία και εµπέδωσε την εµπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Θέλω να κάνω µια αναφορά στα όσα ελέχθησαν από τον Αρχηγό του Κόµµατος του ΜέΡΑ25, κ. Βαρουφάκη. Είπε ότι η
Χρυσή Αυγή είναι προϊόν των µνηµονίων. Πράγµατι! Όµως, είπε
τη µισή αλήθεια. Η άλλη µισή είναι ότι και ο ίδιος, αλλά και οι
τότε συνεργάτες και σύντροφοί του είναι επίσης προϊόντα των
µνηµονίων. Είναι εκείνοι, οι οποίοι αµφισβήτησαν τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στα όσα ελέχθησαν
για τα επεισόδια που ακολούθησαν την ανακοίνωση της απόφασης. Κανείς στην Αίθουσα αυτή δεν ανέχεται υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας. Όταν, όµως, µιλάτε για δακρυγόνα και χηµικά,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στο
πρώτο επτάµηνο του 2019, σε σχέση µε τους δεκατέσσερις
µήνες που κυβερνά η Νέα Δηµοκρατία, είχε πέσει τριπλάσιος
αριθµός χηµικών και δακρυγόνων. Εσείς, δηλαδή, µέσα σε επτά
µήνες είχατε ρίξει τρεις φορές περισσότερα δακρυγόνα και χηµικά στους διαδηλωτές απ’ ό,τι σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας στους δεκατέσσερις µήνες που κυβερνά.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα.
Το συζητούµενο σχέδιο νόµου είναι σηµαντικό, ιδιαίτερα κατά
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’. Και για να βάζουµε τα πράγµατα,
επιτρέψτε µου να πω, σε µια λογική και νοµική τάξη, η ιθαγένεια
είναι ο κυρίαρχος νοµικά δεσµός του φυσικού προσώπου µε το
κράτος. Ο προσδιορισµός της ελληνικής ιθαγένειας, δηλαδή
ποια φυσικά πρόσωπα συνδέονται νοµικά µε την Ελλάδα, γίνεται,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο µε
κυριαρχικό τρόπο από το κράτος που θέτει τους κανόνες του
εσωτερικού δικαίου.
Και επειδή προέκυψε διαφωνία στην επιτροπή, αλλά και στην
Ολοµέλεια, το ελληνικό δίκαιο της ιθαγένειας ακολουθεί κατά
βάση την αρχή του δεσµού του αίµατος, κατά την οποία Έλληνες
είναι όσοι γεννήθηκαν από Έλληνα πατέρα ή µητέρα και µόνο
κατ’ εξαίρεση υιοθετεί το δίκαιο του εδάφους, ως απόρροια ενσωµάτωσης αλλοδαπών µεταναστών που γεννήθηκαν, ζουν και
εκπαιδεύονται στη χώρα µας. Αυτό είναι µία λογική, επιστηµονική
προσέγγιση, χωρίς να δραµατοποιούµε ή και να δαιµονοποιούµε
νοµικούς όρους.
Επίσης, είναι χρήσιµο να τονίσουµε και να εξάρουµε το υψηλό
επίπεδο προστασίας που απολαµβάνουν στη χώρα µας όσοι διαβιούν υπό καθεστώς αλλοδαπότητας. Διότι από τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης δόθηκε η εντύπωση ότι οι αλλοδαποί είναι τάχα
πολίτες δεύτερης κατηγορίας όσο ζουν στη χώρα µας και ότι για
να απολαύσουν δικαιώµατα, πρέπει να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό είναι λάθος και νοµίζω πως είναι λάθος να δίδεται
αυτή η εικόνα για την Ελλάδα.
Υπενθυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ίδιο το Σύνταγµά µας, και συγκεκριµένα το άρθρο 5 παράγραφος 2, λέει τα
εξής: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».
Θεµελιώδης, εξάλλου, είναι και η διάταξη του άρθρου 4 του
Αστικού µας Κώδικα, η οποία ορίζει ότι ο αλλοδαπός απολαµβάνει των αστικών δικαιωµάτων του ηµεδαπού, διάταξη µε ιδιαίτερο
ιστορικό βάρος και συµβολισµό που καταµαρτυρεί ότι η ελληνική
πολιτεία ανέκαθεν σεβόταν και βέβαια εξακολουθεί να σέβεται
χωρίς διακρίσεις τα δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των αλλοδαπών, που βρίσκονται στην ελληνική Επικράτεια. Εποµένως, οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην χώρα µας απολαµβάνουν πλήρη
κοινωνικά, ατοµικά και αστικού δικαίου δικαιώµατα.
Όσοι, όµως, επιθυµούν να αξιωθούν την ελληνική ιθαγένεια,
πρέπει να αποδείξουν ότι τιµούν τη χώρα που τους φιλοξενεί και
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τους παρέχει, όπως προείπα, απόλυτη προστασία των ατοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων και ελευθεριών τους µε την τήρηση
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, την οποία ορίζει ο νόµος
για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια. Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησής της προσδιορίζει το συζητούµενο σχέδιο
νόµου, το οποίο είναι σηµαντικό και για έναν επιπλέον λόγο, που
θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως. Διότι ως παράγωγη της εθνικής ιθαγένειας αποκτάται και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η οποία παρέχει
στους πολίτες που λαµβάνουν την ελληνική επιπρόσθετα την
ιδιότητα να είναι απευθείας φορείς ενωσιακών ελευθεριών και
δικαιωµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση
των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων πολιτών και η ενίσχυση της δυνατότητας ουσιαστικής συµµετοχής
των πολιτογραφηµένων πλέον Ελλήνων στην πολιτική ζωή της
χώρας. Το µέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η µείωση των εκκρεµών αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της ισοτιµίας
και ισονοµίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών
αλλοδαπών πολιτών.
Οι Έλληνες αντιµετωπίζουµε ανέκαθεν όχι σαν απειλή, αλλά
ως πρόκληση, την ενσωµάτωση αλλογενών στη χώρα µας και νοιώθουµε περήφανοι που θέλουν να µετέχουν της ηµετέρας παιδείας. Η κοινωνία µας είναι και θα παραµείνει κοινωνία ανοιχτή
και φιλόξενη προς όλους όσοι σέβονται τους κανόνες και τις παραδόσεις της. Για τους Έλληνες ανέκαθεν πατριωτισµός είναι
όταν η αγάπη για τους δικούς σου ανθρώπους έρχεται πρώτη.
Φασισµός για τους Έλληνες είναι όταν το µίσος για τους άλλους
έρχεται πρώτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω κάνει αρκετές παρεµβάσεις σήµερα και δεν θέλω να υπερβώ τον χρόνο, τελειώνοντας, θέλω να
πω ότι σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοθετικό κείµενο, από το οποίο εµφαίνεται η αποτελεσµατικότητα και ο σωστός σχεδιασµός του Υπουργείου. Αναδιοργανώνει εύστοχα µία
σειρά δηµόσιων διοικητικών Υπηρεσιών, επιλύει λειτουργικά ζητήµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναθεωρεί,
επιτέλους, σοβαρότατα ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας. Εν τέλει, καθιστά την
κρατική λειτουργία πιο λειτουργική.
Θα ήθελα να πω και µία λέξη για τη νοµοθετική πρωτοβουλία
που ζητήθηκε να λάβει η Κυβέρνηση, προκειµένου να µην µπορούν να είναι ξανά υποψήφιοι οι καταδικασθέντες της Χρυσής
Αυγής.
Αυτό θα γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει να γίνει
µε τη συνεισφορά όλων σε µία προσπάθεια να βρούµε µία λύση,
η οποία θα είναι συνταγµατικά στέρεη, θα υπακούει στους κανόνες τόσο του κοινού, όσο και του Συνταγµατικού Δικαίου. Νοµίζω
ότι θα τη βρούµε. Δεν χρειάζονται πυροτεχνήµατα. Δεν χρειάζονται σήµερα προσπάθειες εντυπωσιασµού. Χρειάζεται νηφαλιότητα, έτσι ώστε να µην επαναληφθούν όσα ζήσαµε τα
προηγούµενα χρόνια. Πρέπει να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία και
τους θεσµούς µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ κι εγώ µε τη χθεσινή
ιστορική νίκη της δηµοκρατίας. Χθες, οι νεοναζί της Χρυσής
Αυγής αντιµετώπισαν, επιτέλους, την ετυµηγορία της δικαιοσύνης. Τα βλέµµατα όλης της προοδευτικής ανθρωπότητας είναι
στραµµένα επάνω µας και η ελληνική δικαιοσύνη δεν την απογοήτευσε. Οι άνθρωποι που πάλεψαν γι’ αυτή τη νίκη µέσα στην
αίθουσα του δικαστηρίου, το αντιφασιστικό κίνηµα και όλοι οι δηµοκρατικοί πολίτες βίωσαν µία ιστορική δικαίωση.
Ωστόσο, την ειρηνική γιορτή της δηµοκρατίας η Κυβέρνηση
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της Νέας Δηµοκρατίας, συνεχίζοντας στον ολισθηρό δρόµο του
αυταρχισµού και της καταστολής, επέλεξε να τη διαλύσει βίαια.
Ήµασταν αυτόπτες µάρτυρες αυτής της αναίτιας επίθεσης. Χρησιµοποιήθηκαν χηµικά, δακρυγόνα, άντρες εναντίον των πολιτών,
παραβιάζοντας τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας. Κάποιοι τραυµατίστηκαν, µεταξύ των οποίων και ο συνάδελφος Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.
Χρωστάτε εξηγήσεις, κύριοι της Κυβέρνησης!
Χρωστάτε ακόµα µία συγγνώµη, κύριε Χρυσοχοΐδη και αφήστε
τις φθηνές δικαιολογίες! Έχετε ευθύνη να µας προστατεύετε,
αντί να µας επιτίθεστε. Αν δεν µπορείτε, παραιτηθείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας περάσουµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Διερωτώµαι γιατί η αυτοδιοίκηση αποτελεί µία από τις
πιο ισχυρές εµµονές της Κυβέρνησης και πεδίο πειραµατισµού.
Θα δώσω µερικά παραδείγµατα από τα πεπραγµένα σας,
κύριε Υπουργέ: βίαιη κατάργηση του αναλογικού συστήµατος
και της εκπροσώπησης στη σύνθεση των οργάνων της αυτοδιοίκησης, ιδιοποίηση και εργαλειοποίηση του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που χαρακτηρίζατε «φούσκα» µέχρι να καταλάβετε
πώς λειτουργεί και που στη συνέχεια το αντιγράψατε ευλαβικά,
ξαναβαφτίζοντάς το.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι κάνατε πράγµατι µία σηµαντική αλλαγή στον τρόπο ένταξης των έργων, που γίνεται πλέον αποκλειστικά από σας, ενώ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που σχεδίασε
αυτό το σηµαντικό αναπτυξιακό πρόγραµµα για τους δήµους, η
ένταξη γινόταν οριζόντια µε ενιαία διαφανή κριτήρια από υπηρεσιακά στελέχη.
Επιπλέον, έχουµε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στο
όνοµα των επειγουσών αναγκών της πανδηµίας -φυσικά, χωρίς
διαβούλευση- που επηρέασαν, όµως, τη λειτουργία και συρρίκνωσαν τα έσοδα των ΟΤΑ.
Τελευταίο παράδειγµα αποτελεί το νοµοσχέδιό σας σήµερα.
Σε όλες τις νοµοθετήσεις σας υπάρχει ένας κοινός τίτλος, θα
έλεγα, δηλαδή: «Η αυτοδιοίκηση πεδίο άσκησης στον παραγοντισµό, στον συγκεντρωτισµό, στην αδιαφάνεια, στη χειραγώγηση, στην άνευ όρων, αλλά σταθερή, παράδοση στα ιδιωτικά
συµφέροντα». Είναι πεδίο εφαρµογής των ιδεοληψιών της νέας
Δεξιάς που είναι νεοφιλελεύθερης κοπής στα οικονοµικά και νεοσυντηρητικής στα θεσµικά θέµατα. Και όλα αυτά πώς δικαιολογούνται; Δικαιολογούνται χάριν της αποτελεσµατικότητας, η
οποία εκ του πονηρού διαχωρίζεται από τη διαφάνεια, τη συλλογικότητα, την επικουρικότητα, τη δηµοκρατία.
Σας ερωτώ, κύριοι της Κυβέρνησης, το εξής: Δεν µπορούµε
να έχουµε και δηµοκρατία και αποτελεσµατικότητα; Με τις νοµοθετήσεις σας απαντάτε: «Όχι. Ή δηµοκρατία θα έχουµε ή αποτελεσµατικότητα». Προϊόν αυτής της στρεβλής λογικής είναι και
το παρόν νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε στη δηµόσια διοίκηση µε κατάργηση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, συνεχείς µε αδιαφανείς τοποθετήσεις των
ηµετέρων και καταλήγει σήµερα στη θεσµοθέτηση όλων αυτών.
Στην αυτοδιοίκηση συνεχίζει µε την περαιτέρω θεσµική κατεδάφιση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Κύριε Υπουργέ, αφού δηµιουργήσατε πρώτα τις πλαστές φυτευτές πλειοψηφίες στις οικονοµικές επιτροπές, τώρα συνεχίζετε
τις αντιδηµοκρατικές παρεµβάσεις σας, παραχωρώντας σε αυτές
επιπλέον αρµοδιότητες που αφαιρείτε από τα αιρετά συλλογικά
όργανα. Δηµιουργείτε δηµάρχους και περιφερειάρχες µικρούς
«Μωυσήδες» κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του µεγάλου Μωυσή.
Το κρατικοδίαιτο µιντιακό κατεστηµένο δοξολογεί καθηµερινά.
Βέβαια, προβαίνετε σε όλες αυτές τις νοµοθετήσεις, χωρίς να
µπείτε στον κόπο της διαβούλευσης µε τις ενώσεις αυτοδιοίκησης
ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Γιατί; Τι φοβάστε; Ενώ πολιτικά τις ελέγχετε, γιατί
τις απαξιώνετε; Ή µήπως γνωρίζατε ότι θα αντιδράσουν; Η ΚΕΔΕ
ζήτησε την απόσυρση του σχετικού άρθρου. Την αγνοείτε;
Ωστόσο, ο πλέον ηχηρός κόλαφος ήρθε από την Τρίπολη. Φυσικά, γνωρίζετε ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου
συγκρότησε συντονιστική επιτροπή, προκειµένου να υπερασπιστεί τις αρµοδιότητες του αυτοδιοικητικού οργάνου που είναι ο
άµεσος φορέας δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Να είστε βέβαιοι ότι αυτό το παράδειγµα θα το µιµηθούν σύντοµα και άλλοι. Δεν θα σας αφήσουν να παίζετε µε το Σύνταγµα
και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας.
Συνεχίζετε, µάλιστα, τους πειραµατισµούς σας, κύριε
Υπουργέ, µε κόστος την αξιοπιστία σας, θα έλεγα, από τις συνεχείς αυταναιρέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα χρειαστώ ένα λεπτό
ακόµα.
Σας επισηµαίνω τις προτεινόµενες διατάξεις για τις αναπτυξιακές εταιρείες, τους αναπτυξιακούς οργανισµούς στους οποίους αναθέτετε τώρα την υλοποίηση γενικών αυτοδιοικητικών
αρµοδιοτήτων, υπονοµεύοντας τον δηµόσιο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης. Σωστά σας επισηµαίνει η ΚΕΔΕ ότι τείνουν να υποκαθιστούν την αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραλείπω µερικά πράγµατα
από την οµιλία µου, για να επισπεύσω.
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει το µέλλον της αυτοδιοίκησης, χωρίς
προσωπικό και χωρίς οικονοµικούς πόρους. Στο προσχέδιο του
κρατικού προϋπολογισµού, το έλλειµµα για την αυτοδιοίκηση
ανέρχεται στο σεβαστό ποσό των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Την
ίδια στιγµή µε την τροπολογία του άρθρου 3 που φέρατε µόλις
χθες, της φορτώνετε 18,5 εκατοµµύρια ευρώ δαπάνη, µε βάση
τη δική σας εκτίµηση, για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου καθαριότητας.
Επιπλέον, ζητάτε από την ΚΕΔΕ να συναινέσει στη χρηµατοδότηση της ΕΕΤΑ µε 2 εκατοµµύρια ευρώ από τους ΚΑΠ. Η
ΚΕΔΕ αντιδρά. Νοµίζω ότι και ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάδης το
ανέφερε προηγουµένως. Αν και γνωρίζετε ότι είναι κύριος µέτοχος της ΕΕΤΑ µε 34%, την παρακάµψατε. Διορίσατε εσείς το διοικητικό συµβούλιο.
Μαθαίνω τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι ήδη το υπογράψατε αυτό
για τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Βεβαίως, ξέρουµε όλοι ότι αυτά θα
λείψουν από τους προϋπολογισµούς των δήµων.
Η ΚΕΔΕ κατ’ επανάληψη σας έχει εγκαλέσει για µεταφορά αρµοδιοτήτων, χωρίς τη µεταβίβαση αντίστοιχων πόρων. Το πάθηµα µε τις µάσκες που της φορτώσατε δεξιοτεχνικά, γίνεται
µάλλον µάθηµα πια.
Με τη συστηµατική υποχρηµατοδότηση, λοιπόν, της αυτοδιοίκησης στερείτε µέσα άσκησης κοινωνικής πολιτικής στις ολοένα
αυξανόµενες µε την πολιτική σας ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, αλλά και µέσα αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προχειρότητα στις νοµοθετήσεις της Κυβέρνησης που χαρακτηρίζεται «τραγέλαφος» και
«γράψε-σβήσε διατάξεις» από αυτοδιοικητικά µέσα ενηµέρωσης,
φίλα προσκείµενα σε αυτήν, αποδεικνύεται τόσο από τη ρύθµιση
που έβαζε σε επισφάλεια τα προγράµµατα «LEADER», όσο και
από εκείνη για το ανταποδοτικό τέλος των ΑΠΕ, όπου επιχείρησε
λαθροχειρία σε βάρος των τοπικών κοινοτήτων, ενισχύοντας
δήθεν τα έσοδα των ΟΤΑ.
Kάνετε πίσω. Έχουν αναφερθεί και άλλοι σε αυτά. Σηµασία
έχει ότι αυτοαναιρείστε, καταθέτετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις την
Παρασκευή και την Τρίτη τις αλλάζετε εσείς οι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ στην πολυβασανισµένη µεταρρύθµιση περί αρµοδιοτήτων, που ετοιµάζετε µε την
επιτροπή τεχνοκρατών, µε τον πρόεδρο τον κ. Ξενοφώντα Φωτιάδη, χωρίς να έχει καταθέσει κανένα πόρισµα στην ΚΕΔΕ. Παρουσιάσατε µαζί ένα πλαίσιο προτάσεων ήπιας µεταρρύθµισης,
µε τοµές, στο οποίο οι «καυτές πατάτες», τα αδιέξοδά σας σχετικά µε την πρωτοβάθµια υγεία και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
διαφαίνεται ότι σχεδιάζετε να τις µετακυλίσετε στους δήµους
χωρίς αντίστοιχους πόρους.
Κύριε Υπουργέ, οι παρεµβάσεις στην αυτοδιοίκηση δηµιουργούν µέτωπα αντιδράσεων. Αφήστε τους δηµάρχους να διαβουλεύονται µε τις δηµοτικές παρατάξεις και µε τους δηµότες. Η
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αυτοδιοίκηση βρίσκει πάντα τον βηµατισµό της κάτω από την
πίεση των καθηµερινών προβληµάτων, αλλά και της καθηµερινής
λογοδοσίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε, αρκετή συζήτηση σήµερα γύρω από
το θέµα της αυτοδιοίκησης. Δεν πρόλαβα, όµως, να αναφερθώ
στην κανονική οµιλία µου.
Δεν έχει υπάρξει πιο ισχυρή στήριξη του θεσµού της αυτοδιοίκησης από άλλη κυβέρνηση, από αυτή που κάνει η σηµερινή
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Αναφέροµαι κατ’ αρχάς στο οικονοµικό τµήµα της υπόθεσης.
Πράγµατι η αυτοδιοίκηση έχει µειωµένα έσοδα εξαιτίας της κρίσης, της πανδηµίας του κορωνοϊού, αλλά έχει ήδη εισπράξει
µέχρι στιγµής, κύριε Υφυπουργέ, τουλάχιστον 130 εκατοµµύρια
ευρώ έκτακτη ενίσχυση;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Και παραπάνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Τουλάχιστον 130 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπολογίσετε ότι µε το…
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Πόσα έχει χάσει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Μισό λεπτό.
Με το µέτρο των αδήλωτων τετραγωνικών διασφαλίσαµε για
την αυτοδιοίκηση πάνω από 120 εκατοµµύρια ευρώ σταθερά τον
χρόνο περισσότερα έσοδα. Αυτά δεν σας βλέπω να τα υπολογίζετε. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται µικρό το ποσό, δεν ξέρω αν εσείς
έχετε κάποιες δυνατότητες για περισσότερα χρήµατα και για
άλλες προοπτικές, αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι αυτά τα τουλάχιστον 120 εκατοµµύρια ευρώ είναι διασφαλισµένα για την αυτοδιοίκηση και θα πρέπει κανείς να τα µετρήσει στην πορεία και
στη διαδροµή της.
Επίσης, διασφαλίσαµε τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», µε το µνηµόνιο
συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δεν ξέρω αν χαµογελάτε από χαρά ή
για άλλο λόγο, αλλά η πραγµατικότητα είναι αυτή.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε.
Δεν είναι ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Εντάσσονται έργα στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», δροµολογείται η εκτέλεση έργων, συµβασιοποιούνται έργα, οι δήµαρχοι το αγκαλιάζουν, διαµορφώνονται αιτήµατα, έχουν ήδη
δηµοσιευθεί δώδεκα προσκλήσεις, υπάρχει µία ολόκληρη κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να τα αναγνωρίσετε όλα
αυτά όταν συζητάτε και να µάθετε να είστε πιο αντικειµενική παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, ήσασταν στο Βήµα πριν. Τα είπατε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν γίνονται τοποθετήσεις, πρέπει και εµείς µετά να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Δεν βλέπω τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ερώτηση στον Υπουργό θέλουµε να κάνουµε. Προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, στο
τέλος ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, όταν έρθει η ώρα
σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ως Κοινοβουλευτικός…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Μανούσος Βολουδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίσσεψε η ικανοποίηση και
χαρά όλων µας χθες για το γεγονός ότι το νεοναζιστικό µόρφωµα πήρε τη θέση που του αξίζει. Περίσσεψε, όµως, και η υποκρισία φοβάµαι. Η αλήθεια είναι πάντα απλή. Τα βασικά πρέπει
να τα θυµηθούµε. Η εγκληµατική οργάνωση εξαρθρώθηκε στις
µέρες της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά και Αντιπρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο, µε υπουργό Δηµοσίας Τάξεως τον Νίκο Δένδια. Αυτό το
έγραψε η Ιστορία.
Ήρθαν έτσι τα πράγµατα που η απόφαση βγήκε σε Κυβέρνηση
πάλι της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ήρθαν έτσι τα πράγµατα; Γιατί επί τεσσεράµισι
χρόνια ψάχνατε να βρείτε κατάλληλη αίθουσα. Επαναλαµβάνω,
λοιπόν: Η αλήθεια είναι πάντα απλή.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου. Θα εστιάσω λόγω του περιορισµένου χρόνου στο ζήτηµα του Κώδικα Ιθαγένειας, που
είναι και πολύ σηµαντικό. Η κύρια αλλαγή που έρχεται µε το νοµοσχέδιο αυτό, είναι η καθιέρωση ενός συστήµατος εξετάσεων
για την ιθαγένεια, ενός αδιάβλητου συστήµατος, το οποίο θα ξεπεράσει και τη γραφειοκρατία και την αδιαφάνεια στη διαδικασία
της απονοµής ιθαγένειας. Θα το βάλει σε µία νέα βάση. Και αυτό
είναι πολύ σωστό.
Ακούω την κριτική της Αντιπολίτευσης στο νοµοσχέδιο αυτό
και οµολογώ ότι εκπλήσσοµαι. Μιλάτε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά της Αριστεράς, σαν να µην έχει αλλάξει τίποτα
τα τελευταία δέκα, είκοσι χρόνια στον τόπο µας και στην περιοχή
του πλανήτη όπου βρίσκεται ο τόπος µας.
Έχει αλλάξει, όµως, και πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουµε πια µία πληµµυρίδα µετανάστευσης, έχουµε τεράστιες ροές µετανάστευσης
που πάνε προς την Ευρώπη σε πολύ µεγάλο βαθµό από την Ελλάδα, περνώντας δηλαδή µέσα από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα
δεδοµένο που δεν µπορεί να µη ληφθεί υπ’ όψιν και στον Κώδικα
της Ιθαγένειας. Ο Κώδικας της Ιθαγένειας δεν αφορά µόνο το
πώς αντιµετωπίζουµε τους ανθρώπους που σήµερα βρίσκονται
στον τόπο µας -έχει βέβαια και αυτό τη σηµασία του-, αλλά είναι
και ένα µήνυµα για το µέλλον, που το λαµβάνουν υπ’ όψιν και
αυτοί που σκοπεύουν να φύγουν από την πατρίδα τους για να
πάνε κάπου να βρουν καλύτερη µοίρα.
Μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει πολύ µεγαλύτερους πληθυσµούς που έρχονται από άλλους τόπους για να κατοικήσουν σήµερα εδώ; Η δική µου άποψη είναι πως όχι. Η Ελλάδα πρέπει να
έχει ένα αυστηρό σύστηµα απονοµής της υπηκοότητας πολιτογράφησης, το οποίο, όπως πολύ σωστά ανέφερε προ ολίγου και
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Μπούγας, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση µειωµένα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα µας. Άλλο, όµως,
αυτά τα δικαιώµατα και άλλο το δικαίωµα της πολιτογράφησης
του Έλληνα πολίτη.
Και ξέρετε εδώ τίθεται και ένα θέµα δηµοκρατίας, το οποίο η
ιδιαιτέρως -υποτίθεται- ευαίσθητη σε αυτά Αριστερά -το αντίθετο
είναι στην πραγµατικότητα, αλλά δεν θέλω να µπω σε αυτό τώρακάνει ότι δεν το βλέπει.
Η δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να λειτουργήσει προϋποθέτει ότι η κοινωνία στην οποία λειτουργεί έχει ένα
µίνιµουµ κοινών αρχών και αξιών. Αυτό κάνεις µε ένα αυστηρό
πλαίσιο απονοµής ιθαγένειας. Διασφαλίζεις ότι αυτοί που είναι
πολίτες της χώρας έχουν το µίνιµουµ κοινών αρχών και αξιών,
που είναι προϋπόθεση λειτουργίας της δηµοκρατίας, ειδικά -σας
είπα ότι θα λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους- όταν έχεις µία
τεράστια ροή ανθρώπων που έρχονται για διάφορους λόγους
στη χώρα και θέλουν τελικά πολλοί από αυτούς και να µείνουν
και να γίνουν και πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από περιβάλλοντα πολιτιστικά και άλλα που δεν διευκολύνουν εν πάση περιπτώσει την ενσωµάτωση σε µία δηµοκρατική κοινωνία και
πιστεύω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Γι’ αυτόν
τον λόγο, λοιπόν, θα ήθελα να έχουµε έναν αυστηρό σχεδιασµό
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πάνω σε αυτό και έναν αυστηρό Κώδικα Ιθαγένειας.
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γενικά το νοµοσχέδιο που
σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε. Γι’ αυτό και εγώ το υποστηρίζω. Υπάρχουν ορισµένα σηµεία στα οποία πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι θα πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές.
Στο άρθρο 6 όπου περιγράφετε τη διαδικασία των εξετάσεων
για το πιστοποιητικό, που πολύ σωστά θα γίνεται, αφήνετε στον
Γενικό Γραµµατέα της Ιθαγένειας την επιλογή του πότε θα γίνονται οι εξετάσεις αυτές. Αυτό δεν είναι σωστό. Μία συντεταγµένη
πολιτεία που θέλει να προγραµµατίζει και αυτό, και τις ροές δηλαδή της πολιτογράφησης, έχει υποχρέωση και προς τους πολίτες που είναι σήµερα Έλληνες πολίτες, αλλά και σε αυτούς που
φιλοδοξούν να γίνουν Έλληνες πολίτες, να ορίζει κάθε πότε θα
έχουν αυτό το δικαίωµα.
Δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ αργά, για να µη σωρεύονται αιτήσεις, για να µην έχουµε τα κρούσµατα της γραφειοκρατίας που έχουµε, αλλά ούτε µπορεί να είναι κάθε τρεις και λίγο.
Όταν µένει ανοικτό, µπορεί ο καθένας να υποθέσει οτιδήποτε.
Στο ίδιο ζήτηµα ουσιαστικά ορίζεται ότι όποιος αποτυγχάνει στις
εξετάσεις, µπορεί να ξαναδώσει. Μάλιστα. Πότε µπορεί να ξαναδώσει; Για να έχεις αποτύχει σ’ αυτές τις εξετάσεις, σηµαίνει ότι
κρίθηκες ότι δεν πληροίς τα κριτήρια της ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν συµµερίζεσαι τις αρχές και τις αξίες της
ελληνικής κοινωνίας. Δεν µπορεί αυτές να τις αποκτήσεις, ας
πούµε, σε τρεις µήνες. Μετά θα έχεις απλώς «παπαγαλίσει» καλύτερα κάποιες ερωτήσεις έτοιµες από τη βάση των θεµάτων.
Θα πρέπει, λοιπόν, και αυτό να προσδιοριστεί. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν µπορεί σε λιγότερο από τουλάχιστον έναν χρόνο
να ξαναδώσει κανείς εξετάσεις.
Ένα αντίστοιχο θέµα είναι αυτό της γλώσσας. Ορίζεται ως
ελάχιστο επίπεδο το Β1 µε την ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση.
Έτσι ισχύει σήµερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λέω ξανά ότι
η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα αυστηρότερο από πολλές χώρες
πλαίσιο. Το Β1 τι σηµαίνει, για να καταλαβαίνει και ο κόσµος;
Αυτό που ξέρει η ελληνική κοινωνία ως Lower στα αγγλικά, που
είναι η χαµηλότερη πιστοποίηση, είναι Β2. Ζητάµε κάτι ακόµα παρακάτω απ’ αυτό. Γιατί; Κάποιος άνθρωπος που τα ελληνικά του
είναι κατώτερα από τα αγγλικά ενός παιδιού που παίρνει Lower,
µπορεί να παρακολουθήσει πραγµατικά τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας και να έχει άποψη γι’ αυτά που καλείται να απαντήσει στις εξετάσεις; Πιστεύω πως όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει εθνική ταυτότητα. Η δηµοκρατία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
πολιτείας που είχε και έχει αυτή την εθνική ταυτότητα. Οι Έλληνες πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι περήφανοι
γι’ αυτή την ταυτότητα και θέλουµε να τη διατηρήσουµε όχι ως
µουσειακό έκθεµα, παρά το ρήµα «διατηρώ», γιατί η ταυτότητά
µας είναι ζωντανή και η ιστορία της ταυτότητάς µας δείχνει ότι
ανθεί και µας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούµε στην ανοικτή
διεθνή κοινωνία. Έτσι συνέβαινε πάντα µε τους Έλληνες και µε
το όνοµα «Έλληνες» και µε το όνοµα «Ρωµιοί» για όσο διάστηµα
επικρατούσε αυτό το όνοµα και αναφερόταν στην ίδια ακριβώς
εθνότητα. Αυτή, λοιπόν, την εθνική ταυτότητα ο Κώδικας Ιθαγένειας πρέπει να την προστατεύει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε.
Από τον κ. Βολουδάκη και τα Χανιά θα πάµε στη Δράµα, στον
κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χθεσινή ήταν µια µέρα δηµοκρατικής ανάτασης, ήταν µια µέρα αισιοδοξίας και µια µέρα ελπίδας ότι όταν η κοινωνία οργανώνεται και διεκδικεί και οι θεσµοί
λειτουργούν, µπορούµε να αισθανόµαστε πιο σίγουροι για την
ποιότητα της δηµοκρατίας µας. Η δικαιοσύνη µίλησε. Μίλησε η
έννοια της δικαιοσύνης, µίλησαν τα θεσµικά όργανα της δικαιοσύνης διά της Προέδρου κ. Λεπενιώτη.
Και όµως σ’ αυτή την πανηγυρική ατµόσφαιρα, σ’ αυτή την
ατµόσφαιρα ευεξίας που επικράτησε φανήκατε µεµψίµοιροι, κύριοι της Πλειοψηφίας, δηλητηριάσατε τη συζήτηση της σηµερι-
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νής ηµέρας και εγκαταστήσατε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ήσσονος σηµασίας ζητήµατα.
Το µείζον είναι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατικής
οργάνωσης. Αυτό που διεκδικούσαµε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστηµα το αφήνετε στην άκρη και ασχολείστε µε το ποια
είναι η επαπειλούµενη ποινή και αν τυχόν η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ισχύει ή δεν ισχύει και πότε θα ισχύσει, δηλαδή
πράγµατα τα οποία δεν «πατάνε» στην πραγµατικότητα. Η ιδιότητα της Χρυσής Αυγής ως εγκληµατικής οργάνωσης δεν θα
εξαρτηθεί από το αν οι πρωταγωνιστές της µείνουν στη φυλακή
έξι, επτά, οκτώ ή δέκα χρόνια. Αυτό είναι το µείζον και αυτό πρέπει να κρατήσουµε ως σηµείο κρίσιµο. Το ζήτηµα των Ποινικών
Κωδίκων, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και των ποινών, είναι
ένα θέµα που αφορά εµάς τους νοµικούς. Δεν έχει νόηµα τώρα
να αναφέρουµε στην Αίθουσα για το ένα τρίτο της ποινής µε τον
παλιό Ποινικό Κώδικα ή για τα δύο πέµπτα της ποινής µε τον νυν
Ποινικό Κώδικα ότι τα κακουργήµατα πλέον εκτίονται κατ’ ελάχιστο κατά δεκαέξι χρόνια µε τον καινούργιο αντί για δεκαπέντε
από τον παλιό. Πρέπει να πούµε την ουσία της υπόθεσης.
Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι µια εγκληµατική οργάνωση η οποία πια, µετά την ψήφο του ελληνικού
λαού που την έβγαλε από το Κοινοβούλιο, οδηγείται πλέον και
στις φυλακές ως εγκληµατική οργάνωση.
Μιλήσατε για την καθυστέρηση της δίκης και ακούω ότι εκµεταλλεύεστε τη συγκυρία ότι ξεκίνησε µε την κυβέρνηση Σαµαρά
και τελείωσε η πρώτη φάση µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θυµίζω ότι ξεκίνησε µε την κυβέρνηση Σαµαρά όταν ο κ. Δένδιας
αναγκάστηκε να ενώσει µε αφορµή τον θάνατο του Φύσσα είκοσι,
τριάντα -δεν θυµάµαι πόσες- δικογραφίες που εκκρεµούσαν αποσπασµατικά και οι οποίες λίµναζαν, ενώ όλο το προηγούµενο διάστηµα η Χρυσή Αυγή ήταν κυρίαρχη στους δρόµους και κανείς
δεν έβλεπε τον εγκληµατικό της χαρακτήρα. Ενώ οι αντιφασίστες
φωνάζαµε, διαδηλώναµε και συγκρουόµασταν, η κυβέρνηση του
Σαµαρά εποιούσε την νήσσαν. Μόνο όταν σκοτώθηκε ο Φύσσας
καταλάβατε ότι το αβγό του φιδιού έσκασε και βγήκε το φίδι στον
δρόµο και θα µας δαγκώσει όλους. Προηγουµένως µε τους Πακιστανούς, µε τους αλιεργάτες ή µε τα µέλη του ΠΑΜΕ δεν είδα
καµµιά ανάλογη ευαισθησία. Άρα ξέρουµε πάρα πολύ καλά το τι
συνέβη και ποιες διαδικασίες όρισαν την έναρξη καθώς και τη
λήξη της ποινικής δίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα σας µείνει χρόνος για το νοµοσχέδιο, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τοποθετηθώ µόνο για την
τροπολογία που έχω εισηγηθεί, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω κάτι τελευταίο για τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη αυτή
ήταν µια δίκη η οποία ταλαιπωρήθηκε αρχικά από αίθουσα, διότι
κανείς δεν είχε προβλέψει να υπάρχει µια κατάλληλη αίθουσα
για µια δίκη τόσων παραγόντων. Το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν είχε προβλέψει η έδρα να αποτελείται από δικαστές οι οποίοι δικάζουν αποκλειστικά αυτή την υπόθεση. Το
έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η παρελκυστική τακτική των κατηγορουµένων. Κατέθεσαν χιλιάδες
έγγραφα τα οποία απαίτησαν να αναγνωστούν στο ακροατήριο.
Εµείς που είµαστε δικηγόροι ξέρουµε τη διαδικασία της ανάγνωσης των εγγράφων. Επέτεινε αυτή την καθυστέρηση η αποχή των
δικηγόρων για τον ασφαλιστικό νόµο του Κατρούγκαλου, απ’ όσο
θυµάµαι. Όλες αυτές είναι παράµετροι τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουµε και να µη µιλάµε ελαφρά τη καρδία για την καθυστέρηση της δίκης.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι
έχουµε καταθέσει εγώ και οι εισηγητές -που µου έκαναν την τιµήµια τροπολογία, διότι υπάρχει το εξής πολύ σηµαντικό πρόβληµα
µε τις καθαρίστριες των δήµων, οι οποίες προσελήφθησαν και
υπήρξε ανάγκη επαύξησης των ωρών εργασίας τους. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου -µιλάω για τη Δράµα που είµαι
ενήµερος- οι καθαριστές και οι καθαρίστριες περιµένουν τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ για να µπορούν νοµίµως να εισπράξουν.
Αργεί ο έλεγχος από την αποκεντρωµένη, αργεί φυσικά και η δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Θα χαθούν δύο πολύτιµοι µήνες. Οι εργαζόµενες και οι εργαζόµενοι δεν θα µπορέσουν να εισπράξουν
χρήµατα. Στην πράξη δεν καθαρίζουν τα σχολεία. Υπάρχει πολύ
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σοβαρός κίνδυνος λόγω κορωνοϊού.
Νοµίζω ότι αυτή η τροπολογία που καταθέσαµε ως ΣΥΡΙΖΑ
µπορεί να εκτονώσει την κατάσταση, ώστε να αµειφθούν αυτοί
οι άνθρωποι µε βάση την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
τη βεβαίωση τη διευθυντή του οικείου σχολείου, καθώς και τη
δηµοσίευση στο ΦΕΚ αναδροµικά από την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Περιµένουµε να κάνετε αποδεκτή την πρόταση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Ξανθόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπούγας που έχει ζητήσει τον λόγο για ένα
λεπτό και µετά ο κ. Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε Μπούγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ζήτησα τον λόγο µόνο για ένα λεπτό ενδεχοµένως, να µη χρειαστώ ούτε ένα λεπτό- για το εξής ζήτηµα. Στην προσπάθειά τους οι αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ να
αποκρούσουν τη µοµφή ότι άµβλυναν τις κυρώσεις οι οποίες
προβλέπονταν, µε βάση το προγενέστερο ποινικό δίκαιο, για τα
µέλη και για τους επικεφαλής εγκληµατικής οργάνωσης, ανέπτυξαν ένα άλλο επιχείρηµα, ότι µπορεί µεν να µειώθηκε η προβλεπόµενη ποινή, πλην όµως αυξήθηκε ο πραγµατικός χρόνος
έκτισης.
Αυτό δεν είναι αληθές, κύριοι συνάδελφοι, και δεν θα το διόρθωνα, αν δεν το έλεγε ο κ. Ξανθόπουλος, τον οποίο ιδιαιτέρως
εκτιµώ. Και η προηγούµενη διάταξη του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα και η ισχύουσα διάταξη -αν δεν κάνω λάθος, φέρει
τον αριθµό 105Β- για µεν τα πληµµελήµατα προβλέπει πραγµατικό χρόνο έκτισης τα δύο πέµπτα της ποινής, για τα κακουργήµατα προβλέπει τα τρία πέµπτα και για τα κακουργήµατα που
τιµωρούνται µε ισόβια κάθειρξη προέβλεπε είκοσι πριν, προβλέπει δεκαεννέα τώρα.
Κατά συνέπεια ο ίδιος χρόνος στην περίπτωση των µελών της
Χρυσής Αυγής είναι ο προβλεπόµενος χρόνος της υφ’ όρον απόλυσης. Μειώσατε -και αυτό θα πρέπει να δεχθείτε- κατά πέντε
έτη το προβλεπόµενο όριο ποινής. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι µια
πραγµατικότητα, πρέπει να την αποδεχθείτε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν εξήντλησα τον χρόνο. Ήθελα απλώς να
αποκαταστήσω τη νοµική τάξη, για να µην εκκινούµε από εσφαλµένα πραγµατικά περιστατικά προκειµένου να αναπτύσσουµε και
να θεµελιώνουµε τα επιχειρήµατά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κύριε Μπούγα.
Να είστε καλά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι δεδοµένο. Δεν αµφισβητείται. Το «είκοσι» έγινε «δεκαπέντε». Δεν µιλάµε για αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο και ζητώ συγγνώµη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, η
χθεσινή µέρα υπήρξε µια ιστορική µέρα, µε µια ιστορική απόφαση του τριµελούς εφετείου. Μετά από πεντέµισι χρόνια και
µετά από επτά χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κατέληξε σε αυτή την απόφαση, η οποία δικαιώνει το αντιφασιστικό
κίνηµα, δικαιώνει τη Μάγδα Φύσσα, δικαιώνει τη θυσία του Παύλου Φύσσα και µας βάζει µπροστά σε καθήκοντα να συνεχίσουµε
τον αγώνα κατά του φασισµού και του ναζισµού µέχρι τέλους,
να εξαλειφθούν από παντού οι εστίες που αναπαράγουν αυτό το
αυγό του φιδιού.
Και εδώ θέλω να πω µια κουβέντα, ότι όλοι πρέπει να αναστοχαστούµε και ιδιαίτερα τα κόµµατα του παλαιού πολιτικού συστήµατος, η Νέα Δηµοκρατία και το τότε ΠΑΣΟΚ, που το 2010
έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία, που δηµιούργησαν µια τεράστια
φτωχοποίηση στον ελληνικό λαό, που δηµιούργησαν µια ανεργία
της τάξης του 27-28%, που δηµιούργησαν απελπισµένους ανθρώπους και τους εξώθησαν, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως το οµογάλακτό τους κόµµα, οι οµόλογοί τους, το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα εξώθησε τις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα την Ελλάδα, ως πειραµατόζωο, µέσα στα µνηµόνια. Μέσα
από εκεί δηµιουργήθηκε η µήτρα για να αναπαραχθούν οι εστίες
του φασισµού και του ναζισµού. Σταµατάω εδώ. Ο αγώνας συνεχίζεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερο ζήτηµα, για το νοµοσχέδιο. Δεν θα ασχοληθώ µε το
πρώτο κεφάλαιο για την ιθαγένεια. θεωρώ ότι αυστηροποιεί
τους όρους απόδοσης της ιθαγένειας και τους αυστηροποιεί,
διότι συνάδει µε την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας: Ξενοφοβία και υποβόσκων ρατσισµός. Διότι αυτό ακριβώς χαϊδεύει τα
αντανακλαστικά του συντηρητικού κόσµου στον οποίον απευθύνεται. Γι’ αυτό ακριβώς αυστηροποιεί τα κριτήρια.
Τρίτο θέµα: Ασφυκτικός έλεγχος και κοµµατικό κράτος. Και
στις διοικήσεις των νοµικών προσώπων -πρόεδροι, αντιπρόεδροι,
σύµβουλοι κ.λπ.- και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θα πω µετά,
σε όλο του το µεγαλείο το επιτελικό κοµµατικό κράτος θέλει να
ασκήσει παντού τον ασφυκτικό έλεγχο. Τι κάνει; Αφού έχει καταργήσει το µητρώο των στελεχών, µας κατηγορήσατε επί πολλά
χρόνια ότι δηµιουργήσαµε εµείς κοµµατικό κράτος.
Σας θυµίζω µόνο ότι ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Νίκος
Βούτσης, για να µην κατηγορηθούµε, διόρισε συντονιστές των
αποκεντρωµένων τους παλαιότερους σε υπηρεσία υπαλλήλους
και ακόµα σήµερα έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους κατά 80%
µε 90% οι γενικοί διευθυντές που διόρισε η κυβέρνηση Σαµαρά
τον Νοέµβριο του 2014. Για ποιο κοµµατικό κράτος µας κατηγορείτε, λοιπόν; Θα διορίσετε αυτούς µε µια πενταµελή επιτροπή,
την οποία ελέγχετε µε τρία µέλη και µε µοριοδότηση που αποτελεί
το 50% των κριτηρίων µέσα από συνέντευξη, δηλαδή µέσα από
αυτούς που θα συνεντευξιαστούν µε δικούς σας ανθρώπους.
Τέταρτο ζήτηµα: Στην τοπική αυτοδιοίκηση έγκληµα µεγάλο η
κατάργηση του νόµου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε, αφού ήρθαµε και από τα νησιά!
Είναι, λοιπόν, έγκληµα µεγάλο, διότι ακυρώνει πλήρως τις λειτουργίες των δηµοτικών και των περιφερειακών συµβουλίων και
απαξιώνει ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ήθελαν να
εκλέξουν τους δικούς τους ανθρώπους µέσα από τοπικές πρωτοβουλίες, που δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη µε κόµµατα.
Σκεφτείτε το πολύ καλά. Δηµιουργήσατε ξανά το δηµαρχοκεντρικό, περιφερειαρχοκεντρικό κράτος µέσα από τη λογική αυτή
και ακυρώνετε την όποια πρωτοβουλία υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Ενισχύετε την οικονοµική επιτροπή -για τον εκάστοτε δήµαρχο και ειδικά τώρα που έχετε την τεράστια πλειοψηφία των
πολιτικά προσκείµενων προς εσάς- ακόµα και στον προγραµµατισµό των ετήσιων προσλήψεων.
Αναπτυξιακοί οργανισµοί, ανώνυµες εταιρίες: Τι φτιάχνετε,
κύριε Υπουργέ; Τι φτιάχνετε; Φτιάχνετε ένα υποκατάστατο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν ενισχύετε την τοπική αυτοδιοίκηση
ευθέως; Προκηρύξτε διαγωνισµούς. Δεν έχετε τώρα ούτε µνηµόνια, ούτε σύµφωνα δηµοσιονοµικής σταθερότητας, ούτε πλεονάσµατα, ούτε καµµιά υποχρέωση, ούτε το 2020, ούτε το 2021.
Προκηρύξτε, λοιπόν, κάποιες χιλιάδες θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, να πάνε µηχανικοί, να πάνε γεωπόνοι, να πάνε τεχνικοί, να πάνε διοικητικοί υπάλληλοι, να πάνε κτηνίατροι, να πάνε
οι πάντες και αφήστε το να φτιάχνουµε ανώνυµες εταιρείες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί τους φτιάχνετε αυτούς;
Για να βοηθήσουν, λέει, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και γιατί δεν
τη βοηθάτε ευθέως, άµεσα την τοπική αυτοδιοίκηση; Θέλει υποκατάστατο η τοπική αυτοδιοίκηση;
Υπηρεσίες δόµησης, πολεοδοµίες. Μιλάτε -και το βλέπουµε
εµείς θετικά στα νησιά- για δηµιουργία τµηµάτων µε πέντε µηχανικούς, κατ’ αρχάς. Μιλάω για τα νησιά, δεν µιλάω για τους µεγάλους δήµους, όπου εκεί υπάρχει άλλο πρόβληµα.
Εµείς, στις Κυκλάδες, στα περισσότερα νησιά δεν έχουµε κανέναν ή έναν που είναι στην πολεοδοµία και έχει και τέσσερα
νησιά, έχει και πέντε νησιά. Εποµένως, ως «Μάννα εξ ουρανού»
θα δούµε, αν δηµιουργηθεί οµάδα πέντε ανθρώπων.
Όµως, στην πραγµατικότητα εδώ τα λέτε όλα. Λέτε ότι φτιάχνουµε αυτά σαν τµήµα, αλλά, αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι, φτιάχνουµε διαδηµοτικές συνεργασίες. Δηλαδή, καταλήγουµε στο
σηµερινό µοντέλο, όπου επειδή δεν υπάρχει πολεοδόµος, παραδείγµατος χάριν, στη Μύκονο, βάζουµε της Σύρου να ελέγχει τη
Μύκονο.
Λοιπόν, αποφασίστε: Θα τις στελεχώσετε, ναι ή όχι, τις πολεοδοµίες; Αυτό είναι το ερώτηµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Και δύο ακόµα θέµατα και τελειώνω.
Δαπάνες µετακίνησης του προσωπικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες. Ξέρετε ότι τους πληρώνετε τις δαπάνες τους τουλάχιστον µετά από έξι µήνες; Ξέρετε ότι εκεί η
µετακίνηση δεν σηµαίνει υποχρεωτικά µια διανυκτέρευση; Διότι
για να πάει από τη Σύρο στην Κέα, θα περιµένει δυο ή τρεις
µέρες να έρθει το επόµενο πλοίο να γυρίσει στη Σύρο. Το ξέρετε
αυτό; Και πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι µε τα ίδια κριτήρια
µε αυτούς που πληρώνονται στην ηπειρωτική χώρα; Να µας
απαντήσετε. Το ζητάει επανειληµµένως ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες.
Τέλος, το άρθρο 46 µας το παρουσιάζετε σαν κανένα µεγάλο
επίτευγµα, ότι οι ΟΤΑ µπορούν να δίνουν σίτιση και στέγαση
στους δηµόσιους υπαλλήλους.
Σας πληροφορώ ότι αυτό έχει ψηφιστεί µε τον ν.4483 του 2017
και µε τον ν.4512 του 2018. Τι προσθέτετε; Τους αποσπασµένους
στους δήµους και σε κάποιους υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Συρµαλένιο, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελείωσα τώρα. Κάνετε καλά, αλλά όχι να µας το παρουσιάσετε και ως το επίτευγµα των επιτευγµάτων ότι δίνεται στήριξη
τα νησιά µέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ας έρθει ο κ. Αλέξανδρος - Χρήστος Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο, µόνο για απάντηση προς τον κ. Μπούγα
µιας και λείπει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά ο Κοινοβουλευτικός και…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για το συγκεκριµένο θέµα
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Ραγκούσης πρέπει
να το πει τώρα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, αλλά λείπει ο κ. Ραγκούσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Επειδή λείπει ο κ. Ραγκούσης εγώ δεν φταίω. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει.
Ελάτε, κύριε Αυλωνίτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µας αναγκάσετε στη δευτερολογία να κάνουµε το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε ότι θέλετε. Δεν
έχω πρόβληµα. Θα σας δώσω όλο τον χρόνο. Το δίκιο σας δεν
σας το κόβω. Να είναι ο κ. Ραγκούσης, να µιλήσει ο κ. Ραγκούσης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Πάντως το πρωί έδωσε ο
άλλος Πρόεδρος τον λόγο στον κ. Συντυχάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν ξέρω τι έκανε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και καλά έκανε, εννοείται!
Ενώ έλειπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δόθηκε ο λόγος
στον κ. Συντυχάκη. Και νοµίζω ότι δεν είναι η ίση αντιµετώπιση
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι, είναι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Πώς είναι; Αφού δόθηκε ο
λόγος το πρωί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είστε άδικος. Άµα πιάσουµε τα λεπτά που έχει µιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θα µπορούσατε να µου δώσετε ένα λεπτό για να διαβάσουµε τον νόµο. Εγώ δεν θα έκανα
κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα το διαβάσετε. Δεν
υπάρχει θέµα. Να έρθει ο κ. Ραγκούσης να το διαβάσει.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν νοµίζω ότι το έκανε επίτηδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ελάτε, κύριε Αυλωνίτη,
σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ο κ. Μπουγάς ως ει-

565

σηγητής της πλειοψηφίας είπε µία φράση κλειδί για τη νοµική
τάξη. Προφανώς είναι δικηγόρος. Αλλά όλη του η τοποθέτηση
αγνοεί τη νοµική τάξη. Τετρακόσια πενήντα άρθρα έχει ο Ποινικός
Κώδικας, κάπου τόσα εάν δεν κάνω λάθος. Επιλέγετε εσείς ως Κυβέρνηση, ως κόµµα, το άρθρο 187. Επιλέγεται το θέµα της κατάργησης της διάτάξης «περί επιβολής της παρεπόµενης ποινής που
αφορά την άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων» και µιλάµε για νοµική τάξη. Ένα νοµοθέτηµα, ένας Ποινικός Κώδικας ο όποιος προσαρµόστηκε στα σηµερινά νοµικά, επιστηµονικά δεδοµένα, στα
διεθνή δεδοµένα και τον πετάτε στην άκρη. Και παίρνετε, αν έχετε
πληροφόρηση οποιοδήποτε λάθος το γαντζώνεται, Και οι δεκαπέντε µήνες που πέρασαν τι κάνετε; Ποια τροποποίηση κάνετε
στον Ποινικό Κώδικα; Μόνο για τα ζητήµατα που αφορούν των
τραπεζιτών. Τα θυµάστε; Γιατί δεν κάνετε όλες αυτές τις τροποποιήσεις εσείς;
Αλλάξατε την ατζέντα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
και νοµίζετε ότι το πετύχατε σήµερα, µετά από µία τέτοια δικαστική νίκη. Και τι δεν κάνατε από χθες για να επιρρίψετε ευθύνες
στον ΣΥΡΙΖΑ. Και τι δεν κάνετε ως κόµµα σήµερα για να πείσετε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε ψηφίζοντας νέο Ποινικό Κώδικα να µην επιβληθεί η παρεπόµενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων.
Δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψήφισε το Ποινικό Κώδικα για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Ενώ το άρθρο 51, παράγραφος 3, του Συντάγµατος που
προβλέπει πότε στηρίζει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι αναφέρεται
στην ηλικία του ψηφοφόρου, αν έχει δικαίωµα δικαιοπραξίας και
εάν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα από ποινικό δικαστήριο, που
σηµαίνει ότι το εκλογικό δικαίωµα προσδιορίζεται σε σχέση µε τη
σχέση που δοµείται µεταξύ πολιτείας και πολίτη. Αυτά τα αγνοείτε.
Και βρίσκετε κάποιον νοµικό, κάποιο συνταγµατολόγο ο όποιος
υποστηρίζει την άποψη ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή η τροπολογία
που καταθέσαµε έτσι ώστε µέσα στα πλαίσια του εκλογικού νόµου
να απαγορευτεί εφόσον καταδικαστεί, που θα καταδικαστεί αµετάκλητα, όταν φτάσει στον Άρειο Πάγο η Χρυσή Αυγή, να µην έχει
το δικαίωµα κανένα µέλος της να συµµετέχει στην εκλογική διαδικασία.
Σε ποιον τα πουλάτε αυτά; Δεν είναι δικηγόροι εδώ; Δεν είναι
νοµικοί; Δεν ξέρουνε; Σε ποιον τα πουλάτε; Ποιόν κοροϊδεύετε;
Μιλάτε εσείς για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Χρυσή Αυγή; Μιλάτε εσείς
που ότι πιο ακροδεξιό υπάρχει αυτή την στιγµή στην κοινωνία είναι
µέσα στους κόλπους σας µετά τη διάλυση της Χρυσής Αυγής, που
µπαινοβγαίνουν; Μιλάτε εσείς που ο Αρχηγός σας, ο Πρωθυπουργός, πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή είναι τελειωµένη
υπόθεση και ότι η βία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την
Αριστερά τα τελευταία χρόνια;
Να σας θυµίσω το Βουλευτής σας τον κ. Παπαδηµητρίου -το
είπαν και άλλοι συνάδελφοι- που έλεγε ότι εµείς θέλουµε µία σοβαρή Χρυσή Αυγή για να συνεργαστούµε; Να σας θυµίσω τον κ.
Μπαλτάκο; Θυµάστε εκείνες τις µαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες µε
χρυσαυγίτες; Να σας θυµίσω τότε που πηγαίνατε µαζί -το είπαν
διάφοροι συνάδελφοι- για το θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών;
Μιλάτε εσείς που στην Κυβέρνησή σας έχετε ανθρώπους, οι
οποίοι είναι παιδιά ή εγγόνια του Παττακού; Κάνετε ότι δεν τα
ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός; Τόσο κοντή µνήµη έχουµε; Και µιλάτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε τέτοιους σχεδιασµούς µέσα από
την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα για να υποστηρίξει τη Χρυσή
Αυγή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε η Αριστερά, κοµµάτι της οποίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ποταµούς αίµατος έχει χύσει στην σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου;
Και έρχεστε εσείς, εσείς, κύριε Θεοδωρικάκο, που ήσασταν Γραµµατέας της ΚΝΕ; Εσείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τι
σηµασία έχει αυτό, κύριε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Έχει σηµασία. Έχει
σηµασία γιατί πουλήσατε ότι ξέρατε. Ό,τι ζήσατε, ό,τι βιώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Εσείς ζήσατε το αίµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Το πρωί, όµως, χτυ-
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πάγατε τον Ραγκούση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Εγώ ντρέποµαι; Που
µιλάτε από το πρωί και χτυπάτε τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Αυλωνίτη! Στο Προεδρείο, κύριε Αυλωνίτη, όχι διάλογο. Κύριε
Θεοδωρικάκο, σας παρακαλώ! Δεν σας διέκοψε κανείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Για πείτε µου σας
παρακαλώ. Εχθές που µιλάτε που ήταν η µεγαλειώδης συγκέντρωση από πού ακούσατε και είδατε την απόφαση του δικαστηρίου; Από την τηλεόραση. Ποιοι ήταν έξω από το εφετείο; Εσείς
που πανηγυρίζετε. Είδατε ιδίοις όµµασι πώς διαλύθηκε µετά από
σαράντα δευτερόλεπτα η µεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση και
µιλάτε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το βλέµµα της παγκόσµιας κοινότητας ήταν στραµµένο χθες.
Είναι στραµµένο σήµερα στην Ελλάδα. Εγώ ίσως βερµπαλιστικά,
αλλά νοµίζω ότι έχω δίκιο, παροµοίασα τη δίκη αυτή µε τη «Δίκη
της Νυρεµβέργης». Και άλλοι συνάδελφοι το έκαναν.
Και εσείς πού ήσασταν; Σήµερα όµως, λέτε διάφορα πράγµατα για τη Χρυσή Αυγή και κοµπορρηµονείτε ότι εσείς -προσέξτε- αρχίσατε τη δίκη και εσείς την τελειώσατε.
Μα, οι δίκες απ’ ότι γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, αρχίζουν από τη
δικαιοσύνη και τελειώνουν από τη δικαιοσύνη. Παρεµβήκατε στη
δικαιοσύνη όπως παρεµβήκατε µε την υπόθεση του κ. Παρασκευοπούλου; Και µας λέτε τώρα ότι δεν κάναµε τίποτα ούτε για
τη δίκη και για την αίθουσα. Ξέρει ο ελληνικός λαός -το είπε προηγουµένως ο Φίλης, ο Ξανθόπουλος, ο τοµεάρχης µας στη δικαιοσύνη- η δίκη άρχισε επί των ηµερών Σαµαρά. Τότε εσείς γιατί
δεν φροντίσατε να βρείτε την αίθουσα, για πέστε µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Και δεν έχετε αναφερθεί καθόλου στο νοµοσχέδιο. Σας
παρακαλώ. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Τελειώνω.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ είµαι εκείνος ο οποίος επιλέγω το τι θα
πω, αλλά σε κάθε περίπτωση, έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, υπάρχει ένας Κανονισµός. Σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Απλώς λέω, λοιπόν,
ότι όλα αυτά τα οποία λέτε σήµερα είναι για να αλλάξετε την
ατζέντα. Η ατζέντα δεν αλλάζει µε τίποτα.
Και να πω και δυο πράγµατα που πολύ σωστά θα επισήµανε ο
κύριος Πρόεδρος. Ρυθµίσεις για το νοµοσχέδιο µιλάµε, ρυθµίσεις για ΟΤΑ. Αυτά, τα οποία συµβαίνουν στον οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπούν εδώ και καιρό µε το επιτελικό σας
κράτος τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης. Και το λέω εγώ που έχω
χρηµατίσει. Και έχουµε παλέψει µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και υπάρχουν και εδώ στην Αίθουσα πρώην δήµαρχοι.
Στον πυρήνα έχετε δει πόσες φορές έχετε παρέµβει; Εξαφανίζεται το δηµοτικό συµβούλιο και το περιφερειακό συµβούλιο
και τα δώσατε όλα στις οικονοµικές επιτροπές και µιλάτε για δηµοκρατία; Πετσοκόψατε την απλή αναλογική που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί; Τι δείχνει αυτό; Δεν έχετε εµπιστοσύνη στο λαό που
επιλέγει αυτούς τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους; Πόσους έχετε διορίσει; Και φαίνεται µέσα από το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε. Πόσους έχετε διορίσει;
Τέλος πάντων. Πολλά θα ήθελα να πω. Νοµίζω ότι το πρώτο
θέµα, κύριε Πρόεδρε, ήταν εκείνο που ήθελα περισσότερο να
αναφερθώ. Υπ’ αυτή µόνο την έννοια µόνο θέλω να τελειώσω µε
τη φράση ότι ο φασισµός, ο ναζισµός δεν τελείωσε µε την απόφαση που εκδόθηκε χθες από το δικαστήριο. Ο ναζισµός και φασισµός είναι κάθε µέρα µπροστά µας. Και πρέπει να τον
πολεµήσουµε όλοι και όλες οι δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην µε φέρνετε σε
δύσκολη θέση. Να το ξαναπώ. Βέβαια η επικαιρότητα πρέπει να
έχει γνώµη ο Βουλευτής να µιλάει για την επικαιρότητα. Είναι
εδώ µέσα. Πρέπει να πει όχι µόνο για το νοµοσχέδιο, αλλά όχι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όλον τον χρόνο για την επικαιρότητα, πείτε και για το νοµοσχέδιο. Γιατί υπάρχει και Κανονισµός, υπάρχει και ένα άρθρο 66 που
κάποια στιγµή πρέπει να εφαρµοστεί. Δέχοµαι ότι πρέπει να λέτε
τη γνώµη σας. Δεν είναι µουγκός ή δεν ξέρει τι γίνεται έξω ο Βουλευτής. Ξέρει και παραξέρει και πρέπει να λέει.
Λοιπόν, να πάµε στη Φθιώτιδα στον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, την ώρα αυτή την περασµένη είναι
προφανές ότι ένας οµιλητής δεν έχει να προσθέσει κάτι που µε
τον ένα και τον άλλο τρόπο δεν έχει ήδη ακουστεί. Γι’ αυτό θα
περιοριστώ σε µερικές επισηµάνσεις που θεωρώ ότι διευκολύνουν και ξεµπλοκάρουν τη δηµόσια διοίκηση, άρα διευκολύνουν
τους πολίτες, άρα διευκολύνουν την παραγωγή έργου, άρα και
την ανάπτυξη της πατρίδας.
Επιτρέψτε µου όµως πριν ξεκινήσω να αναφερθώ στο κορδελάκι αυτό, που έχω στο πουκάµισό µου. Αυτό συµβολίζει την
Ηµέρα των Ατόµων µε Δυσλεξία. Είναι µια οµάδα συµπολιτών
µας και παιδιών που αριθµούν περί τα σαράντα εκατοµµύρια
στην Ευρώπη που, ενώ είναι πανέξυπνα, παρουσιάζουν προβλήµατα στη γραφή, την εκφορά και τη σύνταξη του λόγου και χρήζουν της προσοχής της κοινωνίας µας, ώστε γρήγορα να
ξεπεράσουν αυτά τα ιδιαίτερα προβλήµατά τους και να προοδεύσουν χωρίς να νιώθουν µειονεκτικά. Άλλωστε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, η Βουλή των Ελλήνων πριν λίγη ώρα φωτίστηκε στα
χρώµατα αυτά για να εκπέµψει εδώ, από την καρδιά του κοινοβουλευτισµού, το µήνυµα για τα παιδιά µε δυσλεξία.
Δεν µπορώ, όµως, επίσης να µην απευθυνθώ και στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ιστορία της Αριστεράς και η ρητορική
σας είναι αντιφασιστική. Όµως είναι γεγονός ότι η πολιτική σας
πρακτική τα περασµένα χρόνια είτε µε το Καστελόριζο, είτε µε
το κλείσιµο του µατιού για την ψήφιση της απλής αναλογικής,
είτε µε τις αστοχίες του ποινικού κώδικα σας έφερε µόνους σας
σήµερα σε µια θέση που όσο και να θέλω να µην το επισηµάνω
είναι µια θέση απολογητική και αγωνιώδης. Σαν κάτι να σας βαραίνει. Μόνοι σας το κάνετε αυτό. Δεν σας το επέβαλε κανένας.
Μια προσπάθεια να πείτε ίσως ότι µόνο εσείς εκφράζετε τον αντιναζιστικό και αντιφασιστικό αγώνα.
Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα θυµίσω όµως ότι τελικά η ιστορία
θα γράψει ότι σήµερα µετά από πέντε χρόνια, δικάστηκε η Χρυσή
Αυγή επί Νέας Δηµοκρατίας και ότι πριν πέντε χρόνια επί Νέας
Δηµοκρατίας ο Σαµαράς και ο Δένδιας τους τύλιξε κυριολεκτικά
σε µια κόλλα χαρτί.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Στο πρώτο µέρος του εκσυγχρονίζει τον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πιστοποίηση
της ελληνοµάθειας µε εξετάσεις, βελτιώνει τον διοικητικό µηχανισµό αίροντας τις καθυστερήσεις δηµιουργώντας Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στο Υπουργείου Εσωτερικών που θα εποπτεύει
τις δεκαπέντε διευθύνσεις, ενώ ιδρύονται δύο νέες θεµατικές περιφερειακές διευθύνσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Το νοµοσχέδιο αναδιατυπώνει µε το άρθρο 7, το άρθρο 7β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και καταργεί την παράγραφο 1 µε
την περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που πρέπει οι υπηρεσίες να ακολουθήσουν για να διαπιστώσουν αν ο αλλοδαπός διαµένει συνεχώς στη χώρα µας µιας και πλέον είναι ουσιώδης
προϋπόθεση πολιτογράφησης η µόνιµη παραµονή στη χώρα
µας. Επίσης µε το άρθρο 10 απλοποιείται η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας προσώπων που κατάγονται
από Έλληνα πολίτη. Τέλος µε το άρθρο 17 αντιµετωπίζει το θέµα
της υποστελέχωσης των υπηρεσιών µε τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων.
Για να δούµε τώρα πώς µέσα από το νοµοσχέδιο διευκολύνεται η παραγωγή έργου στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιτρέψτε µου ως παλιός δήµαρχος να σας πω µετά λόγου
γνώσεως ότι οι αταξίες και οι παρανοµίες που κατά καιρούς φορτώνονται στους δηµάρχους στη συντριπτική πλειοψηφία τους
οφείλονται στην προσπάθεια των δηµάρχων να παράξουν γρήγορα έργο για τους πολίτες τους, παρακάµπτοντας πολλές
φορές τους κανόνες και ισορροπώντας επί ξηρού ακµής, µεταξύ
νοµιµότητας και παρατυπίες.
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Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, εξισώνει τη ΔΕΥΑ µε τους δήµους σε
ό,τι αφορά τις µετατάξεις των υπαλλήλων. Με το άρθρο 24 λύνει
το πρόβληµα της ανανέωσης των συµβάσεων που έχουν γίνει για
να εκτελεστούν έργα ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Με το άρθρο
30 διευκολύνονται κυρίως οι µικροί δήµοι και µπορούν πλέον ειδικοί σύµβουλοι να συντάσσουν µελέτες και τεύχη διαγωνισµών.
Επίσης, µε το άρθρο 32 µπορεί το τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί µε σύµβαση µίσθωσης έργου να συντάσσει και να θεωρεί
µελέτες, όπως µέχρι σήµερα µπορούσαν οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου. Με το άρθρο 33 επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής
της λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισµών των δήµων κάνοντας τους παραγωγικά και αναπτυξιακά εργαλεία προς όφελος της ανάπτυξης κοινωνίας. Με το άρθρο 34, δέκα χρόνια µετά
την ίδρυση και την υπολειτουργία των υπηρεσιών δόµησης των
δήµων ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης αλλά και κατ’ έτος πιστοποίησή τους. Και βέβαια µε το 45 ολοκληρώνει το υφιστάµενο
θεσµικό πλαίσιο για τις υφιστάµενες διαφηµίσεις. Να µην πω περισσότερα.
Τέλος, θεωρώ ότι ήταν αναγκαία η προβλεπόµενη παράταση
συµβάσεων των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ.
Κλείνω µε αυτές τις παρατηρήσεις για ένα νοµοσχέδιο που διευκολύνει τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και είµαι βέβαιος ότι θα συµβάλλει στην καλύτερη
απόδοση έργου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό πρέπει
να τύχει της ψήφισης ολόκληρου του Σώµατος της Βουλής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κοτρωνιά και για τον χρόνο που τηρήσατε. Τώρα θα σας
δείξει η Θεσσαλονικιά, κ. Νοτοπούλου, πως τα λένε όλα σε πέντε
λεπτά.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναπόδραστα όλοι σήµερα µιλούµε για τη χθεσινή µεγάλη ιστορική απόφαση της δικαιοσύνης,
για τη δικαίωση του Παύλου, των θυµάτων, των οικογενειών. Εγκληµατική οργάνωση η Χρυσή Αυγή µε απόφαση δικαστηρίου.
Μεγάλη νίκη για τη δηµοκρατία για το αντιφασιστικό κίνηµα.
Όλος ο προοδευτικός κόσµος εχθές έκλαιγε όχι από τα δακρυγόνα, αλλά από δάκρυα πηγαία χαράς συγκίνησης, ενσυναίσθησης, πόνου, λύτρωσης, ελευθερίας. Δεν χρειάζονταν τα
δακρυγόνα σας. Αυτά τα επιστρατεύσατε διότι φοβηθήκατε την
παλλαϊκή κινητοποίηση για την γιορτή, για τη νίκη της δηµοκρατίας. Μπορείτε όµως και πρέπει πια να το βάλετε πάρα πολύ
καλά στο µυαλό σας πως κανενός είδους καταστολή, κανένα δακρυγόνο δεν µπορεί να αµαυρώσει ούτε αυτή τη χαρά. Αντίθετα
πεισµώνει περισσότερο και ενισχύει την πίστη µας στον αγώνα
για τη δηµοκρατία. Η αριστερά, ο ελληνικός λαός, πάντα έδινε
µάχες. Δεν φοβήθηκε ποτέ την καταστολή. Θα πρέπει σήµερα
να µιλήσουµε και να πούµε τα πράγµατα ως έχουν.
Το σύστηµα για πάρα πολλά χρόνια ενίσχυε, έδινε χώρο, προσπαθούσε να νοµιµοποιήσει στη συλλογική συνείδηση του κοινωνικού σώµατος τη Χρυσή Αυγή, τους νεοναζί, τις φασιστικές
οργανώσεις και δράσεις. Σήµερα όµως κανένας δεν έχει το δικαίωµα πια να συνεχίζει να δίνει χώρο σε κανενός είδους φασιστικές νοοτροπίες και πρακτικές. Κανένας δεν µπορεί να
θεσµοθετεί φασιστικές πολιτικές. Κανένας δεν µπορεί να αγκαλιάζει, να χαϊδεύει τον φιλικό φασισµό. Κανένας δεν έχει δικαίωµα πια να συνεχίσει να προωθεί την κουλτούρα του
φασισµού, ούτε µέσα από τον life style, ούτε µέσα από τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ούτε από τη ειδησεογραφία. Κανένας δεν
µπορεί να ανέχεται το φιλικό φασισµό.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε σήµερα -για να περάσω
στο υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο- µετά τη χθεσινή
γιορτή, µετά τη χθεσινή νίκη της δηµοκρατίας, την αλλαγή για
την απόκτηση της ιθαγένειας. Συνεχείς οι αλλαγές στα νοµοσχέδιά σας. Το Υπουργείου Εσωτερικών έχει κατεβάσει πάρα πολλά,
αν δεν κάνω λάθος. Είναι νοµοσχέδια αχταρµάς που µέσα σε
αυτά προσπαθείτε να επιλύσετε, µάταια φυσικά, µια σειρά από
καίρια ζητήµατα. Εν προκειµένω δεν έχω καταλάβει γιατί επαναφέρετε αυτό το ζήτηµα. Από το 2010 και µετά, από τον νόµο Ραγ-
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κούση, πόσο µάλλον µε µαζί και µε τον νόµο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, µια σειρά από ζητήµατα, προβληµατικά σηµεία που αφορούσαν την απόδοση της ιθαγένειας, είχαν επιλυθεί.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα να κάνετε µια στροφή στο παρελθόν
ξεφεύγοντας πάλι από τις αρχές του Διαφωτισµού. Για ποιο λόγο
επανέρχεστε και µας πηγαίνετε τόσο πίσω; Για τον ίδιο λόγο προφανώς που διχάσατε µε την ιστορική Συµφωνία των Πρεσπών.
Ιστορική τη λέτε κι εσείς πια και δίνετε µάχες. Και πολύ σωστά,
ως οφείλετε. Να σας θυµίσω ότι είχατε γεµίσει τη Βόρεια Ελλάδα
µε περικεφαλαίες, µε άλογα, δεν θυµάµαι τι άλλο είχατε επιστρατεύσει. Για να χαϊδέψετε αυτό ακριβώς το ακροδεξιό ακροατήριο.
Δυσκολεύετε υπέρµετρα τις προϋποθέσεις για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, παρά κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που φέρατε κατόπιν των επανειληµµένων εισηγήσεων - προτάσεων της Αντιπολίτευσης και όλων των φορέων που πήραν
µέρος. Εισάγετε κριτήρια εκτός της σηµερινής πραγµατικότητας, από τα εισοδηµατικά µέχρι την απόδειξη των γνωστικών ικανοτήτων. Και πραγµατικά, αναρωτιέµαι πώς έχετε ξεχάσει να
ζητήσετε να περάσουν και σεµινάρια «Σκοιλ Ελικικού» για να µάθουν και τα σωστά ελληνικά.
Αντί να αφουγκράστηκε τις ανάγκες της κοινωνίας, παίζετε
ξανά µε τις αγωνίες των ανθρώπων που ζουν στη χώρα µας τόσα
χρόνια. Και παίζεται όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να κρύψετε κάτω από το χαλί τις πολιτικές φτώχειας που εσείς φέρνετε
στον ελληνικό λαό.
Πραγµατικά, αναρωτιέµαι, δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τη
χθεσινή µέρα; Και το λέω αυτό, γιατί σήµερα θα έπρεπε να έχει
ξεκινήσει µία συλλογική µάχη όλων για τον εκδηµοκρατισµό του
κράτους και της πολιτείας, για βαθύ εκδηµοκρατισµό. Και εσείς,
αντί για αυτό, επιλέγετε να επιστρατεύετε δυνάµεις καταστολής
και να νοµοθετείτε διακρίσεις. Πορεύεστε προς το µέλλον µε την
οπισθοδρόµηση.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην εικόνα ενός σύγχρονου δηµοκρατικού νοικοκυρεµένου κράτους. Πίσω από αυτόν τον δήθεν
εκσυγχρονισµού αυτό που κρύψατε δεν είναι άλλο από την
ύφεση, τη φτώχεια και τις πολιτικές λιτότητας που εσείς φέρνετε.
Στην πραγµατικότητα, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να εργαλειοποιήσετε ανθρώπους, θεσµούς και διαδικασίες. Δεν θα το
καταφέρετε.
Συνεχίζω µε το δεύτερο κεφάλαιο. Οποία υποκρισία. Μιλάτε
εσείς ξανά για αριστεία και για αξιοκρατία. Η πρώτη σας κίνηση
ήταν να καταργήσετε τη στελέχωση των οργανισµών και των διοικητικών συµβουλίων του δηµοσίου από το Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών. Μην δείτε, λοιπόν, αξιοκρατική διαδικασία, διαρκώς
προσπαθείτε να τις καταργήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω ποιο παράδειγµα να πρωτοαναφέρω, από την επιλογή των διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τις διοικήσεις των νοσοκοµείων ή να αναφέρω τον
δεύτερο παράνοµο διορισµό του κ. Λούλη; Στον πρώτο δεν είχε
πτυχίο. Στον δεύτερο, µε βάση τον δικό σας νόµο του επιτελικού
κράτους, ο νόµος σας ορίζει ότι για τη θέση αυτή απαιτείται διακεκριµένος επιστήµονας ή ειδικός εµπειρογνώµονας για τα ζητήµατα του τουρισµού. Ο κ. Λούλης ασχολείται µε τα άλευρα.
Δεύτερο παράνοµο διορισµό. Ρεκόρ µετακλητών: τους φέρνετε
τώρα και τους δίνετε και πλήρη θητεία. Τρεις χιλιάδες και πάνω
έχετε φέρει.
Θα κλείσω την τοποθέτησή µου µε το φλέγον ζήτηµα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη στιγµή της
εκλογής σας, αυτό που κάνατε ήταν να αποδείξετε την απόλυτη
υποτίµηση που θρέφετε για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιχειρείτε να µετατρέψετε δηµάρχους και περιφερειάρχες κυριολεκτικά σε ζητιάνους. Ευτυχώς, πάρα πολλοί
περιφερειάρχες και πάρα πολλοί δήµαρχοι σε όλη την Ελλάδα
αρνούνται να αποδεχτούν αυτόν τον ρόλο και εκφράζουν µε
αξιοπρέπεια τις τοπικές κοινωνίες και δεν λειτουργούν ως γραφείο Τύπου σας. Υπάρχουν, βέβαια, και αρκετοί τέτοιοι.
Από την πρώτη, λοιπόν, στιγµή της εκλογής σας παρατηρούµε
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µια αφαίµαξη των αρµοδιοτήτων από το δηµοτικό συµβούλιο και
απόδοση υπερεξουσιών στην οικονοµική επιτροπή. Ουδέν µονιµότερο του προσωρινού. Χρησιµοποιήσατε τον κορωνοϊό για να
νοµιµοποιήσετε απευθείας αναθέσεις άσχετες: Ο µεγάλος περίπατος του κ. Μπακογιάννη, ο επικίνδυνος ποδηλατόδροµος του
κακέκτυπού του στη Θεσσαλονίκη, µεταχειρισµένα λεωφορεία,
τρία χωρίς κλιµατισµό. Αυτά φέρατε µε τον κορωνοϊό. Και τώρα
τι σχέση έχει ο κορωνοϊός µε τον µεγάλο περίπατο, τον επικίνδυνο ποδηλατόδροµο µόνο η Νέα Δηµοκρατία µπορεί να µας το
εξηγήσει. Δεν µπορεί κανένας άλλος να το καταλάβει.
Προχωράω, λοιπόν, λέγοντας το εξής: Είναι προφανές σε κάθε
διάταξη νοµοσχεδίου που φέρνετε ότι ο φόβος σας είναι προφανής. Τίποτα άλλο δεν κρύβεται πίσω από αυτές τις διατάξεις.
Έχετε ξεχάσει πως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν
πραγµατικές ανάγκες και αντί να τις καλύψετε, αντί να τους δώσετε επιπλέον πόρους, αντί να τους δώσετε δυνατότητα για
πρόσληψη προσωπικού, αντί να µονιµοποιήσετε το «Βοήθεια στο
Σπίτι» επιµένετε να κοροϊδεύετε τους αυτοδιοικητικούς και να
στερείτε τις πραγµατικές δηµοκρατικές νοµιµοποιήσεις που έχει
ο θεσµός του δηµοτικού συµβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατεβαίνω, κύριε
Πρόεδρε.
Όσες λίστες Πέτσα και αν φέρετε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί
της Κυβέρνησης, δεν µπορείτε να κρύψετε ούτε τον ρατσισµό
ούτε τις διακρίσεις που είναι η βάση της πολιτικής σας. Δεν µπορείτε να κρύψετε τη δυσανεξία που έχετε για την αξιοκρατία, τη
διαφάνεια και την αυτοδιοίκηση. Δεν µπορείτε να κρύψετε την
ανεπάρκειά σας για τη διαχείριση κάθε κρίσης. Και φυσικά, δεν
µπορείτε να κρύψετε τη βουλιµία για τις απευθείας αναθέσεις,
την εξυπηρέτηση λίγων συµφερόντων πάρα πολύ συγκεκριµένων. Όµως οι πολλοί θα δίνουν µονίµως την απάντησή τους. Θα
προχωράνε µαζί στον δρόµο της αξιοπρέπειας, στον δρόµο της
προκοπής, της ανάπτυξης και της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Νοτοπούλου.
Θα πάµε δίπλα, στο όµορφο Κιλκίς και στην κ. Ειρήνη - Ελένη
Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω θα ήθελα και εγώ
να κάνω µία αναφορά στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στη χθεσινή ηµέρα, γιατί εχθές ο κόσµος που µαζεύτηκε έξω από το εφετείο παρέδωσε µαθήµατα. Και κυρίως µας έδειξε ότι απέναντι
στον φασισµό οφείλουµε όλοι και όλες να είµαστε ενωµένοι. Γιατί
µόνο ενωµένοι µπορούµε να τσακίσουµε αυτό το µόρφωµα.
Το πολιτικό µας σύστηµα, όµως, από χθες στέκεται πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Διότι από χθες τα κόµµατα αντιδικούν
για το ποιος τόσα χρόνια χάιδευε τη Χρυσή Αυγή και ποιος τελικά
έβαλε πλάτη στην εξάρθρωση της. Και αυτοί που σήµερα πάνε
να καπηλευτούν τη χθεσινή δικαίωση, θυµήθηκαν και µας λένε
µε περηφάνια ποιος ήταν αυτός που έβγαλε από το συρτάρι τις
τριάντα δύο ποινικές υποθέσεις για µέλη της Χρυσής Αυγής, για
να ξεκινήσει η δίκη, αλλά ξεχνούν να πουν ότι οι ίδιοι ήταν αυτοί
που τις ίδιες υποθέσεις τις κρατούσαν κλεισµένες στο συρτάρι,
µέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οπότε και αναγκάστηκαν να τις βγάλουν, γιατί δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
Ξεχνούν, επίσης, ότι µόλις την προηγούµενη βδοµάδα ήταν
αυτοί που πήγαν να διορίσουν στη Βουλή την τότε υπόδικη και
τώρα ένοχη για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση Ελένη Ζαρούλια.
Προσοχή, λοιπόν, γιατί ο κόσµος θυµάται. Και θυµάται πολύ
καλά και τους Μπαλτάκους στις κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας
- ΠΑΣΟΚ που συνοµιλούσαν µε τη Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια. Και η συγκυβέρνηση αυτή είχε Πρωθυπουργό τον Σαµαρά,
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ. Βενιζέλο και Υπουργό της
κυβέρνησης τον σηµερινό Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Άρα ο
κ. Μπαλτάκος δεν νοµίζω να αυτονοµούνταν για τέτοιες συναντήσεις. Σίγουρα ξέρατε όλοι πάρα πολύ καλά τέτοιου είδους συ-
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νοµιλίες και αλισβερίσια. Και για κάποιους το «Όλοι µαζί τελειώνουµε µε τους νεοναζί» είναι ιδιαίτερα εφήµερο απ’ ό,τι φαίνεται.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται από την ιστορία ότι το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται όταν στην κοινωνία κυοφορούνται λογικές µίσους και τοξικότητας έναντι συνανθρώπων
µας, λογικές ανώτερων και κατώτερων φυλών, ανώτερων και κατώτερων τάξεων. Και τι να πει κανείς για την τοξικότητα του
λόγου σήµερα δηµοσιογράφων του «ΣΚΑΪ» για τη µητέρα και τον
πατέρα του Παύλου Φύσσα. Η Μάγδα Φύσσα, είπε δηµοσιογράφος, ήταν κόσµια και περιποιηµένη, αν και από το Πέραµα και µη
διανοούµενη, είπαν, και από κοινωνικό στρώµα που δεν περιµένεις τέτοιες συµπεριφορές, είπαν.
Αυτές, λοιπόν, οι λογικές και άλλες παρόµοιες είναι αυτές που
πρέπει να φοβόµαστε. Γιατί αυτές είναι οι συστηµικές αιτίες που
γεννούν τον φασισµό. Και δυστυχώς, οι αιτίες είναι ακόµη εδώ.
Ακόµη και µέσα στο Κοινοβούλιο, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν,
ακούγονταν φωνές ότι κάποιοι είναι πιο Έλληνες από άλλους ή
κάποιοι είναι πιο πατριώτες από άλλους. Μιλάω για τη Συµφωνία
των Πρεσπών, την οποία τώρα φοβάστε να φέρετε για κύρωση
στη Βουλή, γιατί προεκλογικά κοροϊδεύατε τον κόσµο µε αυτά
που λέγατε.
Και για να πάω και στο σηµερινό νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια,
πάλι και εδώ υπάρχουν λογικές ότι κάποιοι είναι πιο ικανοί από
άλλους για να πολιτογραφηθούν Έλληνες ή ότι Έλληνας δεν γίνεσαι, παρά µόνο γεννιέσαι. Τα ακούσαµε αυτά εδώ µέσα στις
συνεδριάσεις των Επιτροπών. Είναι, όµως, πράγµατα επικίνδυνα
και πρέπει πρώτοι εµείς εδώ µέσα να τα σταµατήσουµε.
Συγκεκριµένα για το νοµοσχέδιο και τα άρθρα για την ιθαγένεια, ο Υπουργός, εκτός των άλλων, είπε στις επιτροπές και το
τόνισε το αµερόληπτο της διαδικασίας, στο οποίο, όµως, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν φαίνεται να συµφωνεί, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, οι οργανώσεις µιλούν για αυστηροποίηση των διαδικασιών, που ενέχουν και ταξική µεροληψία. Και παρ’ ότι κάνατε αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση, νοµίζουµε ότι µπορείτε και
καλύτερα.
Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, την επιλογή διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα εδώ στην ουσία τα άρθρα που συζητάµε δεν
είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια της µεθόδευσης που έχετε ξεκινήσει ήδη από το 2019 για να κοµµατικοποιήσετε όσο περισσότερο µπορείτε τον κρατικό µηχανισµό. Το 2019, ξεκινήσατε µε
την κατάργηση του µητρώου των επιτελικών στελεχών, γιατί για
εσάς δεν ήταν αντικειµενικό και αµερόληπτο, ενώ η λίστα µε τα
προεκλογικά σας ρουσφέτια που τελικά χρησιµοποιήσατε ήταν
περισσότερο αντικειµενική και αµερόληπτη.
Η αλήθεια είναι ότι τους βολέψατε όλους και µάλιστα, τόσο
απροκάλυπτα που ούτε πτυχίο δεν βάλατε ως απαραίτητη προϋπόθεση σε πολλές περιπτώσεις. Και όλο αυτό, µάλιστα και µε
µεγάλη µαεστρία. Διότι στους πολιτευτές σας δεν δώσατε θέσεις
στις εκλογικές περιφέρειες που πολιτεύονται, αλλά σε διπλανές
εκλογικές περιφέρειες, µην τους στερήσετε το δικαίωµα να ξανακατέβουν στις εκλογές, να µην έχουν κάποιο κώλυµα. Πάρα
πολύ ευφυές. Και µπράβο σας.
Δεν σταµατήσατε όµως εκεί. Κάνατε και κάτι άλλο. Βασικά, κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας σε όλους τους τοµείς για την
κοµµατικοποίηση του κράτους. Στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των ΕΣΠΑ, για παράδειγµα, όπου η επιλογή των προϊσταµένων δεν ενέπιπτε στον νόµο Βερναρδάκη, αλλά σε µια άλλη
διαδικασία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ µέσω ενός αξιοκρατικού συστήµατος µε εξετάσεις, κατάθεση φακέλων, µοριοδότηση, όπου
δεν πρόλαβαν να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες επί ΣΥΡΙΖΑ,
µόλις αναλάβατε κάνατε το εξής καταπληκτικό: Για να µην υποχρεωθείτε να ακολουθήσετε µέχρι το τέλος τη διαδικασία που ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει καταργήσατε τις υπάρχουσες επιτελικές
δοµές και τις ξανανοίξατε µε άλλο όνοµα για να βγάλετε άκυρες
τις διαδικασίες αξιολόγησης προϊσταµένων. Νοµίζω το ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, γιατί συνέβη και στο δικό σας Υπουργείο, όπως
και στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης και στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι µία πάγια τακτική σας. Είναι µεγαλοφυές. Δεν µπορώ να πω. Δεν παραπέµπει όµως σε αποκοµµατικοποίηση του κράτους, αλλά σε ακριβώς το αντίθετο.
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Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούµε ότι το κράτος εδώ και ένα
χρόνο λειτουργεί υπό καθεστώς µόνιµης παρέκκλισης από τις
αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διαδικασίας. Οι διατάξεις
που φέρνετε εδώ είναι καθαρά προσχηµατικές για άλλη µία
φορά.
Δεν θα επεκταθώ στα άρθρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα
οποία κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το νόµο
του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική. Στερείτε αρµοδιότητες από
τα δηµοτικά συµβούλια και δίνεται υπέρ-αρµοδιότητες στις οικονοµικές επιτροπές. Δεν είναι αυτός ο τρόπος λειτουργίας της αυτοδιοίκησης που εµείς θέλουµε. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο
είµαστε αντίθετοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κι ευχαριστώ για την ανοχή.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», αναγκάζεστε να δώσετε άλλη µια παράταση στις συµβάσεις των εργαζοµένων, γιατί δεκατέσσερις µήνες τώρα δεν κάνατε απολύτως
τίποτα. Προχωρήστε τις διαδικασίες. Σας τις έχουµε δώσει έτοιµες. Δώστε οριστική λύση στο ζήτηµα των µόνιµων προσλήψεων
για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν συµβάλει τα µέγιστα να λειτουργήσει σωστά το πρόγραµµα αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Να πάµε στον Πύργο Ηλείας και στον συνάδελφο κ. Διονύση Χαράλαµπο Καλαµατιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω κι εγώ µια αναφορά στην ιστορική
απόφαση του δικαστηρίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, µια
απόφαση σταθµό για τη δικαιοσύνη, για το κράτος δικαίου, για
τη δηµοκρατία µας που ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας και αποκτά
µία οικουµενικότητα.
Είναι από τις πιο σηµαντικές δικαστικές αποφάσεις µετά τη
δίκη της Νυρεµβέργης, διότι φαινοµενικά µεµονωµένα περιστατικά συγκεντρώθηκαν και αποδόθηκε σε αυτό το ναζιστικό µόρφωµα η κατηγορία και η καταδίκη ως εγκληµατική οργάνωση.
Είναι µια απόφαση που χαιρετίστηκε από όλους τους δηµοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες, δηµιουργώντας παράλληλα ένα
ισχυρό και αρραγές αντιφασιστικό µέτωπο.
Αυτή η δικαστική απόφαση είναι πραγµατικά σπουδαία. Η
µάχη, όµως, µε το σκοτάδι, τον φασισµό, τον ναζισµό, τον ρατσισµό, το µίσος για το διαφορετικό, για το άλλο, για τον αδύναµο
είναι καθηµερινή. Καθηµερινή πρέπει να είναι και η αντιπαράθεση
µε τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τις κοινωνικές ανισότητες, την ξενοφοβία, το ψέµα, τη διαστρέβλωση που εκκολάπτουν το αυγό
του φιδιού.
Έρχοµαι τώρα στα ψεύδη που στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας
και φιλικοί δηµοσιογράφοι διαχέουν και αναπαράγουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι αµείλικτη και
δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Θυµόµαστε -και δεν ξεχνάµε- ότι ο
ίδιος ο σηµερινός Πρωθυπουργός ξέπλενε τη Χρυσή Αυγή πριν
δύο χρόνια, δηλώνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι σαν να µην
υπάρχει. Η βία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την Αριστερά τα τελευταία χρόνια. Η ανιστόρητη και επικίνδυνη θεωρία
των δύο άκρων βρισκόταν στην προµετωπίδα των επιχειρηµάτων
σας. Ελπίζω, τώρα, πια να σταµατήσετε να την θέτετε και να την
επικαλείστε.
Πρώην δηµοσιογράφος και νυν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας δήλωνε ότι θα µπορούσε να υπάρξει µία συντηρητική συµµαχία µε µια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Δικοί σας Βουλευτές
βρίσκονταν µε Βουλευτές και µέλη της Χρυσής Αυγής στις πλατείες για τα συλλαλητήρια για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Τέτοιες συνευρέσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ µε Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής δεν θα βρείτε σε αντιµνηµονιακές συγκεντρώσεις.
Για να τελειώνουν τα ψέµατα, σχετικά µε την καθυστέρηση της
δίκης, η δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε το 2015 επί κυβέρνη-
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σης ΣΥΡΙΖΑ. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν είχε καν
φροντίσει για την ύπαρξη αίθουσας, ώστε να µπορέσει να ολοκληρωθεί υπό τις αρµόζουσες συνθήκες. Αν δεν είχε πάρει µια
σειρά από θεσµικά µέτρα επίσπευσης της δίκης η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή θα διαρκούσε για χρόνια ακόµα. Ξεκίνησε τη
δηµιουργία νέων αιθουσών στο εφετείο και απελευθερώθηκε η
αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία ορίστηκε ως χώρος διενέργειας
της δίκης. Επί Υπουργίας Μιχάλη Καλογήρου προβλέφθηκε η
απαλλαγή των µελών του δικαστηρίου από άλλες υποχρεώσεις
για την επίσπευση της δίκης.
Επίσης, ορίστηκαν πάνω από δεκαπέντε δικάσιµες ανά µήνα.
Η ίδια η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα αναγνώρισε πως τα
µέτρα αυτά ήταν θετικά για τον χρόνο ολοκλήρωσης και πως η
καθυστέρηση οφειλόταν στην παρελκυστική προσπάθεια των κατηγορουµένων.
Ως προς το νέο Ποινικό Κώδικα, θυµίζω ότι καταρτίστηκε από
ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και µετά από εργασίες
δέκα ετών. Σε αυτήν την επιτροπή δεν ήταν µέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε
αυτή την επιτροπή, ήταν κορυφαίοι καθηγητές, δικαστές και δικηγόροι. Προβλέπει, δε, µεγαλύτερη και πραγµατική έκτιση ποινών σε σχέση µε το παλαιό Ποινικό Κώδικα.
Με το παλαιό Ποινικό Κώδικα οι ποινές ήταν ονοµαστικά µεγαλύτερες. Μπορεί να ήταν πιο µεγάλες όµως χαρτιά για να καταλάβει κόσµος, αλλά εν τέλει εκτιόταν µικρότερο µέρος τους.
Αντίθετα, µε τον νέο Ποινικό Κώδικα οι καταδικασθέντες εκτίουν
µεγαλύτερο µέρος της ποινής που επιβάλλεται. Βέβαια, στο Ποινικό Δίκαιο η τελική ευθύνη για την ακριβή ηµεροµηνία και εφαρµογή των διατάξεων του νόµου ανήκει πάντα στο δικαστήριο που
τα εφαρµόζει.
Εξάλλου -σηµειώνω και αυτό- η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση έκανε αναθεώρηση του νέου Ποινικού Κώδικα για τις επιµέρους διατάξεις. Δεν άλλαξε όµως τίποτα από όσα -δήθεν- την
ενοχλούν σήµερα. Αυτά που έσπευσε η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα ήταν να αποδεσµεύσει τα
περιουσιακά στοιχεία όσων ελέγχονταν για ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος, καθώς επίσης και να προστατέψει τραπεζικά στελέχη
που ελέγχονταν για απιστία.
Ως προς τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, ακόµα και µε τον
προηγούµενο Ποινικό Κώδικα και µε βάση το Σύνταγµα η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων θα ερχόταν µόνο όταν η δικαστική
απόφαση γινόταν αµετάκλητη, δηλαδή µπορεί και σε δέκα χρόνια
από σήµερα. Θα έπρεπε να υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου
για να γίνει αυτό.
Αυτό που απαιτείται τώρα να γίνει, όπως είχε επισηµάνει και η
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Ποινικού Κώδικα, είναι τροποποίηση της εκλογικής νοµοθεσίας. Αυτή είναι αρµόδια για τη
ρύθµιση των θεµάτων αυτών. Αναχρονιστικό ήταν ό,τι προβλεπόταν στον Ποινικό Κώδικα. Έτσι, θα ρυθµιστεί το ζήτηµα της
ανακήρυξης πολιτικών κοµµάτων και των κωλυµάτων εκλογιµότητας.
Αυτό που δεν πρόλαβε να γίνει λόγω των πρόωρων εκλογών
από την προηγούµενη κυβέρνηση, ένα µήνα δηλαδή µετά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, όφειλε να το κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση που επί ενάµιση χρόνο δεν έχει κάνει κάτι.
Φέραµε τροπολογία και την απορρίψατε. Σταµατήστε, λοιπόν,
να παραποιείτε αλήθεια και δείτε τα δεδοµένα.
Τώρα έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Για µια ακόµα φορά φέρνετε
προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο - σκούπα µε πολλές διαφορετικές
και ασύνδετες µεταξύ τους θεµατικές. Συνολικά χαρακτηρίζεται
ως συντηρητικό και οπισθοδροµικό. Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
βρήκατε πεδίο δόξης λαµπρό και πάλι για να χαϊδέψετε τα αυτιά
του ακροδεξιού ακροατηρίου.
Η Συµφωνία των Πρεσπών δεν προσφέρεται πια γι’ αυτό.
Πλέον την εφαρµόζετε, την τιµάτε και δίνετε µάχες γι’ αυτή. Ξεχάσατε την επαναδιαπραγµάτευση που τάζατε και το βέτο για
την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο δεύτερο µέρος φέρνετε διατάξεις για την επιλογή διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα και αναρωτιέµαι αν µετά το ρεκόρ
επταετίας στις προσλήψεις µετακλητών υπαλλήλων που σηµειώθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους θυµηθήκατε το προεκλο-
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γικό σύνθηµα για δήθεν κυβέρνηση των αρίστων. Αναρωτιέµαι,
βεβαίως, αν έχετε αφήσει και κάποιο τµήµα του δηµοσίου τοµέα
στο οποίο δεν έχετε τοποθετήσει κάποιο από τα στελέχη του µητρώου της Νέας Δηµοκρατίας. Μέσα σε έναν χρόνο παρατηρούµε την πλήρη κοµµατικοποίηση του κράτους.
Τώρα ψηφίζετε ότι το πτυχίο από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης λαµβάνει την ίδια µοριοδότηση µε την κατοχή οποιουδήποτε µεταπτυχιακού ανεξαρτήτως συνάφειας. Αυτή είναι η
αναξιοκρατία την οποία πρεσβεύετε.
Μια κουβέντα µόνο για το «Βοήθεια στο σπίτι». Η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε την αξία, στήριξε και αναβάθµισε τον
θεσµό. Είναι ανεξήγητη η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του
διαγωνισµού. Οφείλετε να τον ολοκληρώσετε.
Το υπό συζήτηση, λοιπόν, νοµοσχέδιο χρήζει πολλών βελτιώσεων προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε το κράτος δικαίου και
τις ευρωπαϊκές επιταγές. Για µια ακόµα φορά αποδεικνύετε τον
συντηρητισµό, τον συγκεντρωτισµό που διαπνέει το ύφος και την
πρακτική της διακυβέρνησής σας. Εκλεγήκατε µε τη σηµαία του
φιλελευθερισµού, της προόδου και της αξιοκρατίας. Πράττετε
τα αντίθετα. Ο λαός παρακολουθεί και κρίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Καλαµατιανέ.
Τον λόγο έχει από τη Νέα Δηµοκρατία η κ. Παρασκευή Βρυζίδου από την όµορφη Πτολεµαΐδα.
Κοιτάξτε τώρα θα τα πει χωρίς χαρτιά µπροστά της και τι
όµορφα που θα τα πει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία
γεννήθηκε στην Ελλάδα και ο ελληνικός λαός στη συντριπτική
του πλειοψηφία είναι ο λαός που αγωνίζεται απέναντι στον φασισµό και σε κάθε αντιδηµοκρατική συµπεριφορά. Δεν χρειάζεται
ο Έλληνας πιστοποιητικό προοδευτικότητας γιατί στάθηκε πάντοτε στη σωστή θέση και έχει καταγραφεί στην ιστορία.
Οι κυβερνήσεις της Ελλάδος υπερασπίστηκαν τη δηµοκρατία.
Και η σηµερινή Κυβέρνηση και γενικότερα η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά αναχαίτισε αντιδηµοκρατικές συµπεριφορές µε συγκεκριµένες ενέργειες, µε συγκεκριµένες αποφάσεις, µε την ψήφιση
νόµων και ενεργειών που πραγµατοποίησαν αυτό το αποτέλεσµα.
Με έργα αποδείχτηκε η στάση του καθένα. Ο ελληνικός λαός που
έχει περάσει τόσα πολλά, ιδίως το τελευταίο διάστηµα, έχει κρίση
και σήµερα θέλει έργα και αποτελεσµατικότητα.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ακούσαµε αυτή την µέρα και τις
προηγούµενες λόγια µεγάλα και πολλά, άλλα εκείνο που µετράει
είναι οι ενέργειες και τα αποτελέσµατα. Ήταν απέναντι στον φασισµό, µε λόγια µεγάλα, αλλά όταν χρειάστηκε και συνέφερε δεν
υπήρχε πρόβληµα σε κοινή ψηφοφορία, γιατί έπρεπε να περάσει
κάποιο νοµοσχέδιο. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν θέλω να
γίνω και εγώ αυτό το οποίο κατηγορώ, δηλαδή κατά της ξενοφοβίας, κατά του ρατσισµού, κατά του µίσους, αλλά µε µίσος, σκληρές κουβέντες και αντιπαραθέσεις ανάµεσα στα πολιτικά
κόµµατα, αν αυτό συµφέρει προς όφελος πολιτικό. Όχι! Στα µεγάλα γεγονότα θα είµαστε ενωµένοι για να µπορέσουµε να παλέψουµε και να φέρουµε αποτέλεσµα.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο για
άλλη µια φορά και φέρνει σηµαντικές ρυθµίσεις. Κατ’ αρχάς
ασχολείται µε την αυτοδιοίκηση και δεν ξεκινάει σήµερα, αλλά
κοιτάζει πίσω και προσπαθεί να θεραπεύσει κενά του νόµου της
απλής αναλογικής που ψηφίστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Τα δηµοτικά συµβούλια και οι δηµοτικές αρχές δεν είναι χώροι
όπου πηγαίνει ο καθένας να συζητήσει τη φιλοσοφική του άποψη
και να καταθέσει τη γνώµη του. Είναι χώροι όπου καθένας οφείλει να πει τη γνώµη του ελεύθερα, αλλά στο τέλος πρέπει να παρθούν αποφάσεις για να υλοποιηθούν έργα, να λυθούν
προβλήµατα να βοηθηθεί ο πολίτης. Αυτό δεν µπορεί να γίνει σε
µια δηµοτική αρχή που δεν µπορεί να κυβερνήσει και να πάρει
αποφάσεις. Γι’ αυτό και ήρθανε σε προηγούµενα νοµοσχέδια
προτάσεις και ψηφίστηκαν και σήµερα σε αυτό δίνεται δύναµη
στην οικονοµική επιτροπή, για ποιον λόγο; Για να µπορεί να πάρει
αποφάσεις και να υλοποιήσει έργα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με αυτό τον τρόπο βοηθιούνται οι δηµοτικές αρχές και οι δήµαρχοι, αλλά δεν µπορείς να κατηγορήσεις το Υπουργείο και την
Κυβέρνηση γι’ αυτή την απόφαση. Γιατί µήπως όλοι οι δήµαρχοι
ανήκουν στη Νέα Δηµοκρατία; Βοηθιέται η αυτοδιοίκηση και η
τοπική κοινωνία.
Επίσης, παίρνονται αποφάσεις για να χρησιµοποιηθούν µηχανικοί οι οποίοι είναι µε συµβάσεις ή σύµβουλοι για να µπορούν
να υλοποιήσουν µελέτες, να ωριµάσουν µελέτες, να εντάξουν
έργα και να τα δηµοπρατήσουν. Σχολιάστηκε και αυτό. Όλοι µας
ξέρουµε ότι η χώρα έχει ανάγκη από χρήµατα, τα ευρωπαϊκά
χρήµατα, τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται και να µην επιστρέφουν πίσω.
Πολλές φορές έχει δηλωθεί ότι δεν µπορέσαµε να τα αξιοποιήσουµε γιατί δεν είχαµε ωριµάσει τις µελέτες, γιατί δεν είχαµε
µηχανικούς σε όλες τις υπηρεσίες. Τώρα, λοιπόν, οργανώνεται
η τοποθέτηση τέτοιων µηχανικών µε διάφορες µεθοδολογίες και
αντί να επαινέσουµε το όφελος που θα έρθει στη χώρα µας και
θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας και θα υπάρξει και πρόοδος
σχολιάστηκε. Γιατί; Πού είναι το πρόβληµα σε αυτή τη διαδικασία;
Επίσης, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» συνεχίζεται µέχρι
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικών προσλήψεων, έτσι
ώστε και ωφελούµενοι και εργαζόµενοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ και στα άρθρα για τη στελέχωση
της δηµόσιας διοίκησης. Επίσης και εδώ υπάρχει µεγάλη πλάνη.
Από πλευράς της Αντιπολίτευσης, κυρίως από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ, ειπώθηκαν κουβέντες του στυλ: Τοποθέτηση ηµετέρων.
Αναξιοκρατία. Δεν υπάρχουν τα κριτήρια. Νοθεύονται οι προδιαγραφές. Πραγµατικά υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι µια κυβέρνηση θέλει λιγότερο από την αντιπολίτευση να έχει σε θέσεις
διοικητικών συµβουλίων και προέδρων οργανισµών άξια στελέχη; Τι να προσδοκά; Να ικανοποιήσει πέντε ανθρώπους και
λόγω της ανεπάρκειάς τους να δυσαρεστήσει εκατοντάδες πολίτες;
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Υπουργείο Εσωτερικών µε τον Υπουργό και όλα τα στελέχη έχουν αποδείξει ότι
τους ενδιαφέρει να παράγουν έργο να ικανοποιήσουν και να εξυπηρετήσουν τον τόπο, την κοινωνία, τους πολίτες, να καταπολεµήσουν την ανεργία και µέσα από αυτά τα οφέλη θα εισπράξουµε
και τους επαίνους των πολιτών.
Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει θέµα αναξιοκρατίας. Η Κυβέρνηση
περισσότερο από τον καθένα θέλει τους άξιους γι’ αυτό βάζει
τους κανόνες εκείνους για να προσεγγίσουµε την αξιοκρατία µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περιθωριοποιηθεί ο υποκειµενισµός .
Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στην πολιτογράφηση, ένα µεγάλο κεφάλαιο που, επίσης, εκσυγχρονίζεται. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ετοιµαστεί και θέλουν να
ενσωµατωθούν στην ελληνική κοινωνία να δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές δύο φορές τον χρόνο, να προετοιµαστούν ανάλογα
και να έχουν την επάρκεια στην ελληνική γλώσσα, να ξέρουν την
ιστορία, τη γεωγραφία του τόπου και να µην υπάρχουν υπόνοιες
υποκειµενισµού.
Αν είναι καλά προετοιµασµένοι και αν πραγµατικά αγαπούν τον
τόπο µας και θέλουν να προσαρµοστούν στις αρχές µας στους
κανόνες µας στην προοπτική µας για πρόοδο, µπορούν να παλέψουν µέσα από αυτή τη διαδικασία η οποία εγγυάται δικαιοσύνη
και αξιοκρατία.
Και τέλος να επαινέσω το Υπουργείο γιατί δίνει τη δυνατότητα
στις ορεινές περιοχές και τις νησιωτικές, όπως είναι και η δική
µου στο Νοµό Κοζάνης, από όπου κατάγοµαι, που πολλές φορές
προκηρύχθηκαν θέσεις επικουρικών γιατρών για τα κέντρα
υγείας ή και τα νοσοκοµεία και δεν υπήρχε καµµία πρόταση, γιατί
είµαστε µακρινές περιοχές, είναι δυσµενείς οι συνθήκες, είναι
πολλά τα έξοδα.
Δίνεται η δυνατότητα στις δηµοτικές αρχές να επιδοτήσουν τη
σίτιση και τη διαµονή. Είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα. Θεωρούµε
ότι αυτό θα αποτελέσει λόγο να έρθουν και καθηγητές και δάσκαλοι και πυροσβέστες, γενικώς υπηρεσιακοί παράγοντες, οι
οποίοι δεν τολµούσαν στο παρελθόν να έρθουν. Είναι µια µεγάλη
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βοήθεια για την περιοχή µας. Ευχαριστούµε και ενθαρρύνουµε
το Υπουργείο να συνεχίσει σε τέτοιες ενέργειες, να κοιτάζει και
τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες, όπως είµαστε εµείς, για
να είµαστε ένα κράτος δίκαιο και να υπάρχουν ίδιες ευκαιρίες σε
όλα τα παιδιά της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Βρυζίδου.
Και ήρθε η ώρα του κ. Χρήστου Σπίρτζη, Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει την ερώτησή του προς
τον Υπουργό. Και επειδή είστε και τελευταίος, θα σας δώσω
πέντε λεπτά! Με βρήκατε στις καλές µου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ από την
αρχή για την ανοχή σας των πέντε λεπτών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η επικαιρότητα και η χθεσινή νίκη της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν µας επιτρέπει να µιλήσουµε στο στενό πλαίσιο του σχεδίου νόµου, παρ’ ότι εγώ θα
επιχειρήσω τη σύνδεση του σχεδίου νόµου µε την ιστορική απόφαση.
Είναι, πράγµατι, ευτυχές το γεγονός ότι η δικαίωση του δολοφονηµένου Παύλου Φύσσα, της οικογένειάς του, των θυµάτων της
Χρυσής Αυγής, όσων αγωνίστηκαν ενάντια στον φασισµό χαιρετίζεται σήµερα από όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου. Και είναι
πραγµατικά ελπιδοφόρο, αλλά και σηµαντικό, για τη Δηµοκρατία
µας να ακούµε Βουλευτές όλων των κοµµάτων να δηλώνουν ικανοποιηµένοι και δικαιωµένοι.
Ο αγώνας ενάντια στον φασισµό, στον ναζισµό, σε κάθε φασίζουσα λογική ή νοοτροπία είναι και πρέπει να είναι συνεχής, διαρκής, καθηµερινός. Πρέπει, εποµένως, να γίνει κατανοητό από
όλους µας ότι οφείλουµε να µην ξεχνάµε την ιστορία του τόπου
µας, τους αγώνες του λαού µας ενάντια στον φασισµό, τα λάθη
που έγιναν για να υπάρξει το περιθώριο ανάπτυξης των ναζιστικών
και φασιστικών µορφωµάτων. Οφείλουµε να δώσουµε καθηµερινά
τη µάχη ενάντια στον φασισµό, σε κάθε δράση, σε κάθε πράξη,
σε κάθε χώρο.
Περιµένουµε, εποµένως, να καταδικαστεί από όλους η φασίζουσα αντίληψη και οι φασίζουσες πρακτικές όπου υπάρχουν και
όπου πρόσφατα ακούσαµε.
Παραδείγµατος χάριν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, περιµένουµε να καταδικαστεί η αντίληψη που πρόσφατα
ακούγαµε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από Υπουργούς της
Κυβέρνησης ότι «δεν θέλουµε να σας κερδίσουµε για αυτά που
κάνατε, αλλά για αυτά που πιστεύατε». Είναι φασίζουσα δήλωση.
Στην καρδιά του φασισµού είναι αυτή η νοοτροπία.
Περιµένουµε να καταδικάσετε τις πρακτικές του δόγµατος
«νόµος και τάξη», που το έχετε µεταλλάξει σε «τρόµο και πάταξη»,
να εισβάλλει, δηλαδή, η Αστυνοµία στα σπίτια του κόσµου χωρίς
λόγο, να τους δένετε, να τους χτυπάτε, να εισβάλει η Αστυνοµία
σε καταστήµατα και να βάζει τους πολίτες γονατιστούς, να αφήνετε τα λίγα ακροδεξιά στοιχεία της Αστυνοµίας να προχωρούν
σε πράξεις αστυνοµικής βίας ντροπιάζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των δηµοκρατικών αστυνοµικών και, βέβαια, προσβάλλοντας και τη δηµοκρατία και την ελληνική κοινωνία, να τροµοκρατούνται από αστυνοµικούς µαθητές που µετέχουν σε καταλήψεις
και σε κινητοποιήσεις, να ζητείται από την Αστυνοµία να καταγράφονται τα στοιχεία και οι θέσεις των γονιών των µαθητών που µετέχουν στις καταλήψεις, να διαλύετε µετά από µερικά
δευτερόλεπτα από την ανακοίνωση από τη µητέρα του Παύλου
Φύσσα, από τη Μάγδα Φύσσα, την απόφαση δικαίωσης, όταν ο
χώρος του εφετείου ήταν απόλυτα ασφαλής.
Οι αστυνοµικοί λένε ότι ήταν αποστειρωµένος ο χώρος µε δυόµισι χιλιάδες αστυνοµικούς και µε περίφραξη από κλούβες της
Αστυνοµίας. Οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες συνευρίσκονταν ειρηνικά
χωρίς να πάρουν άδεια, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιό σας, καταστρατηγώντας και τελειώνοντας στην πράξη το νοµοσχέδιο που
πρόσφατα είχατε ψηφίσει και εκφράζοντας µε συγκίνηση και µε
ένα πραγµατικά απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό χειροκρότηµα, πολύ
σηµειολογικό, τη δικαίωση των αντιφασιστικών αγώνων.
Γιατί φοβηθήκαµε τη µετατροπή της συγκέντρωσης σε δηµοκρατική γιορτή δικαίωσης και τη διαλύσατε; Γιατί;
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Και θα ήθελα να επισηµάνω ότι η αντιπροσωπεία των Βουλευτών σας που πήγε έξω από το εφετείο µετείχε σε µια συγκέντρωση
που δεν είχε πάρει άδεια. Και εσείς, δηλαδή, καταργήσαµε στην
πράξη το νοµοσχέδιο που εσείς ψηφίσατε πριν λίγο καιρό.
Δεν µπορώ να µην εντοπίσω ότι µετά από τη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης προσπαθήσατε να περάσετε τη γραµµή
των άκρων. Δεν έπιασε αυτό και στη συνέχεια αρχίσατε την παραφιλολογία µε τον Ποινικό Κώδικα.
Κύριε Υπουργέ, από τη δική σας πολιτική πορεία και από το
οικογενειακό σας περιβάλλον ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα θέµατα των πολιτικών δικαιωµάτων στον Ποινικό Κώδικα είναι µια
φασίζουσα αντίληψη που θεσµοθετήθηκε σε µαύρες στιγµές του
τόπου, σε περιόδους που η πολιτική τοποθέτηση κάθε πολίτη
που δεν ήταν δεξιός κατέληγε σε φακέλους, σε παρακολούθησης, σε ξερονήσια, σε στρατοδικεία και σε στέρηση πολιτικών
δικαιωµάτων.
Και, βέβαια, αυτή η κριτική στον Ποινικό Κώδικα που γίνεται
σε σχέση µε τα πολιτικά δικαιώµατα, αν έµενε στον ποινικό κώδικα, διαιωνίζει µια φασίζουσα νοµοθετική αντίληψη που έρχεται
από τη σκληρή Δεξιά, από την ΕΡΕ, από τη µετεµφυλιακή περίοδο.
Είναι δυνατόν σήµερα που χαιρετίζουν όλες οι πτέρυγες την
ιστορική απόφαση να λέτε τέτοια πράγµατα;
Οφείλουµε, λοιπόν, να θεσµοθετήσουµε τα κωλύµατα και τις
απαγορεύσεις στην εκλογική νοµοθεσία και όχι να διαιωνίζουµε
φασίζουσες αντιλήψεις στον Ποινικό Κώδικα. Σωστά καταργήθηκε στον Ποινικό Κώδικα.
Και είναι λογικό να εντοπίζουµε ότι δεν εξέθρεψαν τη Χρυσή
Αυγή, τον ναζισµό και τον φασισµό οι οικονοµικές κρίσεις, η περιθωριοποίηση και η φτωχοποίηση µεγάλων τµηµάτων των λαών;
Δεν γεννήθηκαν αυτές οι οικονοµικές κρίσεις από τη µεγάλη συσσώρευση πλούτου; Η βασική αρχή του καπιταλισµού είναι. Δεν
γεννήθηκαν όταν τερµατίστηκε η εκµετάλλευση του ανθρώπου
από άνθρωπο; Άλλη βασική αρχή του καπιταλισµού. Δεν βρίσκει
έδαφος τότε η ξενοφοβία, ο ρατσισµός, ο λαϊκισµός, όταν υπήρχαν συνθήκες οικονοµικής κρίσης, φτωχοποίησης και ανεργίας;
Πότε γεννήθηκαν; Όταν είχαµε αναδιανοµή του πλούτου, όταν
είχαµε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης; Δεν εκµεταλλεύτηκαν
οι φασιστικές δυνάµεις τον λαϊκισµό; Δεν χρησιµοποίησαν στη
χώρα µας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να γίνουν µέρος του
star system;
Εποµένως, χαιρετίζουµε την καταδίκη του φασισµού από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Το επόµενο βήµα σας είναι
να καταδικάσετε τον καπιταλισµό και να εισχωρήσετε στις αρχές
του σοσιαλισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχω την ανοχή σας µου είπατε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Την ανοχή µου την
έχετε για δύο λεπτά και δεν έχετε µιλήσει ακόµη για το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πάµε και στο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, για να συνδέσουµε το σηµερινό σχέδιο νόµου µε τον
αγώνα ενάντια στις φασίζουσες πρακτικές που εκτρέφουν τον
φασισµό.
Είναι ή δεν είναι φασίζουσα αντίληψη να µεταφέρονται παρανόµως αρµοδιότητες των δηµοτικών και των περιφερειακών συµβουλίων, που οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες της Νέας
Δηµοκρατίας δεν έχουν ούτε σχετική πλειοψηφία σε όργανα,
όπως η οικονοµική επιτροπή, που έχετε φροντίσει να έχουν απόλυτη συντριπτική πλειοψηφία; Είναι καταστρατήγηση της λαϊκής
βούλησης; Τι είναι;
Είναι ή δεν είναι φασίζουσα αντίληψη να καταργείτε το πρώτο
κύτταρο της δηµοκρατίας που είναι τα τοπικά συµβούλια; Τι φοβάστε και τα καταργήσατε; Είναι ή δεν είναι ακόµη εκεί η ΚΕΔΕ
να σας κατηγορεί για αυτά που προβλέπει το σηµερινό σχέδιο
νόµου για τους πόρους της και εσείς να συνεχίζετε;
Είναι ή δεν είναι µετά από τόσες αλλαγές στους αναπτυξιακούς οργανισµούς; Και είπαµε ότι θα µιλάµε µε ονοµατεπώνυµα.
Με βρήκε ένα στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας και µου λέει: «Μη
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λέτε ονόµατα αναπτυξιακών οργανισµών», όπως για τον «ΠΑΡΝΩΝΑ» και την «ΑΝΚΟ» που ανέφερα.
Όµως, το ένα στέλεχος από τις δύο αναπτυξιακές εταιρείες
χθες µε την κατάθεση της τροπολογίας έβαζε στο Facebook τραγούδια και πανηγύριζε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Σπίρτζη. Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πώς να µην τον πιστεύουµε; Κοιτάξτε
το εσείς, ελέγξετε το εσείς µε τους συνεργάτες σας! Είναι ή δεν
είναι; Δεν καλλιεργεί φασίζουσες αντιλήψεις, όταν όλα αυτά που
γίνονται, οι αλλαγές στη νοµοθεσία, στη διαφάνεια, στους ελεγκτικούς µηχανισµούς, στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έχουν καταστρατηγηθεί µε άλλοθι τον κορωνοϊό και γίνονται
αυτά που γίνονται; Όχι µε τον «µεγάλο περίπατο», όχι µε τη χαλασµένη µαγειρίτσα στην Περιφέρεια Αττικής, µε άλλα θέµατα
που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, «µε συντετµηµένες διαδικασίες» -διαβάζω εδώ στην επικαιρότητα- «5 εκατοµµυρίων για
τον ΧΥΤΑ Φυλής, µε αναθέσεις σε δικηγόρους όταν το περιφερειακό συµβούλιο έχει απορρίψει στον κ. Πατούλη την πρόσληψη
του δικηγόρου του από τον Δήµο Αµαρουσίου, να έρχεται πάλι
µε ψήφο της παράταξης της Χρυσής Αυγής να το περάσει, χωρίς
διαγωνισµό, βασισµένο στην ελαστικοποίηση των διαδικασιών
που εσείς έχετε θεσµοθετήσει». Αυτά δεν καλλιεργούν φασίζουσες αντιλήψεις; Δεν καλλιεργούν λαϊκισµό; Και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Επιλέξατε τη χιλιοστή τροποποίηση για
τους αναπτυξιακούς οργανισµούς και τις αναπτυξιακές εταιρείες. Καλά κάνατε και δεν διαλύσατε το πρόγραµµα «LEADER»
και το πρόγραµµα αλιείας. Καλά κάνατε, γιατί θα ήταν µεγάλη
πληγή για την περιφέρεια και τις αναπτυξιακές εταιρείες, αλλά
να ξέρετε ένα πράγµα, ότι αναπτυξιακοί οργανισµοί µε 3% ιδιώτες σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το
δηµόσιο. Είναι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από
εδώ και πέρα εµείς δεν θα κλείνουµε τα µάτια.
Καλούµε όλους τους δηµοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες -ακόµη και τους δηµοκρατικούς πολίτες που εντάσσονται
στον χώρο της Νέας Δηµοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και
αντιδρούν και πρέπει να το καταλάβετε ότι και εκείνοι ακόµη αντιδρούν- να προσφεύγουν ενάντια σε αυτές τις πρακτικές, όπως
θα κάνει η ΚΕΔΕ. Το έβγαλε δελτίο Τύπου πριν λίγο. Και ελπίζουµε, ευχόµαστε και παροτρύνουµε την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας να µην συνεχίσει τη µετάλλαξη και από Νέα Δηµοκρατία µετατραπεί σε νέα ΕΡΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, θέλετε τον λόγο;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, ωραία. Ούτε
εκείνο το λεπτό θέλετε -πέρασε τώρα- για να µην σας αφήσω µε
το παράπονο στα χείλη, όχι τίποτα άλλο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι, εγώ έχω µία απάντηση
για το συγκεκριµένο ζήτηµα, πρέπει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάµε σε
δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, οι µόνοι που δικαιούνται είναι η κ. Μπακαδήµα και η κ. Αυγερινόπουλου, δεν δικαιούνται άλλοι, οι υπόλοιποι έχετε µιλήσει, το κλείσατε. Από ένα
λεπτό µε την ανοχή µου, ναι, αλλά δεν έχετε δευτερολογία γιατί
όλοι έχετε συµπληρώσει το «είκοσι δύο», «είκοσι τρία». Μόνο η
κ. Μπακαδήµα και η κ. Αυγερινοπούλου έχουν χρόνο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Από πού προκύπτουν αυτά,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Από αυτά τα λεπτά
που έχω, κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι, δεν κάναµε χρήση, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε. Υπήρξε η ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι ανοχή του Προεδρείου, εγώ λέω ό,τι βλέπω εδώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Θα διαπραγµατευθούµε τις δευτερολογίες µας, κύριε Πρόεδρε; Εάν θέλουµε να κάνουµε χρήση, θα
κάνουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, ένα λεπτό µόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τι ένα λεπτό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όσο δικαιούµαστε θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό λέω, όσο δικαιούσθε. Δεν δικαιούσθε! Αυτό λέω, κύριε Συντυχάκη, ότι δεν
δικαιούστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ :Αυτό που λέτε είναι αυθαίρετο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε ένα λεπτό,
κύριε Χατζηγιαννάκη, για εκείνο που θέλατε να πείτε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να κατανοήσω αν
θα κάνουµε δευτερολογία ή αν απλά τοποθετούµαι επί του νοµικού ζητήµατος που ετέθη για τον Ποινικό Κώδικα, για να ξέρω.
Αν δεν κάνει κανείς δευτερολογία, να µην κάνω ούτε εγώ και να
τοποθετηθώ µόνο γι’ αυτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς θα κάνουµε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αν κάνετε δευτερολογία, θα
κάνουµε και εµείς, είναι σαφές.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουµε καν
εξαντλήσει τον χρόνο της πρωτολογίας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν διαφωνούµε εµείς, δεν
έχουµε κάποιο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, το πάµε ανάποδα.
Η κ. Μπακαδήµα έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη, θα
προσπαθήσω να χρησιµοποιήσω το ένα λεπτό µόνο.
Δεν θα ζητούσα να µιλήσω και δεν θα τοποθετηθώ επί του νοµοσχεδίου, θα τοποθετηθώ για ένα σχόλιο, έκανε αναφορά σε
αυτό η κ. Αγαθοπούλου νωρίτερα, αλλά ειδικά ως Βουλευτής Β’
Πειραιά δεν µπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Δεν µπορώ να
αφήσω ασχολίαστο το ιδιαίτερα ταξικό -πιστέψτε µε, είµαι αρκετά φορτισµένη γιατί µιλάω από το πρωί µε πάρα πολλούς κατοίκους της Β’ Πειραιά- σχόλιο που έκανε η κ. Μάνδρου σε
πρωινή εκποµπή του «ΣΚΑΪ», λέγοντας για τη Μάγδα Φύσσα ότι
είναι µία γυναίκα µη διανοούµενη από το Πέραµα που ήταν περιποιηµένη και εκφραζόταν κόσµια, αν και σε τέτοια κοινωνικά
στρώµατα δεν περιµένεις τέτοιες συµπεριφορές.
Μάλιστα, αναρωτήθηκε -µε τον κ. Οικονόµου να συµφωνεί«αλήθεια, την είδατε ποτέ να πηγαίνει αχτένιστη στο δικαστήριο;». Αυτά ήταν τα σχόλια, αυτά ήταν τα λόγια που είχε να πει
µία δηµοσιογράφος, µία γυναίκα για µία µάνα που όχι µόνο
έχασε το παιδί της, όχι µόνο έπρεπε να επωµιστεί αυτό το βάρος,
αλλά έπρεπε να δέχεται τις ύβρεις εντός και εκτός της αίθουσας
του δικαστηρίου της Χρυσής Αυγής. Προσπάθησε να το ανασκευάσει η κ. Μάνδρου λέγοντας ότι µίλησε για την εµφάνισή
της για να καταδείξει το συγκροτηµένο της προσωπικότητας.
Κατ’ αρχάς, από πότε η εµφάνιση συνδέεται µε το συγκροτηµένο ή µη της προσωπικότητας;
Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι οι άνθρωποι της Β’ Πειραιά η Μάγδα Φύσσα και ο Παύλος ζούσαν στο Κερατσίνι- οι άνθρωποι όλων των δήµων της Β’ Πειραιά είναι άνθρωποι µε
αξιοπρέπεια, άνθρωποι που δεν λυγίζουν, που έχουν µάθει να
αγωνίζονται για τα πιστεύω τους και για τη ζωή τους.
Προσωπικά είµαι ιδιαίτερα περήφανη που τους εκπροσωπώ
στο Κοινοβούλιο και δεν επιτρέπω ούτε στην κ. Μάνδρου ούτε
σε κανέναν να τους απαξιώνει. Η Β’ Πειραιά έχει µία ιστορία που
όλοι µας θα έπρεπε να σεβόµαστε και να τιµούµε και κανείς να
µην την απαξιώνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μπακαδήµα. Δεν ξέρω αν η κ. Μάνδρου είναι µητέρα, για να µπορέσει να καταλάβει την κ. Φύσσα.
Ορίστε, κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και
εγώ δεν θα χρησιµοποιήσω παραπάνω από ενάµισι λεπτό.
Μετά από τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δέκα, δώδεκα
ώρες συνεδρίαση σήµερα -µία οµολογουµένως ανοιχτή συνεδρίαση- πολύς χρόνος καταναλώθηκε -και καλώς καταναλώθηκεστο θέµα αυτό το οποίο τις δυο τελευταίες µέρες απασχολεί τον
ελληνικό λαό. Αυτό είναι το θέµα, όπως καταλαβαίνετε, της απόφασης του δικαστηρίου, µιας πολύ έντιµης, σοφής και -αν θέλετε- απόλυτα δίκαιης απόφασης του δικαστηρίου για τα
στελέχη και ορισµένα µέλη της Χρυσής Αυγής τα οποία προέβησαν σε κακουργηµατικές πράξεις.
Ωστόσο, από την αρχή φάνηκε ότι πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε µία
συζήτηση µε τον κ. Ραγκούση, µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπό του, για το θέµα αυτό, όταν το ίδιο το κόµµα αυτό είχε αλλάξει, είχε τροποποιήσει τον Ποινικό Κώδικα. Δόθηκαν οι
εξηγήσεις, νοµίζω ότι και ο κ. Λιβάνιος κάποια στιγµή ανέφερε
ότι πρέπει να γίνει µια προσπάθεια. Είναι µεγάλη προσπάθεια, η
οποία, όµως, πρέπει να καταλήξει. Ο κ. Σπίρτζης πολύ σωστά
είπε ότι τελικά πρέπει να πάµε στην εκλογική νοµοθεσία για να
νοµοθετήσουµε. Νοµίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
Πρέπει, όµως, σύντοµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θέσουµε ένα τέρµα σε αυτό το θέµα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
Τώρα, για το θέµα του νοµοσχεδίου αυτού καθαυτού, κύριοι
Υπουργοί, επιµένει η Ελληνική Λύση, δεν είναι δυνατόν να δοθεί,
να δίδεται ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, σε µετανάστες παράνοµους, πρόσφυγες ή λαθροµετανάστες. Είναι η διαδικασία τέτοια,
µπορεί να την κάνουµε πολιτογράφηση και να δώσουµε υπηκοότητα. Οτιδήποτε άλλο µπορούµε να πούµε νοµίζω ότι είναι σε
λάθος κατεύθυνση.
Όσον αφορά τους ΟΤΑ, ορισµένα άρθρα είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, όπως για το «Βοήθεια στο Σπίτι» και ορισµένα άλλα,
άλλα πάλι φανερώνουν ένα σκληρό επιτελικό κράτος το οποίο
µεταφέρεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να το ξανασκεφτούµε, να τα δούµε, γιατί θα τα βρούµε µπροστά µας και θα θελήσετε µετά πάλι να τα ξανααλλάζετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μυλωνάκη.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόµου τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταϊδρωµένοι στην κυριολεξία, προκειµένου να αποδείξουν ή να ξεπεράσει ο ένας τον άλλον στην
αντιφασιστικότητα, στο ποιος είναι ο πιο αντιφασίστας. Αποδεικνύει, όµως, πόσο ένοχοι είναι και οι δύο -και συνολικά το αστικό
πολιτικό σύστηµα- για την ανοχή που έχουν επιδείξει όλα αυτά
τα χρόνια απέναντι στη Χρυσή Αυγή.
Αποδεικνύεται ότι η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τόσο ως προς το προβλεπόµενο πλαίσιο ποινής για
την εγκληµατική οργάνωση, όσο και ως προς το ζήτηµα της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων δηµιούργησε προϋποθέσεις
για την ευνοϊκότερη ποινική αντιµετώπιση της ναζιστικής εγκληµατικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και η Νέα Δηµοκρατία το διατήρησε.
Σας παραπέµπω στα Πρακτικά στις 6-6-2019 σε αυτή την Αίθουσα, όταν συζητιόταν το νοµοσχέδιο για τους Ποινικούς Κώδικες και όταν µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχε πει
αυτά που θα σας πω παρακάτω. Και επιτρέψτε µου να τα πω,
γιατί καµµία άλλη πολιτική δύναµη, παρ’ όλο που διαµαρτυρόµενες αποχώρησαν εξαρχής από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
στην Ολοµέλεια, δεν τοποθετήθηκε ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, λοιπόν, είπε τότε τα εξής:
«Όσον αφορά το ιδιαίτερο ζήτηµα του αδικήµατος της διεύθυνσης της εγκληµατικής οργάνωσης, δηλαδή του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα, µε το οποίο δικάζεται η ηγεσία της ναζιστικής
εγκληµατικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, η Κυβέρνηση,
ύστερα από την κατακραυγή που υπήρξε, αναδιπλώθηκε, όχι
όµως πλήρως, αφού στην τελική διάταξη που φέρνει για ψήφιση
ναι µεν η διεύθυνση τιµωρείται ξεχωριστά µε βαρύτερη ποινή,
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ωστόσο η ποινή που απειλείται για το σχετικό αδίκηµα είναι από
5 µέχρι 15 έτη, αντί για 10 µέχρι 20, όπως προβλέπονταν µε την
ισχύουσα διάταξη. Δεν αρκέστηκε, δηλαδή, στη µείωση της ανώτατης ποινής που καθιερώνει για όλα τα κακουργήµατα από 20
σε 15 έτη, αλλά προχώρησε στη µείωση και της κατώτατης από
10 σε 5 χρόνια.
Καταγγέλλουµε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία fast track,
µε την οποία επιχειρείτε να ψηφίσετε τους νέους κώδικες, όχι
µόνο…» -αυτό το αναφέρω τώρα- «…σαν αντιθεσµική τακτική,
όπως έλεγαν τότε τα άλλα κόµµατα και που γι’ αυτόν τον λόγο
αποχώρησαν, αλλά κυρίως ή παράλληλα για τον αντιδραστικό
στην κατεύθυνση του περιεχοµένου των διατάξεών τους. Δεν τη
νοµιµοποιούµε και αποχωρούµε από τη συζήτηση.». Αυτά είχε
πει τότε εδώ µέσα, στην Αίθουσα αυτή, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας. Ας αφήσουν, λοιπόν, τα σάπια τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και
η Νέα Δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα έπρεπε, λοιπόν, να σωπάσετε ή τουλάχιστον να κάνετε
αποδεκτή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Διότι ποιος έχει
την ευθύνη για το ότι έχουν πλέον το δικαίωµα να θέσουν υποψηφιότητα στις επόµενες εκλογές, βουλευτικές, ευρωεκλογές,
δηµοτικές, περιφερειακές; Δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την έχει η
Νέα Δηµοκρατία, ποιος την έχει; «Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού
είναι ο παπάς;»! Ποιος έχει την ευθύνη; Για να µην τρελαθούµε
εδώ µέσα!
Σας καταθέσαµε συγκεκριµένη πρόταση - τροπολογία που
αφορά µέτρα για τη συνολική καταδίκη της ναζιστικής εγκληµατικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και την αρνείστε µε διάφορα
τερτίπια, όπως ότι τάχατες το άρθρο 51 δεν διασφαλίζει το δικαίωµα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» για εγκληµατικές οργανώσεις.
Επίσης, σας θέσαµε το θέµα σχετικά µε το ότι η αυτοδίκαιη
έκπτωση από το αξίωµα δηµοτικού άρχοντα µπορεί να γίνει µε
άµεση εφαρµογή και να προβλεφθεί µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, όπως η αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωµα του αιρετού
οργάνου περιφερειακής διοίκησης, καθώς και για ευρωβουλευτή. Και το αρνείστε αυτό το πράγµα! Έχετε, λοιπόν, σοβαρότατες ευθύνες.
Το ΚΚΕ έδωσε τη µάχη και µέσα, αλλά και έξω από τη Βουλή,
προκειµένου η λαϊκή απαίτηση -γιατί πρόκειται για λαϊκή απαίτηση- να γίνει και απόφαση του δικαστηρίου. Εναρµονίστηκε, δηλαδή, το δικαστήριο µε τη λαϊκή απαίτηση.
Τέλος, έρχοµαι στις τροπολογίες. Φέρατε τρεις υπουργικές
τροπολογίες. Εδώ, λοιπόν, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να πω
το εξής. Μπορεί να είπαµε ότι για τις τροπολογίες τοποθετηθήκαµε στην πρωτολογία, αλλά εδώ ήρθε σωρεία τροπολογιών, κυρίως βουλευτικών, για τις οποίες πρέπει προφανώς να τοποθετηθούµε µε κάποιον τρόπο.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, υπάρχουν τρεις υπουργικές τροπολογίες µε δεκαεπτά άρθρα, δηλαδή
άλλο ένα νοµοσχέδιο. Και δεν είναι µόνο αυτό, αλλά µε εντελώς
αντιδηµοκρατικό τρόπο υποχρεώνετε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες να ψηφίσουν στο σύνολό τους τις τροπολογίες, ανεξάρτητα
αν σε κάποια άρθρα θέλουν να πουν «ναι», «όχι» ή «παρών». Αυτό
είναι εκβιασµός! Εκβιάζετε, δηλαδή, την ψήφο των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 495 και ειδικό 51
λέµε «παρών», ενώ την ίδια στιγµή λέµε «ναι» σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στη βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την
άσκηση των καθηκόντων του. Δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε,
αν και βέβαια δεν καλύπτει τα εργατικά ατυχήµατα στον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Όµως, εν πάση περιπτώσει θέλουµε να
πούµε «ναι». Γιατί δεν δίνετε το δικαίωµα µέσα σε µια ενιαία τροπολογία να διαχωριστούν τα άρθρα αυτής της τροπολογίας, έτσι
ώστε να εκφραστούµε µε το «ναι», µε το «παρών» ή µε το «όχι»;
Και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 501 και ειδικό 57 θα
πούµε «όχι» στο σύνολό της, κυρίως σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους ΦΟΔΣΑ, διότι θεωρούµε ότι οι ΦΟΔΣΑ προωθούν
την εµπορευµατοποίηση των απορριµµάτων ως κερδοφόρο
πεδίο για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
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Επίσης, «όχι» θα πούµε και στις ρυθµίσεις λειτουργίας των
ΟΤΑ, όπως και για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Συντυχάκη, θα
φανεί στην ψηφοφορία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Για τα αθλητικά σωµατεία θα
ψηφίσουµε «παρών» διότι, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση µεταφέρει -ενώ έχει την κρατική ευθύνη να επιχορηγεί ετησίως τα
αθλητικά σωµατεία- την ευθύνη επιχορήγησης των αθλητικών
σωµατείων στους δήµους, στον Α’ και Β’ βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και το κάνει αυτό, ενώ η ίδια η κεντρική κυβέρνηση έχει
την ευθύνη να χρηµατοδοτεί τα αθλητικά σωµατεία. Θα µου πείτε
«να µη χρηµατοδοτηθούν, να µη λειτουργήσουν τα αθλητικά σωµατεία;». Ναι, και γι’ αυτό θα πούµε «παρών». Όµως, δεν θα
πούµε «ναι», διότι την ίδια στιγµή που λέτε να επιχορηγηθούν
από τους δήµους, βάζετε την προϋπόθεση να είναι εγγεγραµµένοι στο ηλεκτρονικό αθλητικό µητρώο γεγονός που σηµαίνει ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών σωµατείων θα πεταχτούν απ’ έξω και θα σταµατήσει µάλιστα και η λειτουργία τους.
Τέλος, έρχοµαι στις βουλευτικές τροπολογίες.
Στις δύο τροπολογίες, δηλαδή στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 489 και ειδικό 48 λέµε «ναι», όπως «ναι» λέµε και στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 499 και ειδικό 53. Στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 507 µε ειδικό 63 λέµε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Συντυχάκη,
αυτά θα φανούν στην ψηφοφορία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Επίσης, κύριε Πρόεδρε, στην
υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 502 και ειδικό 52 θα
πούµε «ναι». Τα δύο άρθρα που περιλαµβάνει αυτή η τροπολογία
αφορούν τη σύντµηση προθεσµιών για την προκήρυξη θέσεων
ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και συµµετοχή ιατρών σε εξετάσεις απονοµής τίτλου ειδικότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουµε
για ένα λεπτό.
Κύριοι Υπουργοί, η ηµέρα σήµερα ήταν ιδιαίτερη. Το τέλος της
ηµέρας επιβεβαιώνει και την αρχή της. Χρειάστηκε µία ολόκληρη
µέρα και να πάνε µεσάνυχτα για να ανέβει στο Βήµα της Βουλής
ο κ. Σπίρτζης και να πει επιτέλους την αλήθεια για το κόµµα Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να µας πει και να αποκαλύψει ότι ο
βασιλιάς ήταν γυµνός και τελικώς ότι µε πλήρη συνείδηση το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τότε κυβέρνηση, το
κόµµα των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υποθάλποντας την ακροδεξιά πτέρυγά
του, που ήταν ο συνέταιρός του, ο κοµµατικός, ο πολιτικός και ο
κυβερνητικός, µε την ανοχή του διόρθωσε το σηµείο εκείνο που
ενοχλούσε στον Ποινικό Κώδικα.
Ήταν, λοιπόν, αντίληψη, είπε ο κ. Σπίρτζης, συνειδητή επιλογή
να καταργήσει τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Άρα, ό,τι
ακούγαµε µέχρι τις 24.00’ η ώρα, από το πρωί µέχρι τώρα, κύριοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήταν ψέµατα. Ουσιαστικά µας
λέγατε ψέµατα. Επιτέλους, αποφασίστε πότε λέτε την αλήθεια
και πότε ψεύδεστε στο Κοινοβούλιο!
Είναι δυνατόν τόσες ώρες να υφιστάµεθα όλο αυτό, όπως και
το πρωινό σόου; Διότι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήµασταν εδώ τέτοια ώρα. Όµως, το πρωινό σόου κράτησε τρεις ώρες και αφορούσε τις δήθεν τροπολογίες που θα έρχονταν και φράσεις,
όπως «κάντε το τώρα» και µε το να µας κουνάνε το δάχτυλο. Και
ποιοι κουνάνε το δάχτυλο; Ποιοι σε ποιους τελικά;
Και αποκαλύπτεται µε πραότητα ο κ. Σπίρτζης, ο οποίος ήρθε
ο άνθρωπος για να απαντήσει και στον κ. Κοντονή και στον κ. Παρασκευόπουλο, διότι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και οι άνεµοι,
όπως βλέπετε τώρα, περιφέρονται γύρω- γύρω και έχει αρχίσει
να γίνεται το «µη συζητάς».
Άρα, λοιπόν, έχουµε και λέµε: Ο λογαριασµός στο πηλίκο είναι
ο εξής: Συνειδητά κατήργησε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, για να κάνουν και το χατίρι της
ακροδεξιάς πτέρυγας, όπως είπα. Ας απολογηθούν σε όλον
αυτόν τον κόσµο που αναρωτιέται ποιος είναι ο υπαίτιος αυτής
της κατάργησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Εδώ δεν πρόκειται για ένα
κόµµα όπως είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κύριε συνάδελφε, για να το πω έτσι, που δεν κυβέρνησε και δεν πρόλαβε και
δεν πρόκαµε. Πρόκαµε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε τεσσεράµισι ολόκληρα χρόνια να διορθώσει την αστοχία αυτή που έβλεπε ότι είχε το σύστηµα, να διορθώσει και να εξορθολογίσει τις ποινές, όπως λέµε
οι νοµικοί. Ούτε αυτό το έκανε λοιπόν και κουνάει το δάχτυλο!
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Επειδή αξία δεν έχουν τα σόου,
αλλά πρέπει να τα αναδεικνύουµε στον κόσµο, για να καταλαβαίνουµε και τι λέµε µεταξύ µας, έχετε ένα ερώτηµα, µία παρατήρηση. Όµως, το ζουµί της υπόθεσης; Εδώ, στο διά ταύτα, στον
πυρήνα της σηµερινής ηµέρας, ποιο είναι το συµπέρασµα; Πώς
καταλήξατε λοιπόν; Καταλυτικός ο αριθµός «50», λοιπόν, του κ.
Σπίρτζη ως οµιλητή.
Όµως, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, η ουσία της δηµοκρατίας είναι
άλλη, δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι το Κίνηµα Αλλαγής, αλλά
και τα άλλα κόµµατα, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, κατέβασαν τροπολογίες σχετικά µε
την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Επειδή η δηµοκρατία µας προχωράει και επειδή η πολιτική πρέπει να δώσει
απαντήσεις σαν τµήµα ακριβώς της ίδιας της ζωής στα προβλήµατα στην καθηµερινότητα, αλλά και στα µεγάλα πολιτικά ζητήµατα, πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά πώς θα αντιµετωπίσουµε
αυτό το κενό το οποίο υπάρχει νοµοθετικά πια και πώς θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε σε φαινόµενα, όπως αυτό που έχει
µείνει κενό. Μιλάµε, δηλαδή, για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων από καταδικασµένους πια µιας εγκληµατικής οργάνωσης και σαν φυσικά πρόσωπα, αλλά κυρίως µας ενδιαφέρει
και σαν κόµµατα, πώς δηλαδή να µη γίνεται η ανακήρυξή τους,
πώς να µην µπορούν να συµµετάσχουν στις εκλογές, πώς να
µπορούν να µην κατέχουν αξιώµατα, ακόµα και αν δεν είναι αµετάκλητη η απόφαση. Εδώ είναι µία πολύ µεγάλη συζήτηση συνταγµατικού χαρακτήρα.
Εµείς καταθέσαµε αυτή την τροπολογία, την οποία δεν αποδεχτήκατε. Όµως, αποτελεί µία βάση, κύριε Υπουργέ -κι έτσι νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε- εκκίνησης, ένα εφαλτήριο εκκίνησης
µίας ευρείας συζήτησης, η οποία πρέπει να γίνει σε διακοµµατικό, κατά την αντίληψή µας επίπεδο, διότι σε κάθε περίπτωση,
ανεξάρτητα από τα σόου, ανεξάρτητα από τις επιµέρους πολιτικές απόψεις που υπάρχουν, το θέµα πρέπει να λυθεί. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώµονας. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική µας.
Πρέπει να λυθεί. Εν τέλει, πραγµατική νίκη της δηµοκρατίας θα
ήταν, αν µπορούσε να λυθεί µε εθνική οµοψυχία, ενότητα και µε
ένα αρραγές κοινωνικό και πολιτικό µέτωπο, που θα προσδιορίσει για άλλη µία φορά δυνατά και καθαρά τι είναι συνταγµατικό
τόξο και τι ανήκει στις δυνάµεις του δηµοκρατικού συνταγµατικού τόξου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Λιακούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, ενώ έλεγα να είµαι πολύ επιγραµµατικός στο κλείσιµο σχεδόν της διαδικασίας, βλέπω διαδικασία η οποία δεν τιµά
εµάς, δεν τιµά αυτούς που µας βλέπουν, όσοι έχουν αντέξει βέβαια ή όσοι αύριο θα διαβάσουν τι θέση πήρε το κάθε κόµµα.
Για να είµαι πολύ σαφής και να µπω γρήγορα στο ζουµί, θα
έλεγα ότι βλέπω µία προσπάθεια διαρκούς διαστρέβλωσης,
διαρκούς επικοινωνιακού σόου από πάρα πολλούς εδώ µέσα και,
δυστυχώς, όλων των κοµµάτων. Να βλέπω από την πλευρά της
Κυβέρνησης να προσπαθεί να δικαιολογήσει δικά της νοµοθετήµατα ή δικές της ενέργειες ή παραλείψεις, να το καταλάβω. Να
βλέπω από κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όπως τώρα η συνάδελφος εισηγήτρια του Κινήµατος Αλλαγής…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εγώ τον κ. Σπίρτζη άκουσα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Επειδή ακούσατε τον κ.
Σπίρτζη…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εσείς δεν τον ακούσατε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …να είναι πολύ συγκεκριµένος, γιατί µάλλον ή δεν γινόµαστε κατανοητοί ή µπορεί και εµείς
να φταίµε και να µη µιλάµε πολύ καλά τα ελληνικά, να µην τα εκφράζουµε πολύ σωστά…
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Είναι πολύ καλός οµιλητής.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Επειδή είναι πολύ καλός οµιλητής, λοιπόν, να κάνω και εγώ τη µετάφραση, σε περίπτωση που
σε κάποια ώτα δεν έγιναν αντιληπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Α, τα ώτα φταίνε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Προφανώς και ήταν πολιτική
-και όχι µόνο- επιλογή η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν της
προηγούµενης κυβέρνησης. Από αυτήν ψηφίστηκε και ήταν αποτέλεσµα µιας δουλειάς δέκα ετών όχι από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από προηγούµενες κυβερνήσεις. Κι όπως έχουµε
πει πάρα πολλές φορές, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή δεν
ξέρω καν αν είχε µέσα έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε έγκριτους νοµικούς, οι οποίοι κατέληξαν και γι’ αυτό τον λόγο έχει
πάρει τα συγχαρητήρια ο Ποινικός Κώδικας τότε που γινόταν η
µεγάλη αντιπαράθεση από την πλειοψηφία του νοµικού κόσµου
και κυρίως από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, διότι
ήταν απαρχαιωµένος ο Ποινικός Κώδικας και έχρηζε αλλαγής.
Προφανώς, µέσα στις αλλαγές που έγιναν, επειδή ήταν η επιταγή των εποχών, έπρεπε να γίνουν ελαφρύνσεις ποινών και
κάπου να γίνει εξορθολογισµός. Στη συγκεκριµένη περίπτωση,
επειδή έγινε χρήση, γι’ αυτό τώρα απαντάω και στο δεύτερο κοµµάτι στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας
για τον δικό µας ισχυρισµό ότι µειώθηκε το πλαίσιο ποινής από
τα πέντε ως τα δεκαπέντε για όλα τα κακουργήµατα ανάλογου
βαρύτητας. Δεν είναι µόνο για το 187, για να είµαστε σαφείς. Σας
διαβάζω τι γράφει σήµερα ο νόµος, γιατί έχει δίκιο µεν ο συνάδελφος ότι είναι τα 3/5 η έκτιση στις καθείρξεις, όπως ήταν και
στο προηγούµενο νοµικό καθεστώς, αλλά ή δεν πρόσεξε ή απέφυγε να µας πει πότε ακριβώς βγαίνει κάποιος από τη φυλακή,
γιατί από τη φυλακή βγαίνεις µε την υφ’ όρων απόλυση, όπως
γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν κάνει έστω και ένα κακούργηµα στην
καριέρα τους. Δόξα τω θεώ, εµείς έχουµε κάνει κάποια κακουργήµατα στην καριέρα µας.
Στην υφ’ όρων απόλυση, λοιπόν, στο άρθρο 6, αυτό που είπαµε και αυτό που ισχυριστήκαµε είναι ότι ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς χρειαζόταν υποχρεωτικά για να καταθέσει ο
καταδικασθείς αίτηση για υφ’ όρων απόλυση 1/3, πλέον είναι 2/5.
Με µία πολύ απλή αριθµητική πράξη, καταλαβαίνει κανείς ότι το
40% της ποινής για να µπορέσει να ασκήσει το δικαίωµά του να
αποφυλακιστεί, είναι µεγαλύτερο από το 33%. Είναι απλή αριθµητική. Είναι απλή ανάγνωση της παραγράφου 6 του άρθρου.
Άρα, για να µη δηµιουργούµε εντυπώσεις, ήµασταν σαφέστατοι σε αυτό που είπαµε. Ο Ποινικός Κώδικας άλλαξε κατ’ επιταγή
όλου του νοµικού κόσµου της Ελλάδος και τα συγκεκριµένα αδικήµατα εξορθολογίστηκαν. Μπορεί να µειώθηκε το ανώτατο όριο
ποινής, αλλά θα εκτιθεί η όποια ποινή αποφασίσει αύριο το δικαστήριο µε βαρύτερους όρους από αυτούς που ίσχυαν. Πρέπει να
είµαστε σαφείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Απαντήσατε, κύριε
Χατζηγιαννάκη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αυτό που είπε ο κ. Σπίρτζης,
για να απαντήσω και στο συγκεκριµένο, είναι ότι επίσης η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή είπε ότι ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας ήταν ένα νοµοθέτηµα της δεκαετίας του 1950. Του 1950
ήταν! Προφανώς, τη δεκαετία του 1950, µε τις τελείως διαφορετικές από σήµερα πολιτικές συγκυρίες, είχε ως παρεπόµενες ποινές και τη στέρηση της ελευθερίας. Η νοµοπαρασκευαστική είπε
ότι αυτές πρέπει να φύγουν από κει, γιατί δεν είναι πλέον το 2020
ίδια τα δεδοµένα και πρέπει να µπουν ως κωλύµατα εκλογιµότητας, όπως για παράδειγµα –και εκεί θα συµφωνήσω µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα- στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί υπάρχουν
κωλύµατα τελείως διαφορετικά από αυτά του Συντάγµατος.
Εννοώ ότι δεν τα περιορίζει το Σύνταγµα, γιατί έχουν επιπρόσθετα.
Εδώ, σαν δηµοτικός σύµβουλος ή σαν δήµαρχος, αν χρωστάς
πέντε χιλιάρικα στον δήµο, δεν µπορείς να έχεις εκλογιµότητα.
Άρα -και αυτό να το δείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει δίκιο το
Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος- σε αυτοδιοικητικό επίπεδο,
επειδή υπάρχουν αυτοδιοικητικοί, δυστυχώς, εκλεγµένοι, αιρετοί, της συµµορίας αυτής, µπορούµε πολύ εύκολα να νοµοθετήσουµε και πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουµε δεσµεύσεις από το
Σύνταγµα. Το λέω πρόχειρα, µε βάση τη νοµοθεσία. Δεν µπορώ
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να σας καταθέσω, γιατί θέλω να είµαι πολύ σαφής, τα νοµικά κείµενα.
Κλείνοντας, επίσης θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Είναι αυτό και περιοριστικό. Δεν
θέλω να το πω εκβιαστικό όπως το είπε, αλλά στην πραγµατικότητα µας βάζετε το µαχαίρι στο λαιµό. Όσον αφορά όλες τις
υπουργικές τροπολογίες, ειλικρινά, εκτός από την 502 που θα
την ψηφίσουµε, το 80% των διατάξεών τους θέλουµε να το υπερψηφίσουµε. Έχουµε, όµως, το 20% και µας δεσµεύετε. Είναι
πραγµατικότητα αυτό. Είναι άλλο ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν
µπορούµε να το υπερψηφίσουµε επειδή είναι ενιαίο. Θα πρέπει
να το πάµε «ναι» ή «όχι». Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Δεν είναι
σωστή νοµοθέτηση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω τι
ακριβώς θα πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα φανεί στην ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται. Έχει περάσει η ώρα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για ποιον λόγο, κύριε Πρόεδρε; Έχει δεκαεπτά το καθένα. Είµαστε στα περισσότερα -το
λέµε ειλικρινά- υπέρ και αναγκαζόµαστε και ψηφίζουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καταλαβαίνω τι λέτε.
Έχει τεθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Στις δε βουλευτικές τροπολογίες αν εξαιρέσετε την 507 του κ. Καββαδά, στην οποία θα ψηφίσουµε «παρών», τις υπόλοιπες τις θεωρούµε θετικές.
Κύριε Υπουργέ, για να κλείσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τρεις φορές το είπατε
αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για να κλείσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ελπίζω να κρατήσετε
τον λόγο σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στην απάντησή σας µας είπατε για τη σύµβαση τον Μάρτιο, για το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Δεν µας είπατε για την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν ξέρω αν το παραλείψατε ή δεν υπάρχει. Για τις µεγάλες επιχορηγήσεις και τα οικονοµικά που έχουν
ανθήσει στους δήµους, µόνο σας παραπέµπω στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού. Και τα 120 εκατοµµύρια από τους φόρους και
τα τέλη µακάρι να τα δουν -τα προβλέπετε στο προσχέδιο-, αλλά
τα 280 εκατοµµύρια που προϋπολογίζει το Υπουργείο Οικονοµικών ως µείωση επιχορηγήσεων, γιατί λέει ότι οι δήµοι θα τα πάρουν από φόρους, να δω πού ακριβώς θα τα βρουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά.
Τον λόγο έχει η κ. Αυγερινοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ακούσαµε προσεκτικά
όλες τις οµιλίες και αφού λάβαµε νοµοτεχνικές διορθώσεις επί
του νοµοσχεδίου, που κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, δεν
αποµένει παρά να δηλώσουµε για άλλη µία φορά πως υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο εισάγει ρυθµίσεις που αποκρυσταλλώνουν εµπειρία ζωής και ανταποκρίνονται στις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης. Οι ρυθµίσεις που αναθεωρούν
τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναδεικνύονται πλέον απαραίτητες. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε ξεκάθαρες ρυθµίσεις.
Όσον αφορά στο πρώτο µέρος, εισάγεται ένας αδιάβλητος και
αντικειµενικός τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων των ενδιαφεροµένων για πολιτογράφηση µέσω εξετάσεων. Το σύστηµα πολιτογράφησης βελτιώνεται και η διαδικασία επιταχύνεται.
Όσον αφορά στις παρατηρήσεις των συναδέλφων περί ιθαγένειας και υπηκοότητας, ας διευκρινίσουµε ότι το νοµοσχέδιο σήµερα δεν διαπραγµατεύεται το εν λόγω ζήτηµα. Αυτά τα θέµατα
έχουν ήδη επιλυθεί από τον Ελληνικό Κώδικα Ιθαγένειας. Το νοµοσχέδιο σήµερα βελτιώνει τη διαδικασία πολιτογράφησης, η
οποία γίνεται αντικειµενικότερη και ταχύτερη και πλέον διαφανής.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου υπερθεµατίζουµε τη συ-
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στηµατική, αδιάλειπτη και µεταρρυθµιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει ένα κράτος και µία τοπική αυτοδιοίκηση η οποία προασπίζεται τον πολίτη και του δηµιουργεί όλες
εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να απολαµβάνει την ποιότητα
της ζωής που του αξίζει, να ζει εντός σύγχρονων, έξυπνων και
βιώσιµων πόλεων.
Αξίζει ιδιαίτερη µνεία σε ένα άρθρο το οποίο είναι πολύ σηµαντικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ορεινούς και σε νησιωτικούς
δήµους να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα στο ιατρικό,
παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και
των δηµόσιων νοσοκοµείων, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού
Σώµατος, καθώς και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το αυτό ισχύει και
υπέρ των δηµοσίων υπαλλήλων που αποσπώνται στους δήµους
αυτούς. Η ρύθµιση συµβάλλει έτσι ώστε να γεφυρωθεί ακόµα
περισσότερο το χάσµα της ποιότητας ζωής που υπάρχει µεταξύ
των κατοίκων αφ’ ενός των αστικών περιοχών και αφ’ ετέρου των
ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Ειδικότερες ρυθµίσεις οι οποίες κατατέθηκαν συµπληρωµατικά µε τροπολογίες αξίζουν µνείας. Αναφέρω παραδειγµατικά
τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων για τους φορείς διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, οι οποίοι αποκτούν µεγαλύτερη ευελιξία ως
προς τον σχηµατισµό και τη σύνθεσή τους, τη ρύθµιση για την
ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού µε τη δυνατότητα παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους
από τους δήµους και τις περιφέρειες για την προαγωγή του
αθλήµατός τους, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης
αθλητών και αθλητικών οµάδων, τη ρύθµιση για τη σύντµηση των
προθεσµιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευόµενων ιατρών
κλάδου του ΕΣΥ, έτσι ώστε οι γιατροί να βρεθούν νωρίτερα στις
θέσεις τους κοντά στους ασθενείς. Επίσης λύνονται ζητήµατα
της συµµετοχής γιατρών στις εξετάσεις απονοµής τίτλου ειδικότητας.
Θα µου επιτρέψετε, πέρα από την εισήγησή µου επί του νοµοσχεδίου αυτήν καθαυτή, να θίξω δύο ακόµα σηµαντικά ζητήµατα
από προσωπική έποψη.
Πρώτον, πολύς λόγος έγινε για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σε σχέση µε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σε
ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής µετά την καταδίκη τους.
Υπενθυµίζουµε ότι η επιβολή της παρεπόµενης ποινής της
αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων που υποστηρίζουν
όψιµα αυτές οι τροπολογίες θα ήταν δυνατή αν δεν είχε καταργηθεί η σχετική διάταξη µε πολιτική επιλογή της ίδιας της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αυτή η συζήτηση εκτιµώ, κύριοι
συνάδελφοι, ότι θα µπορούσε να είχε γίνει µέσα σε ένα άλλο
πλαίσιο µε σφαιρικότερη προσέγγιση του πολιτικού και νοµικού
αυτού ζητήµατος και όχι όπως έλαβε χώρα σήµερα, αποσπασµατικά, µονοδιάστατα και εξαιρετικά περιορισµένα εντός του πλαισίου συζήτησης για ένα νοµοσχέδιο µε άλλο αντικείµενο.
Πάντως, πέρα και πάνω από κάθε νοµοθετική ρύθµιση η οποία
µπορεί να υιοθετηθεί στο µέλλον, την απάντηση την δίνει η ίδια
η κοινωνία: Η µεγαλύτερη αξία είναι αυτή της ειληµµένης απόφασης της κοινωνίας να µην στηρίξει πλέον τέτοια µορφώµατα.
Η κοινωνία µας, ώριµη και δηµοκρατική, µε την ισόρροπη καθηµερινή της ανάπτυξη είναι εκείνη που δίνει την απάντηση σε όλες
τις εκφάνσεις και αποδεικνύει ότι τέτοια µορφώµατα είναι οριστικά παρελθόν για τους Έλληνες.
Δεύτερον, µελετώντας το νοµοσχέδιο διαπίστωσα µε ικανοποίηση ότι προωθεί όντως το ωραίο όραµα της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις του
µέλλοντος και υποστηρίζει ευθέως τον παγκόσµιο στόχο βιωσιµότητας του ΟΗΕ υπ’ αριθµόν 11 για τη δηµιουργία έξυπνων,
βιώσιµων πόλεων χαµηλών ρύπων, αλλά υψηλού επιπέδου ζωής
και υγείας. Δεν έχω αµφιβολία ότι µε την έµπρακτη στήριξη που
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δείχνει καθηµερινά το Υπουργείο Εσωτερικών και όλη η Κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση οι βιώσιµες πόλεις θα γίνουν
πραγµατικότητα σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό, όµως, δεν ισχύει παντού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί
να θέλει τις βιώσιµες πόλεις, ο ΟΗΕ µπορεί να θέλει τις βιώσιµες
πόλεις, αλλά υπάρχει µία ευρωπαϊκή πόλη υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ, που δεν είναι πια βιώσιµη, η πόλη της Αµµοχώστου στην
Κύπρο. Σήµερα για άλλη µία φορά η πόλη της Αµµοχώστου υποφέρει από την απόφαση της Τουρκίας για την επέκταση της
άδειας εισόδου στο παραλιακό µέτωπο των Βαρωσίων. Η απόφαση αυτή συνιστά για άλλη µία φορά κατάφωρη παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου εκ µέρους της Τουρκίας.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνάµε. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε την πλήρη συµπαράσταση και στήριξη της Ελλάδας στην
Κύπρο. Η Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνει τη φωνή της µαζί µας και καλεί την
Τουρκία να συµµορφωθεί µε τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και να επιστρέψει τα Βαρώσια στους νόµιµους κατοίκους τους.
Όπως επιθυµούµε ένα καλύτερο µέλλον για τις πόλεις µας, για
τα παιδιά µας και υιοθετούµε το σηµερινό νοµοσχέδιο γι’ αυτόν
το σκοπό, έτσι επιθυµούµε ένα καλύτερο µέλλον για τις πόλεις
στην Κύπρο, για τα παιδιά των Κυπρίων, για τα παιδιά όλων µας.
Οι βιώσιµες πόλεις είναι πρωτίστως πόλεις ειρηνικές, που λειτουργούν βασισµένες στις αρχές του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτές τις πόλεις δικαιούµαστε όλοι να ζούµε. Με τη
σκέψη µας στην Κύπρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αυγερινοπούλου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, πενήντα έξι άρθρα και επτά τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο καθώς και το σύνολο.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κυλίσετε
την οθόνη αφής . Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, την τροπολογία,
το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο. Αφού καταχωρίσετε την
ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών
θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 29 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 495/51 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 501/57 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Υπ. Τροπ. 502/58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 489/48 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 499/55 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 507/63 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Βουλ. Τροπ. 510/66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία, σε µόνη συζήτηση,
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
Πίνακας Περιεχοµένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1: Αντικείµενο
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 4: Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά πολιτογράφησης - Τροποποίηση του
άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 6: Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 7: Παραποµπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συµβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 8: Παράβολο για την πολιτογράφηση οµογενών που
διαµένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 9: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνου πολιτογραφηµένου που διαµένει στη χώρα
Άρθρο 10: Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης Ιθαγένειας –
Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 11: Αµφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 12: Διάθεση εσόδων από παράβολα - Τροποποίηση του
άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Άρθρο 13: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Άρθρο 14: Αναδιάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
Άρθρο 15: Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
Άρθρο 16: Δαπάνες οργανικών µονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 17: Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραµµατεία
Ιθαγένειας
Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 19: Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 20: Πεδίο εφαρµογής, προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαδικασία επιλογής
Άρθρο 21: Διαδικασία επιλογής
Άρθρο 22: Θητεία
Άρθρο 23: Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 24: Ειδικές ρυθµίσεις για προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών
αναγκών
Άρθρο 25: Ρυθµίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 1069/1980
Άρθρο 26: Ρύθµιση θεµάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ
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– Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020
Άρθρο 27: Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν.
3845/2010
Άρθρο 28: Ρυθµίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιµελητηρίων της Χώρας
Άρθρο 29: Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού για
τον καθορισµό των σχολικών µονάδων, των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Άρθρο 30: Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007)
Άρθρο 31: Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. µε
σχέση Ι.Δ.Α.Χ.
Άρθρο 32: Ρυθµίσεις αναφορικά µε τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21
του ν. 4369/2016
Άρθρο 33: Ρυθµίσεις αναφορικά µε αιτήµατα φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994
Άρθρο 34: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και
προσωπικού γραµµατειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δηµοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. –
Τροποποίηση του άρθρου 12 του
ν. 4590/2019
Άρθρο 35: Ρυθµίσεις για την κινητικότητα
Άρθρο 36: Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε
γονείς Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 37 Ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσιακών Συµβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Άρθρο 38: Παράταση της διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 39: Ειδικοί Σύµβουλοι - Επιστηµονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ - Τροποποίηση της παρ. 7 άρθρου 163
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 40: Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και
β’ βαθµού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθµού
Άρθρο 41: Ρυθµίσεις για την ωρίµανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ
Άρθρο 42: Ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Άρθρο 43: Υπηρεσίες Δόµησης (ΥΔΟΜ)
Άρθρο 44: Ρυθµίσεις για την µείωση µισθωµάτων ακινήτων σε
κοινόχρηστους χώρους
Άρθρο 45: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθµισης οφειλών δηµοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020
Άρθρο 46: Μεταβατικές ρυθµίσεις για την οικονοµική λειτουργία
των δήµων που συστάθηκαν µε το άρθρο 157 του ν. 4600/2019
Άρθρο 47: Επιχορήγηση δήµων για την αποπληρωµή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωµής
Άρθρο 48: Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Άρθρο 49: Ρυθµίσεις για την κίνηση των οχηµάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών τους προσώπων
Άρθρο 50: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχηµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 51: Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών
χώρων επί δηµοσίου κτήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 44
του ν. 4415/2016
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Άρθρο 52: Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
– Αντικατάσταση του άρθρου 52 του
ν. 4674/2020
Άρθρο 53: Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών
Άρθρο 54: Ρυθµίσεις για την υπαίθρια διαφήµιση
Άρθρο 55: Παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν.
4483/2017
Άρθρο 56: Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών
εντός κοιµητηρίων και ρύθµιση θεµάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών
Άρθρο 57: Ορισµός διοίκησης δηµοτικού νοσοκοµείου
«ΕΛΠΙΣ»
Άρθρο 58: Ζητήµατα υποψηφίων βουλευτών - Τροποποίηση
του π.δ. 26/2012
Άρθρο 59: Ρύθµιση θεµάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
Άρθρο 60: Μέσα ατοµικής προστασίας και µέτρα για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους ΟΤΑ
Άρθρο 61: Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Δήµων
Άρθρο 62: Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Άρθρο 63: Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 64: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 65: Ρυθµίσεις ληξιαρχικής νοµοθεσίας
Άρθρο 66: Ρυθµίσεις για τα αθλητικά σωµατεία
ισθώµατα ακινήτων των ΟΤΑ και σχολικών κυλικείων
Άρθρο 67: Δαπάνες ενταλµάτων γενοµένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 68: Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς και
τα Δίκτυα Δήµων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69: Ρυθµίσεις θεµάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης
Άρθρο 70: Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού καθαριότητας
Άρθρο 71: Ζητήµατα Εθνικού Τυπογραφείου - Τροποποίηση
του άρθρου 1 του ν. 3469/2006
Άρθρο 72: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού
Άρθρο 73: Σύντµηση προθεσµιών για την προκήρυξη θέσεων
ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. Γ4α/ΓΠ54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση
Άρθρο 74: Συµµετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονοµής τίτλου
ειδικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η απλοποίηση των
διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων πολιτών
και η ενίσχυση της δυνατότητας ουσιαστικής συµµετοχής των
πολιτογραφηµένων πλέον Ελλήνων στην πολιτική ζωή της
Χώρας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η µείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειµενικότητας, της
διαφάνειας και της ισονοµίας στη διαδικασία πολιτογράφησης
των αλλογενών αλλοδαπών.

Άρθρο 3
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης –
Τροποποίηση του άρθρου 5Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α’
49) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης
και εξουσιοδοτική διάταξη
1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 5:
α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία,
τον ελληνικό πολιτισµό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού,
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσµών του πολιτεύµατος
της Χώρας.
γ. Να έχει την ικανότητα να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά
στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόµενος τις θεµελιώδεις αρχές
που τη διέπουν.
δ. Να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
της Χώρας, έχοντάς την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.
Για τη διακρίβωση της οικονοµικής ένταξης του αιτούντος λαµβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η
εν γένει οικονοµική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του
απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαµβάνονται υπόψη ιδίως η διαµόρφωση συγγενικού δεσµού µε Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του µε τα ήθη
και έθιµα της ελληνικής κοινωνίας, η συµµετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές οµάδες, δραστηριότητες του
δήµου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκµήρια οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την εξεταζόµενη, κατά
περίπτωση, χρονική περίοδο.»
Άρθρο 4
Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 5Β
Λόγοι ασφαλείας
Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυµεί να γίνει Έλληνας
πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας. Σχετικά µε τη συνδροµή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώµη οι αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.»
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης - Τροποποίηση
του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 33 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή
άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί
αντικειµενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η άδεια διαµονής που
χορηγείται στις περιπτώσεις ατόµων ως στερούµενων αντικειµενικά διαβατηρίου.
β. Έναν από τους αναφερόµενους στην περ. ε’ του άρθρου 5
τίτλους νόµιµης διαµονής σε ισχύ.
γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση
(Π.Ε.Γ.Π.), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νοµίµως επικυρωµένο
και επίσηµα µεταφρασµένο, ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό
που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως
πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πρόσφυγα,
υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
ε. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισµού φόρου των οικονοµικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη
προηγούµενης νόµιµης παραµονής στη χώρα, που απαιτούνται
κατά περίπτωση, µε βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική
υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.
στ. Αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ.
Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόµενο
παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Οµογενείς, κάτοχοι
ιθαγένειας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισµένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για
κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100)
ευρώ.»
2. Ο αιτών µε την αίτηση του παρέχει εξουσιοδότηση στην αρµόδια υπηρεσία να συλλέξει, να επεξεργαστεί, καθώς και να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδοµένα εντός του αρµόδιου φορέα
αποκλειστικά για τους σκοπούς εξέτασης της αίτησής του.
Άρθρο 6
Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση
του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 και το άρθρο 34 του ν.
4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διαδικασία πολιτογράφησης
1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας
καλείται να συµµετάσχει σε γραπτή δοκιµασία, προκειµένου να
πιστοποιηθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’
του άρθρου 5Α. Προϋπόθεση συµµετοχής στη γραπτή δοκιµασία
αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους εκατόν πενήντα (150)
ευρώ. Για την πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου
ανάλογου του Β1στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού
και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισµού
και θεσµών του πολιτεύµατος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεµατικές
ενότητες εξετάζονται µέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεµάτων τουλάχιστον εκατό (100) κειµένων µε τις ασκήσεις τους
ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων
(300) ερωτήσεων-θεµάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα. Η τράπεζα θεµάτων δηµιουργείται και τηρείται µε µέριµνα
και ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και είναι ανοικτή
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σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου
Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεµάτων δύναται να διαµορφωθεί µε τη συµµετοχή του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας.
2. Η συµµετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο
υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1.
Επιτυχηµένο αποτέλεσµα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται τουλάχιστον το ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείµενα
το πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αλλοδαπός δύναται να συµµετάσχει εκ νέου στην εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας του σ’ αυτήν.
Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί µε επιτυχία στην παραπάνω εξέταση χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας
Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση
(Π.Ε.Γ.Π.). Ως προς την εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας η
τράπεζα θεµάτων δύναται να διαµορφωθεί σε συνεργασία µε το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί
το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πιστοποιηθεί µε σωµατική αναπηρία άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για όσους αδυνατούν να συµµετάσχουν σε
γραπτή δοκιµασία λόγω διαγνωσµένης, από τις αρµόδιες µονάδες
διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών µαθησιακών δυσκολιών
του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε µορφής µαθησιακής δυσκολίας, η συνδροµή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του
άρθρου 5Α πιστοποιείται µε προφορική δοκιµασία ενώπιον Ειδικής
Τριµελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν
(1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο,
και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης,
οι οποίοι ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές τους.
4. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π απαλλάσσονται
όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυµνάσιο ή λύκειο της χώρας
που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραµµα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει
µεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράµµατος ελληνικού
ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.
5. Η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, µετά από
την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης µε τα προβλεπόµενα
από τον νόµο δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, καθώς και τη συνδροµή ή µη των τυπικών προϋποθέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Στο πλαίσιο αυτό αναζητεί αυτεπάγγελτα µέσω των ειδικών εφαρµογών που χειρίζεται, το πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου για δικαστική χρήση από την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και απευθύνει ερώτηµα προς τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, περί του εάν συντρέχουν στο πρόσωπο
του αιτούντος λόγοι δηµόσιας τάξης για την απόρριψη του αιτήµατος ή αν ο αιτών τελεί υπό απέλαση. Αν οι οριζόµενες τυπικές
προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο προϊστάµενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. Για τη συνδροµή ή µη των λόγων εθνικής ασφάλειας διενεργείται, εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις, εµπιστευτική αλληλογραφία µε τις
αρµόδιες αρχές ασφαλείας της Χώρας. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς τη συνδροµή ή µη των ανωτέρω λόγων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στο πλαίσιο διερεύνησης της συνδροµής των προϋποθέσεων των περ. γ’ και δ’ του
άρθρου 5Α, καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη, προκειµένου να
διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας και η δυνατότητα συµµετοχής του ως πολίτη
σε αυτήν. Η κλήση του αλλοδαπού γίνεται µε επί αποδείξει αλληλογραφία. Μη εµφάνισή του δικαιολογείται µόνο για λόγους
αντικειµενικής αδυναµίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για τη συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή αν αδικαιολόγητα
ο αλλοδαπός δεν εµφανισθεί σ’ αυτήν, η αίτηση πολιτογράφησης
απορρίπτεται από τον προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
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7. Η συνέντευξη, πρακτικό της οποίας διατηρείται στον φάκελο
του αιτούντος µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο
Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) διενεργείται από τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία ως εισηγητές, µετά από
την ολοκλήρωση της οποίας διενεργείται η συνολική αξιολόγηση
του αιτούντος και συντάσσεται αιτιολογηµένη εισήγηση για την
αποδοχή ή απόρριψη του αιτήµατος πολιτογράφησης. Η απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον
του κατά τόπον αρµόδιου Διοικητικού Εφετείου.
8. Οι οµογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής
οµογενούς και αιτούνται την πολιτογράφησή τους ως διαµένοντες
στη Χώρα, απαλλάσσονται από τη διακρίβωση της συνδροµής των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α’ και β’ του άρθρου
5Α. Εφαρµόζεται όµως και ως προς αυτούς η διαδικασία των παρ.
6 και 7 για τη διακρίβωση της συνδροµής των προϋποθέσεων που
προβλέπονται στις περ. γ’ και δ’ του άρθρου 5Α.
9. Από τη διαδικασία του παρόντος εξαιρούνται οι οµογενείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας καθορίζονται:
α) η διαµόρφωση και η τήρηση της τράπεζας θεµάτων, καθώς
και οι όροι δηµοσιότητάς της,
β) η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης,
καθώς και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις για την
απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.),
γ) ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων,
δ) η πιστοποίηση ειδικών εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια
των εξετάσεων,
ε) οι προδιαγραφές εξέτασης για ειδικές κατηγορίες αιτούντων,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε την οργάνωση
και το περιεχόµενο των εξετάσεων,
στ) τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας των ατοµικών και
συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ύστερα από εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής της
περ. β’ της παρ. 12.
11. Η διοργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. πραγµατοποιείται µε την επικουρία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τα θέµατα εξεύρεσης
κατάλληλων κτιρίων, επιτηρητών και εξεταστών όπως επίσης και
ως προς τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου υλικοτεχνικού
εξοπλισµού.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας συστήνονται:
α) Η οργανωτική επιτροπή µε αρµοδιότητα τη οργάνωση και
διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π, η οποία
έχει τριετή θητεία και ενδεκαµελή σύνθεση. Αποτελείται από τον
Γενικό Γραµµατέα Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, πέντε (5) στελέχη της
Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, τρία (3) στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και δύο (2) εµπειρογνώµονες. Ένα
(1) µέλος της επιτροπής ορίζεται ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ως
γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας.
β) Η επιστηµονική επιτροπή µε αρµοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεµάτων, την ανανέωση
και επιλογή των θεµάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστηµονικά της
αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένης και της διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται
στις ρυθµίσεις του παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής και η σύνθεση της επταµελής. Ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
αναλαµβάνουν οµότιµοι ή εν ενεργεία πρωτοβάθµιοι Καθηγητές
ηµεδαπού ΑΕΙ και τις υπόλοιπες θέσεις ειδικοί επιστήµονες για
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κάθε γνωστικό αντικείµενο, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Ως
γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζηµίωση για τα µέλη των επιτροπών των
παρ. 3 και 12, τους εκπαιδευτικούς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και το
λοιπό προσωπικό που συµµετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης,
διεξαγωγής, διοικητικής υποστήριξης των εξετάσεων, βαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων για τη
λήψη του Π.Ε.Γ.Π..
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του εξέταστρου της
παρ. 1 του άρθρου 6.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής
της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 6.
Άρθρο 7
Παραποµπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή
στο Συµβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 7Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Η παρ. 1 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται, η αρίθµηση των λοιπών παρ. 2 και 3 παραµένει, η παρ.
3 τροποποιείται και το άρθρο 7Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Παραποµπή στον Υπουργό Εσωτερικών
ή στο Συµβούλιο Ιθαγένειας
1. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
2. Σε περίπτωση αµφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας ως προς τη συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό
Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.
3. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών αµφιβάλλει για την ορθότητα της
αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης στις περιπτώσεις που έχει προβλεφθεί η σχετική αρµοδιότητα, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για διατύπωση
γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.»
Άρθρο 8
Παράβολο για πολιτογράφηση οµογενών
που διαµένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
προστίθεται περ. ε’ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής :
«1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο
εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε
έκθεση του, στην οποία περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία
που τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς. Μαζί
µε την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:
α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο (2) Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων.
β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή
άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νοµίµως επικυρωµένο
και επίσηµα µεταφρασµένο ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου αλλοδαπής
αρχής νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο.
ε. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
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Άρθρο 9
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνου
πολιτογραφηµένου που διαµένει στη Χώρα
Το άρθρο 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται
ως εξής :
«Άρθρο 11
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
από τέκνα πολιτογραφηµένου
Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται
γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµηνία
ορκωµοσίας του γονέα του είναι ανήλικο, άγαµο και διαµένει µόνιµα στη Χώρα.»
Άρθρο 10
Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας –
Τροποποίηση του άρθρου 26
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 26
Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης
ελληνικής ιθαγένειας
1. Αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση µετά από την έκδοση απόφασης για τη διαπίστωσή της, κάθε πρόσωπο που ανήκει
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάµου από γονείς που
δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που γεννήθηκε αλλά η ελληνική
τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως µετά τη γέννησή του.
β) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάµου Έλληνα πατέρα µε αλλοδαπή µητέρα πριν
τις 18.7.1982, και
γ) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου, κατά το
ελληνικό δίκαιο, γάµου Ελληνίδας µητέρας µε αλλοδαπό πατέρα
πριν τις 8.5.1984.
2. Όποιος επιθυµεί τη διαπίστωσή της, υποβάλλει αίτηση στην
αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαµονής
του στη Χώρα ή, αν δεν διαµένει σε αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο
του τόπου διαµονής του στην αλλοδαπή. Ο Πρόξενος, αφού διεξάγει έρευνα, ιδίως στα τηρούµενα στην αρχή του προξενικά µητρώα, διαβιβάζει την αίτηση στην αρµόδια Περιφερειακή
Διεύθυνση Ιθαγένειας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο Δήµος στον οποίο επιθυµεί να εγγραφεί ο αιτών.
3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την επικαλούµενη νοµική βάση κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, µετά από έρευνα που
διενεργεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων
της Χώρας για καταχωρήσεις, για την εξακρίβωση των ληξιαρχικών γεγονότων και των δηµοτολογικών εγγραφών που αποδεικνύουν τη συγγένεια µε Έλληνα πολίτη, προβαίνει στην έκδοση
διαπιστωτικής πράξης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
Στην απόφαση ορίζεται και ο Δήµος στο δηµοτολόγιο του οποίου
εγγράφεται ο ενδιαφερόµενος.
5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης κατά
της οποίας χωρεί το δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε το άρθρο
45 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).»
Άρθρο 11
Αµφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 26Α
Αµφισβήτηση ιθαγένειας
1. Όταν δηµόσια αρχή ή φυσικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, αιτιολογηµένα αµφισβητεί την ιθαγένεια ενός προσώπου
ή αµφιβάλλει ως προς την ορθότητα της νοµικής βάσης κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας προσώπου, υποβάλλει αίτηµα επίλυσης
της αµφισβήτησης ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ο Γενικός
Διευθυντής Ιθαγένειας είναι αποκλειστικά αρµόδιος να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση ιθαγένειας µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Ιθαγένειας, δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Αµφισβήτηση
ιθαγένειας υπάρχει όταν:
α) γεννάται αµφιβολία εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι Έλληνας
πολίτης,
β) το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως ανιθαγενής αµφισβητείται αν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια,
γ) ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά γεννάται αµφιβολία ως προς την ορθότητα της νοµικής βάσης κτήσης της.
2. Δεν εγείρεται θέµα αµφισβήτησης, όταν υφίσταται λόγος
ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω µη
συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
3. Πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας της Κεντρικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, κοινοποιεί εγγράφως επί αποδείξει, σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόµενο, ο οποίος
µπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας οφείλει να αποφανθεί µέσα σε έξι (6)
µήνες από τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ιθαγένειας.
4. Το πρόσωπο, του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αµφισβητείται,
εφόσον είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο πολιτών µε κανονική
ενεργό εγγραφή, θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια µέχρι
τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
επί της αµφισβήτησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 12
Διάθεση εσόδων από παράβολα - Τροποποίηση
του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Το άρθρο 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Διάθεση παραβόλων
1. Το σύνολο των εισπραττόµενων εσόδων από τα εξέταστρα
που προβλέπονται για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων
(Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για την αντιµετώπιση των δαπανών της
προετοιµασίας και διενέργειας των εξετάσεων, συµπεριλαµβανοµένων της έκδοσης των αποτελεσµάτων και της κάλυψης του κόστους χορήγησης των Πιστοποιητικών της παρ. 2 του άρθρου 7.
2. Το σύνολο των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα
των αιτήσεων πολιτογράφησης διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασµό και διατίθενται για
τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθµιση
του εξοπλισµού και των πληροφοριακών συστηµάτων, την υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του προσωπικού, την έρευνα και
τις εκδόσεις σχετικά µε την ιθαγένεια, καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τον
ν. 3812/2009 (Α’ 234) και τη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία.»
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Άρθρο 13
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, µε στρατηγικό
σκοπό τον σχεδιασµό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών µονάδων, καθώς και τον συντονισµό, τη διαχείριση και την
εποπτεία των θεµάτων που άπτονται των λειτουργιών των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν. Ο επιχειρησιακός στόχος
της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας συνίσταται στην παροχή οδηγιών προς τις υφιστάµενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της
νοµοθεσίας για την ιθαγένεια.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τις ακόλουθες υποκείµενες οργανικές µονάδες:
α) Την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, και
β) Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
3. Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας προΐσταται Γενικός Διευθυντής κατηγορίας ΠΕ. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας συντονίζει, κατευθύνει και παρακολουθεί τις εργασίες των υπηρεσιακών
µονάδων που υπάγονται σε αυτόν, παρέχει οδηγίες για την ορθή
εφαρµογή της νοµοθεσίας, ασκεί την αρµοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατοµική διοικητική πράξη για τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’
133), καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζει ο Γενικός Γραµµατέας Ιθαγένειας και διατηρεί το δικαίωµα για µεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής αποφάσεων στους
προϊστάµενους των υποκείµενων οργανικών µονάδων.
Άρθρο 14
Αναδιάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α’ 180), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 38 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
2.α. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές
Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης των οργανικών µονάδων της
Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, υπαγόµενο στον Γενικό Γραµµατέα, µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:
αα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόµιµων διαδικασιών από τις
ανωτέρω οργανικές µονάδες, διενεργώντας σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενικού Γραµµατέα.
αβ. Την αξιολόγηση των υφιστάµενων διαδικασιών και πρακτικών των ανωτέρω οργανικών µονάδων, µε σκοπό τον εντοπισµό
τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.
αγ. Την αξιολόγηση του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού,
της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών µονάδων και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
αδ. Τον ανασχεδιασµό, την απλούστευση των διαδικασιών και
τη µείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία µε τις ανωτέρω
οργανικές µονάδες και άλλους φορείς.
β. Στο Αυτοτελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.»
Άρθρο 15
Σύσταση νέων Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ιθαγένειας
1. Συστήνεται Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, µε
έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα την Περιφέρεια Αττικής,
η οποία είναι αρµόδια για τον χειρισµό των θεµάτων ιθαγένειας
των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο

στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύµφωνα µε
τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τα εκκρεµή αιτήµατα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης
στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, των Διευθύνσεων
Ιθαγένειας της Περιφέρειας Αττικής εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.
2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής συγκροτείται
από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων
β) Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων
γ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.
3. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων είναι οι εξής:
α) Το Τµήµα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρµόδιο
ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(Κ.Ε.Ι. - ν. 3284/2004), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 και
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως
για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, και της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β
του Κ.Ε.Ι..
γ) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρµόδιο ιδίως για:
γα) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και
την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµηση και εν γένει διαχείριση του
οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθµισης.
γδ) Την ενηµέρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
γε) Τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων,
καθώς και την αποστολή τους στο Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας
της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. α. Συστήνεται Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και µε χωρική αρµοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η Περιφερειακή
Διεύθυνση διατηρεί τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισµούς της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκτός των
αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 4β’.
β. Συστήνεται Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, η οποία είναι αρµόδια για τον χειρισµό των θεµάτων ιθαγένειας των αιτούντων
αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή
λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα
1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. Τα εκκρεµή αιτήµατα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό
σχολείο των Διευθύνσεων Ιθαγένειας των προαναφερόµενων Περιφερειακών Ενοτήτων εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.
5. Η Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων
β) Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

γ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.
6. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων είναι οι εξής:
α) Το Τµήµα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρµόδιο
ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων
που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως
για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 και την παρ. 3 του
άρθρου 2 του
ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση
των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι. όπως ισχύει.
γ) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρµόδιο για:
γα) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και
την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµηση και εν γένει διαχείριση του
οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας.
γδ) Την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής.
γε) Τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων,
καθώς και την αποστολή τους στο Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας
της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Στις Διευθύνσεις του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στα τµήµατα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Ειδικότερα, στα
Τµήµατα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών
Στοιχείων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ
Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγχωνεύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που αναφέρονται στις υποπερ. αα’ και
ββ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α’
133) στην Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης των συγχωνευµένων
διευθύνσεων διατηρούν τη χωρική τους αρµοδιότητα όπως αυτή
προβλεπόταν από την κείµενη νοµοθεσία.
9. Το προσωπικό των διευθύνσεων της παρ. 8 µεταφέρεται
στις Α’ και Β’ Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Κεντρικής
Μακεδονίας και κατανέµεται σε αυτές µε διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Εσωτερικών.
10. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, όπως
προβλέπονται στους οικείους Οργανισµούς και στο άρθρο 248
του ν. 4555/2018 (Α’ 133), διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητές που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, οργανισµούς της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκτός των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στις παρ. 1
και 4β’ του παρόντος.
Άρθρο 16
Δαπάνες οργανικών µονάδων
του Υπουργείου Εσωτερικών
Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«8.α. Οι δαπάνες των οργανικών µονάδων της παρ. 2 που αποτελούν Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών και ειδικότερα οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και οι
λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη χρήση των κτιρίων και των υποδοµών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στα
οποία στεγάζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, βαρύνουν τις εγκεκριµένες πιστώσεις προϋπολογισµού εξόδων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε µεταφορά ποσοστού επί των
ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόµενου αναλογικά µε βάση τον
αριθµό των υπαλλήλων και τις παραµέτρους κατάρτισης των κτιριολογικών προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, δύο (2)
φορές ετησίως, από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Οι δαπάνες προµηθειών και υπηρεσιών των οργανικών µονάδων της περ. α’, που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία
τους, βαρύνουν τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών), πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ιθαγένειας χωρικής αρµοδιότητας του
τοµέα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών που
βαρύνουν τον προϋπολογισµό εξόδων του, µε µεταφορά πιστώσεων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών).»
Άρθρο 17
Σύσταση οργανικών θέσεων στη
Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας
Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνονται σαράντα δύο
(42) νέες οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:
α. Για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών Ιθαγένειας: επτά
(7) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή
ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
β. Για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Αττικής: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
και τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής.
γ. Για τις ανάγκες της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας: τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, µία (1) θέση ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
δ. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
Αθηνών, Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων: επτά (7) θέσεις ΠΕ
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων και µία
(1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Οι ως άνω οργανικές θέσεις
συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής.
ε. Το σύνολο των νέων οργανικών θέσεων καλύπτεται µέσω
του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, σύµφωνα µε τον ν.
4440/2016 (Α’ 224).
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς των άρθρων 5Α, 6 και 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαθίστανται µε τα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος, αρχίζει από την 1η.4.2021. Έως την 31η.3.2021, οι επιτροπές
πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καλούν σε εξέταση τους αλλογενείς αλλοδαπούς των
οποίων οι σχετικές αιτήσεις εκκρεµούν στις αρµόδιες υπηρεσίες.
2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων,
αιτήσεις πολιτογράφησης για τις οποίες δεν έχουν γνωµοδοτήσει οι αρµόδιες Επιτροπές Πολιτογράφησης εξετάζονται σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία χωρίς την υποχρέωση καταβολής
εξέταστρου από τους αιτούντες αποκλειστικά για την πρώτη
φορά συµµετοχής τους στις εξετάσεις. Στη περίπτωση αυτή, η
εξέταση της αίτησης συνεχίζεται µετά από την προσκόµιση
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Π.Ε.Γ.Π. και ακολουθείται ως προς τη συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5, 6 και 7
του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 7Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 20
Πεδίο εφαρµογής, προϋποθέσεις
συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής
1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλµένοι Σύµβουλοι
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει
στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και
τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος.
2. Στη διαδικασία του παρόντος δεν µπορούν να συµµετάσχουν όσοι δεν µπορούν να διορισθούν ως δηµόσιοι υπάλληλοι
κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’
26).
3. Τα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στη διαδικασία του
παρόντος είναι:
(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής
ή ισότιµο της αλλοδαπής.
(β) Πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κράτους-µέλους
της Ε.Ε. και
(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία στον δηµόσιο
ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Περαιτέρω απαιτούµενα προσόντα αναφορικά µε τις προς
πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 21
Διαδικασία επιλογής
1. Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 γίνεται από πενταµελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δηµοσίου, τα µέλη της οποίας ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές
τους, µε απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή
αποτελείται από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύµβουλο του
Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, (β) έναν (1) νοµικό σύµβουλο του Κράτους, (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (δ) τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (ε) τον Γενικό Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το µέλος της περ.
(β), µαζί µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύονται µε πράξη του
Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Τα µέλη των
περ. (γ), (δ) και (ε) αναπληρώνονται αντιστοίχως από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού
Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον
Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με
απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση
του αναγκαίος αριθµός γραµµατέων της Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε θέµα διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης. Τα
µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε αυτή δεν λαµβάνουν καµία αµοιβή ή αποζηµίωση.
2. Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου
20 λαµβάνονται υπόψη τρεις (3) οµάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα
µοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών:

τριακόσια πενήντα (350) µόρια, (αβ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή αποφοίτηση από την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ):
διακόσια πενήντα (250) µόρια, (αγ) δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔΑ: εκατό (100)
µόρια, (αδ) δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: εκατόν πενήντα (150)
µόρια, (αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45)
µόρια και (αστ) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45) µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να
λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) µόρια.
(β) Μοριοδότηση προσόντων εµπειρίας: Τα προσόντα εµπειρίας µοριοδοτούνται µε δύο (2) µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής εµπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης,
η οποία µοριοδοτείται µε δύο και µισό (2,5) έως έξι (6) µόρια για
κάθε µήνα πραγµατικής εµπειρίας, αναλόγως της συνάφειας
αυτής προς την προς πλήρωση θέση. Για τη µοριοδότηση εµπειρίας µικρότερης του µηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των
ηµερών µε το ένα τριακοστό (1/30) των µορίων ανά µήνα που
αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να
λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εµπειρίας δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) µόρια.
(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δοµηµένης συνέντευξης. Σκοπός της
δοµηµένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη
για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη µοριοδοτείται, σύµφωνα µε πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η
συνέντευξη µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο µε οκτακόσια (800)
µόρια. Η προσωπικότητα λαµβάνει (300) µόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης πεντακόσια (500) µόρια.
3. Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20,
εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π.
η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα
του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύο (2) τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την
ηµέρα που αναγράφεται στην πρόσκληση.
4. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και (β)
από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα
έγγραφα της περ. (β) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αίτησης.
5. Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής:
(α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα
απαιτούµενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιµων υποψηφίων µε βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) της παρ. 2. (γ)
Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών
πινάκων: (γα) αποκλειοµένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισµού και (γβ)
των επιλέξιµων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθµολογίας
τους. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσµία πέντε (5)
ηµερών, προκειµένου να υποβάλουν ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις
εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσµίας οκτώ (8) ηµερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειοµένων και επιλέξιµων υποψηφίων µε τη βαθµολογία τους. (στ)
Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7)
πρώτους σε βαθµολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται µε αποστολή µηνύµατος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει
ο υποψήφιος µε την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή µπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων µέσων. Η ειδοποίηση
αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από
την ηµέρα της συνέντευξης. (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόµενους
υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων,
λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 2,
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τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό.
6. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή µε κοινή απόφαση των
συναρµόδιων Υπουργών ή µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
κατά περίπτωση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων
της παρ. 5.
Άρθρο 22
Θητεία
1. Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 20 είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης
για µια ακόµη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και στέρησης της προσωπικής ελευθερίας
τους, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστικής
απόφασης, έστω και σε περίπτωση απόλυσης µε εγγύηση. Η θητεία µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 20, σε περίπτωση µόνιµης
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας
ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης σε περιπτώσεις: (α) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκηµα, το οποίο µπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία εκτός από το
αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ο υπάλληλος
µπορεί να τίθεται σε αργία, εφόσον έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για το αδίκηµα αυτό, ή (β) αποχρωσών ενδείξεων για µη
σύννοµη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρµόδιου επιθεωρητή.
2. Εάν η θητεία του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 20 λήξει
πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται µεταβατικά,
για χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 21, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά
προσόντα διορισµού και εκκινεί άµεσα η διαδικασία επιλογής
νέου προσώπου.
Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις
1. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής, που δεν
ρυθµίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, καθορίζεται στην πρόσκληση
του Α.Σ.Ε.Π..
2. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται για τις θέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 20 που κενώνονται από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρµογή και µέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 2 του
άρθρου 22.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 24
Ειδικές ρυθµίσεις για προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για κάλυψη παροδικών αναγκών
Ειδικώς στην περίπτωση του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επιτρέπεται να είναι
µέχρι δώδεκα (12) µήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται
έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση
της υποχρέωσης.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού
των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν.
1069/1980
Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστί-
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θενται περ. γ’, δ’, ε’ και στ’, µε αντίστοιχη αναρίθµηση της περ.
γ’ σε ζ’, και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8.α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη
Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, σε κενή
θέση και εφόσον δεν υπάρχει µε µεταφορά της θέσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν.
2307/1995 (Α’ 113), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη
Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για
ένα (1) ακόµα έτος.
γ. Επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., µετά
από αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και,
εφόσον δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης, µε την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα,
µε απόφαση των αρµόδιων προς διορισµό οργάνων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των
διοικητικών συµβουλίων των επιχειρήσεων.
δ. Επιτρέπεται, µετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου
Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγµένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συµβιούντος κατά την
έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή προσώπου µε
α’ βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι
υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε
περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένη και
να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσµος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται µε απόφαση του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι
αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα.
ε. Επιτρέπεται µετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου
Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή όπου
υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συµβιών/ούσα υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ., µε
απόφαση των αρµόδιων για τον διορισµό οργάνων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης
δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, µετά το πέρας των
οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήµατος του υπαλλήλου
για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίµησης των
υπηρεσιακών αναγκών.
στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης,
καθώς και οι αµοιβαίες µετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισµούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
ζ. Οι ανωτέρω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του
ν. 4440/2016 (Α’ 224).»
Άρθρο 26
Ρύθµιση θεµάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4662/2020
1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε’ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) προβλεπόµενες περιπτώσεις
πρόσληψης, συµπεριλαµβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού
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ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ειδικότητας χειριστών µηχανηµάτων έργου διάρκειας σύµβασης που δεν υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών,
στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.»
Άρθρο 27
Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του ν. 3845/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65),
προστίθεται περ. ζ’, ως εξής:
«ζ. Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να διαλειτουργεί µε το πληροφοριακό
σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«ΕΡΓΑΝΗ», προκειµένου να λαµβάνει δεδοµένα για την απασχόληση των απογεγραµµένων, µε σκοπό την πληρότητα των καταχωρηθέντων σε αυτό στοιχείων απασχόλησης, καθώς και µε
οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστηµα του Δηµοσίου κρίνεται απαραίτητο.»
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις κινητικότητας για το προσωπικό
των Επιµελητηρίων της Χώρας
Στην παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) υπάγεται
το σύνολο των Επιµελητηρίων της Χώρας.
Άρθρο 29
Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού
για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων,
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι
ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό α) των σχολικών µονάδων
και β) των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας ίσης µε το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από
τους οικείους δήµους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της
υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών για το
προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για το προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για
κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από τον προυπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό
της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι ως άνω συµβάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στον µέγιστο
επιτρεπόµενο αριθµό των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019
(Α’ 50) και δεν υπάγονται
στις διατάξεις του
ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται
δε, η µετατροπή τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1
του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εφαρµόζεται και
για τις συµβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών ρυθµίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της
σύµβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της
παρούσας.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαµβάνεται µε
βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις

των οικείων δήµων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών (Β’ 3324).»
Άρθρο 30
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
Στο άρθρο 57 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), προστίθενται
παρ. 5 και 6 ως εξής:
«5. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας,
λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της
εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής,
αναλαµβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας
και αποθεραπείας του υπαλλήλου από τον φορέα στον οποίον
υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριµένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό
ασφαλιστικό φορέα µε ατοµικό ή οµαδικό ασφαλιστήριο.
β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίµου υπαλλήλου που εµπίπτει στην
περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή υπαλλήλου
που έχει εξαντλήσει τη δικαιούµενη αναρρωτική άδεια, η απουσία
για τον λόγο της περ. α) αποτελεί δικαιολογηµένη αναρρωτική
άδεια που αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Η
ως άνω αναρρωτική άδεια χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές για
όλο το χρονικό διάστηµα απουσίας του υπαλλήλου µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος για τη θεµελίωση δικαιώµατος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρµόζονται
οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και
Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 31
Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ.
µε σχέση Ι.Δ.Α.Χ.
Οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) και της
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) εφαρµόζονται και
στις υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του προηγούµενου
εδαφίου η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας που αποτελεί
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, χορηγείται υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και της παρ.
2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται µε
τη µισθοδοσία της, ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως κάθε
φορά καθορίζεται µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας. Η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας των προηγούµενων εδαφίων χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν
ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τον ίδιο λόγο.
Άρθρo 32
Ρυθµίσεις αναφορικά µε τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν.
4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19
και 21 του ν. 4369/2016
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίστανται οι περ.
β’ και δ’ της παρ. 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. Α’ της
παρ. 3 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 διαµορφώνονται ως εξής:
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«2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε
έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης
των υπαλλήλων και των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέσω ειδικής πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.
β) Η προθεσµία της περ. α’ ισχύει και για τους αξιολογητές που
αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον
µήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης
συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση,
όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός,
ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, το µονοµελές
όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης
ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, µπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης
και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας
και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση
τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέχρι και
εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους.
δ) Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του προϊσταµένου
που ενεργεί ως µοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης
συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε
χρέη αναπληρωτή προϊσταµένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και
όταν δεν υπάρχει νόµιµος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης
συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άµεσο προϊστάµενο του αξιολογητή.
ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της
περ. γ’ της παρ. 2, σε καµία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση
αξιολόγησης για χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι (6) µηνών.
στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταµένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού
ή Διοικητικού µεριµνά για τον ορισµό των αξιολογούµενων και των
αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης.
Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συµπληρώνονται και µε πρωτοβουλία του αξιολογούµενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για την
αξιολογική περίοδο του έτους 2017, µε απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστηµα,
κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιµέρους
φάσεις αυτής.
3. α) Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης
είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµµελής ή µη ορθή συµπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού µεριµνά για
την αρµοδίως ορθή συµπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας
των εκθέσεων.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρµόδια
υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο
που αφορά.
γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιηµένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να
ζητεί οποτεδήποτε από την αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαµβάνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση
ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν.
4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει
τον υπάλληλο προκειµένου να συζητήσει µαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για
τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής µονάδας,
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στην οποία υπηρετεί. Η ηµεροµηνία της συµβουλευτικής συνέντευξης σηµειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης µε
σήµανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούµενος ζήτησε προθεσµία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του,
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου µε µέσο όρο βαθµολογίας της έκθεσης µικρότερο του εξήντα (60) συµπληρώνονται
υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα
µέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούµενος, ο προϊστάµενος που τον αξιολογεί, στο µέτρο των αρµοδιοτήτων του,
και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι απόψεις αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαµβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνονται υπόψη
υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόµενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει
στην έκθεση αξιολόγησης τα µέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειµένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την
απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόµενη υποχρέωση, η
παράλειψη αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσµενές
στοιχείο από τον προϊστάµενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.»
3. Στο άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 καταργούνται και προστίθενται παρ. 5 και 6 και το
άρθρο 21 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραµµατεία Υπουργείου
µε απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή δηµόσια
υπηρεσία µε απόφαση του προϊσταµένου της, σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, σε κάθε Περιφέρεια µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και σε κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού,
έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και έναν
προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλον
φορέα µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, προϊστάµενους Γενικής
Διεύθυνσης, από τον οικείο ή από άλλους φορείς.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού. Η επιλογή του µέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα εκτός του Προέδρου
γίνεται µε δηµόσια κλήρωση. Για την επιλογή του µέλους που προέρχεται από άλλον φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δηµόσια κλήρωση µεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται
από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Με όµοια απόφαση µπορεί
να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης
στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού του
οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου
και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των µόνιµων υπαλλήλων ή των
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωµατείου, του οποίου ο αξιολογούµενος είναι
µέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Οι φορείς που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο
υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον
οποίο εποπτεύονται.
Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθµού η Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης συνιστάται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε
νοµό για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθµού µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊστάµενου Διεύθυνσης προερχόµενου
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από άλλον φορέα κατόπιν επιλογής σύµφωνα µε τη διαδικασία του
πέµπτου εδαφίου της παρ. 1. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και
για τους Δήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Ειδικά για τους ΟΤΑ
α’ βαθµού το σύστηµα αξιολόγησης του παρόντος νόµου εφαρµόζεται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του.
Για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
συγκροτείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου αυτών µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόµενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου
της παρ. 1.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η βαθµολόγηση των εκθέσεων
αξιολόγησης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5
του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων των άρθρων 17 παρ. 12, 18 παρ. 12 και 20.
3. Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, προϊστάµενοι Διευθύνσεων, από τους οποίους
υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλλον φορέα µε τη διαδικασία
του πέµπτου εδαφίου της παρ. 1. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάµενοι Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα
που τους εποπτεύει. Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, το οποίο ακόµη δεν έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι των
εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
του φορέα που τους εποπτεύει.
4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταµένων που έχουν αξιολογηθεί από µέλος της Επιτροπής, το συγκεκριµένο µέλος κωλύεται
να συµµετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέµατος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της
εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου
εντός εξαµήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των µελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης
που λήγει εντός του ως άνω εξαµήνου.
6. Η θητεία των µελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται
εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της θητείας.»
4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.
4369/2016 (Α’ 33), εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο της
εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 2016, 2017 και
2018 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο τους σύµφωνα µε
το κατωτέρω χρονοδιάγραµµα: α) Αξιολογική περίοδος ετών 2016
και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020. β) Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31 Μαρτίου
2021. Η θητεία των µελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης
που δεν έχουν ολοκληρώσει το ως άνω έργο παρατείνεται µέχρι
της ολοκλήρωσης αυτού. Φορείς που δεν έχουν συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούνται να προβούν στη συγκρότηση αυτής εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και στην άµεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Τα ανωτέρω χρονοδιαγράµµατα ισχύουν και στην τελευταία αυτή περίπτωση. Οι
εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του
ν. 4369/2016 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021.

β) Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
“12. Oι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται µε απόφαση του
ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε
συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα για διορισµό. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για
διορισµό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου ή διαπίστωσης µη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισµού
ή µη αποδοχής του διορισµού από µέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αµελλητί στο ΑΣΕΠ, προκειµένου το τελευταίο
να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται
δεκτό το αίτηµα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση που
υποβάλλεται µετά τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(χρόνος ισχύος των πινάκων διοριστέων, σύµφωνα µε την παρ. ζ’,
υποπαρ. ζ5, περ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α’ 222).»
γ) Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου ή
διαπίστωσης µη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισµού ή µη
αποδοχής του διορισµού από µέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, διατίθεται για διορισµό
ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο
οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίµησής του τον συγκεκριµένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών
υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό του ή κωλυθεί ο διορισµός του λόγω
έλλειψης νόµιµης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.»
2. Αιτήµατα φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως
31.12.2010 και θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά µετά τη
συµπλήρωση τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της τελευταίας απόφασης κατανοµής του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), µε την οποία ολοκληρώνεται η
κατανοµή του συνόλου των διατιθεµένων προς διορισµό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισµούς, για
τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανοµής, η
προθεσµία υποβολής αιτήµατος ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη
δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων µε τις οποίες οι διορισµοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την
υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανοµής.
3. Η εξέταση αιτηµάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν:
α) Σε προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί µετά την 1η.1.2011 και
έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται µε βάση τις παρούσες διατάξεις.
β) Σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010
και έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνεται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά
τον χρόνο υποβολής των αιτηµάτων αυτών. Η παρ. 2 του άρθρου
62 του ν. 4674/2020, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη
προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται.

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις αναφορικά µε αιτήµατα φορέων
για αντικατάσταση-αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994

Άρθρο 34
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ
και προσωπικού γραµµατειακής, διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής
Στελεχών του Δηµοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4590/2019

1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) επέρχονται τροποποιήσεις, ως εξής:
α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 17 του
ν.
2190/1994, που προστέθηκε µε την παρ. 1α) του άρθρου 62 του
ν. 4674/2020 (Α’53), καταργείται.

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4590/2019 (Α’ 17) εξακολουθούν να ισχύουν για τα έτη 2021 και 2022.
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
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ν. 4590/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το προσωπικό που υποστηρίζει γραµµατειακά, διοικητικά
και τεχνικά την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δηµοσίου και
το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών
ή του ΑΣΕΠ.»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήµων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάµου, Δυτικής Σάµου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας
Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάµης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συµµετοχής του στους κύκλους
κινητικότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του ν.
4440/2016 (Α’ 224) µέχρι την πλήρωση των προβλεπόµενων
κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω
Δήµων, σε ποσοστό 90%.
2. Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει
οργανικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Xώρας από τις
διαδικασίες συµµετοχής του στον κύκλο κινητικότητας έτους
2020 που θα διενεργηθεί µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν. 4440/2016).
Άρθρο 36
Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις
σε γονείς Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α55/11-3-2020), όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα Άτοµα
Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών,
στα οποία λόγω υποκείµενου νοσήµατος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δοµές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3,
να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσης της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των περ. α ‘ και β’
του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας
των δοµών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 37
Ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Υπουργείου Υγείας –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007
Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.
3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει συµπληρωθεί µε την παρ. 3α του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Σε κάθε Υπουργείο, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, σε
κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραµµατεία, µε απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µε
απόφαση του Συντονιστή της, και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό
του Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού συνιστάται Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή προϊσταµένων
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και
Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και β) για τη διεξαγωγή
των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των
προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονά-
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δας. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου ή τον
προϊστάµενο της αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα
του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου,
β) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής µονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν
προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρµόδιο Υπουργό,
γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
δ) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού µπορεί να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής
στους εποπτευόµενους φορείς των Υπουργείων. Γραµµατείς των
Σ.Ε.Π. και οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του
οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ µε Α’ βαθµό.
Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο, αρµόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις
αντικειµενικής αδυναµίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που
αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα
Σ.Ε.Π. των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται µε απόφαση του
Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής και αποτελούνται από έναν (1) Αντιπρόεδρο ή έναν (1) εκ των Βοηθών
Συνηγόρων του Πολίτη ή µέλος της οικείας αρχής ως Πρόεδρο,
ένα (1) µέλος της οικείας αρχής ή έναν (1) εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως µέλος, έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δύο (2) µέλη του
Α.Σ.Ε.Π..
Ειδικά για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή συµµετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συστήνεται, σε κάθε
Υγειονοµική Περιφέρεια, Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο: για α) την επιλογή προϊσταµένων
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και
Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και β) τη διεξαγωγή των
δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των
προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.. Το Συµβούλιο είναι πενταµελές, συγκροτείται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του
Υπουργείου Υγείας και αποτελείται από:
αα) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους,
αβ) έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του,
αγ) έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή
Υ.Πε.,
αδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Υγείας ή έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1)
Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Πρόεδρος του Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων ορίζεται, µε την ανωτέρω
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας,
ένα από τα δύο µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Ως Γραµµατείς των Σ.Ε.Π. και
αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε Α’
βαθµό που υπηρετούν σε Υγειονοµική Περιφέρεια, µετά από πρόταση του Διοικητή της κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Το Σ.Ε.Π. του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται
από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Οικονοµικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
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γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και
δ) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ»
Άρθρο 38
Παράταση της διάρκειας του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
1. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 229 του
ν. 4635/2019
(Α’ 167) µέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολουµένων για την παροχή
των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό
διάστηµα, παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι τη δηµοσίευση
του διορισµού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά
για την προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρµογή διατάξεις για την
πρόσληψη επιτυχόντων µε προσωρινούς πίνακες. Με τη δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού, οι συµβάσεις ορισµένου
χρόνου του προηγούµενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και
αζηµίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
2. Η χρηµατοδότηση και υλοποίηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του
Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση, που
υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α’ 30)).
3. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Η ισχύς του παρόντος
άρθρου άρχεται από την 1.10.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 39
Ειδικοί Σύµβουλοι - Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ - Τροποποίηση της
παρ. 7 του άρθρου 163 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Η παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Το έργο των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών Συνεργατών
και των Επιστηµονικών Συνεργατών δεν είναι ασυµβίβαστο µε την
ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατός
τους είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συµβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστηµονικού
Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυµβίβαστα
της παρούσας, µε ανάλογη εφαρµογή της περ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 29 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήµου, οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και
οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούµενο
τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, µπορούν να συντάσσουν
χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µελέτες και τεύχη διαγωνισµών για
έργα, υπηρεσίες και προµήθειες του Δήµου.»

Άρθρο 40
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθµού
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 72
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου της, τον
κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού και
ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την
πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο
έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήµου. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήµου.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό του Δήµου, καθώς και τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απολογισµούς, ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγµένων των νοµικών
προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του
πάσης φύσεως προσωπικού του Δήµου, συµπεριλαµβανοµένων
των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής.
ε) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήµου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα για την υλοποίησή του.
Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της
Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο, σε
ειδική συνεδρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε έτους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του Δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου
συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση
νοµοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και αποφασίζει
για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του
δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του
δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης
ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα
πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.
θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε
είδους προγραµµατικών συµβάσεων και συµβάσεων του άρθρου
12 του ν. 4412/2016.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες
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(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι
άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το δηµοτικό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών
παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις
οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου. Η
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των
προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.
ια) Αποφασίζει για:
i. Τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του δήµου για εκτέλεση
υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του
δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση
ήταν επιβεβληµένη ή όχι,
ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης,
σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή
ή τον δήµαρχο, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το
έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Δ.9
του
ν. 4336/2015 (Α’ 94),
ιβ) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση
προς το δηµοτικό συµβούλιο.
ιγ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών
αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη της περ. v’ της παρ.
1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται
τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις
αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονοµική επιτροπή κάθε
δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήµο δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η
κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114).
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις,
κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων.
iii. Τη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την
παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης
αποζηµίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και µέσων
προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου
259 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών
και δωρεών προς τον Δήµο.
ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων του Δήµου.
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτή-
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σεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο
και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν.
4722/2020 (Α’ 177).
2. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαµβάνεται οµόφωνα, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της
αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει περαιτέρω αρµοδιότητες στην Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή, δια µέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση πεπραγµένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.»
2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές
αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου της, τον
κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού και
ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την
πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο
έκθεση προς το περιφερειακό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η
έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό της Περιφέρειας και τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απολογισµούς, ετήσια προγράµµατα
δράσης και τις εκθέσεις πεπραγµένων των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του
πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής.
ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και έχει
την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώνει το περιφερειακό
συµβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε
έτους.
στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων
αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44
του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών της Περιφέρειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους της Περιφέρειας για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους,
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται
στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα
επιχορήγησης.
η) Αποφασίζει για τη σύναψη την έγκριση των όρων και τη σύ-
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ναψη κάθε είδους προγραµµατικών συµβάσεων και συµβάσεων
του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση
δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του
ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση
δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις
οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και της Περιφέρειας. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει
και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συµβούλιο.
ι) Αποφασίζει για:
i. τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών
και των περιφερειακών συµβούλων, εκτός της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις
επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή µέλος του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς
προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι,
ii. την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης,
σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή
ή τον Περιφερειάρχη, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής
µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαρ. Δ.9
του
ν. 4336/2015 (Α’ 94),
iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου
εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή
της,
iv. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,
τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας
ή δηµόσιους υπαλλήλους.»
ια) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση
προς το περιφερειακό συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι
δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για
τα συµφέροντα του δήµου και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114).
ιγ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών
και δωρεών προς την Περιφέρεια.
ιδ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων της Περιφέρειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ιε) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς την
Περιφέρεια και αποφάσεων ένταξης πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
2. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαµβάνεται οµόφωνα, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της
αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία, το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει
περαιτέρω αρµοδιότητες στην Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερειακό συµβούλιο, δια µέσου του Προέδρου της, µε την υποβολή έκθεσης
πεπραγµένων ανά εξάµηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήµους
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό
και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρµοδιοτήτων του δήµου
σχετικά µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και
την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για τον σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες.
Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του Δήµου,
αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία,
αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώµη του προέδρου της οικείας δηµοτικής κοινότητας, θέσεων στάθµευσης στους δικαιούχους κατοίκους, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τις
κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου ή µε βάση ισχύον σύστηµα
ελεγχόµενης στάθµευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
αε. τον καθορισµό ή αναπροσαρµογή των τελών, δικαιωµάτων
και γενικώς των εσόδων των δηµοτικών κοιµητηρίων και των
ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’
225),
αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την
παραχώρηση ή παράταση του δικαιώµατος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώµατος χρήσης τάφων
τριετούς ταφής.
β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:
βα. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
ββ. τα θέµατα εφαρµογής των σχεδίων πολεοδοµικού (ρυθµιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων,
χρηµατοδότησης
προγραµµάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής
αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε
χρήµα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόµησης, και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α’ 124), και κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών µε το αντικείµενο αρµοδιοτήτων,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώµης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α’
του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού
Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη µορφή ρύθµισης του χώρου,
βθ. ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για την ωρίµανση έργων
και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων
από τους ΟΤΑ
1. α. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής µπορεί να συντάσσει
µελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του
Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Για όσους
έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του
ελεύθερου επαγγέλµατός τους είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση
των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως τακτικό προσωπικό του
νοµικού προσώπου.»
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’
104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παρούσας µπορεί να συντάσσει µελέτες
έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών,
κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταµένου
της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4722/2020 (Α’177), καταργείται.
3. α. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραµµατική σύµβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον
δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, µετά από τη σχετική
απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής και πάντως πριν
από τη σύναψη αυτής.
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του
ν.
4555/2018 (Α’ 133) καταργείται.
4. Προτάσεις ΟΤΑ α’ βαθµού για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση πράξεων από προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από
εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες υπεβλήθησαν
έως τη δηµοσίευση του άρθρου αυτού µε αποφάσεις των οικείων
δηµοτικών συµβουλίων, λογίζονται ως υποβληθείσες νοµίµως και
εξετάζονται σύµφωνα µε όσα ισχύουν.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
(Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισµοί») είναι ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος. Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισµών είναι,
ιδίως: α) η από κοινού µε τους ΟΤΑ εφαρµογή της αναπτυξιακής
πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της
διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, µέσω της επιστηµονικής, συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής, δ) η υλοποίηση δράσεων
και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης
της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή
υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των
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ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρµοδιοτήτων και ζ) η
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα και η εφαρµογή των σχετικών πολιτικών. Η
περιοχή παρέµβασης των Αναπτυξιακών Οργανισµών καθορίζεται µε το οικείο καταστατικό.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών µετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων. Είναι επίσης δυνατή η
συµµετοχή των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσµων Δήµων, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων
κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της συµµετοχής ιδιωτών. Στο µετοχικό
κεφάλαιο µπορούν να συµµετέχουν και φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, επιστηµονικοί φορείς, επιµελητήρια, φορείς
συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονοµικών συµφερόντων, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, υπό
την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό µικρότερο του τρία τοις εκατό (3%). Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες και
οι δήµοι µε πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, µπορούν
να συστήσουν µονοµετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισµό, εισφέροντας το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί διοικούνται από διοικητικό
συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Εξαιρουµένου του
Προέδρου, ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, δεν µπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των
δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων των µετόχων ΟΤΑ. Πλην
των µελών του προηγούµενου εδαφίου, τα λοιπά µέλη του συµβουλίου δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζονται στο
οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία στον σχεδιασµό, την
εκτέλεση/εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων και την επιχειρηµατική, οικονοµική και γενικότερα βιώσιµη ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Έως 30.4.2021, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους
και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων
δήµων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη
συµµετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Οι αποφάσεις
αυτές λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
του οικείου συµβουλίου. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες
των ΟΤΑ και δίκτυα δήµων ή περιφερειών που µετατρέπονται σε
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς οφείλουν να προσαρµόζουν τη µετοχική τους σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά τη µετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισµό, οι
τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, και δίκτυα που λειτουργούν και δεν µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, συνεχίζουν να
λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, υπό
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρµογή τα άρθρα 3
και 4.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών
Οργανισµών και να ορίζονται τα αποφαινόµενα όργανα για τις
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δηµόσιες συµβάσεις, κατά τον ν. 4412/2016.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. α. Για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των επιχειρήσεων
ΟΤΑ που λειτουργούν µε τη µορφή της αναπτυξιακής ανώνυµης
εταιρείας ΟΤΑ κατά την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και των δικτύων δήµων και περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010
(Α’ 87), έχουν εφαρµογή οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»
7. α. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4674/2020 καταργείται.
β. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Στη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρων 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 83), καθώς και
συµβάσεων οριζόντιας συνεργασίας του άρθρου 12 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), µε τον Δήµο Αθηναίων και µε άλλες αναθέτουσες αρχές για την παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής.»
γ. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Οι αµοιβές που λαµβάνει από την παροχή υπηρεσιών στον
Δήµο Αθηναίων και σε άλλους φορείς.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.
4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακόσιες
(500) ονοµαστικές µετοχές των χιλίων (1.000,00) ευρώ η καθεµία,
αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήµου Αθηναίων.»
ε. Η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται,
ως εξής :
«2. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού των Αναπτυξιακών Οργανισµών εφαρµόζονται και στον φορέα «Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο
Α.Ε.».
Άρθρο 43
Υπηρεσίες Δόµησης (ΥΔΟΜ)
Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 376 του
ν. 4700/2020
(Α’ 127), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Λειτουργία Υπηρεσιών Δόµησης (ΥΔΟΜ)
1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες
που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήµο συστήνεται και
λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήµους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε επίπεδο Τµήµατος. Η δοµή και οι
οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η
ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134).
2. α. Οι Υπηρεσίες Δόµησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, έναν αρχιτέκτονα µηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόµο µηχανικό, έναν πολιτικό µηχανικό και έναν µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόµος µηχανικός µπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από
αρχιτέκτονα ή τοπογράφο µηχανικό µε µεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδοµία και ο αγρονόµος τοπογράφος από πολιτικό µηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες
Δόµησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις
εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, συµπεριλαµβανόµενων υποχρεωτικά
των ειδικοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
β. Στην κατά την περ. α’ στελέχωση, προσµετράται το πάσης
φύσεως απασχολούµενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης

εργασίας του, συµπεριλαµβανόµενου του προσωπικού της παρ.
2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
3. α. Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους η Αποκεντρωµένη Διοίκηση
διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το
οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική
Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
β. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, µε ευθύνη του οικείου δηµάρχου οι αρµοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται µε συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής συνεργασίας µε δήµους
και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’87).
4. Η εφαρµογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα εφαρµογής της
πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι
υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρµόδια για τη πολεοδοµία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήµατα νοµιµότητας επί των πράξεων αυτών, ενηµερώνει το οικείο Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη
διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν
τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήµους της χώρας από
1ης.11.2020. Εφόσον έως την 1η.11.2010 δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν µε την ελάχιστη στελέχωση
της παρ. 2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β’της παρ.
3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.»
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις για τα µισθώµατα ακινήτων
σε κοινοχρήστους χώρους και δηµόσια σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), νοούνται ως επαγγελµατικές και οι µισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δηµοτικών
κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυµναστηρίων, τα
οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός
κτιρίων τα οποία στεγάζουν δοµές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
2. α. Τυχόν οφειλές από µισθώµατα σχολικών κυλικείων για το
σχολικό έτος 2019-2020 µπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης
του δηµοτικού συµβουλίου, στην οποία ορίζονται το ελάχιστο
ποσό κάθε δόσης, ο χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα. Οµοίως, για το σχολικό έτος 2020-2021, µε
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η µείωση του
ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων
έως σαράντα τοις εκατό (40%).
β. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 132 του
ν.
4692/2020 (Α’ 111) αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 132
διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισµού, συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή
Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης
του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις
30.6.2020.
β. Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή η εκ µέρους του µισθωτή
πρόωρη λύση συµβάσεων µίσθωσης κυλικείων δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς
την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκµισθωτή.»
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Άρθρο 45
Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία
ρύθµισης οφειλών δηµοτικών επιχειρήσεων –
Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 123 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.»
Άρθρο 46
Μεταβατικές ρυθµίσεις για την οικονοµική λειτουργία των
Δήµων που συστάθηκαν µε το άρθρο 157
του ν. 4600/2019
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019
(Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισµών των
τριών (3) πρώτων οικονοµικών ετών από τη σύσταση των νέων
Δήµων, παρέχεται η δυνατότητα µη ισοσκέλισης των εσόδων και
δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά
τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα έχει εφαρµογή και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και τους συνδέσµους των συνιστώµενων δήµων, καθώς
και στα δηµοτικά ιδρύµατα.»
3. Σε περίπτωση µη απόδοσης των χρηµατικών διαθεσίµων ή
οφειλόµενων ποσών από υπόχρεο Δήµο, κατά την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 156 και 157 του ν. 4600/2019 (Α’43) και του
άρθρου 18 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αυτά µπορούν να παρακρατούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά
από διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και να αποδίδονται στον δικαιούχο Δήµο.
Άρθρο 47
Επιχορήγηση Δήµων για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωµής
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 233 του ν. 4635/2019
(Α’ 167) αντικαθίσταται µε νέα εδάφια, ως εξής:
«Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καθίστανται
τελεσίδικες έως 31.10.2020, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν
αξιώσεις
από διαδοχικές συµβάσεις κατά το άρθρο 11 του
π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισµού προστίµων, οι δήµοι µπορούν να επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα έως ογδόντα εκατοµµυρίων
(80.000.000) ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής
Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε
τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρείται στο
ίδιο Ταµείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή
η αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος.»
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των Δηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. α. Εφόσον στις περ. 1 και 2 ο δήµαρχος ορίσει άλλον δηµοτικό σύµβουλο ως Πρόεδρο της επιχείρησης, δεν κωλύεται να
συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο ως αιρετός εκπρόσωπος της
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παράταξής του. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί
τη θητεία του δηµοτικού συµβουλίου και, σε κάθε περίπτωση,
λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες από τη συγκρότηση του νέου
δηµοτικού συµβουλίου.
β. Συγκροτήσεις διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης της δηµοτικής περιόδου 2019-2023, οι οποίες έλαβαν χώρα τηρουµένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1, θεωρούνται νόµιµες.»
Άρθρο 49
Ρυθµίσεις για την κίνηση των οχηµάτων
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των νοµικών τους προσώπων
Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. α. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχηµάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων από τους Συντονιστές, των οχηµάτων των ΟΤΑ β’
βαθµού από τους Περιφερειάρχες και των οχηµάτων των ΟΤΑ α’
βαθµού από τους Δηµάρχους, αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας,
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης.
β. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχηµάτων Υπηρεσιών τους από
τους Αντιπεριφερειάρχες, τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου
και τους Εκτελεστικούς Γραµµατείς Περιφερειών και τους Αντιδηµάρχους, τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, τους προέδρους
των τοπικών κοινοτήτων και τους Γενικούς Γραµµατείς Δήµων,
ύστερα από έγκριση του οικείου περιφερειάρχη ή δηµάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη
κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.
γ. Η οδήγηση των οχηµάτων των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθµού από το προσωπικό τους και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του αρµοδίου
οργάνου, όπως ορίζεται στο οικείο καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς λόγους.»
Άρθρο 50
Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχηµάτων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 του ν. 4325/2015 (Α’ 47)
και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 251/1976
(Α’ 19), για επιβατικά και φορτηγά οχήµατα, µηχανήµατα έργου
και λοιπά τροχοφόρα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την
1η.1.2010, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή τους, οι
τελευταίοι µπορούν έως την 31η.12.2020, να υποβάλουν αίτηση
διαγραφής αυτών από το οικείο Μητρώο Αδειών, µε την προσκόµιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήµατος ή εισήγηση της
υπηρεσίας η οποία θα επικυρωθεί µε την απόφαση της οικείας
Οικονοµικής Επιτροπής, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί
για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ηµεροµηνία
ισχύος του παρόντος, γεγονός που βεβαιώνεται µε απόφαση της
οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.
2. Δαπάνες πάσης φύσεως σε βάρος των προϋπολογισµών των
ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων για τη συντήρηση, κίνηση
και εν γένει λειτουργία των οχηµάτων της παρ. 1, οι οποίες διενεργήθηκαν έως 30.6.2020, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές.
Άρθρο 51
Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών
χώρων επί δηµοσίου κτήµατος – Τροποποίηση
του άρθρου 44 του ν. 4415/2016
Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)
αντικαθίσταται ως εξής :
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«β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισµάτων εντός του ως άνω
τµήµατος δηµόσιου κτήµατος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται επί
των υφιστάµενων κτιρίων του κτήµατος, η προσθήκη βοηθητικών
χώρων, εντός και εκτός του περιγράµµατός τους, σε ποσοστό
έως πέντε τοις εκατό (5%) της καλυπτόµενης επιφάνειάς τους
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), µε δαπάνη του δήµου Καισαριανής.»
Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020
Το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου
τοµέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωµένες
διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υποστήριξη στους µόνιµους και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας
προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος
τους για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νοµική υποστήριξη
δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ µέρους δηµόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής
αρχής. Η νοµική υποστήριξη αφορά είτε στη νοµική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συµβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό µε τους προαναφερόµενους
φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών
γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση, µε την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου, µε το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη
εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε
διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αµοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013, Α’ 208).
3. Η νοµική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται
µετά από αίτησή τους προς την αρµόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου
Δυναµικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του
προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού.
Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση,
τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις
ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία
τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των
κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το
οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο.
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νοµική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νοµικού συµβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται µε ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Σε
περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα
καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή

τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει
οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο
αρχείο.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούµενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων.»
Άρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών
βρεφικών και παιδικών σταθµών
1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των
νοµικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή,
σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε
λόγο, τριµελής επιτροπή του οικείου Δήµου υποχρεούνται στη
διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά
τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νοµικού προσώπου.
2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έγκριση.
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις για την υπαίθρια διαφήµιση
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) προστίθεται περ. η’ ως εξής:
«η. Σε πεζοδρόµια.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθµού µπορούν να καθορίζουν κατάλληλους χώρους, στους οποίους και µόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των
διαφηµίσεων που αναφέρονται στην περ. αα’ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισµός γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται κατά τους τρεις τελευταίους µήνες
πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόµενα τρία (3) έτη. Με ίδια απόφαση, µπορεί να αποφασίζεται ο
µη καθορισµός χώρων προβολής υπαίθριας διαφήµισης.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την προβολή της υπαίθριας διαφήµισης στους καθορισµένους χώρους απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας
διαφήµισης και τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων. Η άδεια
χορηγείται µε απόφαση δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου που συνοδεύεται από: α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό του τέλους που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) και
β) βεβαίωση µηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από
θετική εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών του δήµου, οι οποίες
εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αρ.
46526/21.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών
(Β’
3049). Εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την έκδοση της
άδειας, καταβάλλεται το οφειλόµενο τέλος διαφήµισης από τον
δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θεωρείται
αυτοδίκαια ως µηδέποτε εκδοθείσα.»
4. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. α. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των
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αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται
τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισµού ή στύλους κατά µήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται εντός πέντε (5) ηµερών από την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ενηµέρωση του οικείου δήµου και µε ευθύνη αυτού, ανεξάρτητα από την αρµοδιότητα του φορέα που ανήκει η οδός,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της παρ. 1.
β. Σε διαφηµιστές και διαφηµιζόµενους των οποίων τα διαφηµιστικά πλαίσια και οι διαφηµίσεις θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής,
επιβάλλονται µε απόφαση δηµάρχου τα τέλη που προβλέπονται
στον οικείο κανονισµό καθαριότητας.
γ. Έως τις 31.12.2020, στην ιστοσελίδα κάθε Δήµου δηµιουργείται ειδική φόρµα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
δ. Από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται τα
παραχωρηµένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύµβασης παραχώρησης.»
Άρθρο 55
Παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους ορεινών
και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση
του άρθρου 32 του ν. 4483/2017
Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι ορεινοί Δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι
δήµοι µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δηµοτικών ή κοινοτικών
ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήµοι, τα νοµικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β’ βαθµού στην εδαφική
περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόµενοι δήµοι, µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων
υγείας και των δηµόσιων νοσοκοµείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήµους
αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισµός
του πληθυσµού γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία πραγµατικού
πληθυσµού της τελευταίας απογραφής.»
Άρθρο 56
Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών
εντός κοιµητηρίων και ρύθµιση θεµάτων
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των µη ενοριακών ορθοδόξων
ιερών ναών εντός των κοιµητηρίων, ασχέτως της νοµικής τους
µορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συµβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης. Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για τη
συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και
επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης. Από 1.12.2020 το πάσης φύσης προσωπικό των ανωτέρω
ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητρόπολης, λαµβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
επιχώριου Μητροπολίτη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις στους Οργανισµούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας των δήµων του προσωπικού που µεταφέρεται κατά
τις διατάξεις της παρούσας, καταργούνται. H οικεία Μητρόπολη
είναι καθολική διάδοχος όλων των συµβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, στο πλαίσιο της
εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω ναών, και υπεισέρχε-

601

ται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση του παρόντος, σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωµάτων από τους ΟΤΑ και
τα νοµικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από
θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.
2. Ο ν. 547/1977 (Α’ 56) καταργείται.
3. Τα οχήµατα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και τα οχήµατα που διατίθενται για την κίνηση των
Μητροπολιτών των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεών της και
των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117).
Άρθρο 57
Ορισµός διοίκησης δηµοτικού νοσοκοµείου «ΕΛΠΙΣ»
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983
(Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, το διοικητικό συµβούλιο του δηµοτικού νοσοκοµείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», το οποίο υπάγεται στις διατάξεις
του ν.δ. 2592/1953 (Α’ 254), αποτελείται από επτά (7) µέλη, ως
εξής: α) τον δήµαρχο Αθηναίων ή άλλο πρόσωπο εγνωσµένου
κύρους που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήµου Αθηναίων, που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών και των άλλων
επιστηµόνων της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκοµείου που εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο που εκλέγεται από αυτούς, δ) τρία (3)
πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»
Άρθρο 58
Ζητήµατα υποψηφίων βουλευτών - Τροποποίηση
του π.δ. 26/2012
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012
(Α’ 57) αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Κάθε υποψήφιος µπορεί να είναι υποψήφιος σε µία µόνο
εκλογική περιφέρεια και να µετέχει µόνο σε έναν συνδυασµό
κόµµατος ή συνασπισµό κοµµάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος.»
Άρθρο 59
Ρύθµιση θεµάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
1. Τακτικοί υπάλληλοι δήµων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στην Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και των
οποίων η απόσπαση δεν είχε λήξει µέχρι και τις 31.8.2020, µπορούν να µεταταχθούν µε αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι
αποσπασµένοι, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος ή σε συνιστώµενη
προσωποπαγή θέση, καταργούµενη µε την αποχώρηση του
υπαλλήλου, µε την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται
εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και η µετάταξη
γίνεται µε απόφαση των αρµοδίων για τον διορισµό οργάνων. Σε
περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη
δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται
µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν
υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς µετάταξη επιστρέφουν
στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη
λήξη της απόσπασής τους.
2. Το άρθρο 7 του π.δ. 75/2011 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 7
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήµων (Π.Ε.Δ.)
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό µεταξύ των µελών του για
όλη τη δηµοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει µε την εγκατάσταση
του νέου Προέδρου. Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. καταβάλλονται
έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ µηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισµό της οικείας Ένωσης.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της από 22.8.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:
«1. Για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι
Δήµοι ή η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας για λογαριασµό των
Δήµων µπορούν να προµηθεύονται µάσκες και λοιπά είδη ατοµικής προστασίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν.
4412/2016 (Α’ 147). Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
εφαρµόζεται αναλόγως.»
Άρθρο 60
Μέσα ατοµικής προστασίας και µέτρα για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων στους ΟΤΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του
ν.
4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου
προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ.
43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών (Β’ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του
έτους, αποτιµώνται σε χρήµα, σύµφωνα µε την τιµή διαγωνισµού
που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισµού προγενέστερων ετών
που είχε λάβει χώρα για την προµήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται µε τις εξής προϋποθέσεις:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθµός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια καθορίζονται
µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου.
Άρθρο 61
Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραµµα
Ενίσχυσης Δήµων
Η παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται µε παρ. 4 και προστίθεται παρ. 5, ως εξής:
«4. Μέσω του Προγράµµατος είναι επίσης δυνατή:
α. Η επιχορήγηση των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 του ν. 4674/2020 (Α’53).
β. Η επιχορήγηση δήµων για την κάλυψη της συµµετοχής τους
στο µετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων νοµικών προσώπων
του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και η ενίσχυση της ίδρυσης και
λειτουργίας τους. Με την πρόσκληση εξειδικεύονται οι δυνητικοί
δικαιούχοι και οι δαπάνες που ενισχύονται ή καλύπτονται, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
5. Οι επιχορηγήσεις, οι υπηρεσίες, οι προµήθειες, οι µελέτες
και τα έργα εντάσσονται στο Πρόγραµµα µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.»

Άρθρο 62
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του ν.
4555/2018 (Α’ 133) µετά τις περ. Α’, β’, γ’ και δ’ αντικαθίσταται και
η παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 διαµορφώνεται ως
εξής:
«3. Σε κάθε περιφέρεια µπορεί να λειτουργούν ένας (1) έως και
τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχει ληφθεί απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων
µελών του ΦΟΔΣΑ, µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών. Η απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τη νοµική µορφή, τη
χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθµό των εκπροσώπων του
κάθε Δήµου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.
β) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συµµετέχουν, πλέον του ενός Δήµοι, όµοροι
και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα είτε σε διαφορετικές αλλά όµορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας.
γ) Κάθε Δήµος συµµετέχει σε έναν µόνο ΦΟΔΣΑ ή έχει πάρει
απόφαση για τη συµµετοχή του σε έναν µόνο ΦΟΔΣΑ.
δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους Δήµους µέλη του
οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένας χώρος υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και τουλάχιστον µία µονάδα
µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή
υποδοµή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η
διαχείριση των αποβλήτων, σύµφωνα µε το οικείο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α’24) (ΠΕΣΔΑ).
Στις περιφέρειες που κατά την 1η.7.2019 υφίστανται µέχρι τρεις
(3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περ. α’ έως δ’, δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 245. Η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων γίνεται µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως µηδέποτε
εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν πλέον του ενός Δήµοι, οι οποίοι ανήκουν σε
Περιφερειακές Ενότητες όµορων περιφερειών, τηρουµένων των
προϋποθέσεων των στοιχείων α’, γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία
των Φορέων της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται από τον
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα
του Φορέα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 230 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 230 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 230
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή
του Συνδέσµου των ΟΤΑ
Το διοικητικό συµβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006). Στο διοικητικό συµβούλιο συµµετέχει ισότιµα και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στον
οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση
των εργαζοµένων, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 3 του ν.
1767/1988 (Α’ 63). Μη ορισµός του µέλους του προηγουµένου
εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και νόµιµη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντιπρόσωποι των Δήµων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου.»
Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Οι αποφάσεις για τον καθορισµό µηνιαίας οικονοµικής ει-
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σφοράς (τροφεία) των διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων ή των δηµοτικών συµβουλίων, εφόσον πρόκειται για δηµοτικό παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθµό εντός υπηρεσίας του
Δήµου, ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα εάν
είχε προβλεφθεί µικρότερη διάρκεια ισχύος.
2. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου των Δήµων, οι οποίοι λαµβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαµβάνουν σύνταξη, δεν δικαιούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 242 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114) έξοδα παράστασης. Έξοδα παράστασης που
τυχόν έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν.
4647/2019 (Α’ 204) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού
φόρων, τελών και εισφορών προς τους
ΟΤΑ α’ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι
31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την
υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες
φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου
εδαφίου υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται
από τους υπόχρεους σε δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες των δήµων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για
την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία
της πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία εδάφια της
παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’ 76).»
4. Το κατά την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν.
3852/2010 (Α’ 83) ασυµβίβαστο δεν καταλαµβάνει όσους εκ του
ένστολου προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας προάγονται σε
αξιωµατικούς, µε τη συµπλήρωση ετών πραγµατικής υπηρεσίας
κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους.
Άρθρο 64
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Δήµοι µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των
σχολικών µονάδων, µε τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το
σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της
υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, σε αριθµό έως
είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριµένων θέσεων µε την υπ’ αρ.
ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται
από τους προϋπολογισµούς των Δήµων.
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις ληξιαρχικής νοµοθεσίας
Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020,
αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α’ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Εσωτερικών είναι δυνατή η παράταση της προθεσµίας, εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι του προηγούµενου εδαφίου.»
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Άρθρο 66
Ρυθµίσεις για τα αθλητικά σωµατεία
1. Στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) αντικαθίσταται η υποπερ.
i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής:
«i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων
των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου,
(…)
vi. σε αθλητικά σωµατεία για την προαγωγή του οικείου αθλήµατος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών
και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και
συµµετέχουν σε εθνικά πρωταθλήµατα ολυµπιακών αθληµάτων.
Από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι
αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις
30.6.2021.»
2. Αθλητικό σωµατείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α’ 148), δεν µπορεί να
χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού. Η ρύθµιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ έξι (6)
µήνες µετά από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) έχει εφαρµογή σε όλα τα αθλητικά σωµατεία που κατέχουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι
εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.
4. Η υποπερ. vi) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) εφαρµόζεται και στους ΟΤΑ β’ βαθµού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισµούς τους και εφόσον το συνολικό
ποσοστό των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το µισό
τοις εκατό (0,5%) των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειοµένης της χρήσης πόρων από πάσης φύσεως συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Άρθρο 67
Δαπάνες ενταλµάτων γενοµένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων,
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, οι
οποίες αφορούν πληρωµές ενταλµάτων που έλαβαν χώρα µέχρι
31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των
Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία
καταλογισµού σε βάρος τους.
Άρθρο 68
Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
και τα Δίκτυα Δήµων
1. Η περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. µπορούν να προτείνουν προς τους αρµόδιους φορείς και
να υλοποιούν για λογαριασµό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, µε
βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόµενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των
ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήµατος Διαχείρισης
και Ελέγχου του εκάστοτε προγράµµατος, καθώς και να υλοποιούν από κοινού µε τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). »
2. Τα Δίκτυα Δήµων και Περιφερειών που έχουν συσταθεί µε
το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τα οποία είναι νοµίµως
εγγεγραµµένα στο Μητρώο Επιχειρήσεων Δήµων και Περιφε-
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ρειών του άρθρου 26 του
ν. 4257 /2014 (Α’ 93):
α. συνιστούν αναθέτοuσες αρχές, κατά το άρθρο 2 του ν.
4412/2016 (Α’ 147),
β. εµπίπτουν στα νοµικά πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 5 του
άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και µπορεί να διαχειρίζονται,
να υλοποιούν και να εκτελούν προγράµµατα του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
γ. µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τους
φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων (Οργανισµοί Λιµένων και Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία), για τη µελέτη και την εκτέλεση λιµενικών έργων στη ζώνη λιµένα, τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και την παροχή
υπηρεσιών στη ζώνη αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.
2971/2001 (Α’ 285).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Ρυθµίσεις θεµάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης
Στον ν. 4622/2019 (Α’133) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
1. Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως Προϊστάµενοι
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων των υπηρεσιών που υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επιλέγονται µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή υπάλληλοι ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων και αποσπασµένων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει. Τα προσόντα και οι κλάδοι για την κατάληψη των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου, καθορίζονται µε
τον Οργανισµό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Στα Γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και
στα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτά, δύνανται να προΐστανται
και µετακλητοί υπάλληλοι ως Διευθυντές ή Προϊστάµενοι Τµήµατος, οι οποίοι διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικώς ως προς το Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών
Θεµάτων, η θέση Προϊσταµένου δύναται να καλύπτεται και µε
µετακλητό υπάλληλο ο οποίος διαθέτει πτυχίο νοµικής και συναφή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας.»
2. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κατ’ έτος σε διακριτό Φορέα.
2. Η διάθεση των πιστώσεων της προηγούµενης παραγράφου
και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα του Πρωθυπουργού ως διατάκτη.
3. Με την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων της Βουλής,
στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία
των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση
και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτήν επίπλων, σκευών και κάθε
άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων, των οχηµάτων και
του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της.
4. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος κατά την παρ. 3 διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας, όπως και κάθε άλλη σχετική µε
το θέµα αυτό λεπτοµέρεια, ορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
καθώς και δώδεκα (12) τακτικά µέλη, τα οποία είναι επιστήµονες
εγνωσµένου κύρους και απολαµβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης

από την επιστηµονική και επαγγελµατική κοινότητα. Η Επιτροπή
δύναται να λειτουργεί και σε δύο (2) Τµήµατα.
4. Η παρ. 6 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται ως εξής: (α) τρεις (3) νοµικοί επιστήµονες και δύο (2) οικονοµολόγοι επιλέγονται από τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αντιστοίχως, (β) δύο (2) νοµικούς
επιστήµονες και έναν (1) οικονοµολόγο, ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, (γ) έναν (1) νοµικό επιστήµονα και έναν (1) οικονοµολόγο ορίζουν οι Γενικοί
Γραµµατείς Συντονισµού από κοινού και (δ) ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και στέλεχος της
ίδιας Γενικής Γραµµατείας, το οποίο ορίζεται από τον Γενικό
Γραµµατέα.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόµενης από τις οικείες διατάξεις προθεσµίας για την έκδοση της
πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη
πρόβλεψης ειδικής προθεσµίας, µε την πάροδο της προθεσµίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
2690/1999 (Α’ 45) η αρµοδιότητα της παρ. 1 του παρόντος µπορεί να ασκείται και από τον αρµόδιο Υπουργό.»
6. Στο άρθρο 116 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:
«19. Για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού του
2020, τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την οικονοµική
διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως τις 31.12.2020
εφαρµόζεται το άρθρο 34, όπως ισχύει προ της δηµοσίευσης του
παρόντος.»
Άρθρο 70
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
προσωπικού καθαριότητας
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων
Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των κτιρίων των
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρατείνονται για λόγους
δηµόσιας υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Το προηγούµενο εδάφιο καταλαµβάνει και συµβάσεις που ήταν ενεργές την 1η.9.2020 και έληξαν
από την ηµεροµηνία αυτήν έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’191) και δεν µεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
3. Το χρονικό διάστηµα παράτασης των συµβάσεων της παρ.
1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων
5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
Άρθρο 71
Ζητήµατα Εθνικού Τυπογραφείου – Τροποποίηση
του άρθρου 1 του ν. 3469/2006
Στο άρθρο 1 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) προστίθεται παρ. 3Α ως
εξής:
«3Α. Για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Διευθυντή
του Εθνικού Τυπογραφείου συστήνονται τρεις (3) θέσεις συνεργατών που καλύπτονται µε απόσπαση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που υπηρετούν σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143). Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).»
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Άρθρο 72
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού
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Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,...........................2020

Το άρθρο 65 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) καταργείται.
Άρθρο 73
Σύντµηση προθεσµιών για την προκήρυξη θέσεων
ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε
µε την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020
υπουργική απόφαση
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, λόγω του άµεσου
κινδύνου για τη δηµόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, για τις ανάγκες της προκήρυξης θέσεων ειδικευµένων
ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ
54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση περιορίζονται σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες η προθεσµία για την υποβολή ένστασης κατά
της µοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, η προθεσµία δήλωσης από υποψήφιο της θέσης που επιθυµεί, σε περίπτωση που
έχει επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από µία θέσεις και η προθεσµία για την αποδοχή από τον υποψήφιο της θέσης, στην
οποία έχει επιλεγεί πρώτος.
Άρθρο 74
Συµµετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονοµής
τίτλου ειδικότητας
Η παρ. 1α του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή υπήκοοι άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυµούν να
αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη Χώρα µας και έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου έως και την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτησή του,
δύνανται, µε απλή υπεύθυνη δήλωση, να συµµετέχουν σε αυτές,
ανεξαρτήτως του εάν τους έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
Οι επιτυχόντες που συµµετείχαν στις εν λόγω εξετάσεις ως ανωτέρω υποχρεούνται, προκειµένου να τους απονεµηθεί ο τίτλος
ειδικότητας, να προσκοµίσουν την εν λόγω βεβαίωση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ
10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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 0.46’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

