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i. µε θέµα: «Ανανέωση συµβάσεων των εργαζοµένων στις
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γ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
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Αθήνα, σήµερα στις 4 Ιουνίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
9.08’ 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 3-6-2021 εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
3 Ιουνίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων
νόµoυ: 1) «Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη Συνεργασία στον
Τοµέα της Επιστήµης και Τεχνολογίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και β) του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των
Ηνωµένων Πολιτειών» και 2) «Κύρωση του Παραρτήµατος XVIII
της Διεθνούς Συµβάσεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού και συναφή ζητήµατα»).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Ιουνίου
2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 808/27-5-2021 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 809/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Βασίλειου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εργασιακή εκµετάλλευση των εργαζοµένων µε γνώµονα τις απευθείας αναθέσεις».
3. Η µε αριθµό 814/30-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επιστροφή νοσοκοµείων στην κανονικότητα µε προβλήµατα και ταλαιπωρία των πολιτών».
4. Η µε αριθµό 803/24-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Την
επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε τις ελλείψεις στο
Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας».
5. Η µε αριθµό 816/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού

Β’ Θεσσαλονίκης του ΜέΡΑ25 κ. Κωνσταντίνας Αδάµου προς τον
Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ταχύρρυθµα προγράµµατα κατάρτισης στο επάγγελµα του ξεναγού».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 812/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιου (Στράτου)
Σιµόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Υλοποίηση σχολικών αιθουσών στην περιοχή της δυτικής
Θεσσαλονίκης».
2. Η µε αριθµό 810/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, µε θέµα: «Ανέτοιµος ο κρατικός µηχανισµός για την
αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών».
3. Η µε αριθµό 817/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών - γυναικών για λήψη σύνταξης µε ανήλικο παιδί (25ετία/2010)».
4. Η µε αριθµό 805/25-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως
Μανωλάκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Άµεση αποκατάσταση και ολοκληρωµένη προστασία της
δασικής περιοχής που κατέστρεψε η πρόσφατη πυρκαγιά στο
Σχίνο Κορινθίας».
5. Η µε αριθµό 822/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: « Η πυρκαγιά
σε Κορινθία, Δυτική Αττική - Γεράνεια Όρη αποτελεί την πιο καταστροφική, από άποψη καµένης δασικής έκτασης, της τελευταίας
δεκαετίας».
6. Η µε αριθµό 811/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου (Αλέκου)Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Η Κυβέρνηση εγκατέλειψε και υγειονοµικά τη Θεσσαλονίκη. Ούτε κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο, ούτε νέες προσλήψεις
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».
7. Η µε αριθµό 818/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Πώς θα ενισχυθεί η λειτουργία της
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο (ΠΓΝ) Ρίου προς όφελος των πολιτών της Ηλείας και της
δυτικής Ελλάδας;».
8. Η µε αριθµό 806/26-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
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Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τις επαγγελµατικές σχολές του ΟΑΕΔ».
9. Η µε αριθµό 824/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού-Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Αγνοούνται οι θέσεις µελισσοκοµικών συλλόγων, συνεταιρισµών,
της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μελιού και της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Μελισσοκοµίας στην απόφαση για
τη λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού Μητρώου».
10. Η µε αριθµό 813/28-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου Ζουράρη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Οµόφωνη, θετική γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου στο αίτηµα του οίκου «DIOR» για τις επιδείξεις
του στις 14, 15 και 17 Ιουνίου 2021».
11. Η µε αριθµό 830/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Επιτακτική η άµεση κήρυξη της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης
των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως υποχρεωτικής».
12. Η µε αριθµό 819/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Το πρόβληµα που
έχει ανακύψει µε τους αλλοδαπούς εργαζόµενους στον πρωτογενή τοµέα».
13. Η µε αριθµό 820/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ελισάβετ
(Μπέττυς) Σκούφα προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Απαραίτητη η οικονοµική στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων της πατρίδας µας».
14. Η µε αριθµό 832/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράλαµπου Καστανίδη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθµού Βενιζέλου».
15. Η µε αριθµό 821/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δοµές στο Δήµο Σητείας Λασιθίου Κρήτης».
16. Η µε αριθµό 831/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ.Χαράλαµπου Καστανίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Λήψη άµεσων µέτρων για την προστασία του δάσους του ΣέιχΣου».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2551/10-12-2020 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Υιοθέτηση συστήµατος επισήµανσης προϊόντων διατροφής µε
σήµατα όπως το Nutri - Score».
2. Η µε αριθµό 5972/14-4-2021 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Κίνδυνος απένταξης είκοσι πέντε αρδευτικών έργων του Μέτρου
4.3.1 και απώλεια σχεδόν 350 εκατοµµυρίων ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020».
3. Η µε αριθµό 388/101/12-10-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Μέχρι και δύο
χρόνια η καθυστέρηση στην απονοµή συντάξεων από τον ΟΓΑ».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 15/13/23-2-2021 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
- Προοδευτική Συµµαχία», των κ.κ. Θεόφιλου Ξανθόπουλου, Χρήστου Σπίρτζη, Διονύσιου - Χαράλαµπου Καλαµατιανού, Ιωάννη
Γκιόλα, Σουλτάνας Ελευθεριάδου, Σπυρίδωνα Λάππα, Κωνσταντίνου Μάρκου, Ελευθέριου Αβραµάκη, Ειρήνης - Ελένης Αγαθοπούλου, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου,
Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη, Βασίλειου (Βασίλη) Βασιλικού,
Καλλιόπης Βέττα, Θεόδωρου Δρίτσα, Εµµανουήλ Θραψανιώτη,
Ευφροσύνης (Φρόσως) Καρασαρλίδου, Ειρήνης - Νίνας Κασιµάτη,
Βασίλειου Κόκκαλη, Κυριακής Μάλαµα, Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Αθανάσιου (Θάνου) Μωραΐτη, Αικατερίνης (Κατερίνας) Νοτοπούλου,
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Νικόλαου Παππά, Παύλου Πολάκη, Παναγιούς (Γιώτας) Πούλου, Νεκτάριου Σαντορινιού, Ιωάννη Σαρακιώτη, Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σκούφα, Νικόλαου Συρµαλένιου, Μερόπης Τζούφη, Αλέξανδρου
(Αλέκου) Τριανταφυλλίδη, Θεανώς Φωτίου, Δηµήτριου (Τάκη) Χαρίτου, Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, Ραλλίας Χρηστίδου και Γεώργιου
Ψυχογιού προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Ολέθρια κυβερνητική πολιτική στο σωφρονιστικό σύστηµα».
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής Νοµού Δράµας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος
για δέκα λεπτά.
Από τους υπόλοιπους συναδέλφους που επερωτούν, επειδή
στις πρωτολογίες είναι πολύ µικρός ο χρόνος, όσοι θέλετε, θα µου
πείτε, για να σας προσθέσω, µε µια ελαστική ερµηνεία του Κανονισµού, και τη δευτερολογία, ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο
να αναπτύξετε τις απόψεις σας. Έναν-έναν που θα ανεβαίνει
πάνω, θα τον ρωτώ να µου λέει.
Κύριε Ξανθόπουλε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σε όλους και όλες. Κατ’ αρχάς να πω ότι υπάρχει µια
τεχνική δυσχέρεια και µέσω «WEBEX» θα παρέµβει ο συνάδελφός
µας κ. Λάππας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι γραµµένο, κύριε
Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι γραµµένο, όµως, δεν επικοινωνεί. Και υπάρχει ένα τεχνικό ζήτηµα, γι’ αυτό το λέω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς η σηµερινή συζήτηση
έχει αποκλειστικό θέµα την κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος και όταν λέµε σωφρονιστικό σύστηµα η σκέψη µας πηγαίνει
στην κ. Νικολάου, στην οποία ευχόµαστε να αντιµετωπίσει επιτυχώς το πρόβληµα υγείας της και φαντάζοµαι ότι διερµηνεύω τα
αισθήµατα όλης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και
όλης της Βουλής, για υγεία και για να τα καταφέρει σ’ αυτή τη δύσκολη στιγµή.
Δεύτερον. Ξεκινώ από ένα απόφθεγµα του Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληµατολογίας, ο οποίος τίµησε και τα έδρανα της Βουλής, λέγοντας ότι «στη φυλακή µπαίνεις επειδή τιµωρήθηκες, όχι
για να τιµωρηθείς.»
Εποµένως, αυτό -κατά την άποψή µας- αποτελεί τη λυδία λίθο
µε την οποία προσεγγίζουµε τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος.
Ατυχώς, όµως, η πολιτική της Κυβέρνησης στο σωφρονιστικό
σύστηµα έχει έντονα στοιχεία και αυταρχισµού και µονοµέρειας.
Το δόγµα «νόµος και τάξη» εφαρµόζεται χωρίς έλεος επάνω
στους κρατουµένους, χωρίς στρατηγικό σχέδιο και γνώση, αλλά
µε όρους τηλεοπτικού σόου.
Η δεξιά πολιτική περιλαµβάνει «χωροφυλακίστικη» -σε εισαγωγικά- µεταχείριση, αυστηροποίηση των πάντων, περιστολή των
αδειών των κρατουµένων, συρρίκνωση αγροτικών φυλακών, εγκατάλειψη της κοινωνικής επανένταξης, παραµέριση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, αδιαφάνεια, αναξιοκρατία,
αδρανοποίηση των ελέγχων και βεβαίως αδιαφορία ή άγνοια για
τις διεθνείς συνέπειες που µπορεί να έχει αυτό στη χώρα µας.
Στο ίδιο πνεύµα εντάσσεται και η υποβάθµιση συλλογικών επιστηµονικών οργάνων, όπως το Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο
Φυλακών και η εκδίωξη από αυτό, η αποµάκρυνση, ακαδηµαϊκών
και δικαστικών λειτουργών.
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Παρατηρείται παράκαµψη συλλογικών οργάνων, παραδείγµατος χάριν της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, και λήψη αποφάσεων µόνο από ένα πρόσωπο, τη Γενική Γραµµατέα
Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Ταυτόχρονα, παρεισφρέουν και εδώ οι νεοφιλελεύθερες εµµονές, µε σηµείο αιχµής την ιδιωτικοποίηση του σωφρονιστικού
συστήµατος.
Οι µπίζνες αρχίζουν µε πρώτο βήµα το «πρότζεκτ» -σε εισαγωγικά- του «νέου» -σε εισαγωγικά- Κορυδαλλού που σχεδιάζεται
µε ΣΔΙΤ και µάλιστα, εν κρυπτώ, χωρίς ενηµέρωση του Κοινοβουλίου.
Η Κυβέρνηση βλέπει και τις φυλακές ως ευκαιρία για κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα και διανοµή δηµόσιου χρήµατος και
όχι ως µέσον υλοποίησης της δικαιοσύνης.
Συνολικά, η κυβερνητική πολιτική συνοψίζεται σε ένα µείγµα
αυταρχισµού και νεοφιλελευθερισµού.
Έτσι, λοιπόν, από το τρίπτυχο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ασφάλεια, ανθρωπισµός, επανένταξη, πάµε σε ένα νέο µοντέλο µηδενική ανοχή, καταστολή, φύλαξη.
Η οπισθοδρόµηση σε ένα σωφρονιστικό µοντέλο που έχει εγκαταλειφθεί, προφανώς, από προ πολλού, είναι προφανής και τα
προβλήµατα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης αναµενόµενα, µε
ανυπολόγιστες, µάλιστα, συνέπειες, ηθικές, πολιτικές και οικονοµικές.
Αυτή η πολιτική επιστεγάστηκε µε τον πρόσφατο ν.4760/2020
για την περιστολή των αδειών των κρατουµένων, τη συρρίκνωση
των αγροτικών φυλακών και την ουσιαστική µετατροπή της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής σε «Υπουργείο Φυλακών».
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας φρόντισε η Γενική Γραµµατεία να έχει δική της οικονοµική υπηρεσία, δική της τεχνική
υπηρεσία, δική της Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
γραµµατείας, µε Υπουργό την κ. Νικολάου. Πρόκειται για έναν
οργανισµό που έχει περί τους εκατόν πενήντα υπαλλήλους. Και
βλέπουµε καθηµερινά τις παρεµβάσεις και τις δράσεις της κ. Νικολάου.
Ξεδιπλώνεται µ’ αυτόν τον τρόπο η πολιτική κατεύθυνση της
Κυβέρνησης για περισσότερη φυλάκιση, εντονότερο αυταρχισµό, αυξηµένη περιστολή δικαιωµάτων, αστυνοµικές επιχειρήσεις και κυρίως επικοινωνιακά τρικ. Από την άλλη πλευρά, δεν
υπάρχει οργανωµένο σχέδιο, παρά µόνο ευκαιριακές επικοινωνιακές κινήσεις και συνεχείς ανακοινώσεις για αστυνοµικές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ πριν λίγες µέρες έληξε το τριετές
στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστηµα 2018 - 2020
που εκπόνησε, αλλά και εφάρµοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
µετά από διαβούλευση µε το Συµβούλιο της Ευρώπης δεν έχει
παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάποιο
αντίστοιχο για τα επόµενα χρόνια, όπως απαιτούν οι ευρωπαϊκοί
θεσµοί. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ λεκτικά δεν απέρριψε το προηγούµενο σχέδιο είναι
σαφές από τις επιλογές της ότι το έχει βάλει στο ψυγείο, για να
µην πω ότι το έχει πετάξει στα σκουπίδια.
Εξαιρετικά σοβαρό πρόβληµα στο σωφρονιστικό σύστηµα
είναι η µεταφορά της αρµοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι πρόβληµα
ιδεολογίας, άρα και λειτουργίας, πρόβληµα που δηµιούργησε η
Νέα Δηµοκρατία µε την ιδεοληψία της ασφάλειας, αφού πρώτα
καλλιεργήθηκε η κατάλληλη εικόνα από τα φιλικά µέσα µαζικής
επικοινωνίας.
Με το προεδρικό διάταγµα 81/9-7-2019, δηλαδή, την εποµένη
των εκλογών, µεταφέρθηκε συνολικά η Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο, η σωφρονιστική πολιτική από θέµα δικαιοσύνης έγινε υπόθεση αποκλειστικά ασφαλείας που ανήκει στην Αστυνοµία και η
αρµοδιότητα µεταφέρθηκε µε πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Αν και η άποψη που επικρατεί επιστηµονικά στο ευρωπαϊκό
επίπεδο θέλει τα καταστήµατα κράτησης σε πλήρη διάκριση από
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τους µηχανισµούς δίωξης εγκλήµατος, η Κυβέρνηση κωφεύει και
πρωτοτυπεί. Είναι µια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, εκτός από την
Ουγγαρία του Ορµπάν και τη µισή Ισπανία, δηλαδή πλην Καταλονίας, αφού σε όλες τις άλλες χώρες οι φυλακές υπάγονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Είναι ρητή η δήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη στη Βουλή,
τον Δεκέµβριο του 2019, ότι η µεταφορά αυτή έρχεται σε προφανή αντίθεση µε την αρχή της διάκρισης µεταξύ αστυνοµικής
και σωφρονιστικής υπηρεσίας που θα πρέπει να υφίσταται.
Δεύτερο κεφάλαιο είναι ο υπερπληθυσµός των καταστηµάτων
κράτησης. Με βάση τα στοιχεία της 1ης Ιανουαρίου του 2021, σε
δέκα χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα πέντε θέσεις βρίσκονταν τότε
έντεκα χιλιάδες τριακόσιοι εβδοµήντα εννιά κρατούµενοι. Υπάρχει δηλαδή 111% πληρότητα. Ωστόσο, η εικόνα είναι σαφέστερη,
καθώς πρόκειται για τον κύριο όγκο των κλειστών φυλακών,
όπου η υπερπλήρωση φτάνει στο 130% σε ορισµένες φυλακές,
ενώ σε µερικές υπερβαίνει το 150%. .
Πλέον τούτων, όµως, σε ορισµένες νέες φυλακές που διαθέτουν µόνο κελιά και όχι θαλάµους η υπερπλήρωση συνεπάγεται
ότι οι υπεράριθµοι κρατούµενοι δεν διαθέτουν κλίνη, αλλά κοιµούνται στο πάτωµα. Έχουµε εκατόν πενήντα τέσσερα άτοµα
στη Νιγρίτα, εκατόν σαράντα τέσσερα στα Τρίκαλα, εκατόν δεκατέσσερα στο Δοµοκό, εξήντα εννέα στα Χανιά, ενώ σε ορισµένες από τις λεγόµενες «παλιές» έχουν τοποθετηθεί µετά από
χρόνια τριώροφα κρεβάτια, στην Αλικαρνασσό και στην Τρίπολη.
Την ίδια στιγµή, η αυταρχική και εχθρική προς την επανένταξη
κυβερνητική πολιτική έχει αδειάσει τις αγροτικές φυλακές. Έτσι,
στις τέσσερις αγροτικές φυλακές της χώρας, Αγιάς, Κασσάνδρας, Κασσαβέτειας και Τίρυνθας, η πληρότητα φτάνει µόλις το
66%. Η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει µετά την ψήφιση του
πρόσφατου νόµου που αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις µεταγωγής σε αυτές.
Με τον ν.4322, τον νόµο Παρασκευόπουλου, ο οποίος συκοφαντήθηκε και έγινε προµετωπίδα στην πολιτική αντιπαράθεση
του προηγούµενου διαστήµατος, αποπειράθηκε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ να αποσυµφορήσει τις φυλακές.
Ήταν ένας νόµος τοµή γιατί αντιµετώπισε το πρόβληµα κοιτάζοντάς το στα µάτια. Όλες οι αποπληθωριστικές πολιτικές των
προηγούµενων περιόδων απέτυχαν γιατί στόχευαν µόνο στα
πληµµελήµατα.
Ενώ είναι γνωστό ότι το 85% περίπου των κρατουµένων στις
ελληνικές φυλακές κρατούνται για κακουργηµατικές πράξεις, µε
την εφαρµογή του ο νόµος αυτός αποσυµφόρησε και εκτόνωσε
το τεράστιο πρόβληµα της υπερσυσσώρευσης κρατουµένων
στις φυλακές. Απολύθηκαν από τις φυλακές περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι, κάνοντας χρήση του ευεργετήµατος του ν.4322.
Και βεβαίως αυτό αποτέλεσε «καρφί» στο µάτι της συντηρητικής
οπτικής της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία µε τα φίλια µέσα άρχισε
να επιτίθεται: «Άνοιξαν οι φυλακές. Βγαίνουν οι εγκληµατίες». Τα
απόνερα αυτής της πολιτικής τα παρακολουθούµε και σήµερα.
Μ’ αυτή την έξαρση της εγκληµατικότητας το τελευταίο διάστηµα που η χώρα κινδυνεύει να µετατραπεί σε µια επαρχία της
Αµερικής των αρχών του προηγούµενου αιώνα, επανέρχεται πάλι
το µύθευµα του νόµου Παρασκευόπουλου, ενώ ακόµη δεν
έχουµε δει ποιοι είναι οι δολοφόνοι, ποιοι εµπλέκονται κι αν
έχουν προηγούµενη παραβατική συµπεριφορά ή όχι και για ποιους νοµικούς ή όχι λόγους βρίσκονται εκτός των καταστηµάτων
κράτησης. Αλλά φαίνεται ότι στη λογική της Νέας Δηµοκρατίας
το µείζον είναι να απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσµου µια πολιτική αποσυµφόρησης των φυλακών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Υπάρχει ένα
πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, όπως το αντιλαµβανόµαστε όλοι,
και της ποιότητας του σωφρονισµού και του αριθµού των κρατουµένων. Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία επανέρχεται µε εξαγγελίες
και υπόσχεται σε κάθε µέρος της Ελλάδας νέες φυλακές χωρίς
κανένα σχεδιασµό και χωρίς καµµιά συναίσθηση ευθύνης, απλά
για τις εντυπώσεις. Όµως, χωρίς αναµορφωµένο χωροταξικό
σχέδιο, δηλαδή ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης καταστηµάτων κράτησης για την προετοιµα-
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σία του οποίου έχει αδιαφορήσει πλήρως, κάθε εξαγγελία είναι
πυροτέχνηµα και απλή προπαγάνδα.
Επιχειρείται -και θέλω να το επισηµάνω- η εισαγωγή του µοντέλου των ιδιωτικών φυλακών. Αρχικά η Κυβέρνηση µίλησε για
κατασκευή των κτηρίων του «νέου» Κορυδαλλού από ιδιώτες. Αργότερα µπήκε η συντήρηση και η λειτουργία των φυλακών και
πρόκειται για επιλογή αντισυνταγµατική αφού ανατίθεται σε ιδιώτες κρατική λειτουργία που ανήκει στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις φυλακές ως επιχειρήσεις
και όχι ως µέσο υλοποίησης της δικαιοσύνης. Ωστόσο έχουν
εξαγγελθεί ΣΔΙΤ για τις νέες φυλακές Χαλκίδας και Κορυδαλλού.
Τέλος, ως προς τις υποδοµές, εξαντλείται η δράση της Κυβέρνησης στις µακέτες του «νέου» Κορυδαλλού κρυφά από το Κοινοβούλιο, χωρίς καµµιά διαφάνεια. Το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, τρέµοντας την κριτική της Αντιπολίτευσης και τη
χλεύη της επιστηµονικής κοινότητας, κρύβει το πόρισµα της Επιτροπής Μετεγκατάστασης του Κορυδαλλού γιατί δήθεν είναι
στρατιωτικό µυστικό. Επιχειρείται η δήθεν κατασκευή του «νέου»
Κορυδαλλού µε εξαίρεση από τους ισχύοντες κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή, φυλακή fast track.
Μάλιστα οργανώνονται και show µπουλντόζας µε την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φωτογραφίζεται µε το δήθεν στρατιωτικό µυστικό, δηλαδή τα ερείπια της
πρώην βάσης του ΝΑΤΟ. Ενώ υπάρχει κρατικός φορέας -ΚΤ.ΥΠ.µε µεγάλη τεχνογνωσία στην ανοικοδόµηση δηµοσίων έργων και
ειδικά στην κατασκευή των φυλακών, παρακάµπτεται για να κατασπαταληθεί δηµόσιο χρήµα σε διάφορους συµβούλους ή φορείς.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση οργανώνει παρωδία εγκαινίων
στο νέο κατάστηµα κράτησης της Δράµας χωρίς να ξεκινά η λειτουργία του, αλλά ένα κτήριο εκπαίδευσης, την ακύρωση του
οποίου ήδη είχε δροµολογήσει.
Ακροθιγώς ανέφερα ορισµένα στοιχεία της επίκαιρης επερώτησης που θα συζητηθεί. Η άποψή µας είναι ότι οφείλει η Κυβέρνηση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα
αναπτύξουν οι συνοµιλητές µου στη σειρά όπως έχουν καταγραφεί. Πλην, όµως, η κριτική µας είναι συνεχής γιατί πρόκειται για
συνανθρώπους µας οι οποίοι κρατούνται και πλην του δικαιώµατος της ελεύθερης διάθεσης του εαυτού τους, απολαµβάνουν
όλων των άλλων συνταγµατικών προνοµίων και δικαιωµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο δεύτερος επερωτών Βουλευτής, ο κ. Διονύσιος - Χαράλαµπος
Καλαµατιανός.
Θέλετε και τη δευτερολογία σας, κύριε συνάδελφε;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Όχι, δεν νοµίζω να χρειαστεί, ίσως πάρω ένα λεπτό παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν, δυστυχώς, τρεις ολόκληροι µήνες µέχρι να έρθει να συζητηθεί αυτή
η επίκαιρη επερώτηση. Την είχαµε καταθέσει τον Φλεβάρη, τώρα
έχουµε Ιούνιο.
Βέβαια, τις διαθέσεις σας για τη σωφρονιστική πολιτική τις δείξατε αµέσως µόλις αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, την
επόµενη ακριβώς µέρα. Με το προεδρικό διάταγµα 81/2019 µεταφέρατε το σύνολο της σωφρονιστικής, αντεγκληµατικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, την αποκόψατε δηλαδή από τον φυσικό της χώρο,
που είναι η δικαιοσύνη. Παραβλέψατε ακόµα και το γεγονός ότι
αυτή η επιλογή σας είναι αντίθετη µε το σύνολο της ευρωπαϊκής
πρακτικής. Χαρακτηριστικός είναι ο Κανόνας 71 της σύστασης
της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες, που ορίζει ρητά ότι οι φυλακές υπάγονται στην ευθύνη
δηµοσίων Αρχών, ανεξάρτητων από στρατιωτικές, αστυνοµικές,
ή ανακριτικές υπηρεσίες. Τα παραβλέψατε όλα αυτά και προχω-
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ρήσατε στην εµµονική σας διάθεση απέναντι στο σωφρονιστικό
σύστηµα και την αντεγκληµατική πολιτική.
Ερχόµαστε τώρα στην ουσία των ζητηµάτων.
Δύο από τα βασικότερα προβλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατός µας είναι ο υπερπληθυσµός των κρατουµένων και η
έλλειψη προσωπικού. Τα δύο αυτά προβλήµατα, βέβαια, είναι αλληλένδετα γιατί η έλλειψη προσωπικού περιορίζει και τα δικαιώµατα των κρατουµένων.
Σήµερα οι συνολικές θέσεις χωρητικότητας κρατουµένων είναι
δέκα χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα πέντε -τόσες είναι οι θέσεις- και
κρατούνται πάνω από έντεκα χιλιάδες, έντεκα χιλιάδες τριάντα
ένας άνθρωποι στις φυλακές. Αρκετές φυλακές έχουν υπερβεί
το 100% της πληρότητας, φθάνουν ακόµα και το 150% και παραπάνω.
Ταυτόχρονα, έχουµε το πρόβληµα της οξείας υποστελέχωσης
των υπαλλήλων στα καταστήµατα κράτησης, που γιγαντώνεται
από τον υπερπληθυσµό των κρατουµένων.
Η ζοφερή εργασιακή πραγµατικότητα που βιώνουν οι υπάλληλοι των καταστηµάτων κράτησης και η πλήρης εγκατάλειψή τους
φαίνεται πλέον ξεκάθαρα µέσα στην πανδηµία. Δυστυχώς, δεν
έχετε λάβει και καµµία πρόβλεψη για τις ευπαθείς οµάδες τόσο
κρατουµένων όσο και εργαζοµένων. Δεν λάβατε καµµία οργανωµένη πρωτοβουλία για να εµβολιαστεί κατά προτεραιότητα το
προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης και οι κρατούµενοι,
παρά τις σχετικές συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγκαταλελειµµένοι, λοιπόν και οι εργαζόµενοι και οι κρατούµενοι.
Η εργασία του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης είναι
αντιληπτό ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική και απαιτητική δηµόσια
υπηρεσία. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών -σωφρονιστικοί
και εξωτερικοί φρουροί- πέρα από τη φύλαξη των καταστηµάτων
κράτησης συµβάλλουν στην προστασία της ζωής και της ακεραιότητας των κρατουµένων, στον σωφρονισµό τους και βοηθούν
και στη διαδικασία επανένταξης, για να είναι έτοιµοι όταν έρθει
η ώρα της αποφυλάκισης και να ενταχθούν στην κοινωνία.
Η πολιτική σας για τα καταστήµατα κράτησης έχει προκαλέσει
πολύ µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Οι υπηρεσιακές ανάγκες
είναι τεράστιες και επιβαρύνεται η ασφάλεια και των εργαζοµένων και των κρατουµένων. Η υπερεργασία των εργαζοµένων αυξάνεται καθηµερινά, απλήρωτες υπερωρίες, οφειλόµενα ρεπό
που συσσωρεύονται συνεχώς.
Το προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που εργάζονται σήµερα στα καταστήµατα κράτησης πραγµατικά στενάζει
κάτω από το βάρος των ελλείψεων.
Εάν δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Υπουργέ, οι αντοχές όλων
αυτών των ανθρώπων -υπαλλήλων, φυλάκων, υγειονοµικών, διοικητικών, εξωτερικών φρουρών- δοκιµάζονται συνεχώς. Προσπαθούν να προσφέρουν εργασία σε ένα συνεχώς επιβαρυµένο
επαγγελµατικό περιβάλλον.
Αλήθεια, αντιλαµβάνεστε την καθηµερινή εξουθένωση του
προσωπικού λόγω της υποστελέχωσης και των σοβαρών κενών
στις οργανικές θέσεις; Παραδεχτείτε, επιτέλους, το τεράστιο
πρόβληµα και πείτε µας ποιο είναι το πλάνο σας και το σχέδιό
σας για να αντιµετωπιστεί αυτή η ζοφερή κατάσταση, γιατί µέχρι
σήµερα αυτό που κάνετε είναι να ακυρώνετε το πλήρες σχέδιο
για τη σωφρονιστική πολιτική που καταρτίστηκε και εφαρµόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που περιελάµβανε, βέβαια και το
προσωπικό.
Στην τελευταία έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης διαπιστώνεται για άλλη µια φορά το σοβαρότατο έλλειµµα και µία από
τις σοβαρότατες παθογένειες του ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος, που είναι η έλλειψη προσωπικού και µάλιστα, η έλλειψη προσωπικού πρώτης γραµµής στους φύλακες.
Η πολιτική µας στο σωφρονιστικό σύστηµα προτάσσει την
ασφάλεια των κρατουµένων και των υπαλλήλων, τον ανθρωπισµό, την επανένταξη και τη διαφάνεια.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις
που επέβαλαν οι δανειστές, νοµοθέτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης κατά
πεντακόσιες ογδόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Ταυτόχρονα, εξασφάλισε σηµαντική ενίσχυση του προσωπικού στα καταστήµατα κράτησης µε την προκήρυξη 6Κ/2018 για
πεντακόσιες και πλέον θέσεις, ενώ παράλληλα εξασφάλισε την
πρόσληψη επιπλέον εξακοσίων τριάντα εννέα υπαλλήλων για τις
φυλακές, όπως για παράδειγµα στο νέο κατάστηµα Δράµας.
Ωστόσο, πλησιάζοντας στα δύο χρόνια από τη διακυβέρνησή
σας, δεν έχει γίνει καµµία ολοκλήρωση της προκήρυξης αυτής.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν έχετε συγκροτηµένη πολιτική στο
σωφρονιστικό σύστηµα και για την ενίσχυση µε προσωπικό. Αντίθετα, εξουδετερώνετε το υπάρχον προσωπικό, διατηρείτε σε
εργασιακή «οµηρία» αυτούς που έχουν προσληφθεί µε τους προσωρινούς πίνακες και δεν φροντίζετε για την έκδοση των αποτελεσµάτων της προκήρυξης αυτής.
Η αδιαφορία σας και η υπονόµευση της έκδοσης οριστικών
αποτελεσµάτων φαίνεται και από το ότι δεν έχετε ξεκινήσει ούτε
τη σχολή εκπαίδευσης για τον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης. Αυτό είναι κάτι που δεν έχετε κάνει και ακόµα περιµένουν.
Πότε θα το φροντίσετε αυτό;
Ταυτόχρονα, κυβερνάτε δύο χρόνια και δεν έχετε κάνει τίποτα
για τις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού που εξασφάλισε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν
ξεπεράσει τα όριά τους. Μάλιστα, πρόσφατα πενήντα δύο εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τα προσωρινά αποτελέσµατα στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης θα απολυθούν χωρίς την
άµεση και ταυτόχρονη αντικατάστασή τους.
Επίσης, παρά την κρίση, δεν κάνατε καµµία προσπάθεια ενίσχυσης των νοσηλευτικών µονάδων µε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Είχατε µια µεγάλη δυνατότητα να το κάνατε, αλλά
επιλέξατε να µην το κάνετε, παρά την υγειονοµική κρίση.
Επιπλέον, άλλο ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι τι θα κάνετε
µε τη λειτουργία της Σωφρονιστικής Ακαδηµίας. Από τον Ιούνιο
του 2019 σας έχει παραδοθεί µελέτη σχετικά µε τη λειτουργία
της ακαδηµίας, αλλά εσείς µάλλον την έχετε παραπετάξει, έχετε
αδιαφορήσει, όπως και για πάρα πολλά άλλα που σας έχουµε
παραδώσει. Μάλιστα, ξεκινάτε µε νέες οµάδες εργασίας για να
υπάρξει νέα µελέτη. Αφού υπάρχει! Εφαρµόστε την και µη καθυστερείτε!
Εµείς δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέµατα εκπαίδευσης
και του προσωπικού και είναι επιδίωξή µας να επεκταθεί η εκπαίδευση του προσωπικού και τα προγράµµατα επιµόρφωσης σε
όλους τους κλάδους και σε όλες τις ειδικότητες.
Συµπερασµατικά -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- είναι προκλητική
και αποτυχηµένη η πολιτική που ακολουθείτε και στο σωφρονιστικό σύστηµα και βεβαίως αδιαφορείτε για τους στυλοβάτες
του, που είναι το προσωπικό που υπηρετεί στις φυλακές.
Με την πολιτική σας έχετε την πλήρη ευθύνη εγκατάλειψης
των βασικών συνιστωσών του σωφρονιστικού συστήµατος: προσωπικό εξαντληµένο µε συνεχείς υπηρεσίες και απλήρωτες υπερωρίες βρίσκεται στα όρια της εργασιακής υπερκόπωσης, του
«burn out», αν δεν τα έχει ξεπεράσει κιόλας, ενώ είναι τεράστια
η καθυστέρηση στη στελέχωση µε προσωπικό και την ολοκλήρωση της προκήρυξης 6Κ/2018. Δεν έχετε κανέναν σχεδιασµό
ειδικά για την ανάπτυξη της Σωφρονιστικής Ακαδηµίας.
Φτάνουν πια οι γενικόλογες τοποθετήσεις σας για το µέλλον.
Οι πολίτες, οι υπάλληλοι και οι κρατούµενοι απαιτούν άµεσες
απαντήσεις, άµεσες δεσµεύσεις, άµεσες λύσεις και πράξεις.
Σας ακούµε, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως αντιλαµβάνεστε, είχα δίκιο. Κανείς σας δεν µπορεί να ολοκληρώσει σε πέντε
λεπτά. Ήδη ο κ. Καλαµατιανός υπερκάλυψε και τη δευτερολογία
του. Μίλησε εννιάµισι λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ένα λεπτό θα
χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, ένα λεπτό. Μα,
βλέπω το ρολόι απέναντί µου και µιλήσατε εννιάµισι λεπτά.
Οπότε, θα σας βάζω και τη δευτερολογία και όποιος δεν τη χρησιµοποιήσει, θα την έχει.
Τον λόγο έχει τώρα ο τρίτος επερωτών Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Γκόλιας.
Ορίστε, κύριε Γκιόλα, έχετε τον λόγο.

13453

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πάρω και
τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
Θα ξεκινήσω ταχέως µε το επτασφράγιστο µυστικό της επιδίωξης µεταφοράς τµηµάτων του Καταστήµατος Κράτησης Κορυδαλλού, κύριοι Υπουργοί.
Ο τρόπος χειρισµού του θέµατος εκ µέρους σας προσωπικά,
κύριε Οικονόµου, υπήρξε πρωτόγνωρα περιφρονητικός και προσβλητικός για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκτυλίχτηκε µάλιστα
σε θλιβερές συνέχειες: δύο επανειληµµένες καταθέσεις εγγράφων για να µας εξηγήσετε αν υπάρχει εν πάση περιπτώσει πόρισµα, σε ποιους ανατέθηκε, αν υπήρχε επαρκής επιστηµονική
στελέχωση, γιατί δεν εκµεταλλευτήκαµε την ΚΤΥΠ Α.Ε., που και
πολεοδόµους διαθέτει και µε πληρότητα και επάρκεια θα µπορούσε να σας υποδείξει. Η τετριµµένη απάντησή σας ήταν ότι
«δεν µπορούµε να σας αναφέρουµε και να σας καταθέσουµε το
πόρισµα, διότι πρόκειται περί εγγράφου που περιλαµβάνει στοιχεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων». Ένα µείζον µυστικό που το
ξέρανε και οι γάτες, οι εγκαταστάσεις των ερειπίων του ΝΑΤΟ
από το 1970 στον Ασπρόπυργο που µπορούσε να τις φωτογραφίσει κανείς, να κινηµατογραφηθούν στιγµιότυπα και που συχνά
εµφανίζονταν στα ΜΜΕ µε κάθε λεπτοµέρεια! Αυτά ήταν προσιτά
στον καθένα και συνιστούσαν το µεγάλο στρατιωτικό µυστικό της
χώρας!
Μάλιστα εσχάτως στην τελευταία αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κάναµε από τις 19 Νοεµβρίου του 2020 απαντήσατε σαν
να απαντάτε στον υπαστυνόµο Β’ του ΑΤ Λιγουριού -το λέω
επειδή τυχαίνει και είναι στην περιφέρειά µου- ότι «δεν έχουµε
να προσθέσουµε, να επισηµάνουµε πλέον των διαλαµβανοµένων
σε προγενέστερη απάντηση». Έλεος! Το παραµύθι, δηλαδή, εξακολουθεί για το δήθεν απόρρητο στρατιωτικό µυστικό!
Αν το σίριαλ αυτό δεν αποτελεί τον ορισµό της αδιαφάνειας
και την κορωνίδα της αµετροέπειας, τότε οι λέξεις αυτές έχουν
χάσει το νόηµά τους. Εν πάση περιπτώσει, η στάση σας, κύριε
Οικονόµου, είναι προσβλητική για τα κοινοβουλευτικά ήθη, ταυτόχρονα όµως προδίδει την ωµή περιφρόνηση και απαρέσκεια
προς τους πολίτες της περιοχής του Ασπροπύργου, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους που επισκέπτονται,
τους φιλοξενούµενους και οπωσδήποτε τους συγγενείς των κρατουµένων.
Η µεταφορά, ένα άλλο µείζον θέµα που ξεκίνησε αµέσως από
την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία, της
αρµοδιότητας σωφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Προστασίας του Πολίτη αποδεικνύει ότι συνοδεύτηκε από µια αστυνοµοκρατικού χαρακτήρα αντίληψη για την
αντεγκληµατική πολιτική και τις αντίστοιχες συνακόλουθες ενέργειες. Φαίνεται η κεκτηµένη ταχύτητά σας για δήθεν παραβατικότητα και ανοµία στις φυλακές που τα ΜΜΕ και το κόµµα σας
είχαν κάνει σηµαία και προµετωπίδα σας επί των ηµερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρµόσουν το δόγµα «νόµος
και τάξη» µεταφραζόµενο από εσάς σε κολασµό και πάταξη των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις φυλακές είναι διαρκώς στο προσκήνιο.
Φτάσατε στο σηµείο να ανακαλύψετε πυροβόλο όπλο, που νοµίζω είναι ο φόβος κάθε Υπουργού που βρίσκεται στην καρέκλα
σας, στις φυλακές της Κέρκυρας και εντούτοις να θριαµβολογείτε, εσείς που υποτίθεται λάβετε µέτρα φύλαξης και προστασίας. Εκεί και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που επίσης τις
δηµοσιοποιούσατε και µετ’ επαίνων, ότι καταλάβατε όπλα, λάµες
κ.λπ., γιατί δεν απέδωσε η αστυνοµική φρούρηση και η µηδενική
ανοχή που εσείς θέλατε να επιδείξετε προς την παραβατικότητα;
Πάµε σε ένα άλλο θέµα επίσης, στο επιστηµονικό συµβούλιο
των φυλακών, το ενδεκαµελές ισχύον µέχρι τότε του οποίου αποψιλώσατε τα µέλη και τη συγκρότηση, κυρίως πετάγοντας έξω
και στον κάλαθο των αχρήστων επιστήµονες κύρους, ακαδηµαϊκούς, νοµικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Και το
περιορίσατε σε ένα πενταµελές από µέλη που ενδεχοµένως θα
είναι ευεπίφορα στις πιέσεις από την ή τον γενικό γραµµατέα, η
οποία επέλεξε για να συγκροτήσει τη σύνθεσή της δύο απλούς
δικηγόρους. Μάλιστα όταν ερωτήθηκε και στην αρµόδια επιτροπή για την αντεγκληµατική πολιτική από εµάς τόλµησε να επιβεβαιώσει ότι ο ένας είναι συνεργάτης της, άρα τον γνωρίζει
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-µάλλον και κουµπάρος απ’ ό,τι γράφουν τα ΜΜΕ- και να αιτιολογήσει την επιλογή του επειδή είχε όρεξη και διάθεση δουλειάς
και επειδή ήξερε από προηγούµενη συνεργασία το ποιόν του και
την επάρκειά του. Αυτά απάντησε, προς κρίση όλων όσοι κατανοούν.
Ποιος αποφάσισε για όλα αυτά παραχωρώντας υπερεξουσίες
και αρµοδιότητες σε ένα ανεξέλεγκτο και προσωποπαγές όργανο; Θέλετε να καταργήσετε τη δηµοκρατία χωρίς όρια ελέγχου και κανόνες; Ποιος τελικά θα κάνει τον έλεγχο, ποιος θα
λάβει τα µέτρα φρούρησης από τα όσα διαδραµατίζονται µέσα
στις φυλακές επί δικαίων και αδίκων, κυρίως αδίκων, εννοώ των
κρατουµένων.
Η αναξιοκρατία, η απάλειψη αντικειµενικών αξιολογικών κριτηρίων αποτελεί πλέον έθος στην εκλεκτή σας γραµµατέα η
οποία προχώρησε σε αντικατάσταση χωρίς καµµία αξιολόγηση
και αιτιολογία του µισού σχεδόν δυναµικού των υπευθύνων των
φυλακών. Επρόκειτο για ένα κοµµατικό όργανο. Ένα κοµµατικό
όργιο αναξιοκρατίας και εκδικητικότητας της Κυβέρνησή σας,
ανενδοίαστα, αναιτιολόγητα και χωρίς κανένα φραγµό αποµακρύνατε δεκαεπτά διευθυντές καταστηµάτων κράτησης από
τους τριάντα τέσσερις, δηλαδή το 50%. Μάλιστα τους δώδεκα
εξ αυτών τους επάψατε µονοκοντυλιά. Αποµακρύνθηκαν επίσης
δεκαέξι αρχιφύλακες αυθαιρέτως χωρίς αξιολογικές κρίσεις
απλά και µόνο επειδή δε θα ήταν αρεστοί. Σχεδόν το σύνολο των
διευθυντών που παύθηκαν υποβιβάστηκαν σε απλούς υπαλλήλους ή µετατέθηκαν αν και πολλοί από αυτούς είχαν είκοσι ή
τριάντα και πλέον χρόνια προϋπηρεσία και βέβαια πτυχία ΑΕΙ,
µεταπτυχιακά και πλούσιο βιογραφικό.
Σαφώς έχετε παραβιάσει θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές
της ισονοµίας και αξιοκρατίας στην κάλυψη θέσης ευθύνης, της
ελεύθερης σταδιοδροµίας στις δηµόσιες θέσεις κατά τον λόγο
της προσωπικής αξίας και ικανότητας του κάθε υπαλλήλου. Αυτό
είναι το κράτος δικαίου; Ποιες είναι οι απαντήσεις σας, κύριε
Υπουργέ, σε όλα αυτά τα οποία επεσήµανε άλλωστε η µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ερώτησή µας που
υποβάλαµε στις 13-7-2020;
Έχετε εµµέσως αναγάγει τη γενική γραµµατέα ως µόνη διοικούσα την αντίστοιχη γραµµατεία, αλλά κυρίως παντεπόπτη και
ελέγχουσα τις συνθήκες κράτησης της ευταξίας των µέτρων
ασφάλειας καταστηµάτων κράτησης. Δηλαδή πώς; Αφού έχετε
απονεκρώσει τον µοναδικό µηχανισµό καταπολέµησης της διαφθοράς και της ανοµίας, το Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης.
Ποια ήταν η αιτιολογία για τον ενάµιση χρόνο που καθυστερείτε και µάλλον αδιαφορείτε να τον τοποθετήσετε; Ήταν δήθεν
η πρόθεσή σας να προωθηθεί µια σχετική νοµοθετική ρύθµιση
για τον καθορισµό των προσόντων επιλογής προϊσταµένων του
σώµατος αυτού. Έλεος πια. Επί ενάµιση χρόνο ψάχνουµε στοιχεία για να δούµε ποια είναι τα προσόντα επιλογής του προϊσταµένου;
Μάλλον στις προθέσεις σας είναι, όπως είπα, η αδρανοποίηση
οποιουδήποτε ελεγκτικού ελέγχου στα καταστήµατα κράτησης
µε προσχηµατικές και κατ’ επίφαση αιτιολογίες. Ποιος θα ελέγξει
άραγε τις συµπεριφορές της παραβατικότητας, τις ωµές πράξεις
βίας που τελούνται µέσα στις φυλακές από φύλακες και κρατούµενους µεταξύ τους;
Τι έχετε να πείτε για την ιστορία του Δηµάκη; Καταντήσατε τον
άνθρωπο να κατέρχεται σε απεργία πείνας και σπάσατε το οποιοδήποτε ρεκόρ απάνθρωπης και τιµωρητικής πολιτικής. Ποιος
θα ελέγξει τις συνθήκες ξυλοδαρµού του Δηµητράκη προσφάτως στον Δοµοκό, φοιτητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
που τιµωρητικά τον κρατάτε εκεί πέρα; Βρέθηκε ο άνθρωπος
στην κόλαση των φυλακών αυτών και τόλµησε να υψώσει ανάστηµα και να προστατεύσει κάποιους συναδέλφους του. Βρίσκεται ήδη στο νοσοκοµείο. Και τι έγινε; Παραγγέλθηκε ΕΔΕ; Έγιναν
οι σωστές πράξεις για να δούµε εν πάση περιπτώσει τι συνέβη;
Τι γίνεται µε τη µηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν προσφάτως τα τρία ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Γεροβασίλη, ο παριστάµενος κ. Ξανθόπουλος και ο Παύλος Πολάκης κατά της
Σοφίας Νικολάου και κατά παντός υπευθύνου; Ήσασταν κι εσείς,
κύριε Σπίρτζη; Συγγνώµη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είκοσι τρεις κατηγορίες για συµβάσεις προµήθειας υπηρεσιών
των οποίων οι τιµές υπερέβαιναν κατά πολύ όχι µόνο τις τιµές µε
τις οποίες οι οµοειδείς υπηρεσίες των υπολοίπων δηµοσίων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των καταστηµάτων κράτησης,
προµηθεύονταν αγαθά κατά την ίδια χρονική περίοδο σε αυτοτελείς συµβάσεις, αλλά ακόµα και τις εκάστοτε τιµές λιανικής
πώλησης στην ελεύθερη αγορά. Υπερβήκατε κι αυτό ανενδοιάστως. Και µιλάµε για απολύµανση, µυοκτονίες, προµήθειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε
Γκιόλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ούτε µισό
λεπτό δεν θα χρειαστώ.
Είναι 2.190.561 ευρώ το υπερπλεόνασµα που πρέπει να πληρώσει το δηµόσιο για αυτά βάσει συγκριτικών πινάκων που υπάρχουν και είναι προσιτά στον καθένα. Θα τα ελέγξετε όλα αυτά ή
µήπως είναι καλώς καµωµένα;
Και ένα τελευταίο, µιας και βλέπω και τον παριστάµενο πρόεδρο της επιτροπής σωφρονισµού και αντεγκληµατικής πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, έχουµε καθυστερήσει τα µάλα να συνεδριάσουµε. Πότε επιτέλους θα γίνει αυτό;
Τελευταίο και έσχατο: Πάλι µια αήθεια, µια πράξη η οποία δεν
τιµά τις επιτροπές και τον κοινοβουλευτισµό ήταν πως στην έκθεση που συγγράψατε δεν περιλήφθηκε αυτούσια και όπως γίνεται κατ’ έθος πόρισµα το οποίο καταρτίστηκε από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ο λόγος; Τόσο πολύ
δηλαδή πρέπει να αποκρύβουµε τις ενέργειές µας; Εµείς τι είµαστε; Σκιωδώς παριστάµενοι;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητέ κύριε
Γκιόλα, µε απόφαση της τελευταίας Διάσκεψης των Προέδρων
άρχισαν να συνεδριάζουν µετά από διακοπή λόγω της πανδηµίας
οι ειδικές µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν ήταν θέµα
του Προέδρου που δεν σας κάλεσε, ήταν απόφαση µετά από
υγειονοµική εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Ακούω πως θα έχετε την ερχόµενη εβδοµάδα.
Προχωράµε µε την συνάδελφο, κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις φυλακές στηρίχθηκε στο τρίπτυχο ασφάλεια - ανθρωπισµός - επανένταξη. Αντιθέτως, η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχει
έντονα τα χαρακτηριστικά του αυταρχισµού και της µονοµέρειας. Το δόγµα «Νόµος και Τάξη» εφαρµόζεται χωρίς κανένα
στρατηγικό σχέδιο, αλλά µε όρους τηλεοπτικού σόου. Η δεξιά
πολιτική περιλαµβάνει επιδείνωση των όρων κράτησης, περιστολή των δικαιωµάτων των κρατουµένων και εγκατάλειψη της
κοινωνικής επανένταξης, µε την υποβάθµιση της εκπαίδευσης
και της απασχόλησης των κρατουµένων, τη γενική συρρίκνωση
των αγροτικών φυλακών, το µπλοκάρισµα της κοινωφελούς εργασίας και του θεσµού της ηµιελεύθερης διαβίωσης που προβλέπεται από το 1989.
Στην εκπαίδευση έχετε σταµατήσει όλους τους θεσµούς που
εµπλέκονται µε εξωστρέφεια, δεν έχετε κάνει κανένα καινούργιο
σχολείο, είτε εκµάθησης ξένης γλώσσας είτε δεύτερης ευκαιρίας
και κανένα πρόγραµµα του ΟΑΕΔ για εκµάθηση τέχνης. Ό,τι είχε
προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει το έχετε παντελώς υποβαθµίσει
και ό,τι δεν είχε προλάβει, ό,τι βρισκόταν στα σκαριά το έχετε
σταµατήσει.
Με τον ν.4760/202020 υποβαθµίζετε τελείως τις αγροτικές φυλακές. Ένας µεγάλος αριθµός κρατουµένων αποκλείστηκε από
τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή του στις αγροτικές φυλακές.
Αυτό βέβαια, έδειξε ήδη τα αποτελέσµατά του. Ήδη οι τέσσερις
αγροτικές φυλακές έχουν 45% πληρότητα, ενώ αντίστοιχα στα
κλειστά καταστήµατα κράτησης υπάρχει υπερπληθυσµός, µε
αποτέλεσµα να έχουν επανέλθει τα τριώροφα κρεβάτια και να
κοιµούνται άνθρωποι στο πάτωµα.
Οι συνθήκες, εποµένως, διαβίωσης στα κλειστά καταστήµατα
επιδεινώνονται ως αποτέλεσµα της αδυναµίας να εκτίσουν τις
ποινές τους σε αγροτικές φυλακές οι κρατούµενοι και απ’ αυτό
δεν επωφελούνται ούτε οι ίδιες οι αγροτικές φυλακές, οι οποίες
διατηρούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, αλλά
κυρίως δεν υποβοηθάτε την επανένταξη των κρατουµένων στην
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κοινωνία και την επαγγελµατική τους επανένταξη.
Για το θεσµό της ηµιελεύθερης διαβίωσης, ο οποίος προβλέπεται στα άρθρα 56 και 62 του σωφρονιστικού κώδικα και προβλέπεται φυσικά, όπως είπα και πριν, από το 1989, επί ΣΥΡΙΖΑ το
2017, συγκροτήθηκε επιτροπή στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία εκπόνησε ειδική µελέτη για την εφαρµογή του θεσµού στην κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών του Κορυδαλλού.
Παράλληλα, αναζητήθηκε και βρέθηκε κτήριο από το ΣΥΡΙΖΑ
για να φιλοξενήσει τον θεσµό. Εξασφαλίστηκε πίστωση 72.000
ευρώ για επισκευή του κτηρίου, δηµοπρατήθηκε το έργο από την
Περιφέρεια Αττικής και συµβασιοποιήθηκε. Ταυτόχρονα, κλιµάκιο µετέβη στην Κύπρο, προκειµένου να ενηµερωθεί και να εκπαιδευτεί πάνω στον συγκεκριµένο θεσµό. Και φυσικά,
συντάχθηκε σχέδιο υπουργικής απόφασης, το οποίο παραδόθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα κατά την κυβερνητική
αλλαγή του 2019.
Εσείς τι κάνατε; Απολύτως τίποτα.
Σε ερώτηση που κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ απαντήσατε τον Ιούλιο του 2020 ότι έχετε ενηµερώσει και διαβιβάσει στη γραµµατεία του Κεντρικού Επιστηµονικού
Συµβουλίου Φυλακών τη µελέτη αυτή και όλη την προεργασία
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και περιµένετε τη διατύπωση γνώµης από
αυτό. Θα θέλαµε µια ενηµέρωση για το τι έχει γίνει.
Θα αναφερθώ τώρα στην κοινωφελή εργασία. Ο θεσµός της
κοινωφελούς εργασίας, όπως ξέρετε, υπάρχει στη χώρα µας από
το 1991. Με τον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ προβλέφθηκε ότι οι ποινές φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη εκτίονται πλέον και δεν αναστέλλεται η ποινή τους ούτε µετατρέπονται
σε χρηµατικές και ταυτόχρονα αναγκαία εξέλιξη αυτής της ρύθµισης ήταν ότι προβλέφθηκε ότι η κοινωφελής εργασία αποτελεί
πλέον κύρια ποινή.
Και εσείς τι κάνατε; Ήρθατε και ουσιαστικά καταργήσατε την
κοινωφελή εργασία. Πλέον όσες ποινές εκτίονται µε κοινωφελή
εργασία εσείς τις κάνετε χρηµατικές. Εποµένως, όποιος έχει
λεφτά πληρώνει. Όποιος δεν έχει χρήµατα δεν πληρώνει. Δεν
υπάρχει επιλογή της κοινωφελούς εργασίας, το οποίο φυσικά
βοηθούσε και στην επανένταξη των τιµωρηµένων, αλλά βοηθούσε και στην αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού των φυλακών.
Η αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας, εποµένως, για τις φυλακές
είναι καθαρά τιµωρητική, σε καµµία περίπτωση σωφρονιστική.
Άρα, καθετί που µπορούσε να οδηγήσει στον σωφρονισµό εσείς
δεν το δέχεστε και προσπαθείτε να το αλλάξετε και για τους ποινικούς κρατούµενους και για τους πολιτικούς κρατούµενους και
για οποιοδήποτε άλλο.
Και κατά τα λοιπά τι κάνετε; Κάνετε δηµόσιες σχέσεις και
απευθείας αναθέσεις και έρχοµαι στην κ. Νικολάου, στην οποία
εύχοµαι περαστικά.
Ζητήσαµε τον Ιούλιο του 2020 αντίγραφο τίτλου σπουδών Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου από
Πανεπιστήµιο της Γαλλίας της κ. Νικολάου. Μας απαντήσατε
στις 25 Αυγούστου του 2020 ότι έχετε κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να έρθει το πτυχίο και ότι βρίσκεστε στη διαδικασία µεταξύ προξενείου της Ελλάδος και της Γαλλίας,
προκειµένου να χορηγηθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Παρακαλούµε να µας προσκοµίσετε το πτυχίο. Έχει περάσει ένας χρόνος σχεδόν.
Εν τω µεταξύ, λοιπόν, και ενώ εσείς σε καµµία περίπτωση δεν
έχετε ως στόχο την επανένταξη και την ορθή λειτουργία των σωφρονιστικών καταστηµάτων προς όφελος και των κρατουµένων,
αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, η κ. Νικολάου έχει απασχολήσει
την επικαιρότητα µε απευθείας αναθέσεις.
Είπε και ο συνάδελφος πριν ότι αναγκαστήκαµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα να καταθέσουµε µηνυτήρια αναφορά εναντίον
της και σωρεία απευθείας αδιαφανών αναθέσεων σε εταιρείες,
οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το αντικείµενο της ανάθεσης. Είναι δυστυχώς τόσο πυκνή η δραστηριότητα της κυβερνητικής σας αξιωµατούχου, της εκλεκτής σας που δεν θα
µπορούσα να αναφέρω µέσα σε λίγα λεπτά όλο το θεάρεστο
έργο της.
Αναφέρω, λοιπόν, ενδεικτικά: την απευθείας ανάθεση 500.000
ευρώ για υπηρεσίες καθαρισµού σε εταιρεία διοργάνωσης συ-
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νεδρίων, την απευθείας ανάθεση 232.000 ευρώ για αγορά µέσων
ατοµικής προστασίας σε εταιρεία που συστήθηκε στις 29 Μαρτίου
του 2020 για να καταθέσει προσφορά µια µέρα µετά στις 30 Μαρτίου του 2020, την απευθείας ανάθεση 300.000 ευρώ για αγορά
µέσων ατοµικής προστασίας και για κάλυψη αναγκών των καταστηµάτων κράτησης της χώρας σε εταιρεία εµπορίου τροφίµων
και ποτών, την απευθείας ανάθεση 47.000 ευρώ για προµήθεια
υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών όλων των καταστηµάτων κράτησης σε εταιρεία κατασκευής αµορτισέρ αυτοκινήτων,
την απευθείας ανάθεση 229.000 ευρώ για προµήθεια µασκών σε
εταιρεία εµπορίου εποχιακών ειδών διακόσµησης σπιτιού και καρναβαλικών στολών, την απευθείας ανάθεση 147.000 ευρώ για προµήθεια γαντιών νιτριλίου για τις ανάγκες των καταστηµάτων
κράτησης µε τιµή µονάδας 17,5 ευρώ την ίδια περίοδο που άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου του δικού σας προµηθεύονταν το ίδιο
ακριβώς προϊόν µε 8,85 ευρώ και τέλος, ενδεικτικά και πάλι την
απευθείας ανάθεση 144.000 περίπου ευρώ για προµήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων και χλωρίνης σε φυλακές της χώρας σε
εταιρεία η οποία ιδρύθηκε µόλις πριν τρεις µήνες.
Δεν θα µιλήσω για τα ταξίδια της κ. Νικολάου στην Κω, τα ταξίδια αναψυχής για τα οποία δεν µας δώσατε επαρκείς απαντήσεις σε ερώτηση που καταθέσαµε πέρυσι και δεν θα µιλήσω για
τα άτοµα που προσέλαβε για την ιδιωτική της, την προσωπική
της επικοινωνία και προβολή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Για τους πολιτικούς κρατούµενους
θα µας πείτε;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Από όσα είπα, κύριε Πλεύρη,
εσείς κρατήσατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πλεύρη, σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Είπατε ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούµενοι σε ελληνικές φυλακές. Ποιοι είναι αυτοί; Θα πείτε τα
ονόµατά τους;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν σας ενοχλούν τα όσα είπα
για τις απευθείας αναθέσεις της κ. Νικολάου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν θα έρθει η ώρα
να µιλήσετε, θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Είστε δικηγόρος, κύριε Πλεύρη
και Βουλευτής…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Και λέω ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί
κρατούµενοι…
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:…και πρέπει να διασφαλίζετε τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε, κυρία
συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ακούσατε τι διάβασα πριν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιος είναι ο πολιτικός κρατούµενος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πλεύρη, σας
είπε κανείς ότι µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε µέσα στην Αίθουσα;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Σας ενδιαφέρει πού πάει το δηµόσιο χρήµα και πώς γίνεται το πλιάτσικο από την Κυβέρνησή
σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν θα µιλήσετε,
ρωτήστε ό,τι θέλετε.
Κλείστε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Συγνώµη, αλλά µε διέκοψε
χωρίς να έχει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά έχετε υπερσυµπληρώσει τον χρόνο σας. Βλέπετε το ρολόι απέναντί σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ωραία, να µην µε διακόπτει ο κ.
Πλεύρης και να σκεφτεί λίγο αυτά που είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιος είναι; Ο Κουφοντίνας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πλεύρη, για τελευταία φορά σας κάνω παρατήρηση, πριν σηκωθώ. Τελεία!
Κλείστε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κατόπιν των ανωτέρω, κύριε
Υπουργέ προτίθεται η Κυβέρνηση τελικά να καταργήσει τις
αγροτικές φυλακές; Έχουν υποστελεχωθεί και πολύ σύντοµα θα
υπάρχει πολύ σηµαντικό πρόβληµα σε αντίθεση µε τα κλειστά
καταστήµατα κράτησης.
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Σκοπεύετε να επαναφέρετε το θεσµό της κοινωφελούς εργασίας και να ενεργοποιήσετε το θεσµό της ηµιελεύθερης διαβίωσης; Σε ποιες άλλες ενέργειες πρόκειται να προβείτε για την
ενίσχυση των θεσµών εξωστρέφειας και εκπαίδευσης των κρατουµένων, ώστε να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος του σωφρονιστικού συστήµατος, που είναι η επανένταξή τους;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λάππας. Σας δίνω και τη δευτερολογία σας, άρα έχετε τον λόγο
για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καληµέρα σε εσάς, τους Υπουργούς και τους αγαπητούς συναδέλφους και συναδέλφισσες.
Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάω µε κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλο
το νοµικό κόσµο της χώρας εδώ και δεκαετίες. Ξέραµε από τα
συνέδρια των δικηγορικών συλλόγων, ξέραµε από τις νοµικές
σχολές, ξέραµε από τις ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων,
ξέραµε από την πρακτική στα ακροατήριά µας και το ξέρουν όλοι
οι νοµικοί σε όλη την Ελλάδα ότι για τις παθογένειες, τις ελλείψεις και αυτή την εικόνα αποστροφής και απέχθειας, που απέρρεε από τον τρόπο µε τον οποίον ασκούνταν η σωφρονιστική
πολιτική για δεκαετίες, η βασική αιτία ήταν στον τρόπο απονοµής
ποινικής δικαιοσύνης. Τα απόνερα του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης µάλιστα κατέληγαν βρώµικα στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Είχαµε εξοντωτικές ποινές για αδικήµατα µικρής και µεσαίας
παραβατικότητας. Μάλιστα η ελληνική πολιτεία κατά έναν περίεργο τρόπο -µοναδικό όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά στον
κόσµο ολόκληρο- κακουργοποιούσε παραβατικές συµπεριφορές, µε βάση πάντα την επικαιρότητα. Και τώρα ξανακινδυνεύει
η χώρα να κυλήσει στην ίδια πρακτική.
Ακούµε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να βγαίνει δηµόσια και να
λέει ότι θα επαναφέρει την έννοια του απεχθούς εγκλήµατος, µία
έννοια που είναι εξωνοµική πλέον. Δεν υπάρχει στο Ποινικό, Δικονοµικό και στο ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, διότι καταργήθηκε
µαζί µε την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και έρχεται πάλι
ένα δόγµα αυστηροποίησης, το οποίο θα οδηγήσει πάλι τη χώρα
σε µια κόλαση, την κόλαση του Δάντη. Αυτή είναι η κόλαση του
σωφρονιστικού συστήµατος. Αυτό είναι το ένα που επισηµαίνω.
Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, το απευθύνω κυρίως σε εσάς.
Είστε έµπειρος και Πρόεδρος και Βουλευτής. Και σας λέω κάτι
για το θέµα της µεταφοράς της σωφρονιστικής πολιτικής από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο «ΠΡΟΠΟ».
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς καλύτερα από τον καθέναν -και
από τους Υπουργούς- το άρθρο 47, παράγραφο 1 του Συντάγµατος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Οικονοµικών
είναι οι µοναδικοί Υπουργοί -και τα Υπουργεία τους- που δεν µπορεί η ελληνική πολιτεία να τα καταργήσει. Όλα τα άλλα µπορεί
να τα καταργήσει, και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο
«ΠΡΟΠΟ» κ.λπ., να τα συγχωνεύσει, να τα µετατρέψει. Άρα είναι
δύο κορυφαίοι Υπουργοί, ο Υπουργός Οικονοµικών και Δικαιοσύνης. Και φανταστείτε τώρα το εξής. Μεταφέρει τη σωφρονιστική πολιτική στο Υπουργείο «ΠΡΟΠΟ».
Τους ρωτάω ευθέως. Όταν θα υπάρξει µια περίπτωση απονοµής χάριτος, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Συντάγµατος, το
οποίο ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη και αρµοδιότητα του
Υπουργού να προτείνει στην Πρόεδρο της Δηµοκρατίας αυτό το
χαριστικό µέτρο - χάρισµα, µετατροπή, µετριασµό, άρση συνεπειών µιας ποινής- ποιος θα το ασκήσει;
Ρωτάω δηµόσια και περιµένω µία απάντηση από τους αρµόδιους Υπουργούς που είναι παρόντες: Θα την ασκήσει ο Υπουργός
Δικαιοσύνης ή εσείς, κύριοι Υπουργοί, που δεν έχετε την αρµοδιότητα από το Σύνταγµα;
Επίσης, ρωτάω το εξής, το οποίο ως ερώτηµα έχει ήδη µεταφερθεί από τους Ευρωβουλευτές πολλών χωρών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Είναι δυνατόν σε µία χώρα η σωφρονιστική πολιτική, η διαχείριση των φυλακών και των κρατουµένων να ανήκει
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κορυφαία πράξη
και επιλογή σωφρονιστικού συστήµατος, που είναι η πρόταση
απονοµής χάριτος, µετριασµού, άρσης των συνεπειών µιας ποι-
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νής µε το άρθρο 47 του Συντάγµατος, να ανήκει στον Υπουργό
Δικαιοσύνης; Αυτή η διάσπαση είναι συνταγµατικά ανεκτή;
Κύριε Πρόεδρε, σας θυµίζω πριν από λίγες µέρες την τοποθέτηση του Κώστα Τζαβάρα, ενός έµπειρου νοµικού και πολιτικού.
Ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο και στο ίδιο νόηµα έκανε τις παρατηρήσεις του. Και νοµίζω, αν θυµάµαι καλά, και η κ. Γιαννάκου, η
οποία παρευρίσκεται στη Βουλή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το
λέω µε µία επιφύλαξη.
Τρίτον. Αυτό είναι το θέµα το οποίο αναπτύσσω τώρα, κύριε
Πρόεδρε. Η Νέα Δηµοκρατία ως αντιπολίτευση επένδυσε τα
πάντα ως αντιπολιτικό πολιορκητικό κριό στο ζήτηµα της ασφάλειας, και στα θέµατα των καταστηµάτων κράτησης στη σωφρονιστική πολιτική δηλαδή, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Υπήρξε αποθέωση δηµοσιευµάτων περί τροµερής εγκληµατικότητας, ότι έχει γίνει η χώρα Σικάγο επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα µε βάση τον νόµο Παρασκευόπουλου, για τον οποίο το ’17
και το ‘18 ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα τον καταργήσει, ο
οποίος, όµως είχε καταργηθεί ήδη, γιατί είχε ισχύ µόνο για έναν
χρόνο. Τέτοια ήταν τα αφηγήµατα και η πυρπόληση του δηµόσιου λόγου.
Να µην πω για επιστηµονικό λόγο, γιατί οι επιστήµονες της νοµικής κοινότητας ξέρουν να διαλέγονται µε ηρεµία, µε ψυχραιµία, µε νηφαλιότητα και ακρίβεια κυρίως, κύριε Πρόεδρε, κάτι
που δεν χαρακτήρισε ποτέ τη Νέα Δηµοκρατία από τη µέρα που
εκλέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης.
Πρόταξε, λοιπόν, το θέµα της ασφάλειας, µε αυτό τροµοκράτησε τον κόσµο. Τους είπε άπειρες ψευδολογίες για ένα τεράστιο και πολυπαραγοντικό θέµα όπως είναι η ασφάλεια και η
εγκληµατικότητα, ότι όταν θα έρθει να κυβερνήσει η Νέα Δηµοκρατία θα επιτρέψει αυτοµάτως στους Έλληνες πολίτες να κοιµούνται µε ανοιχτά παράθυρα.
Μάλιστα, έχω εδώ µπροστά µου και µια δήλωση του κ. Μητσοτάκη, η οποία µε τρόµαξε τότε, το ’18 και το ’17. Έλεγε:
«Θα λύσετε επιτέλους τα χέρια της Αστυνοµίας;». Και ρωτούσε
τον κ. Τσίπρα: «Είστε Πρωθυπουργός ή προβοκάτορας των εγκληµατιών;».
Αντιστρέφω το ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, σήµερα προς τον κ.
Μητσοτάκη και τους κυρίους Υπουργούς: Είστε κι εσείς προβοκάτορες ή Πρωθυπουργός και Υπουργοί; Όµως, δεν θέλω να το
κάνω το ερώτηµα. Το λέω κυρίως ρητορικά. Δεν θα έπρεπε. Γιατί
ο κ. Χρυσοχοΐδης µέσα στη γενική ρητορική του χτες είπε κάτι
σωστό, ότι καθόµαστε όλοι στο ίδιο κλαδί και αν το πριονίσουµε
µε τέτοια αφηγήµατα και τέτοια επιχειρήµατα, θα γκρεµιστεί, όχι
µόνο το Υπουργείο και το κοινοβουλευτικό σύστηµα, αλλά και
ολόκληρη η χώρα ως δηµοκρατία. Απλώς το λέω.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάρουν απόφαση οι κύριοι
Υπουργοί τι θα κάνουν στο θέµα της ασφάλειας, που είναι ένα
τεράστιο ζήτηµα, το οποίο εάν το αποκόψει οποιαδήποτε χώρα
και αν το δει αποσπασµατικά έξω από ζητήµατα ελευθερίας και
δικαιοσύνης, θα καταντήσει να είναι ένα αυταρχικό, αστυνοµικού
τύπου κράτος.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει επιλογή στη χώρα µας τι θα κάνουµε
και να το δούµε ως πολιτικό σύστηµα και εµείς βοηθάµε. Και βοηθήσαµε και την Επιτροπή τη Σωφρονιστική, κύριε Πρόεδρε, µε
ένα εµπεριστατωµένο κείµενο πολλών σελίδων για το τι γίνεται
στην Ευρώπη, τι γίνεται σε κάθε χώρα ευρωπαϊκή, ποια είναι τα
αποτελέσµατα, ποια είναι τα πορίσµατα, για να δούµε επιτέλους
τι είναι το καλύτερο να κάνουµε και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά
και σε επίπεδο καταστηµάτων κράτησης.
Κυρίως οι Υπουργοί, που είναι οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
σήµερα, πρέπει να µας πουν: Έχουν πάρει απόφαση να κινηθεί
η Κυβέρνηση σε µια συνεπή ευρωπαϊκή πορεία ή θα πορευτείτε
µε τις εµµονές και τις ιδεοληψίες γύρω από την ασφάλεια; Ποια
ασφάλεια; Σήµερα -τα λένε οι εφηµερίδες κάθε µέρα, εγώ δεν
θέλω να τα παρακολουθώ- οι δρόµοι έχουν γίνει Σικάγο την
εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Κάθε εικοσιτετράωρο και µία δολοφονία, πυροβολισµοί, στα καταστήµατα κράτησης άπειρες
πράξεις βίας. Ποτέ δεν τις αποκαλύπτουν, βέβαια, τα «πετσοµένα» ΜΜΕ. Ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ κάθε µέρα πρωτοσέλιδα. Θυµάστε
το «Μπαµ και κάτω» για τον νόµο Παρασκευόπουλου του ’18
όταν είχε τελειώσει η ισχύ του στις αρχές του ’16.
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Και ο κ. Μητσοτάκης και εσείς οι ίδιοι, κύριοι Υπουργοί, είχατε
πει ότι το πρώτο που θα κάνατε µόλις έρθετε στην εξουσία θα
ήταν να καταργήσετε τον νόµο Παρασκευόπουλου, που είχε καταργηθεί, γιατί ήταν ενιαύσια η χρονική του διάρκεια.
Και να µην πω ότι οι αποσυµφορητικοί νόµοι έχουν µακρά παράδοση στη χώρα. Και δεν είναι µακρά παράδοση µόνο επειδή
είναι ανάγκη του υπερπληθυσµού και τις καταδίκης της χώρας
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι και γιατί υπάρχει και οδηγία
προς ναυτιλοµένους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κύριε Πρόεδρε, από το ΕΔΔΑ, που λέει ότι δεν µπορεί κανένα κράτος δικαίου στην Ευρώπη να µην προβλέπει και περιορισµένο χρόνο
φυλάκισης. Γιατί όσο µειώνεται ο χρόνος φυλάκισης τόσο ευκολότερη είναι η επανένταξη του κρατουµένου. Αντίθετα, όσο µακρύτερη είναι η ποινή κράτησης ενός φυλακισµένου τόσο
περισσότερα είναι τα ποσοστά υποτροπής. Για παράδειγµα, στην
Αµερική που έχουν πολύ περιορισµένη τη διαδικασία της υφ’
όρων απόλυσης, έχουν υποτροπή εγκληµατικότητας των αποφυλακισµένων 75%. Στην Ελλάδα είναι περίπου 50%. Ο µέσος όρος
στην Ευρώπη είναι µικρότερος, 20% - 35%.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω, κύριοι Υπουργοί, όσον
αφορά το θέµα της ασφάλειας, κυρίως σε επίπεδο καταστηµάτων κράτησης, εάν δεν δείτε τις αιτίες που πυροδοτούν το πρόβληµα, δεν θα το λύσετε ποτέ. Διότι δεν θα λύσετε µία ασθένεια
τονίζοντας και επενδύοντας µόνο στο φάρµακο. Πρέπει να δείτε
το νόσηµα. Το νόσηµα είναι η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας και εγκληµατολόγος, ο κ. Τσιγκρής, έθεσε τα
µεγάλα ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µ’ αυτό θα κλείσετε, κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Και µάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δείτε ότι δεν έχουµε καµµία εµµονή, ψήφισε και την πρόταση του κ. Τσιγκρή που έλεγε: «Θέλουµε φυλακές τιµωρίας ή επανένταξης; Θέλουµε φυλακές
εξόντωσης ή µιας δεύτερης ευκαιρίας;». Κι εδώ, κύριε Πρόεδρε,
έλεγε: «Ανάλογα µε την απάντηση που θα δώσουµε στα ερωτήµατα αυτά, θα χαραχθεί και η πορεία της χώρας σχετικά µε το
σωφρονιστικό σύστηµα»
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια ευχή. Ακούστε, κύριοι Υπουργοί, τα πορίσµατα όλων των ενώσεων, των συλλογικοτήτων και
των φορέων της νοµικής κοινότητας. Έχουµε µεγάλη πείρα στα
ποινικά ακροατήρια και γνωρίζουµε ότι το νόσηµα θέλει θεραπεία. Είναι πολυπαραγοντικό το νόσηµα, άρα θέλει από πολλές
πλευρές να το δείτε. Δεν γίνεται να λέτε ότι µε ενδιαφέρει µόνο
η ασφάλεια και θα κάνω αυστηροποίηση των ποινών. Δεν αποδίδει. Δεν απέδωσε πουθενά.
Δείτε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Δείτε τη Σκανδιναβία
που µέσα σε είκοσι χρόνια µείωσαν σταθερά τον αριθµό των καταστηµάτων κράτησης κατά ποσοστό 70%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Άρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η ασφάλεια χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς ελευθερία δεν θα επιτευχθεί
ποτέ. Άρα, χρειάζεται επανένταξη και ανθρωπισµός, µε ανθρωπιστικά κριτήρια. Δείτε τα θέµατα και τα προβλήµατα των κρατουµένων διότι µόνο αυτό οδηγεί σε λύσεις. Αλλιώς, πάµε στην
κόλαση του Δάντη.
Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε τον κ.
Μάρκου και την κ. Αγαθοπούλου. Μετά θα δώσω για ένα λεπτό
τον λόγο στην κ. Ελευθεριάδου για να διευκρινίσει αυτό που της
παρατήρησε ο κ. Πλεύρης και βεβαίως, εφόσον επιθυµεί, θα
δώσω και ένα λεπτό στον κ. Πλεύρη.
Κύριε Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω η παρέµβασή µου να µην ξυπνήσει τα παβλοφιανά, αταβιστικά αντανακλαστικά ακροδεξιάς αντίληψης σε αυτή την Αίθουσα, όπως
νωρίτερα.
Κύριοι Υπουργοί, απευθύνοµαι προσωπικά σε εσάς, κύριε Οικονόµου και κύριε Χρυσοχοΐδη, και απευθύνοµαι στη συνείδησή
σας. Και σας ερωτώ: Πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συ-
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νείδηση, όταν µε βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2021 έντεκα
χιλιάδες τριακόσιοι εβδοµήντα εννέα κρατούµενοι φιλοξενούνται
σε δέκα χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα πέντε θέσεις, που σηµαίνει
111% πληρότητα; Και σε µερικές, στους ενήλικους, το ποσοστό
υπερβαίνει το 150% και φτάνει το 200%, όπως σε Βόλο, Τρίπολη,
Ιωάννινα, Κοµοτηνή, Κω.
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση, όταν σε ορισµένες νέες φυλακές, όπως προελέχθη, οι υπεράριθµοι κρατούµενοι δεν διαθέτουν κλίνη, αλλά κοιµούνται στο
πάτωµα, όπως σε Νιγρίτα, Τρίκαλα, Δοµοκό, Χανιά, ενώ σε ορισµένες από τις παλιές έχουν τοποθετηθεί µετά από χρόνια τριώροφα κρεβάτια, όπως στην Αλικαρνασσό και στην Τρίπολη;
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν, σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν γίνει ήδη γνωστά,
υπάρχουν ήδη καταγεγραµµένοι τρεις θάνατοι και εκατοντάδες
κρούσµατα σε φυλακές σε κρατουµένους και υπαλλήλους, όπως
στο Διαβατά, τη Λάρισα, την Πάτρα, των οποίων ο αριθµός µάλιστα δεν είναι ακριβώς γνωστός γιατί δεν δηµοσιοποιείται;
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν ο τρόπος που επιλέξατε να αντιµετωπίσετε την πανδηµία περιορίστηκε στο διαµοίρασµα δηµοσίου χρήµατος µε
ύποπτες απευθείας αναθέσεις σε «ηµετέρους» σε ανεπαρκές
υγειονοµικό υλικό και απολυµάνσεις και στη λήψη ανεπαρκέστατων µέτρων εντός των φυλακών που ουσιαστικά αφορούσαν τον
περιορισµό των δικαιωµάτων τους σε άδειες, σε επισκεπτήρια,
σε λήψη ρούχων, φαγητών κ.λπ.;
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, η οµοσπονδία τους, σας ζητούν τη λήψη µέτρων πρόληψης, όπως εµβολιασµούς -για τη
γρίπη, όπως γινόταν πάντα- που θα έπρεπε να έχουν διενεργηθεί,
διαχωρισµό των ασθενών σε ευπαθείς οµάδες, διενέργεια τεστ
ανίχνευσης σε όλους, εργαζόµενους και κρατούµενους, σε εβδοµαδιαία βάση, εφοδιασµό όλων των ιατρείων των φυλακών µε
τον αναγκαίο εξοπλισµό και µέσα προστασίας όπως προβλέπονται στην οικεία νοµοθεσία, διενέργεια προσλήψεων ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού; Είναι τραγική η κατάσταση. Επίσης
σοβαρή εξέταση του ενδεχόµενου λήψης έκτακτων µέτρων αποσυµφόρησης, -ούτε που πέρασε από το µυαλό σας µέσα σε αυτά
τους τραγικούς δεκαέξι µήνες της πανδηµίας- και ανάθεση στην
επιτροπή ειδικών λοιµωξιολόγων του σχεδιασµού και της αντιµετώπισης της πανδηµίας στις φυλακές.
Αντ’ αυτών είναι δεδοµένο ότι δεν έχουν ενταχθεί ακόµα στον
σχεδιασµό και τον εµβολιασµό οι ευπαθείς οµάδες από το προσωπικό των φυλακών και των κρατουµένων, ακόµα και το υγειονοµικό προσωπικό των φυλακών.
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 1-10-2019 εσείς
οι ίδιοι, κύριε Οικονόµου, αναγνωρίσατε ρητά το οξύ πρόβληµα
παροχής υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους
κρατουµένους; Υποσχεθήκατε την ανάληψη αναγκαίων νοµοθετικών, διοικητικών πρωτοβουλιών για τη στελέχωση των καταστηµάτων κράτησης µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και
για την κάλυψη της προκαλούµενης φαρµακευτική δαπάνης.
Είπατε ότι εξετάζετε την παροχή οικονοµικών κινήτρων ούτως
ώστε να αυξηθούν οι κατ’ επίσκεψη γιατροί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους. Διαβεβαιώσατε ότι µελετάτε την αξιοποίηση των
αγροτικών γιατρών και δηλώσατε ότι σχεδιάζετε στοχευµένες
παρεµβάσεις για τη βελτίωση και υλοποίηση της φαρµακευτικής
κάλυψης σε κρατούµενους που δεν έχουν ΑΜΚΑ. Δεν κάνατε τίποτα.
Κύριοι Υπουργοί, πώς µπορείτε και κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της επιτροπής µας
σας απαντήσαµε ότι η ένταξη των υγειονοµικών φορέων των σωφρονιστικών καταστηµάτων στο ΕΣΥ είναι ευεργετικό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη εντάξαµε επί ΣΥΡΙΖΑ το κατάστηµα των φυλακών. Και
τουλάχιστον έχει µια στοιχειώδη επάρκεια γιατρών διότι έχει ενταχθεί στο ΕΣΥ και στελεχώνεται από γιατρούς του ΕΣΥ. Γιατί
δεν προχωράτε και στα υπόλοιπα καταστήµατα να ενταχθούν
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στο ΕΣΥ οι υγειονοµικές υπηρεσίες και µάλιστα να γίνουν αυτόνοµες οι διευθύνσεις και να µπορέσουν να λειτουργήσουν; Δεν
κάνατε τίποτα.
Τέλος, πώς µπορείτε να κοιµάστε µε ήσυχη συνείδηση όταν
δηλώσατε στην ίδια συνεδρίαση, κύριε Οικονόµου, για δήθεν
προωθούµενη νοµοθετική ρύθµιση για κίνητρα σε νοσηλευτές,
σε γιατρούς, για την αποφυγή µαζικών αποχωρήσεων, για όρια
κατώτατης αµοιβής; Αναφέρατε τιµές στο ειδικό κέντρο του Κορυδαλλού τα 700 ευρώ, στους κατ’ επίσκεψη τα 500 ευρώ και
στους νοσηλευτές 300 ευρώ. Δεν κάνατε τίποτα.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, µέσα στις ευνοιοκρατίες και αναξιοκρατίες που ακούστηκαν, πριν έναν µήνα σας
είπα στην Πάτρα ότι αλλάξατε διοίκηση και βάλατε διευθυντή και
αρχιφύλακα που ελέγχεται από το πειθαρχικό συµβούλιο. Το σηµειώσατε ευγενικά και είπατε ότι θα µου απαντήσετε. Δεν την
έχω δει ακόµα την απάντησή σας.
Για τον στρατηγικό σχεδιασµό που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την
περίοδο 2017 - 2020 µε µία κουβέντα η γενική γραµµατέας στην
επιτροπή είπε ότι έχει πρόβληµα ασφάλειας και αγνοήθηκε. Νέος
στρατηγικός σχεδιασµός!
Έχοντας καλή πρόθεση απέναντί σας, δεν θεωρώ ότι είστε
ασυνείδητοι. Θεωρώ, όµως, ότι ίσως ισχύει αυτό που λέει ένας
σύγχρονος Αµερικανός συγγραφέας: «η καθαρή συνείδηση είναι
σηµάδι κακής µνήµης». Ελπίζω, στην καλύτερη περίπτωση για
εσάς, να έχετε κακή µνήµη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λόγο έχει η τελευταία επερωτώσα Βουλευτής, κυρία Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου. Σας βάζω κι εσάς τον χρόνο της δευτερολογίας, γιατί σε
τρία λεπτά τι να πείτε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, ειπώθηκε και πριν ότι οι πολιτικές µας, οι
δικές σας και οι δικές µας, όσον αφορά τα σωφρονιστικά ιδρύµατα και τη σωφρονιστική πολιτική είναι εκ διαµέτρου αντίθετες.
Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριζόταν από το τρίπτυχο «ασφάλεια - ανθρωπισµός - επανένταξη», ενώ η δική σας πολιτική χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο «µηδενική ανοχή - καταστολή τιµωρητικότητα». Έτσι εξηγείται και η πλήρης αδιαφορία σας και
αδράνεια της Κυβέρνησής σας για την εκπαιδευτική πολιτική
εντός των φυλακών.
Ξέρετε, η ίδρυση και η λειτουργία σχολείων στις φυλακές αποτελεί και πάντα αποτελούσε καθήκον της πολιτείας, ώστε να
υπάρξει οµαλότερη επανένταξη των αποφυλακισµένων στην κοινωνία, που, τελικά, είναι και το ζητούµενο. Αποτελεί, λοιπόν,
θεσµό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα ως µέσο
καταπολέµησης του αναλφαβητισµού και του κοινωνικού αποκλεισµού η ίδρυση σχολείων εντός των φυλακών. Επιπλέον, η
ύπαρξη αυτών των σχολείων απαιτεί σίγουρα σταθερό προσωπικό και δοµές, ώστε να µην εξαρτάται η λειτουργία τους από τη
βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης.
Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινούνταν ο ν.4521/2018
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που προέβλεπε σε κατάστηµα κράτησης την ίδρυση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και δηµόσιων ΙΕΚ και τµηµάτων
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και
τη θέση συµβούλων - συντονιστών εκπαίδευσης για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, µετά τον Ιούλιο του 2019,
η εφαρµογή του νόµου αυτού παραπέµφθηκε στις καλένδες.
Καµµία εκπαιδευτική δοµή δεν ξεκίνησε τη λειτουργία της στο
διάστηµα που η Νέα Δηµοκρατία είναι στην Κυβέρνηση. Αντίθετα, και αυτές οι οποίες υπήρχαν ήδη βρίσκονται σε διαρκή
αγώνα επιβίωσης. Επιπλέον, µια σειρά από προγράµµατα και
δράσεις τεχνικής κατάρτισης, που είχαν σχεδιαστεί σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ και άλλους φορείς, δεν υποστηρίζονται και τα
προγράµµατα ελληνοµάθειας, επίσης, που είχαν δροµολογηθεί
για τους αλλοδαπούς κρατούµενους, δεν συνεχίζονται. Και φυσικά, όπως και το 2014 η κυβέρνησή σας είχε σταµατήσει την
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ανέγερση σχολικού κτηρίου στο Κέντρο Κράτησης Δράµας -για
να έρθει στη συνέχεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να το ολοκληρώσει-, το ίδιο κάνατε και τώρα στη φυλακή των Χανίων, όπου
σταµατήσατε την ανέγερση κτηρίου που προοριζόταν για εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Η αντεκπαιδευτική σας πολιτική, όµως, δεν σταµατά εδώ. Υπονοµεύετε, για να µην πω «πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων»,
και άλλες παρεµβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση των κρατουµένων, όπως τη δυνατότητα φοίτησής τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την ηλεκτρονική επιτήρηση.
Εµβληµατική η περίπτωση του κρατούµενου Βασίλη Δηµάκη,
στον οποίο, εκτός των άλλων, κάνατε επίδειξη δύναµης πριν έναν
χρόνο οδηγώντας τον σε απεργία πείνας µε κίνδυνο της ζωής
του. Γιατί; Γιατί ήθελε να σπουδάσει. Και γιατί άλλο; Γιατί αντέδρασε για τις συνθήκες κράτησης και τις υγειονοµικές συνθήκες
εν µέσω πανδηµίας και είπατε να τον τιµωρήστε γι’ αυτό, γιατί
διεκδίκησε τα δικαιώµατά του. Αντί, λοιπόν, όπως αρµόζει σε µια
σύγχρονη δηµοκρατική πολιτεία να επιβραβεύετε έναν άνθρωπο
που έκανε αγώνα, για να µορφωθεί, σε δύσκολες συνθήκες, που
τελείωσε το σχολείο µέσα στις φυλακές και κατάφερε να περάσει
µέσα από πανελλήνιες δεύτερος σε όλη την Ελλάδα σε πανεπιστηµιακή σχολή, εσείς προχωρήσατε στην αυθαίρετη και τιµωρητική µεταγωγή του, στερώντας του το δικαίωµα στη µόρφωση
και φυσικά στην οµαλή επανένταξη, όταν θα έρθει η ώρα.
Τον µεταφέρατε βίαια και χωρίς κανένα νόµιµο λόγο στις φυλακές Γρεβενών από τον Κορυδαλλό, χωρίς καµµία δυνατότητα
επαφής του µε το πανεπιστήµιο και τη σχολή του.
Αντί, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος να αξιοποιηθεί ως υπόδειγµα
ενός ανθρώπου που αγωνίζεται, που διεκδικεί, σπουδάζει και
βελτιώνει τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και στερούµενος την
ελευθερία του, έγινε άλλο ένα θύµα της εκδικητικότητάς σας.
Σε πείσµα, όµως, κύριοι Υπουργοί και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των δικών σας καταστροφικών πολιτικών για το σωφρονιστικό µας σύστηµα, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι µε δίψα για
µάθηση, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες επανένταξης και
πάντα θα υπάρχουν «Δάσκαλοι» µε δέλτα κεφαλαίο, που θα παλεύουν µε κάθε µέσο να τους βοηθήσουν, όπως στις φυλακές
Αυλώνας, που εν µέσω πανδηµίας -το ξέρετε, φαντάζοµαι- και
ενώ όλα τα παιδιά στη χώρα έκαναν µαθήµατα on line, τα παιδιά
εκεί δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, αφού απαγορεύεται το ίντερνετ εντός των θαλάµων τους και γι’ αυτό το λόγο στερούνταν εκπαίδευσης. Έτσι ο «Δάσκαλός» τους, µε δέλτα κεφαλαίο, ο
Πέτρος Δαµιανός, κίνησε γη και ουρανό για να δηµιουργήσει ένα
κλειστό κανάλι µετάδοσης µαθηµάτων, για να µη χάσουν τα παιδιά µία ολόκληρη σχολική χρονιά και τα κατάφερε, κάτι για το
οποίο, όµως, η πολιτεία θα έπρεπε να είχε µεριµνήσει.
Και το ερώτηµα είναι και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Πήρατε µαθήµατα από αυτούς τους ανθρώπους, πήρατε µαθήµατα από την
πανδηµία; Θα τα αξιοποιήσετε για τη βελτίωση των συνθηκών
από εδώ και πέρα;
Ξέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι κρατούµενοι και
οι κρατούµενες στις φυλακές το µόνο που στερούνται είναι η
ελευθερία τους. Ώρα, λοιπόν, να σταµατήσετε να ξοδεύετε
άσκοπα χρήµα από εδώ και από εκεί µε απευθείας αναθέσεις, να
στηρίξετε τις δοµές υγείας εντός των φυλακών, να θωρακίσετε
προσωπικό και κρατούµενους και να µεριµνήσετε για την εκπαίδευση σε όλα τα καταστήµατα κράτησης.
Γιατί το ξέρετε το ρητό που λέει «όπου ανοίγει ένα σχολείο,
κλείνει µία φυλακή». Και νοµίζω ότι είµαστε σύµφωνοι προς αυτή
την κατεύθυνση, απλά µένει να το αποδείξει και η δική σας Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Ελευθεριάδου, µπορείτε να πάρετε τον λόγο για ένα
λεπτό, για να δώσετε διευκρίνιση και εφόσον επιθυµεί και ο κ.
Πλεύρης µετά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πλεύρη, είστε δικηγόρος και είµαι δικηγόρος, εκτός από
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Βουλευτές και γνωρίζουµε και οι δύο ότι υπάρχουν στις φυλακές
και ποινικά κρατούµενοι και πολιτικά κρατούµενοι οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές µε απόφαση πολιτικών δικαστηρίων και
αναφέροµαι στην προσωποκράτηση άρθρα 1047 επόµενα Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και αυτή θα ήταν η µοναδική µου
απάντηση -θα συνεχίσω, θα σας δώσω απάντηση και σ’ αυτό που
λέτε- εάν δεν ήµασταν σε αυτή την Αίθουσα. Νιώθω, όµως, ότι
οφείλω να σας απαντήσω και πολιτικά. Και γνωρίζουµε, επίσης
και οι δύο, µε την έτερη ιδιότητά µας των Βουλευτών ότι υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές πολλοί κρατούµενοι -και ξέρουµε
ποιοι είναι αυτοί- οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί
κρατούµενοι, επικαλούµενοι πολιτικά κίνητρα.
Σε καµµία περίπτωση ούτε εγώ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεχόµαστε αυτόν τον χαρακτηρισµό, αλλά κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να αυτοχαρακτηρίζεται.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω, και ελπίζω να σας καλύπτω, ότι εννοούσα τους πολιτικά κρατούµενους, οι οποίοι είναι κρατούµενοι
µε βάση απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, αλλά νοµίζω ότι σας
έχω δώσει επαρκή απάντηση και σ’ αυτό που εκτιµήσατε εσείς.
Σε κάθε περίπτωση, λίγο σεβασµός όταν µιλάει κάποιος, δεν
είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό είναι θέµα του
Προεδρείου και σας προστάτεψα επαρκώς νοµίζω.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Και επίσης, θα ήθελα να µου
δώσετε και εσείς απάντηση για τις απευθείας αναθέσεις της κ.
Νικολάου, σαν δικηγόρος και σαν πολιτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Πλεύρης θα σας απαντήσει για τον διαξιφισµό που είχατε,
για τα υπόλοιπα όταν πάρει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα πει ό,τι νοµίζει.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα ήταν πολύ ευχάριστο, οι Βουλευτές αυτό που λέµε από το Βήµα να το υπερασπιζόµαστε. Πολιτικός κρατούµενος δεν υπάρχει ως όρος. Η προσωποκράτηση
πουθενά δεν αναφέρεται ως πολιτικός κρατούµενος. Ποινικοί
είναι οι κρατούµενοι, η προσωποκράτηση που λέτε δεν είναι πολιτικός κρατούµενος. Και αν εννοούσατε αυτό, όταν σας διέκοπτα και σας έλεγα ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούµενοι στις
ελληνικές φυλακές και αν ο Κουφοντίνας είναι πολιτικός κρατούµενος, θα µου απαντούσατε από το Βήµα ότι δεν εννοούσατε
αυτό.
Για να καλύψετε, όµως, επειδή καταλάβατε και αφού κατεβήκατε και το συζητήσατε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: …τι πρόβληµα δηµιουργεί στο κόµµα
σας αυτό, γιατί το κόµµα σας πρέπει να σηκωθεί και να πει αν πιστεύει ότι είναι πολιτικοί κρατούµενοι. Δώσατε τη δική σας εξήγηση, όµως, για να µην απογοητεύσετε λέτε και πώς
αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας.
Όχι, κυρία Ελευθεριάδου, δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού
υπάρχει σε όλα. Ο λόγος για τον οποίο εκτίεις την ποινή είναι
ποινικός λόγος. Και απ’ όλες τις οµιλίες εδώ φαίνεται ότι αφού
δεν σας πήγε καλά το εγχείρηµα του Κουφοντίνα, που τα υποτιθέµενα δικαιώµατά του πέσανε και στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα ποινικά δικαστήρια, τώρα, υιοθετείτε τον Δηµάκη,
που πάλι αναφέρετε πράγµατα που θα κριθούν στα δικαστήρια.
Επιτέλους, πάρτε σαφή θέση. Πολιτικοί κρατούµενοι υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές; Τους αναγνωρίζετε; Κύριε Σπίρτζη,
είστε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Να σηκωθείτε και να
πείτε ότι ο Κουφοντίνας είναι ένας ποινικός κρατούµενος. Αρκετά
τον χαϊδέψατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε, τώρα, πώς
συνεχίζουµε.
Θα πάρει τον λόγο και θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Οικονόµου προς τον οποίο, κυρίως, λόγω αρµοδιότητας στρέφεται η
επερώτησή σας. Ο Υπουργός θα παραµείνει στην Αίθουσα και
θα σας ακούσει όλους, όπως µου είπε, και θα κρίνει εκείνος στο
τέλος εάν θα πάρει τον λόγο ή όχι. Εκτιµώ ότι θα τον πάρει.
Απλώς, θέλω τη συναίνεσή σας, επειδή όλες οι ερωτήσεις και
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όλες οι τοποθετήσεις που κάνατε ήταν για θέµατα αρµοδιότητας
του κ. Οικονόµου και παρόντος του Υπουργού, ο οποίος παίρνει
τον µεγάλο χρόνο, µε βάση τον Κανονισµό έχει µόνο δέκα λεπτά
-σε δέκα λεπτά δεν µπορεί ν’ απαντήσει ο άνθρωπος- να µου επιτρέψετε να του βάλω δεκαπέντε λεπτά, για να µπορέσει ν’ απαντήσει.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυνάµει των άρθρων 135, 136
και 138 του Κανονισµού της Βουλής, η Κυβέρνηση, και ειδικότερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
καλείται να παράσχει πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά µε
τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της αντεγκληµατικής και
σωφρονιστικής πολιτικής. Πρόκειται για µια διαδικασία που
πραγµατοποιείται σε µία χρονική στιγµή της θητείας της, όπου
έχοντας συµπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια από την ανάληψη της
ευθύνης της διακυβέρνησης της χώρας έχει παρέλθει ικανός
χρόνος ώστε να γίνει αντιληπτή η κυβερνητική στόχευση στον
κρίσιµο τοµέα του σωφρονισµού και να µπορούν να εξαχθούν τα
πρώτα ολοκληρωµένα ασφαλή συµπεράσµατα.
Κι όµως, µελετώντας προσεκτικά το περιεχόµενο της υπό συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, αυτή στερείται ουσιωδώς ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας παρά το γεγονός ότι
αναφέρεται στο σύνολο της ασκηθείσας έως σήµερα αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής. Επανέρχεται σ’ ερωτήµατα, τα οποία πλειστάκις έχουν απαντηθεί, αναπαράγει
ανακρίβειες που έχουν γραπτώς είτε προφορικώς σε τούτη την
Αίθουσα αποκατασταθεί και επαναλαµβάνει αυθαίρετες διαπιστώσεις και χιλιοδιατυπωµένα µοτίβα, πλούσια πολιτικών ιδεοληψιών.
Η σηµερινή διαδικασία, όµως, του κοινοβουλευτικού ελέγχου
συνιστά µια ευκαιρία ν’ αναδειχθούν τα καίρια και τα ουσιώδη
των κυβερνητικών επιλογών, επιλογές τις οποίες δεν επέλεξε να
παρακολουθήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διαλέγοντας µε
χαρακτηριστική πολιτική επιπολαιότητα την πρόωρη εκτίµηση και
τη δηµόσια εκφορά συµπερασµάτων, τα οποία εν συνεχεία διαψεύστηκαν εκ των γεγονότων και µόνο. Τα παραδείγµατα είναι
αρκετά. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου επιτάσσουν να επικεντρωθούµε στα κυριότερα σηµεία που συνθέτουν τη θέση της Μείζονος
Αντιπολίτευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπό συζήτηση
επίκαιρη επερώτηση.
Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι ο υπερπληθυσµός που
παρατηρείται διαχρονικά στα καταστήµατα κράτησης αποτελεί
µια παθογένεια του σωφρονιστικού µας συστήµατος, η οποία
απαιτεί τολµηρές και ολοκληρωµένες λύσεις. Οι θέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επικεντρώνονται σε λύσεις που δοκιµάστηκαν και απέτυχαν µε βαριές επιπτώσεις στο επίπεδο
δηµόσιας ασφάλειας, αλλά και µε µία εφήµερη εν τέλει, όπως
αποδείχτηκε, αποκλιµάκωση του υπερπληθυσµού στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Η αποσυµφόρηση για εσάς ισούται µε δυνατότητα πρόωρης
αποφυλάκισης. Για τη σηµερινή Κυβέρνηση η αποσυµφόρηση
συνιστά έναν στόχο στον οποίο οδηγούµαστε καθηµερινά πιο
κοντά µέσα από ένα πλέγµα διαδοχικών πρωτοβουλιών. Κεντρικό
ρόλο σε αυτό κατέχουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά
µε τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων καταστηµάτων κράτησης και τη δηµιουργία νέων τα οποία να ακολουθούν τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και καλές πρακτικές.
Πέρα από τη µετεγκατάσταση του Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, αλλά και το κατάστηµα Δράµας του οποίου η έναρξη λειτουργίας επίκειται, προβαίνουµε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
µε στόχο την ολοκλήρωση του γενικού καταστήµατος κράτησης
«Κρήτη ΙΙ» στις Κουρούνες Λασιθίου, τη µετεγκατάσταση του καταστήµατος κράτησης Χαλκίδας, τη µετεγκατάσταση του καταστήµατος κράτησης Ιωαννίνων, τη δηµιουργία νέου
καταστήµατος κράτησης στη Μεγαλόπολη, καθώς και τη δηµιουργία νέων θέσεων στα ήδη υπάρχοντα καταστήµατα κράτησης
Νιγρίτας και Χανίων.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το «Κρήτη ΙΙ» πρόκειται για ένα έργο
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το οποίο όντας παγωµένο από το 2017 αποστερούσε από εξακόσιες και πλέον θέσεις το σύνολο του σωφρονιστικού δίκτυο
της χώρας. Από τον Σεπτέµβριο του 2019 µπήκε ήδη σε απόλυτη
κυβερνητική προτεραιότητα η επιτάχυνση των διαδικασιών δηµιουργίας νέων καταστηµάτων προκειµένου να υπάρξει η επιθυµητή αποσυµφόρηση. Τον Νοέµβριο του 2020 επαναλειτούργησε
το εργοτάξιο του «Κρήτη ΙΙ» µετά από πολυετή διακοπή. Τον Δεκέµβριο 2020 εξοφλήθηκαν εκκρεµότητες πληρωµών που είχαν
οδηγήσει στην αναστολή των εργασιών και πλέον όπως διαπίστωσε προσωπικά µόλις πριν από µερικές εβδοµάδες οι εργασίες εντατικοποιούνται µε την ηµεροµηνία παραλαβής να έχει
προσδιοριστεί για τον Ιούνιο του 2022.
Σε ό,τι αφορά το νέο σωφρονιστικό κατάστηµα Χαλκίδας βρισκόµαστε στο στάδιο πλέον όπου αναµένεται η εκκίνηση των εργασιών για τη διενέργεια δοκιµαστικών τοµών σε ένα από τα υπό
εξέταση ακίνητα, το οποίο βρίσκεται σε τµήµα του πρώην πεδίου
βολής Χαλκίδας.
Εξίσου σηµαντικά είναι τα βήµατα προς την υλοποίηση της µετεγκατάστασης του καταστήµατος κράτησης Ιωαννίνων. Υπεβλήθη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας
ολοκληρωµένη πρόταση για κατάλληλο χώρο στην περιοχή του
Κόντσικα του Δήµου Ιωαννιτών. Ο εν λόγω δήµος µε απόφασή
του έχει εξασφαλίσει την παραχώρηση µέσω δωρεάς της κατάλληλης έκτασης και σύντοµα θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Έχει, επίσης, υπογραφεί σχετική προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής και
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας όπου προβλέπεται η υλοποίηση των
επόµενων βηµάτων ώστε να πραγµατοποιηθεί η εν λόγω µεταφορά του καταστήµατος κράτησης Ιωαννίνων σε νέες εγκαταστάσεις που θα πληρούν τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές σωφρονισµού και καλές πρακτικές.
Επίσης, πρωτοβουλίες ενίσχυσης της δυναµικότητας σωφρονιστικών καταστηµάτων Νιγρίτας και Χανίων έχουν ήδη ληφθεί.
Στη Νιγρίτα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία δύο νέες πτέρυγες
συνολικής χωρητικότητας εκατόν είκοσι θέσεων. Ανάλογες ενέργειες έχουν πραγµατοποιηθεί και στο κατάστηµα κράτησης Χανίων όπου έχουν προστεθεί εκατόν είκοσι νέες θέσεις, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αραίωση των κρατουµένων στο
σωφρονιστικό κατάστηµα και γενικότερα στην αποκλιµάκωση
του φαινοµένου υπερπληθυσµού. Με άλλα λόγια, έχουµε ήδη
προσθέσει διακόσιες σαράντα νέες θέσεις στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Αρκετά στελέχη της Μείζονος, αλλά και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης επιχείρησαν επανειληµµένως όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα να συσχετίζουν την πανδηµία του COVID-19 µε την επιτακτική ανάγκη αποσυµφόρησης ασκώντας πίεση µε τις τοποθετήσεις τους ώστε η Κυβέρνηση να συρθεί σε µία αποδεδειγµένα
αποτυχηµένη λύση όπως αυτή που είχε υιοθετήσει η προηγούµενη κυβέρνηση µε το πρόσχηµα αυτή τη φορά της προστασίας
της υγείας κρατουµένων και εργαζοµένων. Και ενώ ουδείς αµφιβάλλει για την αναγκαιότητα πρωτοβουλιών αποκλιµάκωσης του
υπερπληθυσµό στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σας βεβαιώνω
ότι θα υλοποιηθεί µέσα από το προαναφερθέν πλέγµα ενεργειών
και όχι εις βάρος της δηµόσιας ασφάλειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Οι κυβερνητικές παρεµβάσεις σε υποδοµές δεν περιορίστηκαν
µόνο στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση της ανέγερσης νέων
καταστηµάτων κράτησης. Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στην αναγκαία προεργασία µέσω νοµοθετικών πρωτοβουλιών που υιοθετήσαµε µε στόχο τη δυνατότητα υλοποίησης πράξεων
αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του ήδη υφιστάµενου δικτύου
σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Έτσι, µε το άρθρο 84 του ν.4759/2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας νοµιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά είκοσι έξι αυθαίρετα καταστήµατα κράτησης, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα πολλών δεκαετιών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις τους και να µπορούν να διενεργηθούν
επισκευές, συντηρήσεις και τεχνικοί έλεγχοι.
Επιπλέον, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 33 του ν.4786/2021, επι-
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τεύχθηκε η µεταβίβαση της κυριότητας του συνόλου των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΤΑΧΔΙΚ, στα οποία στεγάζονται τα καταστήµατα κράτησης, καθώς και του συνόλου των οικοπέδων
ιδιοκτησίας του εν λόγω ταµείου που προορίζονται για ανέγερση
φυλακών, µε στόχο την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τους
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βρισκόµαστε πλέον
στο τελευταίο στάδιο, όπου η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης θα προβεί στην έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών
πράξεων.
Οι ενέργειές µας γύρω από τις κτηριακές υποδοµές δεν περιορίζονται µόνο στην αναβάθµιση και βελτίωσή τους. Εστιάζουµε ιδιαίτερα στη δυνατότητα προσβασιµότητας αυτών από
άτοµα µε κάποιας µορφής αναπηρία, είτε αυτά αφορούν κρατούµενους είτε επισκέπτες. Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία επιχειρούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων µε αναπηρία εντός
καταστηµάτων κράτησης, καθώς και την προσβασιµότητά τους
από επισκέπτες ΑΜΕΑ.
Παράλληλα, στοχεύουµε να ενισχυθεί και η επιχειρησιακή ετοιµότητα του συστήµατος φύλαξης των εν λόγω ατόµων σε περιπτώσεις κρίσιµων συνθηκών.
Έχει συσταθεί ήδη από τα τέλη του 2020 οµάδα εργασίας από
τη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής, η οποία πλαισιώνεται από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Έχει ήδη, κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών,
ολοκληρωθεί η εξέταση της υφιστάµενης κατάστασης υποδοµών
στα καταστήµατα κράτησης ως προς το κριτήριο της προσβασιµότητας και της διασφάλισης του σεβασµού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, ενώ θα ακολουθήσει εξειδίκευση των έργων βελτίωσης προσβασιµότητας στις εν λόγω υποδοµές.
Πρόκειται για σοβαρές πρωτοβουλίες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που ούτε ως αυτονόητες ούτε ως δεδοµένες
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από ορισµένους εξ ηµών που διαχειρίστηκαν τη σωφρονιστική πολιτική της προηγούµενης περιόδου.
Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των υφισταµένων υποδοµών
χωρίς το αναγκαίο σε δυναµικότητα και κατάρτιση ανθρώπινο
δυναµικό θα αποτελούσε µια προσπάθεια άνευ ουσιαστικού περιεχοµένου. Και στο πεδίο του ανθρώπινου δυναµικού έχουν
πραγµατοποιηθεί πολύ σηµαντικά βήµατα. Η πρόοδος είναι ουσιαστική, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της κατάστασης που επικρατούσε τον Ιούλιο του 2019, αλλά και των πρωτόγνωρων
συνθηκών που επέβαλε η πανδηµία έως σήµερα.
Ας δούµε, λοιπόν, τι πράγµατι παραδώσατε τον Ιούλιο του
2019: Παραδώσατε έναν διαγωνισµό -την περίφηµη 6Κ/2018- ο
οποίος έναν χρόνο µετά την προκήρυξή του δεν είχε ολοκληρωθεί. Και ενώ θα αναγνώριζε κανείς µέσα από αυτή την πρωτοβουλία το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί στα σωφρονιστικά καταστήµατα,
έρχεστε δύο µήνες µόλις µετά την προκήρυξη και µε τον
ν.4555/2018 και το άρθρο 278 και απογυµνώνετε τις υπηρεσίες,
δίνοντας τη δυνατότητα στους πεντακόσιους ογδόντα τρεις
πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς, οι οποίοι ήδη εργάζονταν σε
αυτά ως προσωπικό φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης -τριακόσιοι τριάντα επτά φύλαξης και διακόσιοι σαράντα έξι εξωτερικής φρούρησης- να µεταταχθούν εκ νέου µέσω κινητικότητας σε
υπηρεσίες Δηµοτικής Αστυνοµίας. Με τον τρόπο αυτό προβήκατε σε στοχευµένη αποδυνάµωση των εν λόγω κλάδων νευραλγικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία των σωφρονιστικών
καταστηµάτων.
Το αποτέλεσµα αυτού; Επακολούθησε η µετάταξη διακοσίων
σαράντα δύο υπαλλήλων στη Δηµοτική Αστυνοµία έως τον Ιούνιο
του 2019. Από τους εναποµείναντες τριακόσιους σαράντα έναν
µετατάχθηκαν εβδοµήντα επτά ακόµη µε τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2018 και πενήντα πέντε επιπλέον µε τον πρώτο
κύκλο κινητικότητας του 2019, αποδυναµώνοντας δραµατικά τη
δύναµη των υπηρεσιών Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης.
Η εκροή προσωπικού εξαιτίας αυτής της συνειδητής κυβερνητικής επιλογής σας µε βάση την ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί
να συνεχίζεται σταδιακά για τους εναποµείναντες πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
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Συνεπώς, το όποιο ενδιαφέρον δήθεν επιδεικνύετε για ζητήµατα στελέχωσης είναι καθαρά προσχηµατικό, καθώς η πολιτική
παρακαταθήκη που έχετε αφήσει και σας συνοδεύει ως Κυβέρνηση στο συγκεκριµένο θέµα είναι συνδεδεµένη µε τη συνειδητή
απογύµνωση και αποδυνάµωση των υπηρεσιών φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης. Προσπαθήσαµε επανειληµµένως να γεφυρώσουµε το κενό που αφήσατε µέσω νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Επεξεργαστήκαµε νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία
ψηφίστηκε και επιτρέπει στο ΑΣΕΠ να διαβιβάζει πίνακες προσωρινά επιτυχόντων υποψηφίων της προκήρυξης 6Κ/2018 και
αυτοί να προσλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως δώδεκα µήνες, διάστηµα µέσα στο οποίο
εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της προκήρυξης 6Κ/2018.
Στην παρούσα φάση, λοιπόν, θέλω να σας πληροφορήσω ότι
βρισκόµαστε στο τελικό στάδιο διαβουλεύσεων µε τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονοµικών για την έκδοση της απαραίτητης
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ορίζει το σχετικό µε το θέµα
άρθρο 72 του ν.4795/2021. Ήδη εντός των εποµένων ηµερών θα
έχει αποσταλεί ο σχετικός φάκελος µε την ΚΥΑ στα εν λόγω συναρµόδια Υπουργεία.
Σε ό,τι αφορά περαιτέρω πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ήδη έχουν
εκκινήσει οι διαδικασίες σε συνεργασία µε το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την προκήρυξη τριακοσίων
ογδόντα µίας θέσεων σε όλα τα καταστήµατα κράτησης της
χώρας, ενώ ειδικότερα για το κατάστηµα Δράµας προκηρύχθηκαν ήδη οι πενήντα δύο θέσεις επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού και θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες υπόλοιπες έως
την κάλυψη του συνόλου των διακοσίων πενήντα οκτώ θέσεων
προσωπικού.
Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναφορικά µε ζητήµατα στελεχιακού δυναµικού δεν περιορίζονται µόνο σε ενέργειες ενίσχυσής του. Κορυφαίας σπουδαιότητας χαρακτηρίζονται τα θέµατα
εκπαίδευσής του και διά βίου επιµόρφωσής του.
Προχωράµε, λοιπόν, µε γρήγορους ρυθµούς στα στάδια δηµιουργίας σωφρονιστικής ακαδηµίας. Θα λειτουργήσει σε ειδικά
διαµορφωµένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και διαµονής στο
Σωφρονιστικό Κατάστηµα Γυναικών Ελαιώνα Θηβών υπό την
εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Καταστηµάτων Κράτησης και
Διαχείρισης Κρίσεων. Οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και η προµήθεια του απαραίτητου µηχανογραφικού και γραφειακού εξοπλισµού έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.
Στην ακαδηµία θα λειτουργήσουν δύο σχολές: Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Σχολή Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Η ακαδηµία θα περιλαµβάνει προγράµµατα βασικής εισαγωγικής και διά βίου εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί συνεργασία µε τους
αρµόδιους εκπαιδευτικούς και επιστηµονικούς φορείς για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών και την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων και εργαστηρίων, µε σκοπό την κατάλληλη
περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού για την αναµόρφωση και
τον εκσυγχρονισµό του σωφρονιστικού συστήµατος.
Στην κατεύθυνση αυτή, συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας ήδη
από τον Δεκέµβριο του 2020 για τη µελέτη, την επεξεργασία και
την ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών της σωφρονιστικής ακαδηµίας, λαµβανοµένης υπ’ όψιν µεταξύ άλλων και της υποβληθείσας πρότασης του προγράµµατος σπουδών εισαγωγικής και
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης της Σωφρονιστικής Ακαδηµίας της
Αυστριακής Τεχνικής Βοήθειας, στην οποία αναφερθήκατε. Έχει
ήδη υποβληθεί πρόταση προγράµµατος εισαγωγικής εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους των κλάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φύλαξης και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξωτερικής
φρούρησης που θα διοριστούν, σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ.
Το έργο της οµάδας εργασίας συνεχίζεται, προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι σχετικές προτάσεις προγραµµάτων τόσο βασικής εκπαίδευσης όσο και µετεκπαίδευσης για το σύνολο του
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προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης της χώρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο αναβάθµισης εκπαίδευσης και κατάρτισης σωφρονιστικού προσωπικού έχει υλοποιηθεί σηµαντικός αριθµός
στοχευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης. Σχετικό πίνακα µε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτά καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τέλος, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης και
κακοποίησης έχουν ήδη καταρτιστεί προτάσεις δράσεων, µε
στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών σε εργασιακούς και
λοιπούς χώρους για την πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν κανενός είδους διαχωρισµούς.
Βασική προτεραιότητα της χαραχθείσας σωφρονιστικής πολιτικής αποτελεί η διαφύλαξη του δικαιώµατος των κρατουµένων
στην εκπαίδευση και η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
σχετικών µε αυτήν, µε σκοπό την ενίσχυση των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των κρατουµένων και την προετοιµασία της
κοινωνικής τους επανένταξης µετά την αποφυλάκιση.
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 καταγράφηκαν εκπαιδευτικές δοµές στο «Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου», καθώς και σε είκοσι από τα τριάντα τέσσερα
καταστήµατα κράτησης, όπου δηλαδή καταγράφονται µαθητές
και σπουδαστές κρατούµενοι. Οι δοµές αυτές καταγράφονται ως
εξής: τυπικής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας σε εννέα καταστήµατα κράτησης, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σε δεκατρία καταστήµατα κράτησης, δηµόσια ινστιτούτα επαγγελµατικής
κατάρτισης σε τρία καταστήµατα κράτησης.
Παράλληλα, σηµειώνεται και ο σηµαντικός αριθµός κατ’ ιδίαν
διδακτέων των κρατουµένων σε σωφρονιστικά καταστήµατα
όπου δεν λειτουργούν δοµές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
καθώς και κρατουµένων φοιτητών σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Επίσης, έχουµε προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δοµών, αλλά και τη δηµιουργία νέων. Οι δράσεις
αυτές πηγάζουν από την ειλικρινή πεποίθηση της Κυβέρνησης
για την επιτακτική ανάγκη αναβάθµισης του µορφωτικού επιπέδου των κρατουµένων ως µέσου διευκόλυνσης της επανένταξής
τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και ως σηµαντική παράµετρο
αποφυγής υποτροπής τους και εκ νέου στέρησης της ελευθερίας τους.
Κατά συνέπεια, όχι µόνο δεν τίθεται ζήτηµα διακοπής των εκπαιδευτικών διαδικασιών, αλλά διατυπώσαµε έγκαιρα θετική
γνώµη και προβήκαµε σε κάθε ενέργεια προς το συναρµόδιο
Υπουργείο µε στόχο να επανεκκινήσει το συντοµότερο και µε
ασφάλεια η εκπαιδευτική διαδικασία στο σωφρονιστικό δίκτυο
της χώρας.
Επίσης, καταγράψαµε και ενηµερώσαµε αρµοδίως για τους
διαθέσιµους χώρους εκπαίδευσης σε καταστήµατα κράτησης
που δεν λειτουργούν δοµές και δεν είχαν τοποθετηθεί σύµβουλοι
- συντονιστές εκπαίδευσης στο πλαίσιο αναβάθµισης και επέκτασης των δοµών εκπαίδευσης στα καταστήµατα κράτησης, σε
διαρκή στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Σχετικά έγγραφα καταθέτω, επίσης, στα Πρακτικά, τα οποία
αναδεικνύουν το σύνολο αυτών των πρωτοβουλιών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί στον προγραµµατισµό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης, απασχόλησης και κατάρτισης που διεξάγονται για τους κρατούµενους.
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Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ορισµένα καθ’ ότι οι δράσεις
αυτές αποτυπώνονται αναλυτικότερα σε ένα ακόµη έγγραφο που
καταθέτω σήµερα στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Στο πλαίσιο ανάδειξης αυτών των πρωτοβουλιών για την επιµόρφωση των κρατουµένων, ειδική µέριµνα επιδεικνύεται για τα
προγράµµατα Αγροτικής Επιµόρφωσής τους. Η σύµπραξη µε
τον «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» υπό τη µορφή µνηµονίου συνεργασίας
προβλέπει την επαγγελµατική κατάρτιση των κρατουµένων στις
σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές καλλιέργειας. Έχει ήδη καταρτιστεί πρόγραµµα σπουδών για τους κρατούµενους των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης, στο οποίο περιλαµβάνονται
θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική ενότητα δώδεκα και εβδοµήντα δύο ωρών αντίστοιχα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
συνόλου του προγράµµατος, θα χορηγείται από τον «ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ» βεβαίωση εκπαίδευσης στη φυτική παραγωγή. Στόχος
της συνεργασίας αυτής είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των
γεωργικών εκτάσεων και κτηρίων που βρίσκονται κοντά στα
αγροτικά καταστήµατα κράτησης, καθώς και η διερεύνηση της
δυνατότητας δηµιουργίας νέων αγροτικών συγκροτηµάτων κράτησης, αλλά και η επαγγελµατική κατάρτιση όσων κρατούνται σε
αυτά.
Το όλο εγχείρηµα θα ξεκινήσει πιλοτικά από το Αγροτικό Κατάστηµα Αγιάς Χανίων σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελαίας
Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου µε στόχευση η πρωτοβουλία
αυτή να επεκταθεί και σε άλλα αγροτικά καταστήµατα κράτησης.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µία ιδιαίτερη αναφορά σε µία δράση
που αναπτύσσεται στο πλαίσιο στήριξης και επιµόρφωσης των
κρατουµένων. Πρόκειται για την ένταξη της δράσης «Ακαδηµία
Γονέων» στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ERASMUS» και την ενεργοποίηση αυτού ως χρηµατοδοτούµενου έργου µε την ονοµασία
«Νέστωρ», µε φορέα - συντονιστή το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, διάρκειας τριών ετών. Σκοπός του είναι η ενίσχυση του πατρικού ρόλου γονέων κρατουµένων, δηµιουργώντας ένα δίκτυο
τριάντα σχολών γονέων σε είκοσι καταστήµατα κράτησης.
Στην παρούσα φάση υλοποίησης διανύουµε το στάδιο έρευνας για την αποτύπωση των αναγκών παρέµβασης και την ανάπτυξη του ανάλογου σχεδίου δράσης, καθορίζοντας τα
καταστήµατα κράτησης, καθώς και τους επιδιωκόµενους στόχους του εν λόγω εγχειρήµατος. Αναµένεται ότι το στάδιο διερεύνησης αυτών των ζητηµάτων θα έχει ολοκληρωθεί έως τα
τέλη Αυγούστου του 2021.
Η κυβερνητική µέριµνα για τους κρατούµενους δεν εξαντλείται
στη στήριξή τους µόνο για το χρονικό διάστηµα έκτισης ποινών
στερητικό της ελευθερίας. Επεκτείνεται µέσα από ένα πλέγµα
πρωτοβουλιών και δράσεων και κατά τη διάρκεια της αποφυλάκισής τους στο σχέδιο επανένταξης.
Για την Κυβέρνηση, η αναβάθµιση του θεσµού της µετα-σωφρονιστικής µέριµνας αποτελεί προτεραιότητα και ως εκ τούτου
οι πρωτοβουλίες σε νοµοθετικό επίπεδο -και όχι µόνο- αποσκοπούν στην κατάλληλη στελέχωση, αλλά και στη διεύρυνση της
Επανόδου που εκ της αποστολής αποτελεί το καθ’ ύλην αρµόδιο
όργανο για την ανάπτυξη της µετα-σωφρονιστικής µέριµνας
τόσο εντός, όσο και εκτός των καταστηµάτων κράτησης.
Οι πρωτοβουλίες αυτές απαντούν στις περιορισµένες δυνατότητες που έχει παρατηρηθεί ότι διαθέτει η Επάνοδος σε σχέση
µε τη ζήτηση που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών της εν λόγω
δοµής.
Και αυτό διότι ήδη οι περιορισµένες υπηρεσίες της Επανόδου,
που δυνητικά µπορούν να έχουν σηµαντικά οφέλη για την ένταξη
των αποφυλακισµένων στην κοινωνία, περιορίζονται στην πρωτεύουσα όπου αυτή τη στιγµή βρίσκεται και η µοναδική δοµή µετασωφρονιστικής µέριµνας σε λειτουργία. Παράλληλα,
επιδιώκεται η αποτελεσµατική δυνατότητα διασύνδεσης της εκπαίδευσης των κρατουµένων µε την αγορά εργασίας.
Όλα αυτά µας οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται
νέες δοµές άρτια στελεχωµένες, ώστε να µπορούν να υλοποιούν
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τις αναγκαίες δράσεις εξωστρέφειας. Για τον λόγο αυτό µέσα
από τον ν.4760/2020 προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων της Επανόδου στην έδρα κάθε σωφρονιστικού καταστήµατος της χώρας. Στόχος τους η επαγγελµατική κατάρτιση, η
αποκατάσταση, η οικονοµική συµπαράσταση, η προετοιµασία και
προώθηση της εν γένει επανένταξης των κρατουµένων και αποφυλακιζοµένων. Σχεδιάζουµε την οργάνωση και τη λειτουργία
παραρτηµάτων σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Πάτρα Κοµοτηνή, Χαλκίδα και Βόλο, ενώ σύντοµα θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Ήδη έχει παραχωρηθεί ακίνητο για πέντε έτη από την
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων για τον σκοπό
αυτόν. Ανάλογες ενέργειες θα πραγµατοποιηθούν για τις άλλες
περιοχές όπου στεγάζεται η ίδρυση παραρτηµάτων. Ταυτόχρονα
αυξήσαµε σε είκοσι τρεις τις οργανικές θέσεις του προσωπικού
της Επανόδου, ενώ ήδη προβαίνουµε στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την έναρξη στελέχωσής τους σε συνεργασία µε τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών. Επιπλέον, έχει ήδη αρχίσει η λειτουργία γραφείων της Επανόδου στο Κατάστηµα Κράτησης Κορυδαλλός 1 και εξετάζεται η σύσταση αντίστοιχων
γραφείων στο σύνολο των καταστηµάτων κράτησης της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες, οι δράσεις που παρουσιάστηκαν συνοπτικά υπό
τα στενά πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν υλοποιήθηκαν εν κενώ. Βιώσαµε και εξακολουθούµε να βιώνουµε έως και
σήµερα µία κατάσταση ιδιαίτερα δυναµική µε ανατροπές, αναποδιές, µε δεδοµένα που διαρκώς µεταβάλλονται υπό συνθήκες
πρωτοφανούς αβεβαιότητας η οποία εν µέρει δικαιολογεί ορισµένους που επιτακτικά ζητούν λύσεις εδώ και τώρα στις διαχρονικές παθογένειες που χαρακτηρίζουν το σωφρονιστικό
σύστηµα της χώρας.
Η επέλαση της πανδηµίας του θανατηφόρου ιού COVID-19 σε
παγκόσµια κλίµακα ήταν οµολογουµένως σφοδρή. Καθήκον της
πολιτείας όλο αυτό το χρονικό διάστηµα παραµένει η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, µε ιδιαίτερη έµφαση σε όλους εκείνους που ανήκουν στις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες. Σε
αυτούς συγκαταλέγεται ο πληθυσµός που ζει και εργάζεται στα
σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας µας. Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα είχα την ευκαιρία να ενηµερώσω γραπτώς και προφορικώς µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεκάδες φορές για
την πορεία της διαχείρισης της πανδηµίας και το πλήθος των
πρωτοβουλιών, των µέτρων και ενεργειών που λάβαµε κατά το
πρώτο και δεύτερο κύµα της πανδηµίας.
Σε πείσµα όλων εκείνων που επέλεξαν την πολιτική εργαλειοποίηση ενός τόσο κρίσιµου ζητήµατος, εµείς µε υψηλό το αίσθηµα του καθήκοντος καταρτίσαµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
για την πανδηµία στο δίκτυο των καταστηµάτων κράτησης της
χώρας, το οποίο συνοψίζεται σε µέτρα υγειονοµικής προστασίας, µέτρα αποφυγής συγχρωτισµού και επαφής µε πιθανά
κρούσµατα, µέτρα πρόληψης υγειονοµικού τύπου, προµήθεια
και διανοµή υγειονοµικού υλικού, σχεδιασµός και συντονισµός
ενεργειών πρόληψης, ενηµέρωσης και αποφυγής διασποράς του
ιού στα καταστήµατα κράτησης. Η συνεργασία µε υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας, µε τον ΕΟΔΥ και τον Ερυθρό Σταυρό υπήρξε
αδιάκοπη και εντατική.
Έτσι, λοιπόν, από την αρχή της πανδηµίας έως και τις 3 Ιουνίου 2021 έχουν πραγµατοποιηθεί εξήντα έξι χιλιάδες ενενήντα
τρεις διαγνωστικοί έλεγχοι αντισωµάτων εκ των οποίων είκοσι
επτά χιλιάδες τετρακόσιοι πενήντα πέντε σε υπαλλήλους και
τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιοι τριάντα οκτώ σε κρατουµένους.
Οι υπάλληλοι παράλληλα σύµφωνα µε τις πρόσφατες ισχύουσες
διατάξεις θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, self test. Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η αδιάλειπτη διάθεση υλικού προστασίας
και απολύµανσης στο σύνολο των κρατουµένων και εργαζοµένων σε όλες τις δοµές σωφρονισµού της χώρας. Ιδιαίτερα υψηλής κοινωνικής αξίας και συµβολισµού υπήρξε η δωρεά της
Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών στην κρίσιµη µάχη κατά της πανδηµίας. Πιστή στο διαχρονικά υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες
που τη χαρακτηρίζει, εξασφάλισε τη δωρεάν αντικατάσταση
ειδών ιµατισµού και κοιτωνισµού για το σύνολο των κρατουµένων. Χάρη στα άµεσα αντανακλαστικά της και στην ευγενή στή-
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ριξή της καταφέραµε και τα αλλάξαµε όλα. Μέσα από αυτήν την
πράξη αλληλεγγύης διατέθηκαν δωρεάν έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα στρώµατα, έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες
ογδόντα εννέα κουβέρτες, έντεκα χιλιάδες πεντακόσια µαξιλάρια, έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες λευκές πετσέτες µπάνιου, έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες λευκές πετσέτες προσώπου, έντεκα
χιλιάδες πεντακόσιες λευκές µαξιλαροθήκες, είκοσι τρεις λευκά
σεντόνια.
Η παροχή οδηγιών εφαρµογής διαρκώς επικαιροποιηµένων ειδικών υγειονοµικών πρωτοκόλλων ελέγχου και διαχείρισης ύποπτων περιστατικών ή τυχόν επιβεβαιωµένων κρουσµάτων ήταν
διαρκής όπως και η λήψη µέτρων αποφυγής παρουσίας κρουσµάτων εντός των καταστηµάτων κράτησης.
Όπως, λοιπόν, προκύπτει από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας και όσα σας ανέπτυξα αναφορικά µε τη διαχείριση της
πανδηµίας στον χώρο του σωφρονισµού έχουµε καταβάλει όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια
στην κατεύθυνση υγειονοµικής προστασίας κρατουµένων και εργαζοµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Τα δεδοµένα είναι
ξεκάθαρα και διαψεύδουν όσους προέβλεπαν µε χαρακτηριστική
πολιτική ανευθυνότητα χιλιάδες κρούσµατα, δεκάδες νεκρούς,
που επένδυαν πολιτικά σε ένα εφιαλτικό σενάριο προπάντων για
την υγεία και τη ζωή όσων ζουν και εργάζονται στις δοµές σωφρονισµού της χώρας µε µόνο σκοπό να παρασύρουν την Κυβέρνηση σε µία δοκιµασµένη και αποτυχηµένη πολιτική επιλογή
αυτή της αποσυµφόρησης σε µία αγωνιώδη προσπάθεια να εξασφαλίσουν εσωκοµµατικές ισορροπίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πανδηµική αυτή πραγµατικότητα που βιώνουµε όλοι δύσκολα περιγράφεται πλέον µε λέξεις.
Ένα είναι, όµως, το σίγουρο. Μια πανδηµία που στοιχίζει στην
υγεία και στη ζωή χιλιάδων πολιτών δεν µπορεί κανείς από στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια και τον ανάλογο σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή να την αντιλαµβάνεται και να τη χαρακτηρίζει ως
ευκαιρία για την προώθηση των πολιτικών του αντιλήψεων και
θέσεων. Η πανδηµία του κορωνοϊού για όλους εµάς αποτελεί
έναν επιταχυντή εξελίξεων και πρωτοβουλιών πάνω σε χρόνια ζητήµατα που εντοπίσαµε ότι απαιτούν λύσεις, όπως για παράδειγµα συνιστά η τεχνολογική ψηφιακή µετεξέλιξη στον χώρο
των δοµών σωφρονισµού και στον τρόπο λειτουργίας αυτού.
Έτσι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στο θεσµό της τηλεκπαίδευσης. Η χρήση
της εντατικοποιήθηκε. Υλοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισµού ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η πρόσβαση των κρατουµένων στη διδακτική
διαδικασία και να διασφαλιστεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό η συνέχιση των σπουδών τους. Ανάλογης φροντίδας έτυχε και ο θεσµός του ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου. Προβήκαµε σε όλες
εκείνες τις ενέργειες για την ταχύτατη επέκταση και εφαρµογή
του θεσµού αυτού στο σύνολο των σωφρονιστικών καταστηµάτων κατανοώντας την αξία της αδιάκοπης και ανεµπόδιστη επαφής µε το κοινωνικό σύνολο, ειδικά κάτω από τις δυσµενείς
συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία του COVID-19.
Δηµιουργήσαµε σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό τηλεφωνική γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών καθώς και οδηγό
ψυχικής διαχείρισης COVID-19 για τους κρατούµενους σε συνεργασία µε το «Αιγινήτειο» νοσοκοµείο ο οποίος αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο ενηµέρωσης των κρατουµένων.
Τα καταστήµατα κράτησης παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις
ορισµένων έµειναν όρθια έως σήµερα µέσα από σχέδιο, µεθοδικότητα, σκληρή δουλειά και πείσµα όλων µας, µα προπάντων
όσων εργάζονται σε αυτά, καθώς και χάρη στην κατανόηση και
το πνεύµα συνεργασίας τις κρίσιµες στιγµές όσων ζούσαν εκεί,
όπως επίσης και των οικογενειών αυτών. Όλοι εκείνοι, λοιπόν,
που επιχείρησαν και συνεχίζουν έως σήµερα να επιλέγουν την
πολιτικοποίηση µιας υγειονοµικής κρίσης ειδικά στον εξαιρετικά
ευαίσθητο χώρο των καταστηµάτων κράτησης ένα οφείλουν να
θυµούνται. Όταν συγκρούεσαι µε την ίδια την πραγµατικότητα
τελικά θα βγεις ηττηµένος.
Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης για τους κρατούµενους στα

13463

σωφρονιστικά καταστήµατα για την προστασία ενάντια στην εξάπλωση της πανδηµίας αλλά και άλλες ευρύτερης στόχευσης παραµένουν διαρκώς στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της
ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κινούνται σε
τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, ενίσχυση του υγειονοµικού προσωπικού που στελεχώνει τα καταστήµατα κράτησης. Δεύτερον,
σχεδιασµός, ανάπτυξη και υλοποίηση µε συναρµόδια υπουργεία
και φορείς προγραµµάτων και δράσεων στην κατεύθυνση της
πληρέστερης υγειονοµικής κάλυψης όσων διαβιούν εντός των
δοµών σωφρονισµού. Τρίτον, προγραµµατισµός και προµήθεια
του αναγκαίου σύγχρονου ιατρικού εξοπλισµού για τη διεύρυνση
των παρεχόµενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών εντός
των καταστηµάτων κράτησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη από τον Ιούνιο του 2020 έχει εξοπλιστεί το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού µε
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό, σε συνεργασία µε την Υγειονοµική
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ο οποίος περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων σύγχρονο βιοχηµικό αναλυτή, καθώς και καρδιογράφηµα.
Το προσεχές διάστηµα προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί η εγκατάσταση µηχανηµάτων υπερήχου, καθώς και οφθαλµολογικού
εξοπλισµού. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η εντατική προσπάθεια
που καταβάλλεται για την επέκταση του συστήµατος τηλεϊατρικής, µε προτεραιότητα στις δοµές της νησιωτικής Ελλάδας.
Προχωράµε µε γρήγορους ρυθµούς τις αναγκαίες ενέργειες
για την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος τηλεϊατρικής στο
Κατάστηµα Κράτησης Κω, αλλά και τη δηµιουργία νέων σταθµών
τηλεϊατρικής για το συγκρότηµα Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Βόλου και τη διασύνδεση αυτών στο
Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, πάντοτε σε στενή και διαρκή συνεργασία µε τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.
Προωθούµε και αναπτύσσουµε συνεργασίες µε φορείς όπως
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος και το Σύλλογο Ασθενών
«Προµηθέας» για το σχεδιασµό και εφαρµογή ιατρικού πρωτοκόλλου εκρίζωσης ιογενών νοσηµάτων -εφαρµόζεται ήδη στις
δοµές Τρικάλων και Λάρισας και σχεδιάζεται να επεκταθεί περαιτέρω-, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µέσα από ένα πρόγραµµα
εκπαίδευσης κρατουµένων και εργαζοµένων για παροχή πρώτων
βοηθειών, διάρκειας τριών ετών για όλες τις δοµές σωφρονισµού, την Επιστηµονική Μαστολογική Εταιρεία Ίασης Στήριξης
και άλλους εθελοντικούς φορείς για την πραγµατοποίηση εξετάσεων µεταξύ άλλων για τον καρκίνο του µαστού, καθώς και
οφθαλµολογικές, οπτοµετρικές, ενδοκρινολογικές, καθώς και
ελαστογραφίας ήπατος για χρόνια πάσχοντες από ηπατίτιδα b
και c.
Έτσι το πλέγµα των δράσεων υγειονοµικής στήριξης επεκτείνεται και στο µείζον ζήτηµα καταπολέµησης των εξαρτήσεων
από ναρκωτικές ουσίες. Σε συνεργασία µε το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτηµένων Ατόµων και τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών,
εφαρµόζονται προγράµµατα σε είκοσι τέσσερα καταστήµατα
κράτησης, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή τους στο σύνολο των καταστηµάτων κράτησης.
Σηµαντική δράση επίσης, συνιστά το πρόγραµµα «Health Without Barriers», που υλοποιείται σε πέντε καταστήµατα κράτησης,
σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» και Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή». Σκοπός της
πολύ σηµαντικής δράσης ιδιαίτερου συµβολισµού είναι η ανάδειξη της αξίας του δικαιώµατος των κρατουµένων στην υγεία,
η εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης αυτών σε διάγνωση και
θεραπεία, η εξάλειψη του στίγµατος µε λοιµώδη νοσήµατα και η
εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση κρατουµένων, αλλά και εργαζοµένων για την καταπολέµηση των φαινοµένων στίγµατος και αποκλεισµών για ζητήµατα υγείας.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι προσπάθειες που αφορούν την αναγκαία στελέχωση των καταστηµάτων κράτησης, µε
το αντίστοιχο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζονται
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη και τη στελέχωση των δοµών σωφρονισµού µε κατ’ επίσκεψη ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Κατόπιν σχετικών
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα καταστήµατα
κράτησης, εκδήλωσαν ενδιαφέρον τριάντα οκτώ ιατροί. Θα ακο-
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λουθήσουν όλες οι προβλεπόµενες από τον νόµο ενέργειες για
την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
Έχοντας περιηγηθεί ανάµεσα σε µερικές από τις πλέον σηµαντικές κυβερνητικές δράσεις στο πλαίσιο της αντεγκληµατικής και
σωφρονιστικής πολιτικής, καθίσταται σαφές ακόµη και στον
πλέον δύσπιστο ότι η Κυβέρνηση διαθέτει συγκροτηµένο και
προσεκτικά δοµηµένο πρόγραµµα για τον χώρο του σωφρονισµού. Υλοποιούµε καθηµερινά ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, «Action Plan», µε ξεκάθαρη στοχοθεσία. Παράλληλα, έχει
συγκροτηθεί οµάδα εργασίας προκειµένου να επεξεργαστεί το
νέο στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2021 - 2023, το οποίο θα
αποτυπώνει τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες
του σωφρονιστικού συστήµατος για την περίοδο αυτή.
Οι νέοι στρατηγικοί στόχοι θα εδράζονται στους εξής πυλώνες: διοικητική αναδιοργάνωση, ασφάλεια, υποδοµές, στελέχωση, εκπαίδευση, επιµόρφωση κατάρτιση υπαλλήλων,
εκπαίδευση, επιµόρφωση, κατάρτιση, κρατουµένων, δράσεις πολιτισµού, κοινωνική επανένταξη κρατουµένων, επέκταση της χρήσης εναλλακτικών της κράτησης µέτρων.
Πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και για την αναθεώρηση του
σωφρονιστικού κώδικα. Κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για µια τέτοια δράση, ώστε ο νέος κώδικας να ανταποκρίνεται αρτιότερα
στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις διεθνείς συµβάσεις στις
κατευθύνσεις και στις καλές πρακτικές των διεθνών οργανισµών.
Για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε µικτή οµάδα εργασίας συναρµόδιων Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης,
η οποία θα προβεί στη σύνταξη της ανάλογης εισηγητικής έκθεσης, η αποδοχή της οποίας θα σηµατοδοτήσει την εκκίνηση των
απαιτούµενων διαδικασιών για τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Η
δράση της εν λόγω οµάδας εργασίας έχει προγραµµατιστεί να
εκκινήσει άµεσα.
Με τις ανάγκες του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας να
πολλαπλασιάζονται και µε γνώµονα την αποτελεσµατικότερη
υλοποίηση του προαναφερθέντος στρατηγικού σχεδιασµού για
το ’21 - ’23 λάβαµε έγκαιρα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που θα
οδηγήσουν σε µία ολοκληρωµένη σε δοµή και στελέχωση κεντρική υπηρεσία, η οποία να είναι σε θέση να επιτελεί την αποστολή της διασφαλίζοντας καθηµερινά την εύρυθµη λειτουργία
του δικτύου των σωφρονιστικών δοµών της χώρας.
Ταυτόχρονα συλλογικά όργανα, όπως το Σώµα Επιθεώρησης
και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης ενισχύονται σε επίπεδο
αρµοδιοτήτων, αλλά και επάνδρωσης λειτουργώντας ως ένας
σύγχρονος ελεγκτικός και εποπτικός µηχανισµός που θα συνεπικουρεί αποτελεσµατικά το δύσκολο έργο της πολιτείας στη
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας σύµφωνα µε τις αυξηµένες απαιτήσεις
ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού σωφρονιστικού συστήµατος. Μάλιστα προ ηµερών ολοκληρώθηκε η ακρόαση από την αρµόδια
ειδική µόνιµη επιτροπή της Βουλής, η οποία διατύπωσε θετική
γνώµη για το διορισµό της προϊσταµένης και του αναπληρωτή
αυτής στο εν λόγω όργανο.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας λοιπόν την αρχική µου τοποθέτηση ευελπιστώ ότι η πληρότητα του περιεχοµένου αυτής,
καθώς και το πλήθος των στοιχείων που κατέθεσα στα Πρακτικά
θα αποτελέσουν χρήσιµη πηγή περαιτέρω πληροφόρησης. Ελπίζω να αποτελέσει εργαλείο επισηµάνσεων, προτάσεων ή ακόµη
και κριτικής. Αυτή άλλωστε, όπως έχω επισηµάνει και στο παρελθόν, είναι αναγκαία και πάντοτε καλοδεχούµενη όταν διεξάγεται
στη βάση στοιχείων, πολιτικών θέσεων και πάντοτε µε όρους κοινοβουλευτικής ευπρέπειας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε τώρα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής Α’ Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να µεταβιβάσετε τα ειλικρινή περαστικά µας και
τις ευχές µας στην κ. Νικολάου. Δεν είναι προσχηµατικό ούτε τυπικό, είναι ειλικρινείς οι ευχές για περαστικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, κύριε Πλεύρη, πήρα την απάντηση από την κ. Ελευθεριάδου. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούµενοι. Υπάρχουν,
όµως, πολιτικά δικαστήρια σήµερα στην Ελλάδα, αλλά είσαστε
σε πολύ καλό δρόµο και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αν συνεχίσετε έτσι. Και αν κάποιον βαραίνει το αν στη χώρα µας υπήρχαν
πολιτικοί κρατούµενοι είναι η δική σας παράταξη. Μην ψάχνετε
να βρείτε αντίβαρο σε αυτό, έχετε βαριά κληρονοµιά σε αυτό.
Πάρτε αλλιώς την πολιτική σας, διότι αυτά που εφαρµόζετε τους
τελευταίους αρκετούς µήνες που κυβερνάτε την χώρα είναι σε
αυτή την κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξαν τις ολέθριες συνέπειες
της κυβερνητικής πολιτικής στο κατ’ ευφηµισµό πλέον σωφρονιστικό σύστηµα. Το σύστηµα που έχουµε πλέον είναι ένα τιµωρητικό σύστηµα, προβλέπει µία άλλη λογική από αυτήν που όχι
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ευρωπαϊκός πολιτισµός και οι διεθνείς συµβάσεις ορίζουν σε σχέση µε την ασφάλεια, µε τον ανθρωπισµό, µε
την επανένταξη των πολιτών που είναι µέσα στα σωφρονιστικά
καταστήµατα. Ανέπτυξαν τα ζητήµατα του υπερπληθυσµού.
Απάντησε ο Υπουργός ότι θα χτιστούν νέες φυλακές. Απάντησαν
και έθεσαν τα ζητήµατα της µηδενικής πρόληψης για την πανδηµία, δυστυχώς. Για το προσωπικό και την αναξιοκρατία που
υπάρχει δεν πήραµε, κύριε Οικονόµου, κάποια απάντηση.
Με ποιο τρόπο αλλάξατε τους υπεύθυνους στα σωφρονιστικά
καταστήµατα; Με ποια κριτήρια; Και βέβαια γνωρίζουµε, γιατί συναντιόµαστε µε τα συνδικαλιστικά όργανα και των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των αστυνοµικών και των εξωτερικών
φρουρών, την εγκατάλειψη στην οποία έχετε αφήσει το προσωπικό και της Aστυνοµίας και του σωφρονιστικού συστήµατος, την
πλήρη εγκατάλειψη και σε εξοπλισµό, σε όσα χρειάζονται εργαζόµενοι, που είναι σε κλειστές δοµές και στην πρώτη γραµµή της
µάχης, ιδιαίτερα τώρα στη µάχη της πανδηµίας. Δεν τους καλύπτετε ούτε τα self test. Έτρεχαν κλιµάκια του ΕΟΔΥ, όταν είχαν
αρρωστήσει οι µισοί κρατούµενοι στα καταστήµατα και όλοι οι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι και στη Δράµα και στην Πάτρα και παντού. Και βέβαια υπάρχει υποστελέχωση. Και εδώ θέλω να κάνω
µία αναφορά, γιατί ο κ. Οικονόµου µας κατηγόρησε κιόλας ότι
πήραµε τα στελέχη, λέει, της Δηµοτικής Αστυνοµίας και τα πήγαµε στη θέση τους, στους δήµους.
Κύριε Οικονόµου, πάλι κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε
Υπουργό Δηµόσιας Διοίκησης, αν θυµάµαι καλά, τον κ. Μητσοτάκη που ήθελε να κλείσει τις δοµές και να απολύσει δηµόσιους
λειτουργούς, κατήργησε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Πήρατε τους
ανθρώπους και τους πήγατε σαν πρόβατα σε σφαγή, από εκεί
που έβλεπαν πού παρκάρει κάποιος πολίτης, να αντιµετωπίσουν
και να φυλάξουν σωφρονιστικά καταστήµατα. Και µας εγκαλείτε
που ξαναϊδρύσαµε τη Δηµοτική Αστυνοµία; Ξανακαταργήστε
την! Και γυρίστε τους πίσω µε µηδενική εκπαίδευση.
Αφήσαµε κενό; Προφανώς όχι. Απλά τι δεν κάναµε; Δεν αφήσαµε κανένα κενό, γιατί αυτές οι θέσεις καλύφθηκαν, πάνω από
πεντακόσιες θέσεις αναπληρώθηκαν από οκτάµηνες συµβάσεις,
από τους προσωρινούς καταλόγους της 6Κ -και το ξέρετε αυτόδηλαδή από τους προσωρινούς καταλόγους του ΑΣΕΠ, όχι των
στηµένων διαγωνισµών που βγάζετε εσείς.
Δεν πήραµε κάποια απάντηση για όλες αυτές τις καταγγελίες
που έγιναν από τον κ. Οικονόµου, πραγµατικά καµµία απάντηση.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Υπουργός έχει υπηρετήσει και σε άλλα
υπουργεία. Έχει εµπειρία από δηµόσιες συµβάσεις, έχει εµπειρία
από έκτακτες καταστάσεις συµβάντων, όταν χρειάζεται να κάνεις
µια συντετµηµένη διαδικασία, όπως ορίζει ο νόµος, για να θεραπεύσεις, είτε σε επίπεδο προµήθειας είτε σε επίπεδο έργου, κάποια έκτακτη ανάγκη.
Ακούστε µερικές εταιρείες -εγώ αυτό θα πω µόνο και περιµένω
το σχολιασµό σας- που συστήθηκαν για να καλύψουν αυτές τις
ανάγκες. Είναι δεκατέσσερις εταιρείες. Η µία συστήθηκε χωρίς
να διαθέτει γραφεία και υπαλλήλους, µόλις της ζητήθηκε προσφορά. Δεν είχε καµµία άλλη εµπορική δραστηριότητα. Η άλλη
συστήθηκε µόλις δύο µήνες πριν από την ανάθεση. Επίσης, δεν
διέθετε γραφεία και υπαλλήλους, δεν είχε οποιαδήποτε εµπορική
δραστηριότητα µέχρι τη συγκεκριµένη ανάθεση από τη Γενική
Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
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Τέσσερις εταιρείες τροποποίησαν το καταστατικό τους λίγες
ηµέρες πριν από τις κατά περίπτωση αναθέσεις της Γενικής
Γραµµατείας, προκειµένου να περιλάβουν στους τελικούς σκοπούς τους το υπό ανάθεση αντικείµενο. Τέσσερις εταιρείες δεν
είχαν οποιαδήποτε δραστηριότητα στον εν λόγω τοµέα, καθώς
ασχολούνταν κατά κύριο επάγγελµα µε εντελώς άσχετα αντικείµενα, όπως η πώληση αµορτισέρ αυτοκινήτων, εποχικά και χριστουγεννιάτικα είδη, παντοπωλείο, οικιακό εξοπλισµό.
Μία εταιρεία δεν είχε απολύτως προγενέστερη ή µεταγενέστερη συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προµηθειών του
δηµοσίου µε οµοιογενή αγαθά. Τρεις εταιρείες εµφανίζονταν,
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τις αναθέσεις, να προσφέρουν
είτε στις ιστοσελίδες τους είτε ως συµµετέχουσες σε άλλους διαγωνισµούς τα είδη σε πολύ χαµηλότερες τιµές.
Και ρωτάµε, θα πάρουµε γι’ αυτά µία απάντηση; Θα πάρουµε
µία απάντηση γιατί θεσµοθετήσατε, µε άλλοθι την πανδηµία, ενώ
προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ενώ υπήρχε στην
εθνική νοµοθεσία που είχε εναρµονιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιες
καταστάσεις, γιατί κάνατε by pass, γιατί παρακάµψατε το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΕΑAΔHΣΥ, όλες τις ανεξάρτητες αρχές;
Κύριε Οικονόµου, σε απάντηση που δώσατε στις 24 Αυγούστου 2020, επειδή η συζήτηση είναι για τα καταστήµατα κράτησης, µας απαντήσατε για εβδοµήντα ένα θανάτους κρατουµένων
µέσα στα σωφρονιστικά καταστήµατα, για τα περισσότερα από
τα οποία -εσείς το έχετε απαντήσει σε εµάς- δεν δώσατε την
αιτία, διότι δεν είχαν γίνει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, νεκροψίες, νεκροτοµές.
Ρωτάµε: Στους πόσους έχουν φτάσει σήµερα οι νεκροί µέσα
στα σωφρονιστικά καταστήµατα και για ποιους λόγους; Θα µας
το πείτε; Μας κάνατε µία ανάλυση υπέροχη, κατά την άποψή
σας, για το τι έχετε προγραµµατίσει, τι σχέδια έχετε γύρω από
τους γιατρούς και τα προγράµµατα µε διάφορα νοσοκοµεία και
δοµές υγείας της χώρας. Φαντάζοµαι ότι πρέπει να τα πείτε και
στο Υπουργείο Υγείας µπας και κάνουν και εκεί κάτι. Αλλά, δεν
προσλάβατε έναν γιατρό στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Έναν,
έτσι για τα µάτια του κόσµου! Ούτε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας
αυτούς που έπρεπε. Και εδώ θα τα καταθέσουµε. Είναι συµπλοκές και τραυµατισµοί τον τελευταίο καιρό µέσα σε σωφρονιστικά
καταστήµατα, που δείχνουν το τι γίνεται.
Έχετε µία άλλη φιλοσοφία, µία άλλη κατεύθυνση από τη δική
µας. Αλλά, για όνοµα του θεού, κοιτάξτε τα αποτελέσµατα. Δεν
αναζητάτε τον σωφρονισµό και την επανένταξη.
Παρ’ ότι εγώ ήµουν στο Υπουργείο Υποδοµών, καθίσαµε στις
φυλακές Αυλώνα µε τον Πέτρο, τον δάσκαλο των φυλακών, και
κοιτούσαµε πώς θα µπορέσουµε να εµπλουτίσουµε το πρόγραµµα σπουδών, τις σπουδές των φυλακισµένων, των έγκλειστων. Να τους πάµε, παραδείγµατος χάριν, τον σύγχρονο
αρχιµάστορα του γεφυριού της Πλάκας για να γίνουν πετράδες,
να κάνουν µαθήµατα µουσικής, να βγουν στην κοινωνία αλλαγµένοι. Δεν είστε σε αυτή τη λογική, το καταλαβαίνω. Αλλά, µην
αφήνετε και τους κρατουµένους να είναι σε µία άλλη λογική.
Μπαίνουν οι άνθρωποι για ληστείες και βγαίνουν µε «διδακτορικό» στις δολοφονίες και στο εµπόριο ναρκωτικών.
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που απ’ ό,τι γνωρίζετε δεν τα
ελέγχουµε, οι αστυνοµικοί -όλοι γνωρίζουµε αξιωµατικούς της
Aστυνοµίας- όλοι όσοι έχουν σχέση είτε µε την Ελληνική Αστυνοµία είτε µε τα σωφρονιστικά καταστήµατα λένε ότι αυτά τα καταστήµατα τα τελευταία χρόνια είναι γεµάτα ναρκωτικά, είναι
γεµάτες ναρκωτικά οι φυλακές. Και ρωτάµε: Πόσοι έλεγχοι έγιναν; Γιατί σταµατήσατε τους ελέγχους από την εξωτερική
φρουρά; Γιατί;
Λένε ότι τα περισσότερα συµβόλαια θανάτου οργανώνονται
µέσα από τις φυλακές. Και ρωτάµε: Τι κάνουν οι υπηρεσίες σας,
και της Ελληνικής Αστυνοµίας και της ΕΥΠ; Καλά είναι; Τι έχετε
κάνει µε τους υπερκοριούς; Ένας της ΕΥΠ, ένας του στρατού,
ένας της Αστυνοµίας, που θα παρακολουθεί τα «VIBER», τα
«WHAT’S UP» και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και αυτό outsourcing; Σε έναν κλειστό χώρο δεν µπορούν να παρακολουθούν ποιοι
µιλάνε και µε ποιους; Σοβαρά µιλάµε τώρα;
Πάµε λίγο παρακάτω, για να δούµε πώς λειτουργεί η Νέα Δηµοκρατία. Γι’ αυτό σας είπα, κύριε Πλεύρη, ότι είστε σε πολύ
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καλό δρόµο στο να έχουµε πολιτικούς κρατούµενους, αν συνεχίσετε έτσι.
Για τον νέο που ξυλοκοπήθηκε απρόκλητα στη Νέα Σµύρνη ξέρατε τα πάντα και είχαν non paper οι Βουλευτές σας. Ξέρατε πού
πήγαινε, µε ποιους έκανε παρέα, τι πολιτικές πεποιθήσεις είχε,
τι πρωινό έτρωγε, τι βραδινό έτρωγε. Τα πάντα ξέρατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, όπως είχε και ο κύριος Υφυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τι γίνεται, λοιπόν, µε τα προσωπικά δεδοµένα συγκεκριµένων ανθρώπων και τι γίνεται µε την επιτήρηση
αυτών των ανθρώπων που σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα;
Κανονικά δεν θα έπρεπε να µιλάµε, κύριε Υπουργέ και κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Θα έπρεπε εδώ να παίζουµε
τα βιντεάκια από όσα εσείς έχετε πει πριν και µετά τις εκλογές
και για τις φυλακές και για την ασφάλεια του πολίτη. Θα διαβάσω
µερικά από αυτά που είχαν ακουστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να βγάλουµε µία άκρη τι γίνεται στη χώρα και αν µη τι
άλλο να κάνετε την αυτοκριτική σας.
Στις 17-2-2017 έλεγε: «Η οργανωµένη πολιτεία έχει την υποχρέωση να εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των πολιτών. Η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
δεν θα αποκαταστήσει µόνο την οικονοµική κανονικότητα, θα
αποκαταστήσει και το αίσθηµα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης
των Ελλήνων πολιτών».
Μετά τις εκλογές και στις προγραµµατικές δηλώσεις: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς. Αργά,
αλλά σταθερά, αποκαθίσταται ο νόµος και η τάξη. Λύσαµε τα
χέρια της Αστυνοµίας». Αυτό το έλεγαν και τα «παπαγαλάκια»
που το παίζουν συνδικαλιστές.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, και σ’
αυτό έχετε µεγάλη πολιτική ευθύνη και εσείς κύριοι Υπουργοί,
κύριε Χρυσοχοΐδη και κύριε Οικονόµου, γιατί η πορεία σας θα
έπρεπε να υπαγορεύει προς το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη
φραγµούς σ’ αυτόν τον κατήφορο. Επειδή διαβάζω και τις συνεντεύξεις σας. Θα έπρεπε να βάλει φραγµούς σ’ αυτόν τον κατήφορο. Είναι φασίζουσα η αντίληψη αυτού του κατήφορου.
Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, λοιπόν, είτε από πολιτική
σκοπιµότητα είτε από δογµατισµό, ταύτισε την εγκληµατικότητα
και την καταπολέµησή της µε την αντιµετώπιση των σύγχρονων
κοινωνικών ζητηµάτων και εκφράσεων. Έβαλε στο ίδιο κουτί,
στην ίδια δεξαµενή προβληµάτων τη βαρύνουσα εγκληµατικότητα µε τις διαδηλώσεις, τους πρόσφυγες, τους µετανάστες και
τις καταλήψεις που έκαναν µε τις αντιδράσεις ενός µέρους της
νέας γενιάς και τις ληστείες. Όλα µαζί, αχταρµά. Και µας εγκαλείτε κιόλας τώρα.
Ταύτισε στην καλοστηµένη επικοινωνιακή καµπάνια της τα
επεισόδια που συνέβαιναν δεκαετίες σε δύο δρόµους των Εξαρχείων στην επέτειο του Πολυτεχνείου και άλλες µέρες µε την
ασφάλεια του πολίτη. Κι αντιµετώπισε τη διαφορετική αντίληψη
όλου του προοδευτικού κόσµου, του ευρωπαϊκού πολιτισµού και
του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα θέµατα στο πλαίσιο µιας γκεµπελίστικης
προπαγάνδας και τακτικής που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέχεται την
παραβατικότητα, ακόµα και την τροµοκρατία. Αυτό που ζήσαµε
και σήµερα δηλαδή. Για όνοµα του θεού!
Βάλατε κι ενώσεις ειδικών φρουρών -να µην το διαβάσω τώρα,
που οι λεβέντες ανακάλεσαν- να βρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό, εµένα και τον Γιάννη Ραγκούση για τον Κουφοντίνα.
Αυτή, λοιπόν, η λαϊκίστικη ισοπεδωτική αντίληψη έχει και πολιτική σκοπιµότητα -και έχετε ευθύνη γι’ αυτό- και στρατηγικό
σχέδιο. Όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν θέλατε να νικήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτά
που έκανε, αλλά γι’ αυτά που πιστεύει. Κι εκεί είναι η βάση της
φασίζουσας αντίληψης και της πολιτικής που τηρείτε όλον αυτόν
τον καιρό.
Δεν θα αναφερθώ στις τρεισήµισι χιλιάδες προσλήψεις ειδικών
φρουρών µε τις διαδικασίες που γνωρίζουµε όλοι και θα τις ανα-
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δείξουµε σε άλλο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν θα αναφερθώ
στις πάρα πολλές υπηρεσίες που έχετε κάνει στη λογική της καταστολής. Δεν θα αναφερθώ στην υποστελέχωση των υπηρεσιών
και των καταστηµάτων σωφρονισµού και των υπηρεσιών καταπολέµησης του εγκλήµατος, πώς παίρνετε κόσµο απ’ τα αστυνοµικά τµήµατα απ’ όλη την Ελλάδα για να στελεχώσετε τις
µονάδες και τις υπηρεσίες καταστολής.
Αλλά όταν παίρνετε τρεισήµισι χιλιάδες ειδικούς φρουρούς µε
αυτές τις διαδικασίες έξω από τις πανελλαδικές, έξω από το
ΑΣΕΠ, έξω από επιτροπές που έχουν το τεκµήριο της ανεξαρτησίας στοιχειωδώς, όταν έχουµε ακόµη κλειστά τα πανεπιστήµια
και τη µέρα που σε δώδεκα ώρες έχουµε δύο δολοφονίες και
δύο απόπειρες απαγωγής ανήλικων κοριτσιών, την ίδια στιγµή
βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συµβούλιο και
ανακοινώνει τη φοβερή προκήρυξη της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας -η οποία δεν είναι τετρακόσια άτοµα, είναι τετρακόσια, αν
το διαβάσετε, συν εξακόσια, δηλαδή χίλια- πάλι µε τις ίδιες διαδικασίες και µε εκπληκτικά κριτήρια! Δηλαδή αυτός που θα πάει
να υπηρετήσει την πανεπιστηµιακή αστυνοµία να µην έχει τατουάζ, είναι προσόν να έχει ύψος ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά, να έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάµεις και σε ειδικές
µονάδες του στρατού.
Αυτά θέλουµε για την πανεπιστηµιακή αστυνοµία; Αυτά θέλετε
εσείς, εµείς δεν τη θέλουµε καθόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, όχι. Για όνοµα του θεού και της Παναγίας! Είναι προαπαιτούµενο να κάνετε την πανεπιστηµιακή
αστυνοµία για να ανοίξετε τα ελληνικά πανεπιστήµια; Γιατί δεν
τα ανοίγετε; Γιατί φοβάστε τη νεολαία; Γιατί θέλετε να χειραγωγήσετε και τη νεολαία και την ελληνική κοινωνία; Και την ίδια
στιγµή αφού το κάνετε αυτό, έχετε αφήσει το οργανωµένο έγκληµα να δρα ανενόχλητο και εντός σωφρονιστικών καταστηµάτων και εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Δεν θα µιλήσω για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Καραϊβάζ και για κάθε ριπή, για κάθε δολοφονία που διασύρει τη χώρα
διεθνώς. Θα πω όµως ένα πράγµα. Το µόνο που έχετε σαν απολογισµό δύο χρόνων είναι ο φόβος και η ανασφάλεια του πολίτη
για την ίδια του τη ζωή, για την άσκηση των δηµοκρατικών του
δικαιωµάτων και είναι και ο παντελής διασυρµός της χώρας µας
κάθε εβδοµάδα σε κάθε περιστατικό απρόκλητης αστυνοµικής
βίας, σε κάθε ριπή και σε κάθε δολοφονία.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι θα µιλήσετε. Κάνατε µία πολύ σοβαρή καταγγελία σε µία σας συνέντευξη. Δεν θα µιλήσω για αυτά
τα επικοινωνιακά που χρησιµοποιεί το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, ότι σας έδωσε εντολή να πιάσετε γρήγορα τους δράστες,
η Αστυνοµία να εξιχνιάσει, να συνεργαστούν τα διάφορα τµήµατα της Αστυνοµίας µεταξύ τους και όλα τα υπόλοιπα.
Δώσατε όµως µία συνέντευξη και µιλήσατε -και κάτι θα ξέρετεγια τον κίνδυνο το οργανωµένο έγκληµα να επηρεάσει τη λειτουργία των θεσµών. Ποιων θεσµών; Ρωτάµε διότι η γνώµη µου
είναι ότι εάν αφήσουµε σε αυτό το επίπεδο να υπάρχουν τέτοιες
αιχµές για τους θεσµούς της χώρας, αυτό συµβάλλει περισσότερο στην καλλιέργεια φόβου και ανασφάλειας του πολίτη και
στην υποβάθµιση της δηµοκρατίας µας.
Και όταν το λέει ο αρµόδιος Υπουργός, πρέπει να κατονοµάζει
κιόλας ποιοι θεσµοί, ποιοι υπηρετούν αυτούς τους θεσµούς και
πού είναι. Είναι στο πολιτικό σύστηµα, είναι στην Ελληνική Αστυνοµία, είναι στη δικαιοσύνη, είναι στους ελεγκτικούς µηχανισµούς; Ποιοι είναι αυτοί οι θεσµοί και ποιοι υπηρετούν σε
αυτούς; Και νοµίζω ότι έχετε την παρρησία να το κάνετε.
Κλείνοντας, θεωρώ ότι το µόνο οργανωµένο που υπάρχει τόσους µήνες µε το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, το µόνο που
έχετε αφήσει όρθιο για να είναι οργανωµένο, είναι το έγκληµα.
Και παρακαλούµε να ανατρέψετε αυτήν την πολιτική σας και
αυτή τη γραµµή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε. Έχετε εξαντλήσει ήδη και την τριτολογία σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθηνών από τη Νέα
Δηµοκρατία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε
διάφορα κεφάλαια τα οποία τέθηκαν, ξεκινώντας από την ευαισθησία που αναφέρετε οι περισσότεροι εδώ µέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά µε τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας. Όταν
λέτε «σχολεία δεύτερης ευκαιρίας», θα κοιτάτε από αυτήν εδώ
την πλευρά και θα κοιτάτε και την κ. Μαριέττα Γιαννάκου που
βρίσκεται εδώ µέσα.
Διότι το 2005 µε κυβέρνηση Κώστα Καραµανλή, Υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Παπαληγούρα και Υπουργό Παιδείας την κ.
Γιαννάκου έγιναν τα δύο σχολεία µέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, γυναικείες και ανδρικές, και από τότε ξεκίνησε όλο το πρόγραµµα της δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε παράταξη δείχνει την
ευαισθησία της σε αυτά τα θέµατα όχι λέγοντας και µιλώντας και
ρητορεύοντας, αλλά µε το τι κάνει τη στιγµή που βρίσκεται στη
στιγµή εξουσίας, και τότε, πραγµατικά, δείξαµε εµείς και βάλαµε
τις βάσεις για τη δεύτερη ευκαιρία του σωφρονισµού.
Αυτό, όµως, είναι τελείως διαφορετικό πράγµα από αυτό το
οποίο ανέφερε πολύ καλός νοµικός, ο κ. Ξανθόπουλος, αλλά και
ο κ. Λάππας, σε ό,τι έχει να κάνει µε το νόµο Παρασκευόπουλου
και πώς εφαρµόστηκε ή γενικότερα για την υφ’ όρον απόλυση.
Δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να είναι σοβαρή κουβέντα ότι επειδή
υπάρχει πολύς κόσµος στις φυλακές, θα αποσυµφορούµε τις φυλακές χωρίς όρους.
Τι ήταν αυτό που έκανε νόµος Παρασκευόπουλου σε αντίθεση
µε όλους τους άλλους νόµους αποσυµφόρησης; Ότι ενώ όλοι οι
προηγούµενοι είχανε δύο κριτήρια, ένα ποσοτικό -δεν πηγαίναµε
σε ποινές κάθειρξης άνω των δέκα ετών, δηλαδή στα βαριά κακουργήµατα- και ένα ποιοτικό -εξαιρούσαµε αυτοµάτως µια
σειρά από αδικήµατα που θεωρούσαµε ότι είχαν µια τέτοια απαξία και έπρεπε να πάνε στους κανονικούς όρους της υφ’ όρον
απόλυσης-, ο κ. Παρασκευόπουλος και εσείς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας -δική σας επιλογή ήταν- είπατε ότι
άκριτα, χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε ποσοτικό ούτε ποιοτικό, δίνετε τη δυνατότητα να βγουν κάποιοι νωρίτερα από τις φυλακές.
Αυτό δεν λέγεται αποσυµφόρηση.
Και ναι, πρέπει να το πούµε ευθέως. Αν έχουµε παραπάνω
κόσµο που για κάποιο λόγο δεν πρέπει να βγει, γιατί δεν πληροί
τις προϋποθέσεις, η απάντηση δεν είναι ότι θα τον βγάλουµε,
απλά και µόνο για να λέµε ότι είµαστε στον αριθµό που πρέπει.
Η απάντηση είναι ότι αν χρειαστεί, θα γίνουν παραπάνω πτέρυγες, αν χρειαστεί, θα γίνουν παραπάνω φύλακες. Είναι σωστό να
υπάρχει υφ’ όρον απόλυση, αλλά να πληρούνται οι όροι της υφ’
όρον απόλυσης.
Και όσο γι’ αυτό που ανέφερε ο κ. Λάππας για το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, δεν αναφέρεται προφανώς σε λόγους αποσυµφόρησης, αναφέρει ότι πραγµατικά
πρέπει πάντοτε και για όλα τα αδικήµατα να υπάρχει δυνατότητα
της επανεξέτασης µε την υφ’ όρον απόλυση.
Αυτό υπάρχει και, κατά την άποψή µου, θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί, διότι αυτήν τη στιγµή το µόνο που ελέγχεται στην υφ’
όρον απόλυση είναι εάν και εφόσον η διαγωγή του κρατουµένου
δεν είναι τέτοιας φύσεως που να αποτρέπει το να βγει από τη
φυλακή. Θα έπρεπε να µπουν και άλλα κριτήρια, δηλαδή, να έχει
µια θετική συµβολή, µια θετική διαγωγή, να είχε µια ευρύτερη
διαδικασία το δικαστικό συµβούλιο να κρίνει. Διότι σήµερα
έχουµε µια βιοµηχανοποιηµένη διαδικασία, που όταν συµπληρωθεί ένας συγκεκριµένος τρόπος, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο,
αποφυλακίζεται ο κόσµος.
Αναφέρθηκε ο κ. Σπίρτζης στα θέµατα των ερευνών που γίνονται στις ελληνικές φυλακές. Φυσικά και γίνονται έρευνες. Από το
δεύτερο εξάµηνο του 2019, που αναλάβαµε την κυβέρνηση του
τόπου, ως σήµερα, ως το Μάρτιο του 2021, σε ενάµιση χρόνο,
έχουν γίνει δεκαέξι χιλιάδες έλεγχοι και έχουν κατασχεθεί, χαρακτηριστικά αναφέρω, τέσσερα κιλά χασίς, εξακόσια γραµµάρια ηρωίνης, διακόσια γραµµάρια κοκαΐνης.
Προφανώς, δεν ξέρω µήπως ήταν, κατά τα λεγόµενα του
πρώην συµβούλου του πρώην Πρωθυπουργού, τίποτα αριστεροί
που ήθελαν να δοκιµάσουν τις συνέπειες της ηρωίνης και της κοκαΐνης.
Και κάποια στιγµή να το πούµε ευθέως. Δεν είναι δυνατόν να
βγαίνει άνθρωπος που έχει θεσµική θέση σε τηλεόραση και να
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λέει «επειδή ήµουν αριστερός, δοκίµασα ναρκωτικά µε ασφαλή
τρόπο». Να πούµε από αυτό το Βήµα ότι δεν υπάρχει ασφαλής
τρόπος για να δοκιµάσεις ναρκωτικά και δεν πρέπει η νεολαία να
ακούσει αυτόν τον άνθρωπο και να πει «θα πάω και εγώ να δοκιµάσω, για να δω τις συνέπειες». Περίµενα από τον ΣΥΡΙΖΑ ευθέως να βγει και να τοποθετηθεί.
Ο τέως σύµβουλος του τέως Πρωθυπουργού γυρίζει και λέει
ότι έκανε ηρωίνη και κοκαΐνη, για να δοκιµάσει ως αριστερός. Τι
κάνετε εκεί στην Αριστερά; Δίνετε µήνυµα στον κόσµο ότι µπορεί
να δοκιµάζει αυτές τις ουσίες, για να δει αν έχει τις συνέπειες;
Περίµενα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει και να πει «Δεν
ισχύει αυτό. Μη δοκιµάσετε καθόλου και ποτέ ναρκωτικά.».
Αυτά, όµως, έβγαλαν οι έρευνες: οκτακόσια µαχαίρια, πεντακόσιους λοστούς, χίλια οκτακόσια κινητά τηλέφωνα. Έγιναν δεκαέξι χιλιάδες έρευνες, κύριε Σπίρτζη, σε ενάµιση χρόνο. Για να
δούµε τι έρευνες κάνατε εσείς σε αυτό το διάστηµα. (RG)
Έχετε αναλώσει µία κουβέντα κριτικής στο σωφρονιστικό σύστηµα, στο κοµµάτι των προµηθειών που έγιναν εν µέσω COVID
και µε µία στοχοποίηση στο πρόσωπο της κ. Νικολάου. Εκτός
του ότι για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει έχουν δοθεί απαντήσεις, ότι ήταν µε τις τρεις προσφορές, ότι επελέγη η χαµηλότερη
προσφορά, δεν µπαίνετε πολλές φορές στην ουσία των πραγµάτων.
Στο Ναύπλιο, στις φυλακές, βρέθηκαν τρεις χιλιάδες ποντίκια.
Έγινε µυοκτονία. Αυτά τα ποντίκια υπήρχαν, δεν βρέθηκαν ξαφνικά. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστηµα, όσον αφορά την ευαισθησία σας απέναντι στις συνθήκες κράτησης των ανθρώπων;
Έγιναν µυοκτονίες σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήµατα της
χώρας και έγινε απεντόµωση, έγιναν όλες οι διαδικασίες για να
υπάρχει υλικό και να προλάβουµε την πανδηµία του COVID, και
έχετε αναλωθεί σε µία «βατραχοµυοµαχία», -όπως θυµόµαστε το
σατιρικό κείµενο των περίπου οµηρικών ετών, είναι µάλλον λίγο
αργότερα, αλλά παραπέµπει σε µία κριτική της Ιλιάδας και της
Οδύσσειας- κάθε ηµέρα εδώ πέρα ερωτήσεις. Καταθέσατε µηνυτήρια αναφορά. Σηµαίνει ότι είναι θέσφατο η µηνυτήριά σας
αναφορά; Η µηνυτήριά σας αναφορά θα κριθεί. Ανεβαίνετε εδώ
και λέτε: καταθέσαµε και µηνυτήρια αναφορά. Γράφετε µία σειρά
από αναθέσεις που έγιναν µε τρόπο που πήγε η χαµηλότερη
προσφορά, µέσα στην πανδηµία, για να υπάρχει η ταχύτητα να
οργανωθούν γρήγορα οι φυλακές. Και δεν λέτε ότι στις φυλακές
αυτές, αυτός ο κόσµος, ο πάρα πολύς, άντεξε µέχρι τώρα και
λέµε να αντέξει στην πανδηµία, ότι καταφέραµε µε τα τεστ που
λένε εδώ πέρα ότι γίνονταν να ελέγξουµε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά και µε τα µέτρα αντισηψίας που υπήρξαν.
Έρχοµαι στο κοµµάτι -και θα είµαι σύντοµος, κυρία Πρόεδρε,
πολύ λίγο χρόνο παραπάνω θα χρειαστώ- για τους ειδικούς
φρουρούς, που ειπώθηκε.
Οι ειδικοί φρουροί πρώτα απ’ όλα, για τα πανεπιστήµια, το βασικό κριτήριο είναι να έχουν πανεπιστηµιακό πτυχίο. Όσα είπε ο
κ. Σπίρτζης που ισχύουν για τους ειδικούς φρουρούς -που πρώτη
προκήρυξη ήταν του ΠΑΣΟΚ- ό,τι ισχύει, ισχύει σε όλες τις προκηρύξεις που έγιναν και ειδικώς για την τελευταία που βγαίνει
τώρα από τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον κ. Οικονόµου, έρχεται ως
βασικό στοιχείο το πανεπιστηµιακό πτυχίο. Τα άλλα είναι ενδυναµωτικά.
Και επειδή αναφέρεστε στο έγκληµα: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή δεν ξέρετε τι να υποστηρίξετε, ήσασταν
αυτοί που είπατε ότι δεν θέλετε τους ειδικούς φρουρούς. Και
µετά κατηγορήσατε ότι δεν έχουµε κάνει προσλήψεις στην Αστυνοµία. Και έρχεστε και λέτε να γινόντουσαν οι προσλήψεις µέσω
των πανελληνίων. Οι πανελλήνιες σηµαίνει ότι στα τριάµισι µε
τέσσερα χρόνια θα είχατε κόσµο στον δρόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επελέγη µία διαδικασία που επελέγη διαχρονικά από διαφορετικές κυβερνήσεις, στελεχώθηκαν δυνατές οµάδες της Άµεσης Δράσης που η Άµεση Δράση είναι κατ’ εξοχήν αυτή που
έρχεται σε επαφή µε τη µείωση του εγκλήµατος, τα ποσοτικά
νούµερα είναι πολύ χαµηλότερα από της δικής σας διακυβέρνησης και ειδικά και στην περιφέρειά µου, την οποία γνωρίζω, στο
κέντρο της Αθήνας, είναι πάνω από 30% οι µειώσεις και στις λη-

13467

στείες και στις κλοπές. Προφανώς υπάρχει ποιοτική αναβάθµιση
του εγκλήµατος, τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια,
και βλέπουµε φοβερά βίαιο έγκληµα, που, δυστυχώς, συνδέεται
και µε τον εύκολο τρόπο που αποφυλακίστηκε κόσµος και τον
πιάνουµε τώρα ή µε τις χαµηλότερες ποινές που φέρατε, που και
αυτό ήταν πάλι µία έµµεση αποφυλάκιση. Γιατί κάποιος που είχε
µία ποινή 20 ετών και µετά έπεσε στο δικαστήριο µε τις αλλαγές
οι οποίες έγιναν, βγήκε πιο γρήγορα, µε τις ευεργετικές διατάξεις που υπήρχαν, οπότε, ναι, υπάρχει µία ποιοτική αναβάθµιση
που πρέπει να την αντιµετωπίσουµε και αυτό στην πραγµατικότητα κάνουµε, µε έναν σχεδιασµό κάνουµε ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνοµίας και παράλληλα µε έντονη παρουσία, µε
καλύτερο πλαίσιο στο κοµµάτι των ποινών το οποίο θα έχουµε.
Δεν µπορείτε, όµως, άλλο να προσβάλλετε τους ειδικούς
φρουρούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ανεκπαίδευτους τους λέτε. Είναι οι
ίδιοι, αυτοί έξω που βλέπουµε στη ΔΙΑΣ είναι ειδικοί φρουροί.
Στη ΔΡΑΣΗ είναι ειδικοί φρουροί. Στη Νέα Σµύρνη υπήρχε και
άνθρωπος τον οποίο τον έπιασαν και πήγαν να τον σκοτώσουν,
ειδικός φρουρός. Οι συλλήψεις τις οποίες κάνουν είναι από τους
ειδικούς φρουρούς. Στου Ρέντη ήταν ειδικοί φρουροί. Χάρη σε
αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον δρόµο, έχουµε καταφέρει να πετύχουµε πολύ µεγάλη νίκη κατά της εγκληµατικότητας.
Τέλος -και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε- προσπαθήσατε να δώσετε τις απαντήσεις σας για τους πολιτικούς κρατουµένους. Τα ονόµατα, µόνο, που αναφέρετε εδώ πέρα και το
ενδιαφέρον των ατόµων που είχατε κατά καιρούς, είτε αυτός
είναι ο Κουφοντίνας, πριν, τώρα δεν τον πολυλέτε αφού βγήκαν
αποφάσεις, όπως ο Δηµάκης, που αναφέρατε, αυτοπροσδιορίζονται, είναι αυτό που λέτε ότι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί
κρατούµενοι. Να τελειώνουµε µε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Υπάρχουν ατοµικά δικαιώµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Βεβαίως, αλλά λέω ότι τυχαίως προσδιορίζονται ως πολιτικοί κρατούµενοι. Στις ελληνικές φυλακές
υπάρχουν ποινικοί κρατούµενοι. Έχουν εγκληµατήσει µε βάση
τον Ποινικό Κώδικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Όποιος θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό κρατούµενο µπορεί να τον θεωρεί -ό,τι άλλο θέλει- αλλά δεν
είναι δυνατόν οι Βουλευτές να υπονοούν ότι στις ελληνικές φυλακές αυτοί που βρίσκονται είναι για πολιτικούς λόγους. Και οι
συγκεκριµένοι, των οποίων τα δικαιώµατα πολλές φορές στηρίζετε, δυστυχώς, είναι οι χειρότεροι των ποινικών κρατουµένων
που υπάρχουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα σας παρακαλέσω, να προσπαθούµε να κρατήσουµε τον
χρόνο µας, γιατί ακολουθούν και επίκαιρες ερωτήσεις.
Τον λόγο τώρα έχει κ. Καµίνης, Βουλευτής Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μπήκα στον πειρασµό να αναφερθώ µόνο σε ένα θέµα, ακριβώς για να τονίσω το πόσο σηµαντικό είναι και για να εκφράσω
την απορία, γιατί υπάρχει µια απαράδεκτη σε αυτό το ζήτηµα
αδράνεια της πολιτείας.
Το 2020 προστέθηκαν συνολικά τριάντα πέντε νέες αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου προς
εκτέλεση από το ελληνικό κράτος και η συντριπτική πλειονότητα
των αποφάσεων αυτών αφορά προσφυγές κρατουµένων για τις
συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Το ίδιο έτος, το 2020, καταβλήθηκαν από την Ελλάδα 2.131.000 ευρώ για αποζηµιώσεις,
ενώ το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2019 ήταν κατά τι µικρότερο,
1.562.000 ευρώ. Συνολικά, κατέβαλε, τα δύο αυτά χρόνια, το ελληνικό κράτος 3.700.000 ευρώ.
Και έρχεται εδώ ο κύριος Υφυπουργός και µας µιλάει για δωρεές µε τις οποίες εφοδιάζονται οι ελληνικές φυλακές µε πετσέτες και σεντόνια και ξεσκονόπανα, ενώ έρχεται ασυστόλως το
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κράτος και ξοδεύει αυτά τα εκατοµµύρια.
Το Νοµικό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Ελλάδα καταδικάζεται τα
τελευταία χρόνια και καταβάλλει τα υπέρογκα αυτά ποσά, γιατί
δεν έχει θεσπιστεί εθνικό ένδικο µέσο, το οποίο θα µπορούσαν ν’
ασκήσουν οι κρατούµενοι και να αποφεύγεται έτσι η προσφυγή
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η καταβολή αποζηµιώσεων. Πρόκειται για µία αδιαφορία της Κυβέρνησης µνηµειώδη.
Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει καταθέσει σχέδιο διάταξης και αιτιολογική έκθεση. Τα µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, η δική µας επιτροπή, εδώ στη Βουλή, έχει καταθέσει σχετική πρόταση νόµου. Το ζήτηµα το έχω θέσει και εγώ προσωπικά τον Σεπτέµβριο του 2020 σε ερώτησή µου. Το έθεσα εκ
νέου τον Απρίλιο του 2021. Τίποτα. Η χώρα συνεχίζει και πληρώνει.
Στη Γαλλία, όπου καταδικάστηκε η χώρα, µέσα στο επόµενο
τρίµηνο είχε ψηφιστεί ο νόµος και από την Εθνοσυνέλευση και
από τη Γερουσία.
Η 30ή ετήσια έκθεση της επιτροπής για τα βασανιστήρια δηµοσιεύτηκε πρόσφατα και αφορά την προηγούµενη κυβέρνηση.
Αναφέρεται σε κάποια µικρή πρόοδο στο σωφρονιστικό σύστηµα, αλλά επισηµαίνει τα χρόνια προβλήµατα, τον υπερπληθυσµό, τη διαρκή έλλειψη προσωπικού. Συστήνει στις ελληνικές
αρχές να καταρτίσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για το 2021 µέχρι
το 2025, σε συνέχεια του προηγούµενου. Το σχέδιο αυτό το περιµένουµε, γιατί οι δεσµεύσεις των αρµόδιων πολιτικών προϊσταµένων ότι θα υλοποιήσουν το προηγούµενο σχέδιο -έτσι µας είχε
διαβεβαιώσει η κ. Νικολάου στην πρώτη εµφάνιση ενώπιον της
επιτροπής µας για το σωφρονιστικό- αποδείχθηκαν έωλες.
Τι έχει γίνει σχετικά µε τις συστάσεις της CPT, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων; Ο υπερπληθυσµός έχει
κάνει την επανεµφάνισή του από τα τέλη του 2018.
Πλέον σε συνθήκες πανδηµίας έως και τρεις κρατούµενοι διαβιούν σε κελιά κάτω των οκτώ τετραγωνικών µέτρων, ενώ έκαναν
την επανεµφάνισή τους και τα κρεβάτια σε τριώροφη διάταξη σε
κάποιες φυλακές. Είναι κοινή παραδοχή ότι ο υπερπληθυσµός
δεν λύνεται µε το χτίσιµο νέων φυλακών, το λέει η σχετική Λευκή
Βίβλος του Συµβουλίου της Ευρώπης και το Συµβούλιο της Ευρώπης φυσικά εστιάζει στα εναλλακτικά της κράτησης µέτρα.
Άλλη αβελτηρία κι εδώ.
Η Κυβέρνηση σχεδόν µόλις ανήλθε στην εξουσία τον Αύγουστο του 2019 ανέστειλε την εφαρµογή του θεσµού της παροχής
κοινωφελούς εργασίας. Δεν έχουν γίνει ενέργειες για την επέκταση της εφαρµογής του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Αυστηροποιήσατε τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικών αδειών
και τις προϋποθέσεις µεταγωγής σε αγροτική φυλακή. Οι αγροτικές φυλακές ερηµώνουν και οι υπερπλήρεις κλειστές φυλακές
δέχονται και άλλη πίεση. Αποδυναµώσατε το Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο. Δεν έχετε επενδύσει στην επιµόρφωση του
προσωπικού και στην επαγγελµατική κατάρτιση και στην εκπαίδευση των κρατουµένων. Ακόµα και τις σύντοµες και λιτές δεσµεύσεις που αναλάβατε απέναντι στην Επιτροπή κατά των
Βασανιστηρίων, ακόµα και σε αυτές δεν αναφέρεστε στο θέµα
της κοινωνικής επανένταξης.
Στις υποδοµές έγιναν προπαρασκευαστικές πράξεις για τη µετεγκατάσταση του συγκροτήµατος Κορυδαλλού. Στις 5 Σεπτεµβρίου 2019 σας είχα απευθύνει σχετική ερώτηση για την
κατασκευή της νέας φυλακής και αναφερόµενος στο θέµα της
αξιολόγησης ή της τροποποίησης του από το 2001 χωροταξικού
πλαισίου των φυλακών ζήτησα αντίγραφο της µελέτης που υποτίθεται ότι είχε εκπονηθεί. Ουδέποτε χορηγήθηκε η µελέτη σε
µένα ούτε στους άλλους Βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι
την ζήτησαν. Και η έτοιµη φυλακή Νικηφόρου Δράµας παραµένει
ακόµα κλειστή.
Για την υγεία: ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, από τον
Μάρτιο του 2020 έχουµε τονίσει την ανάγκη να ληφθούν µέτρα
για την προστασία κρατουµένων και υπαλλήλων. Τότε, στο ξέσπασµα της πανδηµίας, υπήρχαν µόνο επτά µόνιµοι γιατροί στις
φυλακές της χώρας. Είχαµε τονίσει τότε την ανάγκη αποσυµφόρησης µε πολύ συγκεκριµένα κριτήρια. Δεν εισακουστήκαµε. Τον
Μάρτιο υπήρχαν τετρακόσιοι κρατούµενοι µε κορωνοϊό και εκα-
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τόν σαράντα υπάλληλοι, τρεις θάνατοι κρατουµένων και ενός
υπαλλήλου και ελάχιστοι εµβολιασµοί στον Κορυδαλλό.
Για την ασφάλεια: τα τελευταία δύο χρόνια είχαµε αυτοκτονίες
υπαλλήλων και κρατουµένων, ανθρωποκτονία κρατουµένου, θανάτους κρατουµένων. Έχετε κάνει τοποθέτηση διευθυντών και
αρχιφυλάκων µε αδιαφανή κριτήρια, χωρίς τη νόµιµη διαδικασία
αξιολογήσεων και κρίσεων. Έχετε δηµοσιεύσει δελτία Τύπου που
εξαντλούνται σε ανακοινώσεις για εφόδους και αιφνιδιαστικούς
ελέγχους.
Αναρωτιέµαι, αυτά τα δελτία Τύπου τα οποία αποκαλύπτουν
συνέχεια ότι οι κρατούµενοι έχουν µαχαίρια, ναρκωτικά και διάφορα άλλα, θεωρείτε ότι κατά κάποιον τρόπο επιβραβεύουν την
πολιτική σας στα σωφρονιστικά καταστήµατα; Είστε πια σχεδόν
δύο χρόνια Κυβέρνηση!
Δεν γίνονται έλεγχοι από το Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Καταστηµάτων. Αποδοµούνται ένας προς έναν οι στόχοι που θέσατε και οι δεσµεύσεις σας απέναντι στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Και βλέπουµε τελευταία, µε την έξαρση του οργανωµένου
εγκλήµατος, ότι οι φυλακές µας ουσιαστικά λειτουργούν ωσάν
να ήταν σχολεία φυλακών.
Δύο λόγια µόνο και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, για το λυπηρό
ζήτηµα των δηµοτικών αστυνοµικών. Επί υπουργίας του σηµερινού Πρωθυπουργού αφαιρέθηκαν εν µία νυκτί οι δηµοτικοί αστυνοµικοί από όλους τους δήµους της χώρας και µεταφέρθηκαν
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εµένα προσωπικά µε κορόιδευε. Η Αθήνα, µε τα προβλήµατα που έχει, έµεινε ξαφνικά
χωρίς ούτε έναν δηµοτικό αστυνοµικό και παρέµεινε έτσι σε δύο
χρόνια. Υποτίθεται ότι θα στελεχώνονταν τα αστυνοµικά τµήµατα
µε δηµοτικούς αστυνοµικούς οι οποίοι θα εκπαιδεύονταν κιόλας
να αντιµετωπίζουν και το κοινό έγκληµα.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Χρειάστηκε να πάω εγώ ο ίδιος
µετά πια στον πρώτο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Πανούση, να του εκθέσω την κατάσταση, να του
πω ότι εδώ πέρα το ξέρουµε πια ότι ούτε το Υπουργείο τούς
θέλει ούτε αυτοί θέλουν να παραµείνουν στο Υπουργείο.
Και κατορθώσαµε έτσι να φέρουµε πίσω στην Αθήνα µόλις το
1/3 των δηµοτικών αστυνοµικών. Σε αυτούς που είχαν πάει στα
σωφρονιστικά καταστήµατα πήγαιναν οι µανάδες τους και κλαίγονταν στους Υπουργούς και αποτέλεσµα ήταν όλο αυτό το φιάσκο µε το θέµα της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το οποίο η
πρωτεύουσα το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Κοµνηνάκα, Βουλευτής Λέσβου από
το ΚΚΕ.
Ορίστε, κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση για το σωφρονιστικό σύστηµα γίνεται
υπό το βάρος και µιας -κατά τη γνώµη µας- αποπροσανατολιστικής αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει αυτές τις µέρες στον
απόηχο των σκληρών εγκληµατικών πράξεων που εκδηλώθηκαν
το τελευταίο διάστηµα. Και θεωρούµε ότι αυτή η συζήτηση λειτουργεί αποπροσανατολιστικά κυρίως γιατί κρύβει τις κοινωνικές
αιτίες έξαρσης της εγκληµατικότητας µε την όλη συζήτηση να
εξαντλείται στα ζητήµατα αυστηροποίησης ή όχι των ποινών,
αλλά και του τρόπου έκτισης αυτών, ενισχύοντας µια κατασταλτική λογική συνολικά της δικαιοσύνης, αλλά και αυτής της ίδιας
της σωφρονιστικής νοµοθεσίας.
Δεν έλειψαν, µάλιστα, από τον δηµόσιο διάλογο και αντιδραστικές ρατσιστικές αντιλήψεις που µε παντελώς αντιεπιστηµονικό
τρόπο αποδίδουν φυλετικά χαρακτηριστικά στην εγκληµατικότητα.
Όσο όµως και αν επιχειρείτε να κρυφτεί ο πραγµατικός ένοχος
υπάρχει, αλήθεια, µεγαλύτερη απόδειξη της βαθιάς σήψης που
αναδύεται από τα σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήµατος, όταν
γίνονται στοιχείο της καθηµερινότητας τα ξεκαθαρίσµατα λογαριασµών που συνδέονται µε παρασιτικά κοινωνικά φαινόµενα και
όταν ακόµα οι ίδιοι οµολογείτε τη σύνδεση αυτών µε διάφορους
κρατικούς θεσµούς;
Ο κυνισµός της φράσης δηµοσιογράφου -γνωστού και ως κυ-
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βερνητικού προπαγανδιστή- που συνιστά ψυχραιµία στον κόσµο,
γιατί οι µαφιόζοι ξέρουν από καλό σηµάδι, αποκαλύπτει και το
µέγεθος της εξοικείωσης.
Την ίδια ώρα, ακόµα και η ίδια η δυνατότητα της πρόληψης και
αντιµετώπισης των εγκληµατικών πράξεων υπονοµεύεται και από
το γεγονός ότι συνεχώς ενισχύονται εκείνοι οι επιχειρησιακοί
βραχίονες της Αστυνοµίας που σχετίζονται µε την καταστολή του
εργατικού λαϊκού κινήµατος -πρόσφατα και µε τη δηµιουργία των
Τµηµάτων της Αστυνοµίας των Πανεπιστηµίων- προσανατολισµό
που ενίσχυσε, βέβαια, η σηµερινή Κυβέρνηση, όµως διατηρήθηκε και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, ενώ αντίθετα υποβαθµίζεται ο ρόλος της στην αντιµετώπιση εγκληµατικών
πράξεων του κοινού Ποινικού Δικαίου και αυτών, βέβαια, του οργανωµένου εγκλήµατος.
Αυτή η κατασταλτική αντίληψη και για την ίδια τη λειτουργία
του σωφρονιστικού συστήµατος αποτυπώθηκε, βέβαια και µε
συµβολικό τρόπο, όπως κατ’ επανάληψη έχει σηµειωθεί, στην
απόφαση της Κυβέρνησης για µεταφορά της αρµοδιότητας της
σωφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κυρίως, όµως, βρίσκει πρακτική έκφραση στην ίδια τη µεταχείριση των κρατουµένων, που
οδηγεί στη στέρηση των ατοµικών τους δικαιωµάτων, αλλά και
της προοπτικής της ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία, δηλαδή µια αντίληψη όχι µόνο αντιδραστική, αλλά κυρίως
αδιέξοδη, γιατί τελικά επιτείνει και ανακυκλώνει το πρόβληµα.
Αυτή την αντίληψη εξέφρασαν και οι πρόσφατες αλλαγές στον
Σωφρονιστικό Κώδικα µε τον ν.4760/2020 που εισήγαγαν µε οριζόντιο τρόπο περιορισµούς στην άσκηση του δικαιώµατος
άδειας των κρατουµένων, ενός θεσµού µε αδιαµφισβήτητα ευεργετικά αποτελέσµατα τόσο για τους κρατούµενους όσο και για
τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος, όπως και η δυνατότητα µεταγωγής στις αγροτικές φυλακές µε κριτήρια που
αντιβαίνουν σε κάθε επιστηµονική τεκµηρίωση και που κυρίως
αποτελούν τη µεγαλύτερη παραδοχή της αποτυχίας του σωφρονιστικού συστήµατος, όταν συνδέονται µε τη βαρύτητα της εγκληµατικής πράξης ή µε οριζόντιους περιορισµούς δικαιώµατα
που θα έπρεπε να αποδίδονται µε κριτήριο την εξατοµικευµένη
κρίση της εξέλιξης της συµπεριφοράς του κρατουµένου µέσα
στη φυλακή, το διάστηµα, δηλαδή, κατά το οποίο το κράτος
οφείλει να µεριµνά για τον σωφρονισµό και την οµαλή επανένταξή του στην κοινωνία.
Ασκείτε κριτική στα προβληµατικά µέτρα της οριζόντιας αποσυµφόρησης των φυλακών, µε τα οποία και το ΚΚΕ διαφώνησε
όλες τις φορές που ήρθαν τέτοιες ρυθµίσεις στη Βουλή, αλλά
δεν λέτε ότι στην ίδια λογική πατάνε κι αυτά τα οριζόντια µέτρα
περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων των κρατουµένων.
Όµως, πώς κάτι τέτοιο µπορεί πράγµατι να γίνει τελικά, δηλαδή
η εξατοµικευµένη κρίση µε βάση τη συµπεριφορά του κρατουµένου, όταν οι χρόνιες ασφυκτικές συνθήκες υπερπληθυσµού
των φυλακών δεν επιτρέπουν καν την αξιοπρεπή διαβίωση των
κρατουµένων, πόσω µάλλον την εξασφάλιση της αναγκαίας,
έστω και στοιχειώδους, δηµιουργικής απασχόλησής τους, της
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής τους κατάρτισης, στοιχεία
απαραίτητα για να µπορούµε πράγµατι να µιλάµε έστω για µια
ελπίδα σωφρονισµού των ανθρώπων που «αποθηκεύονται» τελικά στις φυλακές;
Πώς, δηλαδή, να µη µετατρέπονται οι φυλακές σε «αποθήκες»
ψυχών στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι σε «εκκολαπτήρια» του
εγκλήµατος, όταν διατηρείται η µεγάλη έλλειψη του επιστηµονικού προσωπικού που είναι απαραίτητο, όπως κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικού προσωπικού, ακόµα και
προσωπικού φύλαξης, τη στιγµή που κλείνετε σε όλες τις πτώσεις την ασφάλεια στις φυλακές ως φάρµακο διά πάσαν νόσον,
ζητήµατα τα οποία το ΚΚΕ έχει επανειληµµένα επαναφέρει µε
ερωτήσεις και παρεµβάσεις στη Βουλή, τα οποία όµως παραµένουν αναπάντητα;
Πώς, δηλαδή, να µη µετατρέπονται οι φυλακές σε «αποθήκες»,
όταν απουσιάζουν οι µόνιµες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες µέσα στις φυλακές και όταν όχι µόνο
δεν δίνονται κίνητρα για την έναρξη ή συνέχιση της φοίτησης
των κρατουµένων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, αλλά
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τελικά αντιµετωπίζονται και τιµωρητικά όσοι διεκδικούν να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση;
Οι συνθήκες της πανδηµίας ανέδειξαν πως ιδίως σε συνθήκες
έντονου συγχρωτισµού η προστασία της υγείας των κρατουµένων, αλλά και των εργαζοµένων σε αυτές δεν µπορεί να γίνεται
χωρίς το µόνιµο εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό που θα είναι
σε θέση να επιλαµβάνεται άµεσα της ιατρικής φροντίδας των
κρατουµένων που χρήζουν, βέβαια, βοήθειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βέβαια, δεν µπορεί και να επαφίεται στις διάφορες εθελοντικές προσφορές σίτισης -φιλεύσπλαχνη χορηγία των εφοπλιστών
που µας ανέλυε επί ώρα ο κύριος Υπουργός- και σε κλινοσκεπάσµατα και άλλα.
Πώς λοιπόν, θα µπορούσε να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς η
υγεία των κρατουµένων, όταν σήµερα στα τριάντα τέσσερα καταστήµατα κράτησης σε όλη τη χώρα εργάζονται µόλις εξήντα
επτά µόνιµοι νοσηλευτές και επτά µόνιµοι γιατροί; Και, βέβαια,
ακόµα και η αναγκαία κατασκευή και συντήρηση νέων σύγχρονων κτηρίων των φυλακών γίνεται «κλείνοντας το µάτι» σε επιχειρηµατικά συµφέροντα σε µια λογική ιδιωτικοποίησης µέσω των
ΣΔΙΤ, που δεν είναι βέβαια ο µόνος ευαίσθητος τοµέας του δηµοσίου στον οποίο αξιοποιούνται τέτοιες µορφές.
Όµως, απέναντι σε όλα αυτά εκφράστηκε όψιµα και το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ που ανακαλύπτει σήµερα ως καινούργια τα
εκρηκτικά ζητήµατα υποστελέχωσης και ελλείψεων, ιδίως σε ό,τι
αφορά το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Δεν είναι,
εξάλλου, τυχαίο ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κίνηµα Αλλαγής
αναγορεύουν σε δήθεν τοµή για το σωφρονιστικό σύστηµα τον
θεσµό της κοινωφελούς εργασίας, όταν και πριν τη σηµερινή
αναστολή ήταν ουσιαστικά προβληµατικός, ενώ είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτή αξιοποιείται τελικά όχι για να συµβάλει στη διαπαιδαγώγηση και επανένταξη των κρατουµένων, αλλά για να
γεµίσει κενά, κύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση, µε δωρεάν και
χωρίς δικαιώµατα εργατικό δυναµικό.
Συµβαίνει, όµως, κυρίως, γιατί διαχρονικά η αντεγκληµατική
πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, τόσο της Νέας Δηµοκρατίας
όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, περιορίζεται σκόπιµα στην ένταση της καταστολής και της ποινικής µεταχείρισης,
απαξιώνοντας την αδιάρρηκτη ενότητα που πρέπει να τηρείται
στο τρίπτυχο πρόληψη - σωφρονισµός και επανένταξη, όπως τονίζει συνέχεια το ΚΚΕ. Όταν τους αφήνετε στο έλεος της ανεργίας των ίδιων ή και πιο οξυµένων κοινωνικών προβληµάτων, πώς
θα λειτουργήσει τελικά η επανένταξη και πώς δεν θα επανέλθουν
πάλι στην εγκληµατικότητα;
Βέβαια, υπονοµεύετε και αυτό που θα ήταν το πραγµατικό ζητούµενο, την αποτροπή του εγκλήµατος, όταν σκόπιµα συσκοτίζονται τα πραγµατικά αίτιά του, οι κοινωνικές αιτίες που γεννά η
ταξική εκµεταλλευτική κοινωνία, τις οποίες όχι µόνο δεν αντιµετωπίζετε, αλλά οξύνετε περαιτέρω µε τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, Βουλευτής Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Απ’ αυτόν πάντως που δήλωσε δηµόσια πως δοκίµασε ναρκωτικά, κοκαΐνη ηρωίνη ή ό,τι άλλο και τον κατηγόρησε ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Πλεύρης, η Κυβέρνησή του διά
του Υπουργού Ανάπτυξης ζήτησε «συγγνώµη». Ας µην το ξεχνάµε αυτό ούτε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την κάνναβη
µόνο από τη Νέα Δηµοκρατία, ενώ ελπίζουµε να µην επικαλεστεί
και αυτός ο συνάδελφος τον Θουκυδίδη για να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα.
Στο θέµα µας τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από το ότι ο τοµέας δεν ανοίγει στο δικό µου γνωστικό
πεδίο. Δυστυχώς, όµως, λείπει σε περιοδεία ο συνάδελφος που
έχει γνώση του θέµατος, ο κ. Μυλωνάκης, οπότε εγώ θα αρκεστώ σε ορισµένες µόνο επισηµάνσεις.
Πριν από όλα, µας έκαναν εντύπωση οι κατηγορίες του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ. Με κριτήριο ότι -όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά- η
Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης που επισκέφθηκε φυλακές και αστυνοµικά τµήµατα στην Ελλάδα από τις 28 Μαρτίου
έως τις 9 Απριλίου του 2019, επεσήµανε πως η µεταρρύθµιση
του σωφρονιστικού συστήµατος θα πρέπει να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα για την Ελλάδα, στη δε σχετική έκθεσή
της αναφέρει ότι αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει λάβει
µέτρα σε σχέση µε την προηγούµενη επίσκεψή της το 2015, το
ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα παραµένει σε δεινή κατάσταση,
ενώ τα µέτρα που λήφθηκαν για την αντιµετώπιση της κρίσης
των φυλακών ήταν ανεπαρκή, οπότε το ελληνικό κράτος θα
έπρεπε να αναλάβει µία πιο αποφασιστική δράση.
Στα προβλήµατα που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαταλεγόταν η κακοµεταχείριση κρατουµένων που παραµένει
συχνή πρακτική σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως επίσης το αναποτελεσµατικό σύστηµα διερεύνησης των καταγγελιών για κακοµεταχείριση, επιπλέον ο υπερπληθυσµός ιδιαίτερα στις
φυλακές Κορυδαλλού και Θεσσαλονίκης, αφού και οι δύο λειτουργούν σε ποσοστό άνω του 140% της χωρητικότητάς τους,
η χρήση βρώµικων κλινοσκεπασµάτων και η ύπαρξη κελιών µε
µούχλα στις περισσότερες πτέρυγες των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού, καθώς επίσης στις φυλακές της Νιγρίτας.
Περαιτέρω, οι συνθήκες κράτησης στα περισσότερα αστυνοµικά τµήµατα που επισκέφθηκαν, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλες, ενώ διαπιστώθηκαν όλο και πιο υψηλά επίπεδα βίας µεταξύ
των κρατουµένων. Σε όλες τις φυλακές δε που πήγαν, άκουσαν
καταγγελίες για απειλές συµµοριών σε µέλη του προσωπικού,
ενώ ήταν διάχυτο το αίσθηµα ανοµίας µε πολλούς κρατούµενους
να είχαν στην κατοχή τους αυτοσχέδια µαχαίρια για αυτοπροστασία, επειδή το προσωπικό των φυλακών δεν µπορούσε να
τους προστατεύσει.
Επιπλέον, υπήρξαν αναφορές για χρόνια έλλειψη προσωπικού,
καθώς επίσης ανησυχίες για τις σοβαρές ελλείψεις στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης.
Εκείνη την εποχή, βέβαια, κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν
καταλαβαίνουµε το νόηµα των κατηγοριών του εναντίον της
Νέας Δηµοκρατίας, παρά το ότι φυσικά είναι σωστές, µε την έννοια πως τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η ίδια επιτροπή, πάντως, τον Μάρτιο του 2011, η CPT έκανε
µία δηµόσια δήλωση για την κατάσταση των καταστηµάτων κράτησης στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας πως έχει παρατηρηθεί µία
σταθερή επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και µεταχείρισης
των κρατουµένων κατά την τελευταία δεκαετία, όπως θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά, µαζί µε µία σοβαρή εντεκασέλιδη
ανάλυση που αφορά το θέµα.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, η Ελλάδα, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, από την οικονοµία έως την εξωτερική πολιτική, βαδίζει
σταθερά από το κακό στο χειρότερο, µε ευθύνη και των τριών
µνηµονιακών κυβερνήσεων που σήµερα στην ουσία συγκυβερνούν άτυπα, όπως τεκµηριώσαµε πρόσφατα.
Στην ουσία συµφωνούν σε όλα τα βασικά θέµατα, από τα µνηµόνια και την υποθήκευση της Ελλάδας για ενενήντα εννέα χρόνια έως το σκοπιανό, την κάνναβη και το Ελληνικό. Οπότε αυτού
του είδους οι συγκρούσεις είναι απλά θέατρο για τα µάτια του
κόσµου.
Συνεχίζοντας, κάτι ανάλογο µε το σωφρονιστικό σύστηµα συµβαίνει και µε την εγκληµατικότητα, αφού ήδη από το 2018 έχει
καταγγελθεί πώς το 69% των πολιτών ζούσε µε τον φόβο του εγκλήµατος, όπως θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά, γεγονός
που έχει επιδεινωθεί σήµερα προφανώς επειδή ούτε η παρούσα
Κυβέρνηση κάνει σωστά τη δουλειά της.
Όσον αφορά τη Νέα Δηµοκρατία, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουµε, ο ν.4760/2020 δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα, ενώ
έχουµε επισηµάνει πολλές φορές πως δεν αρκεί να νοµοθετεί
µία κυβέρνηση, αφού το σηµαντικότερο είναι η εφαρµογή των
νόµων. Ειδικά όσον αφορά το πολύ σοβαρό θέµα των ΑΜΕΑ που
είχε τεθεί κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µε την παρέµβαση
της ΕΣΑΜΕΑ για το σωφρονιστικό σύστηµα, που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, δεν φαίνεται να έγινε καµµία σηµαντική αλλαγή. Επαναλαµβάνοντας πως δεν υπάρχουν ούτε τα
απαραίτητα για να µεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βοη-
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θηθούν, έστω από συγκρατούµενούς τους.
Σε σχέση µε τις απευθείας αναθέσεις από τη Γενική Γραµµατεία ο συνάδελφος είχε αναφέρει κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µεταξύ άλλων το παράδειγµα των απεντοµώσεων
φυλακών από µία εταιρεία που τις συµπεριέλαβε στο καταστατικό της µία ηµέρα µετά τη σύµβαση εισπράττοντας στις 19 Μαρτίου του 2020 το ποσόν των 145.161 ευρώ, στις 23 Μαρτίου του
2020 µε µία νέα σύµβαση 118.500 ευρώ και στις 23 Απριλίου για
τρίτη φορά 145.000 ευρώ. Όλα αυτά συν ΦΠΑ, σχεδόν µισό εκατοµµύριο δηλαδή µέσα σε ένα µόλις µήνα. Δεν είναι υπερβολικό
για όλα να επικαλείται η Κυβέρνηση την πανδηµία;
Κλείνοντας, ελπίζουµε να µην ισχύει η κατασκευή φυλακών µε
ΣΔΙΤ που αναφέρεται στην επερώτηση, γνωρίζοντας πολύ καλά
πως στα ΣΔΙΤ υπάρχουν ρήτρες κερδοφορίας των ιδιωτών πολύ
υψηλές που τελικά κοστίζουν πολύ πιο ακριβά στους φορολογουµένους. Ελπίζουµε να µην ισχύουν ούτε τα περί ιδιωτικοποίησης των φυλακών έχοντας υπ’ όψιν µας το θλιβερό παράδειγµα
των Ηνωµένων Πολιτειών, όπου µε διάφορους τρόπους γίνεται
προσπάθεια να παραµένουν οι κρατούµενοι όσο το δυνατόν περισσότερο στις φυλακές για να κερδίζουν οι ιδιώτες τα χρήµατα
που τους παρέχει το κράτος ανά φυλακισµένο. Κάτι ανάλογο γίνεται και στα γηροκοµεία.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή του νέου πτωχευτικού νόµου
- έκτρωµα, οι πλειστηριασµοί, οι εγκληµατικές πολιτικές των εισπρακτικών, η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα θα εντείνουν το πρόβληµα του κατ’ επίφασιν σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας
µας, όπως άλλωστε η παράνοµη µετανάστευση, µε κριτήριο αυτά
που συµβαίνουν σε άλλες χώρες, µε χειρότερη τη Σουηδία, ένα
κράτος που από το ασφαλέστερο στην Ευρώπη είναι σήµερα το
δεύτερο πιο επικίνδυνο µετά την Κροατία, όπως θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά. Ελπίζουµε αυτό να µην συµβεί στην Ελλάδα, αλλά
το φοβόµαστε πολύ.
Τέλος, έχουµε µία ερώτηση προς τον Υπουργό: Τι σηµαίνει
ακριβώς η επίσκεψή του στον εισαγγελέα και η παράδοση του
φακέλου που µεταξύ άλλων περιείχε πολλές περιπτώσεις εγκληµατιών οι οποίοι αντί να είναι στη φυλακή κυκλοφορούν ελεύθερα, για παράδειγµα για λόγους υγείας; Μήπως πως το
οργανωµένο έγκληµα έχει υπερβεί πλέον τα όρια και έχει βρει
τρόπους να ασκεί σοβαρή επιρροή σε θεσµούς της πολιτείας; Σε
ποιους θεσµούς αλήθεια; Δεν πρέπει να µας τους αποκαλύψει;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Απατζίδη, Βουλευτής Α’ Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25.
(BS)
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Η πολιτική που ακολουθεί η σηµερινή Κυβέρνηση στο σωφρονιστικό σύστηµα δεν µπορεί παρά να ιδωθεί υπό το πρίσµα της
γενικότερης αντίληψής της σε όλα τα θέµατα. Γιατί ας µην γελιόµαστε το ζήτηµα του σωφρονισµού της αντεγκληµατικής πολιτικής και της δικαιοσύνης είναι βαθύτατα κοινωνικά ζητήµατα
κι ως τέτοια θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. Αντί γι’ αυτό τι βλέπουµε; Βλέπουµε την ίδια κατασταλτική, εκδικητική λογική που
συνηθίζουν οι νεοφιλελευθέροι, που εξοστρακίζει οποιαδήποτε
κοινωνιολογική ανάλυση και αναµασά τον ατοµικισµό και την εκδίκηση ενώ µιλάτε και για πιθανό κέρδος, για τις ΣΔΙΤ φυλακές.
Στην κοσµοθεωρία της Νέας Δηµοκρατία ο σωφρονισµός και
το σωφρονιστικό σύστηµα χάνουν το νόηµά τους. Αντί για βήµα
απόδοσης δικαιοσύνης και επανακοινωνικοποίησης µετατρέπονται σε όχηµα εκδίκησης και οριστικής καταρράκωσης των καταδικασµένων. Δεν θέλετε την επανένταξη, κύριε Υπουργέ. Θέλετε
να τους κρατήσετε για πάντα στο περιθώριο. Η Νέα Δηµοκρατία
αντιλαµβάνεται εµµονικά το σωφρονιστικό ως θέµα δηµόσιας
ασφάλειας και µόνο. Με την απαραίτητη βέβαια, κατά συνήθη
πρακτική της Κυβέρνησης, ευκαιρία για κερδοσκοπία και πλουτισµό ηµετέρων.
Η πρώτη πράξη της Κυβέρνησης ήταν η µεταφορά αρµοδιο-
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τήτων για το σωφρονιστικό σύστηµα και τη λειτουργία των φυλακών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σ’ αυτό της Προστασίας
του Πολίτη. Επίσης, ο διορισµός στη θέση της Γενικής Γραµµατέως Αντεγκληµατικής Πολιτικής, της ανεκδιήγητης κ. Νικολάου.
Συµβολικά και ουσιαστικά ο ρόλος του σωφρονιστικού συστήµατος µεταφέρεται από την προσπάθεια συνετισµού και επανακοινωνικοποίησης των παραβατών, καθώς επίσης κι απ’ αυτόν της
απόδοσης δικαιοσύνης, σε έναν τιµωρητικό εκδικητικό µηχανισµό παραδειγµατισµού. Σ’ αυτόν τον ρόλο βέβαια οφείλουµε να
οµολογήσουµε πως η Κυβέρνηση απέτυχε κι αποτυγχάνει καθηµερινά παταγωδώς.
Ο ρόλος της κοινωνίας και του σωφρονιστικού συστήµατος
πρέπει να είναι η επανακοινωνικοποίηση των παραβατών και όχι
η τιµωρία τους αυτή καθ’ αυτή και ο αποκλεισµός τους από την
κοινωνία. Στο πλαίσιο του σωφρονισµού έχουµε δει από σας
µόνο πετσόκοµµα και στέρηση δικαιωµάτων σε κρατούµενους.
Έχουν να κάνουµε µε πρόσβαση σε σπουδές, µε άδειες, µε δικαιώµατα στην υγεία. Και γιατί όχι και στην ίδια τη ζωή; Ποια αλήθεια είναι η πρόβλεψη που είχατε για τους κρατούµενους την
περίοδο της πανδηµίας; Πώς λειτούργησε από εσάς αυτή την
περίοδο το σωφρονιστικό σύστηµα; Καµµία ουσιαστική πρόβλεψη για όλους αυτούς που για σας είναι ντροπή και είναι ανάξιοι κάθε πρόνοιας και κάθε δικαιώµατος που όλα τα σύγχρονα
κράτη τελικά παρέχουν. Δεν δείξατε βέβαια την ίδια ολιγωρία,
άρνηση και ιδεολογική τύφλωση όσον αφορά την πρόθεση για
κερδοσκοπία. Δώσανε και πήρανε οι απευθείας αναθέσεις σε όλη
τη διάρκεια της πανδηµίας από τη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής, την ίδια γραµµατεία που αν δεν ασχολείται µε
τη στέρηση δικαιωµάτων των κρατουµένων και µε την παραβίαση
των νόµων, ασχολείται µε το µοίρασµα δηµοσίου χρήµατος λες
και είναι δικό της. Θα ήταν πραγµατικά πολύ ωραίο να µπορούσαµε να συζητήσουµε για µεθόδους και τρόπους προκειµένου
να έχουµε στη χώρα αληθινό σωφρονισµό.
Ζητάµε µια πολιτική που θα ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά
και στα τρία επίπεδα και στην πρόληψη και την καταστολή και
την επανένταξη. Γιατί επιτυχηµένη εγκληµατική πολιτική είναι
αυτή που προλαµβάνει, που δεν αφήνει τον ενδεχόµενο παραβάτη να προβεί σε αξιόποινες πράξεις. Και όταν λέµε ότι δεν
αφήνει δεν αναφερόµαστε σε καµµία περίπτωση στην καταστολή
και το φόβο της τιµωρίας µέσω της εφαρµογής του τυπικού κοινωνικού ελέγχου. Άλλο ζήτηµα είναι η πρόληψη. Άλλο ζήτηµα
είναι η καταστολή κι άλλο είναι η επανένταξη. Παρ’ όλα αυτά για
σας φαίνεται πως µόνο η καταστολή µπορεί να έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα και γι’ αυτό βλέπουµε στην πολιτική σας µια αντίληψη σερίφη, λες και είµαστε στην άγρια δύση. Δεν βλέπετε πως
δεν οδηγεί πουθενά αυτή η αντίληψη; Όσο και αν διακηρύσσετε
το δόγµα «νόµος και τάξη» η πραγµατικότητα σας διαψεύδει συνεχώς. Σας διαψεύδει γιατί ούτε αντεγκληµατική πολιτική έχετε,
ούτε σωφρονιστική. Ούτε σας ενδιαφέρει και να έχετε, στο κάτω
κάτω. Αυτό είναι το ζητούµενο κι αυτό είναι το κακό της υπόθεσης.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω το εξής. Δεν αρκεί κανείς
να γκρινιάζει για τα κακώς κείµενα και να µέµφεται τη στάση των
άλλων ιδιαίτερα όταν έχει περάσει από θέσεις ευθύνης και τη
διακυβέρνηση της χώρας. Δεν αρκεί να µην έχει κάνει κανείς τα
χειρότερα από ό,τι τα βρήκε για να έχει το δικαίωµα να παριστάνει τον τιµητή. Είστε όλοι υπεύθυνοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ.
Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ερωτώντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
µε µεγάλη νοµίζω πληρότητα έθεσαν τα ζητήµατα, κάποια από
τα οποία δεν απαντήθηκαν καθόλου από τον κ. Οικονόµου και
κάποια απαντήθηκαν προφανώς µε βάση µια επιµονή στην ακολουθούµενη πολιτική από πλευράς της Κυβέρνησης. Εκ των παρόντων ο κ. Καµίνης, έκανε µια έξοχη -λόγω και της εµπειρίας
του, όχι µόνο ως δηµάρχου, αλλά και ως συνηγόρου του πολίτηαναγωγή σε σχέση και µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και τα ζητή-
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µατα που έχουν σχέση µε τη σύµβαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επίσης, και άλλοι εκπρόσωποι κοµµάτων, έθεσαν τα ζητήµατα µε πολύ σωστό τρόπο. Δεν µπορώ ανάµεσα σε αυτούς
να συµπεριλάβω τον κ. Πλεύρη, όχι µε την έννοια της πληρότητας της άποψής του αλλά της απόλυτης εµµονής και επιµονής
πάνω στη γραµµή και στην άποψη την οποία ως Κυβέρνηση
έχετε γι’ αυτό το ζήτηµα.
Θα ξεκινήσω µε δύο θέµατα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε στη σηµερινή συζήτηση και στα οποία δεν χωράει διαφορετική ερµηνεία. Είναι θέµατα στα οποία όλοι έχουµε εµπειρία
και δεν θα πρέπει να µείνουν σκοτεινά, διότι άκουσα για δεύτερη
φορά να λέτε για χαµηλότερη εγκληµατικότητα το 2019 και το
2020 σε σχέση µε το παρελθόν, στη χαµηλή εγκληµατικότητα.
Και προχθές µας διαβάσατε µια λίστα σχετικά µε κλοπές κ.λπ..
Θα χαιρετίζαµε πάρα πολύ αυτήν την εξέλιξη. -δεν αναφέροµαι στο µεγάλο οργανωµένο έγκληµα- αν δεν γνωρίζαµε όλες και
όλοι ότι είµαστε στην πανδηµία που ο κόσµος ήταν κλεισµένος
σπίτι του. Με συγχωρείτε! Και λιγότερα ατυχήµατα έγιναν και λιγότερα δυστυχήµατα στους δρόµους λόγω των περιοριστικών
µέτρων της πανδηµίας. Να µην αναφερόµαστε, λοιπόν σε στοιχεία, σας επαναλαµβάνω, τα οποία δεν δίνουν µία ποιότητα σε
αυτήν την συζήτηση. Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί
απολύτως.
Δεύτερον, δεν διευκρινίστηκε απολύτως, ακόµα και από τον κ.
Καµίνη που είχε την εµπειρία, αλλά δεν ήταν δικός του ρόλος να
το ξεκαθαρίσει, το θέµα της δηµοτικής αστυνοµίας και της στελέχωσης των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Κατά τον κ. Οικονόµου -και εγώ δεν το αµφισβητώ- µε έναν τρόπο υπήρξε αυτή η
διαρροή και έµειναν τα κενά και αυτό το επέρριψε ως ευθύνη
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιος δεν θυµάται σε αυτήν την Αίθουσα ότι είχαν απολυθεί
οι άνθρωποι; Εγώ τότε, το πρώτο εξάµηνο, ήµουν Υπουργός
Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, µε την πρωτοβουλία να
είναι τέσσερα Υπουργεία σε ένα κέλυφος, µε αναπληρωτή
Υπουργό τον κ. Πανούση, που βεβαίως είχε και την πρώτη ευθύνη, αλλά τα γνωρίζω καλά. Μιλάτε για απολυµένους. Ο κ. Μητσοτάκης τότε µε την κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου, ανάµεσα
στις λίστες που είχε δώσει µε τους εκπαιδευτικούς, τις καθαρίστριες, είχε δώσει το σύνολο της Δηµοτικής Αστυνοµίας. Δεν
θυµάµαι πόσοι ήταν. Ενδεχοµένως, δύο χιλιάδες. Αυτούς τους
απολυµένους στο πρώτο εξάµηνο, εν συνόλω -και το γνωρίζετετους επαναφέραµε στις υπηρεσίες τους. Δεν ήταν δυνατό να
επανέλθουν στις υπηρεσίες τους ως δηµοτικοί αστυνόµοι οι κυρίες και οι κύριοι οι οποίοι είχαν απολυθεί. Επειδή υπήρχε κατά
60% µείωση των ΚΑΠ δεν είχαν τη δυνατότητα οι δήµοι να ανταπεξέλθουν. Μπήκε ένα θέµα για το ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να αναστήσουν τη Δηµοτική Αστυνοµία. Και µε αυτό τον
τρόπο -από εκεί και πέρα ο κ. Καµίνης σωστά θέτει τα ζητήµατα, βρέθηκε η λύση την επιβίωσή τους, να πάνε στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Προφανώς δεν είχαν την εκπαίδευση,
αλλά κάποιοι ενσωµατώθηκαν εκεί και για τους άλλους άρχισε
µια κινητικότητα µεσούντων των µνηµονίων προς το σωφρονιστικό σύστηµα που είχε τις µεγαλύτερες ανάγκες και θεωρήθηκε
συγγενές, όµορος χώρος που θα µπορούσαν να δουλέψουν. Να
µην επιµείνω περισσότερο, τα είπε ο κ. Καµίνης.
Άρα, προς θεού, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε
σπασµένα τα πλευρά και σε αυτό το ζήτηµα; Τους είχατε απολύσει να µην υπάρχουν καθόλου. Η Δηµοτική Αστυνοµία δεν
υπήρξε από εκεί και ύστερα, ούτε είχατε επαναπροσλάβει στα
µεγάλα κενά των οργανικών θέσεων που υπήρχαν στα σωφρονιστήρια.
Μην χρησιµοποιείτε, λοιπόν, επιχειρήµατα για τα οποία εδώ
ήµασταν, εδώ είναι η ελληνική κοινωνία, εδώ είναι οι άνθρωποι
που µας ακούνε τώρα, οι δηµοτικοί αστυνόµοι. Είναι γνωστά.
Βρείτε άλλα επιχειρήµατα, βρείτε άλλα όπλα, ενδεχοµένως να
έχετε, να µας µεταπείσετε στην κριτική την αυστηρή, η οποία
ασκείται.
Έρχοµαι στην ουσία της πολιτικής σας για την οποία έχουµε
µιλήσει κατά καιρούς και στα επιµέρους νοµοσχέδια, τα οποία
έχουν έρθει εδώ. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε
µια σαφή πολιτική στην οποία µερικοί µάλιστα Υπουργοί σε συ-
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ζητήσεις που έχουµε κάνει εδώ µε απόλυτη σαφήνεια αναφέρονται. Ο κ. Πλεύρης εµµέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε σε αυτό.
Αποσυµφόρηση όχι, νέες φυλακές για όσους επιπλέον κρατούµενους προκύψουν σε αυτό το κοινωνικό σύνολο που και δηµογραφικά µειώνεται. Αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι σε κόντρα µε
όλες τις πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ πολύ προ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εφεύρηµα του ΣΥΡΙΖΑ
και του Παρασκευόπουλου η άποψη της αποσυµφόρησης. Δείτε
τη σειρά των νοµοθετηµάτων της τελευταίας τριακονταετίας, των
αλλεπάλληλων νοµοθετηµάτων, δείτε αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως και από τη Βουλευτή του ΜέΡΑ25 και τον κ. Καµίνη
το πώς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η ευρωπαϊκή έννοµη τάξη σπρώχνει προς την κατεύθυνση της αποσυµφόρησης βεβαίως µέσα
από ρήτρες, µέσα από προϋποθέσεις, µέσα από προβλέψεις για
την επανένταξη. Εσείς κινείστε απέναντι, αντίθετα, έξω από το
κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης και σε αυτόν τον τοµέα. Η µια
πλευρά είναι αυτή, την οποία την έχετε σταθερά.
Δεύτερη πλευρά την οποία έχετε σταθερά, το έχουµε πει
τόσες φορές, είναι η πολιτική του «Εξάρχεια παντού», θα καταντήσει στο τέλος ανέκδοτο. Όσο ήµασταν µεν κυβέρνηση, ο κ.
Μητσοτάκης που είχε ζητήσει πέντε φορές, αν δεν κάνω λάθος,
να γίνει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό οι τρεις φορές ήταν
για το ίδιο θέµα και επαναλαµβανόταν εδώ µία συζήτηση για το
πώς τα Εξάρχεια και οι καταλήψεις αποτελούν το πλήγµα, αποτελούν το όνειδος, τη µη δηµοκρατική λειτουργία, πρέπει να εκκαθαριστεί το ζήτηµα γύρω από αυτό. Προφανώς παίχτηκε και
ένα µεγάλο πολιτικό επικοινωνιακό παιχνίδι.
Δεν είναι πολιτική δικιά σας, έχει έρθει απ’ έξω. Τζουλιάνι, ξέρετε την πολιτική «σπασµένα τζάµια»; Έτσι είχε ονοµαστεί η πολιτική του Τζουλιάνι, του δηµάρχου της Νέας Υόρκης. Τι
εννοούσαν τότε εκεί; Είναι αντίστοιχο, όπως εµείς λέµε εδώ ότι
εσείς εννοείτε ότι είναι ένα τσιγάρο δρόµος από το να πέσει µια
πέτρα σε µία διαδήλωση -κατακριτέο προφανώς- µέχρι την τροµοκρατία ότι αυτό διανύεται εύκολα και άρα αντιµετωπίζοντας
τον µεν θα αντιµετωπίσουµε στο µέλλον και τους δε οι οποίοι θα
εξελιχθούν έτσι, εντελώς λάθος προφανέστατα και δεν έχει επιβεβαιωθεί κιόλας. Ο Τζουλιάνι, λοιπόν, ο οποίος ήταν ο πρωτοµάστορας αυτών των ιδεών, γι’ αυτό λέγανε ήταν η πολιτική των
σπασµένων τζαµιών, ήταν εάν έσπαγαν τίποτα µαύροι ή Πορτορικανοί και άλλοι στην Νέα Υόρκη ένα τζάµι σε µια διαδήλωση,
σε µη διαδήλωση ή για να βρούνε την πρέζα τους ή οτιδήποτε
αυτό ήταν τεκµήριο που έφτανε µέχρι τις ακραίες κακουργηµατικές πράξεις. Από εκεί βγήκε η στρατηγική του νόµου και της
τάξης και της καµµίας ανοχής, η στρατηγική της καµµίας ανοχής
βγήκε από εκεί.
Όλη αυτή η στρατηγική -σας βλέπω στα µάτια- κατέρρευσε
στη Νέα Υόρκη, στην Αµερική, σε όλο τον κόσµο. Αυτά γίνονταν
πριν είκοσι χρόνια. Είναι για εγχειρίδια. Δεν έχουν σχέση µε την
πραγµατικότητα. Και πρέπει να το γνωρίζετε, διότι είστε παλιοί
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι το δεύτερο.
Η τρίτη εµµονή σας, η οποία δείχνει ακριβώς και τον τρόπο σε
σχέση µε τους ανθρώπους, είναι να µην αποδέχεστε, παρά µόνο
θεωρητικά, ότι οι κρατούµενοι εκεί είναι κρατούµενοι µετά από
δικαστικές αποφάσεις, από τους οποίους αφαιρείται η ελευθερία
και µόνο και όχι τα υπόλοιπα δικαιώµατα, αλλά να τους θεωρείτε
υποδεέστερους πολίτες και να µην παίρνετε τα αναγκαία µέτρα,
να υπονοµεύετε τα µέτρα επανένταξης απολύτως.
Και έρχοµαι σε ένα καίριο ερώτηµα, που αφορά εσάς τους δύο
και προσωπικά και εννοώ µε βάση την κυβερνητική σας θέση.
Πώς αποδεχθήκατε αυτήν την -επιτρέψτε µου- πολιτική πατέντα
και µέσα από ένα δικαιικό σύστηµα προοδευτικό στην Ελλάδα το έχω πει πολλές φορές- και µέσα από ένα σωφρονιστικό κώδικα, ο οποίος επίσης είναι σε σωστή κατεύθυνση και ο οποίος
µάλιστα βγήκε από οµόφωνες αποφάσεις;
Πώς δεχθήκατε να αναλάβετε αυτό τον ρόλο, δηλαδή να γίνει
ένα υπουργείο µέσα στο υπουργείο σας; Γιατί περί αυτού πρόκειται, µε εκατόν πενήντα οργανικές θέσεις. Και διαχειρίζεστε ζητήµατα, τα οποία -επιτρέψτε µου να σας πω- είστε παντελώς
άσχετοι, όχι ως επιστήµονες. Και ο κ. Τσιάρας είναι γιατρός, που
είναι Υπουργός Δικαιοσύνης και θα είχε το σωφρονιστικό. Δεν
εννοώ αυτό. Είστε παντελώς άσχετοι µε την έννοια της δοµής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της υπηρεσίας σας, της κατεύθυνσης της αστυνόµευσης, της καταστολής.
Έχει µια κατεύθυνση το Υπουργείο σας. Πως µπορείτε στο
πλαίσιο αυτής της αντίληψης, να απαντήσετε εδώ; Και δεν είναι
τυχαίο ότι δεν απαντήσατε ακόµα και στα γραπτά τα οποία διάβασε επί ώρες ο κ. Οικονόµου, στις ανάγκες για επιπλέον γιατρούς, για επιπλέον κοινωνικούς λειτουργούς, για επιπλέον
κέντρα απεξάρτησης, για επιπλέον εκπαιδευτικές µονάδες, για
επιπλέον µέτρα για την επανένταξη. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο
πυρήνας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου δύο τρία λεπτά ακόµα.
Αυτός θα έπρεπε να είναι ο πυρήνας της απάντησής σας. Θα
µπορούσατε να είστε και οι δύο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Υπουργός και Αναπληρωτής. Γι’ αυτό σας λέω ότι δεν είναι θέµα
επαγγέλµατος το οποίο κάνετε. Δεν µπορεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη -ή όπως αλλιώς επί της ουσίας, ας πούµε,
περνάει στη συνείδηση του κόσµου- να κάνει αυτή την πολιτική.
Δεν γίνεται.
Κλείνετε δύο χρόνια, αποτιµήστε το. Πείτε το προς τον Πρωθυπουργό, όπως το είπατε πολύ γρήγορα για τη µεταναστευτική
πολιτική, που σας είχαν φέρει και έγινε ιδιαίτερη δοµή. Διότι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει άλλες ισορροπίες. Ο κ. Πλεύρης το
ξέρει άριστα. Έχει άλλη κουλτούρα αντιµετώπισης αυτών των
θεµάτων, άλλη πολιτική διάσταση στα ζητήµατα που πρέπει.
Εσείς φέρνετε συνεχώς νοµοσχέδια τα οποία περνάτε, σας τα
περνάνε, όπως κόψιµο των αδειών, κόψιµο αγροτικών φυλακών,
υπονόµευση της επανένταξης. Κι όλα αυτά προς τι; Για µια αυστηροποίηση. Ωραία!
Και έρχοµαι στην κατακλείδα. Θα πάµε στο οργανωµένο έγκληµα, σ’ αυτό που γίνεται έξω στη χώρα µας. Άλλοι λένε ότι ξεκίνησε το 2017. Ξεκίνησε πολύ πιο πριν µε τις αλλεπάλληλες
δολοφονίες. Ποτέ δεν θα πω εγώ «ξεκαθάρισµα λογαριασµών».
Είναι αντιδραστική νοοτροπία και ορολογία αυτή. Μιλάµε για ανθρώπους, για θύµατα, για θύτες, για άλλους ανθρώπους οι
οποίοι µπορεί να είναι παρόντες ή παρούσες µια οποιαδήποτε
στιγµή που παίρνει σάρκα και οστά αυτός ο αιµατοβαµµένος κύκλος και να έχουµε θύµατα.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Το ξεκαθάρισµα λογαριασµών, που
το γράφουν και διάφοροι δηµοσιογράφοι, πρόθυµοι να παράγουν µια ιδεολογία γύρω από αυτά τα ζητήµατα, ξέρετε πού καταλήγει; Στο «άφησέ τους, κάποια στιγµή θα τελειώσουν» και
είναι λάθος, κύριε Πλεύρη και το ξέρετε. Κάποια στιγµή θα τελειώσουν. Πόσοι είναι; Σαράντα, πενήντα κάπου στη χώρα; Οι
µεν θα φάνε τους δε, τελειώσαµε.
Πώς διαπαιδαγωγούµε την κοινή γνώµη που αισθάνεται την
ανασφάλεια στην οποία αναφέρθηκαν και ο κ. Σπίρτζης και άλλοι
συνάδελφοι;
Είναι κύκλος αίµατος για µεγάλα συµφέροντα, για νύχτα, για
τράφικινγκ, για τεράστια ποσά, για λέσχες, για πετρέλαια, για
µία σειρά από µεγάλες κερδοφόρες καταστάσεις και προφανώς
πρόκειται για µία πολυπλόκαµη -το λέω από Βήµατος της Βουλής- και πολύχρονη διαδικασία.
Επιτρέψτε µου να σας κοιτάξω στα µάτια, κύριε Οικονόµου και
κύριε Χρυσοχοΐδη. Και ο µεν και ο δε είστε για είκοσι χρόνια, επιχειρησιακά ή πολιτικά, µέσα στην Αστυνοµία σε κεντρικούς ρόλους. Δεν υπαινίσσοµαι -δεν θα το έκανα ποτέ από Βήµατος της
Βουλής- ότι ξέρετε και τα πρόσωπα και τα πράγµατα αυτού του
κύκλου αίµατος. Εννοώ, όµως, σαφώς ότι ξέρετε απολύτως το
εύρος, τις διασυνδέσεις, την επικινδυνότητα, το βάθος, την επίδραση, την επιρροή στους θεσµούς, όπως είπατε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Διότι εγώ το συνυπογράφω αυτό µε τον κ. Σπίρτζη, που είπε
ότι είναι σε εσάς το «µπαλάκι» να θέλετε να πείτε πώς επηρεάζουν.
Δεν είναι απλό ξεκαθάρισµα ανάµεσα σε πρόσωπα και σε µικροοµάδες. Έχουν σχέση προφανέστατα µε µεγάλα ή πολύ µεγάλα συµφέροντα και µε διακλαδώσεις που τραυµατίζουν,
υπονοµεύουν, δηλητηριάζουν και δηµιουργούν κλίµα αποσταθεροποίησης σε όλη την ελληνική κοινωνία και τη δηµοκρατία. Το
λέω από Βήµατος της Βουλής. Σας κοιτάω στα µάτια. Ξέρετε
πόσο βαθιά είναι η υπόθεση.
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Επίσης, ξέρετε ότι ο κ. Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός
όταν του είχαν πάει την περίφηµη έρευνα της ΕΥΠ που εξελισσόταν -µάζευαν στοιχεία από το ’16, ’17, ’18, δεν ξέρω ακριβώςέδωσε εντολή την ίδια στιγµή να πάνε όλα στον εισαγγελέα και
να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, έτσι ώστε τα αποστήµατα
να αντιµετωπιστούν. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Τέσσερις
τουλάχιστον είναι θύµατα απ’ αυτούς που είχαν φανερωθεί σε
διαρροές στον Τύπο ότι ήταν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Τι
κάνετε; Τι κάνουµε; Τι κάνει το πολιτικό σύστηµα; Είναι καίρια
αυτά τα ερωτήµατα. Σας τα λέω πολιτικά, τα λέω πολιτικά προς
την Κυβέρνηση, το αντιλαµβάνεστε. Αλλά, είστε οι κατάλληλοι
άνθρωποι µε την έννοια που σας είπα, διότι είστε παρόντες στα
τεκταινόµενα επί είκοσι χρόνια και πλέον σε όλες τις εξελίξεις
στα θέµατα ασφάλειας της χώρας, για να µπορέσετε από την
πλευρά σας -διότι είναι και η δικαιοσύνη- να κινητοποιήσετε
αυτές τις δυνάµεις για να αντιµετωπιστούν αυτά τα ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Υπουργός.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Υποθέτω δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι διεξήχθη σήµερα ένας
αρκετά ουσιώδης διάλογος σχετικά µε το σωφρονιστικό σύστηµα στη χώρα µε αφορµή την ερώτηση των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά και την παρουσίαση της σωφρονιστικής µας πολιτικής
που έκανε ο κ. Οικονόµου, αλλά ταυτόχρονα κοιτώντας µε
«γυµνό µάτι» την πραγµατικότητα των ελληνικών φυλακών σήµερα σε σχέση µε το χθες, η διαφορά είναι τόσο µεγάλη που
πραγµατικά µπορεί κανείς να βγάλει πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα πώς µια πολιτική, µια δουλειά που γίνεται κάθε µέρα και
χτίζεται µε άξονα την ασφάλεια των φυλακών, τα δικαιώµατα των
κρατουµένων, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων αποδίδει καρπούς.
Θα ήθελα να πω στην Αντιπολίτευση για όλα αυτά που άκουσα,
κυρίως για το θέµα της ένταξης, ότι για να κάνεις ένταξη πρέπει
να έχεις φυλακές. Αν έχεις ιδρύµατα διεύθυνσης του εγκλήµατος
δεν κάνεις ένταξη. Έχουµε ζήσει τα προηγούµενα χρόνια καταστάσεις µε ανθρωποκτονίες, µε φυλακές οι οποίες δεν λειτουργούσαν ως σωφρονιστικά καταστήµατα, όπως ο Κορυδαλλός. Ας
εκτιµήσουµε όλοι µαζί αυτά τα βήµατα που έχουν γίνει, χωρίς να
παραγνωρίζουµε µια σειρά από προβλήµατα που εντοπίζουν και
διεθνείς οργανισµοί σχετικά µε τις συνθήκες, τις υποδοµές και
λοιπά.
Ωστόσο, πέρα από την αναφορά στα σωφρονιστικά ιδρύµατα
και τη σωφρονιστική πολιτική, ακούστηκαν εδώ µέσα και απόψεις
που αφορούσαν ευρύτερα τα ζητήµατα της ασφάλειας, της αντεγκληµατικής πολιτικής, ζητήµατα των ηµερών και πιστεύω ότι
ήταν θετικό το ότι ακούστηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης που βάλανε αυτά τα θέµατα
µε αφορµή τη σηµερινή ερώτηση.
Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση για την ασφάλεια, την προστασία των πολιτών, χωρίς αστερίσκους, όπως γινόταν τα προηγούµενα χρόνια, είναι ένα βήµα µπροστά για τη δηµοκρατία. Πριν
από δύο-τρία χρόνια αυτό δεν ήταν κοινός τόπος. Είναι πραγµατική κατάκτηση της δηµοκρατίας ότι το Κοινοβούλιο οµονοεί
στην αναγνώριση της ασφάλειας ως καθολικού δικαιώµατος, ως
βασικής προϋπόθεσης, ως αγαθού που το οργανωµένο κράτος
είναι υποχρεωµένο να εξασφαλίζει στους πολίτες.
Ανησυχεί, λοιπόν, ένα µέρος της Αίθουσας αυτής για την
άνοδο της εγκληµατικότητας. Επίσης, υπάρχει µια σύγχυση, θα
έλεγα. Συνδέεται ευθέως το αυξηµένο αίσθηµα ανασφάλειας
που καταγράφεται στις δηµοσκοπήσεις µε αυτή τη φερόµενη
άνοδο της εγκληµατικότητας. Επιπλέον, υπάρχει µια παρερµηνεία ότι η Κυβέρνηση απέτυχε διότι επενδύει -το ακούσαµε από
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τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ- στην πάταξη των
κοινωνικών αγώνων και την καταστολή αντί να ασχολούµαστε µε
το έγκληµα.
Ας τα πάρουµε λοιπόν ένα-ένα. Αύξηση της εγκληµατικότητας
δεν υπάρχει. Το ξαναλέω. Αύξηση της εγκληµατικότητας δεν
υπάρχει. Άκουσα τον κ. Βούτση που είπε για τον COVID -και είναι
σωστό- αλλά παρά τον COVID έχουµε και φέτος πολύ µειωµένα
στοιχεία εγκληµατικότητας στις ανθρωποκτονίες, στις ληστείες,
στις κλοπές, στα πιο σηµαντικά αδικήµατα.
Καταθέτω τα στοιχεία στην Βουλή για ενηµέρωσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εγκληµατικότητα είναι φυσικά οι ανθρωποκτονίες, οι ληστείες
οικιών, οχηµάτων, οι διαρρήξεις, η διακίνηση ναρκωτικών. Σε όλα
αυτά στο πεντάµηνο του 2021 σε σχέση µε το 2020 υπάρχει µια
µείωση από 10% ως 40% αντιστοίχως, στην Αθήνα και στην επικράτεια.
Τι υπήρξε, όµως, και πυροδότησε φόβο και ανησυχία; Υπήρξε
η βαρβαρότητα στα Γλυκά Νερά και ο κύκλος αίµατος των µπράβων. Στα Γλυκά Νερά έγινε κάτι σπάνιο, σχεδόν ανήκουστο για
τα ήθη µας. Γι’ αυτό σοκάρει, γι’ αυτό συγκλονίζει. Στραγγάλισαν
µάνα µπροστά στο µωρό της. Μάς εξοργίζει, µάς στοιχίζει, µάς
ξεπερνά αλλά είναι µοναδικό. Όσο κι αν φοβίζει, όσο και αν ανησυχεί, είναι µοναδικό. Φυσικά τους δράστες τους ερευνά, τους
ψάχνει και τους αναζητά µέσα από την έρευνα η Αστυνοµία, µε
σύστηµα, µε πείσµα. Δεν µιλάµε, όµως, γι’ αυτό τώρα εδώ. Άρα,
το έγκληµα στα Γλυκά Νερά ενώ είναι πηγή ανησυχίας και αισθήµατος ανασφάλειας, δεν µεταφράζεται αυτόµατα σε άνοδο της
εγκληµατικότητας.
Οι µπράβοι περιοδικά λύνουν τους λογαριασµούς τους, το
2007, το 2012, το 2017, το 2018, το 2021. Σας θυµίζω ότι το 2018
είχαµε επτά αλληλοεκτελέσεις µπράβων. Και δεν το λέω ούτε
µοιρολατρικά ούτε σαν θεατής. Πρέπει να σταµατήσουµε αυτήν
την κλιµάκωση που είναι επικίνδυνη και ανησυχητική. Θα επανέλθω σ’ αυτό. Πάντως είναι ξεκαθάρισµα. Δεν είναι γενικό φαινόµενο που αφορά τη ζωή ή την περιουσία του πολίτη.
Συµπέρασµα µε τα Γλυκά Νερά και µε τους µπράβους δεν ανεβαίνει η εγκληµατικότητα. Ανεβαίνει η εγκληµατοφοβία, η ανησυχία των ανθρώπων, το αίσθηµα ανασφάλειας. Δεν το υποτιµώ
καθόλου, ίσα-ίσα το αντίθετο. Άλλο όµως εγκληµατοφοβία και
άλλο εγκληµατικότητα. Οι δηµοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό το
αίσθηµα ανησυχίας µε ακρίβεια. Το επικαλείστε και εσείς, το
αποδέχοµαι. Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ αµφισβητεί σε άλλα τις δηµοσκοπήσεις και κάνει προτάσεις - παραστάσεις στην Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
Άρα, ο ισχυρισµός αυτός δεν προκύπτει. Υπάρχει µία σύγχυση
µεταξύ εγκληµατοφοβίας και εγκληµατικότητας. Και όπως σας
απέδειξα η εγκληµατικότητα µειώνεται, δεν αυξάνεται. Ενώ η εγκληµατοφοβία αυξάνεται ακριβώς λόγω αυτών των ειδικών γεγονότων.
Ας πάµε σε ένα άλλο ζήτηµα, το άκουσα προηγουµένως.
Υπάρχει µεγάλη ενασχόληση της αστυνοµίας και της Κυβέρνησης µε τις κοινωνικές συναθροίσεις και τις πορείες µε αποτέλεσµα να ασχολείται πάρα πολύ µε αυτές και ταυτόχρονα ασχολούµαστε πάρα πολύ µε τις οµάδες προστασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν και
ένεκα του γεγονότος αυτού υπάρχει παραµέληση των γειτονιών,
των πόλεων και της εγκληµατικότητας.
Κατ’ αρχάς θέλω να σας πω για διόρθωση σε αυτού που ακούστηκε ότι αυτή τη φορά αυτοί που θα προσληφθούν ως ειδικοί
φρουροί για την πανεπιστηµιακή αστυνοµία θα είναι πτυχιούχοι.
Πιστεύω θα είναι πτυχιούχοι πάνω από 80%. Για πρώτη φορά λαµβάνεται ως κριτήριο δηλαδή µε µοριοδότηση η κατοχή πτυχίου.
Δεύτερον, φοβάµαι ότι µε σπουδή εγκλωβίζονται ορισµένοι σε
σύνθηµα αµφιθεάτρου. Και να σας δώσω στοιχεία για να κρίνετε.
Επειδή κάποια στιγµή πριν λίγο καιρό κατηγορούσατε την Κυβέρνηση για χούντα και ότι απαγορεύει τις συγκεντρώσεις, να
σας πω ότι κάθε µήνα γίνονται επτακόσιες συγκεντρώσεις, είκοσι
τρεις την ηµέρα για την ακρίβεια.
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Να σας δώσω λοιπόν στοιχεία να µπορέσετε να βγάλετε και
εδώ τα σωστά πολιτικά συµπεράσµατα και κατ’ επέκταση τα επιχειρησιακά. Στις εκατό εργατοώρες της Αστυνοµίας σε ένα τυπικό µήνα µε επτακόσιες συναθροίσεις το µήνα, οι 4,6
εργατοώρες αφιερώνονται στις συναθροίσεις. Οι 67,4 εργατοώρες αφιερώνονται στην αστυνόµευση και το έγκληµα, ενώ οι υπόλοιπες σε διοίκηση, φύλαξη στόχων κ.λπ.. Επαναλαµβάνω ότι οι
67,4 εργατοώρες είναι για περιπολίες όλη την ηµέρα, σε εµφανή
αστυνόµευση στις γειτονιές, σε καταδιώξεις και συλλήψεις κακοποιών και 4,6 ώρες για να περιφρουρηθεί το δικαίωµα της διαµαρτυρίας σε επτακόσιες συναθροίσεις το µήνα, κάτι
περισσότερο από είκοσι τρεις συναθροίσεις την ηµέρα, όπως
σας είπα.
Προκύπτει λοιπόν αβίαστα ότι ο πολιτικός συσχετισµός αυτός
δεν µπορεί να τεκµηριωθεί. Καταρρίπτεται από την πραγµατικότητα του αστυνοµικού έργου.
Παρεµπιπτόντως θέλω να σας πω για λόγους διαφάνειας ότι
τα στοιχεία του αστυνοµικού έργου δηµοσιεύονται κάθε εβδοµάδα αναλυτικά και καλό θα είναι να τα µελετάτε πριν καταλήξετε σε συµπεράσµατα.
Συνοψίζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Η εγκληµατικότητα µειώνεται από 10% έως 40% ανά περίπτωση. Αυξάνεται
µόνο σε παραχαράξεις, πλαστά χαρτονοµίσµατα, απάτες σε σπίτια λόγω πανδηµίας. Η Αστυνοµία ασχολείται µε το 70% του χρόνου της και των δυνάµεών της µε το έγκληµα, όχι µε τα
πανεπιστήµια και τις συναθροίσεις. Η εγκληµατοφοβία αυξήθηκε
για συγκεκριµένους λόγους συγκυριακούς. Αν θέλουµε λοιπόν
σοβαρή συζήτηση για την ασφάλεια και την προστασία αυτή είναι
η κατάσταση, αυτή είναι η βάση συζήτησης. Και έχουµε πολύ σοβαρά θέµατα να λύσουµε και έρχοµαι τώρα σε αυτά.
Το πιο επικίνδυνο είναι το οργανωµένο έγκληµα. Δεν πρόκειται
για πέντε συµµορίες µπράβων που αλληλοσκοτώνονται κατά διαστήµατα. Σιγά, σιγά αυτή η κατηγορία εγκλήµατος παίρνει χαρακτηριστικά οργάνωσης µε ιεραρχία, σχεδιασµό και χρήµα. Και σε
ορισµένους τοµείς διεθνοποιείται, γεγονός που αυξάνει επιθετικά τους κινδύνους. Είναι ένα διεθνές πρόβληµα. Ασχολείται ο
ΟΗΕ, ασχολείται συστηµατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολείται
συστηµατικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολείται ακόµα
πιο εξειδικευµένα η Europol.
Μην κάνετε, λοιπόν, πως δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ για τους
θεσµούς, τι κίνδυνοι υπάρχουν, λες και είστε κάποιοι που ήρθατε
από το φεγγάρι, εµφανιστήκατε εδώ. Κυβερνούσατε επί πέντε
χρόνια. Σχεδόν πέντε χρόνια κυβερνούσατε. Δεν ξέρω τι κάνατε
όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτηµα το συγκεκριµένο. Δεν έχω δει
να κάνετε κάτι, όπως δεν κάνατε τίποτα για την Αστυνοµία. Δεν
αγοράσατε ούτε ένα αυτοκίνητο. Δεν αγοράσατε ούτε ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπήρχαν δέκα έξι χιλιάδες αλεξίσφαιρα γιλέκα ληγµένα. Πολλά δεν έγιναν και καλούµαστε αυτήν τη στιγµή
να ανασυντάξουµε και το κάνουµε. Μην παριστάνετε, λοιπόν,
τους ανήξερους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Είναι, λοιπόν, ένα διεθνές πρόβληµα. Και για να µην φτάσουµε
ακριβώς να επηρεάζουν τους θεσµούς αυτά τα φαινόµενα, πρέπει να πάρουµε τώρα µέτρα. Γι’ αυτό πήγα στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου µε στοιχεία για την εξέλιξη και τη διάρθρωση του
εγκλήµατος. Χρειάζεται συντονισµός των υπηρεσιών. Χρειάζονται οριζόντιες συνεργασίες στο κράτος, για να σταµατήσει αυτό
το φαινόµενο. Η Αστυνοµία έχει ήδη αναδιοργανώσει τα δικά της
σχέδια.
Δεν κοιτάµε τις δολοφονίες ως θεατές ούτε διαπιστώνουµε ως
αναλυτές την περιοδικότητα του φαινοµένου. Ανησυχούµε ιδιαίτερα, επιθυµούµε το συντονισµό, αλλά, παράλληλα, ανασυντάσσουµε τις δυνάµεις και ήδη έχουν αρχίσει ενέργειες µε πολλές
έρευνες, µε συλλήψεις και προσαγωγές σε όλα τα σηµεία εκείνα
που φαίνεται ότι µπορεί να αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες. Τα πολλά λόγια περιττεύουν. Θα κριθούµε σύντοµα από τα
αποτελέσµατα.
Η πανδηµία αναποδογύρισε την κοινωνία και υποχρέωσε την
Αστυνοµία να αστυνοµεύει τους πολίτες. Έπρεπε να το κάνουµε
µε φθορά και κόπο. Βγαίνοντας από αυτόν τον εφιάλτη, θα
έχουµε, όπως σε όλο τον κόσµο, νέα φαινόµενα να αντιµετωπίσουµε, µια νέα πραγµατικότητα, νέες µορφές εγκληµατικότητας
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και έξαρση κυρίως στις ψηφιακές µορφές. Ήδη για το σκοπό
αυτό από τις αρχές Μαΐου και µέχρι τέλος Ιουνίου στην Αθήνα
εκπαιδεύεται και προετοιµάζεται το σύνολο των επιχειρησιακών
αστυνοµικών µονάδων. Πάνω από επτά χιλιάδες ένστολοι εκπαιδεύονται σε µια σειρά από τέτοια ζητήµατα που ανάγονται στην
εκπαίδευση των νέων φαινοµένων εγκληµατικότητας, για τα
οποία πρέπει να προετοιµαστούµε. Προνοούµε, έχουµε σχέδιο
και προχωράµε.
Τα στοιχεία µας επιβεβαιώνουν, αλλά δεν υπάρχει εύκολο
έργο. Δεν στεκόµαστε στις επιτυχίες. Όσο η κανονικότητα θα
επανέρχεται, τόσο θα έχουµε νέες προκλήσεις, θα έχουµε αυξηµένες απαιτήσεις των πολιτών και δικαιολογηµένες ενστάσεις
στο κάθε παραπάτηµα. Για την Κυβέρνηση η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ένα προεκλογικό αφήγηµα ούτε ευκαιριακή δηµαγωγία. Είναι θεµελιακό δικαίωµα των πολιτών και χωρίς αυτό
κανονική ζωή δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέχρι σήµερα για περισσότερες
από έξι φορές, αν θυµάµαι καλά, η Αντιπολίτευση µας συγκάλεσε
εδώ µέσα στη Βουλή για αστυνοµοκρατία, αυθαιρεσία, περιορισµό συνταγµατικών δικαιωµάτων, υπέρµετρη βία, κατάργηση
των πανεπιστηµιακών ελευθεριών. Κάθε φορά όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας. Σας παρακαλώ
θερµά.
Κάθε φορά οι ισχυρισµοί κατέπεσαν στην πράξη, αποδείχθηκαν έωλα συνθήµατα άλλων εποχών ή άτοπες γενικεύσεις µεµονωµένων περιστατικών.
Δεν επεκτείνοµαι, γιατί θέλω να χαιρετίσω και πάλι το γεγονός
ότι στα δύο χρόνια της διακυβέρνησης είναι η πρώτη συζήτηση
που κάνουµε εδώ ουσιωδώς για την εγκληµατικότητα, έστω µε
αφορµή ερώτηση που αφορούσε το σωφρονιστικό σύστηµα. Επιτέλους, αναγνωρίζετε ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν για την
ασφάλειά τους δεν είναι, όπως έλεγαν κάποιοι, οι «κυρ-Παντελήδες», δηλαδή οι µικροαστοί, οι συντηρητικοί, όπως άκαρδα και
άστοχα χαρακτηρίζονταν από κάποιες πλευρές εδώ µέσα.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, κάνατε όντως ένα βήµα
µπροστά σήµερα, αλλά και πάλι δύο βήµατα πίσω µε την παρέµβασή σας. Δεν κάνει νόηµα και δεν βγαίνει άκρη πολλές φορές
µε όσα λέτε και όσα ακούµε.
Πριν από λίγους µήνες διαδηλώνατε εδώ στις γειτονιές της
Αθήνας µε πανό «Έξω οι µπάτσοι από τις γειτονιές». Τώρα ακριβώς τι λέτε; «Έξω οι κλέφτες από τις γειτονιές»; Αποφασίστε και
πείτε µας.
Μας ζητάτε να διαλύσουµε τη ΔΡΑΣΗ, µια υπηρεσία της Αστυνοµίας, δηλαδή. Υποσχεθήκατε µάλιστα να τη διαλύσετε, όταν
επανέλθετε στη διακυβέρνηση. Πολύ ωραία! Να πάτε, λοιπόν,
στις εγκληµατογόνες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, να πείτε
αυτά τα πράγµατα που λέτε εδώ στους πολίτες, που καθηµερινά
βλέπουν τη ΔΡΑΣΗ να περιπολεί και πολλές φορές να καταδιώκει
και να συλλαµβάνει κακοποιούς.
Επανέρχοµαι στις γειτονιές µε στοιχεία σύγκρισης πενταµήνου. Στο πεντάµηνο 2020 µε 2021 στις ληστείες µείωση 35%, στις
κλοπές µείωση 21%, στις κλοπές οχηµάτων µείωση 10%. Και να
σηµειωθεί, προσέξτε, πως τα στοιχεία του 2020 ήταν, όπως πολύ
σωστά είπε ο κύριος Πρόεδρος, µειωµένα, λόγω καθολικού αυστηρού lockdown Απριλίου και Μαΐου.
Για το ίδιο διάστηµα, στα Εξάρχεια, τα οποία όλοι γνωρίζουµε
τι ήταν και πώς είναι σήµερα, µία φιλήσυχη γειτονιά, που την χαίρονται τα παιδιά των κατοίκων της περιοχής, στον Άγιο Παντελεήµονα, στον Κολωνό, στην Κυψέλη, στην Οµόνοια, στα
Πατήσια, στο Σύνταγµα, στην Ακρόπολη: µείωση στις κλοπές
37% και στις ληστείες 17%.
Δεν θα συνεχίσω. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα καταθέσω στη
Βουλή περαιτέρω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς τον κόσµο τον πονάµε. Κατανοούµε την ασφάλεια που φούντωσε στην πανδηµία, σεβόµαστε το αλάφιασµα και τους φόβους που γεννιούνται στην
ανθρώπινη ψυχή. Ναι, τα σεβόµαστε και φτιάχνουµε πολιτικές
επάνω σε αυτά τα αισθήµατα των ανθρώπων και τις πραγµατικές
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τους ανάγκες. Δουλεύουµε να απαλύνουµε τους φόβους και να
επουλώσουµε σιγά-σιγά τα τραύµατα της πανδηµίας και να γεννήσουµε ελπίδα. Πάντως, καριέρα στους φόβους και καλλιέργεια
στην ανασφάλεια δεν κάνουµε.
Και για να ολοκληρώσω, αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, είστε ακόµη περήφανοι για τον νόµο Παρασκευόπουλου;
Ασχολούµαι σήµερα το πρωί µε µία υπόθεση και θέλω να σας
την πω, είναι πολύ ενδεικτική.
Υπάρχει ένας Αλβανός κακοποιός και το «Αλβανός» δεν το λέω
µε τη ρατσιστική έννοια, λέω την εθνική του καταγωγή και τίποτε
άλλο, για να προσδιορίσω πού αναφέροµαι. Υπάρχει λοιπόν ένα
κακοποιός ο οποίος το 2015 φυλακίστηκε µε κάτι λιγότερο από
δεκαπέντε χρόνια φυλακή.
Αυτός ο κακοποιός βγήκε από τη φυλακή, µπήκε τον Φεβρουάριο του 2015 και βγήκε από τη φυλακή 12 Αυγούστου του 2019,
δηλαδή, τέσσερις ηµέρες µετά τις εκλογές µε τις ευεργετικές
διατάξεις Παρασκευόπουλου. Στις 5 Αυγούστου, δηλαδή είκοσι
ηµέρες µετά, κάνει ληστεία µε απόπειρα φόνου.
Τον Φεβρουάριο του 2020 ο συγκεκριµένος καταδιώκεται από
την Αστυνοµία µε µία άλλη δική του συµµορία και πυροβολεί για
να σκοτώσει αστυνοµικούς. Είναι καταζητούµενος αυτή τη
στιγµή για απόπειρα φόνου µε ληστεία. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις είναι; Μόνο στη Διεύθυνση ΥΔΕΖΙ εδώ στην Αττική και
µόνο στο τµήµα κλοπών και διαρρήξεων, που αφορά τους κλέφτες και τους διαρρήκτες, είναι εκατόν δεκαεπτά περιπτώσεις
την τελευταία διετία -εννοώ έως ότου έληξε ο νόµος Παρασκευόπουλου- και όλοι αυτοί είναι έξω. Και όλοι αυτοί επαναλαµβάνουν
τα άγρια εγκλήµατα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας και εναντίον των πολιτών.
Κάποια στιγµή, νοµίζω, αν σας πονάει η «ανακύκλωση» της εγκληµατικότητας, αν σας ενδιαφέρει η µάχη για την εγκληµατικότητα, αν συµφωνείτε ότι χρειάζεται εγρήγορση για το
οργανωµένο έγκληµα, είµαστε εδώ.
Είµαι εδώ, η Κυβέρνηση είναι εδώ, υπάρχει χώρος συνεννόησης. Τα υπόλοιπα που µας λέτε είναι έπεα πτερόεντα, ασυγχώρητες επιπολαιότητες και µηδενικής κοινωνικής ευαισθησίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ. (AS)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, λαµβάνω τον λόγο για
µισό λεπτό.
Δεν θα σας απασχολήσω για πολύ, αλλά επειδή είστε στο
Βήµα, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Δεν θ’ αναφερθώ σε αυτό που είπατε, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε
κάτι γι’ αυτά τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε τόσα χρόνια µιλάω για το οργανωµένο έγκληµα- διότι από Βήµατος είπα ότι
το 2016 και το 2017 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε να προχωρήσει και προχώρησε η τεράστια έρευνα της ΕΥΠ που πιάνει τα
πάντα, άσχετα αν δεν έχει τελεσιδικήσει ακόµα. Άρα, µην θεωρήσουµε…αλλά αυτό αφήστε το είναι στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης.
Θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση µόνο: Την ίδια ώρα που σας
λένε -και αναφέρθηκαν και τα στοιχεία και τα ανέφεραν και τα
σωµατεία των αστυνόµων- ότι είναι απολύτως υποστελεχωµένα
τα αστυνοµικά τµήµατα των γειτονιών -έχουν από 45% µέχρι 70%
πληρότητα στις οργανικές θέσεις και δεν µπορούν να κάνουν τη
δουλειά τους-, ισχυρίζεστε πραγµατικά ότι θα πρέπει να προσληφθούν χίλιοι αστυνόµοι για ΑΕΙ; Όχι για τα ΑΕΙ εν συνόλω.
Προσέξτε, έχει διευκρινίσει η Υπουργός Παιδείας εδώ ότι η
απόφαση της Κυβέρνησης είναι για τρία ΑΕΙ: ΕΚΠΑ, Πάντειο, νοµίζω, και ΑΠΘ. Για τρία ΑΕΙ θα προσληφθούν χίλιοι για να κάνουν
τι µέσα σε αυτά τα ΑΕΙ, την ίδια ώρα που τα αστυνοµικά τµήµατα
είναι άδεια στη γειτονιά; Πραγµατικά µας προκαλεί κατάπληξη.
Και είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει µία επιχειρησιακή διερεύνηση.
Δεν το βγάλατε το νούµερο έτσι.
Ήθελα ευθέως και δηµόσια να σας θέσω το ερώτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Απολύτως, θα λάβετε την απάντηση.
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Κατ’ αρχάς, σχετικά µε τα αστυνοµικά τµήµατα που αναφέρατε και τις ελλείψεις, θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Για τον
Κεντρικό Τοµέα της Αθήνας -είναι εδώ ο δήµαρχος- δηλαδή Κολωνός, Κυψέλη, ‘Αγιος Παντελεήµονας, όλο το ιστορικό κέντρο,
από τη µέρα που αναλάβαµε έχουµε προσθέσει τετρακόσια
άτοµα πεζές περιπολίες και περιπολίες µε σκούτερ, έχουµε προσθέσει σε κάθε πλατεία ένστολους και ενόπλους, οι οποίοι είναι
σε εικοσιτετράωρη βάση, έχουµε καθαρίσει τους περισσότερους
δρόµους του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και τις γειτονιές από
τα ναρκωτικά και τώρα έχουν αποµείνει οι άνθρωποι εκεί, αυτοί
οι δυστυχισµένοι άνθρωποι για τους οποίους δεν µπορεί να κάνει
κάτι Αστυνοµία.
Συνεπώς, σε αυτό το οποίο επικαλείστε -και εγώ επικαλούµαι
και τα στοιχεία που σας έδωσα προηγουµένως και τα στοιχεία
είναι αδιάψευστα και δηµόσια- έχει γίνει µία καταπληκτική δουλειά. Διπλασιάστηκε, επίσης, η δύναµη των περιπολιών της ΔΙΑΣ,
µε αποτέλεσµα για πρώτη φορά οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές
να βλέπουν Αστυνοµία και να αισθάνονται ασφαλείς.
Θα σας απαντήσω, όµως, και σε αυτό που ζητήσατε. Θα καλυφθούν αυτή τη στιγµή δύο πανεπιστήµια, δύο µεγάλοι πανεπιστηµιακοί χώροι, οι οποίοι διαθέτουν campus. Και στα campus,
κύριε Βούτση, διακινούνται ναρκωτικά, γίνονται κλοπές, υπάρχει
πολλές φορές βία, υπάρχουν φαινόµενα, δηλαδή, του κοινού
Ποινικού Δικαίου. Δεν έχουν να κάνουν απλά µε το πανεπιστήµιο.
Υπάρχει η φοιτητική εστία εδώ στο πανεπιστήµιο Αθηνών που
έγιναν πολλές επιχειρήσεις τους τελευταίους µήνες µε ναρκωτικά, κλοπές και µια σειρά άλλα.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη, από τη στιγµή που δεν υπάρχει
νοµιµότητα και σ’ αυτούς τους µεγάλους χώρους, της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας και ανάγκη της παρουσίας του νόµου.
Διότι η δηµοκρατία υπάρχει και στα πανεπιστήµια, δεν βγαίνει
έξω από τα πανεπιστήµια. Στο πανεπιστήµιο, δηλαδή, λειτουργεί
και εκεί η δηµοκρατία, λειτουργεί κι εκεί το κράτος δικαίου, λειτουργούν κι εκεί οι θεσµοί. Και αυτόν τον ρόλο έρχεται να παίξει
και να υπηρετήσει η πανεπιστηµιακή αστυνοµία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Σπίρτζη, νοµίζω θα σας δώσω τον λόγο, µόλις έχετε που δεν έχετε- δευτερολογία, αλλά θα σας δώσω τον λόγο για
δύο λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξανθόπουλος αυστηρά για πέντε λεπτά,
γιατί πρέπει να ξεκινήσουµε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και ήδη έχουµε καθυστερήσει τη διαδικασία. (ΕΡ)
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, θα µιλήσω αυστηρά για
πέντε λεπτά γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πρόεδρε.
Έχω την εδραία πεποίθηση ότι έγινε µια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση και τόσο µε τις απαντήσεις όσο και µε τις παραλείψεις των απαντήσεων µπορούµε να καταλήξουµε όλοι µας και
πρωτίστως ο ελληνικός λαός σε κάποια ασφαλή συµπεράσµατα.
Κατά πρώτον, είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Οικονόµου, ο οποίος σήκωσε το κύριο βάρος της απάντησης, απάντησε στον µισό περίπου χρόνο της πολύ εκτεταµένης οµιλίας του για την ανάγκη
δηµιουργίας νέων σωφρονιστικών καταστηµάτων, νέων καταστηµάτων κράτησης.
Ένα ερώτηµα: Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστηµάτων Κράτησης αναµορφώθηκε;
Εάν δεν αναµορφώθηκε και αν δεν το αναµορφώσετε, όλα αυτά
που λέτε είναι δηλώσεις και µόνο δηλώσεις. Εάν δεν γίνει, δηλαδή, µία θεσµική και σε βάθος προεργασία, δεν µπορεί να χωροθετούµε νέα καταστήµατα κράτησης, µολονότι αυτή είναι η
διαπρύσια διάθεσή σας και το λέτε µονίµως σε όλους τους τόνους.
Δεύτερον, κρατώ χαρακτηριστικά ότι στην απάντησή του κ. Οικονόµου, αλλά και ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν ανέφεραν για τις περίφηµες αναθέσεις της κ. Νικολάου και αυτό βοηθάει να βγάλουµε
τα συµπεράσµατά µας.
Τρίτον, επανέρχεστε στην ιστορία του ν.4322 που έχει περάσει
στην καθοµιλουµένη ως νόµος Παρασκευόπουλου. Κατ’ αρχάς,
πρέπει να πούµε ότι αποσυµφορητικές νέες διατάξεις έχουν όλα
τα δικαιικά συστήµατα και εδώ στην Ελλάδα είχαµε και πριν από
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τον ν.4322 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η ειδοποιός
διαφορά; Μέχρι τότε απασχολούσαν τον νόµο περιπτώσεις χαµηλής παραβατικότητας, ενώ είναι γνωστό ότι άνω του 85% οι
άνθρωποι που κρατούνται στις φυλακές είναι για κακουργηµατικές πράξεις και εποµένως ήταν ατελέσφορη.
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι για την υφ’ όρον απόλυση που σχολίασε ο συνάδελφος ο κ. Πλεύρης συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, ο ελάχιστος χρόνος αλλά και η καλή διαγωγή. Δεν είναι,
δηλαδή, µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Μεσολαβεί δικαστική
κρίση.
Δεύτερον ο ν.4322 του Παρασκευόπουλου έθεσε κριτήρια
αναλογικότητας, έθεσε κριτήρια ουσιαστικής κρίσης, συµπεριφοράς του κρατουµένου και µεσολαβούσε δικαστική απόφαση,
δηλαδή συνεδρίαζε ένα δικαστήριο και έλεγε «Αποφυλακίζεται ο
Ξανθόπουλος. Δεν αποφυλακίζεται ο Ανθόπουλος». Δεν είναι µια
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, όπως θέλετε να την παρουσιάσετε. Και βεβαίως, δεν επεκτεινόταν στους ισοβίτες.
Θέλω να πω, στον ελάχιστο χρόνο που µου αποµένει, για το
κοµµάτι της διαφαινόµενης ιδιωτικοποίησης του σωφρονιστικού
συστήµατος που είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους. Στην
εσκεµµένη ατροφία του κοινωνικού κράτους αντιστοιχεί η υπερτροφία του ποινικού κράτους. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, λοιπόν,
που ξεκίνησε αυτός ο θεσµός, οι σωφρονιστικές πιστώσεις της
χώρας αυξάνονται κατά 95% την ίδια στιγµή που ο προϋπολογισµός στην υγεία παραµένει στάσιµος, ο προϋπολογισµός στην
παιδεία µειώνεται κατά 2% και ο προϋπολογισµός της κοινωνικής
προστασίας µειώνεται κατά 41%.
Η µαζικοποίηση των εγκλεισµών στις φυλακές βοηθάει στην
φρενήρη ανάπτυξη της ιδιωτικής βιοµηχανίας φυλάκισης. Στις
ΗΠΑ στα τέλη του εικοστού αιώνα δεκαεπτά ιδιωτικές εταιρείας
διαχειρίζονται περίπου εκατόν σαράντα καταστήµατα κράτησης
µε τον τζίρο να εκτιµάται περίπου στα 4 δισεκατοµµύρια. Υπάρχουν µελέτες σε δέκα δυτικά κράτη που ανέδειξαν τη στενή και
θετική σχέση ανάµεσα στην υποβάθµιση της αγοράς εργασίας
και την αύξηση του αριθµού των φυλακισµένων, ενώ αντίθετα
δεν υπάρχει καµµία αποδεδειγµένη σχέση µεταξύ των ποσοστών
εγκληµατικότητας και των ποσοστών φυλάκισης.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ως Βουλευτής Δράµας θέλω να κάνω
µία ευθεία ερώτηση.
Διότι δεν έµεινα ικανοποιηµένος, κύριε Οικονόµου, από τη γενική διατύπωση της προκήρυξης των φυλακών του Καταστήµατος Κράτησης Νικηφόρου. Πότε εκτιµάτε ότι θα γίνει η
προκήρυξη των διακοσίων θέσεων; Οι πενήντα ειδικές θέσεις έγιναν όντως, συµφωνούµε. Εκκρεµούν περί τις διακόσιες και θα
ήθελα µία ρητή δήλωση τι εκτιµάτε σχετικά µε αυτό το κοµµάτι.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός για ένα λεπτό. Από το έδρανό
σας, σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούσαµε µε µεγάλη προσοχή να αναφέρετε και να µας εκθέτετε µία ιδανική εικόνα για το κέντρο της
Αθήνας, για το πώς νιώθουν ασφάλεια οι πολίτες και λοιπά. Δυστυχώς, όµως, θα πρέπει να πείσετε τόσο εµάς που σας λέµε για
όλα αυτά όσο και τους κατοίκους που νιώθουν ανασφάλεια και
το δηλώνουν -δείτε τις µετρήσεις- αλλά κυρίως πρέπει να πείσετε
τα δικά σας στελέχη.
Δεν ξέρω αν ακούσατε σήµερα τον κ. Μπογδάνο σε τοποθέτησή του, ο οποίος είπε: «Το αρµόδιο Υπουργείο», Προστασίας
του Πολίτη, δηλαδή, «πρέπει να ανεβάσει στροφές, αλλιώς κινδυνεύουµε ο προγραµµατικός µας λόγος να µην υλοποιηθεί και
να αποδειχθούµε ασυνεπείς». Και συνέχισε λέγοντας: «δεν µπορούµε να λέµε άλλα πριν από τις εκλογές και άλλα µετά. Η κατάσταση σε ιστορικές γειτονιές της Αθήνας έχει φτάσει στο µη
περαιτέρω».
Και µάλιστα, αν ακούσετε και το ηχητικό, θα δείτε ότι µέσα
οµολογεί ότι η κατάσταση σήµερα είναι χειρότερη από προηγουµένως. Δεν πρέπει να πείσετε µόνο εµάς, µόνο τους κατοίκους,
αλλά και τα δικά σας στελέχη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, προσλάβατε χιλιάδες σε µονάδες καταστολής,
χιλιάδες ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες, κάνατε ένα
«υπερ-Υπουργείο», τη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής, τέσσερις νέες οργανικές µονάδες, εκατόν τριάντα οργανικές θέσεις για τη Γενική Γραµµατεία και δεν προσλαµβάνετε,
δεν µπορείτε καν να υλοποιήσετε την πρόσληψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών µε την προκήρυξη 6Κ. Οι προτεραιότητές σας είναι δεδοµένες και είναι σε
λάθος κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει για τρία λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπίρτζης.
Από το έδρανό σας, κύριε Σπίρτζη, για να µην καθυστερούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα µιλήσω από πάνω για να βλέπω τον
κ. Πλεύρη.
Όντως, κύριε Υπουργέ, έγινε µία ουσιαστική συζήτηση, αλλά
δεν ειπώθηκαν όλες οι αλήθειες και γι’ αυτό πήρα τον λόγο για
να δευτερολογήσω, για να δώσουµε και εµείς µερικές απαντήσεις.
Κατ’ αρχάς, τα εύκολα: Είπατε ότι δεν αγοράσαµε ένα αυτοκίνητο. Το σύνολο των προµηθειών που έχετε κάνει -µε ελάχιστες
εξαιρέσεις- είναι διαγωνισµοί που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν
δεσµευτεί χρήµατα επί ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ και
ολοκληρώθηκαν επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί δεν τα λέτε
αυτά; Τα είπε και ο Γενικός σας Γραµµατέας, που ήταν αρχηγός
της Αστυνοµίας και αναρωτιόµασταν µήπως ήταν άλλο πρόσωπο. Άλλο πρόσωπο θα ήταν!
Δηλαδή, όταν γίνεται κάποιος γενικός γραµµατέας, αλλάζει
από αρχηγός της Αστυνοµίας. Αυτά είναι τα εύκολα. Και βέβαια,
αυτοί οι διαγωνισµοί ήταν δηµόσιοι, διεθνείς, διαφανείς διαγωνισµοί και όχι απευθείας αναθέσεις που συνεχίζει η Κυβέρνηση,
το επιτελικό κράτος µε πρόχειρους διαγωνισµούς, µε πλήρη
αδιαφάνεια και µε παράκαµψη όλων των ελεγκτικών αρχών και
των ανεξάρτητων αρχών διαφάνειας.
Πάµε, όµως, σε διάφορα άλλα που ειπώθηκαν ουσιαστικά.
Κύριε Πλεύρη, κανένας έλεγχος δεν έγινε στα σωφρονιστικά
καταστήµατα από τους εξωτερικούς φρουρούς. Οι έλεγχοι που
λέτε έγιναν από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Προβλεπόταν, όµως, να γίνονται έκτακτοι έλεγχοι -καταλαβαίνετε τους λόγους- από εξωτερικούς φρουρούς. Ούτε διοικήσεις δεν είχατε
εκεί, τώρα βάλατε. Ούτε ένας έλεγχος και γι’ αυτό έχουν γεµίσει
µε ναρκωτικά και άλλα αντικείµενα που βρίσκετε. Γιατί το σταµατήσατε αυτό; Και γιατί άλλαξαν χωρίς κανένα κριτήριο οι επικεφαλής µέσα στις φυλακές;
Δεύτερον, δεν πήραµε καµµία απάντηση για τις προµήθειες
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Τρίτον, διαγωνισµός ειδικών φρουρών: Στην πρώτη σελίδα στην πρώτη σελίδα, κοιτάξτε το!- δεν έχει ως κριτήριο να έχεις
πτυχίο ΑΕΙ ούτε πτυχίο ΤΕΙ. Λυκείου έχει. Και µετά έχει όλα τα
υπόλοιπα για τα τατουάζ και τα λοιπά.
Ας δούµε τι λέτε τώρα εσείς, δηλαδή, στη διακήρυξη που βγάλατε. Κατ’ αρχάς θα «κόβατε» τον κ. Χαρδαλιά αν έκανε αίτηση.
Για να καταλάβετε τι προκηρύξεις βγάλετε, θα τον «κόβατε» τον
κ. Χαρδαλιά, δεν θα µπορούσατε να τον πάρετε στην πανεπιστηµιακή αστυνοµία.
Δεύτερον, εσείς δεν έχετε τελειώσει ελληνικό ΑΕΙ; Γνωρίζετε
πολλούς συναδέλφους σας σε ελληνικό ΑΕΙ που θα πήγαιναν να
υπηρετήσουν σε τέτοιο θεσµό µέσα στο ΑΕΙ, να παρακολουθούν
και να χειραφετούν τους Έλληνες φοιτητές; Ποιος είναι αυτός ο
ρόλος; Αυτός που είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, για τα ναρκωτικά; Αν
υπήρχαν ναρκωτικά σε campus, θα έµπαινε η Ελληνική Αστυνοµία σήµερα, χθες, προχθές, όποτε ήθελε, για να τους πιάσει, κάτι
που έχει γίνει κιόλας. Αυτός είναι ο ρόλος ή να χειραφετήσει το
φοιτητικό κίνηµα; Γνωρίζετε τι θα γίνει, κάτι που σας λένε όλοι,
και οι αστυνοµικοί.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Να χειραγωγήσει, όχι να χειραφετήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κι επειδή κι εσείς έχετε σπουδάσει σε ελληνικό ΑΕΙ, κανένας
ή ελάχιστοι απόφοιτοι ελληνικού ΑΕΙ θα πάνε να κάνουν αίτηση
εκεί µε τα δέκα µόρια που τους δίνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να χειραγωγήσει ναι, συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω δύο
λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, δύο λεπτά, αλλά
ένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τέλος, ας δούµε ποιοι λένε ότι σήµερα
είναι καλή η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Η Κυβέρνηση και ο κ. Φουρθιώτης. Πραγµατικά µετά τους ύµνους για
τη Λευκή Βίβλο στο κανάλι του, στην εκποµπή του, µετά το φιάσκο µε τη φύλαξή του κ.λπ., βγαίνει τώρα και δίνει συνέντευξη
µέσα από τη φυλακή λέγοντας ύµνους για τον κύριο Υφυπουργό
και την κ. Νικολάου για την κατάσταση στον Κορυδαλλό, αλλά
και ότι δεν θέλει να βγει. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό; Και ρωτάµε από το Βήµα της Βουλής, ποιες είναι οι σχέσεις της Κυβέρνησης µε τον κ. Φουρθιώτη, γιατί αυτό είναι σοβαρό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν υπάρχει, δηλαδή, περίπτωση αφού βάλατε κάποιον άνθρωπο µέσα στη φυλακή, να βγαίνει και να λέει ύµνους και να
λέει κιόλας ότι δεν θέλει να βγει.
Τέλος, όπως είπε ο Υπουργός, οι δολοφονίες του οργανωµένου εγκλήµατος δεν αφορούν τη ζωή των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, αυτές οι δολοφονίες γίνονται µέσα στον
κόσµο, δίπλα σε παιδάκια. Στη Ζάκυνθο τραυµατίστηκαν δύο άνθρωποι ανυποψίαστοι. Στην Αγίου Μελετίου τραυµατίστηκε, επίσης, πολίτης που απλά περνούσε από εκεί.
Όσον αφορά το αποτέλεσµα όλων αυτών, έρχοµαι σε κάτι που
λέει µόνο ο κ. Πορτοσάλτε, ότι το οργανωµένο έγκληµα, όπως
λέει, ξέρει καλό σηµάδι και να µην έχουν ανασφάλεια οι πολίτες.
Μόνο ο κ. Πορτοσάλτε και η συγκεκριµένη δηµοσιογραφία µπορεί να πει κάτι τέτοιο.
Το αποτέλεσµα είναι η αποµείωση της δηµοκρατίας µας. Σύµφωνα µε το «Ευρωβαρόµετρο», δεκαπέντε µονάδες αυξήθηκε η
έλλειψη της εµπιστοσύνης στους αστυνοµικούς. Άλλο άρθρο
λέει: «Δηµοσκόπηση σοκ: Η δηµοκρατία στο απόσπασµα», «Οι
Έλληνες δυσαρεστηµένοι από τη λειτουργία τους: 83% πιστεύει
πως τα ΜΜΕ παρέχουν πληροφορίες µε βάση πολιτικές ή επιχειρηµατικές πιέσεις», επίσης «Ευρωβαρόµετρο».
Ολοκληρώνω µε µία φράση για να έχουµε απόλυτα ξεκαθαρισµένη τη θέση µας. Εµείς θα είµαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε
προσπάθεια αντιµετώπισης του εγκλήµατος. Θα είµαστε αρωγοί
σε οποιαδήποτε προσπάθεια στήριξης των αστυνοµικών ως εργαζοµένων και ως πολιτών στην υπηρεσία της δηµοκρατίας και
των πολιτών. Όµως, δεν πρόκειται να είµαστε αρωγοί ούτε στην
πάταξη των δηµοκρατικών και ατοµικών δικαιωµάτων, που έχει
προχωρήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε στις
προβοκατόρικες ενέργειες που σας δίνουν άλλοθι, ούτε σε µια
«γκεµπελίστικη» πολιτική που θέλει να ταυτίσει την Αντιπολίτευση
µε την ανοχή είτε στην τροµοκρατία είτε στους παραβατικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε. Την επόµενη φορά, κύριε Σπίρτζη, θα είµαι
πολύ αυστηρή µαζί σας!
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα πω µόνο δυο κουβέντες. Τελικά δεν µπορείτε να αποφύγετε τον «φίλο» σας τον λαϊκισµό. Είναι τόσο στενός και ιστορικός σας «φίλος»! Είναι καλό ως πολιτικό σύστηµα να κάνουµε
µια προσπάθεια εδώ µέσα, όσο µπορούµε, ώστε σιγά σιγά να τον
αποβάλουµε.
Κάτι µου είπατε για παιδάκια κ.λπ.. Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι ο
Γρίβας, ένας «µπράβος», σκοτώθηκε µπροστά στο παιδί του,
µπροστά στο σχολείο του.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µην αναφέρετε τέτοια παραδείγµατα. Υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό
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και το ανέδειξα προηγουµένως. Αν θέλετε να συµβάλετε, ελάτε
να συνεννοηθούµε, να ακούσουµε τις προτάσεις σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας και να προάγουµε τις πολιτικές µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Προχωρήστε την έρευνα, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η έρευνα, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται πλέον στα δικαστήρια.
Έχει φύγει από τα χέρια της Κυβέρνησης και είναι στα δικαστήρια. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές κάνουν τη δουλειά τους και
είµαι βέβαιος για αυτό. Θα συµβάλουµε σε ό,τι χρειαστεί, προκειµένου να διαλευκάνουµε αυτήν την υπόθεση που είναι τόσο
δυσώδης µε τη έννοια της διαφθοράς, πέρα από όλα τα άλλα τα
αδικήµατα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα
πανεπιστήµια, κοιτάξτε, επιτέλους ας µιλάµε στους πολίτες µε
τη γλώσσα την οποία µιλούν και οι ίδιοι, γιατί εµάς δεν µας καταλαβαίνουν έτσι όπως µιλάµε. Λέτε να πάει η Αστυνοµία να χειραφετήσει -εννοούσατε «να χειραγωγήσει»- τους φοιτητές. Μα,
σήµερα δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν τόσα τεχνολογικά µέσα να το κάνει κανείς από πολύ µακριά, από χιλιάδες
χιλιόµετρα µακριά, που αν ήθελες να χειραγωγήσεις ή να παρακολουθήσεις, θα το έκανες.
Δεν είναι γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν. Είναι για την καταπολέµηση του εγκλήµατος. Βεβαίως, η Αστυνοµία σήµερα µπαίνει
µέσα σε διάφορους χώρους. Ωστόσο, χρειάζεται επιτέλους να
εµπεδωθεί η ασφάλεια, η τάξη, ο νόµος και η δηµοκρατία κυρίως, σε έναν χώρο ο οποίος τα τελευταία περίπου πενήντα χρόνια ακριβώς πάσχει σ’ αυτό το ζήτηµα.
Θα είµαστε εκεί, λοιπόν. Θέλουµε και εκεί τις απόψεις σας,
αλλά να ξέρετε ότι η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει
από την πολιτική της αυτή, γιατί τη θεωρεί πάρα πολύ σηµαντική.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Θα κλείσει τη συζήτηση ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προκαλεί εντύπωση η ιδεοληπτική εµµονή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κοµµάτων, σύµφωνα µε την οποία η µεταφορά των αρµοδιοτήτων της
επίβλεψης των καταστηµάτων κράτησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σηµαίνει αυτόµατα, σύµφωνα µε την τοποθέτηση στην ερώτησή σας,
«χωροφυλακίστικη» µεταχείριση, αυστηροποίηση των ποινών, περιστολή αδειών, εγκατάλειψη της κοινωνικής επανένταξης, παραµέριση της εκπαίδευσης, αδιαφάνεια, αναξιοκρατία,
αδιαφορία και εν γένει αντιευρωπαϊκή συµπεριφορά τύπου Όρµπαν στην Ουγγαρία.
Θέλω να σηµειώσω στο σηµείο αυτό ότι δεν είναι αποδεκτό να
θεωρείται από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένα κατά τεκµήριο δηµοκρατικό
Υπουργείο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως ένα
κατά τεκµήριο αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό Υπουργείο, το
Υπουργείο που έχει ως αποστολή την προστασία της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών.
Το Σύνταγµα, οι νόµοι και η δηµοκρατική πολιτεία εγγυώνται
τα δικαιώµατα των κρατουµένων και την κοινωνική διαδικασία
σωφρονισµού και επανένταξης. Είναι, πράγµατι, αδιανόητο να
χαρακτηρίζεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων και ουσιαστικά
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής ως αυταρχισµός και αύξηση της καταστολής. Όλα τα Υπουργεία, το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, υπηρετούν τη δηµοκρατία, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν µπορεί
να λογίζεται ως Υπουργείο Αστυνοµίας. Υπηρετεί ένα πολύ ευρύτερο πλέγµα αρµοδιοτήτων που ξεκινά από την αστυνόµευση
και την εσωτερική ασφάλεια, καλύπτει όλο το εύρος των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και διαχειρίζεται και τη λειτουργία
των καταστηµάτων κράτησης.
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Αναφέρεστε ταυτόχρονα σε κάποιο δόγµα «Νόµος και Τάξη»
για τα σωφρονιστικά καταστήµατα. Θα µου επιτρέψετε να δηλώσω ότι ένα τέτοιο δόγµα είναι άσχετο µε τα καταστήµατα κράτησης. Εκεί κρατούνται πρόσωπα που έχουν επιδείξει έκνοµη
συµπεριφορά και τους έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας
ποινή.
Από την άλλη, στα καταστήµατα κράτησης η έννοια της τάξης
µεταφράζεται σε ισοτιµία των κρατουµένων, ίσα δικαιώµατα,
ασφάλεια των κρατουµένων από βία, απειλές και εκµετάλλευση
από συγκρατούµενούς τους. Ο έλεγχος και η τάξη στα καταστήµατα κράτησης είναι ισονοµία και δικαίωµα ισότητας των κρατουµένων, ενώ αταξία σηµαίνει βία και bullying των ισχυρότερων
στους πιο ποικιλοτρόπως εκτεθειµένους ή µειονεκτούντες.
Η ανάληψη των νέων ευθυνών για το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη συνοδεύτηκε από υπευθυνότητα, συγκρότηση, παρρησία και ενεργητικότητα σε σχέση µε τον εκσυγχρονισµό και
την αναβάθµιση της λειτουργικότητας των καταστηµάτων κράτησης, αλλά και της περαιτέρω βελτίωσης της σωφρονιστικής
πολιτικής. Δεν υπήρξε µια εύκολη υπόθεση ή µετάβαση, αφού,
πέραν της σωρείας γραφειοκρατικών ζητηµάτων και σοβαρών
εκκρεµοτήτων που άφησε στο πεδίο η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
υπήρξε η δοκιµασία του COVID-19 που κυριολεκτικά ανέτρεψε
τα δεδοµένα και τις προτεραιότητες. Εξάλλου προκειµένου να
καλυφθούν οι απαιτήσεις, λειτουργικές και άλλες, των καταστηµάτων κράτησης, προέκυψε η ανάγκη για αναβαθµισµένη συγκρότηση της αρµόδιας Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής
Πολιτικής. Προβλέπεται στη διάρθρωσή της τεχνικός τοµέας, οικονοµικός τοµέας και µια σειρά από τµήµατα που εξυπηρετούν
συγκεκριµένες αρµοδιότητες.
Δεν γίνεται κατανοητό, λοιπόν, γιατί στην ερώτησή σας υπάρχει αρνητικό κλίµα για την αναβάθµιση αυτή. Ο εκσυγχρονισµός
και η δηµιουργία νέων δεδοµένων και προδιαγραφών στα καταστήµατα κράτησης όλης της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η πολιτική εµπάθειας που
παρατηρείται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για τη γενική
γραµµατεία, αλλά και για το πρόσωπο της γραµµατέως κ. Νικολάου, µοιάζει παντελώς αδικαιολόγητη. Κατόπιν της απόφασης
Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να καταθέσουν µηνυτήρια αναφορά στη δικαιοσύνη, καθώς σεβόµαστε τη διάκριση
των εξουσιών η οποία αποτελεί συνταγµατική επιταγή και θεµέλιο λίθο της έννοµης τάξης µας, περιττεύει οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στο περιεχόµενο των όσων καταλογίζονται.
Οφείλουµε πρωτίστως να σεβαστούµε και να διαφυλάξουµε το
τεκµήριο της αθωότητας που απολαµβάνει συνταγµατικά κάθε
πολίτης σε αντίστοιχη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να προκαταβάλουµε το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας, υιοθετώντας αυθαίρετα
συµπεράσµατα ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας διαβεβαιώνω ότι θα παρακολουθούµε µε πολλή προσοχή και σεβασµό την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, η οποία είµαστε βέβαιοι
ότι στο τέλος θα δικαιώσει τους χειρισµούς που πραγµατοποιήθηκαν αποκαθιστώντας το δίκαιο.
Σε ό,τι αφορά τη σύµπραξη δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα στον
χώρο καταστηµάτων κράτησης, θέλω να είµαι απολύτως ξεκάθαρος στο σηµείο αυτό: ΣΔΙΤ για την κατασκευή σωφρονιστικών
δοµών, όπως και αυτή του Ασπρόπυργου σε πρώτο πλάνο, σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει ιδιωτικά καταστήµατα κράτησης. Η
ευθύνη του δηµόσιου και του κρατικού τοµέα για τη λειτουργία
και την ασφάλεια των καταστηµάτων κράτησης θα παραµείνει
απόλυτη. Δεν υφίσταται άλλωστε κανενός τύπου δήλωση ή εξαγγελία αντίθετη σε αυτό σε επίπεδο Πρωθυπουργού ή Κυβέρνησης.
Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν οι εµµονικοί εφιάλτες του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς σχετικά µε την επίκληση της πραγµατικότητας. Στο πεδίο απολογισµού έργου της παρούσης θητείας
της Κυβέρνησης, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα περιγράψουµε µια
πραγµατικότητα για το ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα σαφώς
πιο αναβαθµισµένη και λειτουργική από αυτή που παραλάβαµε.
Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιµοποιηθεί κάθε πόρος, κάθε µέσο,
κάθε σύγχρονη αντίληψη στην άντληση και διαχείριση κεφαλαίων
προκειµένου να υπάρξει το µέγιστο και πλέον άρτιο αποτέλεσµα.
Μεσσιανισµός δεν είναι τα ΣΔΙΤ, αλλά η εµµονή στην προβληµατική πραγµατικότητα ως προς την κατάσταση των καταστηµάτων
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κράτησης που άφησε πίσω της η διακηρυκτικά ευαίσθητη στα
θέµατα κράτησης και σωφρονισµού διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω, όµως, κλείνοντας τη σηµερινή συζήτηση να τονίσω κάποια ζητήµατα ζητώντας και από τους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που συνυπέγραψαν την επερώτηση να τα
λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν. Στα θέµατα σωφρονιστικής πολιτικής
και την κατάσταση πραγµάτων στα καταστήµατα κράτησης θα
πρέπει να βρεθούµε πιο κοντά. Δεν µπορεί από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κοµµάτων, να αντιµετωπίζεται η εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης ως αναχρονισµός.
Δεν µπορεί να υιοθετούνται θέσεις και δογµατισµός κάποιων
θεωρητικών για κάποιου είδους αυτοδιαχειριζόµενες φυλακές µε
ανοιχτά κελιά. Αυτοδιαχειριζόµενες φυλακές υπάρχουν σε χώρες
της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, για παράδειγµα, αλλά γνωρίζουµε όλοι µας πολύ καλά τι σηµαίνουν και
τι σηµατοδοτούν αυτές οι φυλακές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απέχουν πολύ αυτά τα µοντέλα
σωφρονισµού από το ευρωπαϊκό και ανθρωπιστικό πρότυπο.
Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του σωφρονιστικού µας συστήµατος δεν µπορεί να είναι ένας νέος νόµος Παρασκευόπουλου
που θα ανοίγει διάπλατα την πόρτα της εξόδου σε βαρείς και
αµετανόητους παραβατικούς. Ως λύση για τα όποια προβλήµατα
υπερπληθυσµού στα καταστήµατα κράτησης δεν µπορεί να προβάλλεται µονίµως από την πλευρά σας η αποσυµφόρηση. Είναι
ευθύνη µας να προστατέψουµε θεσµικά και ουσιαστικά τη νοµιµότητα και την ασφάλεια της κοινωνίας των πολιτών, τη ζωή και
την περιουσία τους. Και από την άλλη είναι ευθύνη µας να συγκροτήσουµε ένα φιλελεύθερο και όχι µεσαιωνικό σύστηµα σωφρονισµού. Αυτή θα πρέπει να είναι η κοινή µας στόχευση, η
επιδιωκόµενη στρατηγική µας, όχι στη βάση του στενά εννοούµενου κοµµατικού συµφέροντος και αντιπαράθεσης για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Η κατάσταση πραγµάτων στα καταστήµατα κράτησης είναι
ένα αποτύπωµα του πολιτισµού µας και στην Ελλάδα δεν την εκφράζει ένα αυταρχικό καθεστώς και µονοµερώς τιµωρητικό σωφρονιστικό σύστηµα. Όχι µόνον εξαιτίας του αρχέγονου
πολιτισµού της που συνέδεσε την ελευθερία µε την αλήθεια και
την ηθική αλλά και διότι το νέο κράτος των Ελλήνων, που προσµετρά µόλις δύο αιώνες, χαρακτηρίστηκε από πνεύµα φιλελεύθερο από τα πρώτα του Συντάγµατα και την κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας του από την ίδρυσή του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν πρέπει να είµαστε δύο κόσµοι στα θέµατα σωφρονισµού όπως κάποιοι στην Αντιπολίτευση
πιστεύουν. Φιλελεύθεροι και Ιακωβίνοι, αποδεχόµαστε για το δίκαιο την ίδια παράδοση, αυτή που ξεκινά από τον ορθό λόγο του
Καντ και τη θεώρηση περί δικαίου του Σπινόζα. Μας ενώνει η
πτώση της Βαστίλης, η επαναστατική αυτή διαδικασία του πλήθους στη Γαλλία που οδήγησε την Ευρώπη από τον αυταρχισµό
στη δηµοκρατία. Δεν θα συµφωνήσουµε σε όλα, αλλά µπορούµε
να συγκλίνουµε σε πολλά. Το κυριότερο είναι ότι η κατάσταση
του σωφρονιστικού µας συστήµατος δεν µπορεί να αλλάζει από
κυβέρνηση σε κυβέρνηση, τουλάχιστον σε µια χώρα του ευρωπαϊκού πυρήνα. Άρα, ο δρόµος της συναίνεσης και της συνεννόησης είναι τελικά µονόδροµος για όλες τις πτέρυγες του
Κοινοβουλίου.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω κλείνοντας ότι τα γραφεία και τα
επιτελεία µας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από τη
δική σας κυβερνητική εµπειρία, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
γνωρίζετε ότι δεν είναι γεµάτα από Ιαβέρηδες. Είναι ανοιχτά για
συζήτηση κάθε πρότασης, προβληµατισµού και πρωτοβουλίας
που θέλετε να αναλάβετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 15/13/23-2-2021 επίκαιρης επερώτησης που κατετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστέρας - Προοδευτική Συµµαχία προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την «Ολέθρια κυβερνητική πολιτική στο σωφρονιστικό σύστηµα».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν
είναι οι εξής: η υπ’ αριθµόν 4512/24-2-2021, η υπ’ αριθµόν
815/31-5-2021, οι υπ’ αριθµόν 828/31-5-2021 και 829/31-5-2021
και οι υπ’ αριθµόν 823/31-5-2021 και 827/31-5-2021. Θα απαντήσουν αντίστοιχα στην µεν πρώτη που ανέγνωσα, ο Υφυπουργός
κ. Βεσυρόπουλος, στη συνέχεια η κ. Μακρή από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, η κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο κ. Ταγαράς από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 4512/24-2-2021 ερώτηση
του κύκλου των αναφορών - ερωτήσεων, 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;».
Σας παρακαλώ να τηρηθούν οι χρόνοι. Είναι Παρασκευή, άργησε και η επερώτηση να τελειώσει. Παρακαλώ θερµά τόσο τους
συναδέλφους Βουλευτές όσο και τους Υπουργούς να είναι εντός
του λελογισµένου χρόνου.
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ επανερχόµαστε σε ένα ζήτηµα το οποίο νοµίζω
ότι χρήζει µιας ειδικής προσέγγισης, δεδοµένου ότι αναφερόµαστε σε µία πολύ σηµαντική περιοχή, ένα εξαιρετικό ακίνητο για
την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, για τον Νοµό Ηρακλείου, ένα ακίνητο επιφάνειας τριακοσίων εξηντα πέντε στρεµµάτων µε έντονη γειτνίαση σε οικιστικά σύνολα, µε µια απόσταση
δεκατριών χιλιοµέτρων από το αεροδρόµιο της πόλης, δεκαέξι
χιλιοµέτρων από την ίδια την πόλη και φυσικά µε µια έντονη γειτνίαση και µε την τουριστική περιοχή της Χερσονήσου. Σε ένα λοιπόν κοµβικό και κεντροβαρές σηµείο, υπάρχει το ακίνητο αυτό,
επιφανείας τρακοσίων εξήντα και πλέον στρεµµάτων, για το
οποίο ξεκίνησε µια διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να βρεθεί επενδυτής για
να αξιοποιήσει την εν λόγω περιοχή.
Μπαίνουµε τώρα στην ουσία. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο
της τοποθέτησής µου κατέδειξα ότι πρόκειται για µια εξαιρετική
περίπτωση ακινήτου. Το γνωρίζει άλλωστε και η τοπική κοινωνία.
Έχουµε το ΕΣΧΑΔΑ, ένα ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δηµοσίου ακινήτου. Το ΕΣΧΑΔΑ για εµάς τους µηχανικούς πολλές
φορές ονοµάζεται και ως ευαγγέλιο, διότι βάσει αυτών των κατευθύνσεων που δίνει αυτό το ειδικό χωρικό σχέδιο για τα δηµόσια ιδιαίτερης εµβέλειας και βεληνεκούς ακίνητα είναι και το
προαπαιτούµενο για να µπορεί να γίνει οποιαδήποτε δράση είτε
επενδυτική είτε αξιοποίηση του δηµόσιου χώρου. Αυτό λοιπόν,
το ΕΣΧΑΔΑ δεν έχει ολοκληρωθεί και την ίδια χρονική στιγµή
προχωράει η Κυβέρνηση διά του ΤΑΙΠΕΔ στον διαγωνισµό. Αυτή
είναι µια επισήµανση, παρατήρηση, ότι δεν είναι και τόσο λογικό
το ότι χωρίς να έχουν προκύψει οι όροι και οι χρήσεις γης, που
είναι το σηµαντικότερο όλων στο εν λόγω ακίνητο, προχωρά και
η πρόσκληση.
Παρά ταύτα για εµάς -και εδώ θέλω να προσεγγίσω και να επικεντρωθώ-κύριε Υπουργέ, είναι δύο τα βασικά και θεµελιώδη
ερωτήµατα: Πρώτον, ποια κριτήρια, ποια προσέγγιση θα χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση της αξίας της εταιρείας που θα συστηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και στην οποία θα εισφέρει την κυριότητα
του ακινήτου; Άρα, λοιπόν, κριτήρια -είναι το ερώτηµα που θέτουµε εµείς- και η προσέγγιση αυτή καθαυτή.
Και το δεύτερο βασικό ερώτηµα είναι αν έχει προβεί το ΤΑΙ-
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ΠΕΔ σε έλεγχο ενδεχόµενων επιβαρύνσεων στην ευρύτερη περιοχή από τις χρήσεις γης του ακινήτου. Στην περίπτωση που
υφίστανται επιβαρύνσεις, αν έχει εξεταστεί το ενδεχόµενο ανταποδοτικών ωφελειών προς την τοπική κοινωνία. Διότι είναι καθοριστικής σηµασίας για εµάς η ανταποδοτικότητα, ιδιαιτέρως δε
σε αυτήν τη συγκεκριµένη περιοχή, σε αυτήν τη συγκεκριµένη
επιφάνεια που τόσο γειτνιάζει µε τα οικιστικά σύνολα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι σε επίπεδο εισαγωγής είναι χρήσιµο να αναφερθούµε στην ιστορική διαδροµή αυτής της υπόθεσης. Όπως γνωρίζετε, το συγκεκριµένο ακίνητο της πρώην
αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, µεταβιβάστηκε
από το ελληνικό δηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο ΤΑΙΠΕΔ και παρέµεινε στην κυριότητά του, µε βάση τον νόµο
που εσείς φέρατε το 2016. Ήταν ο ν.4389, ο γνωστός νόµος για
το υπερταµείο.
Στη συνέχεια, µε το άρθρο 67 του ν.4557/2018 ένα τµήµα του
συγκεκριµένου ακινήτου έκτασης τριακοσίων εβδοµήντα δύο
στρεµµάτων µεταβιβάστηκε στην ΕΤΑΔ, που αποτελεί θυγατρική
του υπερταµείου.
Σε ό,τι αφορά τώρα το υπόλοιπο µέρος του ακινήτου συνολικής έκτασης τριακοσίων σαράντα πέντε στρεµµάτων ο στόχος
ήταν και είναι οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν
στο ακίνητο να ενισχύσουν την απασχόληση και να κρατήσουν
την περιοχή πόλο έλξης συµβάλλοντας στην οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη. Γι’ αυτό άλλωστε και προωθήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το προεδρικό διάταγµα που
εγκρίνει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίου Ακινήτου, το ΕΣΧΑΔΑ. Αυτό το σχέδιο κρίθηκε νόµιµο και εγκρίθηκε
µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Να υπενθυµίσω, επίσης, ότι η όλη διαδικασία διαβούλευσης
ολοκληρώθηκε µε τις θετικές γνωµοδοτήσεις του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου Χερσονήσου και του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, κάτι που αποδεικνύει την ισχυρή βούληση της
τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση του ακινήτου. Το επόµενο
διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί η υπογραφή του προεδρικού διατάγµατος και η δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ.
Είναι δεδοµένο ότι έχει γίνει ο απαιτούµενος έλεγχος και
έχουν εξεταστεί ενδελεχώς όλα τα ζητήµατα για τις ενδεχόµενες
επιβαρύνσεις από τις χρήσεις γης του ακινήτου τόσο στο πλαίσιο
της µελέτης και της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης όσο και
κατά την επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος από
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Με βάση άλλωστε όλα αυτά το ΤΑΙΠΕΔ από τις 16 Φεβρουαρίου µε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση τµήµατος της πρώην αµερικανικής βάσης στις Γούρνες
Ηρακλείου του Δήµου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω και στα άλλα ερωτήµατα
που έχετε θέσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ και για τον χρόνο.
Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αναφέρατε την ΕΤΑΔ, κύριε Υπουργέ και δράττοµαι της ευκαιρίας να επισηµάνω και εδώ µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο την
απαράδεκτη στάση της διοίκησης της ΕΤΑΔ, αποικιοκρατικού χαρακτήρα θα την χαρακτήριζα, όπου ουσιαστικά µε αυτόν τον
τρόπο συµπεριφέρθηκε στις τοπικές κοινωνίες, στην Περιφέρεια
Κρήτης, στον οικείο δήµο. Είναι αδιανόητο αυτό το τελεσίγραφο
το οποίο εδόθη προ ολίγων εβδοµάδων µε έναν σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγα άθλιο χειρισµό να συνεχίζεται. Αυτό το λέω εν τη
ρύµη του λόγου και δραττόµενος της ευκαιρίας που προαναφέρατε.
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Τώρα πάω στην ουσία του ζητήµατος. Πράγµατι υπάρχει µια
διαδικασία υποέγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης
αυτού του δηµοσίου ακινήτου. Όµως δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση αυτή και την ίδια ώρα ωριµάζουν συνθήκες για τις χρήσεις
γης. Αυτό που ζητάµε να αποκρυσταλλωθεί και να γίνει γνωστό
στην τοπική κοινωνία, δεδοµένου ότι έχουµε δύο κατηγορίες
χρήσης γης, έχουµε τον τουρισµό από τη µία πλευρά µε αναψυχή και τις λοιπές δράσεις, πάλι χαρακτήρα αντίστοιχου εµπορικού, θα έλεγα, είναι το ποιες είναι οι κατευθύνσεις. Πώς θα
προχωρήσουν;
Και για να βάλουµε τα θέµατα και σε µια καλύτερη σειρά,
επειδή αναφέρατε και τον ν.3986/2011 της σύστασης του ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει και το άρθρο 13, ξέρετε κύριε Υπουργέ, το οποίο
αναφέρει ξεκάθαρα ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να ορίζεται
για την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ, το οποίο χρονοδιάγραµµα ακόµα
είναι σε εξέλιξη, καθώς και η διαγωνιστική διαδικασία.
Άρα, λοιπόν, µε ποια κριτήρια γίνεται η αποτίµηση του ακινήτου; Η αποτίµηση, για τους γνωρίζοντες, γίνεται µε τους εξής κανόνες και τις εξής νόρµες: οι χρήσεις γης καθορίζουν σε κοµβικό
βαθµό την αξία του ακινήτου. Είναι διαφορετικά να δώσεις χρήσεις γης ακραιφνώς εµπορικού χαρακτήρα και διαφορετικά οικιστικού.
Και εδώ, λοιπόν, έχουµε µια δηµιουργική ασάφεια από την
πλευρά σας. Δεδοµένου ότι ο διαγωνισµός είναι εν εξελίξει χρήσεις γης δεν έχουµε. Και αυτό είναι µια παραδοξότητα που
οφείλω να την επισηµάνω και πραγµατικά ζητάω και µια απάντηση γύρω από το ζήτηµα αυτό. Ποια είναι η κατεύθυνση που ως
Υπουργείο δίδεται; Ποιες είναι οι πληροφορίες που διαθέτετε,
για να γνωρίζει και η τοπική κοινωνία;
Άλλωστε µια κοµβική αξίωση της τοπικής κοινωνίας είναι τα
ανταποδοτικά οφέλη που αναµένει από αυτήν την επένδυση, µια
επένδυση που σας είπα ότι και ελέω της γειτνιάσεως µε το οικιστικά σύνολα έχει και επιβαρύνσεις. Το ζήσαµε και πέρυσι το φθινόπωρο µε τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα, τα οποία έπληξαν
και τη συγκεκριµένη περιοχή και τις γύρω φυσικά οικιστικές περιφέρειες και επιφάνειες.
Άρα, εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ κοµβικό θέµα. Το ερώτηµα
είναι αυτό. Ποιες διαδικασίες ακολουθεί ο πλειοδότης; Γιατί προφανώς θα µου απαντήσετε ότι είναι ένας πλειοδοτικός διαγωνισµός. Πολύ ωραία. Ποια είναι η αρχική αποτίµηση του ακινήτου
λοιπόν; Με ποια κριτήρια προχωράτε; Προφανώς το οικονοµικό
συµφέρον της πολιτείας και του δηµοσίου έχει ένα κοµβικό και
πρωταρχικό χαρακτήρα. Πολύ ωραία. Ποια είναι η τιµή βάσης,
πώς ξεκινάµε; Χωρίς χρήσεις γης δεν µπορεί να γίνει αποτίµηση.
Και τώρα εν κατακλείδι -γιατί θέλω να σεβαστώ το χρόνο, κύριε
Πρόεδρε, παρ’ όλο που εξοικονοµήθη από τον κύριο Υπουργό
προηγουµένως- θέλω να θίξω το εξής, που νοµίζω ότι για µας
είναι πολύ σηµαντικό, πάρα πολύ σηµαντικό.
Τέσσερα βασικά ζητήµατα διέπουν τη λογική µας και την πολιτική µας κατεύθυνση. Πρώτον, το οικονοµικό συµφέρον από
πλευράς δηµοσίου για τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία.
Δεύτερον, την αναγκαιότητα, κύριε Υπουργέ, να διαθέτει πράσινο πρόσηµο η συγκεκριµένη επένδυση. Άλλωστε έχουµε αποδείξει στην πράξη ότι είµαστε φιλικοί απέναντι σε επενδύσεις,
αρκεί όµως να θωρακίζεται το δηµόσιο συµφέρον, πράγµα το
οποίο σε πολλές εκφάνσεις του πολιτικού βίου και της πολιτικής
σας δράσης αυτά τα δύο χρόνια δεν διεφάνη.
Τρίτο ζήτηµα κοµβικό, να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό δίνουµε και έµφαση στα ανταποδοτικά οφέλη. Και φυσικά πάνω σε αυτό τον άξονα να εξισορροπεί τις επιπτώσεις, τις επιβαρύνσεις µε την ανταποδοτικότητα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαµουλάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δική σας απάντηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, έχει
γίνει απαιτούµενος έλεγχος, όχι µόνο κατά τη µελέτη, αλλά και
τη σύνταξη του προεδρικού διατάγµατος.
Από εκεί και πέρα, µετά την έκδοση του προαναφερόµενου
προεδρικού διατάγµατος και στο πλαίσιο έκδοσης της κοινής
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υπουργικής απόφασης χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου,
σύµφωνα πάντα µε τον ν.3986 του 2011, θα εγκριθούν και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων εντός του ακινήτου. Εκεί θα καταγραφούν τα αντισταθµιστικά µέτρα, που προτείνονται από τον
φορέα του έργου, µε σκοπό την ενίσχυση, ανάδειξη και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και τη µεγιστοποίηση των θετικών αναπτυξιακών ωφελειών του έργου στην άµεση και ενδεχοµένως ευρύτερη περιοχή
του έργου.
Σε ό,τι αφορά στην αποτίµηση, πριν από την κατακύρωση του
διαγωνισµού, θα διενεργηθεί αποτίµηση του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως προβλέπει ο νόµος. Στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ θα συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία θα
εισφέρει κατά κυριότητα το ακίνητο ως µοναδικό περιουσιακό
στοιχείο και στη συνέχεια θα µεταβιβάσει στον πλειοδότη του
διαγωνισµού το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι προγραµµατισµένες, προβλέπονται από το νόµο και θα δροµολογηθούν.
Πρόκειται για ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο που θα προσδώσει ισχυρή προστιθέµενη αξία στην περιοχή. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει µαρίνα, εµπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις,
ξενοδοχειακά καταλύµατα, καζίνο, µίνι γήπεδο γκολφ, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο, ενυδρείο, αλλά και εγκαταστάσεις
που θα χρησιµοποιηθούν από τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και κοινής ωφέλειας.
Η χώρα, κύριε συνάδελφε, αλλάζει από την προσέλκυση και
ανάπτυξη µεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών και αυτό πιστεύω
ότι είναι κάτι που όλοι πλέον αντιλαµβάνονται, ακόµη και όσοι
κατά το παρελθόν είχαν αυταπάτες ή ιδεοληψίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον Υπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Κύρωση της
από 30-5-2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου “Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
Διακόπτουµε για λίγα λεπτά χωρίς να µετακινηθούµε από τη
θέση µας. Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξηµένη
κίνηση στον δρόµο, περιµένουµε από λεπτό σε λεπτό την κ. Μιχαηλίδου, προκειµένου να απαντήσει στις επόµενες ερωτήσεις.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Προχωράµε στην πρώτη µε αριθµό 828/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου Ηγουµενίδη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Ανανέωση συµβάσεων των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές της
Περιφέρειας Κρήτης». Στις ερωτήσεις που έπονται θα απαντήσει,
όπως προανήγγειλα, η Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, η
κ. Μαρία - Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όπως κι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, οι δοµές
κοινωνικής πρόνοιας έχουν µια τεράστια προσφορά και συµβολή
στο τείχος της κοινωνικής προστασίας, που τόσο απαραίτητο
είναι σήµερα. Ο ρόλος τους αυτός και αυτή η προσφορά και η
συµβολή είναι αδιαµφισβήτητες.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η κοινωνία µας οφείλει µε κάθε τρόπο να
προστατεύει, να ενισχύει και να θωρακίζει αυτές τις δοµές και η
κεντρική πολιτεία ακριβώς σ’ αυτή την κατεύθυνση να συµβάλει
και να βοηθάει τις δοµές µε το απαραίτητο προσωπικό, µε µόνιµους εργαζόµενους, µε όλο τον εξοπλισµό και τα µέσα.
Η εικόνα, βεβαίως, σε όλη την Ελλάδα είναι παρεµφερής και
αν έχετε τα στοιχεία θα ήταν καλό να µας δώσετε και την εικόνα
απ’ όλη την Ελλάδα. Στις δοµές της Κρήτης που εδώ περιορίζε-
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ται η ερώτησή µου εξυπηρετούνται ηλικιωµένοι, εξυπηρετούνται
άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, νοητικά ή κινητικά, εξυπηρετούνται άνθρωποι που ζουν µόνοι τους, άτοµα µε
αναπηρία. Δηλαδή, εξυπηρετούνται άνθρωποι που σ’ αυτά τα τελευταία για τον α ή β λόγο δίσεκτα χρόνια έχουν ανάγκη από
αυτό το ισχυρό τείχος προστασίας και πραγµατικά οι δοµές
αυτές συνέβαλαν σε αυτό.
Όπως σας είπα, η εικόνα των δοµών στην Κρήτη είναι παρόµοια µε την υπόλοιπη Ελλάδα και θα ήθελα, αν τα έχετε, τα στοιχεία και της υπόλοιπης Ελλάδας. Στις δοµές της Κρήτης εξήντα
τέσσερις θέσεις εργαζοµένων µε ατοµικές συµβάσεις είτε επικουρικού προσωπικού ουσιαστικά λήγουν ή έχουν λήξει ήδη
αυτό το διάστηµα. Μέχρι στιγµής δεν φαίνεται από το Υπουργείο
καµµία διάθεση, καµµία κίνηση, καµµία µέριµνα για την ανανέωσή τους. Πρόκειται για εργαζόµενους σε ειδικότητες της λειτουργία των δοµών απαραίτητες, όπως µάγειροι, βοηθοί
µαγείρων, τραπεζοκόµοι, εργαζόµενοι στην καθαριότητα και εργαζόµενοι στη φύλαξη.
Το ερώτηµα προς εσάς, κυρία Υπουργέ, είναι αν προτίθεστε
να προχωρήσετε στην ανανέωση αυτών των συµβάσεων και την
πλήρωση των κενών θέσεων για την εύρυθµη λειτουργία και τη
συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας αυτών των δοµών χωρίς την
εµπλοκή ιδιωτών εργολάβων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ηγουµενίδη για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Υπουργός, η κ. Δόµνα Μιχαηλίδου για
τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Ηγουµενίδη, είναι πάντα βέβαια µια πολύ δυσάρεστη έκπληξη και εξέλιξη για κάθε συµπολίτη µας να βρεθεί
έστω και για κάποιο χρονικό διάστηµα έξω από την αγορά εργασίας.
Ωστόσο, η συγκεκριµένη εξέλιξη γνωρίζετε ότι για τους εργαζοµένους στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης ήταν σε
όλους γνωστή. Γνωρίζετε τόσο εσείς, όσο εµείς, όσο και οι ενδιαφερόµενοι συµπολίτες µας ότι οι συµβάσεις τους είχαν ηµεροµηνία λήξης και ότι δεν υπήρχε κανένα νοµοθετικό πλαίσιο για
την παράτασή τους είτε για την υπογραφή νέας ατοµικής σύµβασης.
Συγκεκριµένα, ο ν.4430/2016, που η δική σας κυβέρνηση ψήφισε, έδινε τη δυνατότητα σε κεντρικές και αποκεντρωµένες υπηρεσίες των Υπουργείων, αλλά και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τα Υπουργεία προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον δεν επαρκεί το
υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις. Ο νόµος παρείχε αυτή τη δυνατότητα κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης νόµου για
περιορισµένο, όµως, χρονικό διάστηµα. Άρα έληγε την 31η Δεκεµβρίου του 2019.
Η διοίκηση, λοιπόν, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης όχι µόνο έκανε χρήση της δυνατότητας που της
παρείχε ο νόµος σας, ο ν.4430/2016, και προχώρησε µετά από
προκήρυξη στη σύναψη είκοσι τεσσάρων ατοµικών συµβάσεων
ιδιωτικού δικαίου στους τοµείς σίτισης, εστίασης και φύλαξης,
αλλά έκανε το ίδιο πράγµα και για τα δύο γκρουπ.
Για όλες αυτές τις συµβάσεις, όπως είπα και πριν, σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία δεν υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης ή
µεταβολής σε αορίστου χρόνου και αυτό ήταν κάτι το οποίο νοµοθετήθηκε το 2016 πολύ συγκεκριµένα, από την δική σας κυβέρνηση και το γνώριζαν τότε όλοι οι συνδαιτυµόνες, το
Υπουργείο, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και βέβαια, οι εργαζόµενοι.
Θέλω, επίσης, να αναφέρω ότι ευθύνες για το τι συνέβη φέρει
και η τότε διοίκηση του Κέντρου η οποία γνώριζε πολύ καλά το
συγκεκριµένο καθεστώς των συµβάσεων. Και ενώ θα µπορούσε
να συµπεριλάβει πολύ συγκεκριµένες ειδικότητες µαγείρων, τραπεζοκόµων, καθώς και προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης
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στο µόνιµο προσωπικό στο 7Κ -υπενθυµίζω ότι κι αυτό είχε βγει
τον Δεκέµβριο του 2018- από τον Δεκέµβριο του 2018 δεν είχε
γίνει τίποτα ως προς την συµπερίληψη των ειδικοτήτων αυτών.
Κατόπιν, όµως, τούτου και εν όψει των αναγκών που προέκυψαν βάσει της πανδηµίας, θέλω να υπενθυµίσω το εξής. Εµείς
νοµοθετήσαµε για το έκτακτο προσωπικό COVID αυτές τις πεντακόσιες θέσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αύξαναν κατά ένα
τρίτο το στελεχιακό δυναµικό των δοµών µας, ακριβώς γιατί γνωρίζουµε ότι εν καιρώ πανδηµίας δεν µπορούµε να αφήσουµε κανέναν ακάλυπτο και πρέπει όλοι οι ωφελούµενοι να λαµβάνουν
τις υπηρεσίες που λάµβαναν µέχρι πρότινος, αλλά συγκεκριµένα
αυτές που πρέπει να λαµβάνουν.
Οπότε και εκεί δεν έγιναν πράγµατα. Δηλαδή και εκεί δεν συµπεριλήφθηκαν αυτό που θα έπρεπε, οι ειδικότητες αυτές.
Τώρα σε ό,τι αφορά το ερώτηµά σας, ζητάτε την ανανέωση
των ατοµικών συµβάσεων προκειµένου να καλυφθούν οι κενές
θέσεις. Όπως προσπάθησα να εξηγήσω, η σύναψη των εν λόγω
συµβάσεων έγινε µε τον όρο µη ανανέωσής τους. Το να ζητάµε
τώρα ή να ζητάτε το αντίθετο είναι σαν να ζητάτε να παραβιάσουµε εµείς το νόµο του 2016 που εσείς ψηφίσατε.
Οπότε σε ό,τι αφορά την εύρυθµη λειτουργία των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, αυτό που µπορούµε να υποστηρίξουµε είναι
ότι οι συγκεκριµένες συµβάσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγµή
από τη διοίκηση και η ανανέωσή τους κατά τον τρόπο που θα
προσπαθήσω να εξηγήσω στην δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηγουµενίδης για την δευτερολογία του για
τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ κατ’
αρχάς για την απάντηση που δώσατε, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω µερικά ζητήµατα.
Πρώτον, όντως ήταν γνωστή η λήξη των συµβάσεων. Και η
ερώτηση δεν αναφέρεται στη διοίκηση των δοµών κοινωνικής
πρόνοιας της Κρήτης ούτε σε καµµία άλλη διοίκηση. Η ερώτηση
είναι στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση γνωρίζοντας ότι λήγουν οι
συµβάσεις, θέσεις θα ορφανεύσουν, θα χηρέψουν, και οι οριακά
λειτουργούσες δοµές θα µείνουν χωρίς προσωπικό και εποµένως
µε τον κίνδυνο κατάρρευσης, τι έκανε; Η Κυβέρνηση εδώ ουσιαστικά παραπέµπει σε εργολάβους, κάνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε εργολάβους. Οι εργολάβοι ουσιαστικά κινούνται στην
εξασφάλιση του µέγιστου δυνατού κέρδους τους. Και σε αυτήν
την κατεύθυνση πιέζουν βγάζοντας άγονες τις θέσεις και στην
ίδια κατεύθυνση -αν το θέλετε- σας διευκολύνουν για απευθείας
αναθέσεις. Ένα το κρατούµενο
Δεύτερον, εγώ σας ρώτησα εάν σκοπεύετε να ανανεώσετε τις
συµβάσεις χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι η µόνη λύση. Μία
λύση είναι η ανανέωση των συµβάσεων. Μία λύση είναι η προκήρυξη µόνιµου προσωπικού µε µοριοδότηση θέσεων για τους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν. Εν πάση περιπτώσει, εάν το
θέλετε λύσεις υπάρχουν πολλές.
Και για να έρθουµε συγκεκριµένα, όπως σας είπα είναι εξήντα
τέσσερα άτοµα και πραγµατικά µένουν κενές θέσεις µε κίνδυνο
κατάρρευσης αυτών των δοµών. Στο ΠΑΑΠΑΗΚ σήµερα 4 και
αύριο 5 Ιουνίου λήγουν δύο συµβάσεις καθαριότητας και µέσα
στον Αύγουστο λήγει άλλη µία. Ποιος θα καθαρίζει το κέντρο;
Απλό είναι, σήµερα και αύριο λήγουν οι δύο συµβάσεις, τη Δευτέρα ποιος θα καθαρίσει το κέντρο;
Στον Πόρο του Ηρακλείου µέσα στον Ιούνιο λήγουν τέσσερις
συµβάσεις καθαριότητας, µία σύµβαση φύλαξης και µία µάγειρα.
Τι θα κάνετε για αυτό;
Στην Πόµπια Ηρακλείου έχουν λήξει δύο θέσεις µαγείρων, µία
βοηθού µάγειρα, µέσα στον Ιούλιο λήγει µία σύµβαση καθαριότητας, µία σύµβαση φύλακα και άλλη µία σύµβαση φύλακα µέσα
στον Σεπτέµβριο. Τι θα κάνετε για αυτό; Μπορώ να αναφέρω όλο
τον κατάλογο των εξήντα τεσσάρων θέσεων.
Και όπως σας είπα δεν είναι εάν σας είπε η διοίκηση γι’ αυτήν
ή την άλλη θέση. Τι κάνει η Κυβέρνηση; Πώς στηρίζετε αυτές τις
δοµές; Θα συµφωνούσα µαζί σας -εάν αυτή είναι η θέση σας- για
µόνιµο προσωπικό. Πολύ ωραία, προκηρύξτε τις θέσεις τώρα!
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Θέλετε καινούργιες συµβάσεις; Κάντε καινούργιες συµβάσεις.
Δώστε µοριοδότηση θέσεως για τους ανθρώπους που αφήνουν
ένα κοµµάτι της ψυχής τους κάθε µέρα σε αυτές τις δοµές, για
να λειτουργούν αυτές. Μην τις αφήνετε όµως στον αυτόµατο πιλότο. Και εάν τέλος πάντων θέλετε να τις δώσετε σε ιδιώτες, εάν
η τακτική σας είναι να τις εκχωρήσετε στους εργολάβους που
πέρα απ’ όλα τα άλλα είναι εργασιακές συνθήκες γαλέρας για
τους εργαζόµενους, πείτε το καθαρά. Στην κρίση των εργαζόµενων που µας ακούν είναι και η δική σας και η δική µας θέση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τη δευτερολογία της για
τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Ηγουµενίδη, είπα να ξεκινήσω
ήρεµα, αλλά µε χτυπάτε στο σηµείο µου, σε αυτό της στελέχωσης.
Κύριε Βουλευτά, ποτέ την τελευταία δεκαετία οι προνοιακές
δοµές δεν ήταν τόσο στελεχωµένες. Ποτέ την τελευταία δεκαετία οι κλειστές προνοιακές δοµές του κράτους µας δεν ήταν
τόσο στελεχωµένες. Και ξέρετε γιατί; Γιατί η δική µας η Κυβέρνηση δεν θέλει και δεν αφήνει -όχι µόνο δεν θέλει, δεν αφήνεικανέναν πίσω. Και αυτό σε τρεις άξονες, έτσι;
Νοµοθετήσατε τον Δεκέµβριο µόνιµες θέσεις για τις προνοιακές δοµές. Για επτά µήνες δεν έγινε τίποτα µε την προηγούµενη
κυβέρνηση, τίποτα. Μέσα σε ένα µήνα µε το που αναλάβαµε το
Υπουργείο αυτό, µε το που ανέλαβα τη θέση της Υφυπουργού,
από τον Ιούλιο µέχρι τον Αύγουστο είχαµε ήδη πάει στο ΑΣΕΠ.
Προκηρύξαµε µέσα σε ένα µήνα τις θέσεις αυτές. Γιατί; Για
δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, γιατί δεν µπορούµε να αφήνουµε τις δοµές µας ακάλυπτες. Πρέπει να έχουµε και πιστεύουµε στο µόνιµο προσωπικό, δη στις προνοιακές δοµές.
Γιατί; Γιατί αναπτύσσουν σχέσεις εµπιστοσύνης. Γιατί οι ωφελούµενοι, που είναι οι πλέον ευάλωτοι µέσα στις δοµές αυτές, αναπτύσσουν αναγκαίες σχέσεις εµπιστοσύνης, οι οποίες πρέπει να
έχουν µια διάρκεια. Και ο δεύτερος λόγος που το κάνουµε αυτό
είναι ότι δεν δέχεται η δική µας η Κυβέρνηση να έχουµε ανθρώπους πέντε - επτά χρόνια να δουλεύουν ως συµβασιούχοι, όταν
στην ουσία καλύπτουν µόνιµες ανάγκες.
Μέσα σε ένα χρόνο κάναµε, λοιπόν, αυτό που σε τουλάχιστον
επτά δεν πρόλαβε να κάνει ή δεν έκανε ή αδυνατούσε -ή δεν την
ένοιαζε, στο τέλος- η προηγούµενη κυβέρνηση. Οπότε για στελέχωση δεν είναι δυνατόν να έρχεται και να µας εγκαλεί εδώ
πέρα. Έχουµε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι µας και το έχουµε
εξαντλήσει.
Συγκεκριµένα, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης
πόσες θέσεις είναι αυτές; Εξήντα. Είναι εξήντα µόνιµες θέσεις κι
έχουν ήδη βγει µέσω ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες. Σταµατήσαµε
εκεί; Όχι, δεν σταµατήσαµε εκεί. Σας είπα ότι αυξήσαµε το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναµικό, κατά 1/3, κατά 33% σε όλη την
Ελλάδα. Και µέσα σε αυτές τις πεντακόσιες νέες θέσεις, που
είναι τουλάχιστον για ενάµιση χρόνο, µέσα σε αυτές, βεβαίως,
υπάρχουν και για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κρήτη.
Από τις πεντακόσιες οι σαράντα δύο είναι για την Κρήτη. Σταµατήσαµε εκεί; Όχι, δεν σταµατήσαµε ούτε εκεί, γιατί το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης έβγαλε και νέο επικουρικό προσωπικό. Πόσους; Σαράντα πέντε. Οπότε έχουµε τους εξήντα του
ΑΣΕΠ, που είναι µόνιµοι, επειδή πιστεύουµε ότι πρέπει να καλύπτονται µε µόνιµο προσωπικό οι ανάγκες των ωφελουµένων µας,
σαράντα δύο έκτακτο προσωπικό COVID για τουλάχιστον ενάµιση χρόνο και σαράντα πέντε πλέον έκτακτο επικουρικό προσωπικό.
Εποµένως, έχουµε µια κυβέρνηση, η οποία έχει για πρώτη
φορά µέσα την τελευταία δεκαετία λάβει στα σοβαρά το ζήτηµα
της στελέχωσης. Και σας το λέω µε απόλυτη ευθύνη. Μέσα στην
τελευταία δεκαετία -κι αυτό µου το λένε οι διοικήσεις, αλλά αυτό
µου το λένε και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι- ποτέ οι προνοιακές δοµές
µας δεν ήταν τόσο στελεχωµένες. Πιστεύουµε βαθιά στη σωστή
στελέχωση των δοµών µας. Δεν αφήνουµε κανέναν πίσω. Και
είναι ευθύνη µας, την οποία, όµως, υλοποιούµε εµπράκτως, να
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βοηθήσουµε τους ωφελούµενους και βέβαια, τους εργαζόµενους στις δοµές µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τη
δεύτερη µε αριθµό 829/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Άρση αδικίας σε βάρος των τυφλών συνταξιούχων».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µε το άρθρο 21 του Συντάγµατος προβλέπεται ότι άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν
µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Μια σειρά µέτρα, πράγµατι, έχει
θεσµοθετήσει η χώρα µας, η οποία είχε ενσωµατώσει και στο
Εθνικό Δίκαιο διεθνείς συµβάσεις και υποχρεώσεις, που πραγµατικά υποστηρίζουν την αυτόνοµη διαβίωση.
Υπάρχει µια κοινή υπουργική απόφαση από το 1973 κιόλας,
που αφορά επίδοµα για τους ασκούµενους δικηγόρους προς αντιµετώπιση των κατά την άσκηση της δικηγορίας τους υποχρεώσεων και προβληµάτων που δηµιουργούνται εκ της τυφλότητας
αυτών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το οποίο καταβαλλόταν κανονικά µέχρι µια εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Απρίλιο του 2020, η οποία
τροποποιούσε το ύψος του επιδόµατος.
Προσέφυγαν οι τυφλοί δικηγόροι στον Συνήγορο του Πολίτη,
ο οποίος εξέδωσε πόρισµα προς τον ΟΠΕΚΑ και καταθέτει την
απόφασή του, την ερµηνεία του, ότι το έγγραφο του γενικού
γραµµατέα αντίκειται τόσο στις ρητές διατάξεις της ΚΥΑ, που
προανέφερα, από το 1973, όσο και στο άρθρο 3 του νόµου του
1979 και στο σύστηµα των σκοπών και των σταθµίσεων στις
οποίες έχει προβεί ο κοινός νοµοθέτης για τη στήριξη των τυφλών.
Επειδή, εκτός από το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο
ΟΠΕΚΑ στις προσωπικές προσφυγές που κάνει ένας-ένας ανταποκρίνεται και δικαιώνει τους δικηγόρους τυφλούς, εκδίδοντας
αποφάσεις -και έχω εδώ, τουλάχιστον, τέσσερις αποφάσεις που
θα καταθέσω στα Πρακτικά- αυτό το οποίο θέλουµε, είναι, εάν
αποδεχθείτε το πόρισµα και µε δεδοµένο ότι ο ΟΠΕΚΑ ήδη έχει
εκδώσει τέσσερις αποφάσεις στην κατεύθυνση αυτή, δικαιώνοντας τους ανθρώπους, να υπάρξει µία απόσυρση του εγγράφου
του γενικού γραµµατέα ή τροποποίησή του, ούτως ώστε η διοίκηση συµµορφούµενη µε την απόφαση του Συνηγόρου και την
πραγµατικότητα, µέσω αυτής της διαδικασίας να δικαιώνονται,
αλλά να υπάρξει καθολική διαδικασία δικαίωσής τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, το ερώτηµα που µας απευθύνετε, τέθηκε από τη συνάδελφό σας, κ. Μαρία Απατζίδη, του ΜέΡΑ25
εδώ στο Κοινοβούλιο, τον Απρίλιο του 2020 στην οποία και απαντήσαµε ως οφείλαµε.
Το ίδιο ερώτηµα τέθηκε και από συναδέλφους σας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε τη µορφή αναφοράς προς τον
Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και τον τότε Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση.
Παρ’ όλο, βέβαια, που µέχρι σήµερα δεν έχει αλλάξει κάτι σε
σχέση µε το περιεχόµενο των απαντήσεων του Υπουργείου µας,
σας ευχαριστώ για το ερώτηµά σας, διότι µου δίνετε την ευκαιρία
να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα που συµβαίνει πολλές φορές
να προκαλούν σύγχυση.
Να ξεκινήσω κατ’ αρχάς λέγοντας ότι ο εξορθολογισµός της
επιδοµατικής πολιτικής σε ένα κράτος δικαίου, δεν συνιστά εκδικητική πράξη, όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί.
Εξορθολογισµός δεν σηµαίνει περικοπές και µάλιστα, αδικαιολόγητες. Σηµαίνει αποκατάσταση της νοµιµότητας, η οποία -
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οφείλουµε να το παραδεχθούµε- πολλές φορές καταστρατηγείται και πολλές φορές, όχι σκόπιµα, αλλά εξαιτίας του κατακερµατισµού των δηµοσίων υπηρεσιών, που δεν επιτρέπουν
ουσιαστικούς και αποτελεσµατικούς ελέγχους, ώστε ο πολίτης
να λαµβάνει από το κράτος ακριβώς αυτό που δικαιούται. Τίποτε
περισσότερο, αλλά και ακόµη πιο σηµαντικά, τίποτε λιγότερο.
Τη δυνατότητα αυτή σήµερα µας τη δίνει η τεχνολογία, την
οποία οφείλουµε να αξιοποιήσουµε µε γνώµονα πάντα το δηµόσιο συµφέρον.
Αυτό ακριβώς έπραξε και ο ΟΠΕΚΑ ο οποίος, ως Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Προνοιακών Παροχών και Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε σε συνεργασία µε την ΗΔΙΚΑ τον
Φεβρουάριο του 2020, όπως γνωρίζετε, στη διασταύρωση του
ηλεκτρονικού µητρώου δικών του δικαιούχων µε το ηλεκτρονικό
µητρώο συνταξιούχων σε διάφορους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Ο έλεγχος, λοιπόν, που διενεργήθηκε έδειξε ότι σε σύνολο δεκαέξι χιλιάδων δικαιούχων του επιδόµατος αναπηρίας όρασης,
οι εκατόν ογδόντα εννέα ήταν συνταξιούχοι, οι οποίοι λάµβαναν
ταυτόχρονα επίδοµα τυφλότητας, ύψους 697 ευρώ, την ώρα που
όλοι οι υπόλοιποι συµπολίτες τους µε αναπηρία λάµβαναν επίδοµα 362 ευρώ τον µήνα. Επίσης, οι εκατόν ογδόντα εννέα αυτοί
συµπολίτες µας, πριν συνταξιοδοτηθούν ασκούσαν, ως επί το
πλείστον, το επάγγελµα του δικηγόρου και κάποιοι µπορεί να
ήταν επιστήµονες, οι οποίοι ασκούσαν την επιστηµονική τους
γνώση ως επάγγελµα.
Κατόπιν, λοιπόν, αυτού η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έπραξε το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό; Προχώρησε στην εφαρµογή του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο, σας θυµίζω, ότι παραµένει ίδιο εδώ και χρόνια. Δεν κάναµε καµµία αλλαγή στο νοµοθετικό πλαίσιο και αποφάσισε την τροποποίηση του
επιδόµατος τυφλότητας, σύµφωνα µε τα όρια που θέτει η σχετική νοµοθεσία για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους. Δεν
υπήρξε καµµία ειδική κατηγορία η οποία να προβλεπόταν σε κανέναν ειδικότερο νόµο. Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπήρχε
σκοπιµότητα, δεν έδωσαν στην απόφαση αυτή αναδροµική ισχύ.
Αυτά για την ιστορία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Έρχοµαι τώρα στις απαραίτητες για την αποκατάσταση της
αλήθειας διευκρινίσεις.
Η τροποποίηση του επιδόµατος έγινε διότι οι εκατόν ογδόντα
εννέα συµπολίτες µας είναι συνταξιούχοι. Δεν αφορά στους τυφλούς δικηγόρους ούτε στους τυφλούς επιστήµονες, οι οποίοι
εργάζονται και παίρνουν το 100% του επιδόµατος. Οι συνταξιούχοι συµπολίτες µας µε άλλη αναπηρία έπαιρναν το µισό, όπως
και αυτοί.
Έχει ενδιαφέρον, επίσης, να γνωρίζετε ότι µέσα από την ίδια
ηλεκτρονική διασταύρωση προέκυψαν και ογδόντα εννέα περιπτώσεις συµπολιτών µας, οι οποίοι έπαιρναν επίδοµα παραπληγίας - τετραπληγίας από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο,
ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε ότι τα συγκεκριµένα επιδόµατα δεν
αφορούσαν σύνταξη ή συνταξιοδοτική παροχή, οπότε σε αυτούς
επιστράφηκαν τα χρήµατα της προσωρινής κράτησης και εξακολούθησαν να παίρνουν το επίδοµα ως είχε.
Αυτά νοµίζω για την πρωτολογία µου. Έχουµε να πούµε αρκετά και στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον Απρίλιο του 2020, σας είχαµε απευθύνει κι εµείς ερώτηση.
Δεν είναι, όµως, αληθές ότι από τον Απρίλιο του 2020 δεν έχει
αλλάξει κάτι. Δεν είναι δηλαδή το πόρισµα του Συνηγόρου του
Πολίτη κάτι; Δεν λέει για εσάς τίποτα;
Θα καταθέσω, λοιπόν το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη
που ήρθε τον Οκτώβριο του 2020. Το πόρισµα, λοιπόν, αυτό λέει
ότι κακώς κόβεται το επίδοµα αν φαίνεται για άλλου λόγους, που
έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που νοµοθετεί η πολιτεία για τη
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στήριξη τους, ο ανάπηρος ως συνταξιοδοτούµενος, αλλά ασκεί
το επάγγελµα. Άρα έχουµε το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο είναι µετά τον Απρίλιο του 2020.
Κάπου ένιωσα ότι µε µαλώνατε, ότι αφού έχει απαντηθεί τον
Απρίλιο του 2020, γιατί επανέρχεστε. Επανέρχοµαι, λοιπόν, γιατί
υπάρχει το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Σεβασµός σε
αυτό. Και παρακαλώ, αν υπάρξει αντίθετη άποψη από το πόρισµα
του Συνηγόρου του Πολίτη, να την εκθέσετε την αντίθετη άποψη.
Θα καταθέσω µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αποφάσεις του
ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ δεν ανήκει σ’ εσάς; Σε εσάς ανήκει. Ο ΟΠΕΚΑ,
λοιπόν, δικαιώνει συνταξιούχους τυφλούς που δέχεται το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη και ακυρώνει για τη συγκεκριµένη κάθε µια περίπτωση την απόφαση του Γραµµατέα. Θα τα
καταθέσω αυτά στα Πρακτικά -δεν τα δίνω στη δηµοσιότητα,
γιατί έχει ονόµατα και προσωπικά δεδοµένα- για να τα λάβετε
υπ’ όψιν σας.
Εποµένως, ο ίδιος ο ΟΠΕΚΑ παίρνει αποφάσεις, οι οποίες είναι
στην κατεύθυνση συµµόρφωσης της διοίκησης µε το πόρισµα
του Συνηγόρου του Πολίτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς είπατε
ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι σωστό το ενηµερωτικό που
σας έδωσε η υπηρεσία. Είναι σωστά όσα είπατε βεβαίως για τους
κανόνες που πρέπει να ισχύουν -και ισχύουν- για το θεσµικό πλαίσιο. Εδώ, όµως, µιλάµε για την εφαρµογή. Για την εφαρµογή δεν
είναι η σωστή ενηµέρωση αυτή.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ΟΠΕΚΑ και δικαιώνει τους ανθρώπους
έναν, έναν. Νοµίζω ότι αυτό που οφείλουµε να κάνουµε -το λέω
στον πληθυντικό- είναι να αναδιαµορφώσουµε την εγκύκλιο του
γενικού γραµµατέα, η οποία θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτό,
το οποίο είπατε. Δεν περιορίζεται σε αυτό. Είναι γενική, άδικη και
παράνοµη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για
τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Κεγκέρογλου, φοβάµαι ότι µε
την ερµηνεία που δίνετε στην επίµαχη κοινή υπουργική απόφαση
δηµιουργείται πραγµατικά ένας πόλος ανισότητας µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων τυφλών επιστηµόνων που εξακολουθούν να εργάζονται. Αυτή δεν ήταν σε καµµία των περιπτώσεων
η πρόθεση του νοµοθέτη.
Με αυτό θέλω να πω ότι -και ας υπενθυµίσω και πώς έχει- οι
τυφλοί συµπολίτες µας µε αναπηρία τύφλωσης βγαίνουν στη
σύνταξη µετά από δεκαπέντε χρόνια. Μετά από δεκαπέντε χρόνια, όταν βγαίνουν στη σύνταξη, είναι η κύρια ιδιότητά τους αυτή
του συνταξιούχου. Οπότε, και σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους
συµπολίτες µας, µπορούν να παίρνουν το 100% της σύνταξης
τους και, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους συµπολίτες µας, να
δουλεύουν και να παίρνουν και το 100% της εργασίας τους.
Στους υπόλοιπους συµπολίτες µας χωρίς αυτήν την αναπηρία,
γνωρίζετε ότι ο νοµοθέτης δεν αφήνει να εισπράττουν το 100%
της σύνταξής τους.
Οπότε οι συµπολίτες µας οι οποίοι ασκούν το επάγγελµα του
δικηγόρου και έχουν βγει στη σύνταξη µετά από δεκαπέντε χρόνια, γιατί πολύ σωστά ο νοµοθέτης καταλαβαίνει ότι είναι διαφορετικές οι συγκυρίες και διαφορετική η εργασιακή καθηµερινότητα κάποιου ανθρώπου µε τύφλωση, γι’ αυτόν τον λόγο του βγάζει τη σύνταξη στα δεκαπέντε χρόνια εργασίας και επιπλέον, ακριβώς επειδή η καθηµερινότητά του και ο εργασιακός του βίος είναι
ακόµα πιο δύσκολος, του δίνει τη δυνατότητα να πάρει το 100%
της σύνταξής του.
Όµως, ο νόµος δεν προβλέπει πουθενά ότι αυτός ο συνταξιούχος είναι κάτι διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο συνταξιούχο µε αναπηρία, οπότε αυτό που θα πάρει αυτός ο
συνταξιούχος, δεδοµένου του ότι δεν υπάρχει και δεν έχουµε
βγάλει κάποια ειδικότερη νοµοθεσία, θα είναι αυτό που παίρνουν
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και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι µε αναπηρία, το οποίο είναι το επίδοµα των 392 ευρώ. Αυτό θα πάρει. Έτσι λέει ο νόµος και δεν
υπάρχει κάποια ειδικότερη πρόβλεψη ως προς αυτό.
Τώρα ως προς το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, βεβαίως και σε κάθε περίπτωση είµαστε διατεθειµένοι να ανταποκριθούµε στην πρόσκληση του Συνηγόρου ώστε να
συζητήσουµε, αλλά και να εξηγήσουµε την τοποθέτησή µας επί
του θέµατος και να ακούσουµε και τις δικές του απόψεις.
Αναφέρω, όπως είπατε κι εσείς, ότι για τις σχετικές αποφάσεις
του ΟΠΕΚΑ µε τις οποίες γίνονται δεκτές ενδικοφανείς προσφυγές τυφλών επιστηµόνων και δικηγόρων, από όσο γνωρίζω, η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έχει ζητήσει την επανεξέτασή τους η οποία
είναι εν εξελίξει, οπότε περιµένουµε και το σχετικό πόρισµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Προχωράµε στη δεύτερη αναφορά µε 2112/24-3-2021 του κύκλου αναφορών κι ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τη δυσµενή κατάσταση που επικρατεί στο Παράρτηµα Ατόµων µε Αναπηρία Λασιθίου λόγω ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
και τις δύσκολες συνθήκες που καλούνται οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν εν µέσω πανδηµίας COVID-19».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει να σας εκφράσω την απορία µου για
όλα όσα είπατε. Με υπερβαίνει, ειλικρινά, η τοποθέτηση την
οποία κάνατε, ότι γράφετε σε ένα σηµείωµα το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη µε το οποίο έχουµε υποχρέωση να συµµορφωνόµαστε όταν µας υποδεικνύει ακριβώς πού είναι η
παρανοµία της διοίκησης. Και όταν η διοίκηση συµµορφώνεται,
λέτε ότι εσείς θα την αναγκάσετε να ξεσυµµορφωθεί. Με υπερβαίνει αυτό! Συµµορφώνεται ο ΟΠΕΚΑ µε τον Συνήγορο του Πολίτη, βγάζει µια δίκαιη και σωστή απόφαση σύµφωνα µε τον νόµο
και λέτε εσείς «Όχι. Επειδή εγώ έχω διαφορετική άποψη, θα την
ανατρέψω την απόφαση του ΟΠΕΚΑ». Με υπερβαίνουν όλα αυτά
ειλικρινά! Και δεν ξέρω αν έχει νόηµα να συζητάµε σε µια βάση
πολιτικού διαλόγου που πρέπει να λύνει θέµατα και όχι να συσσωρεύει προβλήµατα. Τι να πω;
Έχουµε µία αναφορά από το Λασίθι για το παράρτηµα ΑΜΕΑ
του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας. Τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας έχουν ζωή από το 2013 και µετά. Δεν έχουν ζωή ούτε δέκα
χρόνια. Το λέω επειδή άκουσα τη συζήτηση προηγουµένως.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι µε την πρώτη σύµβαση των
επικουρικών από το 2014 που µε συνεχείς ανανεώσεις εργάζονται µέχρι σήµερα. Από το 2014 οι επικουρικοί που πήραµε τότε
για την στελέχωση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας εργάζονται
µέχρι σήµερα.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που έχουν εµπλουτιστεί µε άλλους
συµβασιούχους, που έχουν εµπλουτιστεί µε άλλες ειδικότητες,
χρειάζονται και την καλύτερη διαχείριση προκειµένου να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα. Έχουµε ένα θέµα στελέχωσης. Ήδη
είπατε ότι έχουν βγει προκηρύξεις και θα το φροντίσετε. Αυτό
είναι πάρα πολύ βασικό και µακάρι να προχωρήσει.
Επίσης, έχουµε κι ένα θέµα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. Εδώ το έγγραφο για το οποίο έκανα την αναφορά βάζει
θέµα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, ότι εκτός του ότι
είναι λίγο ο κόσµος, δεν υπάρχει και η ορθολογική αξιοποίησή
του για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα.
Εγώ δεν γνωρίζω ποια είναι η πραγµατικότητα, δεν έχω κάνει
επίσκεψη, δεν έχω κάνει τον ντετέκτιβ, αλλά θεωρώ ότι εσείς που
λάβατε υπ’ όψιν σας την αναφορά την οποία σας κατέθεσα θα
έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να ενηµερώσει η διοίκηση, να δούµε εάν έχει ανάγκη από στελεχιακό δυναµικό το παράρτηµα ΑΜΕΑ Λασιθίου, το οποίο είναι κλειστή
δοµή. Έχουµε µέσα έναν αριθµό που κυµαίνεται κάθε φορά,
ογδόντα ένας ήταν την περίοδο που γράφτηκε αυτό το υπόµνηµα. Είναι κλειστή δοµή και πρέπει, πράγµατι, µε τον καλύτερο
τρόπο να διαχειριζόµαστε το ανθρώπινο δυναµικό, για να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα, λοιπόν, να µας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που θέτει αυτή η διαµαρτυρία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, τον λόγο σε εσάς για την πρωτολογία σας για τρία
λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Κεγκέρογλου, µην αποπροσανατολίζετε! Σας παρακαλώ πολύ, µην αποπροσανατολίζετε, για
να µην πω κάτι πιο ισχυρό, έτσι;
Ο Συνήγορος δεν έστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καµµία απόφαση. Καµµία απόφαση! Άρα, δεν
τίθεται καν ζήτηµα ότι δεν τη λαµβάνουµε υπ’ όψιν ως και οφείλουµε. Δεν έστειλε κάτι τέτοιο. Ο Συνήγορος ζήτησε τις απόψεις
µας, τις οποίες βεβαίως και θα εκθέσουµε και ακριβώς γι’ αυτό
και ο ΟΠΕΚΑ ζήτησε επανεξέταση, διότι εµείς συνεργαζόµαστε
και ακούµε όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν µας έστειλε καµµία
απόφαση. Ζήτησε τη δική µας απόφαση, έστειλε τη δική του
άποψη και πάνω σε αυτά µας κάλεσε και βεβαίως, έχουµε να µιλήσουµε γι’ αυτό.
Τώρα, ως προς την επιστολή διαµαρτυρίας του νοσηλευτικού
προσωπικού του παραρτήµατος ΑΜΕΑ Λασιθίου, διάβασα µε
προσοχή την επιστολή διαµαρτυρίας που υπογράφουν εννιά εργαζόµενοι στο παράρτηµα ΑΜΕΑ Λασιθίου. Είναι, βέβαια, µια έντονα συναισθηµατικά φορτισµένη επιστολή, µε την οποία οι εν
λόγω εργαζόµενοι -στην πλειοψηφία τους νοσηλευτές, βέβαιακαταγγέλλουν την ανάρµοστη και προσβλητική συµπεριφορά εκ
µέρους συναδέλφων τους, τη µεροληπτική στάση του σωµατείου
εργαζοµένων που έχει µετατραπεί -λένε- σε «σωµατείο των ολίγων» και είναι και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας που συντάσσονται -λένε- µε ό,τι αυτοί
καταγγέλλουν. Γιατί συµβαίνει όλο αυτό; Δεν τολµούν -λένε- να
διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή προσωπικό.
Διαβάζοντας, λοιπόν, την επιστολή αυτή, συνειδητοποιεί κανείς ότι µια συνωµοσία εξυφαίνεται στο εσωτερικό του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, µε σκοπό τη διάλυση
του νοσηλευτικού τµήµατος στο παράρτηµα ΑΜΕΑ Λασιθίου.
Είναι, όµως, πράγµατι έτσι; Να δούµε λίγο τα στοιχεία τα οποία
έχει το Υπουργείο µας; Με το ξέσπασµα της πανδηµίας µια από
τις πρώτες ενέργειες που κάναµε ήταν, βεβαίως, να ενισχύσουµε, όπως είπα και πριν, το στελεχιακό δυναµικό και αυτό µε
δύο ουσιαστικούς τρόπους: Πρώτον, βγάλαµε την περίφηµη
προκήρυξη 7Κ για το µόνιµο προσωπικό. Και αυτό γιατί; Γιατί το
µόνιµο προσωπικό χρειάζεται στις δοµές µας. Χρειαζόµαστε µόνιµο προσωπικό στις δοµές µας, γιατί οι ανάγκες είναι µόνιµες,
δεν µπορούν να καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό το
οποίο ανανεώνει τις συµβάσεις του για πέντε ή επτά χρόνια. Δεν
το θέλουµε αυτό για το προσωπικό µας. Όµως, επίσης, το µόνιµο
προσωπικό καλύπτει µόνιµες ανάγκες σχέσεων µεταξύ ωφελούµενων και εργαζοµένων.
Τώρα, ειδικότερα, βγάλαµε και έκτακτο προσωπικό, όπως σας
είπα και πριν, το έκτακτο προσωπικό COVID Των πεντακοσίων
ατόµων. Πάνω από τα σαράντα έχουν έρθει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
Τώρα, συγκεκριµένα για αυτό που σας είπα: Πάνω από σαράντα, σαράντα δύο συνολικά θέσεις εκ των οποίων οι εννέα
είναι στο παράρτηµα Λασιθίου µε ακριβώς σκοπό την ενίσχυση
του νοσηλευτικού προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, προκηρύχθηκαν µία θέση ΤΕ νοσηλευτικής, τέσσερις θέσεις βοηθών νοσοκόµων, τρεις θέσεις υγειονοµικού προσωπικού και µία θέση
βοηθητικού προσωπικού εστίασης.
Έχει ενδιαφέρον να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι από αυτές τις
θέσεις αυτή που προοριζόταν για άτοµο ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλευτικής παρέµεινε κενή λόγω έλλειψης
ενδιαφέροντος. Το γεγονός γίνεται ακόµα πιο ενδιαφέρον, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η ίδια θέση επαναπροκηρύχθηκε στις 195, στις 30-10-2020 χωρίς αποτέλεσµα.
Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση του κέντρου επέµεινε και την επαναπροκήρυξε στις 11 Μαΐου 2021 µαζί µε µία θέση βοηθών νοσοκόµων. Όµως και οι δύο θέσεις έµειναν κενές λόγω έλλειψης
ενδιαφέροντος.
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Η τελευταία προσπάθεια γίνεται µε την προκήρυξη στις 26-5,
πριν λίγες µέρες, µαζί µε δύο θέσεις βοηθών νοσοκόµων.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 31 Μαΐου και απ’
ό,τι φαίνεται, έχουν υποβληθεί, δυστυχώς, µόνο δύο αιτήσεις για
τις θέσεις των βοηθών νοσοκόµων, ενώ η θέση της νοσηλευτικής
τεχνικής εκπαίδευσης παραµένει και πάλι κενή.
Αναφέροµαι, λοιπόν, στις ενέργειες της διοίκησης, για τις
οποίες εύκολα κανείς µπορεί να διαπιστώσει ότι έχουν γίνει, για
να επισηµάνω ότι η καταγγελία περί προσπάθειας διάλυσης του
νοσηλευτικού τµήµατος στο παράρτηµα Λασιθίου είναι ανυπόστατη. Σας µίλησα για έξι προκηρύξεις. Δεν µπορεί, λοιπόν, να
λέµε ότι κανείς δεν προσπαθεί να φέρει νοσηλευτικό προσωπικό,
όταν η διοίκηση έχει κάνει πάνω από έξι προκηρύξεις για θέσεις
που εµείς έχουµε βγάλει για νοσηλευτικό προσωπικό.
Τουναντίον, λοιπόν, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες
οι δυνατότητες που δίνει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των
παραρτηµάτων του κέντρου για την αρτιότερη δυνατή στελέχωσή του. Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις βλέπουµε ότι όντως
υπάρχουν δυσκολίες. Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να αναλάβουν υπηρεσία επιπλέον σαράντα πέντε µόνιµοι υπάλληλοι στο κέντρο
κοινωνικής πρόνοιας. Πρόκειται για τα κοµµάτια αυτά που αφορούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης από
την προκήρυξη 7Κ που βγάλαµε για τον ΑΣΕΠ και η οποία αφορά
τριακόσιες δεκαεπτά νέες µόνιµες οργανικές θέσεις συνολικά.
Για την ιστορία, αναφέρω ότι η πλήρωση των οργανικών θέσεων, τις οποίες είχε συστήσει η προηγούµενη κυβέρνηση επτά
µήνες πριν τις εκλογές του Ιουνίου, ήταν από την πρώτη στιγµή
στις προτεραιότητες της Κυβέρνησής µας και έναν µήνα µετά
την ανάληψη του Υπουργείου αυτού, πήγαµε στον ΑΣΕΠ, προκηρύξαµε τις θέσεις, έχουν οριστεί και οι τελικοί πίνακες και οι
άνθρωποι εντός ολίγου καιρού θα είναι µέσα στις δοµές µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για
να δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, το 2013 - 2014, για το οποίο έχω µια άµεση
γνώση, όλες οι διαδικασίες υπόκειντο στους περιορισµούς του
δεύτερου µνηµονίου, γεγονός που σηµαίνει ότι πολλές φορές η
προκήρυξη επικουρικών και συµβασιούχων ήταν µονόδροµος.
Άρα, λοιπόν, µη µου συγκρίνετε την περίοδο εκείνη µε αυτό το
οποίο συµβαίνει µετά το 2018, όπου τουλάχιστον δεν έχουµε
τους φοβερούς και τροµερούς περιορισµούς που υπήρχαν τότε.
Δεν υπάρχει καµµία σχέση!
Αν µας πείτε ότι κακώς πήραµε τότε τους επικουρικούς, σας
ενηµερώνω ότι µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο ακόµα εργάζονται
και καλύπτουν ανάγκες αυτοί οι ίδιοι. Δεν αναφέροµαι σε όλους,
αλλά ένα ποσοστό. Και καλά κάνουν και εργάζονται, γιατί αλλιώς
δεν θα υπήρχε προσωπικό.
Επίσης, καλώς προχωράτε πλέον σε µόνιµες προκηρύξεις,
διότι από τη στιγµή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λόγω του
ότι απελευθερώθηκε ο συγκεκριµένος τοµέας από τους περιορισµούς που υπήρξαν, η ανάγκη στελέχωσης µε µόνιµο προσωπικό δίνει απάντηση και σε έναν µακροχρόνιο προγραµµατισµό
που µπορείς να κάνεις, αλλά και µε τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα που µπορείς να έχεις από τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και τις επιµέρους µονάδες που αυτά διαθέτουν, ιδιαίτερα
από τις κλειστές µονάδες φροντίδας, όπως είναι το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Χρειάζεται πραγµατικά το απαραίτητο προσωπικό.
Σε µια ανοιχτή δοµή τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Όµως,
στην κλειστή δοµή οι ανάγκες είναι ανελαστικές και αν δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, οι εκατό άνθρωποι που είναι µέσα
και χρειάζονται περίθαλψη, φροντίδα και περιποίηση θα µείνουν
πραγµατικά χωρίς αυτές, γεγονός που δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικό να δείτε, δίνοντας βεβαίως προτεραιότητα σε αυτό το προσωπικό, αλλά χωρίς
να παραγνωρίζονται και οι ανάγκες που υπάρχουν και για άλλους
τοµείς, το πώς θα καλυφθεί µε µόνιµο προσωπικό.
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Όµως, θα πρέπει να δείτε τι θα γίνει όταν για διάφορους λόγους, κάτι που δεν γνωρίζω, δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις.
Μάλιστα, θα έλεγα ότι είναι αυτό είναι και αντιφατικό, εξαιτίας
του ενδιαφέροντος που υπάρχει από πολλούς για να βρουν δουλειά. Δεν ξέρω αν θεωρούν ότι είναι τόσο σκληρή η δουλειά στην
κλειστή µονάδα χρονίων παθήσεων του Νοµού Λασιθίου που δεν
πάνε να κάνουν αίτηση. Δεν ξέρω, µπορεί να συµβαίνει και κάτι
άλλο διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν αυτές οι
ανάγκες δεν καλύπτονται από την προκήρυξη, θα πρέπει να καλυφθούν µε κάποιον διαφορετικό τρόπο. Δεν µπορεί να µένει
υποστελεχωµένη η µονάδα.
Άρα, λοιπόν, εγώ µε αφορµή τη διαµαρτυρία, θέτω ένα θέµα.
Δεν γνωρίζω τα επιµέρους -σας το είπα από την αρχή- και δεν
µπορώ και να τα ξέρω γιατί δεν µπορώ να κάνω τον έλεγχο. Θέτω
αυτό το θέµα. Είναι ευρύτερο. Διαπιστώνω ότι κάτι κινείται, αλλά
δεν είναι το θέµα του κάτι κινείται. Πρέπει να γίνει ολοκληρωµένη
δουλειά. Πρέπει να υπάρξει αποτέλεσµα. Πρέπει, βεβαίως, να
αντιµετωπιστούν και τα προβλήµατα που έθεσαν οι συνάδελφοι
και στη σηµερινή, αλλά και σε άλλη ερώτηση. Ας επιλέξει η Κυβέρνηση.
Θέλει η Κυβέρνηση να γίνει µε συµβάσεις έργου; Ας γίνει µε
συµβάσεις έργου. Θέλει µε συµβάσεις εργασίας; Ας γίνει µε συµβάσεις εργασίας, αλλά όχι να µένουµε στη συζήτηση για την επιλογή και να µην υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, από την
καθαριότητα και τη σίτιση, µέχρι και τη νοσηλευτική, χωρίς το
απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τους απαραίτητους ανθρώπους
που θα παράσχουν υπηρεσίες.
Κλείνω, λέγοντας κάτι για το προηγούµενο θέµα. Εντάξει, σας
τα κατέθεσα τα χαρτιά. Τώρα, αν ο ΟΠΕΚΑ χωρίς πόρισµα του
Συνηγόρου του Πολίτη δικαιώνει τους ανθρώπους, ακόµα καλύτερα γιατί την υπηρεσία αυτή του ΟΠΕΚΑ που λαµβάνει υπ’ όψιν
της τον νόµο και όχι τις εγκυκλίους, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν
έχουν καµµία νοµική ισχύ, καθώς πρέπει να ερµηνεύουν τον νόµο
και όχι να τον αλλάζουν και να τον τροποποιούν. Το ξέρετε.
Δώστε, λοιπόν, µία λύση. Εγώ δεν θέλω συζήτηση περαιτέρω.
Εγώ σας λέω να επανεξετάσετε αυτήν την εγκύκλιο, σύµφωνα
µε τον νόµο. Αυτό σας λέω και αυτό σας ζητάω, διότι εδώ συµβαίνουν άλλα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία
λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, βεβαίως εξετάζουµε και ανταποκρινόµαστε στο κάλεσµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Λέω ξανά για «κάλεσµα» και όχι «απόφαση». Ας µην αποπροσανατολίζουµε. Είναι
κάλεσµα και όχι απόφαση. Βεβαίως, θα ήταν αλλιώς αν ήταν απόφαση και ήταν δεσµευτική ως προς το να την υιοθετήσουµε.
Οπότε επειδή γνωρίζουµε την εθνική νοµοθεσία, θα συζητήσουµε επί του αντικειµένου µε τον Συνήγορο, για να δούµε ποιο
είναι -για να είµαστε και ειλικρινείς- το σωστό και ποιο είναι το
λάθος και αν έχουµε δίκιο ή όχι που εµµένουµε στη θέση µας.
Όσον αφορά το κοµµάτι του στελεχιακού δυναµικού στις
δοµές µας, στις προνοιακές δοµές και δη στις προνοιακές δοµές
της Κρήτης, σε καµµία των περιπτώσεων δεν έχω ούτε την
ανάγκη ότι την πρόθεση να επιφέρω ευθύνες για το τι γινόταν
στην προηγούµενη δεκαετία. Γνωρίζουµε τους περιορισµούς
που υπήρχαν τότε από την κυβέρνηση, αλλά και τη συγκυβέρνηση η οποία ήταν την προηγούµενη δεκαετία. Βέβαια, σέβοµαι
και τη δική σας θέση ως αρµόδιος Υπουργός που ήσασταν την
περίοδο εκείνη.
Όµως, επίσης γνωρίζουµε και την κληρονοµιά που µας άφησε
η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η κληρονοµιά αυτή που µας
άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ονοµάζεται «ενισχυµένη εποπτεία». Οπότε, µε αυτήν την κληρονοµιά ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ της ενισχυµένης εποπτείας, ούτε εµείς µπορούµε να κάνουµε τις
προσλήψεις που θα θέλαµε έτσι ώστε να διασφαλίσουµε στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο που µπορούµε την ελαστικότητα που
θέλουµε για την αγορά εργασίας στον δηµόσιο τοµέα και δη στις
προνοιακές δοµές.
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Όµως, δεδοµένων των προβληµάτων, αν θέλετε, που υπάρχουν µέσα σε αυτό, έχουµε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι µας
και πραγµατικά µε αίσθηµα ευθύνης σας λέω ότι την τελευταία
δεκαετία ποτέ δεν ήταν τόσο στελεχωµένες οι δοµές µας. Ποτέ!
Και το έχουµε κάνει οργανωµένα και βήµα-βήµα και έχουµε χρησιµοποιήσει, όπως είπατε κι εσείς, κάθε δυνατό χρηµατοδοτικό
εργαλείο και κάθε δυνατό µηχανισµό για να τα καταφέρουµε
αυτά. Ποιοι είναι αυτοί όλοι οι µηχανισµοί; Είναι ο ΑΣΕΠ. Είναι η
περίφηµη προκήρυξη 7Κ, µε την οποία καταφέραµε και βγάλαµε
µόνιµους υπαλλήλους. Είναι τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις σε όλα
τα προνοιακά ιδρύµατα σε όλη την Ελλάδα, γιατί πιστεύουµε ότι
οι εργαζόµενοι αυτοί πρέπει να έχουν µόνιµη θέση εργασίας.
Αναπτύσσουν πολύ κοντινές σχέσεις µε τους ωφελούµενους και
δεν µπορούν να φεύγουν κάθε χρόνο ή κάθε τρία χρόνια ή κάθε
πέντε χρόνια. Όταν ορφανά παιδιά ή ηλικιωµένοι άνθρωποι ή
ΑΜΕΑ αναπτύσσουν σχέσεις εµπιστοσύνης µε εργαζόµενους σε
κοινωνικές δοµές, σε προνοιακές δοµές, είναι καθήκον µας να
διασφαλίσουµε τη σταθερότητα της σχέσης αυτής. Και αυτό
εµείς το κάναµε µε την προκήρυξη 7Κ και τους τελικούς πίνακες
πλέον που έχουµε για τους εργαζόµενους σε όλες τις δοµές.
Ένας άλλος µηχανισµός, µία άλλη ευκαιρία που είχαµε ήταν
το έκτακτο προσωπικό. Καταφέραµε αυτό που σας είπα, να αυξήσουµε δηλαδή κατά 1/3 το προσωπικό στις δοµές αυτές για
τουλάχιστον ενάµιση χρόνο, γιατί δεν έπρεπε να µείνει κανένας
πίσω και ειδικά στην περίοδο της πανδηµίας.
Όλα τα εργαλεία τα βάζουµε µαζί. Τι κάναµε τώρα;
Ζητήσαµε από τις διοικήσεις σε όλα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και το Κέντρο Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών, το «Παπάφειο» στη
Θεσσαλονίκη, το κέντρο ΑΜΕΑ στη Λαµία, στην Ευρυτανία να
χαρτογραφήσουν τις ανάγκες τους, έτσι ώστε σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονοµικών να βγάλουµε και άλλες µόνιµες θέσεις.
Έτσι, πρώτον, υλοποιήσαµε την ήδη ψηφισµένη, αλλά ποτέ
υλοποιηµένη πρόσληψη νέων µόνιµων υπαλλήλων. Πλέον υπάρχουν αυτοί οι υπάλληλοι στους τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.
Δεύτερον, αυξήσαµε στην πιο δύσκολη περίοδο τους εργαζόµενους στις δοµές κατά ένα τρίτο, για να µην µείνει κανένας πίσω
και µάλιστα να µην µείνει πίσω την πιο δύσκολη οικονοµικά περίοδο.
Τρίτον, χαρτογραφούµε τις ανάγκες, έτσι ώστε να βγάλουµε
και νέες θέσεις γιατί πιστεύουµε στην ανάγκη µονιµότητας των
ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε οι σχέσεις µε τους ωφελούµενους
να είναι αυτές που οφείλουµε ως κράτος να παρέχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ, και για την πληρότητα των απαντήσεων
και στις τρεις ερωτήσεις.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 815/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση του πρώτου κύκλου, της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης
κ. Κωνσταντίνας Αδάµου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα Μακρή.
Κυρία Αδάµου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας, για
δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, άλλο ένα σχολικό έτος φτάνει σιγά σιγά
στο τέλος του µε όλα τα προβλήµατα βέβαια που δεν έχουν αντιµετωπιστεί και σε λίγους µήνες ένα καινούργιο σχολικό έτος
θα ξεκινήσει έχοντας βέβαια όλα τα συνήθη κενά των εκπαιδευτικών για ακόµη µία φορά.
Σύµφωνα µε την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ σχετικά µε
τη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο
και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ, οι
σχετικοί πίνακες κατάταξης θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη
που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο
θα λάβει χώρα η δηµοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
ισχύος τους οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν δύναν-
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ται να τροφοδοτούνται, να επικαιροποιούνται µε νέα στοιχεία,
παρά µόνο µετά το πέρας αυτής της τριετίας που ανέφερα.
Εδώ, λοιπόν, είναι που τίθεται το θέµα πολιτικής βούλησης στο
εν λόγω θέµα, καθώς αποτέλεσµα των προαναφερθέντων είναι
χιλιάδες εκπαιδευτικοί να µπαίνουν σε µία διαρκή και µακροχρόνια κατάσταση ανεργίας διότι τους στερείται κατ’ αυτόν τον
τρόπο το δικαίωµα να συµµετέχουν στη διαδικασία για την κάλυψη των απαραίτητων θέσεων την αµέσως επόµενη σχολική
χρονιά.
Πρακτικά το µήνυµά σας προς τους εκπαιδευτικούς είναι ότι
εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ζητάει το Υπουργείο
σας τη δεδοµένη χρονική στιγµή θα πρέπει αναγκαστικά να ζήσουν σε ένα καθεστώς ανεργίας για τα επόµενα τρία χρόνια,
αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους, αλλά επίσης αδιαφορώντας και για τον κόπο που
έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να αποκτήσουν τα εν
λόγω εφόδια. Αυτό συνιστά αδικαιολόγητη αδικία προς τους
νέους και τις νέες υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους καταδικάζει σε τριετή ανεργία.
Σας ρωτώ, κυρία Υφυπουργέ: Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τη
διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών ανοίγοντας τους πίνακες
σε ετήσια βάση για την πλήρη κάλυψη των κενών στον χώρο της
εκπαίδευσης; Δεύτερον, σκοπεύετε ακόµη και αν δεν καταργηθεί
το τριετές κλείσιµο των πινάκων, να επιτρέψετε τουλάχιστον την
τροφοδότηση - επικαιροποίηση κάποιων στοιχείων όσων επιθυµούν για να εξασφαλιστεί ο ισότιµος και αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας προς όλους τους υποψηφίους
εκπαιδευτικούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του
Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, την 4-6-2021, ποινική δικογραφία που
αφορά στους διατελέσαντες Υφυπουργούς: πρώτον, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Στυλιανό Πέτσα και δεύτερον, Οικονοµικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για τη δική σας πρωτολογία.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, ξέρετε κι εσείς πως οι διορισµοί των µόνιµων εκπαιδευτικών είναι
ένα από τα τρία συστατικά της εκπαιδευτικής και οικονοµικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την
πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την ειδική
αγωγή κι αυτά έχουν εκτενώς αναλυθεί από την Υπουργό κ. Κεραµέως.
Τα άλλα δυο στοιχεία, εκτός από τους διορισµούς, είναι η ποιοτική αναβάθµιση του δηµοσίου σχολείου µε την υλοποίηση εµβληµατικών δράσεων. Ενδεικτικά: δίχρονη προσχολική αγωγή,
εργαστήρια δεξιοτήτων, ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, υποστηρικτικές δοµές εκπαίδευσης, ένταξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και προσφυγόπαιδων στην
εκπαιδευτική διαδικασία εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη υποστήριξη για την ένταξη των µαθητών µε αναπηρία, υποστήριξη
σχολείων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, εξ αποστάσεως επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µας.
Τρίτον, η ψηφιακή αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου αλλά
και του σχολικού δικτύου. Μέσα σε λίγους µήνες εντάχθηκαν περίπου ενάµιση εκατοµµύριο εκπαιδευτικοί και µαθητές από την
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τη διά βίου
µάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταρρίπτοντας στερεότυπα, γκρεµίζοντας στεγανά και µετασχηµατίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.
Για µας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων οι µόνιµοι
διορισµοί που είναι κυρίαρχο στοιχείο του προγραµµατισµού µας
αποτελούν µια καινοτοµία για τα εκπαιδευτικά δεδοµένα την τελευταία δεκαετία. Για το τρέχον έτος έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τον διορισµό δέκα χιλιάδων πεντακοσίων µόνιµων
εκπαιδευτικών για τη γενική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι µε ανθρώπινο δυναµικό το δηµόσιο
σχολείο, στηρίζοντας τη µαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα
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παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς µας σταθερότητα προοπτική
και δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης.
Οι µόνιµοι διορισµοί καλύπτουν σηµαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και έρχονται να προστεθούν στους
τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµους διορισµούς για την ειδική
αγωγή και την εκπαίδευση που υλοποιήθηκαν το 2020, που είναι
η πρώτη στην ιστορία της χώρας σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα
της εκπαίδευσης.
Ο στόχος µας είναι να ικανοποιήσουµε ταυτόχρονα δύο συντρέχουσες ανάγκες: να δηµιουργήσουµε αίσθηµα ασφάλειας και
εργασιακής ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς µας λόγω και
της δυναµικής φύσης της εκπαίδευσης και φυσικά να µην αφήσουµε ακάλυπτους τους µαθητές µας. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον
λόγο ο στόχος µας είναι να πραγµατοποιήσουµε διορισµούς και
να τοποθετήσουµε τους εκπαιδευτικούς µας όσο το δυνατόν
συντοµότερα, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, για την
πληρέστερη στελέχωση των σχολικών µονάδων.
Θα σας αναπτύξω στη δευτερολογία µου τεχνικές λεπτοµέρειες του συστήµατος διορισµού των εκπαιδευτικών των µελών
του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού.
Κλείνοντας την πρωτολογία, θα ήθελα να επισηµάνω πως
παρά τις προφορικές, παρά τις προφανείς αντιξοότητες που έχει
επιφέρει η υγειονοµική κρίση και δυστυχώς έχει επηρεάσει την
εκπαίδευση στη χώρα µας, ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας είναι η υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων
στην παιδεία, όπως επίσης και των επενδύσεων σε αυτή.
Περισσότερα στη δευτερολογία µου για να µην αναγκαστώ να
διακόψω και να µην παραβιάσω τον χρονικό περιορισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Αδάµου για τη δευτερολογία της για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ. Η
αλήθεια είναι πως δεν απαντήσατε στο ερώτηµά µου το οποίο
είναι πολύ συγκεκριµένο. Πλέξατε, βέβαια, ένα πολύ όµορφο εγκώµιο για το Υπουργείο το οποίο διοικείτε. Θα µου επιτρέψετε
να έχω και εγώ όπως και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της
χώρας µας τελείως διαφορετική άποψη για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας και για τη διαχείριση της πανδηµίας στις αίθουσες
της διδασκαλίας, στις σχολικές µας αίθουσες.
Από την απάντησή σας καταλαβαίνουµε ότι µάλλον θα συνεχίσει η απόφαση του νόµου που προανέφερα. Οπότε είναι πολιτική
επιλογή και απόφαση να τοποθετείτε σε καθεστώς χρόνιας ανεργίας χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Θα έλεγα ότι αυτή η πολιτική σας
απόφαση το λιγότερο αµφισβητήσιµη ηθικά είναι και απολύτως
ενάντια στον ουσιαστικό ρόλο και καθήκον που οφείλει να έχει η
εκάστοτε κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες της κοινωνίας που
εκπροσωπεί. Στόχος όλων µας ως εκπρόσωποι του ελληνικού
Κοινοβούλιο πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ευηµερίας και η
εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πολιτών.
Είναι ακόµη πιο προβληµατικό το γεγονός ότι συνεχίζετε και
προχωράτε σε µία τέτοια απόφαση, ενώ ακόµη και υπό φυσιολογικές συνθήκες, εννοώ προ COVID-19, τα σχολεία ανοίγουν
κάθε χρόνο µε πολλά κενά θέσεων εκπαιδευτικών, τα οποία εν
τέλει φτάνει να καλύπτονται τον Ιανουάριο ή και τον Φεβρουάριο
της εν λόγω σχολικής χρονιάς, πόσο µάλλον τώρα µε την πανδηµία. Οπότε είναι επιτακτική η ανάγκη για πρόσληψη περισσότερων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η ερώτησή µου ήταν επί της
διαδικασίας αυτής.
Η επιλογή λοιπόν αυτή του Υπουργείου σας έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας
µας, εξαιτίας του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο θα χαθεί. Σκεφτείτε το. Χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί -και πλέον µιλάµε
για ανθρώπους που είναι συνήθως πάνω από τριάντα ετών, δεν
είναι νέα παιδιά που µόλις έχουν αποφοιτήσει, οι οποίοι έχουν
πάρα πολλές φορές υποχρεώσεις ή και οικογένειες- θα αναγκαστούν να αναζητήσουν µία διαφορετική επαγγελµατική σταδιοδροµία ή και κάποιο επάγγελµα περιστασιακό, προκειµένου να
καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους. Διότι δεν γίνεται, γνωρίζον-
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τας ότι θα παραµείνουν άνεργοι την επόµενη τριετία να µείνουν
µε σταυρωµένα τα χέρια. Επίσης, τους ωθείτε µέσω αυτής της
απόφασής σας, εµµέσως πλην σαφώς, στην παράνοµη µαύρη
αγορά εργασίας.
Επιπλέον, η αξιολόγηση και κατάταξη των εκπαιδευτικών στους
πίνακες βασίζεται σε ακαδηµαϊκά προσόντα, αλλά και σε κοινωνικά
κριτήρια. Πολύ ορθώς πράττετε και εσείς και το ΑΣΕΠ, εννοείται.
Αυτό όµως σηµαίνει ότι ενώ βασίζετε κριτήρια που όπως είπα είναι
ακαδηµαϊκά και κοινωνικά και αντιλαµβανόµαστε πόσο µεταβλητά
είναι, προβαίνετε σε µια αυτοαναίρεση της αξιοπιστίας των κριτηρίων, που εσείς καθορίσατε και προχωράτε ή δεν αλλάζετε την
αντίστοιχη ρύθµιση, η οποία απαγορεύει την τροφοδότηση των
πινάκων µε νέα στοιχεία για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Εµποδίζετε, δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής να ανανεώσουν την αίτησή τους και να διεκδικήσουν τη θέση που αξιοκρατικά ενδεχοµένως να δικαιούνται.
Θα ήθελα λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι οι νέοι και οι νέες
αυτοί έχουν κοπιάσει και νοητικά, αλλά έχουν κοπιάσει και εργασιακά και οικονοµικά για να αποπληρώσουν αυτά τα µεταπτυχιακά, γιατί ο συγκεκριµένος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
δυστυχώς τα περισσότερα ακόµη και σε δηµόσια πανεπιστήµια
είναι επί πληρωµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτσι λοιπόν, µπορεί να έχουν αποκτήσει ένα µεταπτυχιακό δίπλωµα, διδακτορικό δίπλωµα ή κάποιο πτυχίο ξένων γλωσσών ή
ακόµη και να έχουν αποκτήσει ένα νέο µέλος της οικογένειας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην αλλάζετε θέµα,
κυρία Αδάµου.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν
αλλάζω θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούω για µεταπτυχιακά και διδακτορικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Είναι τα προσόντα τα οποία ζητάει
ο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη των θέσεων. Είναι ακριβώς το θέµα
που ανέφερα από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Εσείς, λοιπόν, στερείτε αυτό το δικαίωµα και τους καταδικάζετε σε χρόνια ανεργία, τη στιγµή µάλιστα που κάθε χρόνο υπάρχουν ελλείψεις αναπληρωτών από τα
σχολεία µας.
Τέλος, η εν λόγω πρόβλεψη του νόµου για τριετές κλείδωµα
των πινάκων κατάταξης είναι απολύτως οριακή σε σχέση µε το
άρθρο 22 του Συντάγµατος, το οποίο ορίζει ότι η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το κράτος που µεριµνά
για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών.
Αυτή η αδικαιολόγητη και άνιση µεταχείριση αποτελεί κατάφωρη
αδικία για τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Και σας ρωτώ ξανά λοιπόν, επειδή είναι ξεκάθαρα θέµα πολιτικής και ηθικής βούλησης και άπτεται πολιτικής απόφασης, αν
προτίθεστε να ανοίξετε τους πίνακες κατάταξης ανά έτος και όχι
ανά τριετία, δηλαδή σε ετήσια βάση για τη ρεαλιστική και πλήρη
κάλυψη των κενών στο χώρο της εκπαίδευσης για µία εκπαίδευση που όλοι χρειαζόµαστε στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, είµαι σίγουρη ότι ακούσατε µε προσοχή τη
πρωτολογία µου, στην οποία σας είπα ότι τεχνικές λεπτοµέρειες
για τον διορισµό από τον ΑΣΕΠ θα τις αναφέρω στη δευτερολογία µου.
Παρακαλώ προσέξτε τις, γιατί όταν θα σας τις αναφέρω θα
διαπιστώσετε ότι αυτά που εισηγείστε, δηλαδή ανά πάσα στιγµή
να µπορεί κανείς να υποβάλει τα πρόσθετα προσόντα του, ουσιαστικά θα οδηγούσε σε µια αδυναµία από τον ΑΣΕΠ να επικυρώσει τα αποτελέσµατα και να εξετάσει τις ενστάσεις, δηλαδή
σε πλήρη αδυναµία διορισµού εκπαιδευτικών.
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Σας λέω λοιπόν µε τη µεγαλύτερη δυνατή συντοµία ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4589/2019 για το σύστηµα διορισµού
και προσλήψεων εκπαιδευτικών, µελών ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τέθηκε σε εφαρµογή το
νέο νοµοθετικό πλαίσιο µόνιµων διορισµών και προσλήψεων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Θα
συµφωνήσουµε όλοι ότι έχει αδιάβλητες διαδικασίες.
Στις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 ορίζονται η διαδικασία
προκήρυξης και διενέργειας κάθε δύο σχολικά έτη. Επιµένετε να
λέτε και στην γραπτή αναφορά σας σε επίκαιρη ερώτησή σας
και στην τοποθέτησή σας την προφορική για τρία χρόνια. Κάθε
δύο σχολικά έτη, λοιπόν, κατάταξη µε σειρά προτεραιότητας
κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψηφίων για την πλήρωση των
κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, των µελών ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και
ειδικού βοηθητικού προσωπικού κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας σύµφωνα µε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ και τρίτον, η
κατάταξη των υποψηφίων για διορισµό ή πρόσληψη στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Αυτοί οι αξιολογικοί πίνακες
ισχύουν έως την λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται
της λήξης αυτού του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα
η δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύµφωνα µε τον νόµο για όσο ισχύουν οι αξιολογικοί πίνακες
κατάταξης οι τελευταίοι δεν τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία. Οι
εκπαιδευτικοί, όµως, που θεωρούν ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά
τα δικαιολογητικά τους έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης στον
ΑΣΕΠ. Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ καταρτίζονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες, καθώς επίσης και ο τελικός
επικουρικός αξιολογικός πίνακας και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Υπό το ανωτέρω πρίσµα, λοιπόν, των νοµοθετικών διατάξεων
είναι σαφές ότι η όλη διαδικασία κατάταξης στους αξιολογικούς
πίνακες µε σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών
διενεργείται από τον ΑΣΕΠ. Το άνοιγµα κατ’ έτος των εν λόγω
πινάκων για την κατάθεση νέων δικαιολογητικών και στοιχείων
από την πλευρά των εκπαιδευτικών δεν προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και θα σας πω γιατί. Γιατί η υποβολή νέων
στοιχείων στην ουσία θα συνεπάγεται την εκκίνηση νέας διαδικασίας κατάταξης και λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτούντων
θα ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αυτή,,
η διαδικασία της κατάταξης και µάλιστα πριν από την έναρξη λειτουργίας των σχολικών µονάδων του επόµενου σχολικού έτους.
Επιπροσθέτως, θα ήταν αδύνατον να αναµορφωθούν οι ήδη
εκδοθέντες πίνακες µε την προσθήκη από τους εκπαιδευτικούς
νέων δικαιολογητικών, εφόσον όλη η διαδικασία υπόκειται στον
έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διαδικασία και
εν τέλει αναµορφώνει τους πίνακες µετά το πέρας των ενστάσεων.
Η πολυπλοκότητα των κριτηρίων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζει ο νέος νόµος για τη διαδικασία κατάταξης
των υποψηφίων σε πίνακες βάσει προτεραιότητας µε αρµόδιο
φορέα το ΑΣΕΠ επιβάλλουν τη διασφάλιση του απαιτούµενου
χρόνου για τον έλεγχο των όποιων επικαλούµενων από τους υποψηφίους κριτηρίων και δικαιολογητικών, για τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ. Κατά
συνέπεια η διατήρηση των αξιολογικών πινάκων ισχύει για το
χρονικό διάστηµα δύο ετών επαναλαµβάνω και όχι τριών ετών,
όπως εσείς επιµένετε να ρωτάτε. Γιατί η τριετία καταργήθηκε
ήδη µε το άρθρο 64 του ν.4622/20, όπως ισχύει τώρα, τροποποιούµενο µε το άρθρο 56 του ν.4589/19, ή µάλλον που τροποποίησε το άρθρο 19. Προβλέφθηκε από τον νοµοθέτη αυτή η διετία
για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της όλης
διαδικασίας.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η διαφάνεια στις προσλήψεις
στο δηµόσιο είναι αλληλένδετη µε την αξιοκρατία, την οποία η
διοίκηση οφείλει και να τηρεί και να διασφαλίζει και προς πληρέ-
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στερη ενηµέρωσή σας σας αναφέρω ότι οι οριστικοί αξιολογικοί
πίνακες κατάταξης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προκηρύξεις 3ΕΑ/19, 4ΕΑ/19, 5ΕΑ/19 ισχύουν µέχρι και το σχολικό έτος
’21 - ’22, γιατί κρίθηκαν οι ενστάσεις από τον ΑΣΕΠ και εκδόθηκαν οι αναµορφωµένοι αξιολογικοί πίνακες διοριστέων.
Και σε ότι αφορά στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες γενικής εκπαίδευσης, δηλαδή οι προκηρύξεις 1ΓΕ/19, 2ΓΕ/19,
1ΓΤ/20, 2ΓΤ/20 δεν έχουν αναµορφωθεί, διότι µέχρι αυτήν τη
στιγµή εκκρεµεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από το
ΑΣΕΠ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Στις επόµενες δύο και τελευταίες ερωτήσεις θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Προχωράµε στην πρώτη µε αριθµό 823/31-5-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εν κρυπτώ και
πάνω σε απορριφθέν έργο η εγκατάσταση ανεµογεννητριών
δίπλα στους οικισµούς Αετός & Νυµφαίο στη Φλώρινα εντός δασικής έκτασης».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά συνεχίζουµε να εκπλησσόµαστε
από τις εξελίξεις στο κοµµάτι των αιολικών. Είχαµε στην Εύβοια
την παραβίαση του χωροταξικού των ΑΠΕ, εξαιτίας της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, στα Κύθηρα άδεια παραγωγού
εντός της ζώνης οικισµών, εντός της ζώνης απαγόρευσης από
το χωροταξικό, δηλαδή και στα τρία, στη ζώνη οικισµών, παραδοσιακών οικισµών και αρχαιολογικών χώρων.
Και τώρα βλέπουµε στην Αερορράχη, δίπλα στον Αετό, δίπλα
στο Νυµφαίο, στο Αµύνταιο, αιολικό να µπαίνει σε ένα πολύ σηµαντικό δάσος, σε αλπική ζώνη στο δάσος δρυός που είναι προστατευόµενο, δίπλα σε περιοχή διπλά προστατευόµενη, δύο
χιλιόµετρα από περιοχή διπλά προστατευόµενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλή «NATURA» και για τα πουλιά ειδικά, στο διάδροµο
µετανάστευσης
επαπειλούµενων
ειδών,
των
αργυροπελεκάνων.
Ο νόµος του 2011 ορίζει ρητά ότι όταν υπάρχουν επιπτώσεις
στην περιοχή, στα προστατευτέα αντικείµενα της περιοχής
«NATURA», θα πρέπει να υπάρχει ειδική οικολογική αξιολόγηση
και δέουσα εκτίµηση, αξιολόγηση. Και παρ’ όλο που η ΑΕΠΟ δόθηκε το 2013 ούτε το ένα ούτε το άλλο πραγµατοποιήθηκαν, παράνοµα, ευρωπαϊκά παράνοµα και κατά παράβαση της
ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας.
Γι’ αυτό σας ζητάµε να δεσµευτείτε ότι θα καταργηθεί η αδειοδότηση, θα σταµατήσει αυτό το έργο, θα παύσει αυτή η διαρκής παράβαση της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας όσον
αφορά τα αιολικά πάρκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτηµά σας και
ειδικότερα το θέµα που αφορά στην κατοχύρωση του εθνικού
σχεδίου δράσης για την καφέ αρκούδα, θέλω να σας ενηµερώσω
ότι εκπονήθηκε σχέδιο µέσω του ευρωπαϊκού έργου «LIFE IP-4
NATURA», το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης έχει ήδη
προωθηθεί για γνωµοδότηση στην Επιτροπή «Φύση 2000» και η
θεσµοθέτησή του αναµένεται µέσα στους επόµενους δύο µήνες.
Σε κάθε περίπτωση γίνεται ανεξάρτητα αν είναι εντός προστατευόµενης περιοχής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν εµπίπτει
εντός προστατευόµενης περιοχής «NATURA», εντός περιοχής
που έχει κηρυχθεί εθνικός δρυµός, αισθητικό δάσος, διατηρητέο
µνηµείο, καταφύγιο άγριας ζωής, όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
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Σε ό,τι αφορά το θέµα στο οποίο αναφερθήκατε, στην περιφέρεια, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουµε όλοι µας, λειτουργεί το σηµαντικότερο ηλεκτροπαραγωγικό κέντρο της χώρας. Οι Νοµοί
Κοζάνης και Φλώρινας µπορούν να χαρακτηριστούν ως εθνικό
ενεργειακό κέντρο µε ενεργειακή αυτοτέλεια. Έχουµε τη µετάβαση από το λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή σε φιλικότερη προς
το περιβάλλον παραγωγή ενέργειας. Είναι µια µετάβαση σε µια
φιλικότερη προς το περιβάλλον πορεία.
Ως προς το «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ», στη θέση Αερορράχη, διαπιστώθηκε ότι εκτός από την έγκριση περιβαλλοντικών
όρων -όπως µας απαντάει η Αποκεντρωµένη Διοίκηση, διότι
λόγω του ότι υπάγεται στην κατηγορία από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α2, η αρµόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση είναι η Αποκεντρωµένη Διοίκηση- έχει χορηγηθεί η
υπ’ αριθµόν 46982 από τις 28-4-2021 άδεια εγκατάστασης από
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου.
Η άδεια της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΡΟΡΑΧΗ», όπως και η γειτονική «GR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 10 ΕΕ» -γιατί θέσατε δύο
θέµατα- χωροθετούνται στο ίδιο γήπεδο της απορριφθείσας αίτησης «EDF EN GREECE ΑΕ & ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ» και επισηµαίνεται
ότι για την πρώτη έχει υποβληθεί από τις 16-11-2020 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το έργο της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΡΟΡΑΧΗ» διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδειας εγκατάστασης. Η Δηµοτική Ενότητα Αετού βρίσκεται στο 31,33 της
επιτρεπόµενης φέρουσας ικανότητας. Αρµοδιότητες, όπως είπα
και πριν, έχουν για τη χορήγηση η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας της Δυτικής Μακεδονίας και όλες, σύµφωνα µε την
ενηµέρωση που έχω, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς γνωµοδότησαν θετικά. Θετικά έχουν γνωµοδοτήσει όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες. Κατά τη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης
επί της ΜΠΕ δεν διατυπώθηκαν αρνητικές απόψεις. Η τελική γνωµοδοτική απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου ήταν οµόφωνα θετική.
Έγιναν δύο τροποποιήσεις στην πορεία από την αρχική έγκριση, αλλά και αυτές προχώρησαν και κρίθηκαν. Επίσης, ζητήθηκε από την εταιρεία από τις 26-3-2021 η επιστολή των µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Η υπηρεσία έκρινε σκόπιµο να ζητήσει εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Το αναφέρω
αυτό, διότι ανεξάρτητα αν είναι εντός, η εγγύτητα µε την προστατευόµενη περιοχή επιβάλλει να γίνει και ειδική µελέτη οικολογικής αξιολόγησης, συνοδευόµενη και από ειδική ορνιθολογική µελέτη. Η εταιρεία από τις 27-4-2021 µε το έγγραφό της
ανταποκρίθηκε θετικά και ήδη εξελίσσεται η διαδικασία διαβούλευσης -αναφέροµαι στη δεύτερη περίπτωση- και συλλογής γνωµοδοτήσεων.
Άρα, για τη δεύτερη περίπτωση είναι σε εκκρεµότητα να κριθεί. Θα ληφθούν υπ’ όψιν και η µελέτη η οποία θα γίνει, αλλά και
οι προτάσεις-γνώµες όλων των φορέων και θα αξιολογηθεί ως
προς το αποτέλεσµά της.
Σε ό,τι αφορά τη µη κυβερνητική οργάνωση, όλες οι καταγγελίες, την 1-2-2021 και την 8-4-2021, είναι µεταγενέστερες των
αδειών της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης και της έκτακτης
κάρπωσης. Το «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.» είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης και βρισκόταν στο στάδιο
εκτέλεσης εργασιών, ενώ το «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ» ανεκόπη κατά τη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο στάδιο των
γνωµοδοτήσεων, όπως ανέφερα και πριν.
Η απάντηση, λοιπόν, και στο διά ταύτα, σε αυτά τα οποία είπατε, είναι ότι για το µεν πρώτο, ξεκίνησε νωρίς, έγιναν τροποποιήσεις, οι εγκρίσεις ήταν θετικές και σε πολλές περιπτώσεις
οµόφωνες. Έγιναν δύο τροποποιήσεις εντός του ίδιου περιγράµµατος της έκτασης που ήταν αρχική και εξελίσσονται οι εργασίες. Για το δε δεύτερο, έχει σταµατήσει µετά από την προσφυγή
των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Αυτά κατ’ αρχάς. Θα επανέλθω συµπληρωµατικά στη δευτερολογία του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Αρσένη, για τη δευτερολογία σας.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τελικά έχω µπερδευτεί. Για την Κυβέρνησή
σας είναι ουσιώδεις οι γνωµοδοτήσεις ή όχι; Εσείς λέτε «ναι»,
αλλά διαβάζουµε στο «Energypress» για τη συνάντηση του κ.
Αµυρά µε τους συντονιστές των αποκεντρωµένων διοικήσεων
όπου τους δίνει την εντολή να µην λαµβάνουν υπ’ όψιν τις γνωµοδοτήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρειας, αλλά να
προχωράνε στις εγκρίσεις των έργων. Το είχα θέσει και στον ίδιο
στην προηγούµενη επίκαιρη και δεν απάντησε.
Σε κάθε περίπτωση, οµόφωνα το περιφερειακό συµβούλιο στις
18 Μαΐου ψήφισε την άµεση διακοπή των έργων για αυτό το αιολικό.
Μιλήσαµε για τους αργυροπελεκάνους, αλλά δεν µιλήσαµε για
την αρκούδα και τον λύκο. Απαντήσατε στη γραπτή ερώτηση της
επίκαιρης ότι σε δύο µήνες θεσµοθετείται το σχέδιο δράσης για
την αρκούδα. Είναι πολύ σηµαντικό. Όµως, για να θυµηθούµε τι
λέει. Λέει το σχέδιο δράσης, που είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση
της Ελλάδας, για τον κίνδυνο αλλοίωσης και απώλειας, κατακερµατισµού του βιοτόπου της καφέ αρκούδας λόγω της κατασκευής ανεµογεννητριών. Μιλάει και για την ηχητική όχληση
στην αρκούδα από τα µεγάλα αιολικά πάρκα στη φάση κατασκευής και λειτουργίας.
Αλήθεια, πώς εσείς λαµβάνετε υπ’ όψιν αυτό που θεσµοθετείται θεωρητικά σε δύο µήνες και το έχετε στα χέρια σας εδώ και
πολλούς µήνες; Πώς το λαµβάνετε υπ’ όψιν; Θα το λάβετε υπ’
όψιν σε δύο µήνες; Τώρα όχι;
Δεν έχουν εξεταστεί οι σωρευτικές επιπτώσεις στα υπόλοιπα
αιολικά. Όπως απαντήσατε και ο ίδιος στα σηµεία της γραπτής
µου ερώτησης, είχαµε αιολικό που απορρίφθηκε στην ίδια τοποθεσία και τώρα έρχονται στη θέση του δύο -είναι το ίδιο, δηλαδή,
κοµµένο στα δύο- κι αυτό εγκρίνεται και προχωράει. Τι άλλο θα
δούµε στο θέµα των αιολικών! Είναι σαν να µην υπάρχουν νόµοι,
κύριε Υπουργέ! Είναι σαν να µην υπάρχει το χωροταξικό, ναι
αυτό που λέτε ότι θα βελτιώσετε. Ε, λοιπόν, η κακή του πτυχή
φαίνεται σαν να µην υπάρχει τελικά για τις υπηρεσίες σας.
Επίσης, τι τέλος πάντων γίνεται στη ΡΑΕ; Η άδεια εγκατάστασης, που ήταν αυτό που έδωσε το «πράσινο» φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες, δεν δηµοσιοποιήθηκε ποτέ στον χάρτη της
ΡΑΕ, αυτόν δηλαδή που συµβουλεύονται οι πολίτες για να ξέρουν τι γίνεται στον τόπο τους.
Τι θα γίνει άλλο στο κοµµάτι των αιολικών; Ποιος άλλος νόµος
θα παραβιαστεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρσένη.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν και νόµοι, υπάρχουν και διατάξεις, υπάρχει και έλεγχος, υπάρχουν και όλοι οι ενδιαφερόµενοι
φορείς, οι τοπικές κοινωνίες που εκφράζονται για κάθε έργο στη
διαδικασία ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ρωτήσατε πριν αν οι γνωµοδοτήσεις των φορέων είναι δεσµευτικές. Αν ήταν δεσµευτικές, δεν θα λέγονταν γνωµοδοτήσεις,
αγαπητέ συνάδελφε. Λαµβάνονται, όµως, υπ’ όψιν όλες οι παρατηρήσεις, όλων των φορέων, όλες οι γνωµοδοτήσεις του κοινού,
οµάδων, που έχουν σχέση ή που καταθέτουν απόψεις. Όλα αξιολογούνται και τελικώς παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν δίνονται
χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Αυτά δίνονται, όπου τελικά
εγκρίνονται, και µε όρους και µε προϋποθέσεις.
Είπα ότι η περιοχή για την οποία συζητάµε είναι έξω από την
ειδική περιοχή σύµφωνα και µε το έγγραφο του οικείου δασαρχείου. Είναι δύο χιλιόµετρα απόσταση. Όµως, να σας πω κάτι.
Μιλάµε για αιολικά πάρκα και για φωτοβολταϊκά πάρκα, για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Δεν λέω να φτάσουµε στην άκρη,
αλλά µην τα µηδενίσουµε κιόλας. Πάµε να φύγουµε από µοντέλα
παραγωγής ενέργειας που πράγµατι και αποδεδειγµένα και διαχρονικά καταστρέφουν το περιβάλλον. Γίνεται απολιγνιτοποίηση
σε πολλές περιοχές σαν και αυτή που συζητάµε. Δηλαδή, να παραµείνουµε καλύτερα εκεί που είµαστε τώρα; Χρειάζονται τα
έργα αυτά και χρειάζονται να µπουν στη σωστή θέση -θα συµφωνήσω µαζί σας- αλλά µην τα πυροβολούµε όµως γενικώς.
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Να ξέρετε ότι την ίδια ευαισθησία που έχετε κι εσείς την
έχουµε και εµείς και αυτοί που αξιολογούν και ελέγχουν καταλήγουν στο καλύτερο αποτέλεσµα. Προστατευόµενες περιοχές και
εντός αυτών δεν σηµαίνει ότι απαγορεύονται τα πάντα για να
προστατευθούν.
Προστασία δεν σηµαίνει πλήρης απαγόρευση παντού. Το 1/3
στην πατρίδα µας είναι προστατευόµενες περιοχές. Αν απαγορεύαµε τα πάντα µέσα εκεί, τι θα γινόταν; Υπάρχουν βεβαίως περιοχές που είναι απολύτου προστασίας. Εκεί βεβαίως απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αλλά υπάρχουν και
άλλες περιοχές που υπό όρους και προϋποθέσεις επιτρέπονται
δραστηριότητες και αιολικά πάρκα σαν και αυτά τα οποία συζητάµε.
Άρα, θέλω να σας πω πως σε ό,τι αφορά το πρώτο θέµα που
αφορά στην αδειοδότηση για τη θέση Αερορράχη, είπα και πριν
όταν ξεκίνησε -γιατί πάνε χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η εγκατάσταση- πως ο δήµος ήταν θετικός και όλες οι γνώµες θετικές
και εξελίχθηκε για να κατασκευαστεί. Οι δε δύο τροποποιήσεις
που αναφέρατε µέχρι πρόσφατα ήταν εντός του ιδίου περιγράµµατος. Το εάν άλλαξαν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των ανεµογεννητριών αλλά µε την ίδια τελική ισχύ, είναι λόγω του
εκσυγχρονισµού και της εξέλιξης των ίδιων των αιολικών πάρκων. Δεν θέλω να πω περισσότερα σε ό,τι αφορά την Αερορράχη.
Στο δε κοµµάτι της Φλώρινας ανέφερα και πριν ότι είναι σε εκκρεµότητα, εξελίσσεται η αξιολόγηση και οι φορείς εκφράζουν
τις θέσεις τους. Όλα θα αξιολογηθούν και να είστε βέβαιος πως
ό,τι χρειαστεί στο τέλος για την προστασία του τοπίου και της
περιοχής µέσα από τους όρους που θα περιλαµβάνονται, να το
θεωρείτε δεδοµένο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Και ολοκληρώνουµε τη σηµερινή διαδικασία µε την τελευταία
για σήµερα επίκαιρη ερώτηση. Είναι η δεύτερη µε αριθµό 827/315-2021 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:«
Ιωάννινα, ο υγρότοπος Τσαµαρά αποκρύπτεται στα χαρτιά για
να τσιµεντωθεί».
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης για την πρωτολογία του.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέραµε τη βιοποικιλότητα και τα αιολικά
και ότι πρέπει να κάνουµε κάτι για να σωθούµε από την κλιµατική
αλλαγή. Τα αιολικά κινούνται προς τα εκεί λέτε.
Αλήθεια, το πρώτο που έχουµε να κάνουµε είναι η προστασία
της βιοποικιλότητας. Γι’ αυτό ο ΟΗΕ κήρυξε τη δεκαετία που διανύουµε, την τόσο κρίσιµη για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
κατάρρευσης, ως δεκαετία της αποκατάστασης των οικοσυστηµάτων, όχι της διάνοιξης δρόµων σε προστατευόµενες περιοχές.
Αλλά να πάµε και ένα ακόµη βήµα παραπέρα. Εάν είναι φιλοπεριβαλλοντικά τα έργα ΑΠΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρότυπες
περιβαλλοντικές εφαρµογές, όχι να γίνονται κατά παράβαση της
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Πιο συγκεκριµένα για τον υγρότοπο Τσαµαρά. Είναι ένας πολύ
σηµαντικός υγρότοπος που έχει καταγραφεί και βρίσκεται στον
κατάλογο υγροτόπων που πρόσφατα το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία µε το Τµήµα Βιοποικιλότητας
και Προστατευόµενων κατάρτισε περιοχών του ΥΠΕΝ, του
Υπουργείου σας, και όµως είναι άφαντος στη µελέτη και στους
περιβαλλοντικούς όρους για το οδικό δίκτυο που προχωράει στα
Γιάννενα, του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, στο
οποίο καταθέσαµε επίσης επίκαιρη και δήλωσε αναρµόδιο να
απαντήσει, παρ’ όλο που οι ερωτήσεις ήταν στα θέµατά του.
Το ζήτηµα εδώ είναι ότι ενώ αυτή τη στιγµή βρίσκεται η υπόθεση στο Συµβούλιο Επικρατείας, προχωράνε οι απαλλοτριώσεις
σε έναν υγρότοπο µεγάλης σηµασίας, υπερτοπικής σηµασίας,
έναν υγροβιότοπο σηµαντικό και για τους γειτονεύοντες υγροβιότοπους και για το οικοσύστηµα των Ιωαννίνων.
Και αυτή τη στιγµή σας καλούµε να κάνετε το αυτονόητο, να
προστατεύσετε έναν σηµαντικό υγροβιότοπο της χώρας από την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τσιµεντοποίηση από το ίδιο το κράτος για τη δηµιουργία αυτού
του κόµβου και βέβαια να µας πείτε ποια ήταν η θέση σας στο
Υπουργικό Συµβούλιο όταν συζητιόταν το εν λόγω έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για την πρωτολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σε ό,τι αφορά το δακτύλιο της πόλης των
Ιωαννίνων όπου αναφερθήκατε, από τον κόµβο του Πανηπειρωτικού Σταδίου ως στον κόµβο Βογιάνου, µε συνολικό µήκος τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα µέτρων, στο µεγαλύτερο
µέρος ταυτίζεται µε ήδη διανοιγµένους δρόµους των ρυµοτοµικών σχεδίων Ιωαννίνων, Ανατολής και Παµβώτιδας.
Θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου -και θα µπω κατ’ ευθείαν στην ουσία της
απάντησης-, υπήρξαν γνωµοδοτήσεις και απόψεις, όπως είπα και
στην προηγούµενη ερώτησή σας, από φορείς και κοινό και οργανώσεις:
Θέλω να σας πω ότι κατ’ αρχάς η απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου των Ιωαννιτών ελήφθη υπ’ όψιν µε την παραλαβή της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο φορέας διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας έχει εκφράσει
θετική γνωµοδότηση για την κατασκευή του έργου. Είναι η υπ’
αριθµόν 16/12-3-2019.
Υπάρχει θετική γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Δεν γνωµοδοτεί το Δασαρχείο Ιωαννίνων επί του θέµατος,
διότι οι εκτάσεις από τις οποίες περνάει δεν υπόκεινται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ και η περιφερειακή διεύθυνση ότι δεν
υφίσταται θέµα σε ό,τι αφορά δασικές διατάξεις.
Υπάρχει η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης µε θετική γνωµοδότηση για την
υλοποίηση του έργου.
Υπάρχει το έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου µε θετική γνωµοδότηση υπό όρους για την υλοποίηση του έργου.
Υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφερειακής Αδειοδότησης µε οµόφωνα θετική γνωµοδότηση για την
υλοποίηση του έργου στις 28-5-2019.
Και πάνω απ’ όλα, επειδή αναφέρθηκα σε αδειοδοτήσεις,
υπάρχει η υπ' αριθµόν 7/15-9-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου µε οµόφωνα
θετική γνωµοδότηση, µε όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου.
Υπάρχει η υπ’ αριθµόν 462/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ιωαννιτών µε θετική γνωµοδότηση για την
υλοποίηση του έργου.
Διάβασα πολλές γνωµοδοτήσεις. Είναι θετικές και κάποιες υπό
όρους αλλά θετικές.
Και σε ό,τι αφορά την περιοχή στην οποία αναφέρεστε, δεν
αναφέρεται συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την προστασία του είδους του τρίτωνα. Όµως, εµπεριέχεται µαζί µε άλλους υγροτόπους και η περιοχή την οποία συζητάτε. Έχω εδώ τους χάρτες
και θα σας παραπέµψω στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που δείχνει τη θέση του έργου, δείχνει τα όρια της
προστατευόµενης περιοχής, δείχνει τους υγροτόπους και τους
οικοτόπους όπου αναπτύσσεται ο µακεδονικός τρίτωνας. Ο πιο
κοντινός απ’ όλους σε σχέση µε το έργο είναι στα δύο χιλιόµετρα. Και µέσα σ’ αυτούς αποτυπώνεται και η θέση της περιοχής
που αναφέρετε. Άρα, έχει ληφθεί υπ’ όψιν και σε καµµία περίπτωση δεν υπάρχει κενό στην αξιολόγηση της µελέτης και τελικώς, ελήφθη υπ’ όψιν από όλους τους φορείς που ανέφερα, για
να µπορέσουν να φτάσουν στην έγκριση και κατασκευή του
έργου.
Θα συνεχίσω, όµως, στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να πούµε ότι αυτήν τη στιγµή στην
Αερορράχη έχουν ανέβει οι πολίτες απέναντι στις µπουλντόζες,
καθώς µετά από έγγραφο του Υπουργείου σας, από τον κ. Δηµόπουλο ο οποίος στην ουσία λέει ότι ειδική οικολογική εκτίµηση
δεν απαιτείται, το δικαστήριο αποφάσισε ότι µπορεί να προχωρήσει το έργο χωρίς ασφαλιστικά µέτρα.
Πάµε, όµως, στο ζήτηµά µας.
Είπατε ότι είναι θετικές γνωµοδοτήσεις. Αλήθεια, αν ήταν αρνητικές θα σας επηρέαζε; Γιατί, παραδείγµατος χάριν, στο αιολικό της Σαµοθράκης είναι όλες αρνητικές. Και ενώ είχαµε τον
προκάτοχό σας, τον κ. Οικονόµου, να λέει ότι αυτό σηµαίνει ότι
θα απορριφθεί, ήρθε ο κ. Αµυράς και µας είπε ότι δεν δεσµεύουν
οι αρνητικές γνωµοδοτήσεις. Σας δεσµεύουν µόνο οι θετικές;
Δεύτερον, επειδή λέτε για τις θετικές και είπατε ότι µερικές
έχουν αστερίσκους, ξέρετε τι αφορούν οι αστερίσκοι; Τον υγρότοπο του Σαµαρά.
Τι λέει η γνωµοδότηση του φορέα διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας; Ότι θα πρέπει να εξεταστούν άλλες, εναλλακτικές λύσεις χάραξης των κρίσιµων τελευταίων πεντακοσίων µέτρων της
οδού για το υπόλοιπο έργο στη λίµνη, αλλά αυτά τα πεντακόσια
τελευταία µέτρα όπου είναι ο υγρότοπος του Σαµαρά θα επιφέρουν µη αναστρέψιµη καταστροφή του υγροτόπου. Κατά τη µελέτη του φορέα διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας, σε
συνεργασία µε το τµήµα βιολογικών εφαρµογών και τεχνολογιών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι ο υγρότοπος
του Σαµαρά που δεν έχει συµπεριληφθεί στη µελέτη, θα µπορούσε να έχει ευεργετική επίδραση στις δράσεις υποκατάστασης υποβαθµισµένων υγροτόπων, καθώς και της δηµιουργίας
νέων, στην πληθυσµιακή κατάσταση των ειδών των αµφιβίων,
καθώς και στη συνολική κατάσταση της βιοποικιλότητας των αντίστοιχων περιοχών. Αυτά όσον αφορά τις γνωµοδοτήσεις.
Να θυµίσουµε όµως εδώ πέρα ότι εγκρίνατε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που ακόµη και η προηγούµενη κυβέρνηση είχε απορρίψει µετά από απόφαση του Συνηγόρου του
Πολίτη. Και εσείς την εγκρίνατε ως έχει, σαν καινούργια, το οποίο
από µόνο του πραγµατικά χρήζει απάντησης.
Θα θέλαµε πραγµατικά, όσο προλαβαίνουµε, να σώσουµε
αυτόν τον υγρότοπο ο οποίος µε βάση τους επιστήµονες είναι
ιδιαίτερα σηµαντικός, τόσο για τον τρίτωνα όσο και για άλλα είδη
που φιλοξενεί, όσο και για τους γύρω υγροτόπους. Είναι κάτι το
οποίο αξίζει στα Γιάννενα, που αν µη τι άλλο, µε την τελευταία
οικιστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων
έχουν χάσει πολλούς τέτοιους µικρούς υδροβιότοπους. Αυτός
είναι ένας κατοχυρωµένος υδροβιότοπος στους επιστηµονικούς
καταλόγους και πρέπει να προστατευθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να κλείσετε και τη διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είπατε κάτι πριν, επειδή ανέφερα ότι ήταν
θετικές οι γνωµοδοτήσεις για το συγκεκριµένο έργο. Όλες οι
αξιολογήσεις, θετικές και αρνητικές, αξιολογούνται γιατί είναι
γνωµοδοτήσεις. Είναι άλλο όµως το κλίµα να είναι όλοι θετικοί νοµίζω ότι και εσείς το κατανοείτε- και άλλο να είναι όλοι αρνητικοί. Στη δεύτερη περίπτωση θέλει ακόµη περισσότερη προσοχή
και έλεγχο στην αξιολόγηση και στην τελική απόφαση.
Όµως, οι γνωµοδοτήσεις δεν είναι δεσµευτικές για κανέναν,
γι’ αυτό λέγονται γνωµοδοτήσεις, αλλά ακούγονται από όλους
και οφείλουν όλοι να τις λαµβάνουν υπ’ όψιν, γιατί µπορεί να
έχουν γίνει λάθη, να υπάρχουν θέµατα τα οποία δεν έχουν εξεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ταστεί. Αυτός είναι και ο λόγος των γνωµοδοτήσεων και της διαβούλευσης. Αν δεν έχουν αξιολογηθεί στοιχεία, να αξιολογούνται
µέσα από τους φορείς, κοινωνικούς και θεσµικούς, για κάθε
θέµα, όπως και για το συγκεκριµένο.
Ο µακεδονικός τρίτωνας έχει πέντε υποπεριοχές στον όλο
υγρότοπο και στην προστατευόµενη περιοχή όπου αναπτύσσεται. Όπως είπα και πριν, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλες αυτές οι
υποπεριοχές για την προστασία του και αξιολογήθηκαν λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παρατηρήσεις.
Και επειδή αναφέρθηκα στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αυτά θέλω να σας πω ότι είναι στον χάρτη στη σελίδα 26 και 27 από τις 36 που µαζί µε τον συµπληρωµατικό
αφορούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Και εδώ δείχνεται παραστατικά η θέση σε σχέση και µε τη µελέτη που έχει γίνει, που αναφερθήκατε και εσείς. Αν θα αντιστοιχήσετε αυτά που φαίνονται στην ΑΕΠΟ και στη µελέτη του
πανεπιστηµίου θα δείτε ότι µέσα στον χώρο περιλαµβάνεται και
η υποπεριοχή, στην οποία αναφερθήκατε.
Σε κάθε περίπτωση, µιλάµε για ευαίσθητες περιοχές και είδη
που πρέπει να προστατεύσουµε. Γι’ αυτό και ειδική αξιολόγηση
µέσω ειδικής µελέτης για την προστασία αυτών των ειδών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη, όπως και έγινε και αξιολογήθηκε.
Θέλω να σας πω εν κατακλείδι, σεβόµενος την ευαισθησία
σας, γιατί έχω την τιµή να είµαι µαζί σας σε πολλές ερωτήσεις
σε θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, να
ξέρετε ότι ίδια ευαισθησία που έχετε εσείς διακρίνει και εµάς και
ακούω πάντα µε προσοχή τις παρατηρήσεις σας. Και αν υπάρχουν λάθη, γι’ αυτό γίνεται η ανάδειξη η δική σας και είµαστε
εδώ για να τα διορθώσουµε και οποιαδήποτε παρέµβαση σε
όποιο επίπεδο να την κάνουµε. Δεν έχουµε κανέναν λόγο πράγµατα, τα οποία δεν είναι σωστά και θεσµικά νόµιµα να τα αποδεχθούµε σε όποιο επίπεδο και αν συµβαίνουν.
Θα ήθελα να πω και δυο λέξεις για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ευελπιστούµε µέχρι το τέλος της
χρονιάς να είναι έτοιµο για να έρθει να επικαιροποιήσει, αλλά και
να διορθώσει κενά ή και παραλείψεις ή και λάθη που υπάρχουν
από το 2008. Και είµαστε µαζί να ακούσουµε και να συζητήσουµε
για το τι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν.
Σας είχα πει από την προηγούµενη φορά ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω του COVID-19 µας έχουν στερήσει τη δυνατότητα
να µπορούµε να µοιραστούµε, να διαβουλευτούµε και ν’ ακούσουµε θέσεις και για αυτά τα θέµατα που είναι ευαίσθητα και συζητάµε. Γι’ αυτό υπήρξε και η καθυστέρηση στον σχεδιασµό.
Άρα, είµαστε εδώ. Ακούµε µε προσοχή τις παρατηρήσεις και ξαναλέω- έχουµε την ίδια ευαισθησία µ’ εσάς, γιατί η προστασία
του περιβάλλοντος είναι ένα στοίχηµα όχι προσωπικό, αλλά είναι
ένα στοίχηµα όλων µας και πρέπει να το κερδίσουµε όλου µαζί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 15.27’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 7
Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

