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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ’
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
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13126
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 13117, 13119, 13120,
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σελ. 13094-13113
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
13114-13115
3. Ανακοίνωση του Δελτίου Επικαίρων Ερωτήσεων της
Δευτέρας 31 Μαΐου 2021, σελ. 13116
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Αναστήλωση και ανάδειξη της Λαβυρίνθου Μεσσαράς», σελ.
13117
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τις απολύσεις στις δοµές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠ Π.Κ.)», σελ.
13118
γ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Αναµόρφωση των πινάκων των δικαιούχων για τις απαλλοτριώσεις που προκύπτουν από την κατασκευή του Διεθνούς
Αεροδροµίου Καστελίου», σελ. 13120
δ) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «
Άµεσες πρωτοβουλίες της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιµετώπιση του
Οργανωµένου Εγκλήµατος», σελ. 13122
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Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής: Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών
αρχών», σελ. 13119
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ’
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 28 Μαΐου 2021, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.09’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27-5-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΛΑ’ συνεδριάσεως, της Πέµπτης 27
Μαρτίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της σύµβασης µεταβίβασης εµπραγµάτων

δικαιωµάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µεταξύ αφενός του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. και αφετέρου της Ελληνικό
-Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδροµίου Α.Ε.»).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κυρία
Χρηστίδου.
Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών.
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 31 Μαΐου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2.
1. Η µε αριθµό 787/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας – Αλεξάνδρας
Κεφάλα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αξιοποίηση κτηρίου
ιδιοκτησίας ΕΟΔΥ στους Αµπελοκήπους Ιωαννίνων».
2. Η µε αριθµό 784/18-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παύλου Πολάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η µη ενσωµάτωση των µονοκλωνικών αντισωµάτων στη θεραπευτική στρατηγική της
χώρας, συνιστά εγκληµατική αδράνεια του Υπουργείου Υγείας».
3. Η µε αριθµό 783/18-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Η εκκρεµότητα µε τους δασικούς χάρτες εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους
για τους κατοίκους της Ηλείας».
4. Η µε αριθµό 795/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τους αλλοδαπούς εργαζόµενους
στον πρωτογενή τοµέα».
5. Η µε αριθµό 780/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Ρυπαντικό φορτίο λιµανιού Ερµούπολης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 Κανονισµού Βουλής
ΚτΒ)
1. Η µε αριθµό 802/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιου (Στράτου) Σιµόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διαχείριση και Προστασία περιαστικού δάσους
Θεσσαλονίκης Σέιχ - Σου».
2. Η µε αριθµό 785/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µε θέµα: «Ποιες οι ενέργειες της Ελλάδας για την
εξαίρεση ισχύος του καθεστώτος της «πατέντας» των εµβολίων
κατά της νόσου COVID-19;».
3. Η µε αριθµό 793/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του έργου: «Κατασκευή χώρου ρίψεων
γηπέδου Ν. Ηράκλειας Χαλκιδικής (Αρ. Μελ. 14/2019)».
4.-Η µε αριθµό 797/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Να στελεχωθεί
το Νοσοκοµείο Ρόδου άµεσα µε αναισθησιολόγους και όλο το
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απαιτούµενο µόνιµο προσωπικό».
5. Η µε αριθµό 791/23-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Ποιο είναι το σχέδιο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων
εν µέσω υγειονοµικής κρίσης;»
6. Η µε αριθµό 786/19-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόδωρου
Δρίτσα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Έγκληµα! Με ποιο δικαίωµα η Κυβέρνηση αποφασίζει και
αδειοδοτεί το γκρέµισµα της σκηνής και του εσωτερικού της
ιστορικής και διατηρητέας αίθουσας πολιτισµού, του εµβληµατικού για την πόλη του Πειραιά θεάτρου-κινηµατογράφου "ΧάιΛάιφ’’, για να πουλάει ρούχα µια εταιρεία;».
7. Η µε αριθµό 800/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά
του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ., αλλά και την αυτοτελή φορολόγηση των εφηµεριών;».
8. Η µε αριθµό 801/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε θέµα: «Εγκαταλελειµµένο
επί δεκατέσσερα χρόνια στον βυθό της Σαντορίνης, το «Sea Diamond»».
9. Η µε αριθµό 788/21-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Γεώργιου Κατρούγκαλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
µε θέµα: «Γιατί δεν εφαρµόζεται το Σύνταγµα στους λειτουργούς
της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης;»
10. Η µε αριθµό 789/21-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Γεώργιου Βαρεµένου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άµεσος κίνδυνος συρρίκνωσης και τελικά κατάργησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας».
11. Η µε αριθµό 794/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μουζάλα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µε θέµα: «Κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στο
συγκρότηµα της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 Καν Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5052/12-3-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Δηµητρίου (Τάκη)
Χαρίτου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Θα λάβετε υπ’ όψιν τις ανησυχίες των κατοίκων σχετικά
µε την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων στη Περιφερειακή
Ενότητα (ΠΕ) Ροδόπης;».
2. Η µε αριθµό 1861/10-3-2021 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Την καταγγελία του Εθνικού Συµβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της
Γερµανίας προς την Ελλάδα σχετικά µε το πρόγραµµα "MOG/
µνήµες από την Γερµανική κατοχή στην Ελλάδα"».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Κοινοβουλευτικών και
Νοµικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τις επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες είναι για σήµερα και είναι γνωστές και είναι κατατεθειµένες στη Βουλή.
Δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης η υπ’ αριθµόν 4512/24-22021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποιοι είναι οι όροι της ιδιωτικοποίησης της πρώην αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης».
Δεν συζητούνται λόγω κωλύµατος του Βουλευτή η υπ’ αριθµόν
779/14-5-2021 του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτων Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διατηρεί σε καθεστώς οµηρίας εκατόν πενήντα εργαζόµενους στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα και άλλες δοµές πρόνοιας» και η υπ’ αριθµόν
790/23-5-2021 του ίδιου Βουλευτή προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Περικοπή επιδοµάτων σε
τυφλούς επιστήµονες και δικηγόρους» .
Αρχίζουµε τώρα τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα συζητηθεί η πρώτα η τρίτη, η µε αριθµό 799/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αναστήλωση και ανάδειξη της Λαβυρίνθου Μεσσαράς».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Σπήλαιο της Λαβυρίνθου βρίσκεται στον Δήµο Φαιστού
κοντά στο χωριό Καστέλι Μεσσαράς και αποτελεί, σύµφωνα και
µε τους σπηλαιολόγους, ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια.
Είναι ίσως και το µεγαλύτερο της χώρας. Είχε ανακαλυφθεί και
χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα µε τους επιστήµονες και τους ερευνητές, από αρχαιοτάτους χρόνους. Οι µύθοι το συνδέουν µε την
κατοικία του Μινώταυρου και τον µύθο του Θησέα, ο οποίος κατάφερε µε τη βοήθεια της Αριάδνης να σκοτώσει το τέρας.
Ας έρθουµε, όµως, στα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια
της γερµανικής Κατοχής οι Γερµανοί το χρησιµοποίησαν ως αποθήκη πυροµαχικών, ενώ κατά την αποµάκρυνσή τους, µε το
τέλος της Κατοχής στην περιοχή, το κατέστρεψαν, τουλάχιστον
ανατίναξαν την είσοδό του, για να µην αφήσουν πυροµαχικά στα
χέρια των συµµάχων. Μέχρι τότε το σπήλαιο, από τον 17ο αιώνα
και µετά, ήταν επισκέψιµο. Ο Δήµος Φαιστού πήρε µια πρωτοβουλία µε τίτλο «Θέλουµε πίσω την ιστορία και τον πολιτισµό
µας». Η πρωτοβουλία σκοπεύει να επαναφέρει το θέµα της αποκατάστασης και επισκεψιµότητας του σπηλαίου της Λαβυρίνθου.
Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται και η ερώτησή µας προς
την Υπουργό Πολιτισµού. Έχει γίνει έρευνα, συλλογή στοιχείων,
έχει συντάξει ο Δήµος αναλυτικό υπόµνηµα, το οποίο έχει σταλεί
σε πολλές αρχές, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στις αρχές
της Γερµανίας και αυτό το οποίο ζητείται είναι να συνδράµει και
η Γερµανία σε αυτήν την αποκατάσταση, ακριβώς για τον λόγο
ότι το χρησιµοποίησε και στη συνέχεια έκανε την ενέργεια της
καταστροφής και της ανατίναξης.
Επειδή το µνηµείο έχει σοβαρό πρόβληµα στατικότητας, µε
την έννοια του αγνώστου περισσότερο, η πρόσβαση είναι απαγορευµένη και βέβαια δεν είναι και µε τρόπο σήµερα η κατάσταση που να την επιτρέπει. Ο Λαβύρινθος είναι χώρος ύψιστης
ιστορικής σηµασίας και θα µπορούσε να αποτελέσει έναν ακόµη
πόλο για τη φύση, την έρευνα, τον πολιτισµό, σηµείο επισκέψεων
των τουριστών. Ρωτάµε λοιπόν την κυρία Υπουργό εάν έχει κατ’
αρχάς λάβει γνώση του υποµνήµατος, γιατί δεν ήταν σαφές από
τις δικές µας πληροφορίες εάν ήδη έχει µελετηθεί από το Υπουργείο, και τι ενέργειες έχουν γίνει ή τι πρωτοβουλίες προτίθεται
να λάβει το Υπουργείο, προκειµένου να υπάρξει ένας σχεδιασµός για την αναστήλωσή του, για την ανάδειξή του και βέβαια,
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µέσω των κατάλληλων ενεργειών να υπάρξει και η συνδροµή των
υπαιτίων της τελευταίας καταστροφής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Καληµέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, όπως φυσικά ξέρετε, ο Λαβύρινθος ή η Λαβύρινθος της Μεσαράς βρίσκεται δυόµισι χιλιόµετρα βορειοδυτικά του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας, έξω από τα όρια
του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου. Στην πραγµατικότητα
έχουµε ένα τεχνητό σπήλαιο. Δεν είναι φυσικό, είναι τεχνητό.
Είναι ένα υπόγειο λατοµείο, το οποίο λειτούργησε στην αρχαιότητα, όπως κι εσείς αναφέρετε στην ερώτησή σας, για τον προσπορισµό οικοδοµικού υλικού από το οποίο έχουν οικοδοµηθεί
κάποια από τα µνηµεία της Γόρτυνας. Διά της απόληψης του πετρώµατος διαµορφώθηκαν σήραγγες και αίθουσες, που συγκρότησαν ένα δίκτυο που παραλληλίστηκε µε τον µυθικό λαβύρινθο
και σε αυτό οφείλεται και η ονοµασία του λατοµείου στους νεότερους χρόνους. Επίσης, όπως αναφέρατε, στη διάρκεια της
γερµανικής Κατοχής οι στοές του λατοµείου χρησιµοποιήθηκαν
από τους κατακτητές του νησιού για την αποθήκευση όπλων και
πυροµαχικών. Οι τελευταίοι, στην υποχώρησή τους το 1945, ανατίναξαν την είσοδο, εγκλωβίζοντας τόνους πυροµαχικών στο
εσωτερικό και προκαλώντας µερική καταστροφή του µνηµείου.
Το 1961 -τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται στις µαρτυρίες της
εποχής εκείνης- η πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής να
αφαιρέσουν πυροµαχικά είχε σαν συνέπεια την πρόκληση έκρηξης και το θάνατο τεσσάρων ατόµων.
Από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στον Λαβύρινθο από την
Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας προκύπτει
ότι το σπήλαιο έχει υποστεί µεγάλες καταπτώσεις από την αστάθεια του πετρώµατος, λόγω της µορφολογίας του και κυρίως
εξαιτίας της ανατίναξης των πυροµαχικών από τους Γερµανούς.
Επίσης, εντοπίστηκαν από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού πυροµαχικά διάσπαρτα σε στοίβες ή θαµµένα κάτω από
υλικά κατακρηµνίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε απόπειρα
έρευνας και µελέτης για την προστασία και την ανάδειξη του
µνηµείου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού προϋποθέτει τόσο την αποµάκρυνση των πυροµαχικών όσο και τη
στατική υποστύλωση του λατοµείου. Το δεύτερο φυσικά έπεται.
Στο ίδιο πλαίσιο είναι ανέφικτη και οποιαδήποτε ανασκαφική διερεύνηση στο εσωτερικό του, ενώ είναι σαφές ότι υπάρχουν διάσπαρτα ίχνη από την αρχαία του χρήση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η είσοδος στο εσωτερικό του σπηλαίου απαγορεύεται ακόµα και σε εξειδικευµένους σπηλαιολόγους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος από έκρηξη
πυροµαχικών ή κατάρρευση. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
έχει ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τη σφράγιση των εισόδων, ακριβώς, για να αποφύγει κανείς ατυχήµατα από τυχόν
ανεξέλεγκτη είσοδο επισκεπτών. Παρ’ όλα αυτά αυτό µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει. Προσπάθειες αποµάκρυνσης του πολεµικού
υλικού για την αποκατάσταση του µνηµείου έχουν γίνει στο παρελθόν, χωρίς όµως, να επιτευχθεί η συνολική εκκαθάριση του.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού απαντώντας στα αιτήµατα δήµων
να προβεί σε εκκαθάριση του χώρου δεν έχει ακόµα ανταποκριθεί επικαλούµενο λόγο ασφαλείας του προσωπικού του εξαιτίας
της στατικής ανεπάρκειας του σπηλαίου και της αλλοίωσης των
υπαρχόντων παλαιών πυροµαχικών και έχει ζητήσει και αυτό τη
σφράγιση των εισόδων. Θα καταθέσω στα Πρακτικά τις σχετικές
απαντήσεις.
Δεδοµένου του κινδύνου έκρηξης πυροµαχικών και πρόκλησης ατυχήµατος ζητήσαµε από τις δικές µας υπηρεσίες να επικοινωνήσουν µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να δούµε ποια είναι η κατάλληλη λύση
για την ασφαλή αποµάκρυνση των πυροµαχικών και τον καθαρισµό του σπηλαίου. Εφόσον αποµακρυνθεί το πολεµικό υλικό το
Υπουργείο Πολιτισµού και µέσω της Εφορείας Ηρακλείου και
µέσω της Εφορείας Σπηλαιολογίας θα κάνουν την πρώτη αυτοψία για να δούµε τι χρειάζεται προκειµένου να ξεκινήσει η ανάδειξη του σπηλαίου, αλλά πρέπει να προηγηθεί, όπως και εσείς
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αντιλαµβάνεστε, η αποµάκρυνση όλου αυτού του πολεµικού υλικού για λόγους ασφαλείας των ανθρώπων.
Τώρα αναφορικά µε την πρωτοβουλία του Δήµου Φαιστού
προς τη γερµανική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει ούτε στο
Υπουργείο Πολιτισµού ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών κάτι σχετικό που να µας γνωστοποιεί την κίνηση αυτή που έχει γίνει. Σε
κάθε περίπτωση, εάν όλα αυτά τα πράγµατα προχωρήσουν και
από πλευράς αφαίρεσης του πολεµικού υλικού και τέλος πάντων
µας κοινοποιηθεί τι ακριβώς έχει ζητήσει ο δήµος από τη γερµανική κυβέρνηση σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές µας προφανώς
θα το υποστηρίξουµε.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι θετικό το ότι δηλώνετε το ενδιαφέρον
του Υπουργείου και την πρόθεση να προχωρήσετε σύµφωνα µε
τις αρµοδιότητές σας στην έρευνα και ενδεχοµένως στην αποκατάσταση σε συνδυασµό βεβαίως µε άλλες ενέργειες, εφόσον
υπάρξει η πρότερη ενέργεια που όπως καταλαβαίνω αφορά το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Είναι
ένα θέµα συναρµοδιότητας ασφαλώς του Υπουργείου Άµυνας
απ’ ό,τι καταλαβαίνω εκτός από το Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά
σε σχέση και µε την πρωτοβουλία του δήµου και του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Εγώ αυτό που θέλω να πω σήµερα είναι ότι µε ικανοποιεί κατ’
αρχήν η βούλησή σας. Θα απευθυνθώ άµεσα στο Υπουργείο
Άµυνας, προκειµένου να δούµε µε ποιο τρόπο θα υπάρξει αυτή
η ασφαλής αποµάκρυνση, γιατί έχει να κάνει και µε τη στατικότητα. Άρα, η συνθετότητα περιλαµβάνει και άλλο ένα θέµα ότι
κατά την διάρκεια των εργασιών αποµάκρυνσης προφανώς θα
πρέπει να υπάρχει ασφάλεια από πλευράς στατικότητας, έλεγχος τουλάχιστον, για να δούµε αν υφίσταται θέµα και για να µην
υπάρχουν προβλήµατα.
Εποµένως, αυτό που θέλω να ζητήσω από εσάς είναι αυτή η
δήλωση και η πρόθεση σας να συνεχιστεί τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες κατά τους οποίους εγώ θα προβώ σε πρωτοβουλίες προς τα συναρµόδια Υπουργεία για το συγκεκριµένο θέµα.
Βεβαίως, οι ερωτήσεις απευθύνονται στην Κυβέρνηση και θα
µπορούσε να έχει υπάρξει συνεννόηση, αλλά είναι σύνθετο το
θέµα, είναι η ιδιαιτερότητα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
επειδή τυγχάνει να είµαι και αρµόδιος για τα θέµατα εθνικής άµυνας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα τις επόµενες µέρες θα
απευθυνθώ στον Υπουργό, τον κ. Παναγιωτόπουλο και βεβαίως
πιστεύω να υπάρξει η κατάλληλη συνεργασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, προφανώς είναι ένα σύνθετο εγχείρηµα.
Υπάρχει θέµα στατικότητας όσο τουλάχιστον µπορούµε να ξέρουµε µε βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτουµε, γιατί το ασβεστολιθικό πέτρωµα είναι εκείνο το οποίο δηµιουργεί τέτοια προβλήµατα ειδικά όταν έχουν προηγηθεί εκρήξεις είτε ήταν η
έκρηξη που προκλήθηκε το 1945 από τους ίδιους τους κατακτητές είτε αργότερα από την απόπειρα που έγινε το 1961.
Είναι, πράγµατι, ένα σύνθετο πρόβληµα και δεν σας κρύβω ότι
και µε αφορµή την ερώτησή σας, δώσαµε τις οδηγίες στις υπηρεσίες να απευθυνθούν στο Υπουργείο Άµυνας, ακριβώς επειδή
είναι θέµατα συναρµοδιότητας και επειδή οι ερωτήσεις απευθύνονται προς την Κυβέρνηση, για να προχωρούν τέτοιου είδους
διαδικασίες.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, καθώς πέρα από την αρχαιότητα ή το Βυζάντιο, ενδιαφέρεται, εκ της αρµοδιότητάς του, και για τη βιοµηχανική κληρονοµιά, εδώ να πω ότι µέσα σε αυτούς τους χώρους του λατοµείου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καθώς ήταν µία µεγάλη αποθήκευση πυροµαχικών, υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως είναι οι σιδηροτροχιές για τη µεταφορά των
πυροµαχικών, καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία σε συνδυασµό µε το δίκτυο των γερµανικών αµυντικών
έργων που κατασκευάστηκαν µε αγγαρεία από τους κατοίκους
της Μεσσαράς, συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό ιστορικό στοιχείο
για την ευρύτερη περιοχή.
Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του,
τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, έµπρακτα για την ανάδειξη των εγκαταστάσεων των δύο Παγκοσµίων Πολέµων, ακριβώς µέσα στη λογική της ανάπτυξης του ιστορικού τουρισµού
στη χώρα µας, που ενώ έχει αναπτυχθεί σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις των δύο
πολέµων, δεν έχουν αξιοποιηθεί, όπως θα έπρεπε. Εποµένως,
έχουµε κάθε λόγο να µας ενδιαφέρει η ανάδειξη του συγκεκριµένου λατοµείου-σπηλαίου του Λαβυρίνθου, σε συνδυασµό µε
τις άλλες εγκαταστάσεις.
Εποµένως, επαναλαµβάνω, ότι από τη στιγµή που θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας για την προσέγγιση
του σπηλαίου και τη δυνατότητα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισµού και άλλοι επιστήµονες, οι οποίοι, προφανώς, θα χρειαστούν, να µπορούν να εισέλθουν στο σπήλαιο, το Υπουργείο
Πολιτισµού θα κάνει, σύµφωνα πάντα µε τις αρµοδιότητές του,
αυτό που πρέπει να κάνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στη
δεύτερη µε αριθµό 796/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τις απολύσεις στις δοµές
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠ
Π.Κ.)».
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, όπως γνωρίζετε, στην Κρήτη υπάρχουν
οκτώ δοµές κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχουν και άλλες, βέβαια,
που δεν ανήκουν στο δικό σας Υπουργείο και εν ευθέτω χρόνω
θα τοποθετηθούµε και για αυτές.
Εκατοντάδες είναι οι εργαζόµενοι που δουλεύουν µε πάσης
φύσεως ελαστικές εργασιακές σχέσεις, µέσα στο άγχος της ηµεροµηνίας λήξης, σε θέσεις νευραλγικές για την προστασία της
ζωής των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού -µιλάµε για βαριά
ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά χωρίς οικογένεια- καλύπτοντας τα τραγικά κενά που υπάρχουν σε µόνιµο προσωπικό,
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά µόνο την
Κρήτη, είναι ένα πανελλαδικό ζήτηµα.
Μέσα στην πανδηµία, µαζί µε τις επίσηµες ευχαριστίες και τα
χειροκροτήµατα, το Υπουργείο Εργασίας, που εποπτεύει τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, έστειλε στην ανεργία πολλούς απ’ αυτούς τους εργαζόµενους, όπως, για παράδειγµα, τους επικουρικούς.
Άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των αντιλαϊκών µέτρων -και αυτό σε βάρος εργαζοµένων, των περιθαλπόµενωνείναι και οι επικείµενες απολύσεις και όσες έχουν ήδη συντελεστεί για εργαζόµενους µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, εικοσιτετράµηνης διάρκειας µέσω ΑΣΕΠ, κυρίως
στην καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σίτιση.
Συγκεκριµένα, εξήντα τέσσερις εργαζόµενοι µέσα στο 2021,
από 30-3-2021 έως 19-10-2021 –αυτά αναφέρει ο ίδιος ο πίνακας
που µας έδωσαν οι εργαζόµενοι- θα χάσουν τη δουλειά τους, µε
τη λήξη της σύµβασής τους. Ήδη έχει λήξει η σύµβαση είκοσι
συµβασιούχων, απολύθηκαν και τα µαγειρεία πέρασαν σε ιδιώτη.
Το ίδιο συµβαίνει στην Ευρυτανία, έξι απολύθηκαν, στην ανατολική Μακεδονία δώδεκα απολύθηκαν και τουλάχιστον άλλοι
τριάντα θα χάσουν τη δουλειά τους τις επόµενες δεκαπέντε ηµέρες και, φυσικά, όλοι οι υπόλοιποι µέχρι τον Οκτώβριο του 2021.
Τα παραπάνω, λοιπόν, είναι αποτέλεσµα µιας διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων, που υποχρηµατοδοτεί χρόνια και υποστελεχώνει αυτές τις δοµές, µε κατεύθυνση να ενισχυθεί παρα-
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πέρα ο ιδιωτικός τοµέας και η επιχειρηµατική δράση στον χώρο
της πρόνοιας.
Αυτές, βέβαια, οι κατευθύνσεις επιβεβαιώνονται και από το
εθνικό σχέδιο για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που δώσατε στη
δηµοσιότητα, µε βάση και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία, 2021-2030, που µιλάνε ξεκάθαρα για σταδιακό κλείσιµο των ελάχιστων εναποµεινάντων δοµών που φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Εµείς ως ΚΚΕ θεωρούµε δίκαιο το αίτηµα των εργαζοµένων
για µονιµοποίηση των θέσεων εργασίας, µιας και όλοι τους καλύπτουν µόνιµες ανάγκες, άρα µόνιµη πρέπει να είναι και η εργασία τους.
Επίσης, σας λέµε ότι έχει κατατεθεί πρόταση νόµου από το
ΚΚΕ, µε βάση την πρόταση εκατό τριάντα συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγµατος,
το οποίο επικαλείστε συνέχεια και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που απαγορεύει τη µετατροπή των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Και µόνο έτσι θα µπορούσε να είχε
λυθεί το ζήτηµα.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι µέτρα θα πάρετε έτσι
ώστε να µην γίνει καµµία απόλυση και να επαναπροσληφθούν
όλοι οι απολυµένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα φυσικά.
Δεύτερον, ζητάµε µονιµοποίηση των εργαζοµένων µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Τρίτον, προσλήψεις µε κατεπείγουσες διαδικασίες µόνιµου
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τη στελέχωση και των
οκτώ δοµών και τέλος, να αυξηθούν άµεσα οι κρατικοί πόροι για
την πλήρη κάλυψη των αυξηµένων αναγκών αυτών των δοµών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Διαρκής Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών αρχών».
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Βουλευτή, καταλαβαίνω και πραγµατικά συµµερίζοµαι την αγωνία σας για όλους αυτούς τους συµπολίτες µας.
Είναι πράγµατι µια δυσάρεστη εξέλιξη για όλους µας όταν βρισκόµαστε, έστω και για κάποιο διάστηµα, εκτός αγοράς εργασίας. Οφείλω, όµως, να πω ότι είναι µια δυσάρεστη εξέλιξη η
οποία ήταν γνωστή και στους εργαζόµενους και στη διοίκηση και
σε όλους µας.
Γνωρίζετε τόσο εσείς όσο και οι ενδιαφερόµενοι συµπολίτες
µας στη συγκεκριµένη περίπτωση κάτω στην Κρήτη, ότι οι συµβάσεις αυτές είχαν πολύ συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης και,
µάλιστα, δεν υπήρχε νοµοθετικό πλαίσιο ούτε για την παράτασή
τους, αλλά ούτε για τη σύναψη κάποιας νέας σύµβασης γι’ αυτό.
Συγκεκριµένα, ο ν.4430/2016, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έδινε την εξής δυνατότητα: Σε κεντρικές και αποκεντρωµένες υπηρεσίες των Υπουργείων, αλλά και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
που εποπτεύονται από Υπουργεία, προκειµένου να καλυφθούν
ανάγκες καθαριότητας, σίτισης, εστίασης και φύλαξης, να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και
συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις. Ωστόσο, ο
εν λόγω νόµος παρείχε αυτή τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης του νόµου, µε ένα «ταβάνι», όµως, ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα, που έληγε στις
31-12-2019.
Η διοίκηση, λοιπόν, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης έκανε τη δυνατότητα που παρείχε ο ν.4430/
2016 και προχώρησε µετά από προκήρυξη στη σύναψη είκοσι
τεσσάρων ατοµικών συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου στη σίτιση, την
εστίαση και άλλες τριάντα επτά στην καθαριότητα και τη φύλαξη.
Για όλες αυτές τις συµβάσεις –ξαναλέω- δεν υπήρχε δυνατότητα
ανανέωσης ή µεταβολής σε αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τον
ν.4430/2016. Ακόµα, δεν υπήρχε κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο
για τη διενέργεια νέου διαγωνισµού.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στο ότι τις ευθύνες για το ότι δεν
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προκηρύχθηκαν ποτέ νέες τέτοιες θέσεις, δεδοµένου του ότι οι
ειδικότητες αυτές ήταν, απ’ ό,τι φαίνεται, αναγκαίες στο κέντρο
µας, τις φέρει η προηγούµενη διοίκηση. Και αυτό γιατί; Διότι µε
την περίφηµη 7Κ, όπου έγιναν προκηρύξεις για τις θέσεις αυτές,
ποτέ δεν φάνηκε και δεν ζήτησε η προηγούµενη διοίκηση συγκεκριµένες θέσεις στους τοµείς της σίτισης, της φύλαξης και της
εστίασης.
Υπήρχαν, λοιπόν, εναλλακτικές είτε µε την 7Κ του 2019 είτε µε
την προκήρυξη προσωπικού, που βγήκε τον Ιούνιο του 2020.
Αυτά, όµως, για την ιστορία.
Έρχοµαι τώρα να απαντήσω στο δεύτερο κοµµάτι του ερωτήµατός σας. Κατ’ αρχάς, ξεκαθαρίζουµε ότι η λήξη µια σύµβασης
εργασίας δεν πρέπει να σχολιάζεται ως «απόλυση», είναι η λήξη
µιας σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. Μπορεί να τη βαφτίζετε για άλλους λόγους «απόλυση», αλλά δεν είναι απόλυση.
Tο δεύτερο που θέλω να ξεκαθαρίσουµε -και θέλω µισό λεπτό
γι’ αυτό- είναι το ποια µέτρα θα πάρει η Κυβέρνησή µας. Η Κυβέρνησή µας για να συνεχίσει τις συµβάσεις αυτές πρέπει να παραβιάσει τους νόµους του κράτους και αυτό το γνωρίζετε.
Προφανώς, δεν είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε κάτι τέτοιο.
Ζητάτε µονιµοποίηση όλων των επικουρικών εργαζοµένων, αρχικά στη δοµή, µετά σε όλο το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας,
φαντάζοµαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και πάλι γνωρίζετε ότι
αυτό δεν είναι δυνατόν και αυτή τη φορά αντίκειται στο Σύνταγµα
της χώρας µας, δεδοµένου ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει
ένας µηχανισµός, υπάρχει ο ΑΣΕΠ, µέσα από τον οποίο γίνονται
οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού.
Τα αναφέρω αυτά για να επισηµάνω ότι στη σηµερινή εποχή
κάθε εργασιακή πράξη δεν ανάγεται σε πρόσληψη ή απόλυση.
Ναι, υπάρχουν κι άλλες µορφές εργασίας. Μπορεί να είναι ορισµένου χρόνου, µπορεί να είναι ορισµένου έργου, µπορεί να είναι
µερικής απασχόλησης, µπορεί να είναι µέσα από ερευνητικά
προγράµµατα, µπορεί να είναι µέσα από project.
Καταλαβαίνουµε πολύ καλά τη σηµασία του να έχεις µόνιµους
υπαλλήλους µέσα στις προνοιακές µας δοµές και ακριβώς επειδή το καταλαβαίνουµε πολύ καλά ήµασταν αυτοί που ενάµιση
χρόνο µετά την αρχική νοµοθέτηση των νέων θέσεων προκηρύξαµε την 7Κ για να πάρουµε µόνιµους υπαλλήλους σε όλη τη
χώρα µας.
Θα γίνω πιο αναλυτική στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, οι ευθύνες
των προηγούµενων κυβερνήσεων είναι προφανείς. Το θέµα είναι
ότι δεν ήρθαµε εδώ για να καταλογίσουµε απλώς τις ευθύνες
των προηγούµενων, γιατί θα σας πω «το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο
και τα δυο το πρόσωπο». Το ξέρουν οι εργαζόµενοι από πρώτο
χέρι ότι όλοι έχετε βάλει το χεράκι σας γι’ αυτή την κατάσταση
στις δοµές κοινωνικής πρόνοιας και όχι µόνο.
Θα έπρεπε να είχατε φροντίσει να υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο
που να καλύπτει αυτούς τους εργαζόµενους. Και µε συγχωρείτε,
πρώτη φορά ακούω Υπουργό να λέει το αµίµητο ότι η λήξη µιας
σύµβασης δεν εκλαµβάνεται ως απόλυση. Μα, απολύσατε! Τώρα
τις τελευταίες µέρες απολύθηκαν είκοσι στο Ηράκλειο και δεν
επαναπροσλήφθηκαν. Έξι απολύθηκαν στην Ευρυτανία, δώδεκα
στην ανατολική Μακεδονία και δεν επαναπροσλήφθηκαν. Τι είναι;
Δεν είναι απολύσεις; Θα τρελαθούµε τώρα; Πού ζούµε;
Καλύπτουν τραγικά κενά, πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτοί
οι εργαζόµενοι; Αφού οι βάρδιες δεν βγαίνουν. Δεν πρέπει να δεσµευτείτε ότι αυτοί οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να απολυθούν, ότι
είναι απαραίτητοι γι’ αυτές τις δοµές; Και µάλιστα είναι εργαζόµενοι που αξιοποιήθηκαν στην πρώτη γραµµή µάχης ενάντια
στην πανδηµία. Και τώρα η πολιτεία έρχεται και τους ανταµείβει
µε απόλυση, τους δίνει την απόλυση στα χέρια;
Πρόκειται για εργαζόµενους επικουρικούς, οι συγκεκριµένοι,
που είχαν αντικαταστήσει τους εργολαβικούς, αν θυµάστε, παλαιότερα. Αυτούς τώρα απολύετε. Ήδη σας το είπα από την
πρωτολογία ότι οι µάγειρες, για παράδειγµα, απολύθηκαν και
δώσατε τον τοµέα της µαγειρικής ήδη σε ιδιώτη.
Για την κάλυψη του τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, κυρία
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Υφυπουργέ, απαιτούνται µε βάση το οργανόγραµµα πέντε χιλιάδες εργαζόµενοι, ενώ σήµερα είναι συνολικά δυόµισι χιλιάδες.
Δηλαδή, λείπουν σχεδόν οι µισοί και συνεχώς µειώνονται. Εσείς,
λοιπόν, αντί να στελεχώσετε αυτές τις δοµές, κάνετε το εντελώς
αντίθετο, δηλαδή απολύετε. Το ίδιο κάνατε και µε τους εκατόν
πενήντα επικουρικούς µετά από χρόνια συνεχόµενης και αδιάλειπτης εργασίας. Χρησιµοποιήσατε την απάτη της αυξηµένης
µοριοδότησης στις προκηρύξεις αντί να εξασφαλίσετε τη µόνιµη
και σταθερή δουλειά.
Ο κρατικός προϋπολογισµός έχει συρρικνωθεί σχεδόν κατά
50% τα τελευταία δέκα χρόνια. Πολλά ιδρύµατα έχουν κλείσει.
Υπάρχει το σχέδιο το δικό σας το οποίο έχετε ανακοινώσει που
οδηγεί στο κλείσιµο αυτών των δοµών. Και µιλάµε τώρα για περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, απροστάτευτα παιδιά.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι: ποια επιστήµη, ποια πρόνοια
εναλλάσσει το προσωπικό σε τέτοιες δοµές; Ποια πολιτική πετάει
στον δρόµο εργαζόµενους κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και µάλιστα εν µέσω πανδηµίας; Το γνωρίζετε ότι υπάρχουν µελέτες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι το 50%-60% των θυµάτων
COVID στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε τέτοια ιδρύµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς έχετε κάνει µια αντίστοιχη µελέτη εδώ για τη χώρα µας,
που είστε υποχρεωµένοι να κάνετε και να µας δώσετε στοιχεία
πόσοι περιθαλπόµενοι σε αυτές τις δοµές νόσησαν και πόσους
θανάτους είχαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το γνωρίζετε ότι στη δοµή των
Αγίων Αναργύρων είχαµε συρροή κρουσµάτων, είκοσι τρεις νοσηλευόµενους και τρεις πέθαναν; Φέρνετε τεράστια ευθύνη,
προφανώς, για όλα αυτά τα ζητήµατα.
Εµείς λέµε καθαρά -και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι
δεν πρέπει να υπάρξει καµία απόλυση εργαζόµενου, ανεξαρτήτως σύµβασης και σχέσης εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Το έχετε πει
ήδη δύο, τρεις φορές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να γίνει µονιµοποίηση όλων,
κανένα κλείσιµο τµήµατος και να ανοίξουν νέα µε βάση τις ανάγκες όλων των κατηγοριών. Να µετατραπούν άµεσα, αυτοδικαίως
αυτές οι συµβάσεις σε αορίστου χρόνου. Ένα άρθρο σε δύο
γραµµές. Τροπολογία θα είναι σε νοµοσχέδιο; Όπως θέλετε
πείτε το. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αυτό πρέπει να γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, έγινε κατανοητό.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Συντυχάκη, το πρώτο πράγµα που δεν µπορεί να κάνει
η Κυβέρνησή µας είναι να πηγαίνει αντίθετα µε το Σύνταγµα. Δεν
µπορεί ούτε µε ένα άρθρο, ούτε µε έναν νόµο αυτοµάτως κάποιοι
εργαζόµενοι σε εµάς, πολύ χρήσιµοι, ορισµένου χρόνου, να γίνουν αορίστου ή να γίνουν -ακόµα περισσότερο, όπως λέτε- µόνιµοι υπάλληλοί µας. Εδώ και πολλά χρόνια, τρεις δεκαετίες
πλέον, υπάρχει ο ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι ο Οργανισµός που κάνει
τη διαδικασία αυτή.
Τώρα, γνωρίζετε ότι έχουµε αυξήσει το προσωπικό στις προνοιακές µας δοµές κατά 1/3 τον τελευταίο χρόνο; Το γνωρίζετε;
Γνωρίζετε ότι έχουµε πάρει πεντακόσιους νέους εργαζοµένους
για τουλάχιστον ενάµιση χρόνο, έτσι ώστε να µην αφήσουµε κανέναν απροστάτευτο; Γνωρίζετε ότι µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είµαστε η χώρα που έχει θωρακίσει καλύτερα τις δοµές
της για χρονίως πάσχοντες και για ηλικιωµένους;
Μου λέτε για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
σήµερα -χωρίς το επικουρικό προσωπικό κατά 1/3 µεγαλύτερο
που έχουµε βάλει- φιλοξενεί διακόσιους εβδοµήντα πέντε ωφελούµενους και σε αυτό εργάζονται τριακόσιοι πενήντα δύο. Για
διακόσιους εβδοµήντα πέντε το µόνιµο προσωπικό είναι τριακόσιοι πενήντα δύο. Σε αυτό βάλτε πάνω ογδόντα, που είναι το επι-
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κουρικό προσωπικό που έχουµε πάρει τώρα, συν του ότι έχουµε
ζητήσει -αν γνωρίζετε, ελπίζω ότι γνωρίζετε- τις ανάγκες χαρτογραφηµένες και ακριβείς από όλες τις προνοιακές µας δοµές,
έτσι ώστε, µέσω του ΑΣΕΠ, να προκηρύξουµε καινούργιες θέσεις
στις ειδικότητες που χρειάζονται, διότι εδώ και χρόνια αυτό που
γίνεται είναι ότι πηγαίνουν από νοσηλευτικές ειδικότητες σε ειδικότητες διοικητικού.
Οπότε, µέσα στον COVID θωρακίσαµε τις δοµές µας µε τα αυστηρότερα πρωτόκολλα σε όλη την Ευρώπη, τις θωρακίσαµε µε
εβδοµαδιαία τεστ σε όλες τις δοµές, τις θωρακίσαµε µε τον κατά
προτεραιότητα εµβολιασµό από τις αρχές Ιανουαρίου. Εδώ και
δύο µήνες όλες οι προνοιακές µας δοµές είναι πλήρως θωρακισµένες, έχουν κάνει εδώ και δύο µήνες και τη δεύτερη δόση του
εµβολίου, έτσι ώστε να προστατεύσουµε όσο καλύτερα µπορούµε τους ωφελούµενους κυρίως µέσα σε αυτές.
Πέραν αυτού, υπενθυµίζω ότι µε το που ανέλαβα αυτό το Υφυπουργείο, βγάλαµε την προκήρυξη 7Κ. Έναν χρόνο και πλέον καθόταν στο συρτάρι. Τη βγάλαµε για να έχουµε µόνιµο προσωπικό. Και πέραν αυτού, αυξήσαµε το επικουρικό κατά 1/3! Και
πέραν αυτού, µαζεύουµε τώρα τις ανάγκες! Πότε οι κοινωνικές
δοµές της πρόνοιάς µας είχαν περισσότερο κόσµο να φροντίζει
τους ωφελούµενους; Νοµίζω ότι την τελευταία δεκαετία ποτέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε τώρα
στην πρώτη µε αριθµό 798/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αναµόρφωση των πινάκων των δικαιούχων για
τις απαλλοτριώσεις που προκύπτουν από την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδροµίου Καστελίου».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, έχουµε συζητήσει πάνω από
δύο φορές το πρόβληµα της γραφειοκρατίας για την καταβολή
των αποζηµιώσεων για τις απαλλοτριώσεις του αεροδροµίου Καστελίου, του νέου διεθνούς αεροδροµίου. Το πρόβληµα εντοπίστηκε, πέρα από τη γενικότερη καθυστέρηση, στις ιδιοκτησίες
που ήταν κληροτεµάχια ή τµήµατα κληροτεµαχίων από τη διανοµή στους πρόσφυγες Μικρασιάτες. Μετά από συζητήσεις που
είχαµε και µαζί, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προέβη στην
απαραίτητη νοµοθετική ρύθµιση, ούτως ώστε να ισχύει αναδροµικά η δυνατότητα κατάτµησης των εκτάσεων που αφορούν το
συγκεκριµένο έργο και τις απαλλοτριώσεις.
Αυτό το οποίο ρωτάµε τώρα έχει να κάνει µε την πληροφόρησή µας και από νοµικούς και αν θέλετε από δικαστικούς ότι το
Υπουργείο Υποδοµών πρέπει να κάνει την αναµόρφωση των πινάκων ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εφαρµόζοντας
βεβαίως τον νόµο του Υπουργείου Ανάπτυξης και να αποφύγουµε τις δαιδαλώδεις δικαστικές διαδικασίες που προκύπτουν
λόγω του ότι οι πίνακες συντάχθηκαν πριν την ψήφιση αυτής της
διάταξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και σας ρωτάµε αν θα πάρετε πρωτοβουλία ούτως ώστε να
πάρουν κατεύθυνση οι υπηρεσίες να αναµορφώσουν τους πίνακες των δικαιούχων απαλλοτριώσεων για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να µην µακρύνει πολύ ο χρόνος για την απόδοση των
δικαιούµενων στους ανθρώπους, που ευχαρίστως δίνουν την περιουσία τους πέρα από την υποχρεωτικότητα της απαλλοτρίωσης για τη δηµιουργία αυτού του µεγάλου έργου, αλλά να
πάρουν και τις αντίστοιχες αποζηµιώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτησή σας µου δίνει µια καλή ευκαιρία προκειµένου να
ξεκαθαρίσουµε ορισµένα ζητήµατα τα οποία έχουν προκύψει
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλοτριώσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και βεβαίως αφορά το πολύ σηµαντικό έργο,
το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλι.
Πράγµατι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ν.4711/
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2020 κατάφερε και επέλυσε ένα σηµαντικό πρόβληµα της διαδικασίας και συγκεκριµένα αυτό της απαγόρευσης µεταβιβάσεων
των κατατετµηµένων, το οποίο προέβλεπε ο αναγκαστικός νόµος
431/1968. Στην ουσία δεν επέτρεπε στους κληρονόµους ή στους
αγοραστές των αρχικών κληρούχων να αποζηµιωθούν.
Και αυτό στην ουσία, κύριε συνάδελφε, επέλυσε ο νόµος. Δεν
επέλυσε αυτό το οποίο ίσως υπονοήσατε και στην πρωτολογία
σας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά από ότι από µόνη της η οποιαδήποτε
υπηρεσία δεν µπορεί να προχωρήσει σε καµία διαδικασία εάν δεν
υπάρχει αντίστοιχη δικαστική απόφαση. Είστε έµπειρος πολιτικός και το γνωρίζετε αυτό το πράγµα.
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι σύνθετη. Απαιτεί λοιπόν ένα πλήθος τόσο διοικητικών ενεργειών,
όσο βεβαίως και δικαστικών ενεργειών. Και µία απ’ αυτή είναι η
σύνταξη των κτηµατολογικών πινάκων στην οποία φαίνονται και
οι ιδιοκτήτες.
Να σας πληροφορήσω –το γνωρίζετε άλλωστε γιατί είστε και
από την περιοχή, είναι η περιφέρειά σας- ότι οι θιγόµενες περιουσίες σύµφωνα τουλάχιστον µε τα στοιχεία που έχουµε είναι
επτάµισι χιλιάδες. Μέχρι σήµερα µάλιστα έχει εκδοθεί ένας πολύ
σηµαντικός αριθµός δικαστικών αποφάσεων αναγνώρισης των
δικαιούχων από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου για την καταβολή των
αποζηµιώσεων για τις απαλλοτριωµένες εκτάσεις. Όπως επίσης
είναι γνωστό ότι οι αποζηµιώσεις οι οποίες έως σήµερα έχουν
προσδιοριστεί από το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και έχουν κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκ µέρους του
δηµοσίου, ανέρχονται στο 70% µε 90% της έκθεσης εκτίµησης
του πιστοποιηµένου εκτιµητή. Έχει δηλαδή καταβληθεί το συντριπτικό ποσοστό της προβλεπόµενης αποζηµίωσης.
Ωστόσο επειδή από την ερώτησή σας προκύπτει και ένα άλλο
στοιχείο το οποίο θα αναπτύξω και στην δευτερολογία µου για
να µην καταχραστώ τον χρόνο, νοµίζω ότι µε αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα καταλάβετε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν
και στη συνέχεια προκειµένου, πέρα από τον νόµο ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι από την Κυβέρνησή µας, και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες
οι οποίοι θεωρούν ότι θίγονται απ’ αυτήν την διαδικασία να µπορούν να προχωρήσουν έτσι ώστε να τους καταβληθεί και αποζηµίωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, σας εκτιµώ και ως συντοπίτη και ως άνθρωπο
και ως συνάδελφο. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ πολλές φορές
απαντώντας απ’ αυτό το Βήµα σε ερωτήσεις, ακολουθούσα την
υπηρεσιακή άποψη, διότι αυτό είναι και µία ασφάλεια βέβαια.
Είναι η άποψη των υπηρεσιών.
Προσέξτε όµως. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί
της ανάγκης να πάρετε πρωτοβουλία. Δεν είναι υπηρεσιακό το
θέµα µε την έννοια της άµεσης υποχρέωσης µιας υπηρεσίας.
Και εξηγούµαι: Είχα κάνει ερώτηση προς εσάς για την ανάγκη
νοµοθετικής ρύθµισης για αυτό το θέµα, ακριβώς αυτό που επικαλεστήκατε τώρα ότι έκανε η Κυβέρνηση και καλώς έκανε. Η
απάντηση των υπηρεσιών την οποία µου είχατε διατυπώσει σε
ερώτησή µου, ήταν ότι δεν χρειάζεται. Έκαναν λάθος τότε οι
υπηρεσίες, κάνουν λάθος και τώρα. Ο νόµος είναι νόµος για
όλους.
Σήµερα οι υπηρεσίες µε δική σας πρωτοβουλία πρέπει να συµµορφωθούν µε τη νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί δεν έχουν συµµορφωθεί.
Ακούστε τι έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών.
Λόγω του ότι απαγορευόταν εκ των πραγµάτων, γιατί ήταν πριν
τη ρύθµιση, δεν έστειλαν τους πίνακες µε βάση τα ονόµατα των
σηµερινών ιδιοκτητών, αλλά αναζήτησαν τον αρχικό ιδιοκτήτη ο
οποίος πήρε τη διανοµή, ο οποίος έχει πεθάνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν ξέρω αν ζουν κάποιοι συµπατριώτες
µου κατά τη µικρασιατική καταγωγή, αλλά πήρε από την τοπογραφική υπηρεσία τα ονόµατα των ιδιοκτητών και τα έβαλε στη
σειρά και απέρριψε τα ονόµατα των σηµερινών δικαιούχων.
Αυτό, σας ξαναλέω, εξ ανάγκης, δεν ήταν κάποια παρανοµία,
διότι κάποιοι δικαιούχοι έπρεπε να φαίνονται λόγω του ότι δεν
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είχε ανταποκριθεί το Αγροτικής Ανάπτυξης έγκαιρα να κάνει τη
ρύθµιση.
Πολύ σωστά, όπως είπατε, η Κυβέρνηση προέβη σε αυτήν την
αναγκαία ρύθµιση έστω µετά από κάποια καθυστέρηση, αλλά σήµερα, εάν αφήσουµε σύµφωνα µε την υπηρεσία που δεν θέλει
να κάνει την αναµόρφωση, τα πράγµατα θα γίνουν δύο, τρία,
πέντε δικαστήρια για να βρεθούν οι τελικοί δικαιούχοι. Δεν γίνεται να βάλουµε τους ανθρώπους σε αυτήν την ταλαιπωρία.
Πολύ σωστά είπατε ότι η πορεία των απαλλοτριώσεων έχει
προχωρήσει για τους περισσότερους οµαλά. Είναι όµως και κάποιες εκατοντάδες που είναι ανώµαλα, τι να κάνουµε; Εγώ για
τους εκατοντάδες λέω. Για το άλλο παραδέχοµαι ότι η ενηµέρωσή σας είναι σωστή, ότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για
τους περισσότερους. Για τους εκατοντάδες υπάρχει αγκάθι, τι
να κάνουµε;
Σας προτείνω να κάνετε µια σύσκεψη µε την υπηρεσία, να
δείτε τη δυνατότητα αναµόρφωσης σύµφωνα µε τους σηµερινούς πίνακες. Να τους πάρουν αυτά τα δικαστήρια τους προσωρινούς πίνακες σύµφωνα µε τους σηµερνούς δικαιούχους µε
εφαρµογή του νόµου που ψήφισε το Αγροτικής Ανάπτυξης, η
Βουλή των Ελλήνων, η Κυβέρνηση, εσείς, για να διευκολυνθούν
αυτοί οι άνθρωποι και να µην νιώθουν ότι αδικούνται. Λέει «είσαι
Μικρασιάτης; Αδικείσαι ξανά». Γιατί; Γιατί δεν µπορεί το κράτος
να τηρήσει τους νόµους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, να σας πω αυτονόητα ότι η εκτίµηση είναι αµοιβαία. Χαίροµαι κάθε φορά που συζητάµε στη
Βουλή γιατί νοµίζω ότι βγαίνει από τη συζήτηση κάτι πρακτικό
για τους συµπολίτες µας στην Κρήτη.
Αυτό το οποίο µας ζητάτε είναι στην ουσία να υποκαταστήσουµε τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή; Εγώ καταλαβαίνω από
τη µία πράγµατι ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ο πολίτης, αλλά
ξέρετε πολύ καλά ότι και το Σύνταγµα και οι νόµοι έχουν ένα
πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο.
Μιλάµε τώρα για απαλλοτριώσεις. Φέραµε µία ρύθµιση πέρυσι
µε τον νόµο τον οποίο σας είπα προηγουµένως, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε το πρόβληµα το οποίο είχε ο αναγκαστικός νόµος του 1968. Ήδη, για να γνωρίζετε, δυόµισι περίπου χιλιάδες εκ των συµπολιτών µας από τους επτάµισι χιλιάδες έχουν
προχωρήσει όλες τις δικαστικές ενέργειες και στην ουσία βρίσκονται στο τελικό στάδιο προκειµένου να αποζηµιωθούν πλήρως.
Αυτήν τη στιγµή λοιπόν ξέρετε πολύ καλά ότι θα πρέπει εκ των
πραγµάτων να προχωρήσουν αυτές οι δικαστικές διαδικασίες.
Γιατί από µόνη της καµία υπηρεσία δεν µπορεί να υποκαταστήσει
τον νόµο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να εφαρµόσει τον νόµο πρέπει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Ακριβώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και δεν τον εφαρµόζει. Του λέτε
να πάει στα δικαστήρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Όχι, κύριε συνάδελφε. Κατ’ αρχάς δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, τώρα ο ένας εκτιµά
και αγαπά τον άλλον και υψώνονται οι τόνοι; Ήρεµα.
Συνεχίστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Ο νόµος είναι συγκεκριµένος. Για να αλλάξει θα
πρέπει να ψηφίσει η ελληνική Βουλή. Καµµία υπηρεσία δεν µπορεί να εφαρµόσει contra legem, ενάντια στον νόµο.
Έχετε εξαίρετους νοµικούς και στο κόµµα σας. Μπορείτε να
τους ρωτήσετε, για να δείτε κατά πόσον εφαρµόζονται οι νόµοι
ή όχι. Είναι µία διαδικασία απαλλοτριώσεων. Όσοι έχουν ακολουθήσει τη δικαστική οδό εκ των πραγµάτων έχουν δικαιωθεί. Φέραµε τη ρύθµιση που σας είπα προηγουµένως ακριβώς για να
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διευκολύνουµε τη διαδικασία. Και πράγµατι είχατε συµβάλει και
εσείς µε τις προτάσεις σε εκείνη τη διαδικασία. Αλλά αυτήν τη
στιγµή δεν µπορούµε να υπερβούµε, όπως σας είπα, τον νόµο
και το Σύνταγµα.
Να σας πω κατ’ αρχάς ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι ότι
µέχρι το τέλος του 2021 θα θέλαµε πράγµατι να προχωρήσουν
όλες οι διορθώσεις των κτηµατολογικών πινάκων και βεβαίως να
ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι διαδικασίες που αφορούν
τόσο τη προσωρινή τιµή µονάδας όσο και την οριστική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην τελευταία προς συζήτηση, που είναι η πρώτη µε αριθµό 792/23-52021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Άµεσες πρωτοβουλίες της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιµετώπιση του Οργανωµένου Εγκλήµατος».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός και πάντα παρών κ. Ελευθέριος
Οικονόµου.
Κύριε Καµίνη, ορίστε έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδοµάδες έχουν δει το φως της δηµοσιότητας ειδήσεις που έχουν
συγκλονίσει την κοινή γνώµη. Μιλάµε για δολοφονίες εν ψυχρώ,
που µε βάση όλες τις ενδείξεις φαίνεται ότι έχουν διεξαχθεί από
οργανωµένο έγκληµα. Μιλάµε για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Καραϊβάζ, τη δολοφονική εκτέλεση του επιχειρηµατία
στη Ζάκυνθο, τη δολοφονία στη Μεταµόρφωση Αττικής και
υπάρχουν ενδείξεις ότι οργανωµένο έγκληµα υπάρχει και πίσω
από τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά.
Έρευνα της κοινής γνώµης που διεξήχθη πρόσφατα έδειξε κάποιους αριθµούς συγκλονιστικούς. Το 67% των Ελλήνων δεν αισθάνονται ασφαλείς και µόνο 7% αισθάνονται ασφαλείς.
Προφανώς, µε βάση αυτά τα στοιχεία, αυτά τα δεδοµένα, αποφάσισε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπό το φως της
δηµοσιότητας να πάρει έναν φάκελο και να πάει να τον καταθέσει
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου µέσα σε αυτόν το φάκελο υποτίθεται επισηµαίνονται ένα σωρό στοιχεία για το οργανωµένο έγκληµα.
Αναρωτιέµαι εγώ: Χρειάζεται µε κάµερες να πηγαίνει ο κ. Χρυσοχοΐδης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να συζητούν
για το οργανωµένο έγκληµα; Δεν υπάρχουν οι υπηρεσιακοί δίαυλοι, µέσα από τους οποίους η Αστυνοµία επικοινωνεί µε τις
κατά τόπους εισαγγελίες και από τη Δίωξη του Εγκλήµατος και
την προανάκριση περνάµε στην τακτική δικαιοσύνη;
Είδαν µετά, στη συνέχεια, το φως της δηµοσιότητας κάποια
δηµοσιεύµατα, τα οποία αναφέρονται εµµέσως σε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρέδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και σε σκέψεις του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας εν όψει ακριβώς αυτής της
έξαρσης του οργανωµένου εγκλήµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απαίτηση κάθε συµπολίτη µας
να απολαµβάνει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην καθηµερινότητά
του αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον για την πολιτική ηγεσία, στην
οποία οι πολίτες έχουν εµπιστευθεί τη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι πολίτες, λοιπόν, προσδοκούν η Κυβέρνηση πάντοτε στο
πλαίσιο του κράτους δικαίου να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που
να κάνουν πράξη την απαίτηση της κοινωνίας να απολαµβάνει
ένα επίπεδο δηµόσιας τάξης και ασφάλειας εφάµιλλο κάθε
άλλης σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.
Κυρίες και κύριοι, λύσεις εύκολες ή αυτονόητες όταν χειριζόµαστε ζητήµατα βαρύνουσας εγκληµατικότητας δεν υπάρχουν.
Όσοι εντός ή εκτός Κοινοβουλίου υποδεικνύουν απλοϊκές λύσεις
δήθεν δραστικού χαρακτήρα, αλλά στην πραγµατικότητα απολύτως αµφίβολης αποτελεσµατικότητας ή και νοµιµότητας, επι-
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δίδονται στη συνήθη πλειοδοσία που τους εξασφαλίζει η κοινοβουλευτική ασφάλεια της Αντιπολίτευσης.
Η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Υφυπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν επεξεργασθεί και αναπτύξει µια πολυεπίπεδη προσέγγιση αναφορικά µε την καταπολέµηση µορφών
βαρύνουσας εγκληµατικότητας στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος αντεγκληµατικής πολιτικής για την περίοδο 2020-2024 µε
ξεκάθαρη στοχοθέτηση, η οποία συνοψίζεται:
Στον εντοπισµό, πλήρη και οριστική αποδόµηση των ερευνώµενων εγκληµατικών οργανώσεων, στη στοχοποίηση εγκληµατικών οργανώσεων και στοχοποίηση εγκληµατικών δραστηριοτήτων τελούµενων εντός του πλαισίου µιας τέτοιας οργάνωσης,
στην αύξηση του ρίσκου σύλληψης και καταδίκης αρχηγικών
µελών εγκληµατικών οµάδων, ώστε αυτό να λειτουργεί αποτρεπτικά για ένταξη και συµµετοχή σε αυτές, στη βελτίωση και εκσυγχρονισµό των µεθόδων έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης
πληροφοριών, στην καταπολέµηση φαινοµένων διαφθοράς σχετιζόµενων µε το οργανωµένο έγκληµα.
Εστιάζουµε διαρκώς στις κρίσιµες παραµέτρους ενός τέτοιου
πολυεπίπεδου σχεδιασµού, οι οποίες συνοψίζονται σε δύο σηµεία: Εκπαίδευση, συνέργειες µε συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. Έχουµε ανάγκη από επαγγελµατίες που γνωρίζουν τον
ρόλο και την αποστολή τους σε βάθος. Για τον λόγο αυτό στα
προγράµµατα σπουδών των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας
έχουν ενταχθεί ενότητες µε γνωστικό αντικείµενο τη σε βάθος
µελέτη µορφών βαρύνουσας εγκληµατικότητας. Αυτές οι ενότητες ανήκουν είτε στο πλαίσιο των µαθηµάτων είτε σε εκείνο των
διαλέξεων, εκπαιδεύσεων ή µετεκπαιδεύσεων.
Ιδιαίτερη φροντίδα επιδεικνύεται στην εκπαίδευση αλλά και
στην επιµόρφωση του αστυνοµικού προσωπικού µέσα από τον
τακτικό προγραµµατισµό συµµετοχής στελεχών της Ελληνικής
Αστυνοµίας σε σχολεία και εκπαιδεύσεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού, όπως του FBI, του Homeland Security Investigation,
του National Crime Agency, Europol σε θέµατα και υποθέσεις ειδικών κατηγοριών εγκληµατικότητας.
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση περιστατικών βαρύνουσας
εγκληµατικότητας προϋποθέτει και µια ολοκληρωµένη αντίληψη
του φαινοµένου, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τη θεσµοθέτηση ενός ξεκάθαρου πλαισίου διυπηρεσιακής συνεργασίας και
τη σταδιακή εγκαθίδρυση και εµπέδωση µιας αντίληψης, µιας
κουλτούρας –αν θέλετε- συνεργειών.
Έτσι, λοιπόν, η διαχρονική συνεργασία των Υποδιευθύνσεων
Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθρώπων των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης εµβαθύνεται διαρκώς µε συναρµόδιες υπηρεσίες της Αστυνοµίας,
όπως είναι µεταξύ άλλων η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών, η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας και οι Υποδιευθύνσεις
Δίωξης Εγκληµάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Αυτή η συνεργασία αποκτά διαρκώς την αναγκαία
ευρύτητα µέσα από την καθηµερινή αλληλοϋποστήριξη και µε
άλλες κρατικές αρχές, όπως για παράδειγµα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το
ΣΔΟΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, αλλά και µε τις
αρµόδιες δικαστικές αρχές που εποπτεύουν διαρκώς το προανακριτικό έργο για την καταπολέµηση αυτών των µορφών εγκληµατικότητας.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη δυναµική που έχει λάβει η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνοµίας µε την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες. Κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας
τον Σεπτέµβριο του 2019 έχει πλέον καθοριστεί µε την αναγκαία
σαφήνεια και πληρότητα το πλαίσιο συνεργασίας των αρµόδιων
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας µαζί της, το οποίο εστιάζει
στην άµεση και έγκαιρη συνεργασία ακόµη και σε πρώιµο στάδιο
της διεξαγόµενης έρευνας στις υποθέσεις βαρύνουσας εγκληµατικότητας, στην ταυτόχρονη εξέταση από το στάδιο κιόλας
των προανακρίσεων των εµπλεκόµενων προσώπων ή συνεργών
τους, εάν έχουν διαπράξει και το αδίκηµα νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και στην ενηµέρωση της
Αρχής στην περίπτωση σχετικών ευρηµάτων. Στην απρόσκοπτη
συνδροµή σε ανάλογα αιτήµατα της Αρχής οι δίαυλοι επικοινω-
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νίας είναι διαρκείς και διασφαλίζονται µέσα από τον ορισµό στελεχών από κάθε µέρος ως σηµεία επαφής.
Εφάµιλλης σπουδαιότητας χαρακτηρίζεται και η αποστολή της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας. Εστιάζεται στην πρόληψη,
έρευνα και καταστολή οικονοµικών εγκληµάτων που τελέστηκαν
σε βάρος της εθνικής οικονοµίας και έχουν χαρακτηριστικά οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά και στην έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.
Με έµφαση, λοιπόν, στην εκπαίδευση, στη διαρκή επιµόρφωση, αλλά και µε ανεπτυγµένο ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών µε άλλους φορείς και υπηρεσίες -εγχώριες αλλά και
αλλοδαπές- το οποίο διαρκώς ενισχύεται, οι αρµόδιες υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας υλοποιούν µεθοδικά, σταθερά και µε
τον δέοντα επαγγελµατισµό την αποστολή που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας για την πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν µιλάω µε τον κ. Οικονόµου, έχω πάντοτε την εντύπωση
ότι δεν έχω µάθει τίποτα καινούργιο. Δυστυχώς, συµβαίνει αυτό
το πράγµα και νοµίζω ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε µία ιδιαίτερη
σπουδή της Κυβέρνησης να αναλίσκεται στην επικοινωνία και να
µη δίνει καµία σηµασία στην ουσία.
Ακούγαµε τόσο καιρό για τη δηµιουργία των ειδικών Σωµάτων
των Δυνάµεων Ασφαλείας σε διάφορους τοµείς επιτήρησης.
Ακούσαµε και για την Οµάδα Προστασίας των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων, η οποία υποτίθεται ότι θα άρχιζε να λειτουργεί από
το καλοκαίρι και τώρα παραπέµπεται τουλάχιστον στις χειµερινές καλένδες. Όµως, αν καταλαβαίνω καλά από έγκυρα ρεπορτάζ, η ιδέα εγκαταλείπεται. Και καλώς κάνουν και εγκαταλείπουν
την ιδέα, γιατί µέσα στα πανεπιστήµια δεν θα επιβάλλουν την
τάξη µε ειδικά αστυνοµικά σώµατα.
Βλέπω, δυστυχώς, αυτή τη στιγµή την Κυβέρνηση να διχάζεται, γιατί από το ίδιο έγκυρο ρεπορτάζ ακούω ότι φταίει το
Υπουργείο Παιδείας που δεν έχει εγκαταστήσει τα ειδικά µηχανήµατα επιτήρησης µέσα στα πανεπιστήµια. Είχαµε πει ότι η κατάτµηση της Αστυνοµίας σε ειδικά τµήµατα για εντυπωσιασµό
της κοινής γνώµης, ότι δήθεν αυτό θα προκαλέσει καλύτερη
αστυνόµευση, είτε αφορά στις διαδηλώσεις, είτε αφορά στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, είτε αφορά στα µέσα µαζικής µεταφοράς, δεν επρόκειτο να αποδώσει και θα καλλιεργούσε και σε
κάποιες περιπτώσεις ένα ειδικό πνεύµα αυτονόµησης, το οποίο
θα οδηγούσε στον κατακερµατισµό και στην αναποτελεσµατικότητα.
Όταν ο κ. Χρυσοχοΐδης ορκίστηκε Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, ανακοίνωσε λίγες µέρες αργότερα ότι θα έβγαζε τους
αστυνοµικούς από τα γραφεία και θα τους έβγαζε στον δρόµο.
Τι διαβάζουµε αυτές τις τελευταίες µέρες από τα ίδια τα σωµατεία των αστυνοµικών; Διαβάζουµε, λόγου χάριν, ότι το µεγαλύτερο Αστυνοµικό Τµήµα της Θεσσαλονίκης, το Τµήµα του
Λευκού Πύργου, έχει µια δυναµικότητα τριακοσίων είκοσι οκτώ
ατόµων και υπηρετούν µόλις τα δύο τρίτα. Διαβάσαµε προχθές
σε εφηµερίδα έγγραφο που σας απηύθυνε ο Διοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Αγίου Δηµητρίου και σας είπε θα το κλείσει
το «µαγαζί», γιατί δεν έχει κόσµο. Πού έχουν πάει όλες αυτές οι
υποσχέσεις για το ότι θα είχαµε µια κανονική αστυνόµευση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή έχω χρηµατίσει δήµαρχος και είχα µια πάρα πολύ
στενή επαφή µε τον κόσµο, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι
οι άνθρωποι ούτε υπεραστυνόµευση θέλουν ούτε όµως και την
απουσία της Αστυνοµίας. Αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει η
παρουσία της Αστυνοµίας. Αυτή λειτουργεί προληπτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Καµίνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Περιµένουµε, λοιπόν, να ακούσουµε πότε θα τονώσετε το αίσθηµα ασφάλειας του πολίτη, χωρίς να επιδίδεστε σε επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα και χωρίς να αναγγέλλετε ειδικά σώµατα
προστασίας των ανθρώπων τα οποία δεν προτίθεστε να φτιάξετε,
είτε γιατί εξαρχής δεν το εννοούσατε, είτε γιατί δεν µπορείτε καν
ως Κυβέρνηση να συνεργαστείτε µεταξύ σας, όπως λόγου χάριν
το Υπουργείο Παιδείας µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καµίνη, σεβόµενος τον χρόνο, θα περιοριστώ στην
απάντηση της σχετικής ερώτησής σας και δεν θα αναφερθώ ειδικότερα σε όλα τα θέµατα τα οποία θίξατε. Αντιλαµβάνοµαι
τους λόγους, αλλά το επόµενο διάστηµα θα έχουµε αρκετό
καιρό µπροστά µας, για να απαντήσουµε σε αρκετά από αυτά τα
οποία θέσατε.
Στην πρώτη µου τοποθέτηση επιχείρησα µε σχετικά συνοπτικό
τρόπο να ενηµερώσω το Κοινοβούλιο για τις δοµές, τις σχέσεις
και τις συνέργειες των Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας
στην καταπολέµηση φαινοµένων εγκληµατικότητας ιδιάζουσας
βαρύτητας, αλλά και τη συνεργασία που υπάρχει µε τους µηχανισµούς της Αρχής Καταπολέµησης του µαύρου χρήµατος ή ειδικευµένους µηχανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης,
ενηµέρωσα για το τι ακριβώς προβλέπεται σε επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνοµικών, αλλά και για τη διεθνή συνεργασία µε Υπηρεσίες Δίωξης του οργανωµένου εγκλήµατος των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και της Ευρώπης.
Μένοντας στη βάση του ερωτήµατός σας, θέλω να αναφερθώ
στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Ο Υπουργός µετέβη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µε στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνοµία, προκειµένου µε πολύ µεθοδικό τρόπο να αντιµετωπιστούν οι εγκληµατικές
οµάδες, που -µεταξύ των άλλων- µεταχειρίζονται και δολοφονικές µεθόδους κατά µελών τους στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν τις έκνοµες δραστηριότητές τους.
Αντιλαµβάνεστε ότι ειδικότερα ως προς την πορεία των ερευνών, λόγω και του ότι η έρευνα διέπεται από την αρχή της µυστικότητας, διότι είναι ακόµα στη φάση προανάκρισης, δεν µπορώ
να αναφερθώ σε ειδικότερες λεπτοµέρειες στο πού βρισκόµαστε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η στρατηγική επιλογή των αρµοδίων Υπουργείων και των διωκτικών Αρχών για τις υποθέσεις βαρύνουσας εγκληµατικότητας είναι να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα η
οικονοµική συνιστώσα του µαύρου χρήµατος και του ξεπλύµατος
των κεφαλαίων αυτών, για να αποσαρθρωθούν οι συµµορίες
αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
«Follow the money», η περίφηµη φράση των αµερικανικών διωκτικών Αρχών σχετικά και ειδικά του FBI ως µεθοδολογία εξάρθρωσης εγκληµατικών δραστηριοτήτων έχει φέρει σηµαντικά
αποτελέσµατα. Συνεπώς, κύριο ζητούµενο είναι ο εντοπισµός,
αλλά και η ιχνηλάτηση της διαδροµής του µαύρου χρήµατος
αυτών των συµµοριών. Στόχος είναι να βρεθεί ο µίτος της Αριάδνης για τη διάλυσή τους και τη σύλληψη των µελών τους. Η συνέχεια τότε συνίσταται στην άρτια στοιχειοθέτηση της υπόθεσης,
στη σύλληψη των φερόµενων ως δραστών ή συνεργών αυτών
και η παραποµπή τους στην τακτική δικαιοσύνη για µία δίκαιη
δίκη.
Με επικαιροποιηµένο το νοµοθετικό πλαίσιο, µε όλο και πιο
αναβαθµισµένες δοµές στην καταπολέµηση αυτών των µορφών
εγκληµατικότητας, µε τη χρήση όλο και πιο σύγχρονων τεχνολογιών και µε διεθνείς συνεργασίες, όπως λόγου χάρη µε την «Interpol», τη «Europol» και άλλες συνεργαζόµενες αρχές επιβολής
του νόµου, µετουσιώνουµε καθηµερινά σε πράξεις το νέο πρόγραµµα αντεγκληµατικής πολιτικής.
Απαντώντας, λοιπόν, στην επίκαιρη ερώτησή σας, θέλω να µεταφέρω τη βούληση, την αποφασιστικότητα και την ετοιµότητα
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
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αλλά και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και
των αξιωµατικών και του προσωπικού των ειδικευµένων Υπηρεσιών καταπολέµησης ειδικών µορφών εγκληµατικότητας, να προχωρήσουν µε απόλυτη προτεραιότητα και σε πλήρη συνεργασία
µε τις δικαστικές αρχές και τις άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες
στην εξάρθρωση και τον αποσυντονισµό των εγκληµατικών οµάδων, που µε τη δράση τους επιχειρούν µάταια να διαταράξουν
το αίσθηµα ασφάλειας που όλοι οι πολίτες δικαιούνται να απολαµβάνουν σε µία σύγχρονη ευνοµούµενη πολιτεία, όπως η ελληνική.
Σας διαβεβαιώνω ότι η δραστική αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων αποτελεί καθηµερινά κεντρική επιδίωξη για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θέλει συστηµατική δουλειά και
αναγκαίο χρόνο. Το ένστολο προσωπικό, µε ξεκάθαρη στοχοθεσία, µε προσήλωση και τον απαιτούµενο επαγγελµατισµό, συνεχίζει να δίνει τη δική του καθηµερινή µάχη, ώστε η χώρα µας να
διατηρήσει αυτό που µε χρόνια και µεθοδική δουλειά από όλους
µας έχουµε κατακτήσει, δηλαδή η χώρα µας να συγκαταλέγεται
ανάµεσα στους ασφαλέστερους προορισµούς παγκοσµίως.
Η προσπάθειά τους αποκτά ιδιαίτερο νόηµα, µία επαυξηµένη
αξία, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, όπου µετά από
µία µακρά παύση στον κλάδο του τουρισµού ατενίζουµε και πάλι
µε αισιοδοξία τη νέα τουριστική περίοδο µε τα βλέµµατα εκατοµµυρίων τουριστών στραµµένα στη χώρα µας. Καθήκον µας είναι
να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που απολαµβάνουν όσοι µένουν και όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα και να µην
καλλιεργούµε, δίχως ιδιαίτερη βάση, το κλίµα της εγκληµατοφοβίας.
Σε ό,τι αφορά το θέµα το να παραµείνει η Ελλάδα µία από τις
ασφαλέστερες στον κόσµο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι µε τη
συνεισφορά όλων µας µπορούµε να το πετύχουµε και θα το πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι θέλει τον λόγο ο κ. Τσίπρας, βεβαίως θα σας δώσω τον λόγο, αλλά πρέπει να σας πω, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι µε βάση το άρθρο 132 δεν έχετε
δικαίωµα να πάρετε τον λόγο σήµερα, γιατί είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Είναι σαφής ο Κανονισµός.
Παρά ταύτα, επειδή είµαι παλαιός Βουλευτής και έχω µάθει
να σέβοµαι τους θεσµούς και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ο τέταρτος θεσµικός παράγων, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, πάω επί της ουσίας και όχι επί του τύπου. Δεν ξέρω
για ποιον λόγο θέλετε τον λόγο. Θα σας τον δώσω, παρ’ ότι θα
είναι µονόλογος, γιατί εγώ επί της ουσίας δεν θα µπορέσω να
σας απαντήσω. Ακόµη κι αν ξέρω, γιατί δεν µου επιτρέπεται ως
Προεδρεύων να απαντήσω επί της ουσίας, παρά µόνο αν χρειαστεί επί της διαδικασίας, εάν µπει τέτοιο θέµα.
Έχετε, εποµένως, τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει,
όπως ξέρετε, χρόνος επί του Κανονισµού, εγώ σας βάζω δέκα
λεπτά και χειριστείτε τον λόγο εσείς.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που τουλάχιστον εσείς επιδεικνύετε σεβασµό στο θεσµικό αξίωµα του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στην ουσία της δηµοκρατίας στο Κοινοβούλιο, που είναι ο λόγος και ο αντίλογος.
Για το ότι δεν υπάρχει εδώ αντίλογος όµως, κύριε Πρόεδρε,
δεν ευθύνοµαι εγώ. Είναι η τρίτη συνεχόµενη Παρασκευή που
στην Ώρα του Πρωθυπουργού καταθέτω µία επίκαιρη, καίρια,
κρίσιµη ερώτηση. Δεν αφορά τους Βουλευτές της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που βρίσκονται σήµερα στα έδρανα. Δεν αφορά
παραταξιακές ή κοµµατικές αντιπαραθέσεις. Αφορά εκατό χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, εκατό χιλιάδες µαθητές της Γ’ λυκείου, που φέτος περνάνε τον Γολγοθά των εξετάσεων, µέσα
στην πιο δύσκολη, την πιο κρίσιµη χρονιά της πανδηµικής κρίσης,
της υγειονοµικής κρίσης, µε το άγχος, το στρες, την αδυναµία
να βρεθούν δίπλα στους συµµαθητές τους και στους καθηγητές
τους για να κάνουν διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όπως όλα
τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτούς τους εκατό χιλιάδες µαθητές και τις οικογένειές τους
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ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τους γράφει στα παλαιότερα
των υποδηµάτων του. Είναι η τρίτη συνεχόµενη Παρασκευή και
αν την πρώτη Παρασκευή η δικαιολογία ήταν ότι έπρεπε να πάει
τριήµερο για να ξεσκάσει στην Τήνο, είτε µε πλοίο είτε µε ελικόπτερο -δεν µε ενδιαφέρει αυτό- τη δεύτερη και την τρίτη Παρασκευή δεν έχει καµµία δικαιολογία γιατί απουσιάζει και η µόνη
πραγµατική εξήγηση για το γιατί απουσιάζει είναι γιατί δεν έχει
να δώσει απαντήσεις, είναι γιατί δεν µπορεί να κοιτάξει στα µάτια
αυτούς τους εκατό χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές
τους. Διότι είναι πρωτοφανές να αλλάζει το σύστηµα εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τη δύσκολη αυτή χρονιά και να
εφαρµόζεται την ίδια χρονιά. Έχει αλλάξει και άλλες φορές το
σύστηµα εισαγωγής, κι άλλες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει σύστηµα εισαγωγής, αλλά εφάρµοσαν την αλλαγή τουλάχιστον δίνοντας περιθώριο χρόνου να προσαρµοστούν οι οικογένειες, οι
υποψήφιοι στην αλλαγή.
Τώρα, λοιπόν, έρχεται και εφαρµόζει µια µείωση, επίσης πρωτοφανή για τα χρονικά, µειώνοντας τους εισακτέους κατά το ένα
τρίτο -σε αυτήν τη δύσκολη σχολική χρονιά έρχεται να δυσχεράνει ακόµα περισσότερο αυτήν τη δυσκολία την οποία βιώνουν,
την αγωνία των οικογενειών και των υποψηφίων- και την εφαρµόζει από φέτος. Και δεν έρχεται να απαντήσει.
Αυτό εγώ το χαρακτηρίζω πολιτική δειλία. Είναι πολιτική δειλία
να το βάζει στα πόδια ο Πρωθυπουργός. Και αν δεν έρχεται
αυτός εµείς θα είµαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα είµαστε µέσα στον ναό της δηµοκρατίας για να
αναδεικνύουµε τα µεγάλα ζητήµατα που αφορούν την ελληνική
κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και βέβαια δεν µπορώ σε τούτο το σηµείο να µην αναφερθώ
και στο γεγονός ότι δεν είναι µονάχα η πολιτική δειλία που χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη. Χτες, σε µια εκδήλωση µε ιδιαίτερο
βάρος, θεσµικό και διεθνές, µπροστά στην ηγεσία την ευρωπαϊκή, στην εκδήλωση για τα σαράντα χρόνια από την ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέδειξε και ένα άλλο βασικό
χαρακτηριστικό της πολιτικής του ταυτότητας, πέραν της πολιτικής δειλίας, το χαρακτηριστικό του θράσους.
Διότι ήταν θράσος µπροστά σε Ευρωπαίους αξιωµατούχους
και σε µια τέτοια εκδήλωση να µιλήσει όχι ως Πρωθυπουργός εν
ονόµατι όλων των Ελλήνων, αλλά ως κοµµατάρχης σε επαρχιακό
καφενείο, ως κοµµατάρχης της δεξιάς µε λόγο διχαστικό, µε
λόγο ανιστόρητο, µε λόγο εµπρηστικό, µε λόγο που εξίσωνε την
αριστερά µε τον φασισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πού τα έχει δει αυτά γραµµένα, να εξισώσει τους αγώνες για
τη δηµοκρατία µιας παράταξης που έδωσε αίµα για τη δηµοκρατία σε αυτόν τον τόπο µε τον φασισµό, το µίσος και την ακροδεξιά;
Και είχε το µεγάλο θράσος να µιλήσει και για σκοτεινό διάλειµµα, αναφερόµενος στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ’15 -’19.
Την κυβέρνηση που κράτησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο ευρώ παρά τους εκβιασµούς, παρά τις απειλές, την κυβέρνηση που αναβάθµισε το κύρος της χώρας την ονοµάτισε ως
σκοτεινό διάλειµµα. Αλήθεια, είναι σκοτεινό διάλειµµα η διάσωση
της χώρας από τη χρεοκοπία στην οποία η παράταξή σας µας
είχε οδηγήσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι σκοτεινό διάλειµµα η έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια
µετά από οκτώ χρόνια; Είναι σκοτεινό διάλειµµα η ρύθµιση του
χρέους που µας κρατάει σε αυτήν την κρίση σήµερα µε το κεφάλι
έξω από το νερό; Είναι σκοτεινό διάλειµµα τα δώδεκα συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης, η µείωση της ανεργίας κατά 10%;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι σκοτεινό διάλειµµα για τον κ. Μητσοτάκη τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ που βρήκε στα δηµόσια ταµεία, το «µαξιλάρι» στο
οποίο κοιµάται ήσυχος σήµερα µπροστά σε αυτή την πρωτοφανή
κρίση; Τα χρήµατα αυτά ανήκουν στον ελληνικό λαό βεβαίως,
αλλά µε χρηστή διαχείριση τη δική µας είναι εκεί για να προστατεύουν την εθνική οικονοµία. Είναι σκοτεινό διάλειµµα όλα αυτά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι θράσος. Είναι θρασύτητα και δειλία. Είναι θρασύτητα η
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χθεσινή του τοποθέτηση, δειλία η σηµερινή του απουσία από το
Κοινοβούλιο.
Και όλα αυτά τα λέει -τα χτεσινά εννοώ- ο κ. Μητσοτάκης τη
µέρα που το Ανώτατο Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό Δικαστήριο
της Καρλσρούης εγκαλεί τη γερµανική κυβέρνηση, την καγκελάριο Μέρκελ και ιδίως τον τότε Υπουργό Οικονοµικών και σηµερινό Πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Βουλής, τον κ. Σόιµπλε, για
τη στρατηγική τους στη διαπραγµάτευση του ’15 και για τον εκβιασµό τους απέναντι στην Ελλάδα και για τη στρατηγική τους
να εκδιώξουν τη χώρα από το ευρώ, να διασπάσουν την ευρωπαϊκή ενότητα.
Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης τη µέρα αυτή και στην επέτειο των
σαράντα χρόνων από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να µιλήσει µε αυτόν το διχαστικό λόγο, να απευθυνθεί σε
αυτούς που έδωσαν τη µάχη τότε και να τους χαρακτηρίσει λαϊκιστές, φασίστες, ακραίους.
Αυτός είναι ένας λόγος που διχάζει, δεν είναι ένας λόγος που
ενώνει και µάλιστα τη µέρα που ο Ιταλός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σασόλι στην ίδια τοποθέτηση, στην
ίδια οµιλία ήρθε µε απολογητικό λόγο εκ µέρους του συνόλου
της ευρωπαϊκής οικογένειας, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µίλησε λέγοντας ότι ήταν λάθος της Ευρώπης η στάση
απέναντι στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, ήταν λάθος τα µνηµόνια του ρεβανσισµού και του εκβιασµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, αποδεικνύει ότι δεν είναι απλά θρασύδειλος, αλλά είναι και αµετανόητος. Αµετανόητος µε όλους
αυτούς που εκείνες τις δύσκολες µέρες έβγαιναν και φώναζαν «
βάστα Σόιµπλε» και δεν έπαιρναν το µέρος της Κυβέρνησης και
του ελληνικού λαού σε αυτήν τη δύσκολη µάχη.
Την ιστορία, λοιπόν, δεν θα την γράψετε ξανά εσείς. Η ιστορία
είναι καταγεγραµµένη και η ιστορία έχει αποδείξει και σήµερα
και χθες και παλαιότερα ότι η προοδευτική παράταξη σε αυτόν
τον τόπο έδωσε µάχες και για τη δηµοκρατία και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά και για την ευηµερία στηρίζοντας πάντα τους αδύναµους.
Βεβαίως, µίλησε µε θράσος και για τις προοδευτικές δυνάµεις
-δήθεν µιλά εξ ονόµατός των προοδευτικών δυνάµεων. Οι
«βάστα Σόιµπλε» έγιναν προοδευτικοί και όλοι οι υπόλοιποι γίναµε φασίστες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, ποιος µιλάει για προοδευτικές δυνάµεις, ποιος µιλάει
για λαϊκισµό και δηµαγωγία; Ο άνθρωπος που ντύθηκε Μακεδονοµάχος, που πήρε αγκαζέ τη Χρυσή Αυγή και δίχασε τους Έλληνες, όταν υπογράφαµε τη Συµφωνία των Πρεσπών; Αυτός
µιλάει για λαϊκισµό, για δηµαγωγία και για προοδευτικές δυνάµεις; Αυτός που ποτέ, φυσικά, δεν πίστεψε όλα όσα κατήγγειλε,
διότι ήταν προφανές ότι ήταν προς όφελος της χώρας αυτή η
συµφωνία και αυτός που ντύθηκε Μακεδονοµάχος, που δίχασε
τον ελληνικό λαό, τώρα τιµά τη συµφωνία.
Όµως και αυτό αισχυντηλά το πράττει. Την τιµά στα κρυφά,
διότι, όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας,
δεν τολµά ούτε να αναφέρει το όνοµα της χώρας και εδώ και έξι
µήνες αναστέλλει την ψήφιση των µνηµονίων συνεργασίας στη
Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άλλη φορά, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όταν θα µιλάει για λαϊκισµό και δηµαγωγία, καλό είναι να κοιτάει τον καθρέφτη, γιατί
θα βλέπει το πρόσωπό του. Δίπλα στο λήµµα «δηµαγωγός», όταν
θα πηγαίνει κανείς να ανατρέξει στο διαδίκτυο, είναι βέβαιο ότι
θα βγαίνει η Συµφωνία των Πρεσπών και η φωτογραφία του κ.
Μητσοτάκη, ο µεγαλύτερος δηµαγωγός, η µεγαλύτερη πολιτική
απάτη στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο κ. Μητσοτάκης, όµως, απουσιάζει από το Κοινοβούλιο και
απουσιάζει, βγάζοντας προχθές, αν δεν κάνω λάθος, µία διαρροή
από τους κυβερνητικούς κύκλους, τους κύκλους του Μαξίµου,
λέγοντας ότι δεν έρχεται για να µην ταράξει την ηρεµία των µαθητών που ετοιµάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μα,
την ηρεµία τους την ταράζει εισάγοντας αυτή τη ρύθµιση που
µειώνει κατά το ένα τρίτο τις ελπίδες τους να εισαχθούν σε ανώ-
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τατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Και αναρωτιέµαι, γιατί τέτοιο µένος µε τη νέα γενιά; Τους κατηγόρησε ως υπεύθυνους για την εξάπλωση της πανδηµίας.
Τώρα τους εξωθεί µε τον εργασιακό νόµο να δουλεύουν µια ζωή
απλήρωτα δεκάωρα, απλήρωτες υπερωρίες σε µια ζωή- λάστιχο.
Τώρα τους πετάει εκτός των ΑΕΙ. Τελικά, ο Μωυσής µάς προέκυψε Ηρώδης και όχι Μωυσής!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και επειδή θέλω να είµαι απόλυτα σαφής, δεν είναι τυχαία όλα
αυτά. Όλα αυτά γίνονται προκειµένου να εξυπηρετηθούν πολύ
συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα. Και στον βωµό της εξυπηρέτησης αυτών των συµφερόντων ο κ. Μητσοτάκης δεν ορρωδεί
να θέσει στο στόχαστρο, να βάλει στον τοίχο τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους.
Διότι πριν αποφασίσουν αυτή την άθλια µεταρρύθµιση στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στο όνοµα δήθεν των
ακαδηµαϊκών κριτηρίων που ποτέ δεν µάθαµε, φρόντισαν να φέρουν µια τροπολογία και αυτή στα µουλωχτά ή µάλλον δύο τροπολογίες, µια που εξισώνει τα πτυχία των αµφιβόλου ποιότητας
ιδιωτικών κολλεγίων µε αυτά των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µια άλλη που υποχρεώνει τα Επιµελητήρια, το Τεχνικό
Επιµελητήριο, τον Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους να εντάξουν στα µητρώα τους
τους αποφοίτους των κολλεγίων. Άρα, στην πραγµατικότητα
υποχρεώνει την εξίσωση των ΑΕΙ, παρακάµπτοντας και το Σύνταγµα, µε τα αµφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στη χώρα.
Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν; Ο στόχος είναι είκοσι πέντε χιλιάδες λιγότεροι εισακτέοι φέτος, ώστε σε τρία, τέσσερα χρόνια
να είναι είκοσι πέντε χιλιάδες λιγότεροι οι απόφοιτοι, ώστε από
του χρόνου να κάνουν χρυσές δουλειές αυτοί, τα συγκεκριµένα
ιδιωτικά συµφέροντα, οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολλεγίων. Στον βωµό των ιδιωτικών συµφερόντων ισοπεδώνετε το
µέλλον και την προοπτική της νέας γενιάς. Γι’ αυτό δεν έρχεται
σήµερα και είναι άδεια η καρέκλα του, γιατί δεν έχει να απαντήσει σε αυτά τα επιχειρήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και καλά η επιθετικότητά του απέναντι στη νέα γενιά. Εδώ µιλάµε και για ταξικό µίσος και θα εξηγήσω γιατί. Βεβαίως, τα ξέραµε όλα αυτά από τότε που πήγε προεκλογικά στο Περιστέρι
και µας είπε εκείνο το περίφηµο για τους ψυκτικούς. Τα ξέραµε
όλα αυτά, αλλά δεν περιµέναµε ότι θα τα δούµε να εκτυλίσσονται
µπροστά µας µε τόση µεγάλη ακρότητα.
Τι κάνει µε τους αποφοίτους των εσπερινών λυκείων; Ήταν θεσµός στη χώρα το 1% των εισακτέων στα πανεπιστήµια της χώρας να εισάγονται υποχρεωτικά µεταξύ των υποψηφίων αποφοίτων εσπερινών λυκείων. Αυτό έδινε τη δυνατότητα κάθε χρόνο
να έχουµε περίπου εξακόσιους µε επτακόσιους εισακτέους από
τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων.
Ξέρετε ποια είναι τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων; Αυτά τα
παιδιά που δεν έχουν το µπαµπά να τους δίνει τη δυνατότητα την
οικονοµική να πηγαίνουν στο κολλέγιο ούτε στο «Κολούµπια»,
αλλά δουλεύουν για να σπουδάσουν. Σε αυτά τα παιδιά κόβετε
το µέλλον!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τόσο φοβερό θα ήταν να αναστείλετε, λοιπόν, αυτή την αθλιότητα, να προβλέψετε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θα
εφαρµοστεί για τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων; Όταν το είπα
εδώ στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης δεν το ήξερε καν. Αλλά, τι να
του πουν οι εξακόσιοι µαθητές της βιοπάλης; Ενδιαφέρεται µονάχα για τα κολλεγιόπαιδα.
Δεν έχω κανένα πρόβληµα µε αυτά τα παιδιά που έχουν την
οικονοµική δυνατότητα οι γονείς τους. Αλλά σε αυτόν τον τόπο
πρέπει επιτέλους να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη σηµαίνει να µπορεί να σπουδάσει και αυτό το παιδί που έχει ικανότητες, αλλά δεν έχει την οικονοµική δύναµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να µην µε φέρετε σε δύσκολη θέση.
Κλείστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κής Αριστεράς): Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω επίσης ότι την προηγούµενη Δευτέρα βρέθηκα στον Πύργο της Ηλείας και στην Αµαλιάδα, σε µία
περιφέρεια που πλήττεται από την κυβερνητική πολιτική, όπου
καθηµερινά είναι µια καρµανιόλα ο δρόµος Πάτρα-Πύργος, διότι
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Έργα είχαν ξεκινήσει, αλλά η Κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρµογή των συµβάσεων και σήµερα
τα έργα παραµένουν στον «αέρα». Αλλά κυρίως γιατί αποφάσισε
η Κυβέρνηση -ξέρει καλά ο κ. Τζαβάρας, ρωτήστε τον, αν θέλετενα κλείσει στο πλαίσιο της εφαρµογής αυτής της πολιτικής δύο
σχολές, το Τµήµα Μουσειολογίας στον Πύργο και το Τµήµα Γεωπονίας στην Αµαλιάδα, αφήνοντας στον «αέρα» χίλιους πεντακόσιους φοιτητές.
Άρα, εδώ δεν µιλάµε µονάχα για την αγωνία των υποψηφίων,
αλλά και για την αγωνία χιλιάδων φοιτητών -γιατί θα έχει συνέχεια και αυτό που γίνεται σήµερα στην Ηλεία- οι οποίοι περιµένουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και τα τµήµατά τους
θα κλείσουν, διότι δεν θα µπουν υποψήφιοι.
Πριν ολοκληρώσω, να πω και κάτι ακόµα. Σήµερα διάβασα κάτι
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ποια είναι εφηµερίδα της Κυβερνήσεως; «ΤΑ ΝΕΑ» του κ. Μαρινάκη, ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» του
Μαξίµου. Άρα, είναι προφανές ότι είναι εντός γραµµής, αλλιώς
δεν θα το έλεγα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διάβασα ότι παίρνει πίσω η Κυβέρνηση την εφαρµογή του
νόµου το οποίο ψήφισε σε συγκρουσιακό κλίµα στη Βουλή και
τους δρόµους από τις αντιστάσεις των φοιτητών για την ίδρυση
αστυνοµικών τµηµάτων µέσα στα πανεπιστήµια.
Και αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλήθεια, πόσο
αστείοι είναι τελικά; Πόσο αστείοι είναι τελικά; Η θρασυδειλία
που έλεγα πριν δεν είναι µόνο ιδίωµα του κ. Μητσοτάκη, αλλά
και στρατηγική της Κυβέρνησης. Έρχεται και µας λέει ότι θα
βάλει τη δηµοκρατία στα πανεπιστήµια -Τι έγινε τελικά; Γιατί δεν
τη βάζει τη δηµοκρατία και όχι την αστυνοµία, όπως µας έλεγε;και τώρα έρχονται να το πάρουν πίσω. Είναι πραγµατικά αστείο
αυτό που γίνεται. Για λόγους µόνο επικοινωνίας, για να υπερασπιστείτε ιδεοληψίες, για να χαϊδέψετε το συντηρητικό σας
ακροατήριο, ορίζετε και ψηφίζετε νόµους, τους οποίους, όµως,
δεν µπορείτε να εφαρµόσετε. Και αυτή είναι η αστειότητα και η
προχειρότητα που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση.
Κλείνω λέγοντας το εξής. Καλούµε µε ειλικρινή αγωνία τον
απόντα Πρωθυπουργό να ξανασκεφτεί -ακόµα υπάρχει χρόνος, όχι να ανοίξουµε µια µεγάλη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο ή
ποιος έχει άδικο, αλλά για να «παγώσει», να αναστείλει την εφαρµογή, όπως αναστέλλει στην πράξη και την αθλιότητα µε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, έτσι να αναστείλει κι αυτήν εδώ την
αθλιότητα µε το κόψιµο, το χαράτσι στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τριάντα χιλιάδες µαθητές.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς ανοίγαµε πανεπιστήµια, αυξάναµε τους φοιτητές και
προσλαµβάναµε καθηγητές. Αυτή η Κυβέρνηση κλείνει πανεπιστήµια, κλείνει σχολές, µειώνει τους εισακτέους και προσλαµβάνει αστυνοµικούς. Αυτή είναι η διαφορά µας! Ο ελληνικός λαός,
όµως, πολύ σύντοµα αυτή τη διαφορά θα την αναγνωρίσει.
Σας καλούµε, λοιπόν, να κάνετε πίσω, στο όνοµα της ηρεµίας
εκατό χιλιάδων οικογενειών, στο όνοµα της νεότητας, που είναι
η προοπτική, είναι το µέλλον αυτού του τόπου! Πάρτε πίσω την
εφαρµογή αυτής της αθλιότητας για την ελάχιστη βάση εισαγωΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

γής και τη µείωση των εισακτέων! Πάρτε την πίσω! Μην την
εφαρµόσετε αυτή τη χρονιά!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, νιώθω άβολα γιατί είναι σαν να προεδρεύω στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ούτε εσείς, βεβαίως, το επιθυµείτε
και άλλο τόσο δεν το επιθυµώ κι εγώ!
Εάν ήθελα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα µπορούσα να κατέβω στο έδρανο και να µιλήσω ως Βουλευτής του
κόµµατός µου και να σας απαντήσω σε όλα όσα είπατε, αφού
µόνο εγώ είµαι παρών από τη Νέα Δηµοκρατία ως κοινοβουλευτικός. Ο κ. Οικονόµου δεν είναι.
Παρά ταύτα, εγώ θα δώσω µία απάντηση µόνο στο κοµµάτι
που αφορά τη λειτουργία της Βουλής και άρα και το Προεδρείο.
Για τα υπόλοιπα δεν θα κάνω το λάθος.
Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, µε βάση τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την παρούσα Περίοδο, σε
διάστηµα δηλαδή µικρότερο των δύο ετών, έχει απαντήσει σε
επτά επίκαιρες ερωτήσεις, τρεις δικές σας, τρεις του Κινήµατος
Αλλαγής και µία του ΜέΡΑ25. Την προηγούµενη ΙΖ’ Περίοδο
στους σαράντα εννέα µήνες απαντήσατε συνολικά σε δέκα επίκαιρες ερωτήσεις. Ταυτόχρονα, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού διεξήχθησαν, µέσω βεβαίως του Προεδρείου της
Βουλής, πέντε φορές ενηµερώσεις µε τη διαδικασία του άρθρου
142Α, η πρώτη στις 14-2 και η τελευταία στις 25-2-2021.
Για όλα τα υπόλοιπα είναι σίγουρο ότι θα ενηµερωθεί η Κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει απάντηση από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο και είµαι σίγουρος ότι δεν θα είναι η τελευταία
φορά που µιλήσατε ενώπιον του Πρωθυπουργού και θα πάρετε
και τις απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό. Εγώ, ως Προεδρείο,
είµαι υποχρεωµένος να σταµατήσω εδώ.
Αφού έκανα την παρέκκλιση στον κύριο Πρόεδρο, θα σας
δώσω τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Οικονόµου, στο κοµµάτι
που σας αφορά απ’ όσα είπε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή του Υπουργείου σας.
Έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Σχετικά µε την αναφορά ως προς το θέµα της µαταίωσης της
προκήρυξης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι
οι διαδικασίες τρέχουν κανονικά. Τη Δευτέρα η προκήρυξη θα
ανακοινωθεί κανονικά και δεν υπάρχει καµµία αναστολή στην όλη
αυτή διαδικασία. Όπως προβλέπεται από τον νόµο, όλες οι διαδικασίες προχωρούν και τη Δευτέρα η προκήρυξη θα έχει ανακοινωθεί κανονικά.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, συµµορφώνοµαι
στην υπόδειξή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 10.45’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 31
Μαΐου 2021 και ώρα 16.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

