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Αθήνα, σήµερα στις 3 Σεπτεµβρίου 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 Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 2-9-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΠΒ’ συνεδριάσεώς του, της 2 -9-2021
σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου:
«Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών στην
επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταµείου
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 6 Σεπτεµβρίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 1005/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας
Τζάκρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατασκευή
του φράγµατος Αλµωπαίου (Καλής)».
2. Η µε αριθµό 987/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ελλιπή τα µέτρα στήριξης για
την πυρόπληκτη Ηλεία».
3. Η µε αριθµό 996/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου του
Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατοµείων Βορείου Ελλάδας και να προστατευθεί το δικαίωµα στη δουλειά και
στη συνδικαλιστική δράση».
4. Η µε αριθµό 988/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τι απέγιναν τα σφραγισµένα κιβώτια από το κτήµα Τατοΐου µετά την
καταστροφική πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου;».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής).
1. Η µε αριθµό 1006/30-8-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς την Υπουργό Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τι συµβαίνει µε το Τατόι τελικά;».
2. Η µε αριθµό 991/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η κοινωνία της Βοιωτίας απαιτεί
ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι µέλλει γενέσθαι µε το Γενικό Νοσοκοµείο Θήβας».
3. Η µε αριθµό 997/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα: «Να µαταιωθεί η αδειοδότηση λατοµείου στον ορεινό
όγκο του Λαϊλιά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».
4. Η µε αριθµό 989/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Απαξίωση
του εθελοντικού κινήµατος της πυρόσβεσης και αχρήστευση των
εθελοντών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώµατος».
5. Η µε αριθµό 1008/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Βαρδάκη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε θέµα: «Να πραγµατοποιηθεί η πλήρης εφαρµογή
του προγράµµατος του µεταφορικού ισοδύναµου για την
Κρήτη».
6. Η µε αριθµό 992/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η
Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τη διατήρηση της εργατικής
νοµιµότητας και να αποτρέψει τις οµαδικές απολύσεις στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας».
7. Η µε αριθµό 990/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:« Από
το Μάτι στην Εύβοια. Εγκληµατική η άρνηση υλοποίησης των
προτάσεων του πορίσµατος Γκολντάµερ για την αναδιάρθρωση
της δασοπυρόσβεσης».
8. Η µε αριθµό 1009/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Χρήστου Γιαννούλη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Άµεση ανάγκη αντικατάστασης των κρουνών δασοπυρόσβεσης στο δάσος του Σέιχ Σου».
9. Η µε αριθµό 999/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Προτεραιότητα και διευκόλυνση των γεωργών, κτηνοτρόφων και µικρών οµάδων παραγωγών καθώς και µικρών επιχειρηµατιών, ελαιουργία, τυροκοµεία στην εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών (µέχρι 500 KW)
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για την απόκτηση µόνιµου σταθερού εναλλακτικού εισοδήµατος
στις πυρόπληκτες περιοχές».
10. Η µε αριθµό 1010/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Καµµία εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου αναβάθµισης του οδικού άξονα Καλό Νερό - Τσακώνα».
11. Η µε αριθµό 1000/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Να αρθεί η δυσµενής µεταχείριση των αγροτεµαχίων που
προέρχονται από κληροτεµάχια αγροτικής αποκατάστασης προσφύγων Μικρασιατών».
12. Η µε αριθµό 1001/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Μέτρα στήριξης και πρωτοβουλίες προώθησης της ελληνικής σταφίδας».
13. Η µε αριθµό 1002/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Καταγραφή των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις υψηλές
θερµοκρασίες στις αγροτικές καλλιέργειες και άµεσα µέτρα στήριξης των παραγωγών».
14. Η µε αριθµό 1003/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Να
αρθεί η δυσµενής µεταχείριση των αγροτεµαχίων που προέρχονται από κληροτεµάχια αγροτικής αποκατάστασης προσφύγων
Μικρασιατών».
15. Η µε αριθµό 1004/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Να καταβληθούν επιτέλους οι αποζηµιώσεις στους πληγέντες
από τις πληµµύρες του Οκτωβρίου και Νοέµβρη 2020 στην
Κρήτη».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 7208/11-6-2021 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου Μάρκου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση οφείλει να
δηµοσιοποιήσει τα ποσοστά θνητότητας σε όλες τις µονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας».
2. Η µε αριθµό 8108/19-7-2021 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόφιλου Ξανθόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: Συνεχιζόµενη υποβάθµιση και υποστελέχωση του Νοσοκοµείου Δράµας σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό - Κυβερνητική απροθυµία για ουσιαστική ενίσχυσή του - Ανάθεση καθαριότητας σε εργολάβους Σχέδια συγχώνευσης και κατάργησης µονάδων και κλινικών του
νοσοκοµείου».
3. Η µε αριθµό 7977/661/13-7-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: ««Μαγαζιά» τακτοποίησης γαλάζιων παιδιών η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ;».
4. Η µε αριθµό 8375/30-7-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Θα εξασφαλιστούν οι θέσεις και οι όροι εργασίας και τα
εργασιακά δικαιώµατα στη µη επωφελή για το δηµόσιο συµφέρον, πώληση του ποσοστού του δηµοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδοµών;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφο του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής: «Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε, σχετικά µε τη συζήτηση των επι-

καίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου
της Παρασκευής 3 Σεπτεµβρίου του 2021, ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής: Η υπ’ αριθµόν 1011/308-2021 η οποία θα απαντηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη, η υπ' αριθµόν
998/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση η οποία θα απαντηθεί από την
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζωή Μακρή, η υπ’
αριθµόν 995/30-8-2021 επίκαιρη ερώτηση η οποία θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευάγγελο
Συρίγο και οι υπ' αριθµόν 994/30-8-2021 και 1007/30-8-2021 επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη.
Πριν ξεκινήσουµε θα σας παρακαλέσω, να κρατάµε τους χρόνους όσο είναι δυνατόν, γιατί ακολουθεί νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1011/30-8-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε θέµα
«Καταχρηστικές, άδικες και ανορθολογικές χρεώσεις των τραπεζών σε βάρος πολιτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουρουµπλή θα απαντήσει ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καληµέρα σε
όλους.
Είναι γνωστό πλέον ότι οι συστηµικές τράπεζες προβαίνουν
διαρκώς σε καταχρηστικές πράξεις, µε τις οποίες επιβαρύνουν
τους πολίτες στις συναλλαγές που διεξάγονται από τους πολίτες
προς αυτές. Οι καταναλωτικές οργανώσεις, όπως είναι το Ινστιτούτο Καταναλωτών, η ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, δέχονται συνεχώς διαµαρτυρίες για αυτή την άδικη
και εν τέλει παράνοµη πρακτική του τραπεζικού συστήµατος.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι και παλιότερα είχα ακούσει
τον Πρωθυπουργό να κάνει συστάσεις. Όµως, το τραπεζικό σύστηµα, παρ’ όλο που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις το έχουν
στηρίξει, εν τοις πράγµασι έχει τη δική του λογική, υπηρετεί τη
δική του λογική και είναι γνωστό αυτό που έχει κάνει µέχρι σήµερα, τι, δηλαδή, από τις χρηµατοδοτήσεις που έχει πάρει, έχει
δώσει στην πραγµατική οικονοµία.
Από εκεί και πέρα πλέον, βλέπουµε ότι το ζήτηµα αυτό των καταχρηστικών χρεώσεων επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις. Και
έχουµε τις διαµαρτυρίες του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου,
του Οικονοµικού, του Επιµελητηρίου Πειραιά, της ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή πάρα πολλών οργανώσεων, διότι οι συναλλαγές τους επιβαρύνονται µε τέτοιου είδους καταχρηστικές χρεώσεις.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, ελπίζω ότι ήρθατε εδώ να ενηµερώσετε την ελληνική Βουλή και τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό το ζήτηµα απασχολεί όλους τους Έλληνες, διότι όλοι, εκ των πραγµάτων, παρακολουθούµε τέτοιου είδους πρακτικές στις συναλλαγές µας. Όµως, ο πολίτης είναι αδύναµος να προβεί σε κάποιας µορφής αντίσταση σε αυτό που επιχειρούν και επιβάλλουν
χωρίς να στηρίζεται στη νοµοθεσία.
Πρόσφατα, δε, πρέπει να σας πω, επεβλήθη πρόστιµο 50.000
ευρώ σε τραπεζικό ίδρυµα -δεν έχει σηµασία σε ποιο- το οποίο
προέβη, πραγµατικά, σε τέτοιου είδους ενέργειες που δεν συνάδουν µε την καλή πρακτική.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα ακούσουµε σήµερα από εσάς κάτι το
συγκεκριµένο, όχι «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε», γιατί, εντάξει,
κάπου χάνει και το ενδιαφέρον του ο κόσµος να παρακολουθεί
τη Βουλή αν δεν βλέπει τον πολιτικό κόσµο να είναι δίπλα του και
να λαµβάνει πρωτοβουλίες που, πραγµατικά, µπορούν να αναχαιτίσουν αυτού του είδους τις συµπεριφορές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο, τον κ. Κουρουµπλή, για την
ερώτησή του και, κυρίως, για την τελευταία του αναφορά στο
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πρόστιµο που πρόσφατα µπήκε από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή -µε τελικό υπογράφοντα εµένα πράγµατι- σε τραπεζικό ίδρυµα.
Και λέω ευχαριστώ, διότι οφείλω να ενηµερώσω τον ελληνικό
λαό για κάτι που είναι πραγµατικότητα και αποδεικνύεται από τα
στοιχεία. Η µόνη περίοδος τα τελευταία χρόνια που σταθερά το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Καταναλωτή δεν έχει διστάσει να επιβάλλει πρόστιµα στα τραπεζικά ιδρύµατα είναι επί θητείας µου. Δεν βρήκα
κανένα προηγούµενο πρόστιµο. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
Χαίροµαι που το αναφέρετε όµως γιατί, πράγµατι, είπατε ότι
ο πολίτης αισθάνεται απροστάτευτος. Πιθανόν αυτό να είναι αλήθεια. Θέλω όµως από το ιερό βήµα της Βουλής να πω σε κάθε
συµπολίτη µας να µην αισθάνεται. Διότι εάν κάνει συγκεκριµένη
καταγγελία στο «1520» και η καταγγελία αυτή είναι τεκµηριωµένη, είναι πραγµατική, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση εµείς να
διστάσουµε να εφαρµόσουµε τον νόµο. Και καλώ και τον τελευταίο συµπολίτη µας να µας ενηµερώσει, έτσι ώστε και εµείς να
µπορούµε να εφαρµόζουµε τον νόµο.
Πέραν όµως των κινήσεων που θα κάνει ο κάθε πολίτης µόνος
του έχουµε δράσει επί θητείας µου και εξαιρετικά συντεταγµένα.
Σας υπενθυµίζω ότι επί Υπουργού Ανάπτυξης του Αδώνιδος Γεωργιάδου ξεκίνησε έρευνα για καταχρηστικές πρακτικές των
τραπεζικών ιδρυµάτων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Τον Νοέµβριο του 2019 είχαµε τη γνωστή έφοδο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στα τραπεζικά ιδρύµατα. Δεν µπορώ να πω δηµόσια,
δεν γνωρίζω κιόλας και δεν έπρεπε να γνωρίζω και δεν µπορώ
να γνωρίζω τις λεπτοµέρειες αυτής έρευνας, καθώς είναι απόρρητη και µε πολύ βαριές κυρώσεις και από την εθνική και από
την ενωσιακή νοµοθεσία. Μπορώ όµως να σας πω ότι ως εποπτεύων Υπουργός έχω ζητήσει την κατά το δυνατόν ταχύτερη
ολοκλήρωση της έρευνας, για να διαπιστώσουµε στα αλήθεια
εάν όντως υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτές οι καταχρηστικές
πρακτικές και η έννοια της µεταξύ τους συνεννοήσεως.
Μέχρις ότου όµως υπάρξει κάποιου τέτοιου τύπου πόρισµα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού και συγκεκριµένα στοιχεία, δεν
µπορώ να δεχθώ ότι αυτή η πρακτική ισχύει γιατί αυτό θα ήταν
απολύτως παράνοµο. Εάν όµως η Επιτροπή Ανταγωνισµού καταλήξει σε ένα τέτοιο συµπέρασµα, θα είµαστε εδώ για να εφαρµόσουµε εκ νέου τον νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- την ουσία της ερώτησης για επιπλέον χρεώσεις, θα ήθελα να µου τις αναλύσετε
εάν µπορείτε ποιες είναι αυτές στις οποίες αναφέρεστε στη δευτερολογία σας. Με την υπηρεσία ελέγξαµε τις προηγούµενες
µέρες µία προς µία τις χρεώσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων. Δεν
βρήκαµε καµµία αύξηση σε κανένα από το προηγούµενο διάστηµα. Δεν υπάρχει καινούργια, δηλαδή, αύξηση χρέωσης της
υπηρεσίας από καµµία τράπεζα.
Σε µία τράπεζα –δεν θα πω το όνοµά της γιατί θα της κάνω
διαφήµιση- υπάρχει µια καινούργια χρέωση αλλά για µία καινούργια υπηρεσία και συγκεκριµένα τη δυνατότητα να κάνουν
ανάληψη µε την τραπεζική τους πιστωτική κάρτα στο εξωτερικό
από τραπεζικά ιδρύµατα άλλα, διάφορα από αυτήν. Και αυτό το
πράγµα δεν υπήρχε ως υπηρεσία. Μπήκε ως υπηρεσία, άρα χρεώνεται για πρώτη φορά και, βεβαίως, αφορά σε πολύ µικρό
αριθµό χρηστών. Αφορά –αν θυµάµαι καλά τον αριθµό που µου
έδωσε η υπηρεσία- τριακόσιους πενήντα πελάτες συγκεκριµένης
τράπεζας που έχουν κάνει χρήση δηλαδή αυτής της υπηρεσίας.
Όµως αν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριµένη αύξηση χρέωσης
συγκεκριµένης τράπεζας θα ήθελα πολύ να την µάθω, γιατί εµείς
δεν την βρήκαµε στην υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν τοποθετηθώ στη δική σας τοποθέτηση θα ήθελα να σας πω ότι σας
άκουσα προχθές να στρέφεστε µε πολύ µανία κατά του Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κουρουµπλή, µην
ξεκινήσουµε αυτή την κουβέντα τώρα.

19649

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχω δικαίωµα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα σας απαντήσει τώρα,
δεν καταλαβαίνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα σας έλεγα ότι ήταν πολύ
άδικο αυτό που κάνατε.
Αλλά να δεχτώ ότι έχετε δίκιο γι’ αυτά που είπατε. Τι σηµαίνει
αυτό, κύριε Υπουργέ; Ότι είναι τόσο ανίκανος ο Πρωθυπουργός
που δεν κατάλαβε αυτό που καταλάβατε εσείς.
Τώρα πάω στο θέµα. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι είναι µεµονωµένες οι περιπτώσεις; Αν το πιστεύετε, θα σας πω ότι έχετε
δίκιο. Αλλά δεν είναι µεµονωµένες περιπτώσεις. Αν θέλετε τώρα
που θα τελειώσουµε να µπούµε µέσα στην τράπεζα εδώ που είναι
δίπλα να κάνω µία συναλλαγή να δείτε τι γίνεται. Για να δούµε
αν, πραγµατικά, αυτό είναι εκτεταµένο φαινόµενο. Ένας άνθρωπος που θα του πάρουν 2 ευρώ, τα έχει ανάγκη. Αλλά βλέπετε ο
Έλληνας, δυστυχώς, δεν έχει αυτή την κουλτούρα να διαµαρτυρηθεί αµέσως και θα το καταπιεί. Δυστυχώς, δεν έχουµε αυτή
την αίσθηση των πραγµάτων και είναι λάθος. Είναι λάθος που
δεν το έχουµε ως κοινωνία, είναι το γνωστό «ωχ αδερφέ» και τα
λοιπά.
Αλλά εδώ υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις που διαµαρτύρονται. Εγώ θα σας στείλω, λοιπόν, στο γραφείο σας τις καταγγελίες που έχω πάρει από τις καταναλωτικές οργανώσεις και
από την ΕΚΠΟΙΖΩ και από το Ινστιτούτο Καταναλωτών αλλά και
από φορείς, όπως σας είπα, τα επιµελητήρια, την ΓΣΕΒΕΕ, και
το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο το Αθηνών, του Πειραιά και τα
λοιπά. Δηλαδή, είναι µία πραγµατικότητα αυτή η καταχρηστική
συµπεριφορά που εκδηλώνει το τραπεζικό σύστηµα αυθαίρετα
να προσθέτει χρεώσεις εις βάρος του καταναλωτή. Γιατί είµαι
βέβαιος ότι έχετε λάβει ως άνθρωπος, ως πολίτης, ως πολιτικός
που κυκλοφορείτε -και κυκλοφορείτε- παράπονα από πάρα πολλούς ανθρώπους για τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, θα σας
παρακαλέσω να µην αναφερθείτε στον ανασχηµατισµό. Βεβαίως,
µπορείτε. Αλλά εγώ σας κάνω αυτή την παράκληση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ. Νοµίζω το θέµα µε τον ναύαρχο
έχει λήξει. Εντάξει, δεν έχασε και η «Βενετιά βελόνι», θα βρεθεί
κάποιος άλλος να κάνει αυτή τη δουλειά.
Ως προς την επικαιρότητα, θα προτιµούσα εγώ -και ήταν απρέπεια που δεν το έκανα προηγουµένως και ζητώ συγγνώµη- να
αναφερθώ και να εκφράσω και τη δική µου θλίψη και τα συλλυπητήριά µου για τον θάνατο του µεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό
νοµίζω είναι πιο επίκαιρο από όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα όσον αφορά την ουσία της ερωτήσεως εκ νέου του κ.
Κουρουµπλή, ίσως δεν έγινα αντιληπτός. Όλες οι καταγγελίες
της ΕΚΠΟΙΖΩ και των υπόλοιπων οργανώσεων και θεσµών ασφαλώς και έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τη Γραµµατεία Καταναλωτή
και έχουν εξεταστεί. Άλλωστε και το πρόσηµο στο οποίο αναφερθήκατε και το οποίο βάλαµε πριν από λίγες µέρες από µία τέτοια
καταγγελία ξεκίνησε. Δεν σηµαίνει όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι
κάθε καταγγελία είναι αληθής. Σας είπα ότι δουλέψαµε πολύ για
να βρούµε ποια τράπεζα και ποια υπηρεσία αύξησε το κόστος
και µάλιστα χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση καταναλωτού. Γιατί
προσέξτε, να αυξήσει το κόστος έχει δικαίωµα η τράπεζα. Έχουµε ελεύθερη αγορά και µεταξύ τους ανταγωνισµό. Να το αυξήσει κρυφά δεν έχει δικαίωµα.
Παρά ταύτα δεν βρήκαµε καν αύξηση σας λέω σε σχέση µε
την αµέσως προηγούµενη περίοδο. Και είπα όχι εάν έχει καταγγελία τις οποίες ήδη έχουµε και εµείς, αλλά εάν έχει να µας πει
στην Βουλή παραδείγµατος χάριν ότι η χρέωση εκδόσεως πιστωτικής κάρτας στην τάδε τράπεζα µέχρι την 1η Ιουλίου έκανε 1
ευρώ και τώρα κάνει δύο. Αυτό ζήτησα. Δεν το έχουµε βρει. Μπορεί να κάνουµε λάθος εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η µεταφορά χρηµάτων από
τη µία τράπεζα στην άλλη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων): Η µεταφορά χρηµάτων από τη µία τράπεζα
στην άλλη έχει κόστος αναλόγως του τρόπου µε τον οποίο γίνεται, αν γίνεται δηλαδή ηλεκτρονικά ή από το κατάστηµα. Αλλά
δεν βρήκαµε και σε αυτή την υπηρεσία αύξηση σε σχέση µε το
παρελθόν.
Όσον αφορά γενικά το ύψος των τραπεζικών χρεώσεων στην
Ελλάδα -έχουµε αναφερθεί και σε προηγούµενες ερωτήσεις στη
Βουλή των Ελλήνων- δεν προκύπτει από πουθενά, και υπάρχουν
σχετικές απαντήσεις και από την αρµόδια Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι στην Ελλάδα έχουµε κάποια
υπερβολική διαφορά σε σχέση µε τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών.
Τώρα, εγώ θα ήθελα, επειδή αυτό είναι θέµα επικαιρότητας
και ζούµε σε εποχή, κύριε Πρόεδρε, όπου πια υπάρχει µια αύξηση του πληθωρισµού λόγω της διεθνούς αυξήσεως των τιµών,
τόσο στα καύσιµα όσο και στην ενέργεια εν γένει, όσο και στα
ναύλα, όσο και στις πρώτες ύλες και το οποίο δεν επαφίεται στην
ελληνική Κυβέρνηση να το ελέγξει, καθώς δεν έχουµε αρµοδιότητα στον πλανήτη, παρά µόνο στην ελληνική επικράτεια, θα
έλεγα πως θα ήταν πολύ πιο χρήσιµο για όσους ενδιαφέρεστε,
αλήθεια, για την τσέπη του καταναλωτή να πούµε για άλλη µια
φορά ότι έχουµε φτιάξει µια υπηρεσία επί των ηµερών µας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών, ο κάθε συµπολίτης µας µπορεί να κατεβάσει στο κινητό του
τηλέφωνο την εφαρµογή e-Καταναλωτής και πριν πάει να κάνει
το πρωί τα ψώνια του, να πατήσει το κουµπί µε τα αγαθά που
θέλει να αγοράσει και αυτοµάτως να τον κατευθύνει στη γειτονιά
του στο σηµείο που θα έχει καλύτερες τιµές. Και εκεί η διαφορά,
σας διαβεβαιώ, επειδή εγώ κάνω χρήση του e-Καταναλωτή, δεν
είναι 40 λεπτά και 1 ένα ευρώ και 2 ευρώ, που και αυτά έχουν τη
σηµασία τους όπως είπε ο κ. Κουρουµπλής, αλλά µπορεί να έχει
δεκάδες ευρώ διαφορά το ίδιο καλάθι.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να ενηµερώνουµε σωστά τους συµπολίτες
µας ότι το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Κυβέρνηση δούλεψε και τους έχει δώσει το εργαλείο για να κερδίζουν καθηµερινά όσα περισσότερα χρήµατα γίνεται, υπό τις παρούσες
συγκυρίες επαναλαµβάνω της διεθνούς αυξήσεως των τιµών.
Για να µη λέµε µόνο τα άσχηµα θέλω να πω -και αισθάνοµαι
µεγάλη περηφάνια για αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι προχθές ανακοινώθηκε ο διεθνής δείκτης PMI της µεταποιητικής δραστηριότητας για όλη την Ευρώπη, και για την Ελλάδα είχαµε την καλύτερη παραγωγική και εξαγωγική µας επίδοση όλων των εποχών.
Άρα η Ελλάδα δεν είναι µόνο µια χώρα υπηρεσιών αλλά αργά και
σταθερά διαµορφώνεται σε µία χώρα παραγωγικής δραστηριότητας και εξαγωγών. Και αυτό δεν είναι επιτυχία µόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Κυβερνήσεως
Μητσοτάκη, τα οικονοµικά µέτρα της οποίας αποδίδουν και αυτό
επιβραβεύεται και από τις αγορές, όπως είδαµε από τα οµόλογα
που δανειστήκαµε προχθές, αλλά είναι µια συνολική επιτυχία του
ελληνικού λαού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι πανάκριβη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επαναλαµβάνω, παρά τον θόρυβο από τα
έδρανα της Αντιπολιτεύσεως, σύµφωνα µε τον επίσηµο διεθνή
δείκτη, που δεν ελέγχεται από καµµία κυβέρνηση, και βάσει
αυτού τοποθετούνται και οι επενδυτές, η Ελλάδα τον Αύγουστο
του 2021 πέτυχε τη µεγαλύτερη παραγωγική της δραστηριότητα
όλων των τελευταίων δεκαετιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αλλά είναι και πανάκριβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ πολύ και
τους δύο.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1007/30-8-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Πλήρης εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
(ΕΑΚ) Κέρκυρας από την Κυβέρνηση της ΝΔ». Θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
Τον λόγο έχει ο κ. Αυλωνίτης για δύο λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Όταν επισκέφθηκα, κύριε Υφυπουργέ, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο δεν πίστευα στα µάτια µου. Παρακολουθούσα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα δελτία Τύπου και τις θέσεις του προέδρου
και είχα τυφλωθεί ουσιαστικά και νόµιζα ότι λειτουργούσαν µε
αυτόν τον απόλυτο τρόπο και στο ρελαντί. Η εικόνα είναι εντελώς
αποκαρδιωτική, για να µην πω απελπιστική. Για να αποδείξω του
λόγου το αληθές, έχω φέρει φωτογραφίες για να τις δείτε.
Επισκέφθηκα το λεγόµενο «Εθνικό Στάδιο». Δεν υπάρχει χλοοτάπητας, µία τρισάθλια εικόνα στα αποδυτήρια, στα καθίσµατα,
στην εξέδρα. Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης µερικές ηµέρες πριν
διατεθεί αυτό στην αθλητιώσα νεολαία και στα πάµπολλα σωµατεία που έχει η Κέρκυρα. Εκεί έπαιζε οµάδα Α’ Εθνικής. Επισκέφθηκα το κολυµβητήριο. Δύο ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα στο κολυµβητήριο, παρά το γεγονός ότι ολόκληρος ο µηχανισµός για το µηχανοστάσιο, που ήρθε από τη
Ναύπακτο, δεν έχει τοποθετηθεί.
Οι εκπρόσωποι των σωµατείων µε επισκέφθηκαν και µου έδωσαν την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συµβαίνει, και στις 13 Σεπτέµβρη θα πρέπει υποτίθεται το κολυµβητήριο να είναι έτοιµο.
Να µην πω για το γυµναστήριο που εκεί αθλούνταν οι αθλητές
µας, αφού είναι το µοναδικό αθλητικό συγκρότηµα της Κέρκυρας
που έχει δοθεί ως εµβολιαστικό κέντρο και δεν χρησιµοποιείται.
Να µην πω για το προσωπικό. Να µην πω για το κλειστό γυµναστήριο τι συµβαίνει.
Μόνο θα σας πω ότι ολόκληρη η Κέρκυρα µε τα πολυάριθµα
σωµατεία έχει ως µοναδικό συγκρότηµα άθλησης των παιδιών
της αυτό το συγκεκριµένο αθλητικό κέντρο που αποτελείται από
το γήπεδο, το κολυµβητήριο, το κλειστό γυµναστήριο, άλλες
αθλητικές εγκαταστάσεις. Σας δείχνω, λοιπόν, αυτές εδώ τις εικόνες και θα τις καταθέσω.
Αυτή η άθλια εικόνα θα µου πείτε ότι διαµορφώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει καµµία αντιστοίχιση στην πραγµατικότητα.
Η εγκατάλειψη είναι τα τελευταία χρόνια και το τονίζω ιδιαίτερα.
Κάθε φορά που κάνω µια επίκαιρη ερώτηση πάντοτε ο αρµόδιος
Υπουργός µε παραπέµπει στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έφερα και
τον απολογισµό της προηγούµενης διοίκησης όταν παρέλαβαν
ένα Εθνικό Αθλητικό Κέντρο µε προϋπολογισµό 300.000, ανέβηκαν στις 600.000, προσλήφθηκε προσωπικό, πληρώθηκαν του κόσµου τα χρέη και η εικόνα αυτή τη στιγµή είναι απελπιστική.
Σκέφτοµαι, λοιπόν, και το µεταφέρω, µιας και είναι σκέψη όλων
των αθλητικών σωµατείων, δώστε µας από τη Γενική Γραµµατεία
το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, µεταφέρτε το στον
Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας, να µπορούµε και εµείς να κάνουµε
τη δουλειά µας, µε τη δέσµευση φυσικά ότι αυτός ο ισχνός προϋπολογισµός θα µεταφερθεί εις τον κεντρικό Δήµο της Κέρκυρας. Πείτε µου σας παρακαλώ αν έχετε γνώση αυτών που σας
είπα και τι σκοπεύει το Υπουργείο σας να κάνει για να εξαλειφθεί
αυτή η άθλια εικόνα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος - Χρήστος Αυλωνίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αυγενάκη, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκφράζω και εγώ τη θλίψη µου για την απώλεια του µεγάλου
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι, είναι τουλάχιστον προκλητικό να µου ασκείτε κριτική για τις αθλητικές
υποδοµές της χώρας µας, και αυτό γιατί όπως έχω πει πολλές
φορές και σε αυτή εδώ την Αίθουσα και το έχω στοιχειοθετήσει
µε δεδοµένα, στοιχεία, νούµερα, αλλά και φωτογραφίες που κι
εσείς σήµερα καταθέσατε παραλάβαµε αθλητικές υποδοµές σε
πλήρη εγκατάλειψη, σε τραγική κατάσταση, υποδοµές αφηµένες
στη φθορά χωρίς καµµία απολύτως συντήρηση, υποδοµές λεηλατηµένες, αλλά και σε αχρηστία.
Οι αθλητικές υποδοµές της χώρας µας συνολικά που παραλά-
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βαµε βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Εικόνα διάλυσης επικρατούσε παντού. Παραδείγµατος χάριν στο ΟΑΚΑ, που έπρεπε να
είναι το πραγµατικό στολίδι, υπήρχε εικόνα εγκατάλειψης, σκουπίδια και άχρηστα αντικείµενα παντού, εµφανή σηµάδια φθοράς
και αδιαφορίας και, κυρίως, καµµία εργασία συντήρησης για
πάρα πολλά χρόνια. Στον Βύρωνα το Σκοπευτήριο, ενδεικτικά
σας λέω, είχε εγκαταλειφθεί. Όχι µόνο δεν υπήρχε συντήρηση,
κύριε συνάδελφε, αλλά υπήρχαν σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα και προβλήµατα χρήσης. Ανάλογη εικόνα ήταν και στις υπόλοιπες ολυµπιακές µας εγκαταστάσεις, στα εθνικά µας κέντρα
ανά την επικράτεια, επίσης µε σοβαρές ελλείψεις και σοβαρά
προβλήµατα συντήρησης. Και, δυστυχώς, σε αυτή τη θλιβερή εικόνα και σε στάδιο κατάρρευσης βρισκόταν και το ΕΑΚ Κέρκυρας.
Δεσµευτήκαµε ότι θέλουµε έναν αθλητισµό για τους πολλούς
και, κυρίως, για τις επόµενες γενιές και το κάνουµε πράξη. Η
αθλητική µας µεταρρύθµιση δεν περιορίζεται στον επαγγελµατικό και αγωνιστικό αθλητισµό, δεν περιορίζεται στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Η αθλητική µας µεταρρύθµιση γίνεται βήµαβήµα και αφορά το σύνολο του αθλητισµού, το σύνολο της αθλητικής οικογένειας, το σύνολο της κοινωνίας.
Η λειτουργία, λοιπόν, ασφαλών και σύγχρονων αθλητικών υποδοµών βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της µεταρρύθµισης. Χωρίς
αυτές τις υποδοµές είναι αδύνατη η εφαρµογή οποιασδήποτε
αθλητικής πολιτικής. Εξασφαλίζουµε τους κατάλληλους χώρους
άθλησης για να βοηθήσουµε τους πολίτες και ειδικά τη νεολαία
στην άθληση, για να συνδυάσουµε τον αθλητισµό µε την ίδια την
οικογένεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής.
Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των αθλητικών µας εγκαταστάσεων, το όραµά µας για αυτές και για την πολιτική και την
ανάπτυξη του αθλητισµού µας είναι πολύ µεγάλο και απαιτητικό
πρότζεκτ, το οποίο θέσαµε ως προτεραιότητα από τις πρώτες
κιόλας ηµέρες που αναλάβαµε τα καθήκοντά µας και σήµερα
εξελίσσεται σε όλη την επικράτεια µε ρεαλισµό, βασισµένο σε
πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα της χώρας µας.
Κι είµαι, θα έλεγα, κατ’ αρχάς ευχαριστηµένος µε την αλµατώδη πρόοδο που έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια σε όλες τις
αθλητικές υποδοµές ανά τη χώρα µας. Παντού υλοποιούνται
µικρά, µεσαία και σηµαντικά έργα συντήρησης, αποκατάστασης
και αναβάθµισης. Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει λειτουργήσει ή λειτουργεί εργοτάξιο τα δύο τελευταία χρόνια.
Το ίδιο κάνουµε και στο ΕΑΚ Κέρκυρας, για το οποίο θα µιλήσω αναλυτικότατα στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αυλωνίτη, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
ήλπιζα να επικεντρωθεί η απάντηση του κυρίου Υπουργού στην
επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλα, λόγω της σοβαρότητας όλων
αυτών που ισχυρίστηκα προηγουµένως. Και επικαλούµαι την
πραγµατικότητα, την οποία µπορεί να διαπιστώσει ο κ. Αυγενάκης ιδίοις όµµασι. Και αν ρωτήσει τι παρέλαβε τούτη η διοίκηση
από την προηγούµενη, αν γινόταν δηλαδή ένα φλας µπακ, θα
διαπίστωνε ότι όλο το αθλητικό κέντρο λειτουργούσε, είχε οµάδες στην Α’ Εθνική. Και τώρα δεν έχει τίποτα. Όταν λέω δεν έχει
τίποτα, εννοώ τίποτα. Πόσο πιο βροντερά δηλαδή να το πω;
Και µου λέει τώρα ότι µέσα στον γενικότερο σχεδιασµό της
Κυβέρνησης -φέξε µου γλίστρησε, γιατί ήδη έχει διανύσει δύο
χρόνια- θα αποκαταστήσει ό,τι καταγράφεται, ό,τι καταφαίνεται
στις φωτογραφίες στις οποίες εµφάνισα. Ο χλοοτάπητας του
εθνικού σταδίου δεν χρειάζεται παραπάνω από έναν µήνα, δύο
µήνες να είναι απότιστος για να καταστραφεί πλήρως, έχει γίνει
ένα χωράφι. Το κλειστό γυµναστήριο υπολειτουργεί. Αν πάτε
µέσα στα αποδυτήρια, έχουν πέσει οι σοβάδες, έχουν πέσει τα
φώτα, έχουν πέσει τα ταβάνια. Αυτό χρειάζεται µια ιδιαίτερη
εθνική πολιτική και εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό; Και µου λέτε
για προηγούµενα;
Να σας πω, λοιπόν, ότι µε την προηγούµενη διοίκηση δεν
υπήρχε ούτε µία αδειοδότηση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα και όλα αυτά έγιναν. Πήραν έναν προϋπολογισµό

19651

300.000 και τον έκαναν 600.000. Κατασκευάστηκαν δύο ανοιχτά
γήπεδα στο µπάσκετ, στο τένις και στη χειροσφαίριση. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες εργασίες και έχουµε πλέον πιστοποιητικό πυρασφάλειας, που δεν υπήρχε. Γίνονταν πρωταθλήµατα
και δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε προσωπικό και καλύφθηκε σχεδόν
ολόκληρο, αυτό που προβλέπεται στο οργανόγραµµα.
Και µου λέτε ότι εσείς παραλάβατε ένα Εθνικό Αθλητικό Κέντρο σε αυτή την κατάσταση την οποία εµφανίζουν οι φωτογραφίες; Μέσα από την ερώτηση αλλά και σε δελτία Τύπου είπα να
αποµακρύνετε, τουλάχιστον, τη διοίκηση. Εσείς επιβεβαιώσατε
το ακριβώς αντίθετο και ανανεώσατε τη θητεία της διοίκησης.
Βάλτε ανθρώπους να δουλέψουν.
Πόσο πιο δυνατά δηλαδή να το φωνάξω, κύριε Αυγενάκη, ότι
η κατάσταση είναι απελπιστική, όταν όλα τα σωµατεία έρχονται
και λένε «Πέστε στον κ. Αυγενάκη να µεταφέρει το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο -περίπου τρία ή τέσσερα ή πέντε είναι σε ολόκληρη
την Ελλάδα που παραµένουν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού- να πάει στον κεντρικό Δήµο της Κέρκυρας, να δούµε τι κάνουµε εµείς µε τους δικούς µας χώρους άθλησης.». Μιλάµε για
πολλά παιδιά, πολλά αθλητικά σωµατεία των οποίων την αγωνία
σας µεταφέρω διά του στόµατός µου. Τι άλλο περισσότερο από
αυτό να πω;
Υπό αυτή, λοιπόν, την έννοια θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να
έρθετε κάποια στιγµή στην Κέρκυρα, να µου πείτε και µένα, όπως
σε όλους τους υπόλοιπους Βουλευτές, να πάµε εκεί και να δούµε
τι έχει συµβεί τώρα, τι έχει συµβεί τα τελευταία δύο χρόνια και τι
ήταν προηγούµενα. Και κάντε ό,τι µπορείτε. Τι άλλο να σας πω
από αυτό; Κάντε ό,τι µπορείτε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τι συµβαίνει στην Κέρκυρα, έχω
έρθει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µια και δυο φορές στο νησί
σας ως κυβερνητικός, για να δω από κοντά και να δροµολογήσουµε, σε συνεργασία µε τη διοίκηση, τα όσα πρέπει να κάνουµε
και τα όσα θα σας αναφέρω αµέσως µετά.
Είναι γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Κέρκυρας είναι
γερασµένες, µε αρκετά και σηµαντικά προβλήµατα. Συµφωνούµε
σ’ αυτό. Δεν είχαν γίνει έργα συντήρησης. Αναφέρθηκαν δύο
ενέργειες που είχαν γίνει από την προηγούµενη διοίκηση, σε επίπεδο αδειοδότησης, όχι σε επίπεδο έργων.
Ωστόσο, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές -όχι όλες
όσες θα έπρεπε- πολλές, αλλά σηµαντικές εργασίες. Πιο συγκεκριµένα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου πυροπροστασίας στο κλειστό κολυµβητήριο, ύψους περίπου 30.000
ευρώ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής ξύλινων
κερκίδων στο κλειστό γυµναστήριο, ενώ προχωρούν οι εργασίες
επισκευής για τις κινητές µπασκέτες και για τα µηχανήµατα ενδυνάµωσης του γυµναστηρίου, περίπου στα 20.000 ευρώ. Έχουν
ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής της µόνωσης του κλειστού γυµναστηρίου. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες για την
αντικατάσταση διαφωτιστικών φύλλων του κολυµβητηρίου. Υλοποιούνται οι εργασίες αντικατάστασης των σπασµένων παραθύρων στο κολυµβητήριο και στο κλειστό γυµναστήριο. Έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δηµοπράτησης για την κατασκευή
συνθετικού αθλητικού δαπέδου στο βοηθητικό προπονητήριο,
προϋπολογισµού περίπου 80.000 ευρώ. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκτέλεσης της σύµβασης, αλλά λόγω των έκτακτων συνθηκών το προπονητήριο αυτή τη στιγµή λειτουργεί ως εµβολιαστικό κέντρο. Αναγκαστικά, λοιπόν, έχει γίνει διακοπή εργασιών.
Θα ξαναξεκινήσουν αµέσως µόλις σταµατήσει η λειτουργία του
ως εµβολιαστικού κέντρου.
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες δηµοπράτησης για τη µελέτη
για τη στατική επάρκεια του κλειστού γυµναστηρίου, που κι εσείς
θίξατε, και του κλειστού κολυµβητηρίου, του ΕΑΚ Κέρκυρας,
προϋπολογισµού περίπου στις 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Η ολοκλήρωση αυτής της µελέτης αποτελεί βασική προϋπόθεση για
να µπορέσουµε να δροµολογήσουµε τις όποιες καίριες παρεµβάσεις, τόσο λειτουργικές όσο και αυτές που αφορούν την ενερ-
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γειακή αναβάθµιση της αθλητικής εγκατάστασης.
Επίσης, έχει δροµολογηθεί η επισκευή του µηχανοστασίου της
πισίνας, µε προµήθεια νέου εξοπλισµού. Παράλληλα µε την τοποθέτηση του εξοπλισµού από το ΕΑΚ, έχει παραλάβει και από
τον Δήµο Ναυπάκτου µετά την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας και όλα αυτά εντός του 2021.
Τώρα, όσον αφορά τον χλοοτάπητα, κύριε συνάδελφε, ήδη
από τον Δεκέµβριο του 2020 έχει δεσµευτεί το ποσό και έγινε ο
διαγωνισµός για τη συντήρηση του χλοοτάπητα. Κατατέθηκαν
πέντε προσφορές και επιλέχτηκε η πιο συµφέρουσα οικονοµικά,
όπως άλλωστε ορίζει ο νόµος. Εντός του Δεκεµβρίου 2020, υπογράφηκε και η σχετική σύµβαση µε τον ανάδοχο. Παρά τις συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν στον ανάδοχο, όπως προβλέπει ο
νόµος, λόγω βροχοπτώσεων και χαµηλών θερµοκρασιών, ο ανάδοχος δεν συµµορφώθηκε µε τους όρους της σύµβασης, ιδίως
όσον αφορά κακοτεχνίες και την ποιότητα των υλικών και των εργασιών, µε αποτέλεσµα να κηρυχθεί έκπτωτος. Ήδη έχουν αναζητηθεί προσφορές για τις πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται
για την αποκατάσταση του γηπέδου, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό µας. Μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή
εντός του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε την εκτίµηση των ειδικότερων από εµένα, θα ξεκινήσουν οι εργασίες, που αφορούν τη
σπορά, την αµµοδιανοµή, τη λίπανση, το κυλίνδρισµα και την τακτική άρδευση. Τα αποτελέσµατα των εργασιών θα είναι εµφανή
µετά από περίπου δέκα µε δεκαπέντε ηµέρες.
Τέλος, όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού, αυτό είναι διαχρονικό πρόβληµα, αν και είπατε νωρίτερα ότι το κάλυψαν οι
προηγούµενοι. Άρα πώς είναι πρόβληµα αφού καλύφθηκε από
τους προηγούµενους; Άρα δεν καλύφθηκε, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το πρόβληµα, λοιπόν, των εργαζοµένων, της έλλειψης
προσωπικού, προσπαθούµε να το επιλύσουµε µε κάθε τρόπο. Να
σας ενηµερώσω, λοιπόν, ότι έχουµε ήδη αιτηθεί την κάλυψη θέσεων µόνιµου προσωπικού στον προγραµµατισµό προσλήψεων,
αλλά όπως γνωρίζετε ή τουλάχιστον είναι εύκολο να µάθετε, η
διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Επίσης συµµετείχαµε στην κινητικότητα, αλλά δεν έχει υπάρξει καµµία αίτηση για
µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων προς το ΕΑΚ Κέρκυρας.
Καταφέραµε την περίοδο 2020 - 2021, και θα το ανανεώσουµε
και τώρα, να καλυφθούν άµεσα ανάγκες µέσα από το πρόγραµµα
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, οι συµβάσεις των οποίων έληξαν τον Ιούλιο, και φυσικά θα συµµετέχουν και στο νέο πρόγραµµα του ΕΑΚ Κέρκυρας για την κοινωφελή εργασία, ώστε να
καλύψουµε µερικώς κάποιες ανάγκες. Δεν λύνουµε το πρόβληµα, απλώς το αντιµετωπίζουµε προς το παρόν.
Κλείνοντας, να σας ενηµερώσω ότι το ΕΑΚ Κέρκυρας έχει
λάβει ήδη τις δύο πρώτες δόσεις επιχορήγησης για το έτος 2021
από το Υφυπουργείο Αθλητισµού, συνολικού ύψους 490.000
ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι περήφανος για το έργο
που γίνεται συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας
µας. Ωστόσο, όµως δεν σας κρύβω ότι η αγωνία µου, κι εµένα
και των συνεργατών µου, παραµένει το ίδιο έντονη, γιατί µας ενδιαφέρει να προσφέρουµε τα περισσότερα, αλλά φυσικά µε τον
νόµιµο τρόπο και µε τις διαδικασίες που µας επιτρέπονται. Θα
κάνουµε τα πάντα. Κι εγώ χαίροµαι για την αγωνία σας. Κρατώ
την πρόσκλησή σας και το ενδιαφέρον σας, έτσι ώστε από κοινού
να συµβάλλουµε µε τον καλύτερο τρόπο. Διότι κανένας δεν θέλει
να βλέπει αθλητικές εγκαταστάσεις γερασµένες, κατεστραµµένες και εγκαταλελειµµένες.
Χαίροµαι, λοιπόν, για τη σηµερινή ερώτηση και σας ευχαριστώ. Ραντεβού στην Κέρκυρα, έτσι ώστε να δούµε από κοντά τα
υπόλοιπα ζητήµατα που πρέπει να δροµολογήσουµε. Και φυσικά
αν υπάρξουν προτάσεις ενδιαφέρουσες και βιώσιµες, εµείς δεν
είµαστε ούτε αρνητικοί ούτε φυσικά απορρίπτουµε πριν ακούσουµε το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τη συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση πρώτου ή δευτέρου βαθµού για θέµατα αθλητικών υποδοµών. Καµµία τέτοια προκατάληψη. Είµαστε εξαιρετικά ανοιχτοί
και διαθέσιµοι να κάνουµε το καλύτερο µε τον καλύτερο τρόπο
για την αθλητική οικογένεια και της Κέρκυρας αλλά συνολικά της
περιφέρειας της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 994/30-8-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Την κατάργηση
του προγράµµατος «Άθληση για Όλους»».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε πρόσφατη δική σας επιστολή στους δήµους της χώρας κοινοποιήσατε την κατάργηση του προγράµµατος «Άθληση για όλους». Είναι φανερό ότι µια τέτοια απόφαση
στρέφεται ενάντια στο κοινωνικό δικαίωµα του αθλητισµού όχι
µόνο των παιδιών, των νέων ανθρώπων αλλά και όλων των ηλικιακών οµάδων. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον αθλητικό
κόσµο, των γυµναστών, των φορέων τους, καθώς και των σχολών
φυσικής αγωγής και αθλητισµού στη χώρα.
Πιο ειδικά, παρ’ όλο που το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το
οποίο υπάρχει εδώ και σαράντα χρόνια µε χιλιάδες ωφελούµενους κάθε χρόνο, έχει µετατραπεί σε ανταποδοτική υπηρεσία µε
την καθιέρωση αντιτίµου και την υποβάθµιση του όλα τα προηγούµενα χρόνια εξαιτίας των περικοπών στη χρηµατοδότηση.
Παρ’ όλα αυτά επαναλαµβάνω εξακολουθεί να ικανοποιεί την
ανάγκη της άθλησης σε οικογένειες, σε κοινωνικές και οικονοµικά ευπαθείς οµάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για άθληση στον ιδιωτικό τοµέα.
Επιπλέον, αυτές οι δραστηριότητες απασχολούσαν χιλιάδες
άνεργους γυµναστές. Η ολική αποχώρηση της γενικής γραµµατείας από το πρόγραµµα «Άθληση για όλους» µε µαθηµατική
ακρίβεια οδηγεί στην περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της ανάγκης του λαού για άσκηση, κάτι που εσείς ως Κυβέρνηση αυτό το
θεωρείτε πολυτέλεια και έρχεται σε µια στιγµή που η οικονοµική
κατάσταση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι τραγική,
ύστερα από δέκα χρόνια κρίσης και δύο χρόνια πανδηµίας. Αυτή
η απόφαση σηµατοδοτεί -εκτός όλων των άλλων- και τον µηδενισµό της κρατικής χρηµατοδότησης -διότι εκεί πάει το πράγµαστους δήµους, αλλά και τη συνολική ανατροπή των εργασιακών
σχέσεων στον χώρο των γυµναστών σε συνδυασµό µε την πιστοποίηση των αποφοίτων των IEK και των κολεγίων που ήδη έχει
περάσει η δική σας Κυβέρνηση.
Ευθύνη για την επισφάλεια σχετικά µε τη συνέχιση και την
οµαλή λειτουργία του συγκεκριµένου προγράµµατος έχουν όλες
οι κυβερνήσεις -δεν την έχετε µόνο εσείς- διαχρονικά µε την υποβάθµιση και την υποχρηµατοδότηση του. Ευθύνη έχουν επίσης
όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις για τις επιδεινούµενες χρόνο
µε τον χρόνο εργασιακές σχέσεις των γυµναστών, µε αποκορύφωµα την πληρωµή µε το αντίτιµο, δηλαδή µε το κεφάλι των συµµετεχόντων που καθιέρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατ’ αρχάς θέλω να σας ρωτήσω γιατί πήρατε αυτήν την απόφαση να αποχωρήσει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού από το
πρόγραµµα.
Δεύτερον, τι προτίθεστε να κάνετε προκειµένου, να αρθεί η
απόφαση για την κατάργηση του προγράµµατος «Άθληση για
όλους», να εξασφαλιστεί όχι µόνο η επαναφορά του, αλλά η αναβάθµισή του -γιατί αυτό επιτάσσει η ανάγκη- µε πλήρη κρατική
χρηµατοδότηση και µόνιµες εργασιακές σχέσεις για τους ίδιους
τους εργαζόµενους;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων
µας δεσµευτήκαµε ότι θέλουµε έναν αθλητισµό για τους πολλούς και, κυρίως, για τις επόµενες γενεές. Στον πυρήνα της τοποθέτησής σας, κύριε Συντυχάκη, σαφώς και συµφωνούµε. Δεν
διαφωνούµε πουθενά.
Η αθλητική µας µεταρρύθµιση δεν περιορίζεται στον επαγγελµατικό και αγωνιστικό αθλητισµό, δεν περιορίζεται στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Η αθλητική µας µεταρρύθµιση γίνεται βήµαβήµα και αφορά το σύνολο του αθλητισµού, το σύνολο της αθλη-
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τικής οικογένειας και φυσικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Στους βασικούς άξονες της πολιτικής µας έχουµε εξαρχής εντάξει τον µαζικό αθλητισµό και την άθληση για όλους. Διαµορφώνουµε το θεσµικό πλαίσιο και εξασφαλίζουµε τους κατάλληλους χώρους άθλησης για να γαλουχήσουµε τους πολίτες και ειδικά τη νεολαία στην άθληση, για να συνδυάσουµε τον αθλητισµό µε την ίδια την υγεία και την ποιότητα ζωής.
Κύριε Συντυχάκη, θα έπρεπε να µας επικροτήσετε που αλλάζουµε το πρόγραµµα «Άθληση για όλους». Θα έπρεπε να µας
συγχαρείτε που βάζουµε τέλος σε ένα προβληµατικό πρόγραµµα
που µόνο για όλους δεν ήταν. Θα έπρεπε και εσείς να είχατε αιτηθεί την αλλαγή αυτού του προγράµµατος κι αυτό γιατί το υφιστάµενο πλαίσιο έχει πολλές εγγενείς αδυναµίες, αδυναµίες που
περιορίζουν το κοινωνικό δικαίωµα του αθλητισµού, αδυναµίες
που το καθιστούν εξαιρετικά περιορισµένο.
Να σας παρουσιάσω µερικά µόνο στοιχεία ενδεικτικά των αδυναµιών που είχαν τα ΠΑγΟ. Είναι τυχαίο ότι συµµετείχε µόλις το
1/4 των δήµων της χώρας µας ή των φορέων τους από τους τριακόσιους τριάντα δύο δήµους της Ελλάδος υλοποίησαν ΠΑγΟ
µόλις εβδοµήντα οκτώ δήµοι οι φορείς τους το 2020. Και µη βιαστείτε να µου πείτε ότι είχαµε το πρώτο lockdown µε τον κορωνοϊό. Να σας θυµίσω ότι αυτό ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020. Τα
ΠΑγΟ είχαν ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2019. Μόλις πενήντα
οκτώ δήµοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα το 2019, µόλις ογδόντα
δήµοι συµµετείχαν το 2018, µόλις εβδοµήντα πέντε δήµοι το
2017 και µόλις ενενήντα έξι δήµοι το 2016.
Για να περιοριστώ στα ποσοτικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας θα µου επιτρέψετε να καταθέσω έναν εξαιρετικό πίνακα
που δείχνει ακριβώς πώς κατανέµονται τα προγράµµατα αυτά,
και για το πώς γίνεται η κατανοµή θα το συζητήσουµε στη συνέχεια. Φυσικά δεν περιορίζοµαι στο 2021, γιατί ήταν µια ιδιαίτερη
χρονιά λόγω πανδηµίας. Για ενηµέρωσή σας αναφέρω ότι υλοποιήθηκαν µόλις σαράντα δύο προγράµµατα ΠΑγΟ κι αυτά αφού
δώσαµε την έγκρισή µας να πραγµατοποιηθούν εξ αποστάσεως
µε τη χρήση ψηφιακών µέσων.
Να αναφερθούµε στη γεωγραφική κατανοµή των δήµων που
αιτούνται και υλοποιούν ΠΑγΟ; Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε.
Πάνω από τα 2/3 των προγραµµάτων ΠΑγΟ υλοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το ακούσατε καλά. Αν προσθέσουµε και
τους µεγάλους πληθυσµιακά Δήµους Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο,
θα διαπιστώσετε ότι τα ΠΑγΟ υλοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά
στα µεγάλα µόνο αστικά κέντρα της χώρας µας. Δεν φαντάζοµαι,
φίλε Μανώλη, να υποστηρίζεις ότι το κοινωνικό δικαίωµα του
αθλητισµού περιορίζεται µονάχα στους κατοίκους των µεγάλων
αστικών κέντρων. Πού είναι οι νησιωτικοί δήµοι; Πού είναι οι ορεινοί δήµοι; Πού είναι οι αποµακρυσµένες περιοχές; Δεν υπάρχουν; Και ξέρουµε γιατί; Γιατί πιθανόν δεν υπάρχουν γυµναστές,
γιατί δεν υπάρχουν πολίτες που να ενδιαφέρονται ή γιατί δεν
υπήρξε πραγµατικός σχεδιασµός ή διάθεση να εξαπλωθεί το
πρόγραµµα και να µη λειτουργήσει σωστά σε όλη την επικράτεια
και για όλους τους πολίτες;
Γι’ αυτόν τον λόγο θα καταθέσω στα Πρακτικά και ένα άλλο
στοιχείο το οποίο θα σας είναι εξαιρετικά χρήσιµο, εφόσον φυσικά θέλετε να ασχοληθείτε παραπέρα. Το ζήτηµα των γυµναστών που απασχολούνται στα ΠΑγΟ είναι, πράγµατι, σηµαντικό
και δεν µας αφήνει αδιάφορους. Αλλά κι εδώ υπάρχουν αδυναµίες. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους. Δεν νοµίζω ότι πρέπει
και εδώ να γίνονται οι προσλήψεις µε τις αξιοκρατικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ; Ρωτώ εγώ και θέλω την απάντησή σας.
Ανοίγω µια παρένθεση στο σχόλιο για την ανεργία των γυµναστών. Κατ’ αρχάς θα συνεχίσουν να εργάζονται και φέτος. Να
σας θυµίσω ότι για πρώτη φορά εντάξαµε τον κλάδο των γυµναστών σε προγράµµατα στήριξης ανέργων του ΟΑΕΔ. Να σας θυµίσω ότι δώσαµε λύση στο χρόνιο πρόβληµα της επαγγελµατικής
αποκατάστασης τους των αποφοίτων ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ της χώρας
µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα το ποδόσφαιρο.
Να αναφέρω επίσης το ζήτηµα της αξιολόγησης του ελέγχου
των ΠΑγΟ; Και εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα. Δεν υπάρχει
κανένας µηχανισµός ή δεν υπάρχουν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί ελέγχου των προγραµµάτων αυτών, ισχύει δηλαδή ό,τι δη-
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λώσει ο φορέας, ούτε υπάρχει αξιολόγηση των προγραµµάτων
αυτών. Πιθανότατα πολύ σύντοµα να έχουµε και νέα στοιχεία
από την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας κατόπιν των
στοιχείων που τους αποστείλαµε. Περιµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον το πόρισµά τους.
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναφερθώ και σε
άλλες εγγενείς αδυναµίες. Να θυµίσω εδώ στην Αίθουσα ότι σκοπός της ίδρυσης των ΠΑγΟ ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών µέσω της άθλησης, µε στόχο τη µείωση των ιατροφαρµακευτικών δαπανών. Αυτός ο στόχος δυστυχώς ξεχάστηκε
στην πορεία.
Κυρίες και κύριοι, τα προγράµµατα ΠΑγΟ επιβάλλεται να επανεξεταστούν πλήρως, διότι τα ποσά που δαπανώνται, 6,5 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, δεν ανταποκρίνονται στην αποτελεσµατικότητά τους, στις τοπικές κοινωνίες και για τους λόγους αυτούς εγείρονται εύλογες διαµαρτυρίες που µάλλον µόνο εµείς
ακούµε και εσείς αγνοείτε. Περιέχουν εγγενείς αδυναµίες οι
οποίες δεν µπορούν να θεραπευτούν µε απλές διορθωτικές παρεµβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Συντυχάκη, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η απόφασή
σας ήταν σαφής. Αποχώρηση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού από το πρόγραµµα «Άθληση για όλους». Είναι άλλο πράγµα
το να παίρνεις µια απόφαση και να αποχωρείς, δηλαδή να καταργείς ουσιαστικά αυτό το πρόγραµµα και είναι άλλο πράγµα
µε όλες τις εγγενείς αδυναµίες που έχει αυτό το πρόγραµµα, να
πεις προχωράω στην αναµόρφωση, στην ενίσχυση του προγράµµατος, έτσι ώστε να µπουν πολύ περισσότεροι δήµοι και οι ωφελούµενοι να είναι πολλαπλάσιοι από αυτούς που είναι µέχρι
σήµερα.
Αλλά όχι «πονάει δόντι, βγάζω δόντι», «πονάει κεφάλι, κόβω
κεφάλι» γιατί περί αυτού µιλήσατε εσείς προηγουµένως. Κι όταν
λέµε ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτό το πρόγραµµα για όλους εµείς
πρακτικά έχουµε πολύ συγκεκριµένη πρόταση. Και το λέω αυτό
διότι εάν έχετε σκοπό - αυτό λέει η απόφασή σας- να παύσει η
λειτουργία του προγράµµατος πρέπει να έχετε και πρόταση. Δεν
έχετε πρόταση. Απλώς µας είπατε για τις εγγενείς αδυναµίες.
Φέρτε µας την πρότασή σας. Άρα, λοιπόν, δεν µιλάµε εδώ για
αθλητισµό για όλους ούτε για µαζικό αθλητισµό. Και θα σας αναφέρω παρακάτω ποιες είναι οι σκέψεις και οι προοπτικές τις
οποίες θέλετε να υλοποιήσετε.
Σε κάθε περίπτωση το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε κατά τη γνώµη µας- είναι να πάρετε πίσω αυτή την κατάπτυστη
απόφαση και να σταµατήσετε τις δικαιολογίες. Γιατί πρόκειται
για δικαιολογίες. Παίρνοντας πίσω αυτή την απόφαση κανονικά
θα έπρεπε να πείτε «καταργούµε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα
των ΠΑγΟ και 100% κρατική χρηµατοδότηση». Αυτό είναι το
πρώτο. Δεύτερον, να υπάρξει επιµήκυνση. Δηλαδή, όταν λέω να
δώσετε κίνητρα και να τα ενισχύσετε, αυτό εννοούµε. Επιµήκυνση το ΠΑγΟ από έξι σε επτά µήνες, σε εννιά ως δέκα ετησίως.
Τρίτον, να υπάρξει δηµιουργία κατάλληλων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το πρόγραµµα µε κρατική χρηµατοδότηση. Σύγχρονο υλικοτεχνικό, αθλητικό, εξοπλισµό µε κρατική χρηµατοδότηση η έλλειψη του οποίου περιορίζει
δραµατικά το πρόγραµµα και αποκλείει τα σύγχρονα, αποκόπτοντας τον θεσµό από την εξέλιξη της σωµατικής άσκησης και
της αθλητικής αναψυχής.
Επιπλέον, εµείς θα µιλάµε για συµβασιούχους εργαζόµενους
γυµναστές. Μιλάµε για µονιµοποίηση των εκπαιδευτών και περιοδική επιµόρφωση τους. Τέλος, αναµόρφωση των κριτηρίων
µοριοδότησης για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού
µε τη θέσπιση µοριοδότησης διαπιστευµένων ουσιαστικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Αυτά δεν είναι µέτρα; Γιατί, λοιπόν, δεν
θα υλοποιείτε; Γιατί δεν τα κάνετε; Γιατί δεν τα ασπάζεστε γιατί
δεν τα υιοθετείτε;
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι πρόκειται για µία απόφαση που στρέφεται ενάντια στο κοινωνικό δικαίωµα της άθλησης των δηµοτών
και ειδικά των νέων ανθρώπων. Φαλκιδεύει τα εργασιακά δικαιώµατα των γυµναστών και έρχεται ως επιστέγασµα µιας πορείας
συνεχών περικοπών. Και γι’ αυτό έχει προκαλέσει και αντιδρά-

19654

σεις. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε δήµους, στον αθλητικό
κόσµο, ακόµα και στο εσωτερικό της παράταξής σας. Δικοί σας
δήµαρχοι αντιδρούν.
Τι σηµαίνει πρακτικά µια τέτοια απόφαση; Θα σας φέρω το παράδειγµα του Δήµου της Αθήνας. Η απόφαση αυτή στρέφεται
κατ’ αρχάς ενάντια σε δυόµισι χιλιάδες ωφελούµενους. Είναι ή
δεν είναι δυόµισι χιλιάδες οι ωφελούµενοι στο Δήµο της Αθήνας;
Και πείτε µας και για τους υπόλοιπους δήµους πανελλαδικά
πόσοι είναι ωφελούµενοι σε αυτό το πρόγραµµα. Εγώ δεν θα αµφισβητήσω τα στοιχεία τα οποία είπατε -όλα αυτά τα στοιχεία τα
οποία είπατε που δεν πρόλαβα να σηµειώσω- ότι συµµετέχει το
1/4 των δήµων αλλά είναι ένας πολύ σηµαντικός αριθµός ωφελουµένων που ήταν ενταγµένοι στο πρόγραµµα. Στην Αθήνα, από
τους δυόµισι χιλιάδες, εξήντα και πλέον είναι άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Αυτό το πρόγραµµα λειτουργούσε ευεργετικά για την
ψυχοκινητική ισορροπία του ατόµου. Το προστάτευε από χρόνιες
σωµατικές νοητικές και ψυχικές ασθένειες. Άλλωστε όχι τυχαία
είχε χαρακτηριστεί ως πρόγραµµα πρόληψης για την προστασία
της υγείας. Αντί, λοιπόν, σε συνθήκες πανδηµίας και κρίσης που
ο λαός µας περνάει δύσκολα µε πολλά ψυχοσωµατικά προβλήµατα να ενισχύσετε αυτά τα προγράµµατα, εσείς µε πρόσχηµα
ότι δεν πάει καλά το πρόγραµµα, το καταργείτε. Υποκρισία κατά
την άποψή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Συντυχάκη, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι
αυτό το µέτρο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόµο για µπίζνες και επιχειρηµατικά συµφέροντα. Και η Κυβέρνηση απλόχερα δίνει µια
τέτοια προοπτική. Απλόχερα τη δίνετε. Τους στέλνετε στον ιδιωτικό τοµέα ή στο σπίτι τους για ατοµική εκγύµναση -και εδώ ατοµική ευθύνη- όταν γνωρίζετε ότι αυτό το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν στον
ιδιωτικό τοµέα. Όχι ότι τώρα δεν πλήρωναν. Πλήρωναν ένα µικρό
αντίτιµο. Αντίτιµο όµως ως αποτέλεσµα των µεγάλων περικοπών
στην κρατική χρηµατοδότηση.
Άρα, λοιπόν, επανεξετάστε το. Επαναφέρετε αυτό το πρόγραµµα και ενισχύστε το µε βάση τις προτάσεις που σας έχουν
κάνει και φορείς, σας κάνουµε και εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού):
Χρειάστηκε ο συνάδελφος περίπου έξι λεπτά για να απαντήσει
σε κάτι το οποίο µάλλον δεν ήθελε να ακούσει ή δεν άκουσε στην
πρωτολογία µου. Θα το επαναλάβω, λοιπόν, και τώρα. Θα χρησιµοποιήσω όσο χρόνο απαιτείται για να απαντήσω σωστά και
τεκµηριωµένα στον αγαπητό συνάδελφο.
Με βάση τις εγγενείς αδυναµίες που ανέφερα πριν, επανεξετάζουµε -το τονίζω- και διαµορφώνουµε το νέο πλαίσιο της άθλησης για όλους. Και αυτό το πλαίσιο αφορά σε δύο άξονες.
Πρώτον στο νέο σχέδιο νόµου που θα έρθει στη Βουλή το αµέσως επόµενο διάστηµα. Έχουµε εισαγάγει ρυθµίσεις για την
άθληση για όλους και δεύτερον, δηµιουργούµε ένα νέο πλαίσιο
του προγράµµατος άθληση για όλους το οποίο εντάσσουµε στο
ευρύτερο πλέγµα των σχέσεων µεταξύ Υπουργείου Αθλητισµού
και αυτοδιοίκησης στον τοµέα του αθλητισµού. Δεν καταργούµε
και δεν περικόπτουµε τα ΠΑγΟ, όπως παραπλανητικά υποστηρίζεται από κάποιους. Και εσείς ο ίδιος το κάνατε λίγο πριν. Αντιθέτως τα διαµορφώνουµε, τα ενισχύουµε και διευρύνουµε τη
βάση των συµµετεχόντων µε στόχο την πραγµατική συµµετοχή
όλων.
Στο πλαίσιο της επιβεβληµένης, δηλαδή, και αναγκαίας αναδιάταξης ανασχεδιασµού και αναµόρφωσης των προγραµµάτων
ΠΑγΟ µε κανόνες διαφάνειας ελέγχου αλλά και αξιολόγησης του
παραγόµενου έργου τους και όχι κατάργησή τους, όπως ψευδώς
είπατε, αποφασίσαµε ότι δεν θα συµµετάσχουµε οικονοµικά για
την περίοδο 2021 - 2022 στα ανωτέρω προγράµµατα µε την παρούσα δοµή τους. Το τονίζω. Δεν συµµετέχουµε οικονοµικά αλλά
δεν καταργούµε τα προγράµµατα. Έχουµε εγκρίνει τα προγράµ-
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µατα των δήµων και τις θέσεις των γυµναστών. Για του λόγου το
αληθές καταθέτω στα Πρακτικά. Παρακαλώ πολύ, µπορείτε να
παραλάβετε τα έγγραφα αυτά να τα παραδώσετε στον κ. Συντυχάκη, ώστε να γνωρίζουν άπαντες την πραγµατικότητα και το
πώς κατανέµονται τα χρήµατα αυτά. Κι αν είστε σύµφωνος εδώ
είµαστε να καταθέσετε εκ νέου ερώτηση να το συζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού,
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Δεν θα υπάρξουν άνεργοι από τα ΠΑγΟ, όπως λανθασµένα και
ψευδέστατα υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά και εσείς. Επαναλαµβάνω ότι τα ΠΑγΟ θα γίνουν κανονικά από τους δήµους που,
πραγµατικά, κρίνουν ότι τα χρειάζονται και µπορούν να τα υποστηρίξουν. Όµως θέλουµε τα ΠΑγΟ να καταστούν αποδοτικότερα, να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των δήµων
και των αθλουµένων τους ανά την επικράτεια και όχι στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Να προωθούν στην πράξη, δηλαδή, τον µαζικό αθλητισµό. Για να το πετύχουµε αυτό πρέπει
να επανοριοθετήσουµε το πλαίσιο στοχευµένων δράσεων, όπως
για παράδειγµα ο προσανατολισµός τους σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες ή σε νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, να ελέγχεται ουσιαστικά και αποτελεσµατικά η εφαρµογή τους και να
αξιολογείται το παραγόµενο αποτέλεσµά τους.
Διαφάνεια θέλουµε. Διαφάνεια και άθληση για όλους, πραγµατικά, χωρίς καµµία διάκριση. Στόχος µας είναι η αναδιαµόρφωση των ΠΑγΟ από τη νέα περίοδο ώστε να καταστούν λειτουργικά και αποδοτικά. Συνεχίζουµε, κύριε συνάδελφε, πλαισιωµένοι στην απόφασή µας να νοικοκυρέψουµε το αθλητικό τοπίο,
να διαµορφώσουµε ένα λειτουργικό πλαίσιο, να βάλουµε τάξη
πάντα µε διαφανείς διαδικασίες. Και φυσικά να ενταχθούν όπως
προανέφερα στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων µεταξύ του
Υφυπουργείου Αθλητισµού και της αυτοδιοίκησης. Τι εννοώ µ’
αυτό;
Με την αθλητική µας µεταρρύθµιση κάναµε το αυτονόητο λειτουργώντας για πρώτη φορά µητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων. Τότε ήσασταν σφόδρα απέναντι, όπως θυµάστε. Μεριµνήσαµε ώστε να τηρείται το µητρώο ειδικά αναγνωρισµένων
αθλητικών σωµατείων. Κάνουµε το αυτονόητο και θεσπίσαµε ότι
αθλητικό σωµατείο που δεν έχει εγγραφεί στα ανώτερα µητρώα
δεν µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
νοµικά πρόσωπα ή στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Δηµιουργήσαµε
µαζί µε την αυτοδιοίκηση το µητρώο αθλητικών υποδοµών της
χώρας. Χάρις στον «ΠΕΛΟΠΑ», το πρόγραµµα που αναπτύσσουµε µε την ΚΕΔΕ, για πρώτη φορά γίνεται καταγραφή όλων
των αθλητικών υποδοµών της χώρας µας. Στο πλαίσιο αυτού του
συγκροτηµένου πλέγµατος σχέσεων µεταξύ του Υφυπουργείου
Αθλητισµού και της αυτοδιοίκησης στον τοµέα του αθλητισµού
εντάσσουµε και το διευρυµένο και αναγκαία αναδιαµορφωµένο
πρόγραµµα για «ΠΑγΟ».
Κύριε συνάδελφε, σας ανακοινώνω σήµερα ότι συστήνουµε
οµάδα εργασίας άµεσα την επόµενη εβδοµάδα µε εκπροσώπους
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, την Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Πανελλήνια
Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, την Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή µε αποστολή να επεξεργαστεί και να καταθέσει άµεσα µε χρονοδιάγραµµα σφικτό πλήρες αναµορφωµένο σχέδιο προκειµένου να
ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η αναδιάταξη των προγραµµάτων «ΠΑγΟ».
Τα «ΠΑγΟ» οφείλουν να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους συµπολίτες µας και τα χρήµατα που δαπανά η πολιτεία είτε αυτά προέρχονται από το ταµείο το δικό µας είτε από
το Υπουργείο Εσωτερικών είτε από τους ίδιους τους δήµους, να
πιάνουν τόπο και φυσικά να έχουν αντίκρισµα, όπως επιθυµεί
κάθε Έλληνας φορολογούµενος. Νοµίζω ότι όλοι σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα συµφωνούµε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Με αυτό ως πυξίδα διαµορφώνουµε ένα πλήρες και αναµορφωµένο σχέδιο για τα «ΠΑγΟ», ώστε να καταστούν λειτουργικά,
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να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, που
όντως τα έχουν ανάγκη και χωρίς καµµία διάκριση, ακόµα και σε
αυτούς που µένουν σε νησιωτικές περιοχές, σε αποµακρυσµένα
σηµεία της χώρας µας. Σε αυτό -φαντάζοµαι- δεν διαφωνεί κανένας. Και κυρίως να λειτουργήσουν µε κανόνες διαφάνειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τώρα προχωράµε στη
συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 995/30-8-2021 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι στη φύλαξη του Πανεπιστήµιου Κρήτης».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ευάγγελος Συρίγος.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 24 του µήνα αυτού λήγουν οι συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δώδεκα εργαζοµένων στη
φύλαξη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Για την ακρίβεια, είχαν παραταθεί µέχρι τον Σεπτέµβριο µετά από ασφαλιστικά µέτρα που
είχαν καταθέσει οι εργαζόµενοι στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Από
τον Μάιο του 2017, που προσλήφθηκαν, έχουν συµπληρώσει συνολικά τέσσερα χρόνια και δύο µήνες στην ίδια εργασία. Η τρέχουσα σύµβαση είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2019 µε προκήρυξη ΑΣΕΠ. Ο κίνδυνος, λοιπόν, να πεταχτούν στην ανεργία,
µε ό, τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους, είναι ορατός, ορατότατος θα έλεγα. Οι εργαζόµενοι, εν τω
µεταξύ, αυτοί καλύπτουν σηµαντικές ανάγκες, πάγιες και διαρκείς όπως ακούγεται.
Είναι, λοιπόν, κοινή διαπίστωση πως η παραµονή τους στις θέσεις εργασίας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της
φύλαξης των χώρων του πανεπιστηµίου στην περιοχή των Βουτών, όπου εδράζεται -µιλάµε για µία έκταση τώρα τριακοσίων
στρεµµάτων- και της Κνωσσού -άλλα τριάντα στρέµµατα- όπου
υπάρχει εξοπλισµός, φυλάσσεται υλικό εξαιρετικά µεγάλης
αξίας και σπουδαιότητας που απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, δηλαδή, εικοσιτετράωρης φύλαξης. Αυτό αναγνωρίζεται και από την ίδια την πανεπιστηµιακή κοινότητα, από φορείς
του Ηρακλείου, καθώς και το ίδιο το περιφερειακό συµβούλιο
έχει πάρει σχετική απόφαση 21-7-21 που τάχθηκε οµόφωνα σ’
αυτό το δίκαιο αίτηµα των φυλάκων του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Καταθέτω και στα Πρακτικά την απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκτός, όµως, όλων των άλλων υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτηµα. Απολύονται αυτοί οι εργαζόµενοι. Αν, δηλαδή, θα απολυθούν -που εµείς λέµε να µην απολυθούν, αλλά αντιθέτως να
µονιµοποιηθούν- τι γίνεται από εκεί και µετά; Πολύ φοβόµαστε
ότι η απόλυσή τους θα σηµάνει την παράδοση της φύλαξης σε
επιχειρηµατικά συµφέροντα, την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή, των
υπηρεσιών φύλαξης, γιατί πρέπει να φυλαχθούν τα πανεπιστήµια. Πώς θα φυλαχθούν όταν εσείς τους απολύετε; Άρα, λοιπόν,
πού το πάτε; Στους εργολάβους; Να γεµίσουν οι τσέπες των εργολάβων µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισµό
του πανεπιστηµίου και από τη στυγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων, ενώ την ίδια στιγµή µε σαφώς λιγότερα χρήµατα θα
µπορούσαν να γίνουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού; Παλιότερα γίνονταν και κάποιες αναλογιστικές µελέτες -επειδή ξέρω
ότι σας αρέσουν αυτές οι εκφράσεις περί αναλογιστικών µελετών και τα λοιπά- που έδειχναν ότι το κόστος είναι πολύ µικρότερο αν προσλάβεις προσωπικό και µάλιστα µόνιµο, παρά να το
δώσεις σε µια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Κατ’ αρχάς και ως κόστος από τη µονιµοποίηση θα είναι µικρότερο, αλλά και οι απώλειες από τις καταστροφές θα είναι πολύ µικρότερες µε αυτόν
τον τρόπο.
Για όλα, λοιπόν, τα παραπάνω θέλουµε να σας ρωτήσουµε,
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κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε για τη µονιµοποίηση του
προσωπικού φύλαξης, που για πολλά χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήµιο Κρήτης -τέσσερα χρόνια όπως σας
είπα- και καλύπτουν βασικές ανάγκες φύλαξής του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και επίσης
σας ευχαριστώ για την κατανόηση σε σχέση µε την αναβολή συζητήσεως της συγκεκριµένης ερώτησης.
Εδώ πέρα θέλω να θέσουµε τα νοµικά στοιχεία. Αναφερόµαστε στο άρθρο 63 του ν.4430 του 2016 το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις κεντρικές και αποκεντρωµένες και γενικά όλες
τις υπηρεσίες των υπουργείων, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου και όλα όσα εποπτεύονται από τα υπουργεία
για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων της ευθύνης τους,
καθώς και τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξης τους -είναι
η περίπτωσή µας- να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας
ορισµένου έργου ως εξαιρετικές ρυθµίσεις. Μάλιστα, ορίστηκε
ότι αυτές οι εξαιρετικές ρυθµίσεις µπορούν να εφαρµοστούν
µέχρι 31 Δεκεµβρίου του 2019. Ακολούθως, το 2018 µε τον
ν.4574 εκείνης της χρονιάς ορίστηκε ότι οι ανωτέρω φορείς µε
απόφαση του µονοµελούς συλλογικού οργάνου της διοίκησής
τους δύνανται να παρατείνουν χρονικά τις ατοµικές συµβάσεις
ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί, εφόσον εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Βάσει
αυτών των διατάξεων, λοιπόν, το Πανεπιστήµιο Κρήτης είχε συνάψει σύµβαση ΙΔΟΧ µε προσωπικό είκοσι ατόµων για το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο. Το εν λόγω προσωπικό αιτήθηκε και κέρδισε, όπως αναφέρεται ορθώς, την προσωρινή διαταγή σύµφωνα
µε την οποία το Πανεπιστήµιο Κρήτης είναι υποχρεωµένο να
τους απασχολεί µέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων,
τα οποία έχουν οριστεί να εκδικαστούν εντός Σεπτεµβρίου του
2021.
Τι µας ζητάτε τώρα; Μας ζητάτε ουσιαστικά να µετατρέψουµε
τις συµβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτό,
όµως, που λέτε έρχεται σε ρητή αντίθεση µε το άρθρο 103 του
Συντάγµατος της χώρας, στο οποίο οι νόµοι όλοι είναι υποχρεωµένοι να είναι προσαρµοσµένοι. Υπενθυµίζω ότι αναφέρεται πως
«κανένας δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση
που δεν είναι νοµοθετηµένη -εξαιρέσεις µπορεί να προβλέπονται
µε ειδικό νόµο-…» και παρακάτω αναφέρει «απαγορεύεται η από
τον νόµο µονιµοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο
εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου. Οι
απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους
απασχολούµενους µε σύµβαση έργου.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εποµένως, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο άρθρο του Συντάγµατος οι συµβάσεις µεταξύ ιδρυµάτων και προσώπων που προσλαµβάνονται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα δεν υποκρύπτουν ενιαία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, διότι δεν υποβάλλονται κατά την εκτέλεση του έργου τους σε ιδιαίτερη δέσµευση
και εξάρτηση από τα ιδρύµατα, ακόµη και αν καταρτιστούν κατ’
επανάληψη.
Θα συνεχίσω, όµως, στη δευτερολογία µου για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση και να δώσουµε την πλήρη εικόνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, δεν
το ζητάµε απλά εµείς -συµφωνούµε βέβαια- αλλά το ζητάνε
πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Ζητούν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, δηλαδή, να µην απολυθούν, να µην µπουν στη στρατιά των
ανέργων και να µονιµοποιηθούν. Το διευκρινίζω γιατί είπατε ότι
το ζητάµε εµείς. Σωστό είναι, το ζητάµε και εµείς βέβαια, αλλά
θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι φορείς, η πανεπιστη-
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µιακή κοινότητα, όλοι το ζητούν.
Επιπλέον, επικαλεστήκατε και επικαλείστε συνεχώς και εσείς,
όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως και όπως κάνουν όλα
τα κόµµατα, το άρθρο 103 του Συντάγµατος. Το ζήτηµα είναι ότι
στην Αναθεώρηση, όλοι µαζί, δεν υιοθετήσατε την πρόταση του
ΚΚΕ, η οποία είχε κατατεθεί εδώ µέσα, προκειµένου να καταργηθεί, να αρθεί, το άρθρο 103 του Συντάγµατος που βάζει τέτοιου είδους κωλύµατα και εµπόδια για τη µονιµοποίηση των
εργαζοµένων. Γιατί δεν το κάνατε; Το επικαλείστε ως ένα άρθρο
του Συντάγµατος λόγω του οποίου δεν µπορείτε να κάνετε βήµα
µπροστά και να µονιµοποιήσετε τους εργαζόµενους ή γιατί συµφωνείτε;
Συµφωνείτε, προφανώς, διότι το ψηφίσατε, δεν υιοθετήσατε
την πρόταση του ΚΚΕ. Το λέω για να µην κρυβόµαστε πίσω από
το δάχτυλό µας. Είναι µια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι µια λογική αυτή που είχε η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα, να υπηρετηθούν δηλαδή διαχρονικά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση της ανεργίας -να το
πείτε, δεν είναι κακό άλλωστε-, που όµως οδηγεί σε οµηρία τους
εργαζόµενους, παραβιάζει το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή
δουλειά, µπαίνει εµπόδιο για να καλυφθούν στο σύνολό τους οι
ανάγκες στελέχωσης δοµών και υπηρεσιών όχι µόνο στα πανεπιστήµια, αλλά και στα νοσοκοµεία, στα σχολεία, σε δηµόσιες
υπηρεσίες και πάει λέγοντας.
Θεωρώ ότι είναι πραγµατικά αντιφατικό από τη µια να µιλάει η
Κυβέρνηση για δήθεν ανοµία στα πανεπιστήµια -το δικό σας επιχείρηµα προσπαθώ να πω- και από την άλλη να αποδυναµώνετε
τη φύλαξη των πανεπιστηµιακών χώρων. Άρα, άλλο πράγµα επιδιώκετε, κύριε Υπουργέ.
Η εµµονή σας, η επιλογή σας -καλά, εµείς λέµε για µονιµοποίηση- να µην τους ανανεώσετε καν είναι για να απαλλαγείτε από
τους φύλακες των πανεπιστηµίων. Εκεί πάει η δουλειά. Σχετίζεται
µε την εφαρµογή αντιδραστικών ρυθµίσεων για την ενίσχυση της
ασφάλειας των πανεπιστηµίων και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας,
που περιλαµβάνει τη σύσταση ειδικής οµάδας προστασίας πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, που θα αποτελείται από χίλιους αστυνοµικούς που θα υπάγονται στην ΕΛ.ΑΣ. Έτσι δεν είναι; Τι άλλη
εξήγηση µπορεί να δώσει κάποιος;
Τα δύο αυτά χρόνια 2020 - 2021 -αυτό που τρέχει, δηλαδήέχετε δώσει πάνω από 60 εκατοµµύρια ευρώ για προσλήψεις χιλίων πεντακοσίων ειδικών φρουρών, για χίλιους αστυνοµικούς
που θα στελεχώσουν την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, για αναβάθµιση εξοπλισµού, για αγορά οχηµάτων, για χηµικά δακρυγόνα, για να αναβαθµιστεί η ικανότητα της Αστυνοµίας στην
καταστολή που αυτός είναι και ο ρόλος της. Βέβαια, είναι τζάµπα
κόπος, διότι ο νόµος Κεραµέως - Χρυσοχοΐδη θα µείνει έτσι και
αλλιώς στα χαρτιά. Έχει µείνει δηλαδή, έχει καταπέσει στη συνείδηση της πανεπιστηµιακής κοινότητας και του λαού.
Υπάρχει και µια άλλη πλευρά. Το κάνετε σε συνθήκες πανδηµίας, σε συνθήκες καραντίνας. Δηλαδή την ώρα που τα πανεπιστήµια παραµένουν κλειστά εδώ και ενάµιση, δύο χρόνια, η
Κυβέρνηση αντί να ασχοληθεί µε το πώς θα επιστρέψουν µε
ασφάλεια οι φοιτητές στα αµφιθέατρα, µε το πώς θα συνεχίσουν
απρόσκοπτα το έργο τους, σχεδιάζει πώς θα µπει η Αστυνοµία,
µε κάρτες εισόδου, κάµερες κ.λπ..
Τα πανεπιστήµια ως πεδίο γνώσης και ελεύθερης έκφρασης
δεν µπορούν να µετατρέπονται σε χώρους επιβολής νόµου και
τάξης.
Πήρε, βέβαια, και το αυτί µας κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν
ισχύει και θα ήθελα να µας το επιβεβαιώσετε ή να το απορρίψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Συντυχάκη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνεργασία µε το ΥΠΕΘΑ, ζητάτε από φαντάρους να κάνουν αίτηση, ώστε µετά τη θητεία τους να προσληφθούν στην
πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Θα λέγαµε ότι αν ισχύει αυτό, έχει
απογειωθεί η ξεφτίλα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Το επαναλαµβάνετε διότι δεν το κατάλαβα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το καταλάβατε αλλά σας ήρθε
βαρύ. Πήρε το αυτί µας, δεν λέω ότι το λέµε εµείς, ότι ετοιµάζε-
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ται η Κυβέρνησή σας, εσείς σε συνεργασία µε το ΥΠΕΘΑ, να ζητήσετε από φαντάρους που ολοκληρώνουν τη θητεία τους, στα
πλαίσια αντιµετώπισης της ανεργίας, να κάνουν αιτήσεις ώστε
µετά τη θητεία τους να προσληφθούν στην πανεπιστηµιακή
αστυνοµία. Θέλω να µας πείτε δύο λόγια σε σχέση µε αυτό. Είναι
δικό σας θέµα.
Το λογικό και αναγκαίο κατά την άποψή µας -και κλείνω µε
αυτό- θα ήταν να ακούσει η Κυβέρνηση τις αγωνίες χιλιάδων φοιτητών, των εργαζοµένων και να πέσει µε τα µούτρα να εξασφαλίσει προϋποθέσεις και για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για την
ασφάλεια της εκπαιδευτικής και µορφωτικής λειτουργίας στο πανεπιστήµιο, να γίνουν οι απαραίτητες µόνιµες προσλήψεις προσωπικού και µεταξύ αυτών και των φυλάκων των πανεπιστηµίων,
έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης των εγκαταστάσεων και των υποδοµών.
Αυτός είναι ο ρόλος σας ως Υπουργός. Αυτό λοιπόν πρέπει να
πράξετε προκειµένου να λύσετε αυτό το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, το θέµα των δηµοσίων
υπαλλήλων και γενικότερα της εργασίας είναι ένα πολύ σοβαρό
και λεπτό θέµα, διότι αφορά σε ζωές ανθρώπων, αφορά στο µέλλον ανθρώπων και πρέπει να το προσεγγίζουµε µε πολύ µεγάλο
σεβασµό.
Το να λέµε στη Βουλή ότι κάπου άκουσα ότι φαντάροι -λέειµετά τη λήξη της θητείας τους θα προσληφθούν στην πανεπιστηµιακή αστυνοµία, παραπέµπει σε εποχές προ του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Δηλαδή ας έρθουµε λίγο στο σήµερα.
Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό; Υπονοείτε ότι επειδή οι
φαντάροι είναι στρατιωτικοποιηµένοι -άρα επειδή είναι στρατιωτικοποιηµένοι είναι µε το µέρος της Κυβερνήσεως που είναι
σκληρή και στρατιωτικοποιηµένη και επιθυµεί καταστολή κ.λπ.γι’ αυτόν τον λόγο θα προσληφθούν. Στον Ελληνικό Στρατό πηγαίνουν τα παιδιά όλου του ελληνικού λαού, ασχέτως του κόµµατος το οποίο ψηφίζουν οι ίδιοι οι γονείς τους. Είναι αστείο να
λέµε και να συζητάµε τέτοια πράγµατα. Δηλαδή, παραπέµπει σε
άλλες εποχές. Τότε που ήταν κληρωτοί και στους κληρωτούς
µπορούσες να επιλέξεις τους δικούς σου -δεν πήγαιναν όλοι στο
στρατό, ήταν κληρωτοί από κάθε χωριό κάποιοι και εκεί µπορούσες να επιλέξεις τους δικούς σου-, για να τους κάνεις χωροφύλακες µετά. Είναι καταστάσεις ογδόντα, ενενήντα ετών πίσω.
Είναι δυνατόν να συζητάµε στη Βουλή σήµερα αυτά τα πράγµατα;
Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτά που αναφέρατε σε σχέση µε τους
τετρακόσιους ειδικούς φρουρούς -παρένθεση: τετρακόσιοι
έχουν προσληφθεί, όχι χίλιοι- και τα θέµατα περί καταστολής.
Αναφερόµαστε στην Αστυνοµία µε όρους του 1974.
Πριν από λίγο καιρό µε πλησίασε ένας αστυνοµικός την ώρα
που έβγαινα από τη Βουλή και µου λέει: «Κύριε Συρίγο προσελήφθη στην Ελληνική Αστυνοµία στα µέσα του 1990. Δεν έχω
καµµία σχέση µε τη χούντα, δεν είχα καν γεννηθεί. Τι µου λένε;».
Είναι δυνατόν να αναφερόµαστε σήµερα µε όρους της δικτατορίας; Η Αστυνοµία είναι παιδί της δηµοκρατίας. Τι να πω;
Έρχοµαι στο θέµα για το οποίο συζητάµε. Το κρίσιµο σηµείο...
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν έχουν σχέση αυτά που λέτε
µε αυτά που είπαµε εµείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Τώρα δε µου λέγατε ότι οι φαντάροι µετά
τη λήξη της θητείας τους, θα προσληφθούν στην πανεπιστηµιακή
αστυνοµία; Έχει άλλες προσλήψεις; Η πανεπιστηµιακή αστυνοµία προσλαµβάνεται µέσω ΑΣΕΠ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Στο τελευταίο αναφέροµαι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όσο για τους τετρακόσιους ειδικούς φρουρούς, που αναφέρεστε στην ικανότητα περί καταστολής, επαναλαµβάνω ότι είναι δηµοκρατική η Αστυνοµία από το 1974 και
µετά. Υπάγεται στους κανόνες του Συντάγµατος και των νόµων.
Μην ανατρέχουµε στην περίοδο προ του ’74.
Τώρα ως προς το θέµα αυτό που µας απασχολεί που είναι
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εξαιρετικά σοβαρό…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν είναι κατασταλτικός µηχανισµός, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Στον ίδιο βαθµό που ήταν και στη Σοβιετική
Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μην µπλέξουµε τώρα. Οι
θέσεις κάθε κόµµατος για οποιαδήποτε ζητήµατα είναι γνωστές.
Μην αρχίζουµε τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μου θυµίζετε µία συζήτηση που άκουσα…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Άλλο ο αστυνοµικός ως µονάδα, ως εργαζόµενος και άλλο η Αστυνοµία ως φορέας καταστολής για να περιφρουρεί και να υπερασπίζεται τα δικά σας
συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τώρα, τι κάνουµε κύριε
Συντυχάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μου θυµίζετε µια συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι, που άκουσα σε ένα σχολείο πριν από ενάµιση χρόνο, στο
οποίο συζητούσαν σοβαρά αν χρειάζεται η Αστυνοµία ή δεν χρειάζεται σε ένα κράτος. Και ψήφισαν οι οµοϊδεάτες σας ότι η Αστυνοµία δεν χρειάζεται, λες και δεν υπάρχουν αστυνοµίες σε όλα
τα κράτη του κόσµου, ασχέτως πολιτεύµατος. Λοιπόν, ας µην
µπούµε όµως σε αυτήν τη συζήτηση.
Ας απαντήσω στο θέµα το οποίο έχουµε. Το βασικό σηµείο
είναι ότι εδώ µας ζητάτε να παραβιάσουµε το άρθρο 103 του
Συντάγµατος. δηλαδή να µετατρέψουµε τις συµβάσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Απαγορεύεται από το Σύνταγµα. Πώς να το κάνουµε; Δεν µπορούµε να παραβιάσουµε το
Σύνταγµα.
Επιπροσθέτως, επισηµαίνω ότι η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατόπιν αιτήµατος του ίδιου
του φορέα, στην προκειµένη περίπτωση του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων, ο
οποίος προβλέπεται και µε τις διατάξεις του ν.4765/2021 που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό των διατάξεων για το ΑΣΕΠ.
Τέλος, ειδικά για το θέµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το ίδιο
το πανεπιστήµιο σε έγγραφό του το οποίο έχει κατατεθεί αναφέρει: «Η φύλαξη και κατά συνέπεια η ασφάλεια του Πανεπιστηµίου
Κρήτης είναι σηµαντικό µέληµα και προτεραιότητα της διοίκησης
του πανεπιστηµίου, η οποία προσπαθεί µετά την κατάργηση της
εν λόγω διάταξης -στην οποία αναφερθήκαµε και βάσει της οποίας είχαν προσληφθεί οι συγκεκριµένοι άνθρωποι- να καλύψει
την αναγκαιότητα της φύλαξης µε κάθε νόµιµο τρόπο, παραδείγµατος χάριν. µε πρόσληψη εποχιακών εργαζοµένων µέσω ΑΣΕΠ,
χρήση προγραµµάτων ΟΑΕΔ για µακροχρόνια ανέργους».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Πριν περάσουµε στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση, να σας
ενηµερώσω ότι ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Παππάς αιτείται ολιγοήµερη άδεια από 5 έως 9
Σεπτεµβρίου 21, προκειµένου να µεταβεί για οικογενειακούς λόγους στο εξωτερικό, στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε τώρα µε την τρίτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου µε αριθµό 998/30-8-2021 του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Προσλήψεις αρχειονόµων - βιβλιοθηκονόµων για τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των δηµοσίων βιβλιοθηκών».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Ζέττα Μακρή.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µε απόφαση του Υπουργείου σας τον Ιούλιο,
συγκεκριµένα στις 9 Ιουλίου, εγκρίθηκαν ογδόντα µία αποσπά-
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σεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και για τις δηµόσιες βιβλιοθήκες στις άλλες ογδόντα τέσσερις αποσπά, σύνολο
δηλαδή εκατόν εξήντα πέντε. Εδώ µπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι
αυξήθηκαν πάρα πολύ οι έκτακτες ανάγκες των δηµοσίων βιβλιοθηκών της χώρας και µιας και µας περισσεύουν και τόσοι πολλοί
εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ας διαθέσουµε ορισµένους από αυτούς για αυτές τις ανάγκες. Τα πράγµατα φυσικά δεν είναι και
δεν µιλώ για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται στο κόκκινο και είναι όντως οξυµένες, αλλά αποτελεί πάγια πρακτική και θα έλεγε κανείς και µια µόνιµη πολιτική
επιλογή όχι µόνο της δικής σας Κυβέρνησης, αλλά και όλων των
προηγούµενων κυβερνήσεων, οι δηµόσιες βιβλιοθήκες της χώρας να λειτουργούν όχι µε το εξειδικευµένο µόνιµο προσωπικό
από τον επιστηµονικό κλάδο της Βιβλιοθηκονοµίας και της Αρχειονοµίας, αλλά να λειτουργούν µε αποσπασµένους ή µεταταγµένους εργαζόµενους από άλλες άσχετες υπηρεσίες, χωρίς να
έχουν φυσικά καµµία ιδιαίτερη επαγγελµατική σχέση µε αυτό το
κρίσιµο και σηµαντικό αντικείµενο των βιβλιοθηκών.
Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εξηγεί, µια που τα λέµε όλα εδώ
πέρα, και το γιατί οι σχετικές ερωτήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προσπερνάνε το θέµα του προσωπικού, αφού τα ίδια
κάνανε και αυτοί, και στέκονται κυρίως στο διορισµό των εφορευτικών συµβουλίων τους, των διοικητικών δηλαδή, αλλά τέλος
πάντων.
Την ίδια ώρα τώρα, όµως, που γίνονται αυτές οι αποσπάσεις
εκατοντάδων εκπαιδευτικών οι απόφοιτοι των τµηµάτων της Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας φυσικά παραµένουν οι περισσότεροι από αυτούς στην ανεργία και ψάχνουν για µια δουλειά.
Χαρακτηριστικό είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι στη χώρα µας λειτουργούν σαράντα έξι δηµόσιες βιβλιοθήκες, µάλιστα οι είκοσι
εννέα από αυτές έχουν και τον τίτλο και λειτουργούν ως κεντρικές βιβλιοθήκες, έχουν δηλαδή µια κινητή µονάδα και ξεχωριστά
βιβλιοστάσια γιατί καλύπτουν περισσότερες από µία περιφερειακές ενότητες. Σε αυτές, λοιπόν, τις σαράντα έξι βιβλιοθήκες
υπηρετεί ο ιλιγγιώδης αριθµός των εκατόν δέκα υπαλλήλων από
τους οποίους οι σαράντα έξι, καν οι µισοί, είναι κάτοχοι πτυχίου
βιβλιοθηκονοµίας.
Η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτόµατη. Τι σχεδιάζει,
αν σχεδιάζει τέλος πάντων, η Κυβέρνησή σας να κάνει προκειµένου να καλυφθούν αυτές οι οργανικές θέσεις και να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες µε µόνιµες προσλήψεις πτυχιούχων
Βιβλιοθηκονοµίας και Αρχειονοµίας για όλη τη χώρα και για την
Εθνική Βιβλιοθήκη και για τις κατά τόπους κεντρικές βιβλιοθήκες
και για τα γενικά αρχεία του κράτους και να σταµατήσει πια αυτό
το συνήθειο µε τις αποσπάσεις από άλλες άσχετες υπηρεσίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Μακρή, έχετε τον
λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Και βεβαίως σχεδιάζει, κύριε συνάδελφε, η Κυβέρνησή µας και
θα σας ενηµερώσει και τι σχεδιάζει, αφού προηγουµένως στην
αιχµή σας για τον αριθµό των εκπαιδευτικών σας θυµίζω ότι
φέτος για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες προσλήφθηκαν έντεκα χιλιάδες επτακόσιοι εκπαιδευτικοί που προστίθενται στους
τεσσεράµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που για
πρώτη φορά στα χρονικά προσλήφθηκαν πέρυσι.
Στην ερώτησή σας, λοιπόν, θέλω να σας πω πως όπως και
εσείς γνωρίζετε και όλοι συµφωνούµε ο σκοπός των δηµόσιων
βιβλιοθηκών είναι µορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και
πληροφοριακός. Το ίδιο και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διασφαλίζοντας την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στους τοµείς της ιστορικής έρευνας, της διοικητικής πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη και γενικά του πολιτισµού.
Με γνώµονα, λοιπόν, την επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας
της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Ελλήνων, των δηµόσιων ιδιωτικών
και των Γενικών Αρχείων του Κράτους καταβάλλεται από το Υπουργείο µας κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των
αναγκών τους σε προσωπικό, κυρίως των επιστηµονικών κλάδων
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ΠΕ βιβλιοθηκονόµων, ΤΕ βιβλιοθηκονόµων και ΠΕ αρχειονόµων
µέσω µόνιµων διορισµών και µετατάξεων.
Σε σχέση τώρα µε τα ερωτήµατά σας για τον σχεδιασµό της
κάλυψης κενών θέσεων στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας, στην
Εθνική Βιβλιοθήκη και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σας αναφέρω πως η τριµελής επιτροπή που συστήθηκε µε την πράξη του
υπουργικού συµβουλίου µε αριθµό 33 του 2006 µε εγκριτική της
απόφαση το 2020 ενέκρινε τις διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων µόνιµου προσωπικού ως εξής: Στις δηµόσιες βιβλιοθήκες
οκτώ θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόµων και έξι θέσεις κλάδου
ΤΕ βιβλιοθηκονόµων. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους δέκα θέσεις κλάδου ΠΕ αρχειονόµων και δύο θέσεις κλάδου ΤΕ ταξινόµων. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τέσσερις θέσεις
κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονόµων. Για την πλήρωση αυτών των θέσεων µόνιµου προσωπικού βρισκόµαστε στη διαδικασία κατάρτισης του αιτήµατος για την προκήρυξη των θέσεων από το
ΑΣΕΠ.
Επίσης, µέσω του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας έχουν µεταταχθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος µε εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου µας το έτος 2015 υπάλληλοι διαφόρων
ειδικοτήτων εκ των οποίων ένας υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ βιβλιοθηκονόµων και επτά υπάλληλοι στον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ,
τις δηµόσιες βιβλιοθήκες το έτος 2020 τριάντα πέντε υπάλληλοι
διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων δύο υπάλληλοι στον κλάδο
των ΠΕ βιβλιοθηκονόµων και έξι υπάλληλοι στον κλάδο των ΤΕ
βιβλιοθηκονόµων.
Ακόµη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου κινητικότητας το έτος
2021 εγκρίθηκε από τα συναρµόδια Υπουργεία η κάλυψη θέσεων
µέσω µετατάξεων ως εξής: στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
πέντε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόµων
και τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονόµων. Στις δηµόσιες
βιβλιοθήκες τέσσερις κενές θέσεις ΠΕ βιβλιοθηκονόµων και δέκα
θέσεις ΤΕ βιβλιοθηκονόµων.
Ήδη για τις ανωτέρω θέσεις προωθείται σχέδιο απόφασης µε
το οποίο πρόκειται να µεταταχθούν δύο υπάλληλοι στην Εθνική
Βιβλιοθήκη και επτά στις δηµόσιες βιβλιοθήκες.
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2022 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, οι
δηµόσιες βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έχουν
υποβάλει τα αιτήµατα τους για τη πλήρωση κενών θέσεων. Σε
αυτά περιλαµβάνονται και αιτήµατα για βιβλιοθηκονόµους και
αρχειονόµους µέσω της ειδικής εφαρµογής του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων. Έχει προωθηθεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών αίτηµα από το Υπουργείο µας και την έγκριση πλήρωσης δεκαπέντε κενών οργανικών θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεκαεπτά κενών οργανικών θέσεων στις δηµόσιες βιβλιοθήκες. Από αυτές οι δεκαεπτά θέσεις αφορούν τους κλάδους ΠΕ
και ΤΕ βιβλιοθηκονόµων.
Με την έκδοση του ν.4610/19 µε τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η νέα οργανωτική δοµή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις καίριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως είναι οι θέσεις ΠΕ αρχειονόµων, οι οποίες
είχαν καταργηθεί αυτοδικαίως µε την εφαρµογή του ν. 4024/
2011.
Ενισχύουµε έµπρακτα και σταθερά την προγραµµατισµένη πορεία ανάπτυξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Προχωρούµε στη νοµική επεξεργασία του υποβληθέντος από
την Εθνική Βιβλιοθήκη Οργανισµού Διοίκησης και Λειτουργίας,
η έγκριση του οποίου θα οδηγήσει αφ’ ενός στην οριστική επίλυση του προβλήµατος στελέχωσής της µε εξειδικευµένο προσωπικό και αφ’ ετέρου θα απορροφήσει έναν ικανό αριθµό
αποφοίτων των ανωτάτων ιδρυµάτων µεταξύ των οποίων και τα
τµήµατα Βιβλιοθηκονοµίας.
Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών, στις οποίες αναφερθήκατε,
κύριε συνάδελφε, αποτελούν προσωρινή αν και επαναλαµβανόµενη λύση ανάγκης, καλύπτουν άµεσες ανάγκες λειτουργίας για
την οµαλή λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης µέχρι την έγκριση
του οργανισµού.
Από το 2014 η Εθνική Βιβλιοθήκη απασχολούσε σαράντα επτά
µόνιµους υπαλλήλους και είκοσι αποσπασµένους, ενώ τώρα το
’21 απασχολεί ογδόντα εννέα άτοµα µόνιµο προσωπικό ιδιωτικού
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δικαίου αορίστου χρόνου και ογδόντα έναν αποσπασµένους.
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα έχουµε µια σειρά δράσεων
στις οποίες θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Δελή, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως αυτό που έχω να παρατηρήσω από την απάντηση της
κυρίας Υπουργού είναι ότι οι αποσπάσεις θα συνεχιστούν. Δεν
αρκούν, δηλαδή, αυτές οι εκατόν εξήντα που ανακοινώθηκαν
πριν από λίγο από το Υπουργείο, θα συνεχιστούν.
Ξέρετε αυτό δεν είναι µια προσωρινή κατάσταση, κυρία Υπουργέ. Όταν κάτι επαναλαµβάνεται για πάνω από είκοσι χρόνια
δεν το λες προσωρινό. Είναι η γνωστή ρήση για το «ουδέν µονιµότερον του προσωρινού», η οποία συνεχίζεται όπως είπαµε και
από τη δική σας Κυβέρνηση.
Είπατε πάρα πολλά νούµερα, πάρα πολλούς αριθµούς δεν
µπόρεσα να τα συγκρατήσω όλα. Για τις προσλήψεις, όµως, µόνιµου προσωπικού τα νούµερα ήταν µονοψήφια. Ήταν οκτώ, έξι,
οκτώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη, έξι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν µπορούν
να αναπτυχθούν, δεν µπορούν να λειτουργήσουν στην ουσία
αυτά τα τόσο σηµαντικά πνευµατικά ιδρύµατα.
Με την ευκαιρία να πω ότι για το κόµµα µας, για το ΚΚΕ, το ζήτηµα του βιβλίου είναι πολύ ψηλά στον κώδικα των αξιών µας και
έτσι θα έπρεπε να είναι και για τις ελληνικές κυβερνήσεις για να
φροντίζουν ακόµα περισσότερο, αλλά η πραγµατικότητα είναι
διαφορετική.
Σε σχέση τώρα µε αυτό που είπατε για τους διορισµούς.
Έκανα ένα σχόλιο προηγουµένως για το ότι περισσεύουν οι εκπαιδευτικοί. Φυσικά και δεν περισσεύουν οι εκπαιδευτικοί. Ασφαλώς και διορίστηκαν εντεκάµισι χιλιάδες και τεσσεράµισι.
Ξέρετε όµως, κυρία Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι πέρσι προσλήφθηκαν συνολικά πενήντα δύο χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναπληρωτές. Εάν σε αυτόν τον αριθµό προσθέσετε και
τις οκτώ χιλιάδες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης
πάµε στον αριθµό εξήντα χιλιάδες. Όταν διορίζεις, λοιπόν, εντεκάµισι χιλιάδες σηµαίνει ότι χρειάζεσαι τουλάχιστον σαρανταοκτώµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσεις µε τους
ίδιους όρους που λειτούργησες και πέρυσι. Με δεδοµένη τώρα
την πανδηµία καταλαβαίνετε για ποιες ανάγκες µιλάµε. Άρα, δεν
υπάρχει κανονικά η δυνατότητα να φεύγουν εκπαιδευτικοί από
τα σχολεία.
Εν πάση περιπτώσει για να γυρίσω το θέµα δηλαδή και να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος ότι συνήθως δεν καταχρώµαι τον χρόνο, θα κάνω ό,τι µπορώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να
πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πτυχία Βιβλιοθηκονοµίας και
Αρχειονοµίας, κυρία Υπουργέ, αισθάνονται ότι εµπαίζονται για
άλλη µια φορά. Χρόνια βεβαίως εµπαίζονται, αλλά εµπαίζονται
και από τη δική σας Κυβέρνηση σε σχέση µε τα επαγγελµατικά
τους δικαιώµατα.
Να πω εδώ ότι -δεν είναι τώρα εδώ, πριν από λίγο ήταν ο αρµόδιος Υφυπουργός για την ανώτερη εκπαίδευση- σε συζήτηση
της ίδιας πάνω - κάτω σχετικής ερώτησης µαζί του τον περασµένο Απρίλη µας είχε αναγγείλει ότι εκπονείται ένα σχέδιο και
µας διαβεβαίωνε µάλιστα ότι εγκρίνεται οσονούπω ο Οργανισµός Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και ότι
θα προβλεφθούν και θα προσληφθούν µόνιµοι εργαζόµενοι που
θα καλύψουν τριακόσιες ενενήντα θέσεις. Από αυτές τις τριακόσιες ενενήντα θέσεις θα ήταν εκατόν εξήντα θέσεις µόνο για την
Εθνική Βιβλιοθήκη µε πτυχίο Βιβλιοθηκονοµίας και Αρχειονοµίας.
Δεν ξέρουµε πού βρίσκεται αυτό. Τίποτα δεν έχει ακουστεί
γύρω από αυτό. Αντίθετα βλέπουµε να επαναλαµβάνεται η πρακτική και µάλιστα ακριβώς µε αυτόν τον αριθµό, να καλυφθεί
αυτός ο αριθµός όχι µε µόνιµους διορισµούς, αλλά µε τις αποσπάσεις. Βεβαίως, ο αριθµός των αποσπάσεων δείχνει και τις µεγάλες ανάγκες που υπάρχουν έτσι και αλλιώς.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, νοµίζουµε ότι δεν απαντάτε. Αποφεύγετε να απαντήσετε ή µάλλον για να είµαστε και ειλικρινείς
µεταξύ µας είστε αρνητικοί και εσείς και το επιβεβαιώσατε και
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λίγο πιο πριν σε άλλη ερώτηση σε σχέση µε το δικαίωµα που
έχουν οι εργαζόµενοι στη φύλαξη των Πανεπιστηµίων. Είστε αρνητικοί στην έννοια της µόνιµης και σταθερής δουλειάς, της δουλειάς των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Δεν
µπορεί οποιοσδήποτε να δουλεύει στις βιβλιοθήκες. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί, πρέπει να έχει µία σχέση µε το αντικείµενο, να έχει εξειδικευθεί, να έχει ένα πτυχίο. Αυτονόητα είναι
αυτά κατά τα άλλα, αλλά εσείς δυστυχώς επιµένετε να λειτουργείτε µια σειρά τέτοιες υπηρεσίες µέσω της λεγόµενης κινητικότητας, η οποία βεβαίως οδηγείται πολλές φορές σε αδιέξοδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Σας καλούµε για άλλη µια φορά να αλλάξετε ρότα. Και οι εργαζόµενοι φυσικά έχουν την ευθύνη να οργανωθούν και να το
διεκδικήσουν για να αποκτήσουν αυτοί οι εργαζόµενοι που έχουν
σπουδάσει αυτό το αντικείµενο να δουλεύουν στο αντικείµενό
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να κλείσει η διαδικασία.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας είπα ότι οι αποσπάσεις φέτος θα γίνουν
µέχρις ότου εγκριθεί ο Οργανισµός Διοίκησης και Λειτουργίας
της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το τόνισα αυτό στην πρωτολογία µου,
το επαναλαµβάνω, γιατί προφανώς δεν ακούστηκε.
Τα µονοψήφια νούµερα στα οποία αναφερθήκατε αν τα αθροίσετε θα δείτε ότι δεν είναι τόσο ασήµαντα όσο θέλετε να τα παρουσιάσετε. Σε ό,τι αφορά δε την κινητικότητα εκείνοι οι οποίοι
µετακινήθηκαν είχαν συναφές αντικείµενο µε την δραστηριότητα
των βιβλιοθηκών.
Για να µην καταχραστώ το χρόνο σας λέω, λοιπόν, όσο µπορώ
πιο σύντοµα, γιατί µε ρωτήσατε στην πρώτη σας τοποθέτηση τι
κάνει το Υπουργείο µας και τι σχέδια έχει για τις βιβλιοθήκες, ότι
ενισχύουµε του στόχους των δηµοσίων βιβλιοθηκών, γιατί και
στη δική µας Κυβέρνηση είναι υψηλά το θέµα αυτό µε µια σειρά
από ενέργειες.
Ήδη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κ. Νίκη Κεραµέως µε απόφασή της συνέστησε τον Ιούνιο του ’21 το Γενικό
Συµβούλιο Βιβλιοθηκών. Πρόκειται για ένα εισηγητικό γνωµοδοτικό όργανο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το
οποίο γνωµοδοτεί και εισηγείται προτάσεις για θέµατα των δηµοσίων βιβλιοθηκών, εισηγείται δράσεις και επιχειρησιακά σχέ-
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δια για τον εκσυγχρονισµό και την αλληλεπίδρασή τους µε τους
πολίτες µε γνώµονα τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες, τις διεθνείς επιστηµονικές τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στην κοινότητα των βιβλιοθηκών, µελετά και διαµορφώνει προτάσεις που
καλύπτουν τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του ρόλου
τους, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών των βιβλιοθηκών µε όλους τους τύπους των βιβλιοθηκών των δηµόσιων δηλαδή µε τους υπόλοιπους, την επέκταση των υπηρεσιών τους
έτσι ώστε να υποστηρίζουν δράσεις µε σηµαντικές επιπτώσεις
σε κρίσιµους κοινωνικούς τοµείς όπως είναι η εκπαίδευση, η
υγεία, η οικονοµία, η τεχνολογία, οι δηµογραφικές αλλαγές στο
περιβάλλον και την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήµατος βιβλιοθηκών και την αλληλεπίδραση του µε άλλους οργανισµούς και
κοινότητες χρηστών.
Στο γενικό συµβούλιο µετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες,
ακαδηµαϊκοί και πρόσωπα που θα έχουν τεράστια εµπειρία και
θέσεις ευθύνης στην κοινότητα των δηµοσίων βιβλιοθηκών. Στο
πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών το Υπουργείο µας πέτυχε την έγκριση από το Ταµείο
Ανάκαµψης ενός σπουδαίου και σηµαντικού έργου, ύψους 10,3
εκατοµµυρίων ευρώ, που αφορά στην αναβάθµιση όχι µόνο της
Εθνικής Βιβλιοθήκης, αλλά και των υπολοίπων βιβλιοθηκών που
βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου µας.
Το έργο θα συµπεριλαµβάνει σύλλογο δράσεων, όπως το σύστηµα συνεργατικής βιβλιοθήκης, την αυτοµατοποίηση διαδικασιών δανεισµού, το ψηφιακό σύστηµα της Εθνικής Βιβλιοθήκης,
την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου, το σύστηµα συντήρησης
ψηφιακών συλλογών και την ανάπτυξη ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων.
Τέλος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η Κεντρική Υπηρεσία
και τα Περιφερειακά Αρχεία έχουν µπροστά τους ένα ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό µέλλον, έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης, ύψους 18,8 εκατοµµυρίων
ευρώ για να µετασχηµατιστούν. Προβλέπονται εξοπλισµός, software, υπηρεσίες υποστήριξης και η ψηφιοποίηση του αρχειακού
υλικού. Πρόκειται για ένα τεράστιο άλµα που συνεισφέρει στη
θεσµική θωράκιση της µνήµης του κράτους, τη διευκόλυνση των
πολιτών και των ερευνητών της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου: «Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών
νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 26ης Αυγούστου 2021, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική
Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την εξής αναλογία: Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25.
Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης και µε φυσική παρουσία προτείνεται επίσης ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την ίδια ως
άνω αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρος
Κελέτσης για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δραµατικά γεγονότα στο Αφγανιστάν, όπως εξελίχθηκαν, και η έκρηξη ροών διαφυγής από τη χώρα που αναµένεται
έδειξαν για µια ακόµη φορά ότι το προσφυγικό - µεταναστευτικό
είναι ένα µεγάλο διεθνές πρόβληµα που κάθε φορά αναζωπυρώνεται και παρουσιάζει εξάρσεις µε διάφορες αιτίες και αφορµές.
Οι πόλεµοι, όπως αυτός στη Συρία, ο αυταρχισµός καθεστώτων,
η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής είναι µερικά από τα γενεσιουργά αίτια του φαινοµένου.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του προβλήµατος. Από τη µια µεριά,
είµαστε χώρα κοντά στην εύφλεκτη ζώνη, κοντά στο πεδίο όπου
διαδραµατίζονται τα γεγονότα. Από την άλλη, αποτελούµε το
ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρο που αποτελεί
τον διακαή πόθο και τον τελικό σκοπό προορισµού των µεταναστών. Επιπλέον, η στάση της Τουρκίας, που προσπαθεί να εκµεταλλευτεί, να οικειοποιηθεί και να εργαλειοποιήσει το πρόβληµα,
το επιτείνει και το κάνει για µας ακόµη πιο οξύ.
Τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 που διαδραµατίστηκαν
στα χερσαία σύνορά µας στις Καστανιές του Έβρου απέδειξαν
ότι από τη στιγµή που η Τουρκία προχωρά στην ωµή και απροκάλυπτη εκµετάλλευση και εργαλειοποίηση του µεταναστευτικού
η Ελλάδα οφείλει να έχει σχέδιο, να έχει οργάνωση και ετοιµότητα, αλλά και να διαθέτει εκείνες τις δυνάµεις και τα µέσα σε
µόνιµη βάση προκειµένου να αντιµετωπίσει τόσο από τη στεριά
όσο και από τη θάλασσα την οποιαδήποτε απειλή οργανωµένης
και µαζικής παραβίασης των συνόρων και της ασφάλειας της
χώρας.
Τον Μάρτιο του 2020 η Ελλάδα απέδειξε ότι έχει την αποφασιστικότητα και το σθένος της υπεράσπισης της ακεραιότητας
και της ασφάλειας της χώρας. Χάρη στην άµεση και αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης και των δυνάµεων
που είναι επιφορτισµένες µε το έργο της διασφάλισης της ακεραιότητας της χώρας καταφέραµε και αιφνιδιάσαµε εκείνους
που πήγαν να µας αιφνιδιάσουν και πίστευαν ότι θα µας πιάσουν

στον ύπνο.
Και θέλω από εδώ, από αυτό το επίσηµο Βήµα της Βουλής, για
ακόµη µια φορά να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου στους ένστολους άνδρες και γυναίκες που έδωσαν εκείνη τη µάχη, του στρατού µας, της συνοριοφυλακής, της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής, όλων όσων συνέβαλαν στο θετικό αποτέλεσµα εκείνης
της µάχης, του υβριδικού εκείνου πολέµου. Αλλά, και στις δυνάµεις του Λιµενικού, που σε καθηµερινή βάση δίνουν τη µάχη στα
θαλάσσια σύνορά µας.
Η µάχη στις Καστανιές το 2020, η µάχη που δώσαµε όλοι µαζί
ενωµένοι, είχε κυρίως την αµέριστη συµπαράσταση της κοινωνίας και των πολιτών του Έβρου, που στάθηκαν από την πρώτη
στιγµή µε κάθε µέσο στο πλευρό των δυνάµεων που επιχειρούσαν.
Είναι αλήθεια ότι τα γεγονότα εκείνα του Μαρτίου του 2020
χτύπησαν το καµπανάκι και σήµαναν συναγερµό. Έκτοτε η χώρα
απέκτησε για πρώτη φορά µια καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη µεταναστευτική πολιτική, τα αποτελέσµατα της οποίας
έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.
Ήδη, έχουµε προχωρήσει σηµαντικά στην ενίσχυση και αναβάθµιση των µέσων, της υλικοτεχνικής υποδοµής, αλλά και του
ανθρώπινου δυναµικού. Ο φράχτης, για τον οποίον τόση αντίδραση αρχικά είχε υπάρξει από ορισµένες πολιτικές δυνάµεις
και οµάδες, επεκτάθηκε κατά είκοσι επτά χιλιόµετρα κατά µήκος
των χερσαίων συνόρων, ενώ ενισχύθηκε και αναβαθµίστηκε το
παλαιότερο τµήµα του, έτσι ώστε σήµερα ο φράχτης να αναπτύσσεται σε µήκος σαράντα χιλιοµέτρων.
Εδώ πρέπει να πω, επειδή τα γεγονότα τα έζησα τότε από
πολύ κοντά ως Βουλευτής του Έβρου, ότι ο υφιστάµενος φράχτης έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στο να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα το οποίο είχαµε. Είχε φοβερά υποβοηθητικό ρόλο στον
αγώνα που έδιναν οι ανθρώπινες δυνάµεις, οι ένστολες δυνάµεις.
Αυτές τις ηµέρες ξεκίνησε επίσης η λειτουργία του νέου σύγχρονου αυτοµατοποιηµένου συστήµατος παρακολούθησης των
συνόρων. Επιπλέον, περισσότεροι από χίλιοι εξακόσιοι νέοι συνοριοφύλακες εκπαιδεύτηκαν και ρίχτηκαν στη µάχη της φύλαξης των συνόρων, ενώ αναµένεται και η πρόσληψη επιπλέον
νέων συνοριοφυλάκων και στελεχών του Λιµενικού για τη φύλαξη
τόσο των χερσαίων όσο και των θαλάσσιων συνόρων. Αυτή η κίνηση είναι απαραίτητη λόγω της έξαρσης που αναµένεται λόγω
του αφγανικού, αλλά και των εισροών που έχουν παρατηρηθεί
το τελευταίο διάστηµα από την πλευρά των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει.
Επαναλαµβάνω και πάλι. Για πρώτη φορά η χώρα έχει πια µια
καλά σχεδιασµένη και στοχευµένη, σφιχτή µεταναστευτική πολιτική. Τα αποτελέσµατά της είναι πλέον ορατά. Σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία του Ιουλίου, οι ροές των αφίξεων κατά το
πρώτο επτάµηνο του 2021 παρουσιάζουν µείωση συνολικά κατά
60% σε σχέση µε το πρώτο επτάµηνο του 2020. Στα νησιά η µείωση είναι ακόµη µεγαλύτερη, φτάνει το 84%.
Μετά από συστηµατικές προσπάθειες του αρµόδιου Υπουργείου και των υπηρεσιών του σε αυτό το επτάµηνο, επτά χιλιάδες
εκατό δεκατέσσερα άτοµα αναχώρησαν µε προορισµό είτε την
Ευρώπη είτε τρίτα κράτη µέσω των µηχανισµών ελέγχων επιστροφών, απελάσεων και µετεγκατάστασης.
Στις δοµές του Υπουργείου Μετανάστευσης τον Ιούλιο του
2021 διαµένουν συνολικά σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια
ογδόντα άτοµα, ενώ τον ίδιο µήνα πέρσι διέµεναν ογδόντα πέντε
χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ, µια µείωση που πλησιάζει το 50%.
Αλλά, και οι εκκρεµότητες της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής
Προσφυγών σε πρώτο και δεύτερο βαθµό έχουν καταγράψει µείωση 51%.
Όλοι αυτοί οι αριθµοί, από κάθε πλευρά καταδεικνύουν ότι η
Κυβέρνηση και το συγκεκριµένο Υπουργείο, µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία, έχουν σχέδιο, κάνουν δουλειά και τα αποτελέσµατα πλέον φαίνονται.
Όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας µου, το µεταναστευτικό,
όµως, είναι ένα διαρκές πρόβληµα, που αναζωπυρώνεται ανάλογα µε τα διεθνή γεγονότα και τις εξελίξεις στις εύφλεκτη
ζώνες, όπως τώρα στο Αφγανιστάν. Οφείλουµε, λοιπόν, να είµαστε σε συνεχή εγρήγορση και ετοιµότητα, να µην εφησυχάζουµε.
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Αυτή τη λογική υπηρετεί και το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί οφείλουµε ταυτόχρονα και παράλληλα µε τη θωράκιση σε µέσα, υλικοτεχνικές υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό να θωρακίσουµε
και θεσµικά και νοµικά τη χώρα, µε σεβασµό πάντα στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις διεθνείς συνθήκες που συνάδουν απόλυτα µε τις ελληνικές πολιτισµικές αξίες και τις χριστιανικές
αξίες, την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισµό.
Ενισχύουµε θεσµικά το «οπλοστάσιό» µας, οργανώνοντας καλύτερα τις διαδικασίες διαχείρισης του προβλήµατος, κλείνοντας
κάθε πιθανό παράθυρο καταχρηστικής άσκησης των δικαιωµάτων και παρελκυστικής τακτικής από άτοµα ή οµάδες προκειµένου στην πράξη να ακυρώνεται η διαδικασία επιστροφών και
απελάσεων ή να καθυστερεί αυτή σηµαντικά.
Το µήνυµα που εκπέµπουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
σαφές: Στη χώρα θα παραµείνουν µόνον εκείνοι που πληρούν
αυστηρά τις προϋποθέσεις που οι διεθνείς συνθήκες παρέχουν.
Όλοι οι υπόλοιποι, µε ξεκάθαρες και δίκαιες, αλλά και κατά το
δυνατόν σύντοµες διαδικασίες, οφείλουν να πάρουν το δρόµο
της επιστροφής. Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι.
Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, στο Πρώτο Κεφάλαιο του νόµου
τροποποιούµε τον ν.3386/2005 περί απελάσεων και τον ν.3907/
2011 περί επιστροφών και αποσαφηνίζουµε ρητά ότι για τους παρανόµους εισαχθέντες και συλληφθέντες στα σύνορα της χώρας
αλλοδαπούς εφαρµόζονται οι διαδικασίες της απέλασης, όπως
καθορίζονται στον ν.3386/2005 και όχι οι διαδικασίες επιστροφής.
Η απόφαση απέλασης είναι αποκλειστικά αρµοδιότητα των
αστυνοµικών αρχών και εκδίδεται άµεσα στις περιπτώσεις που
αλλοδαπός είτε δεν αιτηθεί άσυλο είτε το αίτηµά του απορριφθεί. Αντίθετα, η επιστροφή που αφορά υπηκόους τρίτων χωρών
διατάσσεται από τις αρµόδιες αρχές ασύλου και µετανάστευσης.
Αναµορφώνεται το πλαίσιο της διαδικασίας παροχής προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών
που η παραµονή τους στη χώρα έχει κριθεί παράνοµη. Μειώνεται
ο χρόνος της προθεσµίας από τριάντα σε είκοσι πέντε µέρες.
Προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται το διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης και εισάγεται η υποχρέωση της
προηγούµενης εισήγησης των αρµοδίων αστυνοµικών αρχών
προς την αρµόδια αρχή που αποφασίζει σχετικά µε το αν ο υπήκοος της τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και
την ασφάλεια ή υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.
Καθορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 5 τα ένδικα µέσα και
βοηθήµατα κατά των αποφάσεων επιστροφών ώστε αυτά να
ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας και να αποφεύγεται
η οποιαδήποτε καταχρηστική άσκησή τους και κάθε παρελκυστική τακτική που στόχο έχει την παράταση της παραµονής ή
ακόµη και την ακύρωση της επιστροφής ενώ έχει κριθεί η παραµονή ήδη παράνοµη.
Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επίδοσης των αποφάσεων, µε
την εισαγωγή της δυνατότητας ψηφιακής επίδοσης και ενηµέρωσης και των αρχών µε την παράλληλη κοινοποίηση στις αστυνοµικές αρχές.
Το Δεύτερο Κεφάλαιο είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο που
αφορά τη νόµιµη µετανάστευση. Εδώ τροποποιήσουµε τον Κώδικα της Μετανάστευσης δηλαδή τον ν.4251/2014. Το κεφάλαιο
αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί έχει µια τεράστια οικονοµική διάσταση, µε αποτελέσµατα στην οικονοµία της χώρας.
Κατ’ αρχάς, στο άρθρο 10 εισάγεται η έννοια της επενδυτικής
κινητικότητος µε στόχο την προσέλκυση επενδυτών και επενδύσεων. Με τις πρόνοιες του νοµοσχεδίου διευκολύνονται οι επενδυτές που έχουν ήδη έρθει στη χώρα ώστε να αξιοποιήσουν
κεφάλαια που έχουν ήδη εισαχθεί, µεταβαίνοντας σε άλλη επενδυτική κατηγορία χωρίς απώλεια του δικαιώµατος της νόµιµης
διανοµής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι µια τεράστια διευκόλυνση που θα δηµιουργήσει ένα περιβάλλον επενδυτικό που θα µπορεί να φέρει περισσότερες επενδύσεις στη
χώρα.
Στο άρθρο 11 εισάγονται ρυθµίσεις για την προσέλκυση ψηφιακών νοµάδων. Εδώ µπορούµε να πούµε ότι πρωτοπορούµε
διότι η έννοια των ψηφιακών νοµάδων είναι κάτι καινούργιο, είναι
κάτι σύγχρονο στην οικονοµία. Πρόκειται για εκείνα τα στελέχη
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επιχειρήσεων που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία στην εταιρεία τους, στην δουλειά στην οποία εργάζονται, διαµένοντας σε
άλλη χώρα, εν προκειµένω προσπαθούµε να τους προσελκύσουµε στην Ελλάδα, µαζί µε τα άτοµα τα συγγενικά, τις οικογένειές τους, τους συντρόφους τους. Έτσι προβλέπουµε τη νέου
τύπου εθνική θεώρηση εισόδου µέχρι δώδεκα µήνες και προβλέπεται στις διατάξεις και η σχετική παράταση.
Στο Τρίτο Κεφάλαιο ενσωµατώνεται διάταξη οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί µη χορήγησης ασύλου όταν ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια λόγω
τελεσίδικης καταδίκης του για συγκεκριµένα αδικήµατα. Η εν
λόγω προϋπόθεση λαµβάνονταν υπ’ όψιν έως σήµερα µόνον εν
όψει ανανέωσης ή ανάκλησης της παροχής ασύλου. Τώρα θα
λαµβάνεται υπ’ όψιν από την αρχική αίτηση.
Στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι θα λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο
επίσηµα έγγραφα που θα αναγράφουν την πλήρη ηµεροµηνία
γέννησης και όχι οποιοδήποτε ιδιωτικό έγγραφο ή άλλο έγγραφο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν φαινόµενα χρησιµοποίησης πλαστών εγγράφων που παρουσιάζουν ψευδείς ηµεροµηνίες γέννησης προκειµένου το άτοµο να πετύχει ευνοϊκότερη µεταχείριση της κατηγορίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Στο άρθρο 23 προβλέπουµε µε παράβολο 100 ευρώ για κάθε
µεταγενέστερη αίτηση µετά την πρώτη διεθνούς προστασίας. Κι
αυτό το κάνουµε ακριβώς για να µην υπάρχει κατάχρηση αυτής
της δυνατότητας που έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι γίνεται
από πολλούς, οι οποίοι αβάσιµα καταθέτουν απανωτές αιτήσεις
µε σκοπό, βέβαια, καθαρά την καθυστέρηση, την ακύρωση της
διαδικασίας της επιστροφής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 19 προβλέπουµε την κάλυψη αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ασυνόδευτων ανηλίκων των οποίων η αίτηση έχει ήδη απορριφθεί, αλλά εκκρεµεί η επιστροφή τους.
Και τέλος, στο άρθρο 40 καθορίζονται οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ σε περιπτώσεις που επιλαµβάνεται το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες ατυχηµάτων και να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των δυνάµεων που επιχειρούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή υπήρξαν ενστάσεις και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
Αυτό σηµαίνει, κατά την άποψή µου, ότι βαδίζουµε στο σωστό
δρόµο, στον ορθό δρόµο. Αυτό σηµαίνει ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού έχουν µέτρο και ισορροπία.
Η Κυβέρνηση, πράγµατι, δηµιουργεί ένα νέο πιο αυστηρό
πλαίσιο στη διαχείριση του µεταναστευτικού. Αυτό, όµως, είναι
ο στόχος µας, -είναι διακηρυγµένος στόχος µας, δεν το κρύβουµε- πάντοτε µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά ταυτόχρονα κλείνοντας όλα τα παράθυρα και τις πίσω πόρτες που
δίνουν τη δυνατότητα κατάχρησης των διατάξεων που ισχύουν
µέχρι σήµερα από άτοµα ή οµάδες προκειµένου να εκµεταλλεύονται τα µέχρι σήµερα υπάρχοντα νοµικά κενά.
Έτσι, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο αυτό θωρακίζουµε, όπως είπα,
και θεσµικά τη χώρα, την κάνουµε πιο δυνατή στο θέµα αυτό και
γι’ αυτό σας καλώ να ψηφίσετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος θέλει
να υποστηρίξει µία τροπολογία που έχει καταθέσει, αν συµφωνεί
το Σώµα και οι Εισηγητές, ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να γίνουν και κάποιες ερωτήσεις, γιατί µε ενηµέρωσε
ότι µετά θα πρέπει να αποχωρήσει.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον Υπουργό και το Προεδρείο που µου παραχωρούν
αυτήν τη δυνατότητα να υπερασπιστώ νωρίτερα τις τροπολογίες
που έχουµε καταθέσει γιατί πρέπει να αναχωρήσω εκτός Αθηνών.
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Φέρνουµε σήµερα για συζήτηση και ψήφιση πέντε τροπολογίες που αφορούν σε θέµατα του τοµέα αθλητισµού τα οποία
πρέπει να αντιµετωπισθούν µε επείγοντα τρόπο λόγω προθεσµιών που υπάρχουν.
Με την πρώτη τροπολογία, άρθρα 1 έως 8, ρυθµίζονται ζητήµατα αντιµετώπισης του ντόπινγκ. Ουσιαστικά, πρόκειται για νοµοτεχνικές βελτιώσεις στον ν.4791/2021, ώστε να εναρµονιστεί
πλήρως, απολύτως, η ελληνική έννοµη τάξη µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της χώρας µας στα ζητήµατα αντιµετώπισης του ντόπινγκ.
Με τις διατάξεις αυτές εναρµονίζουµε απολύτως τις ρυθµίσεις
περί αντιντόπινγκ, τις οποίες εισαγάγαµε στην ελληνική έννοµη
τάξη µε τον ν.4791/2021, µε τον νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ, WADA. Όπως σας ανέφερα, αφορά σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και δεν αφορά στην εισαγωγή νέων διατάξεων.
Με τη δεύτερη τροπολογία -άρθρο 9- δίνεται παράταση στα
αθλητικά σωµατεία προκειµένου να λάβουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση και να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υφυπουργείου Αθλητισµού. Παρατείνεται, λοιπόν, η προθεσµία που
είχε οριστεί στο άρθρο 30 του ν.4726/2020. Ειδικότερα ορίζεται
ότι τα αθλητικά σωµατεία τα οποία είναι εγγεγραµµένα σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία κατά την έναρξη ισχύος του ν.4726/
2020 αλλά δεν έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και
κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αθλητικών Σωµατείων του Υφυπουργείου Αθλητισµού, οφείλουν
να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του Υφυπουργείου Αθλητισµού το
αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2022, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδίκαια από το οικείο µητρώο της οµοσπονδίας τους.
Παράλληλα, διευκρινίζουµε ότι τα εν λόγω σωµατεία µπορούν
να συµµετάσχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας
ένωσης ή της οµοσπονδίας πλην των πανελληνίων αγώνων και
πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και
πρωταθληµάτων έως και τις 31 Ιουλίου 2022, δηλαδή για ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ως το προσεχές
καλοκαίρι.
Ο στόχος της ρύθµισης αυτής, δεδοµένου των τρεχουσών
συνθηκών µε την κατάσταση της πανδηµίας και τις πολλές πυρόπληκτες περιφέρειες της χώρας µας, είναι να διευκολύνει περαιτέρω τα αθλητικά σωµατεία ώστε να µπορέσουν να
ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία λήψης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εν συνεχεία να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων και να ενισχυθούν και οικονοµικά, όπως προβλέπεται άλλωστε.
Τώρα, µε την τρίτη και τέταρτη τροπολογία -άρθρα 10 και 11δίνεται παράταση στα αθλητικά σωµατεία που δεν φέρουν ειδική
αθλητική αναγνώριση και κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του Υφυπουργείου
Αθλητισµού, προκειµένου να χρησιµοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόµενα από το Υφυπουργείο
Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε
σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται η 1η Αυγούστου 2022
ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου
66 του ν.4735/2020 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 του
ν.4809/2021.
Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου του 2022 και όχι από τώρα,
ως θα ίσχυε, αθλητικό σωµατείο που δεν φέρει την κατά νόµο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του άρθρου 142 του ν.4714/
2020 παύει να µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις
που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε σε ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθµού.
Ουσιαστικά, δίνουµε µια ενδεκάµηνη παράταση στα αθλητικά
σωµατεία που δεν έχουν ακόµα ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, ώστε να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της αθλητικής νοµοθεσίας και να νοµιµοποιηθούν, να νοικοκυρευτούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τις παρατάσεις που δίνουµε στα αθλητικά σωµατεία µε τα
προγενέστερα άρθρα, θέτουµε πιο ελαστικά χρονικά όρια για τη
συµµόρφωση των σωµατείων µε τις ειδικές διατάξεις της αθλητικής νοµοθεσίας και διαµορφώνουµε εργαλεία αποτελεσµατικής εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών.
Στόχος ήταν και παραµένει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο τοπίο
στον ελληνικό αθλητισµό και µε διαφάνεια να µπορούµε να ενισχύουµε τα νόµιµα και ενεργά ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία,
να υπάρξει τάξη σε όλα τα αθλήµατα, να συµµετέχουν χωρίς
άγχος οι αθλητές µας, να εµπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους
σε αθλητικά σωµατεία που έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις και
τα οποία λειτουργούν σωστά.
Τέλος, µε την πέµπτη τροπολογία -άρθρο 12- παραχωρείται
προσωρινά για ένα µήνα στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού η χρήση του χώρου «Πανελλήνια Έκθεση Λαµία», η οποία θα φιλοξενήσει το service park και
δράσεις του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021». Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν.4605/2019 το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», το οποίο εδρεύει στη Λαµία και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
καταργείται µε τη δηµοσίευση της απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Οικονοµικών που προβλέπονται στην παράγραφο
6 του ίδιου άρθρου. Μέχρι, όµως, τη δηµοσίευση της εν λόγω
απόφασης, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «Πανελλήνια
Έκθεση Λαµίας» συνεχίζει να λειτουργεί εκπληρώνοντας τους
σκοπούς του.
Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση. Επίσης,
δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του φορέα «ΠΕΛ - Αναπτυξιακή
Α.Ε. ΟΤΑ», η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του νοµικού προσώπου «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας».
Το πρόβληµα που έχει προκύψει είναι το εξής: Παρά το γεγονός ότι το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» θεωρείται ότι συνεχίζει να λειτουργεί, δεν
υφίσταται διοίκηση και για τη διαχείριση των υποθέσεων και για
την εκπροσώπηση του. Για να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα αυτό,
ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης του αγώνα «ΕΚΟ Ράλλυ
Ακρόπολις 2021», παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα, για πολύ περιορισµένο, συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ήτοι από 20-8-2021
έως 20-9-2021, στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού η χρήση των εγκαταστάσεων του νοµικού προσώπου ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης των
διεθνών αγώνων αυτοκινήτου µε την επωνυµία «ΕΚΟ Ράλλυ
Ακρόπολις 2021».
Ο στόχος της ρύθµισης αυτής είναι η επιτυχής, αλλά και η
ασφαλής διοργάνωση του αγώνα «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021»,
κοµβικό σηµείο της οποίας αποτελεί η σύννοµη παραχώρηση των
εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας η οποία θα
φιλοξενήσει το κυρίως πρόγραµµα του αγώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι πέντε ανωτέρω διατάξεις
στοχεύουν στη στήριξη και την ενίσχυση του αθλητισµού και των
αθλητών. Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες του αθλητισµού, των
αθλητικών φορέων, της αθλητικής οικογένειας, δίνουµε άµεσα
λύσεις και λειτουργούµε ως εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσής τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κυρία Πούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ενώ νοµοθετήσατε πριν τρεις µήνες, δεν
συµπεριλάβατε αυτό το µίνι νοµοσχέδιο που καταθέτετε σήµερα
µε τη µορφή τροπολογίας. Χαρακτηριστική προχειρότητα και ανικανότητα για µία ακόµα φορά, αφού χάσατε τρεις προθεσµίες
που σας έδωσε η «WADA» και εκθέσατε τη χώρα µας διεθνώς.
Είχατε άλλες ασχολίες τότε, βέβαια, τα εκλογοµαγειρέµατα, θα
έλεγα, στις διοικήσεις των οµοσπονδιών.
Το ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος» σάς εκθέτει, γιατί δεν καταφέρατε
µέσα σε δύο χρόνια ούτε να προσλάβετε το απαραίτητο προσω-
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πικό, αλλά ούτε και να κάνετε την προµήθεια του εξοπλισµού που
ήταν απαραίτητος.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στα άρθρα, θα τα µελετήσουµε
και θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπάρχει
κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πει κάτι πριν κλείσουµε µε τον κύριο Υπουργό; Δεν υπάρχει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σχετικά µε τα όσα είπε η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ
οφείλω να πω τα εξής: Δεν είστε ενηµερωµένη και ευχαρίστως γιατί είπατε ανακρίβειες-, αν το επιθυµείτε, καταθέστε µία ερώτηση για να έρθουµε να συζητήσουµε ακριβώς τα ζητήµατα αυτά
στα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, διότι δεν είναι έτσι όπως τα
ξέρετε. Στις 14 Σεπτεµβρίου συνεδριάζει για τελευταία φορά η
Επιτροπή Συµµόρφωσης της «WADA» και εκεί η χώρα µας θα
είναι παρούσα, µε τακτοποιηµένο το σύνολο των υποχρεώσεων,
που, δυστυχώς, κληρονοµήσαµε, δεν δηµιουργήσαµε.
Άρα είµαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουµε αναλυτικά
σε όλα αυτά που θίξατε σε άλλο χρόνο και όχι, φυσικά, εις βάρος
του νοµοσχεδίου το οποίο έχει προγραµµατιστεί να συζητήσουµε
σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να συνεχίσουµε τώρα µε τον Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Ψυχογιό.
Ορίστε, κύριε Ψυχογιέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω εκφράζοντας το ύστατο αντίο στον µεγάλο, τον παγκόσµιο Μίκη Θεοδωράκη, έναν άνθρωπο που σηµάδεψε και χάραξε
το λαό µας βαθιά. Και µε την ευκαιρία να πω, επειδή έχει µια αναφορά και στην περιφέρεια µου και στο Βραχάτι, ότι θα πρέπει
άµεσα και τα αρµόδια Υπουργεία και εµείς και η αυτοδιοίκηση
να πάρουν µέτρα και να υποστηρίξουν το θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» το οποίο βρίσκεται στα Εξαµίλια και το οποίο έχει λεηλατηθεί εδώ και χρόνια. Είναι ντροπή και είναι µια ελάχιστη
υποχρέωση που έχουµε να το αναστηλώσουµε και να το παραδώσουµε στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισµό της.
Μπαίνω στο θέµα του νοµοσχεδίου. Συζητήσαµε αρκετές µέρες στις αρµόδιες επιτροπές. Αυτό που βρίσκεται πάνω και πέρα
από τη συζήτηση είναι το Αφγανιστάν, ένα γεωπολιτικό ζήτηµα
πρώτα απ’ όλα και µετά προσφυγικό.
Κύριε Υπουργέ, µας ανησύχησε η ενηµέρωση που µας κάνατε,
λέγοντας ότι η Ευρώπη εµµένει στη λογική ότι δεν θα δεχτεί κανέναν, ότι θα βάλει την Ελλάδα να κάνει αυτή τη δουλειά και ότι
εµείς είµαστε περιχαρείς γι’ αυτό.
Είναι απορίας άξιο πως δεν ζητάτε τουλάχιστον µια έκτακτη
Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ για να συζητηθούν οι επανεγκαταστάσεις µε ασφαλείς διόδους κυρίως για
τους πιο ευάλωτους στην αρχή και τους υπόλοιπους µετά. Και
δεν µιλάµε για 38 εκατοµµύρια που είπατε σε µία τηλεοπτική σας
συνέντευξη. Δεν είµαστε αδαείς, δεν απευθύνεστε σε αδαείς. Μιλάµε για τους ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίζονται από ένα απάνθρωπο καθεστώς. Και θα έπρεπε να το έχουµε κάνει ήδη σαν
χώρα αυτό. Είναι προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης
και των ανθρώπων. Δεν έχετε πει τίποτα για την αναστολή των
επιστροφών στο Αφγανιστάν, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερµάνια
και η Ολλανδία το έχουν κάνει ρητώς.
Επίσης δεν µιλάµε για τη συλλογική διαχείριση των ανθρώπων
που θα φτάσουν εδώ. Μέσα στο σύµφωνο της µετανάστευσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προβλέπει -και η Ελλάδα
πρέπει να το κάνει και εµείς είµαστε εδώ και το στηρίζουµε- συλλογική διαχείριση, υποχρεωτική αλληλεγγύη και κατανοµή του
βάρους σε όλες τις χώρες και τα κράτη µέλη µε κυρώσεις αυτών
που δεν το κάνουν και όχι να κάνουµε κλειστές δοµές-φύλακες
στα νησιά και στον Έβρο και να παριστάνουµε τον κροκόδειλο
της Ευρώπης που θα µείνουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί εδώ.
Επίσης θα πρέπει να δούµε και το ζήτηµα της κοινής υπουργικής απόφασης ακόµα µε έναν άλλο τρόπο για την ασφαλή τρίτη
χώρα την Τουρκία, η οποία προφανώς εργαλειοποιεί το προσφυ-
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γικό. Αλλά δεν µπορούµε και εµείς να κάνουµε το ίδιο, απαντώντας µε τον ίδιο τρόπο στις λογικές και πρακτικές Ερντογάν. Θα
εγκλωβίσει και άλλους ανθρώπους εδώ απορρίπτοντας ως απαράδεκτες τις αιτήσεις τους πριν µπει στην ουσία. Και µη µου λέτε
ότι πληρείται η Γενεύη όταν βγάζεις µία αίτηση απαράδεκτη πριν
καν µπεις στην εξατοµικευµένη κρίση. Είναι αδιανόητα πράγµατα
αυτά. Άρα και αυτό θα εγκλωβίσει και άλλους εδώ. Ούτε µπρος,
ούτε πίσω!
Βρισκόµαστε λοιπόν σε µια κατάσταση όπου -επαναλαµβάνωτο µόνο που κάνει η Κυβέρνηση είναι να φτιάχνει κλειστές δοµές
- φυλακές όπου όλοι όσοι µπαίνουν στη χώρα, οι νεοεισερχόµενοι θα είναι κρατούµενοι µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους
ίδιους και για τις τοπικές κοινωνίες και για την εικόνα της χώρας.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο λέτε ότι για τη χώρα είναι δύναµη το κράτος δικαίου, αλλά το τορπιλίζει για άλλη µια φορά
µετά από αρκετά χρόνια και τις προηγούµενες παρεµβάσεις σας.
Κάνει µια κοπτοραπτική ηµερών, προθεσµιών, δικαιωµάτων και
διαδικασιών που κανένα αποτέλεσµα δεν έχει. Ίσα - ίσα απευθύνεται σε ένα -είπα- συντηρητικό και ακροδεξιό ακροατήριο και
δεν έχει απολύτως καµία λογική του πεδίου. Άλλωστε βλέπουµε
και τα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούµενο διάστηµα σε
βραχονησίδες µε ανθρώπους επί µία µέρα εκεί ευρισκόµενους
µέχρι να πάει να τους πάρει το Λιµενικό για την Κω ή αυτά που
συµβαίνουν στα Κύθηρα και δεν έχει δώσει σοβαρή απάντηση το
Υπουργείο Ναυτιλίας για το τι συµβαίνει, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι και αν θα στηριχτούν µέχρι να πάνε σε δοµές.
Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά ήρθαν και οι φορείς οι οποίοι σας
ζήτησαν, καταγγέλλοντας µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου, να
κάνετε κάποιες παρεµβάσεις, κάποιες διορθώσεις, να αποσύρετε
διατάξεις. Ξηλώνετε δικούς σας νόµους µε ένα πλαίσιο επαρκές
που υπήρχε για τις επιστροφές και τις απελάσεις. Και σήµερα
διαβάζουµε και το εξής -το οποίο καταθέτω στα Πρακτικά- µια
δήλωση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης τώρα το πρωί, η οποία σας ζητάει να ευθυγραµµίσετε το νοµοσχέδιο αυτό µε τις ελάχιστες εγγυήσεις του
Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου που έχει να κάνει και
µε τις επιστροφές και µε τη διάσωση στη θάλασσα, µία ακόµα
«επίθεση» εντός εισαγωγικών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Όταν πηγαίναµε εµείς ήµαστε περήφανοι που βλέπαµε την πρόοδο στα δικαιώµατα στη χώρα, τοµές που είχαν χρόνια να γίνουν
και τώρα είµαστε το «µαύρο πρόβατο» και δεχόµαστε συνέχεια
αυτές τις κριτικές.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ζητάει να αποσύρετε το νοµοσχέδιο. Είναι πολύ σοβαρό
αυτό. Πρέπει να απαντήσετε. Δεν έχετε κάνει τίποτα για να αλλάξετε κάποιες διατάξεις ή να τις αποσύρετε. Προβλέπει σιωπηρή απόρριψη σε περίπτωση που υπάρχει αίτηµα για οικειοθελή αναχώρηση από τη διοίκηση. Πρέπει να αποσυρθεί. Παράβολα είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη αίτηση ασύλου για διεθνή
προστασία είναι απαράδεκτα. Δεν έχει σηµασία αν είναι τρίτη ή
τέταρτη. Είναι αίτηµα για διεθνή προστασία.
Ξέρουµε ότι µε την εγκύκλιο του 18 προβλεπόταν σαφώς µια
δεύτερη ευκαιρία µε αυστηρές προϋποθέσεις. Στους εξαιρετικούς λόγους το καταργείτε, άσχετα αν λέτε ότι υπάρχει ευκαιρία
µε τον κώδικα µετανάστευσης. Και να πάρετε κόσµο στις υπηρεσίες. Δεν διαφωνώ ότι οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολύ εκεί.
Να πάρετε όµως κόσµο, όχι να καταργήσετε τις διατάξεις.
Όσο αφορά την στελέχωση του Υπουργείου. Δεν µπορεί να
γίνει η ΥΠΥΤ µε ένστολους. Πώς να το κάνουµε; Οι ένστολοι µπορούν να βοηθάνε σε συνέργειες και δράσεις αλλά δεν µπορούν
να αναλαµβάνουν τέτοιες νευραλγικές υπηρεσίες που θέλουν και
γνώση του πεδίου. Επίσης σας είπαµε να προσλάβετε κόσµο. Το
έχουµε πει από την αρχή σχεδόν όλα τα κόµµατα, µε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που καταργήσατε, µε µετακλητούς που έχετε γεµίσει όλες τις υπηρεσίες, µε αναθέσεις εκατοµµυρίων. Επικεντρωθείτε στο να στελεχωθεί το Υπουργείο και να ενισχυθεί. Να
µην κάνετε ιδιωτικοποίηση του Υπουργείου και των υπηρεσιών.
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Όσο αφορά το εργόσηµο του 13α, είπαµε ότι αυτό ήθελε µια
βελτίωση και µια ολοκληρωµένη διατύπωση. Αυτό δεν σηµαίνει
να το καταργήσουµε. Θα δούµε και την τροπολογία που φέρατε.
Αλλά αν το αφήσετε ως έχει, µε την τροπολογία στην ουσία αυτό
που κάνετε είναι να νοµιµοποιείτε «Μανωλάδες». Γιατί ήταν το
µοναδικό αποκούµπι που υπήρχε για να ασφαλιστεί κάποιος και
να πάει να δουλέψει ορατός.
Οι ανθρωπιστικοί λόγοι δεν µπορεί να µην υπάρχουν σαν δικλείδα για ανθρώπους που έχουν συγκεκριµένες παθήσεις, προβλήµατα, οικογενειακά θέµατα ή για άλλα που συµβαίνουν στην
πατρίδα τους κατόπιν της αίτησης ασύλου. Μπορεί να συµβεί και
κατόπιν της αίτησης.
Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήµατα µαζί µε τις -όπως είπα- οικονοµικές διαδικασίες, την πρόσφατη συµφωνία - πλαίσιο. Δεν
έχουµε αντίρρηση επί της αρχής σαν συµφωνία - πλαίσιο. Αλλά
έχουµε αντίρρηση στο κόστος, στη συγκέντρωση και στη φωτογραφία σε λίγους και ισχυρούς του κλάδου και στην υποτίµηση
των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών. Όλα αυτά συνθέτουν µία
πραγµατικότητα µαζί µε το άρθρο για τη διάσωση στη θάλασσα,
το οποίο σας το αναλύσαµε. Δεν το αποσύρετε. Υπάρχει πλαίσιο,
γι’ αυτό και χρειάζεται το πλαίσιο. Αλλά εφαρµόζεται. Το Λιµενικό
έχει τον πρώτο λόγο πάντοτε. Ελέγξτε αυτούς που δεν κάνουν
τη δουλειά τους. Το κάναµε και εµείς.
Και µην βάζετε σε κίνδυνο ακόµα κυριαρχικά δικαιώµατα ή για να πούµε και κάτι πιο πέρα- εξαφανίζετε και κάποιους οι
οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και είναι υποχρεωµένοι να σώσουν
ιδιώτες, ιδιοκτήτες σκαφών, και τα λοιπά, όπως προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας και η ανθρωπιά αλλά και κάποιους µάρτυρες
άλλων πρακτικών που µας καταγγέλλουν ότι γίνονται.
Αυτό το είπε -ξέρετε ποιος- ο κ. Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο
οποίος τελευταία στιγµή κόπηκε από την τιµή της Προέδρου της
Δηµοκρατίας και κάποια στελέχη σας επιχαίρουν ακόµα γι’ αυτό.
Είναι ένας διασώστης εγνωσµένου κύρους. Δεν ήταν άνθρωπος
που εκµεταλλευόταν τις διαδικασίες. Έχει δείξει χρόνια στο πεδίο τη δράση του. Και αυτές τις οργανώσεις θέλουµε, που βοηθάνε το κράτος όπου χρειαστεί, δεν το αντικαθιστούν.
Και µάλιστα υπάρχει ένα δηµοσίευµα το οποίο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να κόψει κονδύλια στην ελληνική
ακτοφυλακή. Αυτό θέλουµε να το απαντήσετε για να διευκρινιστεί. Δεν το καταθέτω στα Πρακτικά. Αλλά θέλω να µου το διευκρινίσετε εσείς. Υπάρχει ένα δηµοσίευµα που λέει ότι κόβεται
χρηµατοδότηση την ελληνική ακτοφυλακή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή λόγω αυτών των πρακτικών. Μιλάµε για 15,8 εκατοµµύρια. Τι συµβαίνει µε αυτό;
Συνεχίζω. Μιλάτε για µια αυστηρή και δίκαιη πολιτική στο προσφυγικό-µεταναστευτικό. Εδώ η δίκαιη πολιτική θα ήταν δικαιώµατα και υποχρεώσεις για όλους προφανώς, όπως για όλους
τους πολίτες τίποτα περισσότερο, και ισορροπία δικαιωµάτων µε
τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό σηµαίνει δίκαιη πολιτική και σωστή
πολιτική.
Φαίνεται όµως ότι και οι ίδιοι οι Βουλευτές σας δεν συµµετέχουν στο νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει παρουσία. Δεν µίλησε σχεδόν
κανένας στις επιτροπές. Δεν το στηρίζουν. Είναι ζητήµατα τα
οποία προσπαθείτε και µε την βοήθεια των ΜΜΕ να κρύψετε
κάτω το χαλί. Και καλλιεργείτε µύθους γύρω από αυτά.
Η αποσυµφόρηση των νησιών: Κύριε Υπουργέ το µόνο που
έχετε κάνει και µε αυτές τις ελάχιστες ροές που υπάρχουν το
προηγούµενο διάστηµα, είναι να προγραµµατίζετε -όπως είπα
και πριν- κλειστές δοµές-φυλακές οι οποίες θα συγκεντρώσουν
εκεί χιλιάδες ανθρώπους. Άρα το ότι αποσυµφορίζονται τα νησιά
είναι κάτι το οποίο αφ’ ενός ήταν αυτονόητο από την πρώτη
στιγµή και δεν το κάνατε και αφ’ ετέρου είναι ένα γεγονός ότι οι
άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εκεί και οι νεοεισερχόµενοι θα
µεταφερθούν σε τεράστια στρατόπεδα, γκέτο χιλιάδων ανθρώπων.
Επίσης µιλάτε για τις επιστροφές και τις απελάσεις µε αριθµούς. Αυτό πρέπει να το προσέξετε λίγο και να µας καταθέσετε
επιτέλους στοιχεία και δεδοµένα για να δούµε πραγµατικά είναι
ο λόγος των µη απελάσεων ή επιστροφών η καταχρηστική άσκηση των δικαιωµάτων; Δεν είναι και δεν είναι οι επιστροφές και οι
απελάσεις είναι ελάχιστες, έτσι κι αλλιώς, από τους µηχανισµούς
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µας, τη διοίκησή µας και τη στάση των τρίτων κρατών. Και αυτό
αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που σας έφερα από το ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου. Ακόµα και οι οικειοθελείς επιστροφές είναι κάποιες ελάχιστες δεκάδες ανά µήνα. Άρα µην το χρησιµοποιείτε
το επιχείρηµα, γιατί δεν ισχύει.
Ακούσαµε για την εθνική στρατηγική για την ένταξη την κυρία
Υφυπουργό. Περιµένουµε να τη δούµε. Βέβαια έχουµε δει τα
δείγµατά σας. Έχετε ξηλώσει σχεδόν τα πάντα που είχαµε κάνει
σε τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός και τους ανθρώπους τους έχετε κλεισµένους στις δοµές,
αόρατους και χωρίς καµµία δυνατότητα να ενταχθούν. Εν πάση
περιπτώσει, θα το δούµε, αλλά είµαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί.
Επίσης µιλήσατε για την ευρωπαϊκή τακτική και την ευρωπαϊκή
πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια, όταν κάναµε συµµαχίες µε τις χώρες του Νότου, ένα µπλοκ των χωρών της πρώτης γραµµής και της πρώτης υποδοχής, που πίεζε χώρες οι
οποίες κυβερνούν τώρα, αυτή τη στιγµή, δεξιά κόµµατα µαζί µε
Ακροδεξιούς. Κι αυτοί σας δηµιουργούν το βασικό πρόβληµα για
να περάσει η αναλογική κατανοµή και δεν λέτε κουβέντα.
Πετύχαµε και µετεγκαταστάσεις, έστω περιορισµένες. Μετεγκαταστάσεις σηµαίνει relocation και αυτό πρέπει να ζητήσουµε
πάλι. Επίσης πετύχαµε οικογενειακές επανενώσεις και οικειοθελείς επιστροφές. Ζητήσαµε ευρωπαϊκό µηχανισµό γι’ αυτό, αλλά
και µια στρατηγική η οποία έδειχνε ότι η Ελλάδα και ο λαός της,
τηρώντας το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και την ανθρωπιά, έχει κάθε δικαίωµα να βγαίνει και να ζητάει αλληλεγγύη
και βοήθεια από τους εταίρους της παντού. Κι αυτό µπορεί να
είχε περιορισµένο αποτέλεσµα, αλλά είχε αποτέλεσµα. Τώρα µε
τη λογική της ασπίδας και του κροκόδειλου έχουµε τα αντίθετα
αποτελέσµατα.
Για να µπορέσει λοιπόν να υπάρχει µια σύγχρονη δηµοκρατική
κοινωνία, έτσι όπως τη φανταζόµαστε εµείς, σας λέµε ότι αυτά
που φέρνετε θα τα πάρουµε πίσω, θα τα επαναδιατυπώσουµε,
θα καταργήσουµε όταν θα έρθουµε. Διότι δεν έχει καµία λογική,
είναι απαράδεκτα και εκθέτουν τη χώρα και θα καταδικαστούµε
γι’ αυτό. Δεν µπορεί να έχει γκρίζες ζώνες και να αποκλείει και
να δηµιουργεί αόρατους ανθρώπους.
Δεν είναι κοπτοραπτική ηµερών, είναι ανθρώπινες ζωές από
πίσω, που πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάποια βασικά δικαιώµατα, να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τους, κάποιοι να µένουν εδώ, κάποιοι να πηγαίνουν στην
Ευρώπη, κάποιοι να πάνε και πίσω, αλλά να γίνεται όπως πρέπει,
σύννοµα, οργανωµένα και ανθρώπινα. Όχι µε αυτόν τον τρόπο.
Είπαµε λοιπόν ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής και καταψηφίζουµε και την πλειοψηφία των άρθρων, εκτός από κάποιες θετικές διατάξεις. Αναφέρω ενδεικτικά την επαναφορά της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για το διάστηµα που το κόψατε, όταν το πρώτο πράγµα που κάνατε ήταν να καταργήσετε
το Υπουργείο όταν βγήκατε και τον ΑΜΚΑ. Τώρα το επαναφέρετε
για τους έξι µήνες αυτούς που υπήρχε κενό.
Επίσης, θετικό είναι το ένα έτος για την διάρκεια του δελτίου
των προσφύγων, που ήταν έξι µήνες και που δεν προλάβαιναν
να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.
Το σύµφωνο συµβίωσης για τις οικογένειες προσφύγων, αλλά
και τους ψηφιακούς νοµάδες, που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις και τροποποιήσεις, αλλά είναι σε θετική κατεύθυνση.
Αυτές λοιπόν οι διατάξεις είναι αυτονόητες. Δεν αρκούν προφανώς, σε ένα γενικό πλαίσιο που είπα πριν µιας λογικής γκρίζας, µιας λογικής αποτροπής, χωρίς κανένα αποτέλεσµα και
χωρίς καµία στρατηγική για το προσφυγικό - µεταναστευτικό,
είτε για τους πρόσφυγες είτε για τους νόµιµους µετανάστες που
είναι στη χώρα και είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Και βέβαια ήταν αυτονόητες, τις διεκδικήσαµε και γι’ αυτό υπάρχουν
και κάποιες ελάχιστες θετικές κινήσεις.
Για τις τροπολογίες, θα τις δούµε. Η µία εξ αυτών έχει να κάνει
µε την πληρωµή οφειλών του Υπουργείου που είναι ληξιπρόθεσµες, οπότε υπάρχουν και θετικά σηµεία εκεί. Θα δούµε και την
άλλη. Θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια. Ήρθαν και τελευταία
στιγµή. Είχατε χρόνο να τις φέρετε πολύ νωρίτερα.
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Όσο για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, θα µιλήσουν
και οι συνάδελφοι και η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος. Το
άρθρο 3 εντάσσεται στη λογική της άνευ όρων παράδοσης νευραλγικών υπηρεσιών του δηµοσίου σε ιδιώτες, µε ανυπολόγιστες
συνέπειες, και την ενσωµάτωση των ΣΔΙΤ στον χώρο της υγείας.
Δείχνει το αδιέξοδο της Κυβέρνησης, η οποία προφανώς πίστεψε
ότι µε την απειλή της αναστολής θα συµµορφώσει τους αντιεµβολιαστές υγειονοµικούς, ενώ δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που από
την αρχή έλεγε ότι η αυταρχική αυτή επιλογή θα προκαλέσει λειτουργικό µπλακάουτ στο σύστηµα υγείας. Μάλιστα, µε έναν νέο
Υπουργό, τον κ. Πλεύρη, ο οποίος και στα εµβόλια είχε τοποθετηθεί απέναντι πριν από κάποια χρόνια αλλά και για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες έχει πει πράγµατα που εντάσσονται
µόνο στην Ακροδεξιά και δεν τιµούν ένα κράτος δικαίου αυτή τη
στιγµή.
Επίσης για την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισµού αναφέρθηκε η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος. Είναι τουλάχιστον
προκλητικό να έχετε νοµοθετήσει τρεις µήνες και να µην έχετε
ενσωµατώσει τα βασικά για τη λειτουργία του ΕΣΚΑΝ. Έρχεστε
και το κάνετε τώρα µε ένα µίνι νοµοσχέδιο, κάτι το οποίο δείχνει
και τη νοµοθετική σας τακτική αλλά και την οργάνωση που έχετε
προς τα έξω, του επιτελικού κράτους και της αριστείας, που εκθέτει και εδώ τη χώρα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ξέρουµε πολύ καλά πως
υπήρχαν ανά τα χρόνια και συµπατριώτες µας οι οποίοι αναγκάστηκαν να γίνουν οι πρόσφυγες ή µετανάστες. Έχουµε βρεθεί
σε αυτή τη θέση. Επίσης ξέρουµε ότι οι σύγχρονες δηµοκρατίες
κοινωνίες θεωρούν πλούτο για τα ασφαλιστικά ταµεία, για την
καθηµερινότητα και για τα πάντα, τη συνύπαρξη των ανθρώπων,
όπως γίνεται σε έναν βαθµό, στην Ελλάδα, και είναι κέρδος. Πρέπει να το βλέπουµε ως τέτοιο και όχι σαν απειλή.
Τέλος, να ξέρετε το εξής, ότι ρατσισµός, όπως λέει κι ένα
παλιό σύνθηµα, είναι να µισείς αυτό που τυχαία δεν είσαι. Και
αυτό δεν το λέω µόνο για σας, το λέω και για αυτούς οι οποίοι
υιοθετούν τέτοιες λογικές, εντελώς απαράδεκτες, απάνθρωπες
και αδιέξοδες και που ο ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε τα κόµµατα τα αριστερά
και τα προοδευτικά και το κίνηµα αλληλεγγύης, θα διασφαλίσει
ότι τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο αυτά θα τηρούνται ακριβώς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Γιώργο Καµίνη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να εκφράσω κι εγώ τη λύπη µου για την απώλεια αυτής της
µεγάλης φυσιογνωµίας και τα συλλυπητήριά µου στην οικογένειά
του και να θυµίσω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γεννηθεί στη
Χίο, στην πατρίδα τη δική µου και του κυρίου Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα έρχεται σε µία κρίσιµη στιγµή. Αυτή την εποχή συζητείται
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο σχέδιο για το άσυλο
και τη µετανάστευση, που θα αποτελέσει το ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για τα επόµενα χρόνια και κατ’ επέκταση θα επηρεάσει αποφασιστικά και τις τύχες της χώρας µας που βρίσκεται
στην πρώτη γραµµή υποδοχής.
Μετά από τρεις αλλεπάλληλες προσφυγικές κρίσεις, στο Αιγαίο εκείνη του 2015 και η ηπιότερη που ακολούθησε το 2019
αλλά και στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, έχουµε πια συνειδητοποιήσει σε αυτή τη χώρα ότι το προσφυγικό ζήτηµα γνωρίζει
περιόδους ύφεσης και έξαρσης. Σήµερα ζούµε την ύφεση. Οι
ροές από το Αιγαίο και τον Έβρο έχουν ριζικά µειωθεί.
Μειωµένες όµως δυστυχώς παραµένουν και οι επιστροφές και
οι απελάσεις παράτυπων µεταναστών. Ο κ. Μηταράκης, όταν µας
παραθέτει τους σχετικούς αριθµούς, αποσιωπά το γεγονός ότι
το 80% των ατόµων που εγκαταλείπουν τη χώρα είναι Αλβανοί
υπήκοοι και όχι αυτοί που έχουν µπει από τα ανατολικά µας σύνορα. Κι εδώ βρίσκεται η πρώτη συγκάλυψη.
Το δεύτερο στοιχείο, που επιµελώς αποσιωπά ο κύριος Υπουργός, είναι το γεγονός ότι στην επόµενη κρίση που θα προκαλέσει
ο Ερντογάν οι στρατιές των δυστυχισµένων που θα διασχίσουν
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τη θάλασσα, θα παραµείνουν εγκλωβισµένες στα νησιά. Για τον
λόγο αυτό προετοιµάζει και τις θηριώδεις δοµές που θα τους
υποδεχθούν. Παραπλανά τους νησιώτες µε τους χαµηλούς αριθµούς φιλοξενίας, τη στιγµή που δεσµεύει, ούτε λίγο ούτε πολύ,
διακόσια στρέµµατα στην περιοχή «Θόλος» της Χίου. Και επειδή
βεβαίως οι Χιώτες δεν είναι αφελείς, έχει καταφέρει να τους
στρέψει όλους εναντίον του.
Τρίτη παραπλάνηση, αυτή αφορά τους κατοίκους του Έβρου.
Με µια απλή διάταξη στο άρθρο 29 του παρόντος νοµοσχεδίου
οι κλειστές ελεγχόµενες δοµές νήσων, όπως ήταν µέχρι τώρα,
µετατρέπονται σε σκέτο «κλειστές ελεγχόµενες δοµές». Το «νήσων» ως διά µαγείας εξαφανίστηκε, προκειµένου χωρίς να το µυριστεί κανείς, να µπορεί πια να δηµιουργηθεί δοµή και στα χερσαία σύνορα µε την Τουρκία. Με άλλα λόγια η δοµή που υπάρχει
σήµερα στο φυλάκιο Έβρου κάλλιστα µπορεί αύριο να µετατραπεί σε δοµή που θα φιλοξενεί ανθρώπους για µήνες ή ακόµη και
για χρόνια.
Αυτό ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας το έχει πάρει είδηση;
Δηλαδή σήµερα ουσιαστικά εισηγείται εκ µέρους της Κυβέρνησης τη δηµιουργία κλειστών ελεγχόµενων δοµών στον Έβρο; Κι
αν το γνωρίζει, το έχει πει στους συντοπίτες του;
Η τέταρτη παραπλάνηση αφορά την ευρύτερη κοινή γνώµη.
Πιστεύει άραγε κανείς ότι η µετατροπή κάποιων διατάξεων προς
το αυστηρότερον σε βάρος των µεταναστών θα λύσει το πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα; Έρχεστε και
συντοµεύετε κάποιες προθεσµίες και βάζετε διαδικαστικά εµπόδια. Μα δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν;
Τριάντα χρόνια τώρα η ελληνική πολιτεία προσποιείται ότι
δήθεν εάν συντµήσει, παραδείγµατος χάριν, την προθεσµία για
την ανανέωση της άδειας διαµονής του αλλοδαπού και αυτός
χάσει την προθεσµία, τότε καθίσταται παράνοµος και έτσι θα
υποχρεωθεί να αναχωρήσει από τη χώρα. Κούνια που µας κούναγε! Σοβαρά, έχετε δει πολλούς να φεύγουν έτσι; Εγώ πάντως
όχι.
Παραπλανάτε την κοινή γνώµη και βαδίζετε ακριβώς πάνω στα
χνάρια της αποτυχηµένης µεταναστευτικής πολιτικής -αν µπορεί
κανείς να την πει έτσι- του ελληνικού κράτους στις δεκαετίες 90
και 2000, την εποχή δηλαδή που οι προϋποθέσεις για τη νοµιµοποίηση αλλοδαπών γίνονταν όλο και πιο αυστηρές από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, µε συνέπεια να εκπίπτουν
διαρκώς της νοµιµότητας αλλοδαποί, χωρίς όµως και να αποχωρούν από τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό τι καταφέρατε; Να δείχνουµε στην κοινή γνώµη ότι είµαστε αυστηροί στα θέµατα της
µετανάστευσης, αλλά το µόνο αποτέλεσµα ήταν να µετατρέπουµε τους νόµιµους σε παράνοµους. Δηµιουργήσαµε έτσι
στρατιές ανθρώπων χωρίς χαρτιά, που όµως παρέµεναν ή παραµένουν στη χώρα σε ένα καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας, µε
αποτέλεσµα να ανθεί η αδήλωτη εργασία, η εγκληµατικότητα, η
εκµετάλλευση και βεβαίως η κάθε είδους διαφθορά, όπως συµβαίνει σε κάθε περίπτωση όπου οι κανόνες του παιχνιδιού είναι
θολοί ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν.
Γιατί προχτές στην επιτροπή ακούσαµε από τα χείλη του προέδρου των εργαζοµένων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις ότι
αυτές είναι υποστελεχωµένες µε συνέπεια να αδυνατούν να
εφαρµόσουν τις συντµήσεις των προθεσµιών που εσείς οι ίδιοι
θεσπίζετε. Έτσι όµως δηµιουργείται µια γκρίζα πραγµατικότητα,
ένα καθεστώς ή ηµιπαρανοµίας ή µη νοµιµότητας -πείτε το όπως
θέλετε- στο οποίο ευδοκιµούν η µαύρη αγορά εργασίας και η
διαφθορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα όσα είπα συµβαίνουν γιατί
η χώρα µας έχει παραδώσει τα δύο κλειδιά του µεταναστευτικού
προσφυγικού. Το πρώτο κλειδί το έχει παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα µέσω του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη µετανάστευση και το άσυλο -το οποίο τελεί υπό διαπραγµάτευση-,
αλλά οι εταίροι µας το έχουν καταστήσει σαφές, να ξεχάσουµε
κάθε ιδέα για µετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί θα παραµείνουν εσαεί στην Ελλάδα είτε
αναγνωριστούν ως πρόσφυγες είτε όχι, γιατί ακόµα κι αν δεν πάρουν άσυλο, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη χώρα σε ένα
ορατό µέλλον.
Η Τουρκία αρνείται να τους δεχθεί. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Την πρόγευση την πήραµε προχθές µε το Αφγανιστάν
στο Συµβούλιο Υπουργών. Η Τουρκία κρατά το δεύτερο κλειδί,
αφού µέσω της κοινής δήλωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών προς τη χώρα, άρα
και τον έλεγχο των επιστροφών στα νησιά. Έτσι η Τουρκία εκβιάζει διαρκώς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τη χώρα µας την εκβιάζει µε τον γεωγραφικό περιορισµό, αφού η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει στο σηµείο αυτό την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβίζοντας τους πάντες στα νησιά.
Η χώρα µας, λοιπόν, είναι πιασµένη σε µια µέγγενη, µε τη µια
λαβίδα µας σφίγγει η Ευρώπη που δεν θέλει κανέναν, από την
άλλη η Τουρκία που αν µπορούσε θα έστελνε τους πάντες. Εµείς
τι κάνουµε; Αντί να παλέψουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µαζί µε
τις άλλες χώρες πρώτης υποδοχής για να πετύχουµε την αλλαγή
της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας και την
αναθεώρηση του Κανονισµού του Δουβλίνου, προσπαθούµε να
κοροϊδέψουµε τους κουτόφραγκους.
Πέµπτη απόπειρα παραπλάνησης. Προχθές ο κ. Μηταράκης
µας έλεγε µε υπερηφάνεια ότι εγκατέλειψαν την Ελλάδα είκοσι
πέντε χιλιάδες αλλοδαποί µε προορισµό τη Γερµανία και ότι δεν
πρόκειται να επιστρέψουν. Αποσιώπησε το γεγονός ότι είναι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, όπως παραδέχθηκε την εποµένη η κ.
Βούλτεψη. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί απλώς
να ταξιδέψουν µε τρίµηνη βίζα µπορούν σε ευρωπαϊκή χώρα και
µετά οφείλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πολλοί βεβαίως
παρανόµως υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση ασύλου στη ξένη
χώρα και µέχρι στιγµής κάποιες αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές από
τα γερµανικά δικαστήρια µε το ταπεινωτικό για τη χώρα σκεπτικό
ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ενταξιακή πολιτική.
Δεν υπάρχει, όµως, καµµία απολύτως εγγύηση ότι στην επόµενη προσφυγική κρίση τα γερµανικά δικαστήρια θα συνεχίσουν
µε αυτήν τη νοµολογία. Άλλωστε εδώ και κάποιους µήνες έχουµε
την κ. Βούλτεψη Υφυπουργό αρµόδια για τα θέµατα κοινωνικής
ένταξης των αναγνωρισµένων προσφύγων, η οποία µας ανακοίνωσε ότι οσονούπω αρχίζουν και τα προγράµµατα ένταξης. Άρα
κοντός ψαλµός αλληλούια. Αυτοί που έφυγαν θα επιστρέψουν.
Εδώ, λοιπόν, οφείλουµε να επισηµάνουµε κάτι πολύ πιο σοβαρό από τις λογιστικές αλχηµείες µε τους αριθµούς που διαρκώς -και βεβαίως και σήµερα θα το πράξει- βγάζει από το µανίκι
του ο κύριος Υπουργός. Το πρόβληµα δεν είναι αν κάποιες χιλιάδες αναγνωρισµένοι πρόσφυγες εγκαταλείπουν παράνοµα τη
χώρα µε τη σιωπηρή συνενοχή της Κυβέρνησης, γιατί αυτή τη
συνενοχή υπαινίσσονται σε κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γερµανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο και η Ελβετία ως χώρα του Σένγκεν. Ο κ. Μηταράκης,
όταν έθεσα προχτές το πρόβληµα στην Επιτροπή, µε ειρωνεύτηκε, λέγοντας: «Κύριε Καµίνη, σαν να σας λείπουν, σαν να θέλετε να γυρίσουν πίσω».
Εµένα το πρόβληµά µου δεν είναι αυτό, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Είναι το ζήτηµα ότι εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία της
χώρας, γιατί οι Υπουργοί των χωρών που ανέφερα µας λένε ότι
στην ουσία ο κ. Μηταράκης συνεχίζει την πολιτική µιας προκατόχου του, της κ. Τασίας Χριστοδουλοπούλου. Τη θυµάστε;
Κατά σατανική σύµπτωση εγώ ήµουν τότε που ως δήµαρχος
τη ρώτησα σε συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος «πού πάνε οι αλλοδαποί;», όταν µας έλεγε ότι φεύγουν. Μου
απάντησε «εξαφανίζονται».
Με αυτά, λοιπόν, τα υπουργικά καµώµατα µάς φόρτωσαν το
προσφυγικό οι ευρωπαίοι εταίροι τότε και βεβαίως εφόσον συνεχίζουµε έτσι δεν έχουν κανένα λόγο να αλλάξουν πολιτική. Βλέπουν τον σηµερινό Υπουργό να έχει την ίδια στάση, να κάνει κι
αυτός πως κοιτάει αλλού. Λες και οι ευρωπαίοι είναι το κουτόφραγκοι που µπορούµε να τους εξαπατούµε µε κατεργαριές.
Το είπα και στην αρχή της οµιλίας µου. Το προσφυγικό θα γνωρίσει και άλλες φάσεις έξαρσης και τότε θα πρέπει πραγµατικά
πάλι να διαπραγµατευτούµε. Αλλά δυστυχώς η αξιοπιστία µας
τότε στην Ευρώπη θα είναι µηδενική, όπως ακριβώς ήταν και η
αξιοπιστία της προκατόχου του κ. Μηταράκη. Ας µην βαυκαλίζεται, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός µε τη σηµερινή ύφεση του προσφυγικού γιατί αύριο όταν θα ξεσπάσει η νέα κρίση δεν θα
βρίσκει συνοµιλητή στην Ευρώπη. Οι ισχυρές χώρες, όπως η
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Γαλλία και η Γερµανία θα του έχουν γυρίσει την πλάτη, όπως του
τη γύρισαν προχτές στις Βρυξέλλες µε τη µίνι κρίση του Αφγανιστάν που επικρέµαται των κεφαλών µας. Αλλά τότε πια στη µεγάλη κρίση που θα ενσκήψει δεν θα µπορεί να παραπλανήσει
κανέναν, ούτε τους κατοίκους των νησιών, ούτε αυτούς του
Έβρου, ούτε το πανελλήνιο, ούτε τους Ευρωπαίους εταίρους.
Ο κ. Μηταράκης κάποια στιγµή δεν θα είναι πια Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Όµως οι νησιώτες και οι κάτοικοι του
Έβρου θα συνεχίσουν να ζουν στις πατρίδες τους και να υφίστανται τις συνέπειες της δικής του απρονοησίας και επιπολαιότητας. Κυρίως όµως της φυγοµαχίας της χώρας µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα µεγάλα κεφάλαια της πολιτικής δεν κρινόµαστε µε τα ευκαιριακά
µέτρα της τρέχουσας συγκυρίας αλλά µε τις µακρόπνοες προοπτικές που διασφαλίζουµε στα εθνικά µας συµφέροντα.
Θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ Καµίνη και για τον χρόνο.
Θα συνεχίσουµε τώρα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
µε την κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θεωρούµε καθόλου τυχαίο ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται
για ψήφιση στη δεδοµένη χρονική συγκυρία. Η ίδια η κατάθεσή
του, το περιεχόµενο αλλά και η επιχειρηµατολογία που το συνοδεύουν επιβεβαιώνουν ότι υπηρετεί ποικίλες στοχεύσεις. Πρώτα
από όλα επιβεβαιώνουν ότι οι συνεχείς πανηγυρισµοί της Κυβέρνησης και του κυρίου Υπουργού όλη την προηγούµενη περίοδο
για τη µείωση του αριθµού των προσφύγων και µεταναστών στα
νησιά αλλά και των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών συνολικά ήταν σκόπιµα παραπλανητική. Ο βασικός στόχος ήταν να
κρύψουν τους πραγµατικούς λόγους γι’ αυτή τη µείωση όπως
ήταν και το ίδιο το ξέσπασµα της πανδηµίας, ένταση της καταστολής στα σύνορα κ.α.. Και όλα αυτά ενώ γνωρίζετε πολύ καλά
ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι εύθραυστες, ότι η όξυνση των ανταγωνισµών, η υλοποίηση των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών
στους οποίους συµµετέχει και η Ελλάδα, οι νέες προετοιµασµένες επεµβάσεις θα σηµατοδοτήσουν σφοδρή αύξηση των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών. Έρχονται, λοιπόν, οι ίδιες
οι εξελίξεις του Αφγανιστάν να σας διαψεύσουν και να αποδείξουν αυτό ακριβώς που όλοι σας θέλετε να κρύψετε ότι οι πρόσφυγες είναι τα θύµατα των πολέµων και των επεµβάσεων που
και οι ίδιοι δηµιουργείτε. Γι’ αυτό και λαµβάνετε από τώρα µέτρα
άγριας καταστολής που παραβιάζουν ακόµη και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.
Τώρα, λοιπόν, σηκώνει η Κυβέρνηση τους τόνους ότι δεν θα
ζήσουµε ότι ζήσαµε το 2015 µε τις µεγάλες προσφυγικές ροές.
Δεν κάνετε όµως τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνετε και µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο τον υποκριτικό και βάρβαρο χαρακτήρα
της πολιτικής της κυβέρνησής σας αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο προσφυγικό και µεταναστευτικό ζήτηµα. Πολιτική
βέβαια που στήριξαν και ακολούθησαν και όλες οι άλλες κυβερνήσεις.
Οι σηµαντικές ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπογραφή του νέου συµφώνου για τη µετανάστευση και το άσυλο αφορούν µόνο στον
επιµερισµό των βαρών ανάµεσα στα κράτη µέλη. Γι’ αυτό τσακώνονται και όχι για την ίδια την απάνθρωπη και την αντιδραστική
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία υλοποιούν. Το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί στην πραγµατικότητα υλοποίηση της στρατηγικής του νέου συµφώνου. Η Ελλάδα παραµένει πιστή στις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις που πηγάζουν από το
Δουβλίνο Ι και ΙΙ σε ρόλο χωροφύλακα, εγκλωβίζοντας χιλιάδες
ξεριζωµένους στη χώρα και στις νέες υπερδοµές φυλακές στα
νησιά. Μάλιστα, η ίδια η πρόβλεψη στο άρθρο 28 του νοµοσχεδίου για τη δηµιουργία των κλειστών ελεγχόµενων δοµών, µέσα
στις οποίες θα λειτουργούν και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης,
αποτελεί την ίδια την οµολογία της πολιτικής του εγκλωβισµού,
µετατρέποντας τελικά σε λόγια του αέρα τα µεγάλα λόγια προς
τους νησιώτες τους οποίους καταδικάζετε να είναι οι µόνιµοι δεσµοφύλακες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης.
Τέλος, επιβεβαιώνει µε τον πιο αδιαµφισβήτητο τρόπο τα όρια
της αστικής σας δηµοκρατίας του λεγόµενου κράτους δικαίου.
Επιβεβαιώνεται ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των όποιων εγγυήσεων έχουν αποµείνει για την προστασία των λαϊκών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Βασικές αρχές για την προστασία των
προσφύγων και µεταναστών παραβιάζονται κατάφορα ακόµα και
αυτές που περιλαµβάνονται στις διεθνείς συµβάσεις και στις
ίδιες τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η Συνθήκη της Γενεύης που διαµορφώθηκε σε συνθήκες ενός
καλύτερου διεθνούς συσχετισµού για τους λαούς, µε την αποφασιστική συµβολή βέβαια του σοσιαλιστικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης, κατακρηµνίζεται συστηµατικά όλα τα προηγούµενα χρόνια. Βέβαια, εµβληµατική καταστρατήγησή της είναι και
η ίδια η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία, το
ίδιο αντιδραστικό κατασκεύασµα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας που φέρουν την υπογραφή και της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά στην ουσία απολαµβάνουν και τη
στήριξη όλων σας. Εποµένως, τα κροκοδείλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα αλλά και του Κινήµατος Αλλαγής είναι τουλάχιστον
προκλητικά ενώ ακόµα πιο προκλητικό και επικίνδυνο είναι το κάλεσµα του για ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιµετώπισης των
αναµενόµενων νέων ροών από το Αφγανιστάν.
Η αντιµεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
άλλωστε περιγράφετε χαρακτηριστικά στην τελευταία απαράδεκτη απόφαση του συµβουλίου εξωτερικών υποθέσεων περιλαµβάνει µόνο την καταστολή, τον εγκλωβισµό, την ενίσχυση της
FRONTEX στο όνοµα της προστασίας των συνόρων, αφήνοντας
τελικά έκθετους όσους συστηµατικά καλλιεργούν αυταπάτες για
τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρέφουν προσδοκίες για
την έκφραση της περιβόητης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι
µάλιστα αποκαλυπτικό, όπως φάνηκε και στη σχετική ακρόαση
των φορέων, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δέχεται σφοδρή
κριτική από πληθώρα φορέων. Φυσικά αποδεικνύεται και για
άλλη µια φορά ο διακοσµητικός ρόλος των λεγόµενων δικών σας
θεσµικών αντιβάρων, το κατ’ επίφαση δηµοκρατικό περιτύλιγµα
και η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών για την κριτική των
οποίων ακόµη και σε εξόφθαλµες περιπτώσεις απλά αδιαφορείτε
όταν έρχεται σε αντίθεση µε την αντιδραστική σας πολιτική.
Όλοι, λοιπόν, και ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και άλλοι, όχι µόνο η
κριτική που έκανε το ΚΚΕ, επικρίνουν και υπογραµµίζουν ως
προς τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου ότι η πρακτική που ακολουθείτε στα σύνορα απέναντι σε πρόσφυγες και
µετανάστες είναι αντίθετη σε κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου
για την προστασία τους.
Κατ’ αρχάς, σταµατήστε επιτέλους τις λαθροχειρίες, την επιχειρηµατολογία για τους παράνοµα ή παράτυπα εισερχόµενους,
όπως λέτε, που λίγο απέχει βέβαια από την παλιότερη άθλια ορολογία περί λαθροµεταναστών και εισβολέων. Οι πρόσφυγες φτάνουν στα σύνορα κατατρεγµένοι, χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα,
τα οποία δεν µπορούν να εξασφαλίσουν κατά τη φυγή τους. Η
έλλειψη αυτή, η αποδιδόµενη δηλαδή αυτή παρατυπία, προκύπτει και από την ίδια την πραγµατικότητα, περιγράφεται στην ίδια
τη συνθήκη της Γενεύης και συνδέεται ακριβώς µε αυτή την προσφυγική ιδιότητα. Εποµένως, όσοι φτάνουν στα σύνορα πρέπει
πρώτα να περνούν από τη διαδικασία της υποδοχής και της ταυτοποίησης, να ασκούν το δικαίωµά τους να καταθέσουν αίτηση
διεθνούς προστασίας και να τους παρέχονται εκεί όλοι οι όροι
και οι δυνατότητες για να ασκήσουν το δικαίωµα αυτό, όπως
διερµηνεία, ενηµέρωση, νοµική βοήθεια και άλλα.
Κάτι τέτοιο, όµως, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί συλλαµβάνονται, κρατούνται και στη συνέχεια απειλούνται µε απέλαση. Τελικά η διάκριση ανάµεσα στη διαδικασία της απέλασης και της
επιστροφής, όχι τυχαία, έχει καταντήσει άσκηση για δύσκολους
λύτες, ακόµα και για τους νοµικούς. Συνεχίζει δηλαδή να δηµιουργεί σκόπιµα µια γκρίζα ζώνη όπου εκεί ευνοείται η εφαρµογή
της καταστολής.
Παρά, λοιπόν, τις εξαγγελίες, καµµία αποσαφήνιση δεν επιτυγχάνεται στο νοµοσχέδιο. Το αντίθετο προκύπτει και από τα
άρθρα 1 και 22. Η σύγχυση ανάµεσα στις δύο διαδικασίες, τα
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δύο παράλληλα καθεστώτα, όπως λέγεται, επιχειρούν να αποκρύψουν στην πραγµατικότητα την παραπάνω άθλια πρακτική,
τις βίαιες επαναπροωθήσεις και την καταστολή στα σύνορα.
Υπογραµµίζουµε για πολλοστή φορά ότι η προστασία των συνόρων καµµία σχέση δεν έχει µε την προστασία των δικαιωµάτων
αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι εισβολείς ούτε απειλούν τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας. Αυτά τα κυριαρχικά δικαιώµατα απειλούνται και εκχωρούνται µε τη δική σας πολιτική, όπως
αποδεικνύεται και µε την αυθαίρετη ανάθεση φύλαξης των συνόρων στο διακρατικό στρατιωτικό κατασταλτικών µηχανισµών
της FRONTEX. Οι διακηρύξεις, λοιπόν, για τον σεβασµό της
αρχής της µη επαναπροώθησης και εξειδίκευσής της στο άρθρο
4, τελικά, φτάνουν να προκαλούν, αφού καµµία πειστική απάντηση δεν έχετε δώσει στις πάµπολλες καταγγελίες που συζητούνται ακόµα και σε επίσηµα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βγάζουν µάτι οι αλχηµείες µε τους αριθµούς και τα στοιχεία ανάµεσα στις διασώσεις και τις αφίξεις, τον αριθµό των διαµενόντων
στις δοµές, τις απελάσεις και τις επιστροφές.
Γι' αυτό και είναι απαράδεκτη και η ρύθµιση του άρθρου 40
για την ποινικοποίηση της θαλάσσιας διάσωσης. Ξέρετε πολύ
καλά ότι η θέση του ΚΚΕ είναι σταθερή και κρυστάλλινη. Ζητάµε
την απεµπλοκή των κάθε είδους ΜΚΟ και των ιδιωτών από τα ζητήµατα που αφορούν την προστασία προσφύγων και µεταναστών. Αυτά ανήκουν και πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην
ευθύνη του κράτους. Είναι, όµως, η δική σας πολιτική, όπως και
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αντίθετη σε αυτό.
Είναι άλλο, όµως, αυτό και άλλο η ποινικοποίηση και η επιβολή
προστίµων σε τόσο ευαίσθητα ζητήµατα, όπως προβλέπονται
στο άρθρο αυτό, δηλαδή στην προστασία και στη διάσωση της
ανθρώπινης ζωής. Είναι απαράδεκτη. Δεν στοχεύει στην ασφαλή
διάσωση και τον έλεγχο των σχετικών επιχειρήσεων, όπως λέτε.
Τελικά, παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας και
στο τέλος θα στραφεί και σε βάρος των εργαζοµένων σε µη κυβερνητικές οργανώσεις που και οι ίδιοι βρίσκονται πολλές φορές
αντιµέτωποι µε την εργασιακή εκµετάλλευση, την απλήρωτη δουλειά και την καταπάτηση των δικαιωµάτων τους και καµµία
σχέση, βέβαια, δεν έχουν µε άλλα σχέδια που εξελίσσονται από
τις διοικήσεις.
Το ίδιο απαράδεκτη και απάνθρωπη είναι και η ρύθµιση για τη
χορήγηση της δυνατότητας για λήψη άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους µόνο µία φορά. Αλήθεια, τι θα γίνει µε ανθρώπους των οποίων η σχετική άδεια έχει λήξει ή θα λήξει; Είναι
άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για δεκαετίες
ολόκληρες. Απλά θα τους αφήσετε στο έλεος ενός καθεστώτος
παρανοµίας χωρίς χαρτιά, ευάλωτους στην πιο στυγνή εκµετάλλευση;
Ακόµα χειρότερη είναι και αυτή η κατάργηση της δυνατότητας
των αρµόδιων επιτροπών προσφυγών να χορηγούν την βεβαίωση
της µη αποµάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία
πλέον ανατίθεται στην αστυνοµία. Η σχετική ρύθµιση σηµατοδοτεί απόλυτα και την ενίσχυση του κατασταλτικού χαρακτήρα της
πολιτικής σας.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να έρθουν και µια σειρά ρυθµίσεις που αφορούν συντµήσεις προθεσµιών, σε µια λογική όχι της
γρηγορότερης ικανοποίησης ή της πιο ουσιαστικής εξέτασης
αυτών των αιτηµάτων, αλλά του ξεσκαρταρίσµατος µε fast track
διαδικασίες που είναι σχεδόν βέβαιο, µε δεδοµένη την υποστελέχωση και τα προβλήµατα που υπάρχουν στις υπηρεσίες, ότι
θα οδηγούν σε σωρηδόν απορρίψεις και παραβιάσεις ουσιαστικών τους δικαιωµάτων.
Οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν συντµήσεις των
κάθε είδους σχετικών προθεσµιών -ιδίως αυτών που αφορούν τα
στάδια, για παράδειγµα, της µείωσης της δυνατότητας παράτασης του χρόνου για την οικειοθελή αναχώρηση στις εκατόν είκοσι ηµέρες, από τον ένα χρόνο που ήταν µέχρι σήµερα- µπορεί
να δηµιουργήσει πολύ σκληρά και ανεπιεική αποτελέσµατα,
ιδίως, για οικογένειες µε παιδιά που φοιτούν στο σχολείο και δεν
τους δίνεται η δυνατότητα ούτε καν της ολοκλήρωσης του σχολικού έτους. Μάλιστα, εισάγετε και νέες επικίνδυνες διατάξεις
που καταστρατηγούν βασικές ασφαλιστικές δικλείδες, που υπο-
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τίθεται ότι προστατεύονται από το Αστικό Δίκαιο, όπως για παράδειγµα η καθιέρωση της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης για
παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης, επιτρέποντας στις αρµόδιες αρχές, ουσιαστικά, να µην απαντούν στη
σχετική αίτηση και στην πραγµατικότητα να τους απαλλάσσουν
και από το καθήκον να την εξετάζουν καν, πολύ περισσότερο
όταν ακόµα και η ίδια η έννοια της οικειοθελούς αναχώρησης
έχει πολλαπλώς κριθεί ως προβληµατική. Ακόµα και ο Συνήγορος
του Πολίτη σηµειώνει τις επιφυλάξεις του κατά πόσον αυτή η επιστροφή είναι πράγµατι οικειοθελής και η αναχώρηση είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, δεδοµένου µάλιστα των επαχθών
συνεπειών της µη συγκατάθεσης του επιστρεφοµένου στην αποµάκρυνση.
Ο πυρήνας, λοιπόν, του νοµοσχεδίου, όπως διαφηµίζετε, είναι
η αυστηροποίηση των διαδικασιών της απέλασης και της επιστροφής. Αυτό, πράγµατι, επιτυγχάνεται σε έναν βαθµό, αλλά
δεν λέτε τελικά µε ποιο αποτέλεσµα. Χαρακτηριστική έκφραση
αυτής της αυστηροποίησης είναι η σύντµηση των κάθε είδους
προθεσµιών για την άσκηση δικαιωµάτων, η επιβολή νέων παραβόλων, η µείωση του χρόνου για τη λεγόµενη οικειοθελή αναχώρηση, που τελικά µόνο οικειοθελής δεν είναι.
Στο σηµείο αυτό, να πούµε ότι εµείς από θέση αρχής είµαστε
αντίθετοι στις συντµήσεις προθεσµιών για την άσκηση δικονοµικών και άλλων δικαιωµάτων, ιδιαίτερα µάλιστα όταν πρόκειται
για το πιο ευάλωτο τµήµα ανθρώπων, χωρίς πρόσβαση σε διερµηνεία, επαρκή ενηµέρωση, την αναγκαία νοµική συνδροµή,
χωρίς εισόδηµα και πόρους για τη διαβίωσή τους. Όµως, το πιο
σηµαντικό που τελικά αποκρύπτετε συνειδητά είναι ότι η σύντµηση αυτή δεν θα φέρει αυτόµατα και τη δυνατότητα της, επιδιωκόµενης από µέρους σας, απέλασης και επιστροφής.
Αµφισβητείτε ότι από τον Μάρτιο του 2020 έχουν παγώσει και
οι ίδιες οι διαδικασίες επιστροφής στην Τουρκία;
Τελικά, το µόνο αποτέλεσµα που φέρνει η σύντµηση αυτή είναι
τον πιο γρήγορο εγκλωβισµό αυτών των ανθρώπων είτε κρατούµενοι στα αστυνοµικά τµήµατα και τις νέες δοµές που φτιάχνετε
στα νησιά είτε παράνοµοι χωρίς έγγραφα σε καθεστώς καθηµερινού τρόµου και ανασφάλειας, ευάλωτοι στην πιο άγρια εκµετάλλευση, χωρίς κανένα δικαίωµα.
Εµείς απαιτούµε εδώ και τώρα, σε σύγκρουση µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων αστικών κυβερνήσεων, να προχωρήσουν οι διαδικασίες ασύλου στις χώρες του
πραγµατικού προορισµού των προσφύγων και όχι να εγκλωβίζονται στις χώρες της πρώτης υποδοχής, χωρίς απελάσεις, χωρίς υπερδοµές - φυλακές, µε παράλληλη διασφάλιση όλων των
δικαιωµάτων τους για αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια. Να προστατευτούν όλα τα δικαιώµατα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη χώρα για χρόνια ολόκληρα,
όπως και των οικογενειών τους και των ανήλικων παιδιών, να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για τη νόµιµη παραµονή τους.
Τελικά, αυτό που κάνει πιο εµφανή τον άδικο και ταξικό, τελικά,
χαρακτήρα του νοµοσχεδίου είναι η άστοχη -για να µην πω εξαιρετικά προκλητική- επιλογή σας να συµπεριλάβετε στο ίδιο νοµοσχέδιο, που εντείνει από τη µια την καταστολή και τον κατατρεγµό των ξεριζωµένων από ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, τις διατάξεις για τη διευκόλυνση των λεγόµενων golden visa για τους
µεγαλοεπενδυτές και τους «ψηφιακούς νοµάδες» µε το µηνιαίο
εισόδηµα των 3.500 ευρώ.
Τελικά, η σύγχρονη Ελλάδα και τα διάσηµα ελληνικά νησιά
προσφέρουν νέες κλειστές ελεγχόµενες δοµές, φυλακές κολαστήρια για τα θύµατα των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων από τη
µια και από την άλλη ένα όµορφο θέρετρο για τους περιπλανώµενους κοσµοπολίτες της νέας ψηφιακής εποχής.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο, ενώ βέβαια φυσικά και θα ψηφίσουµε τις ελάχιστες θετικές ρυθµίσεις, όπως ο προσωρινός αριθµός ασφάλισης
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Αποτελούν όµως, στην πραγµατικότητα σταγόνα στον ωκεανό και δεν αλλάζουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσω στη δευτερολογία µου. Θα θέλαµε να ενηµερωθούµε, γιατί για παράδειγµα για την τροπολογία
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που αφορά τη νοµιµοποίηση δαπανών. Φυσικά και δεν έχουµε
αντίρρηση για εργασίες που έχουν γίνει άνθρωποι που έχουν εργαστεί να πληρωθούν. Όµως, δεν µπορεί να συνεχίζεται χωρίς
έλεγχο η νοµιµοποίηση εκ των υστέρων και µάλιστα σε δαπάνες
κατά παρέκκλιση, που αφήνουν τέλος πάντων και διάφορα ερωτήµατα για το πώς διαχειρίζονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Αντώνιο Μυλωνάκη από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανονικά σήµερα η Ελληνική Λύση θα πρέπει να υπερηφανεύεται, γιατί όλα
σχεδόν τα κόµµατα πλην του ΚΚΕ -µε µία εξαίρεση βέβαια και
αυτό για τις ΜΚΟ- έρχονται στην αντίληψή µας και σε αυτά τα
οποία σας είχαµε πει, κύριε Υπουργέ, από την πρώτη µέρα που
µπήκαµε στη Βουλή.
Δύο χρόνια τώρα προσπαθούµε να πείσουµε το ελληνικό Κοινοβούλιο –γιατί ο ελληνικός λαός έχει πειστεί- ότι ο ν.4636/2019,
ο οποίος ήρθε για να διορθώσει τα κακώς κείµενα υποτίθεται του
κακώς ιδεολογικού ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε τους παράνοµους
µετανάστες και γέµισε τη χώρα µας και οι οποίοι έπρεπε να
έχουν φύγει και δεν έπρεπε να έχουν έρθει, δεν θα αποδώσει.
Αναγκαστήκατε άλλες τέσσερις φορές να φέρετε νοµοσχέδια.
«Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών
τρίτων χωρών». Και σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Ποια είναι η αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών;
Ακούστε, το παραµύθι έχει κοντά ποδάρια. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές το ψέµα, το είχε καταλάβει ο άλλος. Δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα. Νοµίζω ότι έγινε κατανοητό από όλες τις
πτέρυγες, οι οποίες µίλησαν.
Ο κ. Μητσοτάκης µιλώντας προχθές στον κ. Σασόλι -θυµίζω
στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- του είπε «Νταβίντ,
εγώ δεν συµφωνώ µαζί σου, διότι πλέον η Ελλάδα δεν µπορεί να
ζήσει το καθεστώς του 2015».
Βλέπετε λοιπόν, ότι από το 2019 µέχρι σήµερα έχετε κάνει
τούµπα και έχετε έρθει στα λόγια της Ελληνικής Λύσης. Γιατί
όταν λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας, όπως και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι «τέλος, κόβω
την παράνοµη µετανάστευση», πρέπει να µας πει και το πώς. Το
πώς είναι το πρόβληµα. Διότι στα λόγια όλοι καλοί είµαστε, κύριε
Υπουργέ.
Ξέρετε, βλέπουµε τη διαρροή των ψηφοφόρων σας προς την
Ελληνική Λύση. Όσα έχουµε πει έχουν βγει και στην οικονοµία
και στα κοινωνικά θέµατα, στον τοµέα της υγείας, στον τοµέα
της παιδείας, στον τοµέα της εθνικής άµυνας. Έρχεται ο κόσµος
στοχευµένα και λέει ότι η Ελληνική Λύση ήταν και είναι το µόνο
κόµµα, το οποίο λέει αυτά τα οποία θέλει να πει µε καθαρό λόγο
και προπάντων λογική.
Πρέπει λοιπόν, ο καθένας από εδώ να έχει το σθένος να πει
και το πώς θα γίνει αυτό το οποίο εµείς σχεδιάζουµε. Αυτό λείπει,
κύριε Υπουργέ, και πρέπει να µας εξηγήσετε το πώς θα γίνει.
Ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση -το είπε και ο κ. Ψυχογιός- να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο σας. Γιατί; Μιλώντας µε τον κ. Σχοινά πριν
από είκοσι περίπου µέρες, ερχόµενοι µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, από τη Σάµο είπε ότι ακόµα
δεν έχει ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο για την µετανάστευση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, τώρα γίνεται. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Να βγει πρώτα το δικό της και να το πάρουµε
τυπωµένο, έτοιµο για να το εφαρµόσουµε και εµείς; Και το δικό
της, ποιο θα είναι; Ποια είναι η λογική δηλαδή, της Ευρώπης, της
ενωµένης Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα; Να γίνει η Ελλάδα
αποθήκη ψυχών, όπως έχει γίνει µέχρι σήµερα; Γιατί όταν σας
είχα ρωτήσει και είχατε πει πως είκοσι πέντε χιλιάδες -το είπε νοµίζω ο κ. Καµίνης ή ο κ. Ψυχογιός- φεύγουν στη Γερµανία, καλώς
απήντησε η κ. Βούλτεψη ότι αυτοί οι άνθρωποι µε καθεστώς
βίζας πηγαίνουν τρεις µήνες και γυρνάνε ξανά. Άρα λοιπόν, δεν
έχουµε µειώσει τους παράνοµους µετανάστες.
Και εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
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Διότι το ψέµα σας έχω πει έχει κοντά ποδάρια. Η Ελλάδα, η ελληνική Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατά 80% τους έχει
δώσει άσυλο. Αυτό θα το καταθέσω στα Πρακτικά, διότι δεν είναι
κάτι δικό µου. Ο κ. Μηταράκης λέει και ξαναλέει ότι η Ελλάδα
σήµερα δεν βιώνει µεταναστευτική κρίση. Δεν µας λέει όµως αν
έχει φύγει και κανένας από αυτούς τους εκατοντάδες, χιλιάδες,
εκατοµµύρια, δεν ξέρει κανένας πόσοι είναι.
Έχω υποβάλει µία ερώτηση, κύριε Υπουργέ και θέλω σαφή
απάντηση, πόσοι ακριβώς µετανάστες υπάρχουν στη χώρα µας,
από ποιες χώρες και πόσοι έχουν πάρει άσυλο. Διότι δεν µπορεί
να λέει η Ευρώπη ότι το 80% των αιτούντων ασύλου έχουν πάρει
άσυλο από την ελληνική Κυβέρνηση και εσείς να λέτε άλλα.
Ανεβάσατε προχθές tweet -και σας ρώτησα και κατά τη διάρκεια των επιτροπών- «βρήκαµε ενενήντα πέντε χιλιάδες άτοµα
στα νησιά και τώρα είναι πέντε». Οι ενενήντα χιλιάδες που είναι;
Οι ενενήντα χιλιάδες έχουν απελαθεί; Έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους; Έχουν φύγει στο εξωτερικό; Και µη µας πείτε ότι
αυτοί οι οποίοι έχουν απελαθεί ή έχουν φύγει είναι τρίτων χωρών.
Γιατί σας το λέµε καθαρά, ότι το 95% από αυτούς είναι άνθρωποι, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς την Αλβανία. Είναι Αλβανοί.
Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία έχετε πει µέχρι τώρα πρέπει να τα
ξεκαθαρίσετε. Ξέρετε, οι Χιώτες -είστε από τη Χίο-, οι νησιώτες
γενικότερα είναι άνθρωποι περήφανοι, ευθυτενείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε την πραγµατικότητα. Γιατί εσείς έχετε µάθει
και στρίβετε διά του αρραβώνος συνεχώς; Ποιος είναι ο λόγος
και δεν λέµε εδώ, µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο την πραγµατικότητα; Αυτό που βιώνει ο Έλληνας.
Έχετε πει ότι δεν έρχονται παράνοµοι µετανάστες. Από τη θάλασσα πράγµατι έχουν µειωθεί, όχι όµως -σας το είπα και προχθές- γιατί εµείς φυλάµε καλύτερα τα σύνορά µας. Προφανώς,
µπορεί να έχει βελτιωθεί, δεν αντιλέγω στο ότι έχει βελτιωθεί η
φύλαξη από τα θαλάσσια σύνορα. Όµως ο πολλαπλασιασµός,
κύριε Υπουργέ, ο οποίος γίνεται από την ξηρά και κυρίως από
τον Έβρο είναι πολλαπλάσιος. Η Τουρκία µε τη Βουλγαρία έχουν
µπει σε µία συµφωνία. Και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός και προς τον Βούλγαρο πρωθυπουργό,
ώστε να σταµατήσει αυτή η συµφωνία µεταξύ Τουρκίας-Βουλγαρίας. Από το τριεθνές µπαίνουν συνεχώς, καθηµερινά διακόσιοι,
τριακόσιοι, τετρακόσιοι παράνοµοι µετανάστες.
Όλα τα sites του Έβρου -τα οποία θα τα καταθέσω- λένε: «Ξέφραγο αµπέλι ο Έβρος». Όλα τα sites. Δεν υπάρχει site που να
µην το λέει. «Ξεκίνησε η εισβολή στον Έβρο». «Εκατοντάδες µετανάστες περνούν τα σύνορα». «Τι κάνει η Κυβέρνηση;». «Βίντεο
σοκ». «Σύλληψη άνδρα που µετέφερε παράνοµα µετανάστες από
την Τουρκία στην Ελλάδα στον Έβρο».
Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κάτοικοι εκεί
της περιοχής, λένε πράγµατα που δεν υπάρχουν; Ή λένε πράγµατα τα οποία τα βλέπουν και τα βιώνουν καθηµερινά;
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που µπαίνουν µε την ανοχή και την
καθοδήγηση των Βουλγάρων από τα βόρεια σύνορά µας πάνε
στην οροσειρά της Ροδόπης και από εκεί στο νοµό Ροδόπης,
Έβρου κ.λπ., πού πηγαίνουν εν συνεχεία; Προφανώς προς τη
Θεσσαλονίκη. Ποιος τους ελέγχει; Κανένας.
Εδώ σας έχω ξαναπεί ότι η αλήθεια δεν κρύβεται. Εάν δείτε
τον πολλαπλασιασµό των παράνοµων µεταναστών ή κατά την
άποψή πλέον της EUROSTAT και των στοιχείων που µας δίνει το
80% αυτών τους έχετε δώσει άσυλο και κυκλοφορούν ελεύθερα.
Αν δείτε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, θα φρίξετε. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που να κυκλοφορεί στην Αχαρνών, στη Λιοσίων, στην Πατησίων. Δεν µιλάω για µετά τις 21:00’. Μετά τις
21:00’ είναι απαγορευµένο και για άντρες πλέον να κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Έλληνας. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ.
Φτιάχνετε δοµές τεράστιες στα νησιά. Γιατί τις φτιάχνετε τις
δοµές τις τεράστιες; Γιατί στη Σάµο και στη Χίο παίρνετε επιπλέον εκτάσεις να φτιάξετε δοµές; Τι συµβαίνει; Τα διακόσια
στρέµµατα επιπλέον για ποιον λόγο; Δεν σας έφτανε η δοµή
αυτή στη Σάµο που πήγαµε τις προάλλες µε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και µας έφυγε το καφάσι; Το είδαµε και τροµάξαµε.
Και µέσα εκεί βέβαια -το λέτε εδώ- θα υπάρχουν κυλικεία, θα
υπάρχουν µαγαζιά, θα υπάρχουν χώροι λατρείας. Λογικό είναι
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αυτό. Δεν ξέρω πόσους χώρους λατρείας θα φτιάξετε, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές θρησκείες και δόγµατα. Θα υπάρχουν
τράπεζες, µια ολόκληρη πολιτεία. Δηλαδή, σε κάθε νησί από τα
πέντε βασικά προγραµµατίζεται να υπάρχει µία κωµόπολης τουλάχιστον πέντε έως δέκα χιλιάδων κατοίκων. Γιατί όποιος πάει
θα καταλάβει ότι δεν είναι η δοµή αυτή για χίλια και για χίλια πεντακόσια άτοµα. Αυτή η δοµή θα χωράει πάνω από πέντε, έξι χιλιάδες κόσµο.
Άρα από τώρα το προγραµµατίζετε. Ξέρετε ότι το πρόβληµα
της αφγανικής κρίσης θα έρθει σε λίγο και θα χτυπάει την πόρτα
µας. Και εσείς τι θα κάνετε; Μαζί µε αυτούς τους ήδη υπάρχοντες εγκλωβισµένους στην πατρίδα µας θα φέρετε και άλλους δεν
ξέρω πόσες χιλιάδες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
είµαστε ξεκάθαροι να µην παραµυθιαζόµαστε µόνοι µας, το είπε
και ο κ. Καµίνης καθαρά, δεν θέλει άλλους µετανάστες στις χώρες της. Τι θα κάνουµε, δηλαδή;
Άκουσα και το ΚΚΕ που λέει ότι πρέπει να µοιραστούν σε όλες
τις χώρες. Μα, αφού δεν θέλει ο άλλος. Σου έχει κλείσει τα σύνορα. Έχει κλείσει, τα έχει κλειδώσει τα σύνορά του. Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ; Τι θα κάνουµε;
Είναι εδώ ένα, ενάµιση εκατοµµύριο, δύο, θα έρθουν άλλα
δύο. Τέσσερα εκατοµµύρια; Και ο ελληνικός λαός τι θα κάνει; Θα
κάθετε να κοιτάει;
Εκτός και εάν πλέον θέλετε να αντικαταστήσετε τους Έλληνες
µε αλλοδαπούς τρίτων χωρών, εάν θέλετε να αλλάξετε τα πάντα,
εάν από έθνος θέλετε να το κάνετε ένα κράτος πολυπολιτισµικό,
το οποίο µπορεί να έρχεται ο καθένας από όπου θέλει χωρίς χαρτιά να δηλώνει ό,τι όνοµα θέλει, ό,τι ηλικία θέλει και να εγκαθίσταται εδώ στην Ελλάδα. Διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ταυτότητες δεν έχουν. Λογικό. Χάνονται. Μπορεί να τις πετάνε. Δεν ξέρω τι κάνουν. Χαρτιά νοµιµοποιητικά δεν µπορεί να πάρουν από
τις χώρες τους. Τι θα γίνει;
Η τροµοκρατία είναι εδώ, όχι στην πατρίδα µας, γενικότερα
στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, φοβάται τροµοκρατικό
χτύπηµα αυτήν τη στιγµή. Το ίδιο κάνει και η Αµερική. Το ίδιο κάνουν και άλλες χώρες. Εµείς θα έχουµε µέσα στη χώρα µας ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζουµε καν;
Γιατί ξέρετε στο άρθρο 1 έχετε προσθέσει ένα εδάφιο -και σας
είχα ρωτήσει κιόλας- το οποίο λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος
στη χώρα όταν για κάποιον υπάρχει υπόνοια για συµµετοχή σε
τροµοκρατικές και εξτρεµιστικές οργανώσεις ή ελλιπής αιτιολογία επίσκεψης στη χώρα ή έλλειψη χρηµατικού ποσού που µπορεί να δικαιολογήσει µέρες παραµονής.
Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή έρχονται αυτοί και τους ρωτάµε: «Είστε µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης;» Έρχεται κανένα
χαρτί το οποίο µας το λέει; Άλλο εάν θα έρθει από την Ιντερπόλ
κανένα χαρτί ότι ο τάδε καταζητείται.
Πώς δηλαδή το βάζετε αυτό; Και θα κοροϊδέψετε ποιον; Τον
εαυτό σας. Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται, λογικά δεν γίνονται.
Γιατί τα κάνετε; Φοβάστε. Αυτό είναι το πρόβληµα το δικό σας,
κύριε Υπουργέ, και θα το πω ευθέως. Γι’ αυτό και εξαντλήσατε
όλο το οπλοστάσιο -κυρίως ο Πρωθυπουργός- στον ανασχηµατισµό, τον δήθεν ανασχηµατισµό που κάνατε µε το δεξιό σας
κοµµάτι. Και τους τρεις Βουλευτές και τον Βορίδη και τον Άδωνι
και τον Πλεύρη τους έχετε πρωτοκλασάτους Υπουργούς. Γιατί
τους κάνατε πρωτοκλασάτους και τους τρεις;
Θα σας πω εγώ γιατί. Διότι φοβάστε τις διαρροές προς την Ελληνική Λύση. Όλες επανακατευθύνονται στοχευµένα στην Ελληνική Λύση. Από την µια κυνηγάει το κράτος τον Βελόπουλο, ρίχνοντας του πρόστιµα συνέχεια και πηγαίνοντας και κάνοντας
ελέγχους στις εταιρίες του για να τον τσακίσει οικονοµικά και
από την άλλη εσείς βάζετε ανάχωµα τους τρεις υποτίθεται του
πατριωτικού χώρου για να ανακόψουν εµάς.
Μα, ο κόσµος έχει καταλάβει πλέον τι συµβαίνει. Δεν πρόκειται
να γίνει αυτό σε καµµία περίπτωση και µετά τις εκλογές θα δείτε
την Ελληνική Λύση µε διψήφιο νούµερο εδώ µέσα και θα τρίβετε
τα µάτια σας.
ΜΚΟ. Πόσες φορές το είχαµε πει; Έκανα ερώτηση προς τις
εισαγγελίες. Καµµία, κύριε Υπουργέ, εισαγγελία δεν έχει ασκήσει
καµµία ποινική δίωξη εναντίον καµµιάς ΜΚΟ. Έρχεται τώρα και
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το Κοµµουνιστικό Κόµµα και λέει να απεµπλακούν οι ΜΚΟ. Μάλιστα. Εσείς τι έχετε κάνει; Βάζετε στο παιχνίδι και τις ΜΚΟ µε
τον νόµο πλέον να συνεργάζονται µε το Λιµενικό και το Λιµενικό
να τους δίνει την άδεια να πηγαίνουν να κάνουν διασώσεις.
Δεν κατάλαβα. Θα υποκαταστήσουµε τα όργανα του κράτους,
το Λιµενικό µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις; Τι τις θέλετε και
δεν τις ξηλώνετε να τελειώνουµε; Από εκεί δεν ξεκίνησε το κακό;
Εσείς δεν είπατε µόνος σας εδώ τόσες φορές ότι οι ΜΚΟ ευθύνονται; Για να µας πείτε ποιες είναι οι ΜΚΟ ελληνικές ή διεθνείς
που είναι καλές ΜΚΟ, ονοµαστικά, µία, δυο, τρεις, να ξέρουµε
και εµείς ποιες είναι. Διότι καµµιά από τις εισαγγελίες δεν έχει
ασκήσει ποινική δίωξη, παρ’ όλο που είχαν έρθει προ γεγονότων
τα οποία ήταν ποινικά κολάσιµα.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσω και στη δευτερολογία µου,
αλλά θα µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Καλά µία τροπολογία, κύριε Υπουργέ, αυτή του Υπουργείου
Υγείας είναι να ντρέπεσαι. Θα υποκαταστήσουν νέοι, λέει, προσλήψεις ορισµένου χρόνου γιατροί νοσηλευτές τους ανθρώπους,
τους οποίους πετάτε στον δρόµο. Αποφασίζω και διατάσσω. Δεν
υπάρχει χειρότερο πράγµα. Και ανάθεση, λέει, σε ιδιώτες, το
έργο το οποίο κάνουν τα νοσοκοµεία. Μα, όλα τα νοσοκοµεία
αυτήν τη στιγµή έχουν πρόβληµα. Το Ρέθυµνο δεν έχει ΜΕΘ, δεν
έχει προσωπικό.
Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Και θέλω να το
πείτε και να το ακούσει και ο κ. Πλεύρης τώρα που ανέλαβε το
Υπουργείο Υγείας, µπας και κάνει τίποτα. Και το λέω και στον
γιατρό, τον κ. Καπραβέλο, τον διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκοµείου «Παπανικολάου», ο οποίος κάθε µέρα βγαίνει και κλαψουρίζει στην τηλεόραση. Από τον Απρίλιο είναι έτοιµη η ΜΕΘ,
δεκαοκτώ κρεβάτια, η δωρεά της κ. Αγγελοπούλου του «ΑΘΗΝΑ
2021» προς το νοσοκοµείο «Παπανικολάου». Ξέρετε τι θέλει από
τον Απρίλιο; Θέλει δέκα γιατρούς και σαράντα νοσηλευτές για
να ενεργοποιηθεί. Έτοιµη είναι.
Και έρχεται και λέει: «Δεν έχω ΜΕΘ. Στο 67% είναι οι ΜΕΘ».
Και τι έχεις κάνει, ρε γιατρέ, που µου βγαίνεις στα κανάλια κάθε
µέρα; Πότε δουλεύετε εσείς; Πότε δουλεύουν; Να κάτσουν να
δουλέψουν. Δεκαοκτώ κρεβάτια στο νοσοκοµείο «Παπανικολάου» είναι έτοιµα από τον Απρίλιο.
Είναι Σεπτέµβριος, κυρία Βούλτεψη, και ξέρω πόσο ευαίσθητη
είστε σε αυτά. Να πάνε να δουλέψουν, λοιπόν, και το Υπουργείο
Υγείας και τα νοσοκοµεία. Όχι να βγαίνουν στα κανάλια και να
λένε: «Δεν έχω ΜΕΘ». Υπάρχουν ΜΕΘ, ορίστε δεκαοκτώ κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη, αχρηστευµένα, κλειδωµένα. Ντροπή! Τους
βλέπει τους σιχαίνεται ο κόσµος. Βγαίνουν και κλαψουρίζουν ότι
δεν έχουν το ένα και δεν έχουν το άλλο. Και τι έχεις κάνει για να
έχεις;
Η Ελληνική Λύση θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο αυτό το οποίο
δεν προσθέτει τίποτα, δεν φτιάχνει τίποτα και δεν πρόκειται κι
αυτό να εφαρµοστεί, διότι είναι ένα νοµοσχέδιο σαν όλα τα άλλα
του Υπουργείου Μετανάστευσης. Το γιατί και το πώς θα γίνει
είναι το θέµα. Το πώς θα γίνει σας το είχαµε πει. Δεν το υλοποιήσατε την πρώτη φορά. Ο φράχτης στον Έβρο τριάντα οκτώ χιλιοµέτρων κοστίζει αυτή τη στιγµή τρεις φορές πάνω από αυτό
που είχαµε κάνει την πρόταση και την είχαµε καταθέσει στο
Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, των ογδόντα έξι χιλιοµέτρων από
το τέλος του 2019. Ο φράκτης δεν έπρεπε να ξεκινήσει από το
Αινήσιο Δέλτα. Επειδή την ξέρω καλά την περιοχή. Έπρεπε να
ξεκινήσει από το Τρίγωνο Κάραγατς από πάνω, από το τριεθνές
προς τα κάτω. Αλλά άλλα κάνετε, άλλα σας λέµε και προσπαθείτε να τα µπαλώσετε και λάθος τα µπαλώνετε.
Εµείς λέµε στον ελληνικό λαό να ξυπνήσει το 55% που κάθεται
στο σπίτι του κάθε φορά που έχουµε εκλογές και δεν ψηφίζει, να
δει τα προγράµµατα, να δει τι λένε τα κόµµατα και να τρέξει στις
κάλπες. Γιατί έτσι όπως πάµε η Ελλάδα καταστρέφεται και καταστρέφεται ολοσχερώς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί και κυρία Υπουργέ, συζητούµε ένα ακόµη νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε θέµα
την αναµόρφωση των διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών, αλλά και των
ψηφιακών οµάδων κι ένα νοµοσχέδιο που γενικότερα έρχεται να
νοµοθετήσει και να προσεγγίσει το θέµα των αδειών διαµονής,
των διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, που αποτελείται από επτά κεφάλαια και σαράντα τέσσερα άρθρα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που σίγουρα έρχεται να συζητηθεί σε
µία δύσκολη στιγµή σε παγκόσµιο επίπεδο, µία στιγµή που µια
νέα κρίση στο Αφγανιστάν είναι δεδοµένο πως θα ακουµπήσει
και θα έρθει να αγγίξει και την Ευρώπη. Ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση για τις µεταναστευτικές ροές που θα έρθουν προς την
Ευρώπη και προς τη χώρα µας, γιατί είµαστε το άκρο της Ευρώπης που προσεγγίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, πρόσφυγες
και µετανάστες, µε στόχο να έρθουν στην Ευρώπη.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να χτίσει και να µεγαλώσει
το οικοδόµηµα ξενοφοβίας και µισανθρωπισµού που έχει χτίσει
µε ευλαβική πίστη και µε άοκνη προσπάθεια όλο αυτό το διάστηµα η Νέα Δηµοκρατία. Φυσικά είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται όπως θα περιµέναµε όλοι να αυστηροποιήσει ακόµη
περισσότερο το πλαίσιο παροχής ασύλου σε κατοίκους τρίτων
χωρών.
Ουσιαστικά έχουµε µία εκ των υστέρων νοµιµοποίηση των παράνοµων πρακτικών που υιοθετούνται και από τις ελληνικές
αρχές στο πλαίσιο µιας ρατσιστικής και εξόχως ξενοφοβικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
επενδύοντας στα πιο ταπεινά ένστικτα της ελληνικής κοινωνίας,
ενισχύοντας τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά του πιο ακραίου
κοµµατιού του εκλογικού της ακροατηρίου.
Σίγουρα ακούµε κάθε µέρα πως δεν θα γίνουν εκλογές ακόµη,
όµως η Νέα Δηµοκρατία νοµοθετεί µε το βλέµµα σε µία ακροδεξιά δεξαµενή ψηφοφόρων. Αυτός είναι ο στόχος της. Θέλει να
προσεγγίσει και να κρατήσει το συγκεκριµένο κοινό και αυτό το
κάνει µε τον τρόπο που εκείνη φυσικά κρίνει βέλτιστο και πλέον
επικερδή νοµοθετώντας σε βάρος όχι µόνο των συµπολιτών µας,
αλλά και σε βάρος όλων αυτών των ανθρώπων που ρισκάρουν
τη ζωή τους και φεύγουν από τις χώρες τους. Δεν το κάνουν για
να έρθουν ούτε για να περάσουν καλά στην Ευρώπη ούτε για να
κάνουν διακοπές. Το κάνουν γιατί πρέπει να αφήσουν τις χώρες
τους. Το κάνουν για να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο για τις
οικογένειές τους, για τους ίδιους, για τα παιδιά τους.
Ταυτόχρονα, λοιπόν, η στόχευση της Νέας Δηµοκρατίας έχει
αυτόν ακριβώς τον ρόλο, να αυστηροποιήσει ακόµη περισσότερο
το νοµικό πλαίσιο και να το κάνει όσο πιο εχθρικό γίνεται προς
εκείνους που έχουν πραγµατική ανάγκη, µε το ελληνικό κράτος
να κάνει ό,τι µπορεί µε σκοπό να ξεφορτωθεί νοµότυπα όσους
πρόσφυγες έρχονται στη χώρα µας.
Παράλληλα, όµως, καλοδέχεται, δέχεται µε ανοιχτές αγκάλες
και διευκολύνει πολίτες τρίτων χωρών που -το έχουµε ξαναδεί
και το έχουµε συζητήσει ξανά- έχουνε φουσκωµένους, επιτρέψτε
µου την έκφραση, τραπεζικούς λογαριασµούς. Είναι οι επενδυτές που επιδιώκουµε να προσεγγίσουµε. Φυσικά αποδεικνύει η
Νέα Δηµοκρατία µε αυτή της τη λογική και µε αυτόν τον τρόπο
νοµοθέτησης και ιδεολογικής τοποθέτησης πως στην δική της
αντίληψη επικίνδυνος ξένος είναι µόνο ο φτωχός ξένος. Για τον
πλούσιο ξένο είναι όλα ανοιχτά, όλα µπορούν να γίνουν, όλα µπορούν να νοµοθετηθούν. Στο φαντασιακό της θεωρεί πως µπορεί
να προσελκύσει ξένους υπηκόους ανώτερων οικονοµικών στρωµάτων, δίνοντάς µας ένα ακόµη δείγµα γραφής για το πώς ερµηνεύει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τις ξένες επενδύσεις που υποσχέθηκε να γεµίσει τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νεοεισερχόµενοι στα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου και στον Έβρο κατά κανόνα υπάγονται
σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και παραπέµπονται
από την υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης στη διαδικασία
ασύλου κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Αποκτούν δε το καθεστώς του αιτούντος άσυλο και το συνακόλουθο δικαίωµα πα-
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ραµονής στο ελληνικό έδαφος µε µόνη την υποβολή της αίτησης,
ήτοι την προφορική ή γραπτή έκφραση της βούλησης να αιτηθούν διεθνή προστασία, η οποία δεν απαιτεί καµµία διοικητική
διατύπωση. Κατά συνέπεια δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
απέλασης όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν.3386/
2005 ή επιστροφής όπως αυτές προβλέπονται στον ν.3907/2011,
αλλά οι διατάξεις του ν.4636/2019 εφόσον δεν συντρέχει στο
πρόσωπο τους η προϋπόθεση της παράνοµης παραµονής.
Δεν µπορούµε να θεωρούµε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι
αυτοί που είδαµε να κρέµονται από αυτοκίνητα, από αεροπλάνα,
που προσπαθούν να φύγουν από τη λαίλαπα και από την καταστροφή που έρχεται να ισοπεδώσει για ακόµη µία φορά τη χώρα
τους, το Αφγανιστάν είναι ένα παράδειγµα, αλλά δεν είναι το µοναδικό, θα έρθουν εδώ γιατί στόχος τους ήταν να έρθουν να µείνουν στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Ο στόχος
τους είναι να γλιτώσουν τις ζωές τους.
Κι εµείς οφείλουµε να κατανοήσουµε ότι δεν είµαστε ο τελικός
σταθµός. Είµαστε ένας σταθµός. Ο τελικός σταθµός είναι ένα
καλύτερο αύριο. Οφείλουµε, λοιπόν, να βοηθήσουµε πιέζοντας
και τους εταίρους µας να δεχτούν πως πραγµατικά η Ελλάδα δεν
µπορεί να είναι ούτε ο δεσµοφύλακας ούτε ο δέσµιος αυτών των
ανθρώπων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε, να πιέσουµε, να καταλάβουµε όλοι µας πως η προσφυγική ανθρωπιστική κρίση έχει
µία πανευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Ως τέτοια θα πρέπει να
θεραπευτεί. Γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρξει ένας ορθός διαµερισµός των προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η λογική του εγκλωβισµού την οποία συνεχίζει να υπηρετεί η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς, θα µας οδηγήσει
σε πολύ άσχηµες εικόνες.
Είδαµε ήδη το προηγούµενο διάστηµα ΜΑΤ και δυνάµεις καταστολής να χτυπούν συµπολίτες µας οι οποίοι αντιδρούσαν στη
δηµιουργία των νέων ελεγχόµενων, όπως λέει η Κυβέρνηση,
δοµών -δοµών φυλακών λέµε εµείς- στις περιοχές τους. Την ίδια
στιγµή, αρνείται µε µεγάλο σθένος να ακούσει τους πολίτες που
ζουν στις περιοχές αυτές, που βιώνουν κάθε µέρα το πρόβληµα,
οι οποίοι από την πρώτη στιγµή, δείχνοντας τον ανθρωπισµό και
την αλληλεγγύη τους, βοήθησαν, στήριξαν, διέσωσαν σε πάρα
πολλές περιπτώσεις τους ανθρώπους αυτούς. Σε αυτούς, λοιπόν, τους κατοίκους η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας γυρίζει
την πλάτη και δεν δέχεται να τους ακούσει για να δει πώς θα πρέπει πραγµατικά να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει -να τους
στηρίξουµε όλοι µας- ώστε να µπορέσουν να αποφορτιστούν
από τη διαχείρισή της προσφυγικής κρίσης.
Οφείλουµε να ακούµε τους πολίτες, εκείνοι το έχουν στην
πόρτα τους το φαινόµενο, εκείνοι διασώζουν τους ανθρώπους
που πνίγονται µέσα σε βάρκες µεσοπέλαγα. Δεν µπορούµε να
θεωρούµε πως η µοναδική λύση είναι να χτίσουµε µεγαλύτερες
φυλακές ψυχών και σωµάτων, επιβαρύνοντας ακόµη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες.
Περνάω τώρα στον χρόνο που έχω σε κάποια από τα βασικότερα και πιο προβληµατικά, σύµφωνα µε εµάς, σηµεία του νοµοσχεδίου. Βλέπουµε σε αρκετά άρθρα τις συντµήσεις προθεσµιών
που αφορούν τη διαδικασία ασύλου. Ενδεικτικά να αναφέρω πως
µε τις προβλέψεις του τρίτου άρθρου µειώνεται δραστικά ο χρόνος που δίδεται για οικειοθελή αποχώρηση υπηκόων τρίτης
χώρας. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 22 του ν.3907/2011 από το ένα έτος
στις εκατόν είκοσι ηµέρες, µία πρόβλεψη που είναι δεδοµένο
πως θα εµποδίσει τη διασφάλιση των βιοτικών σχέσεων των ενδιαφεροµένων, αλλά και της φοίτησης των τέκνων σε σχολείο,
µε αποτέλεσµα να έχουµε µε τη σύντµηση της προθεσµίας τη
βίαιη ανατροπή όλων των βιοτικών δεδοµένων, γεγονός που συνεπάγεται µία δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη.
Το άρθρο 5 έρχεται να θέσει µια προθεσµία τριάντα ηµερών
για την προσφυγή κατά των αποφάσεων επιστροφής, ένα όριο
που δεν υπήρχε, δεν είχε προβλεφθεί έως τώρα.
Με το έβδοµο άρθρο έχουµε την πρόβλεψη πως στην περίπτωση αίτησης για παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αποχώρησης στην περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν απαντήσουν εντός
της προθεσµίας θεωρείται πως η αίτηση έχει απορριφθεί. Είναι
δεδοµένο πως έτσι ανοίγει η «κερκόπορτα» µιας συσσώρευσης
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αρνητικών αποφάσεων που θα γίνεται µέσω της σιωπηρής απόρριψης. Άρα ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για µαζικές απελάσεις
ακόµη και ανθρώπων που θα έπρεπε να πάρουν το καθεστώς του
ασύλου, µόνο και µόνο γιατί δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες
να µην απαντήσουν, χάνοντας την προθεσµία.
Πάµε στο όγδοο άρθρο, ένα άρθρο που αφορά τις επιδόσεις
αδειών διαµονής, απορριπτικών αποφάσεων, ανακλίσεων διαµονής κ.λπ.. Εδώ έχουµε την προσπάθεια µετακύλισης της ευθύνης
της ουσιαστικής παράδοσης, άρα και της γνώσης της απόφασης,
στον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.
Το ενδέκατο άρθρο πραγµατικά αφορά ένα φαινόµενο της
εποχής µας. Θα συµφωνήσω σε αυτό µε συναδέλφους που ως
τέτοιο το προσέγγισαν πριν από µένα. Αφορά τους ψηφιακούς
νοµάδες. Ως τέτοιοι νοούνται όσοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως και να παρέχουν τις υπηρεσίες σε εργοδότες εκτός Ελλάδας. Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα παραµονής στη χώρα µας µαζί µε τις οικογένειές τους µε ένα πλαίσιο
περιορισµένων προϋποθέσεων. Μία από αυτές και ίσως η βασικότερη είναι η απόδειξη κατοχής επαρκών πόρων του ύψους των
3.500 ευρώ µηνιαίως, ώστε να µπορεί να αποδειχθεί ότι µπορούν
να στηρίξουν τη ζωή τους και τα έξοδά τους στη χώρα µας.
Προχωρώντας, πάµε στο άρθρο 16, ένα άρθρο που για µας
είναι ένα εξαιρετικά προβληµατικό άρθρο. Αφορά στις περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του
πρόσφυγα και έρχεται να προσθέσει στις προβλέψεις πως οι
αρχές δεν χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόµη δεν έχει
ληφθεί απόφαση χορήγησης µε την προσθήκη να αφορά στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.4636/2019
που προβλέπει την ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα που έχει ήδη χορηγηθεί. Λύνονται έτσι τα
χέρια της Κυβέρνησης ώστε να µπορέσει να ανατρέψει ήδη ειληµµένες αποφάσεις απόδοσης του προσφυγικού στάτους σε
µετανάστες.
Το άρθρο 17 έρχεται να προσθέσει την πρόβλεψη για επιβολή
προστίµου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσµης αίτησης
ανανέωσης άδειας διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας,
τη στιγµή µάλιστα που µόνο η εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης
ανανέωσης δεν θεµελιώνει την απόρριψη αυτής. Η πρόβλεψη
της επιβολής αυτού του προστίµου εισάγει µία πρόσθετη προϋπόθεση, που είναι δεδοµένο πως από τη µία υπονοµεύει την
προστασία που παρέχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την αναγνώριση και για το άσυλο, αλλά είναι δεδοµένο πως θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα κατά την εφαρµογή της και σε κάθε
περίπτωση θα δυσκολέψει ακόµη περισσότερο την όλη διαδικασία.
Θα σταθώ κλείνοντας σ’ ένα άρθρο για το οποίο έγινε εκτενής
συζήτηση στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής µας,
στο άρθρο 40. Το συγκεκριµένο άρθρο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά, καθώς επιχειρεί να θέσει και να ορίσει τις προϋποθέσεις
για τη δραστηριοποίηση ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και µη κυβερνητικών οργανώσεων σε χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού
Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιχειρείται να περιοριστεί η δράση όλων αυτών, οι επιδιώξεις των οποίων είναι ριζικά
διαφορετικές απ’ αυτές που φαίνεται να έχει το Λιµενικό Σώµα ή µάλλον εκείνοι που δίνουν τις εντολές στο Λιµενικό Σώµακαθώς είναι πλέον γνωστό πως έχουµε επιχειρήσεις επαναπροωθήσεων, µια τακτική που η Κυβέρνηση αρνείται, αλλά φαίνεται
να την υιοθετεί πλήρως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα, βλέπουµε µια συνειδητή πορεία προς την αυστηροποίηση, µία πορεία που κλιµακώνεται νοµοσχέδιο-νοµοσχέδιο,
λιθαράκι-λιθαράκι, τόσο επιχειρησιακά όσο και νοµοθετικά.
Ποιοι, όµως, είναι αυτοί που απειλούν, που ετοιµάζονται να «εισβάλουν» στη χώρα µας; Αν προσπαθήσουµε να δώσουµε την
απάντηση, θα δούµε πως πραγµατικά είναι µία απάντηση αποκαρδιωτική για το επίπεδο του ανθρωπισµού και του πολιτισµού
µας. Αυτοί που βαφτίζονται από ορισµένους ως αιµοσταγείς εισβολείς είναι οι απελπισµένοι άνθρωποι που είδαµε και συνεχί-
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ζουµε να βλέπουµε να προσπαθούν να φύγουν, να γλυτώσουν.
Είδαµε µητέρες να δίνουν τα παιδιά τους σε στρατιώτες για να
µπορέσουν να φύγουν από το Αφγανιστάν, είδαµε παιδιά να
κλαίνε αναζητώντας τους γονείς τους που τους έχασαν στην
προσπάθειά τους να γλιτώσουν. Αυτούς, λοιπόν, η κυβερνώσα
παράταξη τους βαφτίζει «εισβολείς», από τους οποίους θα πρέπει να προφυλαχθούµε και να προστατευτούµε.
Δυστυχώς, βλέπουµε τη λογική της αποτροπής των δυστυχισµένων από τους οποίους πρέπει να προστατευτούµε να γιγαντώνεται και να µεγαλώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µία Ένωση
που θα µπορούσε να βοηθήσει και να στηρίξει έµπρακτα όλους
αυτούς.
Ως ΜέΡΑ25 έχουµε στηλιτεύσει από την πρώτη στιγµή την
προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να αυστηροποιήσει το πλαίσιο µόνο και µόνο για να γίνει αρεστή σε µία
συντηρητική Ευρωπαϊκή Ένωση, µόνο και µόνο για να δεχτεί ένα
«χτύπηµα στην πλάτη» και ένα «µπράβο». Δεν θα συναινέσουµε
ούτε θα γίνουµε βοηθοί σας και συµπαραστάτες σ’ αυτή την προσπάθεια. Γι’ αυτό και θα καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως θα καταψηφίζουµε και όλα τα νοµοσχέδια που θα
φέρνετε, νοµοσχέδια που θα διέπονται από µισανθρωπισµό και
ξενοφοβία.
Οφείλουµε να βοηθήσουµε τις τοπικές κοινωνίες. Οφείλουµε
να ακούσουµε τους συµπολίτες µας, αλλά και να ψάξουµε να
βρούµε όλοι βαθιά µέσα µας τον ανθρωπισµό που θέλω να πιστεύω πως έχουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ
παρά να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά µου συγκίνηση για την
απώλεια του µεγάλου, του οικουµενικού µας Μίκη Θεοδωράκη,
που οι µουσικές του καταθέσεις για δεκαετίες ακούστηκαν από
όλους τους Έλληνες, τραγουδήθηκαν από την µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και ακούστηκαν ενδεχοµένως και από τη µεγάλη πλειοψηφία στην οικουµένη από λαούς που εµπνεύστηκαν
από αυτές τις µουσικές καταθέσεις.
Θέλω να εκφράσω, επίσης, την δικιά µου κατάθεση -διότι καθένας έχει τη µνήµη του- για το ότι υπήρξε έµπνευση και στους
αγώνες στη χώρα µας από τα τραγούδια του Μίκη, για κάποιους
από µας παλαιότερους που τα τραγουδήσαµε και στα κάγκελα
του Πολυτεχνείου.
Η Βουλή αυτονόητα είχε συνδράµει όταν ζητήθηκε στο να γίνουν οι δύο τελευταίες εµβληµατικές, πολύ µεγάλες εκδηλώσεις
µε την παρουσία του Μίκη στο Μέγαρο Μουσικής και η πολύ µεγάλη εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ήταν µία αυτονόητη
στήριξη µέσα από την προσπάθεια τότε που είχε κάνει ο Γιώργος
Λιάνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω ευθέως να πω ότι το
παρόν νοµοσχέδιο, όπως είπε ο ίδιος ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας –γι’ αυτό από την πλευρά µου δεν θέλω να προσθέσω
ψηφίδες στην εξαιρετική αποδόµηση θα έλεγα που έγινε από
πλευράς του εισηγητού του ΣΥΡΙΖΑ σηµείο προς σηµείο, αλλά
και από πλευράς και άλλων εισηγητών, της κ. Μπακαδήµα τώρα,
του κ. Καµίνη, της κ. Κοµνηνάκα, πάνω στα επιµέρους άρθρα
αυτού του νοµοσχεδίου- είναι µία πολιτική πράξη για ένα νέο, θεσµικό, πιο αυστηρό πλαίσιο στη διαχείριση του µεταναστευτικού.
Είναι, δηλαδή, µια θεσµική θωράκιση µέσα από ένα πλέγµα διατάξεων για την αποτροπή σε σχέση µε τα παρόντα και µέλλοντα
προβλεπόµενα κύµατα προσφύγων και µεταναστών. Άρα, εγώ
δεν έχω επ’ αυτού να προσθέσω κάτι για να καταδείξω αυτή την
κατεύθυνση της πολιτικής.
Θα µιλήσω θέτοντας κάποια πολιτικά ζητήµατα, κατά τη γνώµη
µου πολύ σοβαρά, που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και από
την παρούσα Κυβέρνηση και απ’ όλους µας. Έχουµε αντιληφθεί
σε ποια εποχή ζούµε; Έχουµε αντιληφθεί ότι θα πολλαπλασιαστούν –ο κ. Καµίνης µίλησε απλά για έξαρση- τα κύµατα µεταναστών και προσφύγων από συγκεκριµένες αιτίες, όπως παραδείγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατος χάριν από την κλιµατική κρίση;
Υπάρχουν αναλύσεις για δεκάδες εκατοµµύρια περιβαλλοντικούς, κλιµατιστικούς δηλαδή, µετανάστες που θα υπάρξουν από
χώρες λόγω της κλιµατικής κρίσης το αµέσως προσεχές διάστηµα, από την πείνα, την εξαθλίωση, από εµφύλιες διαµάχες
πολύ σοβαρές που σοβούν και βεβαίως, από ένοπλες παρεµβάσεις που έχουν υπάρξει από εξωγενείς δυνάµεις και από πολέµους που έχουν προκληθεί.
Έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο από την Κυβέρνηση την ίδια ώρα
που ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, ο κ. Μπάιντεν και δηµοσιολογούντες στο διεθνές επίπεδο κάνουν αυτοκριτικές τη µία
µετά την άλλη για τη σειρά των πολέµων που τα τελευταία είκοσι
πέντε-τριάντα χρόνια εξαπολύθηκαν. Υπήρξαν παρεµβάσεις,
επεµβάσεις, πολεµικές συγκρούσεις, οι περισσότερες χωρίς
αποτέλεσµα, παρά µόνο δηµιούργησαν επιπλέον κύµατα προσφύγων µεταναστών. Υπάρχει, λοιπόν, µία τέτοια αυτοκριτική
διάθεση µέσα και στην φάση της ήττας που υπέστησαν οι δυνάµεις που παρέµειναν στο Αφγανιστάν τελευταία.
Από την πλευρά µας -είτε µέσω του ΝΑΤΟ είτε αυτονόµως σε
κάποιες από αυτές τις παρεµβάσεις, στις πιο σπουδαίες από
αυτές, είχαµε παρουσία ως χώρα- δεν βλέπουµε την ευθύνη που
υπάρχει. Διότι υπάρχει µια ευθύνη στα αποτελέσµατα. Λέµε mea
culpa, πήγα, είχα τόσες απώλειες εκεί, τους αφήνω, θα υπάρξουν
µερικοί εµφύλιοι από δω και πέρα. Αυτό που θα παραχθεί από
τον κόσµο που φεύγει τρέχοντας µε τα παιδάκια του ζαλωµένος,
όπως λέµε, ποιος θα το κατανείµει; Ποιος θα το εισπράξει; Πού
πηγαίνουν οι διεθνείς συµβάσεις;
Κυρία και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήµουν παρών ως Πρόεδρος της Βουλής τότε σε τρεις µεγάλες
συζητήσεις που έγιναν στο επίπεδο των προέδρων των κοινοβουλίων στην Ευρώπη γι’ αυτά τα ζητήµατα. Σε µία µάλιστα από αυτές στο Στρασβούργο και στην άλλη στην Μπρατισλάβα είχε
δοθεί στην Ελλάδα ο τιµητικός ρόλος του εισηγητή µε απέναντι
τον Ούγγρο, δηλαδή την άλλη άποψη για το προσφυγικό-µεταναστευτικό.
Πραγµατικά, έµεινα κατάπληκτος από το πόσο µικρόθωρα και
πόσο υποκριτικά η πλειοψηφία –όχι όλοι- των Προέδρων των Κοινοβουλίων, απηχώντας και το κλίµα αυτό, δεν έβλεπαν παρά το
ότι τους επισηµαίναµε πως υπάρχει σοβαρό µερίδιο ευθύνης και
στο οικονοµικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων και στο επίπεδο των επεµβάσεων των
εµπόλεµων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν συνόλω
ή για ορισµένα. Υπάρχει ευθύνη κατατεθειµένη.
Δεν είµαστε κάποιοι χώροι οι οποίοι είναι ασφαλείς κι όπως
άκουσα προηγουµένως από τον εισηγητή της Ελληνικής Λύσης
να λέει ότι δεν θέλουν. «Αφού δεν θέλουν, τι τους φέρνετε εδώ
πέρα;», λέει. «Οι άνθρωποι είπαν ότι δεν θέλουν άλλους µετανάστες».
Διαµορφώνουν ένα σύµφωνο –απ’ ό,τι φαίνεται είναι και καινούργιο- το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης,
µε προϋπόθεση την άρνηση µετεγκατάστασης και την άρνηση
µιας τιµαριοποίησης, δηλαδή µιας ανάληψης ευθύνης ανά χώρα,
όπως θα ήταν λογικό, για εγγυηµένες και ασφαλείς πύλες εισόδου, καταγραφής, αλλά και ανάληψης ευθύνης για παραµονή,
για ενσωµάτωση κ.λπ. µεγάλου µέρους των µεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών που προέκυψαν και θα προκύψουν. «Δεν θέλουµε» λέει.
Άρα, υπάρχει ένα µείζον πολιτικό ζήτηµα σε κλίµακα Ευρώπης
για το οποίο θα περίµενα η Κυβέρνηση επ’ αυτού πολιτικά να εισηγηθεί, ακριβώς διότι είµαστε µία από τις λεγόµενες πύλες εισόδου, µια πολιτική την οποία προτείνει και η οποία αντιπαρατίθεται µε το ξενοφοβικό µέτωπο µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και να υπάρξει ένα µέτωπο δυνάµεων και χωρών -αυτές
που είναι πύλες εισόδου και άλλες χώρες- που να επιβάλλουν να
διαµορφώσουν µια πολιτική και για το Δουβλίνο και για το άσυλο
που θα βλέπει ακριβώς τις ευθύνες -που υπάρχουν ευθύνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- και κυρίως την ευθύνη στη βάση των διεθνών συνθηκών και της αλληλεγγύης για την επίλυση του ζητήµατος.
Αντ’ αυτού τι γίνεται; Αντ’ αυτού, δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης
µε την χθεσινή σύγκρουση η οποία υπήρξε µε τον κ. Σασόλι, που
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διέρρευσε από το Μαξίµου, θέλει να γίνει απ’ ό,τι φαίνεται εν έτει
2021 ο εγχώριος Σαλβίνι.
Θέλω να είναι ευθύς. Από αυτό το Βήµα, αλλά και από τη Γερουσία έχουν περάσει από εδώ ο κ. Φίλιππος Γκράντι από την
Ύπατη Αρµοστεία, ο κ. Σασόλι πριν από λίγο διάστηµα, µε τον
οποίο συγκρούστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Ήρθε η κ. Μιγιάτοβιτς, η
κ. Γιόχανσον, Επίτροποι του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκαν από όλες τις ανεξάρτητες
αρχές, από τον Συνήγορο του Πολίτη επανειληµµένα και κατά τη
διάρκεια της δικής µας διακυβέρνησης, ενδελεχή, τεκµηριωµένα
πορίσµατα, µε προτάσεις, µε ζητήµατα τα οποία έθεταν. Από
όλες τις ενώσεις δικαιωµάτων στην Ελλάδα έχουν κατατεθεί ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, καταγγελίες της ακολουθούµενης πολιτικής και στρατηγικής.
Επ’ αυτού, λοιπόν, και στο µέτωπο αυτής της αντιπαράθεσης
και της σύγκρουσης, η επιλογή της Κυβέρνησης, η επιλογή του
κ. Μητσοτάκη προσωπικά και των Υπουργών, είναι µε το µέτωπο
πλέον των ξενοφοβικών δυνάµεων και για έναν ρόλο της χώρας
µας που θα είναι η ασπίδα -η λεγόµενη «ασπίδα της Ευρώπης»για να στέλνει ο κ. Κουρτς κάτι πάνοπλους από πάνω µέχρι κάτω,
που δεν καταλάβαινες αν ήταν µέσα άνθρωποι ή ποιοι ήταν, στον
Έβρο και να παίζεται ένα παιχνίδι εσωτερικής εργαλειοποίησης
απέναντι στην απαράδεκτη εργαλειοποίηση που ο Ερντογάν
έκανε για το µεταναστευτικό πέρυσι στον Έβρο και που και
άλλες φορές το είχαν κάνει.
Επιχειρείται, λοιπόν, µια εσωτερική πια εργαλειοποίηση στο
πλαίσιο της διαχείρισης του φόβου και της ελληνικής κοινωνίας
µέσα σε συνθήκες πανδηµίας -εδώ και ενάµιση χρόνο- και άλλων
κρίσεων, για το ότι υπέρ βωµών και εστιών κάνουµε την αντίσταση οδηγούµενοι σε πράξεις και στα θαλάσσια σύνορα, οι
οποίες και διεθνώς και από πολλές πλευρές και όλους τους τελευταίους µήνες έχουν καταγγελθεί ως παράνοµες µε βάση το
Διεθνές Δίκαιο. Και είχαν γίνει πολιτικές για τη συµβίωση ή και
για την ενσωµάτωση ή, εν πάση περιπτώσει, και για την ανάγκη
προώθησης αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και
στον ηπειρωτικό κορµό. Τα πάντα έχουν σιγάσει, τα πάντα έχουν
µπει κάτω από το τραπέζι.
Πόσα παιδιά είναι στην ελληνική εκπαίδευση; Είχαν µπει δώδεκα χιλιάδες στην ελληνική εκπαίδευση στον πρώτο χρόνο λειτουργίας των σχολείων από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν
έρθει. Και ξέρετε ότι η γλώσσα και η εκπαίδευση είναι το σταυρικό σηµείο για την επαφή µε την κοινωνία.
Και να µην ακούω, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, περί
διαφύλαξης του χριστιανικού χαρακτήρα κ.λπ. για τη χώρα µας
και για την Ευρώπη, διότι επιπλέον είναι και αυτό ένα ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Μπορώ να σας δώσω τα Πρακτικά που σε αυτές τις συζητήσεις, τις πανευρωπαϊκές, έχει έρθει από πλευράς της Ουγγαρίας,
της Πολωνίας και κάποιων άλλων χωρών και έχει απολύτως -δηλαδή ως διχοτοµική γραµµή- το θρήσκευµα για τη χριστιανική
Ευρώπη αποδοκιµαστεί και καταγγελθεί -και από µεγάλες χώρες,
δηλαδή από τη Γαλλία, τη Γερµανία- από µία µεγάλη πλειοψηφία
κρατών. Δεν ζούµε σε µία χριστιανική Ευρώπη, η οποία πρέπει
να κρατήσει σαν στοιχείο αξιακό, εισαγωγικό αυτή την αξία έναντι άλλων οι οποίοι θα έρθουν µε άλλο θρήσκευµα και άρα είναι
επικίνδυνοι, τεκµαίρεται η επικινδυνότητά τους. Είναι απαράδεκτη αυτή η αντίληψη.
Άρα, το µείζον ζήτηµα είναι αυτό. Πρέπει να υπάρξει µία διαφορετική στρατηγική.
Θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Καµίνη, που είχαµε συνεργαστεί τότε. Και είχαµε συνεργαστεί καλά και στη φάση του 2015
και από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη µεγάλη όξυνση που
υπήρξε τότε. Και ο Θοδωρής ο Δρίτσας είχε παίξει πολύ µεγάλο
ρόλο από το πόστο του, η Τασία η Χριστοδουλοπούλου και
άλλοι.
Όταν σας είπε η κ. Χριστοδουλοπούλου τότε, κύριε Καµίνη δεν το ξέρουν, ίσως, οι υπόλοιποι συνάδελφοι- ότι εξαφανίζονται,
ξέρετε πολύ καλά ότι είχε ανοίξει ένας διάδροµος στα βόρεια
σύνορα -και άλλος διάδροµος- από όπου διοχετεύθηκαν, πραγµατικά, εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες και πρόσφυγες εκεί
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που θα έπρεπε να διοχετευθούν, δηλαδή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να πάρουν κι αυτές το µερίδιο της ευθύνης τους.
Μας κλείσανε τα σύνορα. Είµαστε σε καθεστώς κλειστών συνόρων και µας έχουν επιβάλει αυτή τη διαδικασία του να φυλάσσουµε δήθεν τις Θερµοπύλες της νεοφιλελεύθερης και χριστιανικής Ευρώπης, δηλαδή κάποιας µειοψηφίας κρατών και αντιλήψεων µέσα στην Ευρώπη γύρω από αυτά τα ζητήµατα.
Κυρία Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας στον
χρόνο- ο ρόλος της χώρας µας, το µέλλον της χώρας µας, µε τις
παρακαταθήκες που την έκαναν παγκόσµια γνωστή και σηµείο
αναφοράς για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά για αυτά που
έρχονται και για αυτά που συµβαίνουν, είναι µε τις δυνάµεις οι
οποίες µε ανοικτά µάτια, µε ενόραση στο τι έρχεται, στο ποιες
είναι οι ευθύνες, στο πώς πρέπει να αντιµετωπιστούν, το ποια αλληλέγγυα και µετρηµένη και αναλογική προσπάθεια πρέπει να
γίνει από όλες τις χώρες, θα αντιµετωπίσουν µε όρους ανθρωπιάς και όρους διεθνών συνθηκών αυτό το ζήτηµα. Δεν είναι µε
αυτό το νοµοσχέδιο που κατά τη ρητή σας διατύπωση, τη δικιά
σας διατύπωση, εισάγει τη χώρα µας και θεσµικά -και γι’ αυτό
χθες µάλωσε ο κ. Μητσοτάκης µε τον κ. Σασόλι- στο µέτωπο και
στο µπλοκ των δυνάµεων των ξενοφοβικών που δεν έχουν ενόραση ιστορική για το τι έρχεται και δεν έχουν και επιµονή στις
αξίες αυτής της χώρας και αυτού του λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
κ. Τσιγκρής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχηθώ καλή κοινοβουλευτική χρονιά σε όλες και σε όλους. Επιστρέψαµε µετά από ένα
δύσκολο καλοκαίρι και έναν χειρότερο Αύγουστο.
Έρχοµαι από µια περιφέρεια, η οποία επλήγη πρώτη από τις
καταστροφικές πυρκαγιές, µια περιφέρεια η οποία µετρά πληγές
στην Αιγιάλεια, στα περίχωρα της Πάτρας, στην Τριταία του
Δήµου Ερυµάνθου. Από την πρώτη στιγµή βρέθηκα δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, που έχασαν τα σπίτια τους, την
περιουσία τους, τους αγρότες που δεν έχουν γεωργική γη να
καλλιεργήσουν και έδωσα µία υπόσχεση ότι µέχρι και την τελευταία στιγµή, µέχρι την αποζηµίωση και του τελευταίου πυρόπληκτου πολίτη της Αχαΐας θα βρίσκοµαι εκεί και εδώ ταυτόχρονα,
ζητώντας το να γίνει άµεσα, όπως ήδη άµεσα έχουν αρχίσει οι
διαδικασίες.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ανά χείρας
νοµοθέτηµα για το οποίο συζητάµε σήµερα και το βράδυ θα ψηφιστεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, αφορά τρία βασικά πράγµατα: απελάσεις και επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών, ζητήµατα αδειών διαµονής, ζητήµατα χορήγησης διεθνούς προστασίας. Είναι -να κάνω µία ρητορική ερώτηση- επίκαιρα αυτά τα ζητήµατα; Έρχονται σε κατάλληλο χρονικό διάστηµα ή είναι
άκαιρα; Χρειάζεται να έχουµε µια µεγάλη θωράκιση στο µεταναστευτικό µας δίκαιο ή θεωρούµε ότι το µεταναστευτικό µας δίκαιο είναι πλήρες και δεν χρειάζεται καµµία βελτίωση; Αν πιστεύουµε έστω και λίγο ότι χρειάζεται βελτίωση, πρέπει σήµερα
να οµονοήσουµε σε κάποια βασικά ζητήµατα.
Ποια είναι η διεθνής συγκυρία που συζητάµε το νοµοσχέδιο;
Τα γεγονότα στο Αφγανιστάν. Ποιον αφήνουν αδιάφορο; Οι πιο
συντηρητικές προβλέψεις µιλάνε για πεντακόσιες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πρώτα και κύρια θα χτυπήσουν την πόρτα της
Ευρώπης. Αυτό το χτύπηµα της πόρτας θα είναι εκκωφαντικό,
δυνατό και πρέπει να είµαστε έτοιµοι να το αντιµετωπίσουµε.
Συνεπώς, µαζί µε τη διεθνή συγκυρία ότι σήµερα συζητάµε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο την αναθεώρηση του συµφώνου για τη µετανάστευση και το άσυλο και ταυτοχρόνως -πριν λίγες µέρεςτην κοινή δήλωση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ανάγκη θωράκισης της Ευρώπης, θα πρέπει να είµαστε εδώ σήµερα στη συζήτηση πρώτα και κύρια χρήσιµοι. Και αυτό θα κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θα πρέπει να είµαστε εδώ σήµερα στη συζήτηση πρώτα και
κύρια χρήσιµοι και αυτό θα κάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θα πρέπει λοιπόν πέρα από αυτά που θα κάνουν τα εθνικά κράτη
και το δικό µας κράτος -το οποίο έχει αρχίσει πρώτα από όλα- η
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Ευρώπη να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Θα πρέπει επιτέλους οι ευρωπαίοι εταίροι µας κυρίως του βορρά να δεχτούν
ότι το µεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβληµα το οποίο χρειάζεται κοινή και ριζική αντιµετώπιση, ότι απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών αποφάσεων από όλα τα κράτη τα οποία έχουν συνυπογράψει τις
συµφωνίες και τις συνθήκες, ότι η Τουρκία -το αυτονόητο- θα
πρέπει να σεβαστεί επιτέλους το Διεθνές Δίκαιο και τη συµφωνία
που συνυπέγραψε το 2001 για την –απ’ ότι θυµάστε πολύ καλάεπανεισδοχή µη νόµιµων µεταναστών. Και βεβαίως θα πρέπει επιτέλους να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή µε προσωπικό και
µέσα.
Μεταξύ των προτάσεων όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που πρέπει να υιοθετηθούν άµεσα από τα επιµέρους τώρα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: Η διακοπή όλων των
κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δεν θα
επιδείξουν πνεύµα συνεργασίας, η δίωξη, του βασικού ζητήµατος, των κυκλωµάτων διακίνησης παράνοµων µεταναστών, η ενίσχυση των ελέγχων και πρώτα και κύρια των διασυνοριακών
ελέγχων, η στενότερη συνεργασία στο ζήτηµα της θεώρησης
των διαβατηρίων και -αυτό που ζητάµε µετ’ επιτάσεως οι χώρες
του νότου- η οικονοµική ενίσχυση της Ελλάδας και της Κύπρου
σε πρώτο πλάνο και βεβαίως σε δεύτερο επίπεδο των άλλων κρατών που έχουν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της Μάλτας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιµή να υπηρετήσω τη
χώρα µας για τρία χρόνια στο Ανώτατο Συµβουλευτικό Συµβούλιο των Αρχηγών κρατών της Ένωσης το οποίο αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης και την διασυνοριακή συνεργασία. Και εκεί οι
συζητήσεις γινόντουσαν πάντα, αλλά αποφάσεις δεν παίρνονταν.
Σήµερα λοιπόν πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Είµαστε σε αυτό
το επίπεδο προκειµένου να οχυρωθεί η Ευρώπη όχι µε την έννοια
του τείχους αλλά της ανθρωπιστικής βοήθειας των λαών της. Και
όταν λέω ανθρωπιστικής, έχουµε και ένα ανθρωπιστικό χρέος
απέναντι στο καθήκον µας πρώτα και κύρια ως δηµοκράτες και
ως Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ορθολογική µεταναστευτική
πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται ισοβαρώς σε δύο βασικούς πυλώνες πρώτα και κύρια στον τοµέα της ασφάλειας και δεύτερον
στον τοµέα του ανθρωπισµού. Οποιοσδήποτε από τους δύο τοµείς µείνει ατροφικός, η µεταναστευτική πολιτική θα έλεγα ότι
έχει ανάγκη ιδιαίτερης υποστήριξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό ολοκληρώνω.
Η Ελλάδα πρόσφατα αντιµετώπισε το πρώτο κύµα παράνοµης
µετανάστευσης µε απόλυτη επιτυχία. Θα παρθούν τα ανάλογα
µέτρα να το αντιµετωπίσουµε και αυτή τη φορά.
Στο παρελθόν οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, οι γιαγιάδες και οι
παππούδες στη Χίο και στη Λέσβο πήραν το Νόµπελ ειρήνης
γιατί τάισαν ανήλικα προσφυγόπουλα. Καµαρώναµε και καµαρώνουµε ως Έλληνες για αυτές τις εικόνες. Το δίπτυχο λοιπόν είναι:
Όσο το δυνατόν µεγαλύτερος ανθρωπισµός σε µια Ελλάδα η
οποία δεν είναι ξέφραγο αµπέλι.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι -κυρία πρόεδρε ευχαριστώ για τη
µικρή ανοχή σας- δεν µπορώ να κλείσω τη σηµερινή του παρέµβαση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου χωρίς να στείλω από αυτό το Βήµα τα θερµά µου συλλυπητήρια στην οικογένεια του µεγάλου Έλληνα. Ήθελα να πω
µουσικοσυνθέτη αλλά είναι ένας µεγάλος Έλληνας. Γιατί οι µεγάλοι Έλληνες είναι άξιοι, υπηρετούν αξίες χωρίς καµµία απολύτως ταλάντευση και πιστοί στα ιδεώδη της δηµοκρατίας και
στο τέλος καταφέρνουν να ενώσουν τους Έλληνες. Αυτό έκανε
ο Θεοδωράκης µε την αξία του, µε τη δηµοκρατική πεποίθηση
σε όλες τις πτυχές της ζωής του, αλλά και µε τη συνεπή υπηρέτηση αξιών ένωσε όλους τους Έλληνες και είµαστε περήφανοι
γι’ αυτόν.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Δ’ Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Βίτσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι βασικό κριτήριο της πολιτικής είναι η ακριβής ιεράρχηση των ζητηµάτων. Ας πάρουµε το πιο πρόσφατο παράδειγµα. Ένα γεγονός διεθνούς εµβέλειας και πιθανά επί µακρό
χρόνο είναι η αποχώρηση των αµερικανικών στρατευµάτων και
η ίδρυση του χαλιφάτου των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια που δηµιουργείται µε κρατική υπόσταση αναγνωρισµένη
από τον ΟΗΕ ένα κράτος µε συγκεκριµένη σεχταριστική ηθική
και –θα έλεγε κανένας- θρησκευτική ιδεολογία που µπορεί να σηµάνει παρά πολλούς κινδύνους.
Ο ISIS, το ισλαµικό κράτος δεν είχε κρατική υπόσταση όσο κι
αν το λέγανε οι ίδιοι. Δεν είχαν κάτι το αναγνωρισµένο. Απλά όλοι
ξέραµε ότι το βασικό στοιχείο ήταν ο στρατός του Σαντάµ. Το
ξέραµε αυτό το πράγµα. Άλλωστε όλοι ξέρουµε ότι εδώ και πάρα
πολλά χρόνια η µεγάλη υπερδύναµη συνήθως πολεµάει µε τον
εαυτό της, δηλαδή, µε κάτι που η ίδια δηµιούργησε και συνήθως
χάνει στο τέλος, όπως έχασε και εδώ µε τους Ταλιµπάν. Αυτό το
ξέρουµε, το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Αντί, όµως, να επιµείνουµε και να δούµε σαν Ευρώπη να µάθουµε τι συµφωνίες έχουν
γίνει ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και τους Ταλιµπάν –µην µου πείτε ότι εσείς ξέρετε, κανένας µάλλον δεν ξέρει,
όλοι υποπτευόµαστε, αλλά αυτό το παζλ ποτέ δεν θα συµπληρωθεί- εµείς αυτοµάτως µετατρέπουµε αυτό το πρώτο βασικό
ζήτηµα σε ζήτηµα προσφυγικό. Ξαφνικά γίνονται εχθροί, αντίπαλοι, αυτοί που προσπαθούν να ξεφύγουν -τους είδαµε σε φωτογραφίες στην έρηµο- οι γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά από µια
διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη για τους ίδιους.
Και πρέπει να δούµε -και τα λέω αυτά περισσότερο για τον κ.
Μητσοτάκη, για αυτά που είπε δηλαδή- ότι ή ισχύει η Συνθήκη
της Γενεύης και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης ή δεν ισχύει.
Διότι είναι -αν θέλετε- δυσβάσταχτο για µας. Πρέπει να γίνει
βάρος και για άλλες χώρες. Άρα το αίτηµά µας, της Ελλάδος το
αίτηµα, για έναν διακανονισµό -και επειδή έρχεται τώρα αυτό το
ζήτηµα- για καταµερισµό ισοβαρή σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο -εγώ θα έλεγα- θα πρέπει να είναι
στην πρώτη γραµµή. Βεβαίως, ο πρώτος που χειροκρότησε τον
κ. Μητσοτάκη στη σύγκρουσή του µε τον Σασόλι ήταν ο Όρµπαν.
Επειδή θέλω να µιλήσω όµως και για το νοµοσχέδιο, θέλω να
περάσω στο δεύτερο. Το δεύτερο ζήτηµα στην πολιτική είναι η
σχέση της πολιτικής αφήγησης µε την αλήθεια. Κοιτάξτε τι λέει
ο κ. Μητσοτάκης το 2015. Ας πάρουµε ορισµένα στοιχεία. Το
2015 πέρασαν τα σύνορα της Γερµανίας πάνω από ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες και µετανάστες, ναι ή όχι; Πέρασαν τα σύνορα
της Αυστρίας µερικές εκατοντάδες χιλιάδες, ναι ή όχι; Αυτό συνεχίστηκε από το ελληνικό Πάσχα του 2015 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, που κλείσανε τα σύνορα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό
το διάστηµα; Ξαφνικά ο Τσίπρας τους έφερε τους µετανάστες ή
η Μέρκελ έφερε τους µετανάστες ή οι βοµβαρδισµοί δηµιούργησαν προσφυγικές ροές; Άρα αν προσπαθούµε να φτάσουµε
στο κοινωνικό συνειδητό ότι κάτι έγινε το 2015, περίεργο, παράξενο, χάνουµε την ουσία του πράγµατος. Αυτό θέλω να πω.
Το τρίτο ζήτηµα είναι το εξής. Αν αντιµετωπίζουµε το προσφυγικό-µεταναστευτικό σαν κάτι που γίνεται τώρα και πρόκειται να
τελειώσει αύριο ή πολύ περισσότερο µπορούµε να το τελειώσουµε µε τα όπλα -µε τα όπλα, κυριολεκτικά το λέω, γιατί µε
αυτόν τον τρόπο γίνεται- κάνουµε ένα τεράστιο λάθος. Ας πάρουµε όσες αποφάσεις θέλουµε, ας φτιάξουµε όσους νόµους
θέλουµε. Και είναι σαν να µου λέτε ότι κάποιος ξεκινάει να ξεφύγει από το θάνατο, τον δικό του, της οικογένειάς του κ.λπ., κι αρχίζει και διαβάζει τη νοµοθεσία της Ελλάδας ή τη νοµοθεσία της
Γερµανίας για το αν θα µπει ή δεν θα µπει. Δεν γίνεται αυτό το
πράγµα.
Αντίθετα, επειδή ο κόσµος έχει ζήσει πολλούς µεγάλους πολέµους, έχει διαµορφωθεί ένα δικαϊκό σύστηµα, το οποίο δεν
µπορούµε καν να φτάσουµε. Η κ. Ρούζβελτ θα θυµόσαστε στα
άρθρα 13 και 14 των ανθρωπίνων δικαιωµάτων -αν θυµάµαι καλά,
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γιατί απ’ έξω προσπαθώ να θυµηθώ- περιγράφει µια κατάσταση
που είναι τόσο ιδεατή που αυτήν τη στιγµή δεν µπορούµε ούτε
να τη σκεφτούµε, δηλαδή ο καθένας να µπορεί να πηγαίνει όπου
θέλει. Μπορεί να το κάνει ο Νεϊµάρ αυτό και ο Μέσι, αλλά δεν
µπορεί να το κάνουν οι φτωχοί άνθρωποι.
Επειδή µένει ένα λεπτό, θέλω να πω δύο πράγµατα ακόµα.
Θέλω να πω κατ’ αρχάς ότι οι ιδέες «ασπίδα της Ευρώπης», «Ευρώπη φρούριο», µε επαναπροωθήσεις, αποτροπές και τείχη δεν
πρόκειται να πετύχουν. Ούτε η συνεχής επαναφορά του Έβρου
θα πετύχει, όπου ορθά έκανε η ελληνική πολιτεία αυτά που
έκανε, γιατί ακριβώς έγινε µια πολύ συγκεκριµένη προσπάθεια
από τον Ερντογάν εκείνη την περίοδο και όλοι ξέρουµε πώς αποκρούστηκε και όλοι ξέρουµε ότι αν πήγαιναν ένα χιλιόµετρο παραπάνω κατά δεκάδες δεν υπήρχε κανείς να µην τους αφήσει να
περάσουν. Το ξέρουµε αυτό το πράγµα. Αλλά ορθώς την αντιµετωπίσαµε, αλλά ήταν µια συγκεκριµένη προσπάθεια, ένα παράδειγµα υβριδικού πολέµου.
Θέλω να µιλήσω και να κλείσω µε το άρθρο που αφορά τις
ΜΚΟ. Πρέπει να κάνουµε φοβερή συζήτηση πάνω σε αυτό.
Υπάρχει ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό, νοµικό πλαίσιο. Γιατί
χρειάζεται αυτό το άρθρο; Δεν έχουµε το πλαίσιο που ορίζει πώς
λειτουργούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις; Με ποιο τρόπο συνδράµουν; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Λιµενικού; Με ποιον
τρόπο προΐσταται; Ξέρετε, το Λιµενικό κάνει αυτό που του λέει η
πολιτεία. Δεν άλλαξε το Λιµενικό από το 2019 µέχρι το 2021. Αν
κάποιοι κάνουν επαναπροωθήσεις αυτήν τη στιγµή είναι αυτοί
που κάνανε διασώσεις πριν δύο χρόνια. Η πολιτική επιλογή δηλαδή είναι αυτή που αλλάζει και γι’ αυτόν το λόγο φτάνουµε σε
καταστάσεις καταδικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κάτι τελευταίο. Έχω εδώ όλη την κατάσταση, πού βρίσκονται
τα νησιά κ.λπ., τα είπανε. Διαπιστώνω µια διαφορά: Το Υπουργείο
λέει ότι είναι πέντε χιλιάδες διακόσιοι εξήντα τέσσερις στα νησιά.
Καλό για τα νησιά είναι αυτό, δεν το λέω για κακό. Η Ύπατη Αρµοστεία λέει έξι χιλιάδες εξακόσιοι πεντήντα. Δεν έχει µεγάλη
σηµασία ούτε έχει µεγάλη διαφορά. Πού είναι η διαφορά; Όταν
έχεις τέτοιους αριθµούς, δεν χτίζεις φυλακές.
Δεύτερον, ας µην κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας, ξέρουµε ότι
παίρνουν τρίµηνες άδειες και µετά προσπαθούν να µην γυρίσουν
ποτέ πίσω. Έτσι δεν είναι; Με τα κεφάλια, να µην καταγραφεί.
Αυτό τι λέτε; Δεν θα κάνει και τις άλλες χώρες να πάρουν άλλα
µέτρα, αν η Ελλάδα επιλεγεί ως το κράτος το οποίο θέλουν να
το κάνουν αποθήκη ψυχών;
Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας πω το εξής και ίσως πω κάτι το
οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Σε λίγες µέρες γίνονται οι εκλογές
στη Γερµανία. Το αποτέλεσµα των εκλογών, όχι µόνο ποιος θα
πάρει την κυβέρνηση, αλλά και σε ποιο επίπεδο θα φτάσει το
AFD, πιθανά να κρίνει, µάλλον θα κρίνει κατά τη γνώµη µου το
νοµοθετικό πλαίσιο µεταναστευτικής πολιτικής που θα οριστεί
στο Δουβλίνο IV, ας το ονοµάσουµε έτσι. Ο κ. Αβραµόπουλος
ήθελε να το πούµε «Αθήνα». Αν εµείς δεν προετοιµαστούµε για
αυτό, θα είναι το χειρότερο σενάριο για τις χώρες πρώτης υποδοχής και πρώτα και κύρια για την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα
εµείς χρειαζόµαστε ένα πλαίσιο υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, όλων –γιατί ξέρω τι θα µου πείτε- και των προσφύγων και των µεταναστών. Διότι δεν υπάρχουν ούτε παράτυποι
πρόσφυγες ούτε παράνοµοι πρόσφυγες, υπάρχουν µόνο πρόσφυγες. Οι µετανάστες µπορεί να είναι παράτυποι. Ένα είναι
αυτό. Επίσης χρειαζόµαστε κι ένα πλαίσιο υπεράσπισης και των
ντόπιων ανθρώπων, οι οποίοι παλεύουν για τη ζωή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Αντιπρόεδρε.
Επειδή θα πρέπει να προλάβει το αεροπλάνο, θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στην κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες έφυγε ο
Μίκης Θεοδωράκης, ένας µεγάλος Έλληνας, ένας Έλληνας που
αφ’ ενός συνέβαλε µε το έργο του όσο λίγοι στη διεθνή ακτινο-
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βολία της πατρίδας µας και αφ’ ετέρου άφησε ως µέρος της πολύτιµης παρακαταθήκης του και το µήνυµά του για την ενότητα
του λαού µας. Δανείζοµαι τα λόγια του Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη -γιατί είναι και σχετικά- που αποχαιρετώντας
τον ανέφερε ότι οι συµβουλές του ήταν πάντα πολύτιµες, κυρίως
αυτές που αφορούσαν στην ενότητα του λαού µας, στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραµµών. Πιστεύω πως η καλύτερη τιµή
προς αυτόν τον παγκόσµιο Έλληνα θα είναι εµείς, µε το καθηµερινό µας έργο, να κάνουµε πράξη ακριβώς αυτό το µήνυµά του.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε
µια κρίσιµη πραγµατικά περίοδο, λόγω της διεθνούς συγκυρίας
και της κρίσης στο Αφγανιστάν, και σε συνέχεια της προηγούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µε την οποία η Κυβέρνηση θέσπισε ένα πιο αυστηρό µεν, αλλά συνάµα και πιο δίκαιο σύστηµα
χορήγησης ασύλου, έρχεται η παρούσα ρύθµιση, µε την οποία
ισχυροποιείται ακόµη περισσότερο το νοµοθετικό και θεσµικό
οπλοστάσιο της χώρας αναφορικά µε το µεταναστευτικό ζήτηµα.
Η Κυβέρνηση στέλνει µε το σηµερινό νοµοσχέδιο ένα σαφές
και ξεκάθαρο µήνυµα, ότι η χώρα µας δεν είναι ξέφραγο αµπέλι,
ότι θα παραµένουν στη χώρα µας µόνο όσοι πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα αποµακρύνονται µε σύντοµες µεν, αλλά δίκαιες και ξεκάθαρες διαδικασίες. Είναι απαραίτητο, παράλληλα µε την ενίσχυση σε υλικοτεχνικές υποδοµές
και ανθρώπινο δυναµικό την επέκταση του φράκτη στον Έβρο,
το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα παρακολούθησης των συνόρων,
τους νέους συνοριοφύλακες, µέτρα που ήδη λειτουργούν και
έχουν επιφέρει σηµαντική µείωση των ροών, να υπάρχει και το
ανάλογο νοµοθετικό πλαίσιο, να υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες, οι οποίοι θα αποκλείουν εν τη γενέσει κάθε απόπειρα καταχρηστικής άσκησης δικαιωµάτων και κάθε παρελκυστική τακτική
που ενδεχοµένως αποσκοπεί στην καθυστέρηση των απελάσεων
και των επιστροφών και πάντοτε βέβαια µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως αυτά θεµελιώνονται στο Σύνταγµά µας,
όσο και στις διεθνείς συνθήκες, αλλά κυρίως στη βάση του ανθρωπισµού τον οποίο ανέκαθεν επιδείκνυε και επιδεικνύει η πατρίδα µας σε ανάλογες περιστάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό µια από τις σηµαντικότερες ρυθµίσεις που
εισάγονται είναι η τροποποίηση των νόµων περί απελάσεων και
επιστροφών καθώς πλέον ορίζεται ρητά ότι για όσους αλλοδαπούς εισέρχονται παράνοµα και συλλαµβάνονται στα σύνορα της
χώρας εφαρµόζεται η διαδικασία της απέλασης και όχι η διαδικασία της επιστροφής. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται από τις
αστυνοµικές αρχές και θα εφαρµόζεται άµεσα στην περίπτωση
που αλλοδαπός είτε δεν αιτηθεί άσυλο είτε το σχετικό του αίτηµα
απορριφθεί.
Επίσης µε σειρά ρυθµίσεων αναµορφώνεται το πλαίσιο της οικειοθελούς αναχώρησης υπηκόων τρίτων χωρών, έτσι ώστε να
µη χρησιµοποιείται πλέον το συγκεκριµένο µέτρο καταχρηστικά
για να υπονοµεύσει ή να καθυστερήσει τη διαδικασία επιστροφής ανά περίπτωση και τον ίδιο ακριβώς στόχο εξυπηρετούν
τόσο η θέσπιση ορισµένου αριθµού ενδίκων βοηθηµάτων κατά
των αποφάσεων επιστροφών, όσο και η καθιέρωση της ψηφιακής
επίδοσης αυτών των αποφάσεων µε παράλληλη κοινοποίηση
στις αστυνοµικές αρχές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα, όµως, από τα παραπάνω και τις
διατάξεις που αφορούν τις επιστροφές και τις απελάσεις ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα που ρυθµίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι αυτό των λεγόµενων ψηφιακών νοµάδων. Είναι ένα
ζήτηµα στο οποίο η χώρα µας πρωτοπορεί όντας µια από τις
πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θεσπίζει ειδική άδεια διαµονής
για την κατηγορία των ψηφιακών οµάδων και αξίζουν πραγµατικά
συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου για την εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία. Και επειδή ο συγκεκριµένος όρος µπορεί
να ακούγεται πιθανότατα ξένος ας διευκρινίσουµε ότι ψηφιακοί
νοµάδες ορίζονται όσοι εργάζονται αποµακρυσµένα, από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, µε τα µέσα της τεχνολογίας, είτε
είναι µισθωτοί, είτε είναι αυτοαπασχολούµενοι. Πρόκειται για µια
διαρκώς ανερχόµενη τάση µε τεράστιες προοπτικές, καθώς µε
τη µονιµοποίηση σε µεγάλο βαθµό της τηλεργασίας ο αριθµός
τους αναµένεται να εκτιναχθεί τα αµέσως επόµενα χρόνια σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η χώρα µας διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλε-
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ονεκτήµατα για να καταστεί ένας από τους πλέον δηµοφιλείς
προορισµούς για τους ψηφιακούς νοµάδες µε κυρίαρχο πάντα
στοιχείο τη φυσική οµορφιά και τις άριστες καιρικές συνθήκες.
Είναι ένα πραγµατικά σπουδαίο εγχείρηµα το οποίο, κύριε
Υπουργέ, απαιτεί συντονισµό και συνεργασία όλων των συναρµόδιων Υπουργείων, ούτως ώστε να ρυθµιστούν µια σειρά από
επιµέρους ζητήµατα, για παράδειγµα η αποφυγή διπλής φορολόγησης, η προϋπόθεση πλήρους ασφάλισης ώστε να µην επιβαρύνεται το εθνικό σύστηµα υγείας, αλλά και ο καθορισµός
περαιτέρω λεπτοµερειών και τεχνικών ζητηµάτων.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε διορατικότητα και αντιλαµβανόµενη την προοπτική αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για
τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονοµία για άλλη µια φορά
πρωτοπορεί και διαµορφώνει έγκαιρα το θεσµικό πλαίσιο για τη
διαµονή των ψηφιακών νοµάδων, εργαζοµένων µε υψηλές απολαβές, οι οποίοι αρχικά θα λάβουν ειδική άδεια διαµονής για δώδεκα µήνες µε δυνατότητα παράτασής της. Τη σηµασία µάλιστα
του εγχειρήµατος καταδεικνύουν και πρόσφατα στοιχεία του
παγκοσµίου φήµης πανεπιστηµίου, του MIT, σύµφωνα µε τα
οποία αν η χώρα µας κατορθώσει να προσελκύσει εκατό χιλιάδες
ψηφιακούς νοµάδες σε ένα έτος µε µέση παραµονή αυτών έξι
µήνες αναµένεται να αποκοµίσει όφελος που θα ξεπερνά τα 1,6
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να διατυπώσω τη σκέψη
µου στην οποία θεωρώ ότι συµφωνούµε όλοι, ότι θα είναι πολύ
αποτελεσµατικό να γίνει µια συστηµατική προσπάθεια προβολής
όλων των περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, καθώς η προσέλκυση ψηφιακών νοµάδων είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για να ενισχύσουµε την περιφέρεια και τις τοπικές οικονοµίες.
Ίσως να µην είµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, η πλέον αντικειµενική και βεβαίως και κάθε γωνιά της πατρίδας µας είναι πανέµορφη, αλλά επιτρέψτε µου να πω ότι ο τόπος µου, η Πιερία
φαντάζει ως το ιδανικό µέρος για να ζήσει και να εργαστεί οποιοσδήποτε ψηφιακός νοµάς, από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.
Και επειδή το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µια πρόσκληση προς
τους απανταχού ψηφιακούς νοµάδες για τον λόγο αυτό και το
υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας,
για µια ολιγόλεπτη παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): «Θα
ήθελα µάλιστα ευθύς εξαρχής να υπογραµµίσω ότι από όλες τις
πλευρές µου που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή, δηλαδή του
συνθέτη, του πολίτη και του στοχαστή, ξεχωρίζω εκείνη του Βουλευτή, του ενεργού πολίτη, γιατί θεωρώ ότι χαρακτηρίζει περισσότερο από κάθε τι άλλο την προσήλωσή µου σε ό,τι αγάπησα
περισσότερο στη ζωή µου, την πατρίδα και τον λαό µας. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν µάλιστα η πρωτοβουλία
για την πραγµατοποίηση αυτής της έκθεσης προέρχεται από τον
Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε µια πλειάδα επιφανών πολιτικών
ηγετών που εκπροσωπούν το σύνολο των κοµµάτων και των Βουλευτών της παρούσης Βουλής.
Η εθνική ενότητα, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, υπήρξε ανέκαθεν
η µεγάλη ουτοπία της ζωής µου, ώστε να θεωρώ την τυπική και
ουσιαστική, αλλά δυστυχώς συγχρόνως και εφήµερη πραγµατοποίησή της, µέσα στα στενά όρια αυτής της έκθεσης ως µια
µικρή προσωπική µου νίκη. Έτσι έθεσα την ιδιότητα του πολίτη
πάνω από εκείνη του καλλιτέχνη, µιας και τα δραµατικά γεγονότα, ξένη κατοχή, εµφύλιος, δικτατορία, δεν µου επέτρεπαν να
είµαι ένας απλός παρατηρητής και ως πολίτης θεώρησα πρώτο
µου καθήκον την ανάµειξη στα κοινά.
Για µένα, λοιπόν, Βουλή σηµαίνει χώρος που αν και χωρά µόνο
τριακόσιους Βουλευτές, στην ουσία εκεί είναι παρών σύσσωµος
ο ελληνικός λαός, ολόκληρη η Ελλάδα. Και το αίσθηµα αυτό µε
γέµιζε εκτός από ευθύνη και µε βαθιά ανθρώπινη ικανοποίηση και
περηφάνια, που εξακολουθώ να νιώθω ακόµη και αυτήν τη στιγµή. Γι’ αυτό και είπα ότι η συγκίνηση του πρώην Βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου σκιάζει τις υπόλοιπες ιδιότητές µου».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά έγραψε αυτολεξεί ο αείµνηστος πια Μίκης Θεοδωράκης,
προλογίζοντας την ωραία και ενδιαφέρουσα έκδοση που έκανε
η Βουλή των Ελλήνων το 2009 επί προεδρίας Δηµητρίου Σιούφα
για το τρίπτυχο του Μίκη Θεοδωράκη, που το εκφράζουν οι έννοιες «συνθέτης», «πολιτικός» και «στοχαστής». Και επειδή αυτός
ο άνθρωπος, όπως ο ίδιος λέει σ’ αυτόν τον χαιρετισµό στην έκθεση, που είχα τη χαρά να µοιραστώ µαζί σας και που θα την επικαιροποιήσουµε σε συνεργασία µε το Ίδρυµα της Βουλής, πάνω
απ’ όλα έβαζε την ιδιότητα του πολιτικού, του ενεργού πολίτη,
δεν µπορεί παρά η Βουλή την ηµέρα της κηδείας του, δηλαδή
την άλλη Πέµπτη, σε ένδειξη στοιχειώδους τιµής στη µνήµη του
να είναι κλειστή.
Εζητήθη αυτό από κόµµατα. Χθες το Κοµµουνιστικό Κόµµα ζήτησε να είµαστε κλειστοί σήµερα, ζητήθηκε και από άλλα κόµµατα, αλλά θεωρώ ότι η πιο ενδεδειγµένη µέρα για να εκφράσουµε στοιχειωδώς και συµβολικά την τιµή προς το πρόσωπό
του είναι η µέρα που θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του.
Συνεπώς, την άλλη Πέµπτη δεν θα γίνει νοµοθετική εργασία
σαν µία ελάχιστη ένδειξη τιµής προς έναν άνθρωπο, ο οποίος
παρ’ όλες τις συγκλονιστικές ιδιότητες που ταυτόχρονα είχε, ο
ίδιος έθεσε πάνω απ’ όλες την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την
ιδιότητα του εκπροσώπου του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Ε’ Αντιπρόεδρος από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι
και για µας µια ξεχωριστή µέρα. Είναι η 3η του Σεπτέµβρη. Σαράντα επτά χρόνια πριν, το Κίνηµά µας δηµιουργήθηκε. Επί
πολλά χρόνια βρέθηκε να παίζει ουσιαστικό και σηµαντικό ρόλο
µέσα από τη διακυβέρνηση της χώρας. Έκανε πολύ µεγάλες µεταρρυθµίσεις που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας της χώρας. Πέρασε δυσκολίες και σήµερα βρίσκεται πάλι µπροστά µε την
ελπίδα ότι µπορεί να συνεισφέρει στη µεγάλη συναίνεση που
χρειάζεται η χώρα. Βάζει πάντα -όπως κάνει τα τελευταία χρόνια- τη χώρα πάνω από το κόµµα. Νοµίζω στους επόµενους
µήνες οι εξελίξεις θα δικαιώσουν την προσπάθειά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προηγούµενα χρόνια σ’
αυτήν την Αίθουσα έχουν βάλει πάρα πολλοί το κουστούµι του
πατριώτη. Τη λέξη «πατριώτης» τη βάζω σε εισαγωγικά. Άλλος
του εθνικιστή σε άλλα επίπεδα. Θέλω να θυµίσω κάτι σε αυτούς
που µιλούν πολλές φορές µε σκληρά λόγια –για να µην χρησιµοποιήσω κάποια άλλη λέξη- για τους πρόσφυγες και µετανάστες.
Άνθρωπος που εδώ µέσα ζητούσε κρεµάλες για τους πρόσφυγες, κατέληξε να τον κρύβει µια Ουκρανή. Δηλαδή, να είσαι ρατσιστής και να σε κρύβει µια Ουκρανή. Άρα, θέλει µια προσοχή
στα νέα δεδοµένα, στις µεγάλες νέες µεταναστευτικές ροές που
θα υπάρξουν αλλά και στο πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα.
Ο κ. Καµίνης είναι κι αυτός απ’ τη Χίο. Δεν είναι µόνο ο Υπουργός από τη Χίο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Είµαι κι εγώ από τη Χίο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Είναι και ο κ. Μιχαηλίδης εδώ. Ένας πολύ καλός ανταγωνισµός στο επόµενο ψηφοδέλτιο. Εµείς θέλουµε να πάρουµε
την έδρα στη Χίο. Μπορούµε να τα καταφέρουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Να την πάρετε από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Εµείς θέλουµε να πάρουµε την έδρα. Τον ανταγωνισµό
για τον δεύτερο µπορείτε να τον κάνετε µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα.
Για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς, υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστηµα µείωση των ροών. Όπως είπε ο κ. Καµίνης, εµείς
δεν είµαστε µικρόψυχοι. Κύριε Μηταράκη, εµείς δεν ήµασταν ποτέ µικρόψυχοι. Εµείς αναγνωρίζουµε στους ανθρώπους, ακόµα
κι αν είναι συγκυριακό, ότι αφού αυτοί ήταν στο τιµόνι της χώ-
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ρας, αυτοί έχουν και µια µεγαλύτερη ευθύνη. Το πρόβληµα είναι
ότι αυτοί δεν αναγνωρίζουν ποτέ όλα αυτά που έκαναν άλλες παρατάξεις. Σας ακούω όλη την ηµέρα να µιλάτε για τον φράχτη
στον Έβρο, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει ο φράχτης στον
Έβρο ξεκίνησε επί ΠΑΣΟΚ. Όλα τα φτιάχνετε, τα στήνετε. Όλα
τα σχετικά µε το θέµα έχουν γίνει από τη Νέα Δηµοκρατία. Άρα,
µε τον τρόπο που εµείς σας αναγνωρίζουµε, πρέπει να αναγνωρίζετε τη µεγάλη συµβολή µας. Όπως και µε τα κλειστά κέντρα
για τους µετανάστες.
Συζητάµε το θέµα των µεταναστών, ενώ υπάρχει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών που έχει αποφασίσει ποιος είναι ο µετανάστης, ποιος είναι ο πρόσφυγας, ποιος είναι ο παράνοµος και
ποιος όχι. Όµως, θέλω να κάνω µία διαφορετική προσέγγιση στο
θέµα, κύριε Υπουργέ. Θα µου το επιτρέψετε γιατί µε έχει καλύψει
σε όλα τα υπόλοιπα ο κ. Καµίνης. Ακόµα κι αν σήµερα δεν είχαµε
αυτά τα προβλήµατα που είχαµε στο Αφγανιστάν, η χώρα µε τον
τρόπο που λειτουργεί σε ειδικούς τοµείς, όπως είναι οι αγρότες,
η εστίαση, ο τουρισµός και η οικοδοµή, χρειάζεται εργατικό δυναµικό το οποίο δεν υπάρχει. Σήµερα άνθρωποι επί πολλά χρόνια
µένουν στις δοµές. Έχουν όλα τα νόµιµα έγγραφα. Δεν κάνουµε
κάτι -µιλάω για όλες τις κυβερνήσεις- γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Έχουµε κενά. Λέµε ότι είµαστε ένα σοβαρό κράτος. Λέµε
για τη Γερµανία. Αλλά η Γερµανία πήρε ένα εκατοµµύριο, τους
ενέταξε, βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας τους και οτιδήποτε
άλλο. Άρα ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης γι’ αυτούς που
υπάρχουν ήδη τώρα; Το σχέδιό µας είναι να τους κρατάµε κάπου
µέσα κλεισµένους, να πληρώνουµε, να βγάζουµε διαγωνισµούς,
να φτιάχνουµε διατροφές και να µην έχουν τίποτα άλλο να κάνουν; Και να περιµένουµε; Ο τουρισµός, οι αγρότες, η εστίαση,
η οικοδοµή και πολλές άλλες εκφάνσεις της ελληνικής οικονοµίας να µην µπορούν να ανταποκριθούν και να χαρούν τον ανταγωνισµό τους; Ποιο είναι το σχέδιο της χώρας και το σχέδιο στο
οποίο θα µπορούσαν να συµφωνήσουν όλα τα κόµµατα; Και ξαναλέω για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, µιλάω γι’ αυτούς τους
ανθρώπους για τους οποίους υπάρχουν νόµιµα χαρτιά.
Ποιο είναι το σχέδιο; Υπάρχει σχέδιο; Μπορεί να βγει κάποιος
και να πει ότι δεν υπάρχει ανεργία, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού αυτόν τον καιρό σ’ αυτούς τους
τοµείς που σας είπα ξεπερνά το 40%. Και αυτό θα είχε ως πρώτο
θέµα να µειωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας
πολύ σύντοµα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πραγµατικά ευθέως,
αν αυτούς τους ανθρώπους µπορούµε µε εκπαίδευση, µε κατάρτιση, αξιοποιώντας αυτά τα κονδύλια, να τους στηρίξουµε, να
τους δώσουµε τη δυνατότητα να δουλέψουν προς όφελος της
ελληνικής οικονοµίας, να βοηθήσουν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Πολλοί από αυτούς θα µπορούσαν να ενταχθούν στην ελληνική
κοινωνία. Το έχουν κάνει. Βεβαίως αυτοί που είναι παραβατικοί
θα πρέπει να φύγουν.
Έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και σας καταλαβαίνω. Μειώθηκαν οι ροές. Όλοι ζούµε τον µύθο µας. Κάποια στιγµή όµως αυτά θα αλλάξουν. Πρέπει να πάµε στη λογική
πώς θα αξιοποιήσουµε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ την πρόταση
αυτή την έχω κάνει δηµόσια στη Βουλή πριν δύο χρόνια. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση. Θέλω να πιστεύω ότι το επόµενο
χρονικό διάστηµα θα υπάρχει µια συνεννόηση των πολιτικών κοµµάτων, αυτών που πραγµατικά πιστεύουν σε µια συνεννόηση για
το µέλλον. Θα υπάρξει χώρος για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε καλύτερες προϋποθέσεις γι’ αυτούς τους ανθρώπους
που βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν θέλουν να φύγουν και θέλουν
να ενταχθούν µε όρους τους οποίους έχει η ελληνική πολιτεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου αποτελεί µια νοµοθετική πρωτοβουλία που επιφέρει τροποποιήσεις και βελτιώσεις στη διαδικασία απελάσεων όσων µένουν παράνοµα στη χώρα µας, καθώς και σε διατάξεις του κώ-
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δικα µετανάστευσης για τη βελτίωση επενδυτικών αδειών διαµονής ειδικά η εισαγωγή της έννοιας του ψηφιακού νοµά που θα
παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτης αλλά και άλλα σηµαντικά θέµατα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι οµιλητές της Αντιπολίτευσης, ο τέως
Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης έθεσε σωστά το νοµοσχέδιο
στην ιδεολογική του βάση.
Πράγµατι, υπάρχουν µεγάλες ιδεολογικές διαφορές µεταξύ
Αριστεράς και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στην αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης. Θα συµφωνήσω µαζί
του ότι το θέµα της µετανάστευσης είναι εδώ για να µείνει για
δεκαετίες, αν όχι για περισσότερο και δεκάδες εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι µπορεί να βρεθούν στις µεταναστευτικές
διαδροµές τα επόµενα χρόνια. Και η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να σχεδιάσει λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το δεδοµένο.
Υπάρχουν, βεβαίως, λόγοι που οδηγούν στη µετανάστευση.
Και είναι αυτονόητη η ανθρωπιστική προσέγγιση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η επιτυχία είναι να προλάβουµε τους
λόγους που δηµιουργούνται οι µεταναστευτικές ροές, να προλάβουµε την ακραία φτώχεια, την κλιµατική κρίση, τα καθεστώτα
τα αντιδηµοκρατικά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει σύσσωµη η
διεθνής κοινότητα, άλλες φορές µε επιτυχία, άλλες φορές, δυστυχώς, χωρίς επιτυχία.
Και, βέβαια, να τονίσουµε τη νόµιµη µετανάστευση, να δώσουµε νόµιµους διαδρόµους σε ανθρώπους που εµείς θέλουµε
και τις δεξιότητές τους να έρθουν να ζήσουν στη χώρα µας,
όπως έχουµε κάνει εδώ και δεκαετίες µε ειδικές άδειες παραµονής. Αλλά, φυσικά και ζούµε σε µία χριστιανική Ευρώπη. Ζούµε
σε µια χριστιανική Ελλάδα, όπως ορίζει το Σύνταγµά µας. Αλλά
το µεγαλείο της Ευρώπης είναι ότι σεβόµαστε απολύτως τις θρησκευτικές πεποιθήσεις όλων των θρησκειών και αυτή είναι η µεγάλη ειδοποιός διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια,
έχουµε τις αξίες µας, έχουµε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Και όλη αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν.
Έχουµε ξεκάθαρα διαµηνύσει ότι δεν θα δεχθούµε, όπως την περίοδο 2015 - 2019, να είµαστε εµείς η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για παράνοµες µεταναστευτικές ροές, κατά παράβαση του
άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενεύης.
Σήµερα η Ευρώπη προωθεί δράσεις για την παροχή της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας για την αποτροπή της δηµιουργίας προσφυγικών ροών και θα στηρίξουµε στα ευρωπαϊκά
όργανα αυτή την κατεύθυνση. Αλλά, όπως αποφασίστηκε την
Τρίτη στο Συµβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, δεν θα επαναλάβουµε τα λάθη του 2015. Και αυτή δεν είναι θέση της Ελλάδος.
Η φράση «λάθη του 2015» ειπώθηκε από όλους σχεδόν τους
υπουργούς εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και η Ελλάδα είναι ένα µέρος αυτή τη στιγµή µιας ισχυρής πλειοψηφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειπώθηκε από οµιλητές της Αντιπολίτευσης και σήµερα ότι η
Κυβέρνηση επιδιώκει να είµαστε η ασπίδα της Ευρώπης. Έχω
απαντήσει ξεκάθαρα πως η Κυβέρνηση προασπίζει τη δικιά µας
πατρίδα. Είµαστε η ασπίδα της Ελλάδος. Ο κ. Μουζάλας στην
επιτροπή, ο κ. Καµίνης σήµερα, µε µία φωνή οι δυο τους, είπαν
ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι κουτόφραγκοι. Δίκιο έχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ
νόµιζε ότι θα ανοίξει τα σύνορα το 2015, κάνοντας ότι δεν κατάλαβε τις επιπτώσεις για τη χώρα µας, εκείνης της περιόδου, θα
µπαίνανε εκατοµµύρια στη χώρα µας -όπως και έγινε- αλλά
απλώς θα πάνε αλλού. Μέχρι που γρήγορα οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν αυτή τη στρατηγική, µας έκλεισαν τα βόρεια σύνορά µας
και µας πήραν τα κλειδιά της διακυβέρνησης, επιβάλλοντας την
κοινή δήλωση του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, αναγνωρίζοντας η χώρα µας την Τουρκία ως ασφαλή χώρα για τους
µετανάστες και πρόσφυγες από τη Συρία, καθώς η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούσε µόνη της να αντιµετωπίσει την κρίση
των ροών, που τόσο έντονα επηρέασαν τα νησιά µας το 2015.
Και, βέβαια, θυµόµαστε πώς ήταν τα νησιά µας, αλλά όχι µόνο
τα νησιά µας. Όλη η χώρα είχε γίνει ένας καταυλισµός. Και σήµερα στα λεγόµενα σας αναπολείτε αυτές τις εποχές. Ουσιαστικά µιλάτε και λέτε πως θα φέρουµε νέες ροές από το Αφγανιστάν, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο.
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Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε την επανίδρυση του Υπουργείου τον Ιανουάριο του
2020 έθεσε δύο συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους:
Πρώτον, την ουσιαστική µείωση των ροών και, δεύτερον, τον
δραστικό περιορισµό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές
κοινωνίες. Και πράγµατι αυτή η Κυβέρνηση εκλήθη να αντιµετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις στο µεταναστευτικό ζήτηµα. Είχε
να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ροές της περιόδου 2015 - 2019,
τον υπερπληθυσµό σε όλες τις δοµές -κάθε βδοµάδα είχαµε µια
νέα δοµή που δηµιουργείτο στη χώρα- την πανδηµία του COVID
το 2020 και το πώς θα θωρακίσουµε τον πληθυσµό εντός των
δοµών και στα ΚΥΤ αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Και θέλω να
σηµειώσω, ενθυµούµενος τις συζητήσεις του 2020, ότι σε όλες
τις δοµές των νησιών µας, από την αρχή της πανδηµίας µέχρι
σήµερα, δεν υπήρξε ούτε µία απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Θυµάστε τι λέγανε οι ΜΚΟ πέρυσι; Θυµάστε τι προέβλεπαν;
Θυµάστε τι λέγαµε σε αυτή την Αίθουσα; Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιµετώπισε, επίσης, την εργαλειοποίηση του µεταναστευτικού και τα συµβάντα στον Έβρο, τις συσσωρευµένες εκκρεµότητες ετών ως προς την εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προστασίας, την ολοσχερή καταστροφή της Μόριας µέσα σε µια νύχτα
που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους εκτός δοµής εν µέσω πανδηµίας. Και, βέβαια, σε όλες αυτές τις προκλήσεις αντεπεξήλθαµε
αποτελεσµατικά.
Πλέον, µιλάµε για µια διαχειρίσιµη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Με την εθνική στρατηγική για το µεταναστευτικό 2020 2021, που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο, θέσαµε τον πήχη
ψηλά, µε σχέδιο και συνέπεια. Ανακτήσαµε τον έλεγχο του µεταναστευτικού και κατ’ επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας
µας, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και, βέβαια, πλέον, τα αποτελέσµατα της πολιτικής µας είναι
µετρήσιµα. Οι αριθµοί είναι ξεκάθαροι και οι αριθµοί περιγράφουν την πραγµατικότητα. Το τελευταίο δωδεκάµηνο οι ροές
έχουν µειωθεί στη χώρα µας κατά 86%. Στα νησιά µας -όλοι µιλάτε για τα νησιά- έχουν µειωθεί κατά 96%. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τη στρατηγική της Κυβέρνηση τα νησιά µας, συζήτηση που ξεκίνησε πριν την επανίδρυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όµως, πλέον, έχουν περάσει δύο χρόνια διακυβέρνησης που µας δίνει το δικαίωµα να µιλάµε µε
στόχους, να µιλάµε µε αποτελέσµατα, να µη µιλάµε µε θεωρία,
µιλάµε µε αποτελέσµατα µετρήσιµα καθώς απέδωσαν οι πρωτοβουλίες µας. Ρωτήθηκε πώς το πετύχαµε αυτό το αποτέλεσµα.
Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη στρατηγική των έξι σηµείων.
Το πρώτο σηµείο ήταν η ασφάλεια των συνόρων µας. Η χώρα
µας έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τα φυλάσσει. Και
οφείλουµε ευγνωµοσύνη στους άνδρες και στις γυναίκες των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας για τη δουλειά
που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και, βέβαια, και για τις χιλιάδες ζωές που έχουν σωθεί στο Αιγαίο. Η ασφάλεια των συνόρων -να είµαστε ξεκάθαροι- και η διάσωση όπου απαιτείται
αφορά τα Σώµατα Ασφαλείας της χώρας µας, αφορά το ελληνικό
λιµενικό, το οποίο κάνει αποτροπή -φυσικά και κάνει αποτροπήόπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Δεν κάνει υποδοχή.
Και, βέβαια, δεν µπορούν να φυλάνε τα σύνορα οι ΜΚΟ, οι
οποίες χρηµατοδοτούνται καθώς αυξάνονται οι µεταναστευτικές
ροές. Δεν µπορώ να φανταστώ ότι θα δεχόταν κάποιος οι λαθροδιακινητές να στέλνουν τα δικά τους σκάφη στη µέση γραµµή,
να περιµένουν τους πελάτες τους που πλήρωσαν για να περάσουν απέναντι από µία ασφαλή χώρα, την Τουρκία, µετά από συνεννόηση και να το ονοµάζουµε αυτό διάσωση. Και θυµίζω ότι
στη χώρα µας δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα ανάµεσα στην Τουρκία και στα νησιά µας και η ασφάλεια των συνόρων δεν αφορά
µόνο το µεταναστευτικό αλλά αφορά την εθνική ασφάλεια,
αφορά το λαθρεµπόριο, αφορά πολλά πράγµατα. Αυτός, λοιπόν,
ήταν ο πρώτος µας στόχος.
Η στρατηγική περιορισµού των ροών περιλαµβάνει, επίσης,
τον ταχύ διαχωρισµό των προσφύγων από τους παράνοµους οικονοµικούς µετανάστες.
Τρίτον, περιλαµβάνει την ενίσχυση των απελάσεων, στόχο που
υπηρετεί το σηµερινό νοµοσχέδιο. Και όλοι δέχεστε το πρόβληµα. Όλοι δέχεστε ότι οι απελάσεις δεν είναι αρκετές. Όλοι το
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είπατε και γι’ αυτό έρχεται η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει για να
βελτιώσει προβλήµατα τα οποία, από την εµπειρία της διοίκησης,
παρεµποδίζουν να έχουµε τον αριθµό των απελάσεων που εµείς
θέλουµε.
Τέταρτον, η δηµιουργία των κλειστών ελεγχόµενων δοµών µε
την πρώτη στη Σάµο να εγκαινιάζεται στις 18 του µηνός. Και
καλώ τον κ. Μυλωνάκη να την περπατήσουµε µαζί, να µετρήσει
τα κρεβάτια γιατί µάλλον έχουν χάσει το µέτρηµα στην Ελληνική
Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Θα είµαστε εκεί.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ( Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Και βέβαια ενώ το ΚΙΝΑΛ µιλάει για ύφεση και έξαρση, ο
ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται ότι µπορεί να έχουµε µεταναστευτικές
ροές, έρχεστε υποκριτικά για να πάρετε ψήφους, να πείτε ότι δεν
χρειάζονται δοµές στα νησιά. Μπορεί να διαφωνείτε ότι είναι
κλειστές -αυτό είναι ιδεολογικό θέµα-, αλλά σας θυµίζω ότι οι
δοµές στα νησιά δηµιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ επειδή υπήρχαν
ροές. Και θυµίζω ότι υπήρχαν Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ το 2014 που
µε ερώτησή τους στη Βουλή ζήταγαν από την κυβέρνηση Σαµαρά να δηµιουργήσει δοµές -στη Χίο, παραδείγµατος χάριν-,
γιατί δεν ήταν επαρκής η δοµή που υπήρχε πριν.
Άρα ας είµαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να προετοιµαστούµε για να
µην υπάρξει κρίση, για να µην υπάρξουν ροές. Και, βέβαια, µε
τον έλεγχο των ΜΚΟ που και το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει ουσιώδεις προβλέψεις και αυτό συµβάλλει στη µείωση των ροών,
καθώς ο περιορισµός της διάρκειας και του ύψους των επιδοµάτων.
Και ενώ στις 18 Σεπτεµβρίου εγκαινιάζεται η νέα κλειστή, ελεγχόµενη δοµή στη Σάµο, αµέσως δώδεκα µέρες µετά στις 30 Σεπτεµβρίου παραδίδεται καθαρισµένος ο χώρος της παλιάς
δοµής στο Βαθύ στον Δήµο Ανατολικής Σάµου. Απάντηση σε
όσους έλεγαν ότι θα µείνει δήθεν και η παλιά και η νέα δοµή. Τα
ίδια λέτε τώρα στη Λέσβο και στη Χίο. Τροµάζετε τον κόσµο ότι
θα µείνουν και οι δύο δοµές. Στη Σάµο θα το δουν οι κάτοικοι.
Στη Λέρο θα δουν το ίδιο πράγµα. Ότι αυτές οι δοµές κλείνουν
καθώς ανοίγουν νέες δοµές, όπως κλείνουν και τα διαµερίσµατα.
Στη Σάµο, στην Κω και στη Λέρο το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ» τερµατίστηκε στις 31 Δεκεµβρίου του 2020, στη Χίο και στη Λέσβο τερµατίζεται τον Νοέµβριο του 2021.
Σχολιάζετε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, τη στρατηγική της Κυβέρνησης. Ας δούµε όµως, τα αποτελέσµατα. Ας
δούµε τις ροές στα νησιά και ας επικεντρωθούµε στο καλοκαίρι,
στους καλοκαιρινούς µήνες κάθε χρόνο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Το 2017 µπήκαν στα νησιά µας επτά χιλιάδες σαράντα εννέα
µετανάστες. Την επόµενη χρονιά, το 2018, αύξηση 16%, µπαίνουν οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα. Το 2019, σε µια περίοδο που συµπίπτει ένα τµήµα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα
τµήµα διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχουµε πράγµατι
µεγάλη αύξηση, τη δεύτερη κρίση όπως ειπώθηκε και φτάνουµε
στους δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα τέσσερις. Εφαρµόζουµε, λοιπόν, µετά τη νέα στρατηγική. Το 2020, χίλιοι είκοσι
εννέα, µείωση 93%. Θα πείτε «η πανδηµία». Πάµε, 2021: Μείωση
περαιτέρω 25%. Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, όλο το καλοκαίρι
του 2021 είχαµε επτακόσιες εβδοµήντα αφίξεις. Θέλετε να δούµε
τους διαµένοντες στα νησιά; Στη Λέσβο µας παραδώσατε την
ηµέρα των εκλογών επτά χιλιάδες εννιακόσιους είκοσι επτά. Σήµερα είναι τρεις χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα δύο. Στη Χίο µάς
παραδώσατε δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ. Σήµερα είναι
τετρακόσιοι είκοσι επτά. Στη Σάµο παραδώσατε τρεις χιλιάδες
τετρακόσιους πενήντα έξι. Σήµερα είναι εξακόσιοι είκοσι οκτώ.
Στην Κω µάς παραδώσατε δύο χιλιάδες ογδόντα πέντε. Σήµερα
είναι διακόσιοι πενήντα επτά. Στη Λέρο µας παραδώσατε χίλιους
τριακόσιους δεκαπέντε. Σήµερα είναι εκατόν εξήντα δύο.
Πού βλέπετε τον εγκλωβισµό στα νησιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας προστάτευσε τα νησιά µας. Δεν έχουµε ροές.
Έχουµε πλέον ελάχιστους διαµένοντες. Έχουµε, λοιπόν, το δικαίωµα πλέον να λέµε ότι η στρατηγική που εφαρµόσαµε, δούλεψε. Απέναντί µας διάφορες θεωρίες της Αντιπολίτευσης: Άλλοι
λένε για άσυλο στην Τουρκία, οι ίδιοι που λένε ότι η Τουρκία έχει
το κλειδί και να αφήσουµε την Τουρκία να επιλέγει πόσοι θα
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µπουν στην Τουρκία να υποβάλουν αιτήµατα. Άλλοι λένε για καταγραφή µόνο στα νησιά. Δηλαδή, λένε να έρχονται και απλώς
να πάνε δήθεν αλλού. Οι κάτοικοι των νησιών ζητάνε και έχουν
απόλυτο δίκαιο να σταµατήσουν τα νησιά να σηκώνουν το βάρος
του µεταναστευτικού. Να δούµε το µέλλον, να δούµε την ανάπτυξη των νησιών, στο οποίο σε αυτό -ειρήσθω εν παρόδω- συµβάλλει και η διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ που ο ΣΥΡΙΖΑ
κατήργησε και εµείς καταφέραµε σε αυτά τα πέντε νησιά να το
κρατήσουµε. Πρέπει να µη νιώθουν τα νέα παιδιά το µεταναστευτικό ως τροχοπέδη. Αυτό πλέον, όµως, είναι η πραγµατικότητα.
Η στρατηγική της Κυβέρνησης έχει απεµπλέξει τα νησιά µας,
αφήνοντας χωρίς αφήγηµα όσους επενδύουν στον διχασµό και
στην κρίση, όσους θέλουν την εσωτερική σύγκρουση ενώ ξέρουν
ότι αυτά που προτείνουν σήµερα, αυτά που µας λέτε σήµερα,
αυτά οδήγησαν στην κρίση του 2015. Τελικά όσοι λένε «όχι» στις
δοµές λένε «ναι» στις ροές. Απλώς ελπίζουν να πάνε αλλού, να
µη µείνουν στα νησιά. Ξεχνάνε, βέβαια, την εφαρµογή αυτής της
πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019. Ενώ σήµερα,
δώδεκα µήνες στοιχεία, µειώθηκαν οι διαµένοντες κατά 80% στα
νησιά µας και κατά 48% συνολικά στη χώρα. Άρα δεν µιλάµε
µόνο για αποσυµφόρηση στα νησιά, µιλάµε για αποσυµφόρηση
συνολικά της χώρας µας από την πίεση της µεταναστευτικής κρίσης.
Πλέον στις δοµές και στο «ΕΣΤΙΑ» έχουµε τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιους εβδοµήντα δύο αιτούντες άσυλο και εννιά χιλιάδες εξακόσιους τριάντα επτά αναγνωρισµένους, οι οποίοι θα
αποχωρήσουν µε χωρητικότητα εξήντα έξι χιλιάδες θέσεις σε
όλο το σύστηµα.
Και, βέβαια, κλείσαµε ογδόντα πέντε δοµές το 2020. Από τις
εκατόν είκοσι µία δοµές που είχαµε σε όλη τη χώρα σήµερα λειτουργούν τριάντα έξι. Και αυτές οι τριάντα έξι που λειτουργούν
στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα µετατραπούν σε κλειστές δοµές. Το
µοντέλο των κλειστών δοµών θα εφαρµοστεί σε όλη τη χώρα και
όχι στον Έβρο όπως είπε κάποιος συνάδελφος της Αντιπολίτευσης και πήγε να δηµιουργήσει πολιτική σπέκουλα. Στον Έβρο η
δοµή είναι ήδη κλειστή όπως ξέρετε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κλειστή. Δεν αλλάζει η εθνική στρατηγική για τον Έβρο. Η δοµή του
Έβρου δεν είναι µία δοµή που θα γίνεται εξέταση αιτηµάτων
ασύλου.
Και, βέβαια, µιλάµε πλέον για ένα θετικό ισοζύγιο, κύριε Καµίνη, σας το έχω πει πολλές φορές, αφαιρώντας τις απελάσεις
προς Αλβανία. Και πάλι είναι θετικό. Σας το έχω πει δυο φορές
στην επιτροπή και κάνετε ότι δεν το ακούτε. Έχουν φύγει φέτος
επτά χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα άτοµα νόµιµα από τη χώρα
µας, απελάσεις, µετεγκαταστάσεις, εθελοντικές επιστροφές, ενώ
ήρθαν τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι. Και, πράγµατι,
έχουν φύγει είκοσι πέντε χιλιάδες άτοµα για τη Γερµανία. Έχουν
φύγει νόµιµα αυτά τα είκοσι πέντε χιλιάδες άτοµα για τη Γερµανία, δεν έχουν φύγει παράνοµα από τη χώρα µας βάσει της Συµφωνίας του Σένγκεν και έχουν πάει στη Γερµανία. Και αυτή τη
στιγµή δεν υπάρχει κανένα θέµα επιστροφής αυτών των ατόµων
στην Ελλάδα, έχουν υποβάλει και σχετικό αίτηµα για να παραµείνουν στη Γερµανία.
Πρέπει να έκανα λάθος. Είπα στον κ. Καµίνη ότι σας λείπουν.
Δεν σας λείπουν, κύριε Καµίνη. Εσείς θέλετε να γυρίσουν στην
Ελλάδα, να προστεθούν στους δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς
που ήρθαν στην Αθήνα επί δηµαρχίας σας τα προηγούµενα χρόνια, εξαιτίας πολιτικών που σήµερα επαναλαµβάνετε, αλλά ευτυχώς δεν πρόκειται να εφαρµοστούν.
Και ερχόµαστε µε το παρόν νοµοσχέδιο να επιταχύνουµε περαιτέρω τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών, να ενισχύσουµε το θετικό αυτό πρόσηµο µε την τροποποίηση διατάξεων
του ν.3386/2005 και του ν.3908/2011. Στόχος των ρυθµίσεων
αυτών η επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των διατάξεων και κατά το δυνατόν ο περιορισµός των περιθωρίων για την καταχρηστική άσκηση δικαιωµάτων από τους
προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών. Στόχος
είναι ο σαφής διαχωρισµός των διοικητικών διαδικασιών απέλασης που εφαρµόζεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών που συλλαµβάνονται στα σύνορα από τις διαδικασίες επιστροφής που εφαρµόζεται σε λοιπές περιπτώσεις. Και, βέβαια, αναµορφώνεται η
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διαδικασία παροχής προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης,
αλλά περιορίζονται και οι περιπτώσεις όπου η ελληνική αστυνοµία πλέον ως µόνη αρµόδια θα δίνει αυτό το δικαίωµα. Ξέρετε τι
γινόταν στα νησιά; Ερχόταν η απορριπτική απόφαση και αντί να
κρατηθούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ και να απελαθούν, ζήταγαν χαρτί οικειοθελούς αναχώρησης, έπαιρναν το καράβι και έφευγαν. Αυτοί
κατέληγαν επί ηµερών σας στις πλατείες στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.
Ως προς το θέµα των ψηφιακών οµάδων, θα αφήσω τον κ.
Βαρβιτσιώτη, τον συναρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, να παρουσιάσει αυτή τη διάταξη. Επειδή, όµως, ρωτηθήκαµε για το αποτέλεσµα αντίστοιχων ρυθµίσεων στο παρελθόν,
να σηµειώσω ότι ο ν.4146/2013 που είχα την τιµή να εισηγηθώ
τότε ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, που εισήγαγε την golden visa
στη χώρα µας για επενδύσεις ακίνητης περιουσίας, έφερε στη
χώρα επενδύσεις ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Ως προς
το θέµα στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά
µε τη δυνατότητα απόσπασης µη πολιτικού προσωπικού σάς
υπενθυµίζω ότι αυτό δεν θεσµοθετείται σήµερα, προβλέπεται
από τον ν.4375/16, νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι. Εσείς
φέρατε τους ένστολους στις διαδικασίες µετανάστευσης. Εµείς
απλώς διευρύνουµε τις υπηρεσίες στις οποίες αυτό µπορεί να
γίνει.
Και ως προς την αξιοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων, πέραν
του γεγονότος ότι προχωράµε σε περίπου πεντακόσιες πενήντα
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου για να καλύψουµε πλέον µε µόνιµους τις ανάγκες
του Υπουργείου, αξιοποιούµε δηµοσίους υπαλλήλους και σε θέσεις που ο νόµος επέτρεπε τη δυνατότητα µετακλητών.
Και θέλω να σας πω ότι το 2021 για πρώτη φορά επικεφαλής
της υπηρεσίας ασύλου τοποθετήθηκε δηµόσιος υπάλληλος, ενώ
επί των ηµερών και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κύρια θέση
ευθύνης είχε τοποθετηθεί µετακλητός.
Συζητήσαµε στην επιτροπή πότε θεσµοθετήθηκε αυτό. Λοιπόν,
θεσµοθετήθηκε το 2011 µε τον ν.3907, έχω το ΦΕΚ αν θέλει κάποιος να το δει, ο όποιος λέει ότι στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση διευθυντή, δηλαδή θέση ευθύνης δηµοσίου
στην ιεραρχία του δηµοσίου και ο διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τρία συν τρία
χρόνια. Και έγινε για πρώτη φορά µε κυβέρνηση ΚΙΝΑΛ, µε υπογραφή αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών µεγάλου στελέχους σήµερα του ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχεστε, λοιπόν, πολλές φορές και διαµαρτύρεστε για την
πρωτοφανή, λέτε, αξιοποίηση µετακλητών σε θέσεις ευθύνης
στο Υπουργείο Μετανάστευσης όταν εσείς το νοµοθετήσατε. Ε,
όχι τόση υποκρισία!
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κεφάλαιο της παράνοµης µετανάστευσης αντιµετωπίστηκε ολιστικά από την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας. Είµαστε προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουµε µία νέα κρίση. Λέµε ξεκάθαρα ότι δεν θα είµαστε
εµείς η πύλη εισόδου της Ευρώπης για παράνοµες µεταναστευτικές ροές. Δεν θα ξαναγίνουµε ποτέ το ξέφραγο αµπέλι που
ήµασταν τα προηγούµενα χρόνια µε τις επιπτώσεις που εµείς οι
νησιώτες βιώσαµε πρώτοι απ’ όλους στο πετσί µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία
ότι η πανδηµία άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο κόσµος και η παγκόσµια οικονοµία.
Πλέον η αποµακρυσµένη εργασία και η εργασία από το σπίτι
έχουν καταστεί ένας από τους κυρίαρχους τρόπους µέσα από
τους οποίους αναπτύσσεται η παγκόσµια οικονοµία. Απέναντι σε
αυτή την πρόκληση η Ελλάδα έρχεται σήµερα να πρωτοπορήσει
εισάγοντας για πρώτη φορά το καθεστώς φιλοξενίας και εργασίας σ’ αυτούς που ονοµάζονται ψηφιακοί νοµάδες, δηλαδή τους
ανθρώπους που επιλέγουν µέσα από την οθόνη του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή να δουλέψουν παράγοντας αποτέλεσµα σε
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οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη.
Είναι κάτι το οποίο φιλοδοξούµε να προσελκύσει ακόµα περισσότερους υψηλής ποιότητας και παραγόµενου αποτελέσµατος
ανθρώπους, επισκέπτες στη χώρα µας όχι µόνο για µικρή περίοδο διακοπών, αλλά για µεγαλύτερη περίοδο µέσα από την
οποία θα µπορέσουν να παραγάγουν και βέβαια ενδεχοµένως
και να επιλέξουν τελικά την χώρα µας ως έναν από τους τόπους
στους οποίους θα ήθελαν να επενδύσουν.
Στην Ευρώπη σήµερα δύο χώρες έχουν εισαγάγει ένα αντίστοιχο καθεστώς. Αυτές είναι η Εσθονία, που φηµίζεται για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της, αλλά και η Κροατία που έχει µπει
πάρα πολύ έντονα πλέον στο τουριστικό παιχνίδι της Μεσογείου.
Κύριε Σκανδαλίδη, µπορεί να αντιµετωπίζετε πρόβληµα στα
Δωδεκάνησα, εµείς θέλουµε να σας φέρουµε ανθρώπους για να
επιµηκύνετε την τουριστική σας περίοδο.
Και, βέβαια, να καταφέρουµε να φέρουµε και ανθρώπους που
παράγουν για µεγάλες ψηφιακές εταιρείες, όπως η «AMAZON»,
η «MICROSOFT», οι οποίοι θα µπορούσαν να µείνουν εδώ και να
παράγουν στο εξωτερικό.
Ξέρετε το 2019, όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέλαβε, παρέλαβε µία χώρα, η οποία υπολειπόταν δραµατικά στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελµατιών και φοιτητών σύµφωνα µε
αντίστοιχη έρευνα του ΟΟΣΑ. Και προσπαθούµε µε κάθε δυνατό
τρόπο να φέρουµε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας
πιο µπροστά εισάγοντας νέους θεσµούς, µια πολιτική που λέµε
Blue Carpet Policy. Το blue από τη θάλασσα, το carpet γιατί ανοίγουµε ένα χαλί εισόδου προς οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει,
να δραστηριοποιηθεί στη χώρα και βέβαια το policy αντιστοιχεί
σε µια συνεκτική πολιτική, η οποία ξεκινάει από αυτό που ανέφερε πριν ο Υπουργός, ο κ. Μηταράκης σε σχέση µε τη golden
visa. Συζητάµε για τη business visa. Συζητήσαµε για τη φοιτητική
visa, την οποία επίσης βάλαµε µπρος και σήµερα ερχόµαστε και
ολοκληρώνουµε αυτό το παζλ µε την digital nomad visa.
Παράλληλα προσπαθούµε να εκσυγχρονίσουµε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση µε την απόδοση
των καθεστώτων θεωρήσεων, ώστε να ψηφιοποιηθούν και να
σταµατήσει η ταλαιπωρία, η οποία υπάρχει από πάρα πολλούς
στα ελληνικά προξενεία που έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές.
Γι’ αυτόν τον λόγο σήµερα προσπαθούµε να προσεγγίσουµε
όλους αυτούς τους ψηφιακούς νοµάδες µέσα από απλοποιηµένες διαδικασίες και µε εύκολες διαδικασίες όχι µόνο να πάρουν
τη δωδεκάµηνη άδεια παραµονής στη χώρα, αλλά και να επεκτείνουν αυτή την παραµονή τους αν θέλουν να παραµείνουν παραπέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι το µεταναστευτικό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο ούτε θα
τελειώσει σε µία νοµοθετική πρόκληση και σε µία νοµοθετική µεταρρύθµιση ούτε βεβαίως έχει µόνο την όψη την αρνητική, αλλά
έχει και τη θετική όψη του να προσελκύσεις ανθρώπους στη
χώρα σου οι οποίοι θα προσθέσουν στο παραγόµενο εισόδηµα,
θα προσθέσουν στην αύξηση της ποιότητας της ζωής και βέβαια
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό προσπαθούµε
να κάνουµε µέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Την ίδια στιγµή νοµίζω ότι πολύ σωστά εφαρµόζεται από το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής µια δέσµευσή µας απέναντι στον ελληνικό λαό, που δεν ήταν άλλη από το να κλείσουµε
όλες αυτές τις τρύπες που είχαν ανοίξει στο καθεστώς εισόδου
και θεωρήσεων και στο καθεστώς διαχείρισης του µεταναστευτικού προβλήµατος από τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Γιατί
όπως πολύ σωστά είχαµε διαπιστώσει βλέπαµε ότι οποιοσδήποτε
έµπαινε στη χώρα µέσα από τα µεγάλα παράθυρα ή τα µικρότερα παράθυρα που είχαν φτιαχτεί στο νοµικό µας σύστηµα ουσιαστικά δεν έφευγε ποτέ και δεν επέστρεφε πίσω. Είχατε ανοίξει
την πόρτα της εισόδου, αλλά είχατε ανοίξει και τις πόρτες και τα
παράθυρα της παραµονής των παράνοµων µεταναστών στη
χώρα.
Σήµερα µέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει
το Υπουργείο Μετανάστευσης ουσιαστικά προχωρά στην έτι περαιτέρω θωράκιση απέναντι στο φαινόµενο της παράνοµης µετανάστευσης. Είναι σίγουρο ότι σε τίποτα δεν υπολείπεται ο
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νοµικός µας πολιτισµός, αλλά και οι αξίες µας σε σχέση µε αυτό
που λέµε το Διεθνές Δίκαιο για την προστασία των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και ιδιαίτερα των δικαιωµάτων των προσφύγων.
Για το όνοµα του θεού η Ελλάδα έχει δείξει περίσσια το πνεύµα της φιλοξενίας της απέναντι στους κατατρεγµένους πρόσφυγες, γι’ αυτό και έχει ίσως έναν από τους µεγαλύτερους αριθµούς ανθρώπων που έχουν τεθεί κάτω από το καθεστώς προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άλλη θα ήταν λάθος ιδιαίτερα στην κρίσιµη στιγµή που
ζούµε και µε τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν να προαναγγέλλουν
ένα καινούργιο ρεύµα ανθρώπων, οι οποίοι φεύγουν από την πολύπαθη αυτή χώρα να πούµε ότι η Ελλάδα δεν είναι αποφασισµένη να υπερασπίσει τόσο τα ευρωπαϊκά σύνορα όσο τα εθνικά
σύνορα και βέβαια τον ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Γι’ αυτό και η προχθεσινή απόφαση που ελήφθη στο σχέδιο
των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Εσωτερικών Υποθέσεων νοµίζω ότι δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση µέσα
από την οποία πρέπει να κινηθούµε στο µέλλον. Να στηρίξουµε
όλους τους Αφγανούς οι οποίοι φεύγουν από το Αφγανιστάν
στην παραµονή τους στις γειτονικές προς το Αφγανιστάν χώρες,
ώστε να µη µετατραπεί αυτό το πρόβληµα σε ένα πρόβληµα που
για άλλη µια φορά θα διχάσει την Ευρώπη και κάθετα και οριζόντια, ανάµεσα στον Βορρά και στο Νότο, ανάµεσα στην Ανατολή
και στη Δύση, ανάµεσα στη Δεξιά και στην Αριστερά. Διότι οι ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες υπερασπιζόµαστε, που δεν είναι άλλες
από τις αξίες της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
σε καµµία περίπτωση δεν µας δίνουν το δικαίωµα να χαλαρώσουµε αυτά τα οποία έχουµε υπογράψει και έχουµε συναποφασίσει τόσα χρόνια µαζί και αυτά είναι όσα περιγράφονται στη
Συνθήκη του Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά και παράλληλα για την προστασία των ευρωπαϊκών
συνόρων.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι η σηµερινή πρωτοβουλία αξίζει την υποστήριξη των κοµµάτων της Βουλής και σε ό,τι αφορά τους ψηφιακούς νοµάδες που ελπίζω να υποστηριχθεί από όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά και στο σύνολό της, διότι θωρακίζει ακριβώς τη χώρα µας απέναντι στις επερχόµενες εξελίξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί εργαζόµενοι στη Βουλή των Ελλήνων, πολύς ντόρος έχει
γίνει τις τελευταίες µέρες µετά τον καταπληκτικό ανασχηµατισµό
του κ. Μητσοτάκη για την περίφηµη συνέντευξη και την περίφηµη
ρήση του υπέροχου Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη. Πολλοί
έσπευσαν να προβούν στην τραβηγµένη, νοµίζω, διατύπωση να
ζητήσει συγγνώµη αµέσως ο κ. Πλεύρης ή να παραιτηθεί από το
υπουργικό θώκο που κατέλαβε.
Ας θυµίσουµε λίγο σε όσους µας ακούν και σε εσάς εδώ τι είχε
πει τότε, αρκετά παλιά πρέπει να οµολογήσω, ο κ. Πλεύρης σε
σχέση µε τους µετανάστες που συζητάµε σήµερα. Είχε πει: «Θα
πρέπει να τους κάνουµε τη ζωή τέτοια κόλαση όσων βρίσκονται
εδώ, ώστε η κόλαση που άφησαν εκεί πίσω στην πατρίδα τους
να τους φαντάζει πια σαν παράδεισος».
Ακούτε, κυρία Πρόεδρε, τι είχε πει;
Και έχει συµπληρώσει -µε συγχωρείτε που διαβάζω, αλλά πρέπει να διαβάζω γιατί είναι σε εισαγωγικά τα ακριβή λόγια του κ.
Πλεύρη- ότι: «Δεν υπάρχει φύλαξη συνόρων αν δεν υπάρχουν νεκροί σ’ αυτά τα σύνορα». Το ακούτε; Αυτά είχε πει ο Υπουργός
σας ο κ. Πλεύρης.
Και ρωτάω εσάς, τους Υπουργούς που είστε τώρα εδώ και κυρίως τον κ. Μηταράκη που ο αρµόδιος Υπουργός. Κύριε Μηταράκη, πραγµατικά µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα και µε
τις «βελτιώσεις», µε την κτηνωδία που επιφυλάσσει στην υποδοχή και στη συµπεριφορά των προσφύγων, των µεταναστών και
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συνολικά όλων όσων αιτούνται κάποιο άσυλο, µε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε και τα προσκόµµατα όλα αυτά που βάζετε,
στα αλήθεια αισθάνεστε ότι θα πρέπει να ζητήσει ο κ. Πλεύρης
συγγνώµη ή να παραιτηθεί από την παράταξή σας; Ή µήπως αντιθέτως θα πρέπει, όπως εγώ φρονώ πια, µετά το νοµοσχέδιο
που σήµερα θα ψηφίσετε η παράταξή σας η Νέα Δηµοκρατία
σύσσωµη να ζητήσει αµέσως συγνώµη εδώ και τώρα από τον κ.
Πλεύρη και να παραιτηθείτε όλοι εσείς µαζί από το κόµµα του,
που εδώ και καιρό από ό,τι φαίνεται κυβερνάει; Μα, έτσι είναι τα
πράγµατα. Ο κ. Πλεύρης επικράτησε στη Νέα Δηµοκρατία. Η
Νέα Δηµοκρατία που ξέραµε πάει, πάπαλα!
Κοιτάξτε το προσφυγικό-µεταναστευτικό είναι ένα πρόβληµα
που όπως όλα τα προβλήµατα δεν έπεσε από τον ουρανό. Κάποιοι το δηµιούργησαν. Είπε ο επίτιµος Πρόεδρος της Βουλής
µας ο κ. Βούτσης ότι θα δηµιουργηθεί και για την κλιµατική αλλαγή. Προς το παρόν, όµως, αυτοί οι πρόσφυγες, τα εκατοµµύρια των προσφύγων και µεταναστών, τα περίπου δέκα που
περιφέρονται σε αυτή τη γη και δεν τους χωράει πουθενά, δεν
έχουν τόπο να σταθούν, δεν έχουν µια σπηλιά να κρυφτούν, όλοι
αυτοί έχουν προκύψει από συγκεκριµένες πολιτικές στις οποίες
εµπλεκόµαστε -σας τα είπε ο κ. Βούτσης- ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµπλεκόµαστε όταν δεχόµαστε την Τουρκία ως ασφαλή προορισµό για ξένους. Ποια Τουρκία; Την Τουρκία του κ. Ερντογάν. Και
εµπλεκόµαστε κυρίως ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε πόλεµο, στρατιωτικό ή οικονοµικό που θα οδηγήσει και έχει δηµιουργήσει προσφυγιές, εµείς έχουµε στείλει και ένα αντιτορπιλικό
µας, έχουµε στείλει και µια ειδική µονάδα µε καταδροµείς µας,
έχουµε στείλει Σούπερ Πούµα ελικόπτερά µας. Εµπλεκόµαστε
και στρατιωτικά στις αιτίες και άρα είµαστε υπεύθυνοι και θα
πρέπει να σκεφτούµε ότι είµαστε υπεύθυνοι και για τη λύση.
Δεν είµαστε µόνο εµείς υπεύθυνοι και είµαστε από τους ελάχιστα υπεύθυνους. Υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση την
οποία αφήνετε στο απυρόβλητο και την οποία δεν αναγκάζετε
ασκώντας το βέτο που έχετε και δικαιούστε να ασκήσετε. Θα το
ακούσει ο ελληνικός λαός και το ακούει κάθε φορά από µένα.
Όλοι σας δικαιούµασταν και όσοι κυβερνούσατε πριν να το
ασκείστε και δεν το ασκήσαµε και έτσι δεν τους αναγκάζετε να
επιµερίσουν αυτούς τους δύσµοιρους ανθρώπους, τα δύο εκατοµµύρια που είναι και στην Τουρκία τώρα σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογικά σε σχέση µε τον πληθυσµό της
καθεµιάς εξ αυτών.
Είπε ο κ. Βίτσας πριν τα πράγµατα µε τα οποία συµφωνώ πάρα
πολύ, αλλά θα πρέπει να του θυµίσω, όπως και στον κ. Βούτση
που θύµισα ήδη ότι άσκησε κανένα βέτο η Κυβέρνησή του, ότι ο
κ. Βίτσας, δυστυχώς γι’ αυτόν, διατέλεσε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής από τον Φλεβάρη του 2018 µέχρι τις εκλογές του
2019. Μίλησε πριν λίγο εδώ για τη µετατροπή της χώρας µας σε
ασπίδα της Ευρώπης κατά των προσφύγων -και ουσιαστικά η
χώρα γίνεται παρίας έτσι- και καταδίκασε τις παράνοµες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία.
Όµως, συγγνώµη κιόλας, ο ίδιος, δηλαδή η κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα είναι αυτή που υπέγραψε την επαίσχυντη και κατάπτυστη
συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας η οποία αναγνωρίζει
την Τουρκία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι είναι µία ασφαλής χώρα
και κάνει την Ελλάδα ασπίδα της Ευρώπης µε τις παράνοµες
επαναπροωθήσεις οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, θα το πω και
αυτό, συγγνώµη, πρώην σύντροφοι, ξεκίνησαν επί υπουργίας του
αγαπηµένου µου -κατά τα άλλα- κ. Βίτσα, που είµαστε εδώ και
γείτονες στα έδρανα της Βουλής και έχει αναπτυχθεί µια προσωπική σχέση. Άνθρωποι είµαστε.
Συνεχίζω. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, αλλά
κυρίως αγαπητοί µου εργαζόµενοι της Βουλής των Ελλήνων, ο
Μίκης Θεοδωράκης ήταν όλοι εµείς µαζί. Κι όταν λέω όλοι εµείς
µαζί, δεν εννοώ απλώς όλους εµάς εδώ µέσα µαζί, αλλά εννοώ
όλους, όλους εµάς εδώ µέσα και όλους εµάς εκεί έξω και όλους
εµάς παντού όπου υπάρχει Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας
όπου επί Γης υπάρχει και ζει Ελληνισµός. Αυτό ήταν ο Μίκης.
Ήταν όλοι εµείς οι Έλληνες µαζί.
Με αφορµή αυτή µου τη σκέψη θα ήθελα από την καρδιά µου
να σας παρακαλέσω στη µνήµη του να προσπαθήσουµε όλοι
εµείς µαζί να πάψουµε να πληγώνουµε άλλους ξένους ανθρώ-
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πους που είναι κοµµάτια του εαυτού µας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω
να σας παρακαλέσω, δηλαδή, να σταµατήσουµε κάποτε επιτέλους να πληγώνουµε συστηµατικά τον εαυτό µας.
Κάθε φορά που η ελληνική πολιτεία η οποία θα έπρεπε να εκφράζει όλους εµάς, υιοθετεί παράνοµες πρακτικές και παραβαίνει τους διεθνείς κανόνες, αλλά και κυρίως παραβαίνει τους
αρχαίους άγραφους νόµους της αρωγής και της αλληλεγγύης,
πληγώνουµε τον εαυτό µας. Κάθε φορά που µια ελληνική κυβέρνηση, όπως αυτή που για κακή µας τύχη έχουµε τώρα της Νέας
Δηµοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη καταδέχεται να «χαϊδέψει» τα χειρότερα των ενστίκτων της ελληνικής κοινωνίας, τρέφοντας έτσι τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά του πιο ακραίου
εκλογικού της ακροατηρίου, πληγώνουµε απλώς τον εαυτό µας.
Κάθε φορά που µια τέτοια κυβέρνηση χτίζει έναν τεράστιο φράχτη και στη συνέχεια πυροβολεί µε πλαστικές σφαίρες κυνηγηµένους και εργαλειοποιηµένους ανθρώπους που προσπαθούν να
περάσουν αυτόν τον έρµο τον φράχτη για να φτάσουν σε ένα καταφύγιο που είναι στα µάτια αυτών των ανθρώπων η Ελλάδα µας,
πληγώνουµε απλώς τον εαυτό µας.
Και κάθε βράδυ που καταφέρνουµε όλοι εµείς εδώ µέσα να
κοιµηθούµε, γνωρίζοντας πως µε τις παράνοµες επαναπροωθήσεις µάς έχουµε αφήσει σε µια σωστική λέµβο στη µέση της θάλασσας, στα βαθιά σκοτεινότατα ύδατα, χωρίς µηχανή και χωρίς
πηδάλιο, αθώους ανθρώπους και σε πολλές περιπτώσεις ανάµεσά τους ανήλικα παιδιά ή ακόµα και βρέφη, ελπίζοντας -ακούστε το- να τους µαζέψουν οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ και αγαπητότατοι εργαζόµενοι της Βουλής,
πληρώνουµε απλώς τον εαυτό µας.
Επίσης, ναρκοθετούµε το µέλλον µας, γιατί στο µέλλον όταν
εσείς και εγώ θα έχουµε πια αποχωρήσει από τον µάταιο τούτο
κόσµο, αλλά η ζωή ευτυχώς θα συνεχίζεται, τα παιδιά, τα εγγόνια
και τα δισέγγονα µας θα γνωρίζουν πως η θάλασσά τους, ίσως
η ωραιότερη θάλασσα του κόσµου, είναι στρωµένη κάτω στον
βυθό της µε ένα µακάβριο σάβανο χιλιάδων πνιγµένων αθώων
συνανθρώπων τους κάθε ηλικίας.
Τι αντίκτυπο λέτε, κύριε Μηταράκη, να έχει στη ζωή τους η
γνώση και η συναίσθηση αυτού του κατ’ εξακολούθηση εγκλήµατος που λαµβάνει χώρα στη θάλασσά µας χρόνια τώρα µε ευθύνη βέβαια όλων των κοµµάτων του µνηµονιακού τόξου που
ανανεώνουν έτσι τα διαπιστευτήριά τους ως υποδειγµατικοί κρατούµενοι των δεσµοφυλάκων τους και µας; Και, βέβαια, µε την
αρωγή όλα αυτά και την ενορχήστρωση του παράνοµου, «παρανοµότατου!» -µε συγχωρείτε για τον νεολογισµό- ιερατείου των
Βρυξελλών, του παράνοµου ιερατείου, που θυµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι συµµετείχε αυτό το ιερατείο στη δηµιουργία των πολέµων και στρατιωτικών και οικονοµικών, των πολέµων, οι οποίοι
τελικά οδήγησαν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο όλους αυτούς
τους ανθρώπους στα πελάγη µας. Τι αντίκτυπο λέτε να έχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Να σας πω εγώ τι αντίκτυπο πιστεύω πως θα έχει: Τύψεις, ενοχές και βαθιά ντροπή για όλους εµάς, τους προγόνους τους µαζί
µε αυτή την αίσθηση ενός άδικα απολεσθέντα παραδείσου, ενός
πελαργού που όταν το νέµεσαι σαν ψαράς ή το χαίρεσαι κολυµπώντας το, δεν µπορείς πια να ξεχάσεις στιγµή πως κάτω από
την ειδυλλιακή του επιφάνεια κρύβεται απλώς ένα νεκροταφείο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ,
αγαπητοί εργαζόµενοι της Βουλής, ξεκίνησα την οµιλία µου µε
τη φράση «ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν όλοι εµείς µαζί» και άρα
κατά κάποιον τρόπο νοµίζω ότι τώρα πια που πέθανε οφείλουµε
όλοι εµείς µαζί να επιχειρήσουµε να γίνουµε αυτός στην προσπάθειά µας κάπως, µε κάποιον τρόπο, να τον αναπληρώσουµε έστω
και λιγάκι. Και αν καταφέρουµε και αξιωθούµε κάποια στιγµή
όλοι µαζί να γίνουµε έστω και για µια στιγµή εκείνος, τότε φαντάζοµαι ότι θα νιώθουµε όπως ένιωθε εκείνος.
Σας ρωτάω όλους. Πώς λέτε να ένιωθε άραγε εκείνος, ο µεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, την ηµέρα εκείνη πριν από πενήντα
ένα χρόνια δηλαδή, που έφτανε πολιτικός πρόσφυγας -ναι, καλά
ακούσατε, δεν κάνετε λάθος- κυνηγηµένος από τη χούντα, που
είχε προλάβει ήδη να τον φυλακίσει και να τον βασανίσει, στο φιλόξενο τότε ακόµα, προ Μακρόν, για πάσης φύσεως πρόσφυγες
Παρίσι; Πώς να ένιωθε; Θα πρέπει να ένιωθε, κυρία Πρόεδρε,
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κατ’ αρχάς, βαθιά ανακουφισµένος που βρήκε καταφύγιο και
άσυλο για να ανακάµψει η υγεία του, που τόσο έχει επιβαρυνθεί
τα τελευταία χρόνια από τη φυλάκισή του στην οδό Μπουµπουλίνας, µετά στις φυλακές Αβέρωφ, µε τη µεγάλη απεργία πείνας
που τον οδήγησε για νοσηλεία στο νοσοκοµείο, την εκτόπισή του
στη συνέχεια στη Ζάτουνα Αρκαδίας και τελικά, βέβαια, τη φυλάκισή του στο στρατόπεδο του Ωρωπού.
Κατ’ αρχάς, ανακουφισµένος, λοιπόν, που δραπέτευσε από
όλα αυτά και στη συνέχεια, τις αµέσως επόµενες βδοµάδες και
µήνες είναι µαζί µε τη Μελίνα και τόσους άλλους, που επίσης
είχαν σωθεί. Γιατί είχαν σωθεί; Γιατί είχε τύχει να βρουν το ίδιο
καταφύγιο που τους προσφέρθηκε. Φαντάζοµαι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ένιωθαν να αναγεννώνται, σχεδιάζοντας και οργανώνοντας τη συνέχιση της αντίστασης στη δικτατορία µε κάθε µέσο
και τρόπο.
Φαντάζοµαι, κύριε Μηταράκη, την ευτυχία και την ευγνωµοσύνη τους που βρήκαν -ξέρετε τι βρήκαν;- έναν ξένο τόπο να
σταθούν πάνω του για να παλέψουν, κυρία Πρόεδρε, να σώσουν
τον δικό τους τόπο. Φαντάζοµαι τη συγκίνησή τους να έχουν στο
πλάι τους σ’ αυτόν τον δίκαιο και όµορφο και γενναίο αγώνα ξέρετε ποιους; Να σας θυµίσω: Τον Ζαν Πολ Σαρτρ, τον Άρθουρ
Μίλερ, τον Ντµίτρι Σοστακόβιτς, τον Λόρενς Ολίβιε, τον Υβ Μοντάν και τόσους άλλους γνωστούς και άγνωστους, απλώς αλληλέγγυους ανθρώπους από όλον τον πλανήτη µας.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί
οι γνωστοί και άγνωστοι άνθρωποι που αποφάσισαν τότε να συντρέξουν τον Μίκη και την Ελλάδα µας; Ξέρετε; Ότι ήταν ξένοι.
Αυτό ήταν το µόνο κοινό τους, ότι δεν ήταν Έλληνες. Άλλοι ήταν
δεξιοί, άλλοι ήταν αριστεροί, άλλοι ήταν βασιλικοί. Ένα πράγµα
είχαν κοινό, ότι δεν ήταν Έλληνες, ότι ήταν ξένοι, ότι ήταν «οι
άλλοι», αυτοί που δεν γνωρίζουµε. Και, όµως, µπήκαν στον κόπο
µας και µας κατάλαβαν και αποφάσισαν να αγωνιστούν για τη
σωτηρία µας και τα ιδανικά τους, βέβαια, κάνοντας την υπόθεσή
µας και δική τους υπόθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε δύο λεπτά.
Τώρα, λοιπόν, που νιώσαµε, υποθέτω, λίγο όλοι µας όπως θα
ένιωθε -φαντάζοµαι εγώ- τότε εκείνος, πληµµυρισµένος από τα
αισθήµατα της ευγνωµοσύνης, της αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης και της αναγέννησης της ελπίδας πάνω απ’ όλα για τον
αγώνα για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, τώρα που νιώσαµε όλοι λίγο σαν αυτόν οφείλουµε, νοµίζω, όλοι µας εδώ µέσα
να αναλογιστούµε πώς θα θέλαµε και θα προσδοκούσαµε να
φερθεί τότε η Γαλλική Δηµοκρατία στον Μίκη µας, αλλά και
στους εκατοντάδες άσηµους πολιτικούς πρόσφυγες που βρέθηκαν εκεί µαζί του. Θα θέλαµε να τους φερθεί όπως τελικά τους
φέρθηκε ή θα θέλαµε, κύριε Μηταράκη, να τους φερθεί όπως θα
τους φερόµασταν εµείς -όχι εσείς, αλλά η Κυριάκος Μητσοτάκης
ΑΕ- σήµερα και ακόµα χειρότερα από αύριο που αυτό το νοµοσχέδιο θα έχει γίνει πια νόµος του κράτους;
Τι θα προτιµούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Απαντήστε.
Οφείλετε πρώτα στον εαυτό σας και αµέσως µετά στα παιδιά
σας και φυσικά τέλος στον ελληνικό λαό µία απάντηση.
Εγώ, για λογαριασµό του ΜέΡΑ25, έχω ήδη απαντήσει µέσα
µου και η απάντησή µου, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι όποιος αποδέχεται, στηρίζει και ψηφίζει την εφαρµογή τέτοιων απάνθρωπων
πρακτικών απέναντι σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους που βρίσκονται µάλιστα σε µεγάλη ανάγκη δεν έχει κανένα απολύτως
δικαίωµα σήµερα να παριστάνει εδώ µέσα πως πενθεί για τον πολίτη του κόσµου και πρόσφυγα, για τον Μίκη µας.
Και αν γίνει νόµος του κράτους µας το σηµερινό σχέδιο νόµου
σας, κύριε Μηταράκη, όσοι το ψηφίσετε θα έχετε καταφέρει
απλώς να πληγώσετε για άλλη µια φορά τον εαυτό σας. Λυπάµαι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης και αµέσως µετά ακολουθούν
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ο κ. Μωραΐτης, ο κ. Χήτας, ο κ. Μπογδάνος, η κ. Πούλου και ο κ.
Καππάτος.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Άντε τώρα να ισορροπήσεις
ανάµεσα στον φλογοβόλο λόγο του Υπουργού και στον ποιητικό
και επαναστατικό οίστρο του φίλου µου του Κλέωνα. Είναι λιγάκι
δύσκολο φαντάζοµαι.
Κύριε Υπουργέ, ακόµη κι αν διεκδικείτε τον τίτλο του εκπρόσωπου της χριστιανικής Ελλάδας, θα µπορούσατε να το κάνετε
µε έναν διαφορετικό λόγο και µε ένα διαφορετικό ύφος. Θα
έρθω, όµως, σε αυτό το ιδεολογικό που θέσατε στο τέλος.
Ίσως, όµως, αυτό είναι από άµυνα, γιατί είναι κάτι περισσότερο από σαφές πως η Κυβέρνησή σας τελευταία δεν τα πάει και
τόσο καλά. Δεν πάει καλά ακόµα και επικοινωνιακά, που το θεωρούσε το «βαρύ πυροβολικό» της ηγεµονίας της. Βλέπει για
πρώτη φορά µετά από δύο χρόνια αρνητικά δηµοσιεύµατα στον
φιλικό της τύπο. Αµφισβητείται η ηγετική µορφή του Πρωθυπουργού. Από την αδυναµία να επιτευχθούν οι στόχοι του εµβολιασµού και τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου φτάσαµε στον ανασχηµατισµό-παρωδία.
Πώς να στηριχτούν όλα αυτά τα πράγµατα; Τι να γράψει κάποιος; Αν έχεις θριαµβολογήσει ως αρθρογράφος για την ψήφιση του νέου νόµου περί πολιτικής προστασίας, αν έγραψες για
το κράτος που επιτέλους προετοιµάζεται από την άνοιξη για την
αντιπυρική περίοδο, τι να γράψεις όταν ολόκληρες περιοχές γίνονται παρανάλωµα του πυρός;
Δεν πάει καλά, λοιπόν, η επικοινωνιακή σας πολιτική και προφανώς δεν είναι θέµα επικοινωνιολόγων. Τι να κάνουν ακόµη και
οι επικοινωνιολόγοι µπροστά στη σκληρή πραγµατικότητα; Μια
πραγµατικότητα που οσονούπω φέρνει στο προσκήνιο αυτό που
δεν το είδατε ακόµα στο µέγεθός του, το εκρηκτικό µείγµα συρρίκνωσης εισοδηµάτων και ανεξέλεγκτων αυξήσεων στα αγαθά.
Η περίοδος χάριτος, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κράτησε πιο πολύ
ίσως από το αναµενόµενο, έχει, όµως, πια ορατή ηµεροµηνία
λήξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σχέδιο
νόµου που εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αλλάξει ατζέντα. Χάθηκε, όµως, µέσα στις εξελίξεις των ηµερών.
Είναι πολλαπλά ενδιαφέρων ο τρόπος που αντιµετώπισε η Κυβέρνηση τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, για να αρχίσω από εκεί.
Η ταχύτητα που πήγε να ελέγξει τα σύνορα µου φάνηκε πιο γρήγορη κι από αυτή που κατέλαβαν οι Ταλιµπάν την εξουσία. Έκαιγαν ακόµα φωτιές και ο Υπουργός πήγε να δει τον φράχτη
εσπευσµένα, λες κι έχουν ξεκινήσει οι ξεριζωµένοι από το Αφγανιστάν και βρίσκονται επί θύραις της χώρας µας. Γιατί πολύ απλά
θεώρησαν πως είναι win-win κατάσταση να αποτρέψεις ροές µεταναστών και προσφύγων όταν αυτές δεν υπάρχουν ακόµα.
Ένα επιτελικό κράτος, βέβαια, θα κατανοούσε πως σε αυτή
την πρώτη φάση, µετά από ένα ανθρωπιστικό, αλλά και γεωπολιτικό σοκ που συνέβη κοντά µας, άλλα όχι δίπλα µας, η δύναµη
ταχείας επέµβασης είναι αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών είτε
κατά µόνας είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ. Σχεδόν πλήρης ανυπαρξία.
Είναι ντροπιαστικό για τη χώρα πως δεν καταφέραµε να προστατέψουµε τους λίγους Αφγανούς συνεργάτες των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων εκεί, σε αντίθεση µε ότι έκαναν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι ενώ το θέµα συζητείται εδώ και µήνες στις
ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην Ιταλία. Καµµία προετοιµασία! Από αναρτήσεις στο Facebook και δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες ενηµερώθηκε η Κυβέρνηση και άρχισε να ασχολείται,
δυστυχώς ανεπιτυχώς. Αν δεν µπορούν να οργανωθούν τα αυτονόητα, πώς µπορεί να περιµένει κάποιος µια στιβαρή εξωτερική πολιτική;
Σαν Κίνηµα Αλλαγής, µε αρχές που νοµίζαµε ότι είναι κοινές
σε κάθε ευρωπαϊκό κόµµα της Βουλής, στεκόµαστε δίπλα σε
όσες και όσους κινδυνεύουν στο Αφγανιστάν. Είµαστε στην αρχή
ακόµη και η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα η Δύση, οφείλει να µην
καθυστερήσει, να µη στρέψει το βλέµµα αλλού, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να προσπαθήσει να τις προλάβει.
Είναι εντυπωσιακός, πράγµατι, ο τρόπος που αντιµετώπισαν
στελέχη και Υπουργοί της Κυβέρνησης, ακόµα και ο ίδιος ο Πρω-
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θυπουργός το θέµα Αφγανιστάν. «Δεν θα πάρουµε ούτε έναν»,
είπε ο ένας. «Δεν θα γίνουµε πύλη εισόδου», είπε ο άλλος. Μα,
κανείς δεν είπε να πάρουµε κάποιον που οι δύσµοιροι οι Αφγανοί
είναι ακόµα εκεί.
Το Κίνηµα Αλλαγής, για όλους τους πιθανούς λόγους που µπορεί να σκεφτεί κάποιος, συµφωνεί πως το πρώτο βήµα είναι η αντιµετώπιση των αναγκών των προσφύγων που θα προκύψουν
στις γειτονικές χώρες. Συµφωνεί, όµως, και σε αυτό που αρνήθηκε προχτές ο Πρωθυπουργός, διαφωνώντας µε τον Ιταλό Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Σασόλι. Τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πρέπει να κάνουν
τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια για την υποδοχή προσφύγων στο
έδαφός τους κατευθείαν από τις γειτονικές χώρες.
Δεν µπορεί να διαφωνεί µε µια τέτοια εξέλιξη η Ελλάδα, στην
οποία αναλογούν ελάχιστοι πρόσφυγες, ενώ µε αυτόν τον τρόπο
θα µειωθεί η πιθανή πίεση στα σύνορά µας. Δεν µπορεί να διαφωνεί γιατί έτσι τάσσεται στο ίδιο στρατόπεδο µε τις χώρες του
Βίζεγκραντ, που η αντιµεταναστευτική τους ρητορική και πολιτική οδηγεί στο να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών για όλους
τους πρόσφυγες και µετανάστες που έρχονται από την Ανατολή.
Γιατί σε περίπτωση που φτάσουν στη χώρα µας, περιµένουµε την
ανάλογη απόφαση που θα µοιράζει τους αιτούντες άσυλο αναλογικά στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρη εθνική θέση αυτή δεν µπορείτε να τη θολώνετε.
Έρχοµαι στο σηµερινό σχέδιο νόµου. Είναι ψευδεπίγραφο. Οι
επιστροφές και οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται να είναι στη
χώρα µας είναι κάτι αυτονόητο. Πώς, όµως, γίνονται πράξη; Σίγουρα όχι µε τις ρυθµίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση. Είναι παραπλανητικός ο τρόπος που παρουσιάζετε το σχέδιο νόµου. Θα
δεχτεί η Τουρκία πίσω κάποιους επειδή θα ψηφιστεί το σχέδιο
νόµου σε λίγες ώρες ή το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Ιράν και
το Ιράκ;
Δεν θα γίνει ούτε µία επιστροφή! Γιατί το βασικό πρόβληµα
που παραδέχεται δεν µπορεί να λύσει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν µετά την απόφαση επιστροφής.
Εκεί είναι οι πολύχρονες καθυστερήσεις. Πόσοι βρίσκονται στην
Αµυγδαλέζα σήµερα, για πόσον καιρό βρίσκονται εκεί και πόσοι
έχουν ηµεροµηνία αναχώρησης για τη χώρα τους; Με τη δική
σας Κυβέρνηση, όχι του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου άλλου. Αυτά να εξηγήσετε στο Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό και όχι µε βαρύγδουπο λόγους.
Αυτό που πράγµατι επιταχύνεται είναι η απώλεια της άδειας
διαµονής ώστε να βρεθούν σε ξεκρέµαστοι κάποιοι άνθρωποι.
Σε λίγο καιρό, αν δεν αλλάξετε την απόφασή σας για ορισµό της
Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας για πολίτες πέντε χωρών, δεκάδες χιλιάδες Σύροι και Αφγανοί θα βρεθούν χωρίς χαρτιά, δηλαδή στον δρόµο. Η Αθήνα κυρίως θα ζήσει εφιαλτικές στιγµές,
µε άστεγους και πένητες που δεν θα µπορούν να πάνε ούτε
µπροστά ούτε πίσω, µε παιδάκια στον δρόµο, τους Ευρωπαίους
να διαµαρτύρονται για την παραβίαση δικαιωµάτων και κρυφά
να χαµογελούν ικανοποιηµένοι γιατί εµείς αναλάβαµε οικειοθελώς -και βλακωδώς θα πρόσθετα- υποχρεώσεις που είναι δικές
τους.
Μπορείτε να µας εξηγήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός στις δύο
συνοµιλίες που είχε πρόσφατα µε τον Ερντογάν δεν έθεσε το
θέµα; Σταµατήστε να µεταχειρίζεστε το Υπουργείο σας ως
υπουργείο προπαγάνδας. Θα καταρρεύσει το αφήγηµά σας στην
πρώτη κρίση, είτε στα σύνορα είτε στις φαραωνικές δοµές, που
ετοιµάζετε στα νησιά και τον Έβρο, είτε στο κέντρο της Αθήνας.
Και τότε δεν θα φτάνουν οι τρεις µεταγραφές σας από το ΛΑΟΣ
για να αλιεύετε ψήφους στα θολά νερά.
Αντιµετωπίστε τις αρµοδιότητές σας όπως πραγµατικά είναι.
Δουλειά σας δεν είναι η φύλαξη των συνόρων, κύριε Υπουργέ.
Έχουµε Αστυνοµία, Λιµενικό και Στρατό γι’ αυτό το θέµα. Δεν
είναι σώµα ασφάλειας το Υπουργείο σας, που µάθαµε πως θα δίνετε και παράσηµα. Είναι πολιτική υπηρεσία πολύ σηµαντική για
τη χώρα, για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, για τους
περίπου εξακόσιες χιλιάδες νόµιµους µετανάστες που ζουν δεκαετίες και µε την ευθύνη σας δεν έχουν καν υπηρεσίες να απευθυνθούν ούτε να ανανεώσουν τις άδειες που δικαιούνται. Μαζί
µε τις δοµές στελεχώστε υπηρεσίες διοικητικές για να επιταχύ-
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νετε διαδικασίες, για να µη γυρίσουν χωρίς χαρτιά στους δρόµους της Αθήνας. Η υποστελέχωση ακυρώνει όλα τα σχέδιά σας
στην πράξη, είτε για τις επιστροφές είτε για τις επενδύσεις.
Αυτό το σχέδιο νόµου έχει λίγες διατάξεις που αντέχουν σε
κριτική κι έχουν κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον. Η άδεια για τους
ψηφιακούς νοµάδες, οι αλλαγές στην εποχική εργασία έχουν ένα
ενδιαφέρον. Είναι πραγµατική µεταναστευτική πολιτική. Τα αδικήσατε αυτά τα δύο θέµατα. Θα έπρεπε να συζητηθούν περισσότερο.
Η εποχική εργασία ενδιαφέρει πολλές χιλιάδες Έλληνες αγρότες, τα εργατικά συνδικάτα για τους ίδιους τους αλλοδαπούς. Ο
ΣΥΡΙΖΑ την είχε διαχειριστεί µε µια βουλευτική τροπολογία θυµάµαι του Μάκη Μπαλαούρα ίσως πρόχειρα και αναποτελεσµατικά. Τώρα το ίδιο πρόχειρα καταργείτε την τροπολογία του
ΣΥΡΙΖΑ και φέρνετε αλλαγές που δεν προλαβαίνουν να συζητηθούν, µε τροπολογία-σκούπα την τελευταία στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, περιµέναµε µια τροπολογία σας είναι η αλήθεια, έστω και την τελευταία στιγµή. Ελπίζαµε πως θα κρατούσατε την υπόσχεση που δώσατε διά στόµατος της Υφυπουργού
σε µια πολύ ευαίσθητη κατηγορία νέων που είναι τα παιδιά των
µεταναστών που έχουν µεγαλώσει στην Ελλάδα κι έχουν πάει
στα ελληνικά σχολεία, όπως στην Ανδρονίκη Κίφτη που αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα λόγω της αστοχίας του νοµοθέτη όταν θέσπισε την άδεια δεύτερης γενιάς το 2014.
Είναι δυνατόν να µην ανανεώνουµε ως χώρα άδειες διαµονής
επειδή κάποιες νέες και κάποιοι νέοι σπουδάζουν ή βρίσκουν
δουλειά στο εξωτερικό; Είναι δύο νέες γυναίκες που γνωρίζουµε
µε αυτό το πρόβληµα. Η µία κάνει διδακτορικές σπουδές στην
Αµερική και η άλλη είναι αεροσυνοδός. Ελληνίδες που τις διώχνει
η πατρίδα, που οι γονείς τους έχουν άδειες διαµονής, θα πάρουν
την ελληνική ιθαγένεια, ενώ αυτές γίνονται ξαφνικά ξένες.
Η πατρίδα είναι τα παιδικά µας χρόνια, κύριε Υπουργέ, ο τόπος
που µεγαλώνουµε. Δεν αλλάζει αυτό για κανέναν, όσες ιδεολογικές υπερβολές και να προτάξει κανείς. Δεν είναι µόνο ο Γιάννης
Αντετοκούµπο η δεύτερη γενιά µεταναστών. Δεν είναι µόνο ο
Γιάννης Αντετοκούνµπο Έλληνας του εξωτερικού µε µεταναστευτική καταγωγή. Δεν αποδεικνύεται η ευαισθησία µας µόνο
µε αναρτήσεις για το πρωτάθληµα ΝΒΑ.
Εµείς καταθέσαµε µια τροπολογία που λύνει το πρόβληµα που
έχει δηµιουργηθεί ώστε στη συνέχεια αυτή η κατηγορία συµπατριωτών µας να µπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,
γιατί είναι µια πραγµατικά βάρβαρη στιγµή όταν κάνει κάποιος
στην πατρίδα του. Σας κάνουµε έκκληση να δεχτείτε την τροπολογία µας και θεωρώ ότι είναι και αυτονόητη υποχρέωσή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τελειώσω µε µια
γενικότερη διαπίστωση και προτροπή, λόγια που πάρα πολύ
συχνά τα λέµε σ’ αυτή την Αίθουσα, άλλα που τελικά µένουν λόγια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο πλανήτης εισήλθε
σε µια νέα εποχή, καθώς το άνοιγµα των συνόρων οδήγησε στα
πρώτα µαζικά µεταναστευτικά ρεύµατα. Από τότε όσοι ασχολούνται µε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήµατα µιλούν για δραµατική επιδείνωση και δηµογραφική ανατροπή και για ένα πρόβληµα που τον 21ο αιώνα θα είναι από τα κυρίαρχα. Εκατοµµύρια
άνθρωποι από την Ασία, την Αφρική, τη Νότια Αµερική θα αναζητούν µοίρα στον ήλιο. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα είναι τα επόµενα πολλά χρόνια στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει το µέγεθος
του προβλήµατος ούτε η προετοιµασία του ελληνικού κράτους
να ανταποκριθεί στις απαραίτητες διαδικασίες υπήρξε αντίστοιχη
του µεγέθους του. Εγώ δεν είµαι δογµατικός από τη µια και την
άλλη πλευρά. Προφανώς η Ελλάδα έχει σύνορα, κύριε Υπουργέ.
Προφανώς πρέπει να τα φυλάξει. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν και δυνάµεις που προστατεύουν τα σύνορα. Προφανώς
πρέπει, επίσης, να έχει οργανώσει το ελληνικό κράτος την κοινωνική ενσωµάτωση των ανθρώπων που έρχονται και καθίστανται νόµιµα στη χώρα µας.
Το νοµοσχέδιό σας δεν παρεµβαίνει ούτε στο ελάχιστο σε
αυτά τα µεγάλα θέµατα. Προσπαθεί απλώς να υπερκεράσει την
ανάγκη µε κάποιες διαχειριστικές επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Δύο λεπτά θα χρειαστώ ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Ακόµη χειρότερα, περισσότερα προβλήµατα δηµιουργεί παρά
αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση προς το καλύτερο. Η προετοιµασία σας γίνεται στις συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Ανανέωση, επέκταση, εκσυγχρονισµός των δοµών στα νησιά. Εγώ θα
πω, ναι, τις δοµές δεν µπορεί κανείς να τις αρνηθεί ως ιδέα και
ως θεσµό, ως δοµή, που µπορεί, πραγµατικά, να στηρίξει µια
προσπάθεια και να βοηθήσει σε µια µεταβατική κατάσταση.
Όµως, δεν είναι µόνο οι δοµές. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν
µια πολιτική διασποράς οργανωµένη και εσείς, επειδή δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τους δηµάρχους και τους θεσµούς της
χώρας, καταλήξατε να λέτε «δοµές».
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι ένα µεγάλο, ένα τεράστιο πρόβληµα. Και δεν µπορείτε να λέτε εδώ µε αριθµούς, «τόσοι ήρθαν
τότε, το 2015», «τόσοι είναι σήµερα», «τόσοι ήταν χθες», «τόσοι
θα είναι αύριο», γιατί δεν εξαρτάται µονάχα από τις δοµές και
από το τη δύναµη αποτροπής που εµείς έχουµε ειδικά στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό από τις θελήσεις του κ. Ερντογάν, ο οποίος ανά
πάσα στιγµή ανοίγει τη στρόφιγγα. Και δεν νοµίζω ότι αυτή την
εποχή τον φοβίζει τόσο η FRONTEX και η φύλαξη των θαλασσίων
συνόρων που δεν ανοίγει και έχει κλειστή τη στρόφιγγα και δεν
θα την ξανανοίξει ποτέ.
Μη λέτε, λοιπόν, λόγια για µεγάλα για αυτά που θα συµβούν
τα επόµενα χρόνια. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέµα για να το αντιµετωπίζετε µε αυτόν τον τρόπο.
Έρχοµαι στο τελευταίο σηµείο. Κύριε Υπουργέ, οι πολιτικοί λεονταρισµοί και οι ιδεολογικοί ακροβατισµοί είναι επικίνδυνα
πράγµατα στην ελληνική πολιτική ζωή. Η χριστιανική Ελλάδα έρχεται σε µεγάλη αντίθεση µε το κήρυγµα που κάνετε εσείς, γιατί
η ουσία της ορθόδοξης πίστης είναι ανθρωπιστική και είναι πάνω
από όλα γι’ αυτή ο άνθρωπος και η ελευθερία του και η ελευθερία της συνείδησής του. Μην επικαλείστε, λοιπόν, τη χριστιανική
Ελλάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν τη δική τους θρησκεία,
όπως κάθε άνθρωπος κουβαλάει έναν θεό µέσα του. Δεν µπορεί
αυτό να είναι µια ιδεολογική αντιπαράθεση στον 21ο αιώνα στη
Βουλή των Ελλήνων. Σας µιλά ένας ορθόδοξος χριστιανός µε συνείδηση αυτού που είναι.
Δεν χρειάζονται, λοιπόν, οι πολιτικοί λεονταρισµοί, ότι εδώ
εµείς κάναµε αυτό και εσείς δεν κάνατε τίποτα κ.λπ.. Ας κάτσουµε όλοι µαζί να δούµε πώς λύνεται αυτό το πρόβληµα. Δεν
γίνεται να αντιµετωπιστεί από καµµία παράταξη ξεχωριστά. Δεν
γίνεται! Μόνο η ακροδεξιά πρέπει να µείνει στο περιθώριο της
ιστορίας όταν αντιµετωπίζουµε παρόµοια προβλήµατα.
Εγώ, λοιπόν, σας συµβουλεύω -είµαι λίγο παλαιότερος από
εσάς- να αλλάξετε και ύφος και τακτική, για να βοηθήσουµε όλοι
µαζί να λύσουµε το πρόβληµα αυτό που θα το έχουν µαζί τους
και οι επόµενες γενιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο πάρα πολύ σηµαντικό. Και θα συµφωνήσω µε τον τρόπο µε τον οποίο έκλεισε ο κ. Σκανδαλίδης,
ότι, δηλαδή, είναι ένα θέµα το οποίο δεν απασχολεί µόνο εµάς,
αλλά θα απασχολήσει πολύ έντονα τις επόµενες γενιές.
Θέλω, όµως, αγαπητοί µου συνάδελφοι να αλλάξω θέµα. Και
αναγκάζοµαι εκ των πραγµάτων να αλλάξω θέµα, κυρία Πρόεδρε, διότι πέραν αυτού του νοµοσχεδίου -το οποίο, πράγµατι,
απαιτεί τη δέουσα σοβαρότητα, συζήτηση και ανάλυση, αν θέλετε- κατατέθηκε χθες το απόγευµα ένα άλλο µίνι νοµοσχέδιο
από τον κ . Αυγενάκη µε δώδεκα άρθρα, που στην ουσία έρχεται
να πάρει πίσω όλα αυτά τα οποία εισηγήθηκε και ψήφισαν οι
Βουλευτές της Συµπολίτευσης πριν από τρεις µήνες και να ξηλώσει όλο το αφήγηµα το οποίο είχε τα τελευταία δύο χρόνια.
Το κείµενο το οποίο φέρνει προς ψήφιση επί της ουσίας -όπως
σας είπα, είναι ένα µίνι νοµοσχέδιο- θα µπορούσα να το χαρακτηρίσω ως επιτοµή κακής νοµοθέτησης, αλλά θεωρώ ότι µε ξεπερνά. Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο τέτοια θέµατα σηµαντικά, που έχουν διασύρει τη χώρα µας διεθνώς το τελευταίο διά-
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στηµα, να έρχονται να κουκουλωθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο που
επιχειρεί ο κ. Αυγενάκης.
Και το φοβερότερο όλων είναι ότι στην αντιπαράθεση µε την
Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπο το πρωί -γιατί τρία λεπτά αφιέρωσε για τα δώδεκα άρθρα και όλες τις παλινωδίες του στον
χώρο του αθλητισµού- το µόνο που απάντησε είναι «δεν ξέρετε
και, αν θέλετε να σας ενηµερώσω, µπορείτε να καταθέσετε µια
επίκαιρη επερώτηση και να έρθουµε εδώ να τα πούµε όλα».
Είναι κρίµα ειλικρινά το 2021, µε τα προβλήµατα και τα αδιέξοδα τα οποία έχει δηµιουργήσει ο κ. Αυγενάκης στον αθλητισµό, το µπάχαλο που έχει επιφέρει, µε αυτόν τον τρόπο να
απαξιώνει την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Τι αποκαλύπτει, όµως, αυτό το µίνι νοµοσχέδιο; Αποκαλύπτει
την προχειρότητα, την ανικανότητα, την επιπολαιότητα µε την
οποία αντιµετωπίζει δύο χρόνια τώρα ο Υφυπουργός Αθλητισµού
τα µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα του χώρου, αποκαλύπτει τον
τρόπο µε τον οποίο βλέπει, αντιλαµβάνεται την άσκηση διοίκησης. Είναι ξεκάθαρη πλέον η έλλειψη σχεδίου και µε βεβαιότητα
διαπιστώνουµε κάθε φορά στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου τη
λεγόµενη «αλά καρτ νοµοθέτηση».
Είναι σε ένα πράγµα πιστός, όµως, ο κ. Αυγενάκης και αυτό
θέλω να το υπογραµµίσω. Είναι δύο χρόνια τροχονόµος των συµφερόντων του χώρου του αθλητισµού και τίποτε άλλο. Το µόνο
που κάνει είναι να µεγαλώνει τα προβλήµατα, να διαιωνίζει το
µπάχαλο και να προσπαθεί να ρίξει σε όλους τους άλλους τις ευθύνες. Βεβαίως, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όλα τα βέλη είναι καταπάνω του και εκτιµώ ότι θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην εγκληµατική του ανικανότητα και αδράνεια που οδήγησε στην οριστική άρση της πιστοποίησης του εργαστηρίου της Αθήνας από τη WADA, γιατί από το άρθρο 1 µέχρι
το 8 και µε στοιχεία που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, µε αυτό
έχει να κάνει το µίνι νοµοσχέδιο, µια απόφαση που διέσυρε τη
χώρα µας, όπως σας είπα και πριν. Το µόνο που έκανε ο κ. Αυγενάκης ενάµιση χρόνο τώρα ήταν να µιλά για τις µεγάλες ευθύνες
του ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα του αντιντόπινγκ, το πώς δεν έδρασε, το τι
δεν έκανε. Και φτάνουµε µετά από δύο χρόνια η WADA να µας
διασύρει, να µας βάζει προθεσµίες, να µην τις πιάνουµε και να
ευελπιστούµε, µε βάση αυτά που είπε σήµερα ο κ. Αυγενάκης,
ότι 14 Σεπτέµβρη µάλλον θα αποκατασταθεί το πρόβληµα. Και
εµείς το ευχόµαστε. Δεν θέλουµε για τη χώρα µας αυτή την κατάσταση ούτε να µας αντιµετωπίζουν οι διεθνείς οργανισµοί µε
αυτόν τον τρόπο. Όµως, ερχόταν εδώ µέσα και κούναγε το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά, λοιπόν, θα του πρότεινα να τα ξεχάσει το επόµενο διάστηµα, γιατί πλέον θα βρει κι άλλα µπροστά.
Τρέχει, λοιπόν, τώρα να καλύψει άρον-άρον τα πάντα µε αυτό
το µίνι νοµοσχέδιο. Και θέλω να θυµίσω ότι πέραν των δικών µας
παρεµβάσεων ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ήρθε και τον
αποκάλυψε και ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ο ίδιος, που ανέδειξε, αν θέλετε, την αδράνειά του και την αποκλειστική ευθύνη γιατί δεν
µπόρεσε έγκαιρα, µέσα σε δύο χρόνια, να προσλάβει το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό για το εργαστήριο της Αθήνας
ούτε να ολοκληρώσει έγκαιρα τους διαγωνισµούς προµήθειας
του τεχνολογικού εξοπλισµού και γι’ αυτό φτάσαµε σε αυτό το
σηµείο. Είχαµε κάνει και επίκαιρη ερώτηση, κοινοβουλευτική. Και
µε τα στοιχεία τα δικά σας, της Κυβέρνησης, προκύπτει ότι στον
ΕΟΚΑΝ δεν έχει προσληφθεί κανείς, παρά δύο υπάλληλοι της
Γενικής Γραµµατείας που έχουν κάνει αίτηση απόσπασης εκεί,
όταν οι οργανικές θέσεις του οργανισµού υπερβαίνουν σήµερα
τις είκοσι πέντε.
Θα µπορούσα να πω και άλλα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το
οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και θεωρώ ότι ακριβώς εκεί
είναι που αποδοµείται όλο το αφήγηµα Αυγενάκη. Πάει να κάνει
αλλαγές πάλι µε τις ηµεροµηνίες για το µητρώο και για τη χρήση
των αθλητικών χώρων. Σήµερα µας είπε -και τον άκουσα µε µεγάλη προσοχή- ότι αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει κυρίως είναι
ένα ξεκάθαρο τοπίο -χρησιµοποιώ τα λόγια του-, τάξη στον αθλητισµό και ότι οι αθλητές µας δεν πρέπει να έχουν άγχος.
Στον αθλητισµό το τοπίο δεν είναι καν γκρίζο, είναι µαύρο.
Όσον αφορά την τάξη, υπάρχει διάλυση και µπάχαλο. Και όσον
αφορά το άγχος των αθλητών, για πρώτη φορά έχουµε Ολυµ-
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πιονίκες να στέλνουν αυτό το µήνυµα που έστειλαν φέτος προς
την αθλητική ηγεσία και την Κυβέρνηση, που τους τα έψαλαν για
πρώτη φορά για την εγκατάλειψη την οποία βιώνουν. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα στον αθλητισµό σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και έρχοµαι στο µητρώο και θέλω ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Άλλαζαν ηµεροµηνίες η µία µετά την άλλη. Ο σκοπός και στόχος
ποιος ήταν; Να χρησιµοποιηθεί το µητρώο ως ένα εργαλείο της
Κυβέρνησης για να µπορέσουν να επιβάλουν τις διοικήσεις που
ήθελαν στις αθλητικές οµοσπονδίες. Το θετικό εδώ είναι ότι ο
κόσµος του αθλητισµού έστειλε το δικό του µήνυµα, στάθηκε
απέναντι από αυτές τις επιδιώξεις και τους γύρισε την πλάτη.
Αλλά το ότι εργαλειοποίησε το µητρώο πλέον είναι ξεκάθαρο
από τις διορίες που δίνονται. Σας λέγαµε πριν από έναν χρόνο,
αφήστε δύο χρόνια για το µητρώο για να µπορέσει να ολοκληρωθεί. Ήταν δική µας πρόταση. Και απ’ αυτό φαίνεται ότι πλέον
δικαιωνόµαστε σήµερα, γιατί έχουµε κλείσει έναν χρόνο ήδη. Θα
πάµε σίγουρα στα δύο. Και δεν θέλατε να το κάνετε, γιατί οι ηµεροµηνίες που θέτετε είχαν όλες σχέση µε διάφορες εκλογικές
διαδικασίες οι οποίες γίνονταν σε οµοσπονδίες.
Τέλος θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, µε το ότι εµείς ψηφίζουµε «παρών» σε αυτό το µίνι νοµοσχέδιο-τροπολογία του κ.
Αυγενάκη, γιατί δεν θέλουµε να γίνουµε συνένοχοι στην απαξίωση και στη διάλυση του ελληνικού αθλητισµού που επιχειρείται από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για την Κυβέρνηση είναι
ξεκάθαρο ότι ο αθλητισµός είναι εµπόρευµα και όχι βεβαίως κοινωνικό αγαθό.
Με την Κυβέρνηση και τον κ. Αυγενάκη εκπροσωπούµε δύο
διαφορετικούς κόσµους. Βλέπουµε τον αθλητισµό ως πολιτισµό,
ως παιδεία, ως αγαθό συνδεδεµένο µε την ποιότητα ζωής, τη σωµατική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Και είναι ευθύνη µας να
τον υπερασπιστούµε. Στο επίκεντρο της µατιάς µας βρίσκεται ο
άνθρωπος, ο αθλούµενος, ο αθλητής, το ερασιτεχνικό σωµατείο.
Στόχος µας είναι να βγάλουµε τον αθλητισµό από την ακαµψία
και την καθήλωση στην οποία τον έχει θέσει η σηµερινή Κυβέρνηση. Και η ευθύνη µας η µεγάλη είναι ο αθλητισµός το επόµενο
διάστηµα να γυρίσει σελίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι πέντε λεπτά ενώ είχε ανακοινωθεί το πρόγραµµα πριν µιλήσω, ο κ. Μηταράκης επέλεξε να κάνει
το διάλειµµα του και να πίνει τον καφέ του. Ελπίζω εκεί έξω να
µας ακούει. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχει να κάνει µε εσάς το σχόλιο. Απλά θα θέλαµε να είναι και ο Υπουργός εδώ, ο οποίος ενηµερώθηκε και προτίµησε να βγει έξω.
Μας είπε διάφορα εδώ. Μας είπατε ότι κλείσατε δοµές, κύριε
Μηταράκη, και το λέτε και περήφανα. Δεν µας λέτε όµως ότι κλείσατε πολλές µικρές δοµές και φτιάξατε πεντάστερα ξενοδοχεία,
πέντε, δέκα, δεκαπέντε χιλιάδων ανθρώπων. Και δεν µας απαντήσατε στο καίριο ερώτηµα. Όλοι αυτοί που φύγανε, πού είναι;
Πού πήγαν; Δεν µας απαντάτε σε αυτό και επιµένετε.
Τώρα για τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, εντάξει, δεν χρειαζόταν η
σηµερινή παράσταση για να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας πολύ
καλός ηθοποιός. Αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Όταν µιλάνε τα
κόµµατα της Αριστεράς, τα φιλεύσπλαχνα αυτά κόµµατα -λες και
οι υπόλοιποι είµαστε απάνθρωποι, µόνο εσείς έχετε αισθήµατα
και ενδιαφέρεστε- για παράνοµες επαναπροωθήσεις, να βλέπετε
και τις παράνοµες προωθήσεις και να µη µένετε µόνο στις επαναπροωθήσεις και να τις χαρακτηρίζετε παράνοµες. Να βλέπετε,
λοιπόν, τις παράνοµες εισβολές στην πατρίδα µας.
Και είπατε να αναρωτηθούµε για το µέλλον µας, που αλλοιώνουµε τον πληθυσµό µας. Αναρωτιέστε για το µέλλον µας, για το
τι µέλλον θα παραδώσουµε στα παιδιά µας µε την αλλοίωση του
κοινωνικού ιστού και του πληθυσµού µας; Δεν σας ενδιαφέρει!
Κυρία Βούλτεψη, κυρία Υφυπουργέ, από τη στιγµή που ο κ.
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Μηταράκης δεν µας κάνει την τιµή και είναι εκτός, πραγµατικά τι
να πρωτοπούµε για το νοµοσχέδιό σας; Τι να πρωτοπούµε για
την κυβερνητική πολιτική; Είµαστε στο εθνικό Κοινοβούλιο, στην
ελληνική Βουλή και καλούµαστε να νοµοθετήσουµε για το καλό
του τόπου, της πατρίδας, των Ελλήνων πολιτών. Τελικά δεν αποδειχτήκαµε ούτε υπερβολικοί ούτε εµµονικοί για όλα όσα λέγαµε
και λέµε εδώ και δύο χρόνια για το τεράστιο πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης και όλων αυτών που κυκλοφορούν. Και
τι δεν ακούσαµε δύο χρόνια απ’ όλους εσάς εδώ µέσα. Και µη
µου πείτε ότι πολλοί από αυτούς που έχουν κατακλύσει την πατρίδα µας είναι πρόσφυγες. Τα έχουµε ξεκαθαρίσει αυτά. Δεν
είναι. Πρόκειται για παράνοµους που δρουν οργανωµένα και εκµεταλλεύονται καταστάσεις και συγκυρίες.
Θα µου επιτρέψετε τώρα όµως -γιατί πραγµατικά ήταν ανατριχιαστικό αυτό προχθές- να διαβάσω ένα απόσπασµα της οµιλίας
του κ. Μηταράκη από τη χθεσινή επιτροπή για τα γεύµατα σε
δοµές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών κ.λπ. και απευθύνοµαι
στις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Τι ήταν αυτό; Μια επιτροπή
όπου ο κ. Μηταράκης ανέλαβε να ενηµερώσει εµάς, άρα την
Εθνική Αντιπροσωπεία, άρα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για
τη σίτιση σαράντα χιλιάδων και πλέον παράνοµων µεταναστών,
το κόστος των οποίων ξεπερνάει το 1 δισεκατοµµύριο, πάνω από
900 εκατοµµύρια ευρώ.
Διαβάζω από τα πρακτικά, όχι κείµενο Ελληνικής Λύσης, τα λεγόµενα του κ. Μηταράκη. Η συµφωνία-πλαίσιο περιλαµβάνει ένα
γενικό συσσίτιο για τους ενήλικες και ειδικό διαιτολόγιο για διαβητικούς, για ευάλωτες οµάδες. Υπάρχει ένα ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο που περιλαµβάνει πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό, που υπερκαλύπτουν τις θερµιδικές ανάγκες των ωφελούµενων. Παράλληλα λαµβάνονται υπ’ όψιν τυχόν διαφοροποιήσεις
βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων -αλίµονο!- τις οποίες φυσικά
η χώρα µας απολύτως και σέβεται.
Ενδεικτικά -ακούστε τώρα Ελληνίδες, Έλληνες- ένα τέτοιο
γεύµα µπορεί να περιλαµβάνει για πρωινό συνδυασµό από φρούτα, πίτες, ξηρούς καρπούς, κρουασάν, σάντουιτς, για µεσηµεριανό συνδυασµό από κρέας, κοτόπουλο, λαδερό, ζυµαρικά,
ψάρι, συνοδευτικά, φρέσκια σαλάτα, για βραδινό έναν συνδυασµό από λαδερά, οµελέτα, όσπρια, σαλάτα εποχής, περιλαµβάνει αραβικές πίτες, επαρκή ποσότητα εµφιαλωµένου πόσιµου
νερού. Αλήθεια, υπερκαλύπτονται οι θερµιδικές ανάγκες; Να βάλουµε κάτι ακόµα;
Τι είναι αυτά, ρε παιδιά; Πού απευθύνονται; Μοιραία έρχεται
η σύγκριση για αυτό που θα πω. Την ίδια ώρα που ελληνικός
λαός υποφέρει κάνοντας θυσίες, υποµονή, είναι άνεργος, χωρίς
σύνταξη, του κόβουν το ρεύµα, διπλασιάζετε την τιµή του ρεύµατος -βγαίνει ο Γεωργιάδης και µας λέει ότι θα πληρώνουµε 5
ευρώ τον καφέ!-, υπάρχει ανατίµηση στο ψωµί, εµείς έχουµε το
µενού, κύριε Μηταράκη, και τα λέµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο
αυτά!
Είναι ικανοποιηµένοι όλοι αυτοί που παρανόµως ήθελα να
µπουν στη χώρα µας µε το 1 δισεκατοµµύριο; Και µη µου πείτε
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είµαστε,
άρα πληρώνουµε, αλλά και µεγάλο ποσό από αυτό βάσει προϋπολογισµού που ψηφίστηκε εδώ προέρχεται από την τσέπη της
Ελληνίδας και του Έλληνα, κύριε Υπουργέ.
Μετά από αυτό τι να πω για το νοµοσχέδιο; Πραγµατικά τι να
πούµε; Αυτά να τα ακούει ο κόσµος να του σηκώνεται η τρίχα
εκεί έξω. Αυτά νοµοθετεί το ελληνικό Κοινοβούλιο. Απίστευτα
πράγµατα!
Για τη χορήγηση άδειας αυτοτελούς διαµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, που προβλέπεται, σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος διαµένει παράνοµα στην
ελληνική επικράτεια τι να πούµε; Ότι αν απορριφθεί η αίτησή
τους -ακούστε- για χορήγηση άδειας, για να το πω απλά, ασκούν
προσφυγή και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτά προβλέπει το νοµοσχέδιο. Και έχετε το θράσος να ζητάτε τη συναίνεσή µας. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά!
Για το ότι προσφέρετε σε όλους υγειονοµική περίθαλψη, την
ίδια ώρα που στην Ελλάδα γίνεται ένας χαµός πραγµατικός στα
νοσοκοµεία, ένα χάος πραγµατικό; Αλλά εδώ προβλέπεται η περίθαλψη.
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Για το ότι το νοµοσχέδιο κάνει κάποιες αλλαγές στη διαδικασία
παροχής ασύλου και στις άδειες διαµονής, ενώ το πρόβληµα γίνεται όλο και πιο οξύ, ενώ η εγκληµατικότητα αυξάνει όλο και περισσότερο;
Αλλά το αποκορύφωµα όλων αυτών, κύριε Μηταράκη, κυρία
Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, είναι ότι δίνετε εξουσία στις ΜΚΟ
να επιχειρούν, όπως το Λιµενικό Σώµα, σε περιστατικά παράτυπης εισόδου προσώπων µέσω θαλάσσης. Με άλλα λόγια δηλαδή
θα τρέχουν οι ΜΚΟ να σώσουν τους παράνοµους στη θάλασσα;
Από πού κι ως πού; Σε λίγο θα δούµε και ΜΚΟ να επιχειρούν και
στην ξηρά! Αυτά θα δούµε, φοβερά πράγµατα πραγµατικά. Εσείς
οι ίδιοι εξάλλου πιστεύετε ότι τα πράγµατα θα γίνουν ακόµη χειρότερα µετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Το είπατε, «έρχεται
κακό µεγάλο».
Το πρόβληµα της πατρίδας µας όµως δεν είναι πώς θα φροντίσουµε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Το θέµα είναι να επιστρέψουν άµεσα στις χώρες τους όσοι δεν δικαιούνται άσυλο και να
αποτρέψουµε νέα κύµατα παράνοµης µετανάστευσης. Αυτό είναι
το πρόβληµα. Διότι το πρόβληµα θα παραµείνει εδώ και θα απασχολεί, όπως η πανώλη, και τις επόµενες γενιές, όσο εξακολουθούµε να το αντιµετωπίζουµε έτσι. Ως τι; Ως χώρα υποδοχής και
ως χώρα προστασίας και προσφοράς όλων αυτών που περιέγραψα πριν από λίγο. Προφανώς και θα υπάρχει. Αλλά άµα εκεί
έχουµε µια ξεκάθαρη θέση, κύριε Μηταράκη, όπως είπε ο Καγκελάριος της Αυστρίας κ. Κουρτς «τέλος», τότε τέλος. Εδώ δεν
έχει τέλος, κανένα τέλος.
Τι πρέπει να γίνει; Ρωτάτε. Να θωρακίσουµε, να σφραγίσουµε
τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά µας. Ναι, κύριοι της Αριστεράς
και του ΜέΡΑ25, πρέπει. Τι θα γίνει η Ελλάδα, δηλαδή; Κλαίτε
επειδή έχουµε φράχτη; Πάλι µισές δουλειές κάνανε αυτοί εδώ.
Τείχος έπρεπε να κάνουν, όχι φράχτη. Γιατί όταν τα λέγαµε πάλι
υπερβολικοί ήµασταν. Τώρα πάτε και κουνάτε εκεί τους φράχτες,
να δείτε άµα είναι στέρεοι. Ξυπνήσατε µετά από πέντε-έξι µήνες
και παραπάνω. Από την αρχή λέγαµε πόσο απαραίτητο είναι να
χτιστεί τείχος στον Έβρο. Εσείς τώρα βάλατε φράχτη.
Αλλά και στη θάλασσα. Μέχρι και τα Κύθηρα έφτασαν. Θα
τους δούµε σε λίγο στο Σούνιο. Στα Κύθηρα ήταν προχθές.
Έχουµε πει από την πρώτη µέρα, κυρία Βούλτεψη, κλείστε τις
ΜΚΟ! Τι περιµένετε; Είχατε ένα πυροτέχνηµα, τρεις-τέσσερις τις
κλείσατε, τις ελέγξατε και τις αφήσατε τώρα. Κλείστε τις ΜΚΟ.
Δεν ελέγχονται. Είναι ο καρκίνος του προβλήµατος οι ΜΚΟ. Ξέρετε την πηγή του κακού. Κλείστε τις ΜΚΟ, αυτές που εκµεταλλεύονται και κονοµάνε από τα ευρωπαϊκά χρήµατα. Είναι µπίζνα,
δεν το καταλαβαίνετε; Μπίζνα είναι!
Άµεση και προσωρινή µετακίνηση όλων των παράνοµων µεταναστών σε ακατοίκητα νησιά, µε ανθρώπινες υποδοµές, µέχρι να
φύγουν από εδώ.
Εφαρµογή της Συνθήκης της Γενεύης και της εξαίρεσης του
άρθρου 33, που προβλέπει την επαναπροώθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης. Εδώ συντρέχουν λόγοι σοβαρής εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης. Έχει γίνει η Αθήνα Καµπούλ και η επαρχία Ισλαµαµπάντ.
Άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ουσιαστική αλληλεγγύη, κύριε Μηταράκη. Δεν γίνεται η πατρίδα να σηκώνει άλλο
βάρος, αυτό το τεράστιο βάρος, και οι εταίροι µας απλώς να µας
συµπονούν και να µας στέλνουν λεφτά, ψίχουλα, για να τους
παίρνουµε τρεις µερίδες φαγητό την ηµέρα, όσπρια, λαχανικά,
κοτόπουλο, ψάρι και χυµούς.
Κι όλα αυτά, την ίδια ώρα που ο κ. Γεωργιάδης προειδοποίησε
κιόλας και µας απειλεί να µπαίνουµε στο e-Καταναλωτής -έτσι
είπε στους Έλληνες πολίτες- να βλέπετε τις τιµές, ότι θα πάει
στα 5 ευρώ ο καφές. Καµπανάκι από Σταϊκούρα για γενικευµένες
ανατιµήσεις.
Ανατιµήσεις στις ζωοτροφές. Τεράστιο θέµα. Πλησιάζουν το
50% και η αύξηση θα µετακυλισθεί και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Γάλα, τυρί, τα πάντα θα αυξηθούν.
Και οι εταιρείες, µε την αύξηση του ρεύµατος, 50% πάνω. Τι
είναι αυτό το πράγµα; Αύξηση στο ψωµί 20%. Αυτά ισχύουν για
τους Έλληνες. Και αυτά, κύριε Μηταράκη, που διάβασα προηγουµένως από τα Πρακτικά της Βουλής είναι το µενού του «Μηταράκης Restaurant». Αυτή είναι η διαφορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα περιµένουµε, κυρία Πρόεδρε, για να πάµε στο θέµα της
υγείας, στο χάος που επικρατεί σε όλα τα νοσοκοµεία σήµερα.
Διότι η πολιτική µαγκιά σας θα φανεί εδώ, να εφαρµόσετε όσα
λέτε. Ο σκληρός, πολλά βαρύς κ. Πλεύρης, ο οποίος ανέλαβε
µια ειδική αποστολή να κάνει τώρα -θα τον δούµε στις 16.00’,
που θα έρθει εδώ- ήταν πολύ σκληρός και τον λέγανε «βιτάµ».
Έτσι, «βιτάµ». Διότι για άλλα ξεκίνησε και µας πληροφόρησε τελικά ότι αίρεται το καθεστώς της αναστολής όσων υγειονοµικών
το µετανιώνουν και αποφασίζουν να εµβολιαστούν. Στην αρχή
ήσασταν πολύ αγριεµένοι και πολύ σκληροί και έτοιµοι για όλα.
Τώρα τι έγινε, τι αλλάζει και πώς δουλεύουν εδώ και δύο εικοσιτετράωρα οι ανεµβολίαστοι στα νοσοκοµεία, όπου γίνεται χαµός
πραγµατικά;
Παιδική χαρά, Κυβέρνηση παιδική χαρά, σε όλα, από τον ανασχηµατισµό ως και αυτά εδώ που κάνετε στο θέµα της υγείας.
Παιδική χαρά πραγµατικά!
Και µέσα σε όλα αυτά παραιτήθηκε και λόγω του εµβολίου ο
στρατηγός Γκιζάρης από το ΝΙΜΙΤΣ. Ακέφαλη η περίθαλψη των
στρατιωτικών. Αυτά είναι τα παιδιά σας. Αυτά είναι τα έργα σας
και οι ηµέρες σας. Αυτά έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό.
Κύριε Μηταράκη, το καλύτερο το αφήσαµε για το τέλος. Τροπολογία που φέρνει, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέλληνες και
συνελληνίδες, το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο κ. Μηταράκης,
η 1055, διαµνηµόνευση µεταναστευτικής αρωγής. Τι είναι αυτό;
Αυτή η διαµνηµόνευση, ακούστε, θα απονέµεται µε απόφαση του
Υπουργού σε Έλληνες ή αλλοδαπούς οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης και
των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες. Έπειτα από πρόταση,
λοιπόν, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Μηταράκη
καθορίζεται η ιεραρχική τάξη και τα είδη των µεταλλίων. Θα δίνουµε µετάλλια. Θα δίνουµε µετάλλια, το καταλαβαίνετε; Μετάλλια της διαµνηµόνευσης.
Δηλαδή δεν µπορέσατε να χορηγήσετε µετάλλιο σε αυτόν τον
ανθρωπιστή, τον αλά καρτ, τον αριστερόστροφο, τον Αποστολόπουλο, ο οποίος είχε το θράσος να βραβευτεί και από την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον απέκλεισαν και ορθώς, ε, πώς θα
πάει του χρόνου; Να µην πάνε οι ΜΚΟ; Να µην πάνε αυτοί οι Αποστολόπουλοι όλοι; Αυτοί βέβαια είναι εξαφανισµένοι στις πυρκαγιές, είναι εξαφανισµένοι στους σεισµούς, είναι εξαφανισµένοι
όταν πληµµυρίζει η Ελλάδα. Εκεί δεν έχει µαρµίτα. Εδώ έχει µαρµίτα. Αυτοί όλοι.
Θα δίνετε και µετάλλια, κύριε Μηταράκη; Τι κάνετε; Μίνι Ολυµπιακούς Αγώνες; Θα δίνετε και µετάλλια σε αυτούς; Μη χειρότερα. Τι να πω πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, δεν έχω λόγια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από αυτά στα οποία συµφωνούµε. Τι κοινωνία θέλουµε να είµαστε; Η συντριπτική πλειονότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, πέρα από ιδεολογικές διαφορές και
εκλογικές προτιµήσεις, θέλουµε να είµαστε µια κοινωνία ελεύθερη, ευνοµούµενη, δίκαιη, ευηµερούσα και συµπεριληπτική,
όπου όλες και όλοι -θρήσκοι, άθρησκοι, αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, γυναίκες, άντρες, ετεροφυλόφιλοι, οµοφυλόφιλοι, ΛΟΑΤΚΙ
άτοµα- θα ζούµε µε αλληλοσεβασµό σε ένα περιβάλλον δηµοκρατικών κανόνων ισονοµίας και δηµοκρατίας, όπου κάθε άνθρωπος θα µπορεί να κάνει τις επιλογές ζωής που επιθυµεί.
Θέλουµε, δηλαδή, να είµαστε µια δυτική, φιλελεύθερη κοινωνία και βέβαια δηµοκρατία. Και η φιλελεύθερη κοινωνία δεν προέκυψε έτσι απλά. Γεννήθηκε µέσα στο περιβάλλον της Δύσης,
ως προϊόν της ελληνορωµαϊκής και της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, ζυµώθηκε από γενιά σε γενιά, ωρίµασε µε τη σοφία αιώνων και είναι το κοπιώδες αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης και
συχνά δύσκολης διαδικασίας εξέλιξης και παράδοσης.
Και η φιλελεύθερη κοινωνία µας ακριβώς έχει δύο βασικές
προϋποθέσεις.
Η πρώτη είναι αυτό που λέγεται στην πολιτική θεωρία, τα προπολιτικά της θεµέλια, ο πολιτισµός µας, οι αξίες, η ιστορία, οι
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κοινές καταβολές, ό,τι έχει διαµορφώσει την κυρίαρχη κουλτούρα µας, τα στοιχεία δηλαδή που συνέχουν έναν πληθυσµό σε
λαό, του δίνουν την αίσθηση του συνανήκειν, του κοινού καλού
και της κοινής αποστολής, στοιχεία βεβαίως ανοιχτά και διαθέσιµα σε όποιον θέλει ενεργά να τα υιοθετήσει, αλλά καθόλου αυτονόητα.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι βεβαίως η νοµοκρατία, δηλαδή
η απαρέγκλιτη εφαρµογή των νόµων πάντα, παντού και για
όλους. Αν δεν διαφυλάξουµε αυτές τις προϋποθέσεις, η ελευθερία µας θα χαθεί, όπως σοφά είπε ο Πρόεδρος Ρίγκαν, «η ελευθερία δεν απέχει ποτέ περισσότερο από µια γενιά από την εξαφάνισή της».
Συζητώντας, λοιπόν, σήµερα ακόµα ένα νοµοσχέδιο που αφορά το σύγχρονο ιστορικό φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης
από την ισλαµική Ανατολή στη Δύση πρέπει να ξεκινήσουµε από
µια παραδοχή. Η κοινωνία µας αυτή, η ελεύθερη, δυτική κοινωνία, είναι απολύτως ασύµβατη µε τον ισλαµισµό, δηλαδή την
ακραία ριζοσπαστικοποιηµένη πολιτική έκφραση της µουσουλµανικής θρησκείας. Και όπως είδαµε πρόσφατα στο Αφγανιστάν
η ελευθερία δεν είναι ένα ρούχο το οποίο µπορείς να το φορέσεις µε το ζόρι σε κάποιον που ούτε του πάει ούτε το θέλει. Και
όποιος βάζει το Κοράνι πάνω από το Σύνταγµα, όπως δυστυχώς
σε δική µου εκποµπή το 2016 έχει δηλώσει και ο πρόεδρος της
εδώ πακιστανικής κοινότητας, δεν έχει θέση στη Δύση. Να το ξαναπώ. Όσοι διαφωνούν µε τον χαρακτήρα του Συντάγµατος της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και τις θεµελιώδεις αρχές τις οποίες
αυτό αντανακλά δεν έχουν θέση στην πατρίδα µας.
Δυστυχώς ορισµένοι δήθεν δικαιωµατιστές της φαίνεται ότι
αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Αναφέροµαι βεβαίως στην Αριστερά, που και ως κυβέρνηση στην Ελλάδα ενθάρρυνε τη λαθροµεταναστευτική ασυδοσία, καταστρατηγώντας θεµελιώδεις
αρχές της πολιτείας µας, που επιβάλλουν τη φρούρηση των συνόρων, την τήρηση των κανόνων, την υπεράσπιση ακριβώς των
θεµελίων της δηµοκρατίας µας.
Δεν θα µείνω, όµως, στα λάθη της προηγούµενης κυβέρνησης.
Σε τελική ανάλυση η µεταναστολαγνεία της είναι απόρροια µιας
ιδεολογίας που, µετά την κατάρρευση της οικονοµικής της θεωρίας από το ’90 και µετά, αναζήτησε νέους τρόπους για να διχάσει τις κοινωνίες, χτυπώντας τα ίδια τα στοιχεία εξ ων ο πολιτισµός µας συνετέθη, µεταξύ των οποίων το έθνος κράτος και τον
χριστιανισµό, δηλαδή την πρώτη παγκόσµια επανάσταση που
διατράνωσε ότι δεν υπάρχουν αφέντες και δούλοι, δεν νοούνται
διακρίσεις µε βάση φύλο, φυλή και χρώµα, µήπως και καταφέρει
να γκρεµίσει τον καπιταλισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όµως δεν αναιρεί
λάθη που έχουν γίνει και που εξακολουθούν να γίνονται. Θυµίζω
τις δεκάδες χιλιάδες παράνοµους µετανάστες που µπήκαν στη
χώρα πριν από την επανασύσταση του Υπουργείου και την ασύµµετρη εισβολή του Ερντογάν στον Έβρο, που µας έδωσε τη δυνατότητα να αποδείξουµε ότι τα σύνορα -θαλάσσια και χερσαίαόντως µπορούν να φρουρηθούν, όπως το κάνουµε σήµερα.
Θυµίζω την εσφαλµένη -δυστυχώς- εκτίµηση ότι δίνοντας
άσυλο στην πλειονότητα των αιτούντων αυτοί θα έφευγαν προς
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ταυτόχρονα επισηµαίνω ορισµένα
ζητήµατα που χρήζουν προσοχής, την οποία είµαι βέβαιος ότι η
Κυβέρνηση θα δώσει:
Το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι συνεχίζει να επιτρέπεται η κυκλοφορία γυναικών µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και του σώµατός τους πλήρως κατά τρόπο απαράδεκτο και προσβλητικό προς την ανθρώπινη υπόσταση και στην
ισότητα των φύλων, όπως τουλάχιστον αντιλαµβάνεται αυτές τις
έννοιες ο δυτικός πολιτισµός, στην µπούρκα αναφέροµαι. Το ότι
ενώ ορθά ανοίξαµε το τέµενος στον Βοτανικό, συνεχίζουν ακόµα
να λειτουργούν εκατοντάδες παράνοµα τζαµιά, χωρίς να γνωρίζει και κανείς µε βεβαιότητα αν πρόκειται για χώρους λατρείας
ή για κάτι άλλο. Το ότι οι πληθυσµοί που ορθότατα εκκενώθηκαν
από τα νησιά ξεφορτώθηκαν χύδην στην Αθήνα. Το ότι στην
πράξη το πρόγραµµα «ESTIA» για τη στέγαση των προσφύγων
δεν αφορά και τους εξήντα τέσσερις δήµους του Λεκανοπεδίου,
αλλά µόνο δύο δηµοτικά διαµερίσµατα στο κέντρο της Αθήνας,
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επιβαρύνοντας ασύµµετρα συγκεκριµένες ήδη υποβαθµισµένες
γειτονιές. Το ότι στις 14 Αυγούστου η πλατεία Κοτζιά παραχωρήθηκε για εκδήλωση της πακιστανικής κοινότητας, όπου µικρά
παιδιά φορούσαν στρατιωτικές στολές και εκτελούσαν ασκήσεις
ακριβείας, ενώ οι υπόλοιποι πολίτες περιοριζόµασταν από τα
µέτρα COVID, ότι επετράπη για ακόµα µια φορά το δηµόσιο έως
αιµατοχυσίας έθιµο αυτοµαστιγώµατος στον Πειραιά για τη σιιτική γιορτή Ασούρα. Το ότι ενώ απαγορεύθηκε λόγω COVID σε
όλη την επικράτεια η περιφορά της εικόνας της Παναγίας, λιτανεύεται πανελλαδικά η κούκλα µετανάστης Αµάλ. Το ότι δεν
έχουν ελεγχθεί επαρκώς οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως κάποιοι µε κρίνετε υπερβολικό. Βλέπω, όµως, ως Βουλευτής Αθήνας τι γίνεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Δίπλα στους Έλληνες κατοίκους, δίπλα
στους νοικοκύρηδες και τους προκοµµένους νόµιµους µετανάστες -πολλοί από τους οποίους έχουν ενσωµατωθεί πλήρως µε
τις οικογένειές τους στον Ελληνισµό- κάποιοι άλλοι, ατάκτως ερριµµένοι στις γειτονιές της πόλης, ρηµάζουν όσα έχτισαν οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες µας. Αν δεν αφυπνιστούµε
τώρα, δύο πράγµατα θα συµβούν. Αφ’ ενός θα παγιωθούν τα
γκέτο στην Αθήνα και αφ’ ετέρου θα διαχυθούν παρόµοια φαινόµενα στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στις περιφέρειες όσων τώρα έχετε ίσως την πολυτέλεια να σφυρίζετε αδιάφορα.
Αν θέλουµε, λοιπόν, τα παιδιά µας και τα παιδιά των παιδιών
µας να ζήσουν ελεύθερα και δηµοκρατικά, τότε θα πρέπει εµείς,
τώρα, να φανούµε σθεναροί. Όποιος δεν δικαιούται πραγµατικά
άσυλο, πρέπει να φύγει. Όποιος πήρε άσυλο και εγκληµατεί,
πρέπει να φύγει και όποιος µείνει οφείλει να συµµορφωθεί απόλυτα µε τους κανόνες της φιλελεύθερης κοινωνίας µας. Εάν
µέχρι το τέλος της θητείας µας δεν θεραπεύσουµε τα προβλήµατα, δεν θα ζηµιώσουµε µόνο την παράταξη, αλλά θα ζηµιώσουµε πρώτα και κύρια την ίδια την πατρίδα.
Μακάρι, λοιπόν, η ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου να αποδειχθεί -όπως και δείχνει- ένα καλό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ για την προσοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Πούλου.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ήδη αποχαιρετήσει από
αυτό το Βήµα τον Μίκη Θεοδωράκη χθες, αλλά αξίζει να σας µεταφέρω σήµερα, γιατί άκουσα σήµερα το πρωί κάτι, µια είδηση
του BBC. Ακόµα και στην Καµπούλ το 2001 οι Αφγανοί υποδέχονταν τις ειρηνευτικές δυνάµεις µε το τραγούδι «Ο Αντώνης»
του Μίκη Θεοδωράκη. Μίκης Θεοδωράκης, ο οικουµενικός, ο
µέγας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκει
τη χώρα πιασµένη στη µέγγενη µιας εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας. Στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονοµία, στο περιβάλλον οι πολίτες δεν προλαβαίνουν να µετρούν ανοιχτά µέτωπα, να
ψηλαφούν νέες πληγές που η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας δεν τους βοηθά να κλείσουν.
Όµως µια κοινωνία αντιµέτωπη µε πιεστικά προβλήµατα, από
τη µια, και µε µια Κυβέρνηση βραχυκυκλωµένη και εντελώς ανήµπορη, από την άλλη, δεν είναι καθόλου καλός συνδυασµός. Μια
Κυβέρνηση που δεν µπορεί καν να ολοκληρώσει τον ανασχηµατισµό της, έναν κουτσό και ηµιτελή ανασχηµατισµό που ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε πάνω στις στάχτες του ενός εκατοµµυρίου
τριακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων και των δύο χιλιάδων κατεστραµµένων κατοικιών, που το δήθεν επιτελικό κράτος δεν κατάφερε τελικά να προστατεύσει ή δεν θέλησε να προστατεύσει,
αν πιστέψουµε τις πρώτες δηλώσεις-καταγγελίες του Περιφερειάρχη της δικής µου περιφέρειας, της Στερεάς Ελλάδας.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι µε αυτόν τον δήθεν ανασχηµατισµό ο
κ. Μητσοτάκης θέλησε να µας κάνει να ξεχάσουµε ότι πρόσβαλε
βάναυσα τους πολίτες, λέγοντας πως ζητούν όλοι ένα ελικό-
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πτερο πάνω από το σπίτι τους, αλλά και ότι διέπραξε την απίστευτη πολιτική τυµβωρυχία να συγκρίνει ανθρώπινες ζωές µε
στρέµµατα, να ξεχάσουµε ότι άφησε τη χώρα χωρίς δασικούς
χάρτες το 2011, ανοίγοντας δρόµο στους επίδοξους καταπατητές δηµόσιας γης, αλλά και χωρίς τις πέντε χιλιάδες εργαζόµενους στη δασοπροστασία που είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ µέσω
του προγράµµατος του ΟΑΕΔ. Πέρα από τις στάχτες των δασών,
προσπάθησε µε τον δήθεν ανασχηµατισµό να ξεχάσουµε και τις
στάχτες των ονείρων σαράντα χιλιάδων παιδιών που ο κόφτης
Κεραµέως-Μητσοτάκης απέκλεισε από τα πανεπιστήµια για να
στείλει πελατεία στα ιδιωτικά κολλέγια.
Δεν ξεχνάµε όµως ότι o ανασχηµατισµός του κ. Μητσοτάκη
δεν είχε στόχο να εξυπηρετήσει το δηµόσιο συµφέρον, αλλά να
βλάψει και να διασπάσει την Αντιπολίτευση, επικαλούµενος µάλιστα την έννοια της συναίνεσης, την ίδια στιγµή που την εξευτέλιζε προσπαθώντας να εξαπατήσει και να παγιδεύσει ένα άξιο
στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η µοναδική έγνοια
του Πρωθυπουργού. Μέσα στον καταιγισµό των καταστροφών
το µόνο που σκέφτηκε ήταν πως να βλάψει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το µόνο
που κατάφερε όµως τελικά ήταν ένα κυβερνητικό σχήµα αδύναµο, όπου ολοκληρώνεται πια η ακροδεξιά µετάλλαξη της Νέας
Δηµοκρατίας.
Όσο για τις διακηρύξεις του περί ανεξάρτητου Υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης αυτές, ως φαίνεται, εξαντλήθηκαν µετά την άρνηση του κ.
Αποστολάκη. Διερωτόµαστε. Αλήθεια δεν υπάρχουν στην παράταξή σας ή και σε ολόκληρη τη χώρα κατάλληλα στελέχη για να
αναλάβουν τα συγκεκριµένα καθήκοντα; Περιµένουµε εξελίξεις.
Η κοινωνία όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν ενδιαφέρεται
για τις απελπισµένες µεθοδεύσεις ενός πανικόβλητου Πρωθυπουργού. Αυτό που ζητά είναι λύσεις και πάνω απ’ όλα ζητάει λύσεις στο κρίσιµο µέτωπο της πανδηµίας. Εκεί όπου οι αριθµοί
των νέων κρουσµάτων, των διασωληνώσεων και των θανάτων
είναι αµείλικτοι. Φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη, αφού και πάλι
ο κ. Μητσοτάκης καλούσε τους νέους να εµβολιαστούν για να
επιστρέψουν στην κανονικότητα και να απολαύσουν το καλοκαίρι
και τις διακοπές τους.
Ο περσινός Σεπτέµβριος ξεκίνησε µε διακόσια περίπου νέα
κρούσµατα σε καθηµερινή βάση και σχεδόν µηδενικούς θανάτους. Ενώ ο φετινός ξεκίνησε µε δύο χιλιάδες εννιακόσια περίπου νέα κρούσµατα καθηµερινά, ενώ οι θάνατοι προσεγγίζουν
τους πενήντα. Όλα δείχνουν ότι η πανδηµία επιστρέφει δριµύτερη µέσω της µετάλλαξης «Δέλτα» και πιάνει την Κυβέρνηση για
δεύτερη φορά σε βαθύ ύπνο. Ένας ακόµη ολόκληρος χρόνος
πήγε χαµένος.
Η τραγική αποτυχία της εµβολιαστικής εκστρατείας δεν µπορεί πια να σκεπαστεί από τα χρυσοπληρωµένα δηµοσιεύµατα του
κρατικοδίαιτου µιντιακού συστήµατος. Ο αριθµός των εµβολιασµένων στην Ελλάδα είναι καθηλωµένος στο 50% περίπου. Ένα
από τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Σε σύνολο τριάντα
ευρωπαϊκών κρατών η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή πρώτη
θέση σε ποσοστό εµβολιασµένων µε µία δόση και στη δέκατη
έβδοµη σε ποσοστό πλήρως εµβολιασµένων.
Με την αλλοπρόσαλλη πολιτική σας δεν καταφέρατε να πείσετε τους πολίτες να εµβολιαστούν και τώρα ποντάρετε τα πάντα
σε έναν νέο εθνικό διχασµό στοχοποιώντας τους ανεµβολίαστους συµπολίτες µας. Ακόµη µια φορά την κυβερνητική ευθύνη
τη βαφτίζετε ατοµική και τη φορτώνετε στους πολίτες και µαζί
µε την ευθύνη τούς φορτώνετε και ένα χαράτσι 80 ευρώ τον
µήνα για τεστ COVID, ενώ τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα τρίβουν τα χέρια τους.
Το µόνο που σας απασχολεί είναι να επιβιώσετε πολιτικά,
ακόµη κι αν διχάσετε την κοινωνία. Οι πολίτες όµως βιώνουν καθηµερινά τη ζοφερή εικόνα αποσύνθεσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας που εσείς δηµιουργείτε, χωρίς προσλήψεις, χωρίς τη
στήριξή του, µε νέες υποδοµές και εξοπλισµό. Τη στιγµή που κανένας γιατρός και νοσηλευτής δεν περισσεύει, δροµολογείτε το
κλείσιµο περιφερειακών νοσοκοµείων -αυτό τουλάχιστον εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός-, βάζετε έξι χιλιάδες υγειονοµικούς σε
αναστολή εργασίας.
Αφήνετε τέσσερις χιλιάδες συµβασιούχους στον τοµέα υγείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε εργασιακή οµηρία, ενώ η συνεχής αναστολή των αδειών για
τους εξουθενωµένους υγειονοµικούς από την αρχή της πανδηµίας έχει οδηγήσει ήδη σε παραιτήσεις, όπως στο Ρέθυµνο των
εντατικολόγων. Αλλά και το υπόλοιπο υγειονοµικό προσωπικό
των νοσοκοµείων µας έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια µε την υπερεργασία. Επίσης, µε τη δικαστική και τιµωρητική πολιτική σας
καταδικάζετε σε εργασιακή επισφάλεια και άλλους εργαζόµενους σε ιδρύµατα και σε κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, όπως
είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτούς τους ανθρώπους, που εσείς
οι ίδιοι δήθεν χειροκροτούσατε µε ευγνωµοσύνη στις αρχές της
πανδηµίας, τώρα προσπαθείτε να τους θέσετε ως αναποτελεσµατικούς και ανεύθυνους. Οι ήρωες έγιναν ξαφνικά προδότες.
Δεν είναι τυχαίο το πρόσωπο που επέλεξε ο Πρωθυπουργός
για να ηγηθεί της συνδυασµένης επίθεσης κατά των συµπολιτών
µας που δεν έχουν ακόµη εµβολιαστεί αλλά και κατά συνολικά
της δηµόσιας υγείας. Ο κ. Πλεύρης, συνοδοιπόρος και συναγωνιστής των αρνητών µέχρι χθες, καλείται πλέον να τους πλευρίσει, αλλά και να χρησιµοποιήσει την αυτονόητη ανάγκη µαζικού
εµβολιασµού των υγειονοµικών που έρχονται σε επαφή µε ασθενείς ως άλλοθι διάλυσης του ΕΣΥ, µε αναστολή εργασίας και περικοπές µισθών, ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόµος για τα
ιδιωτικά συµφέροντα.
Σε αυτό το σηµείο, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ενηµερώσω
το Σώµα ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1054 και ειδικό 9 που κατέθεσε ο Υπουργός κ. Πλεύρης,
ο οποίος σε εντεταλµένη υπηρεσία στο Υπουργείο Υγείας µε το
καληµέρα σας παραδίδει νευραλγικές υπηρεσίες του δηµοσίου
συστήµατος υγείας σε ιδιώτες.
Παρ’ όλη την κριτική, λοιπόν, των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και τις αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων, συνεχίζετε την
καταστροφική ταξική υπέρ των λίγων πολιτική σας, διευρύνοντας
τις ανισότητες σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Στην πρώτη κατοικία,
στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον, σε
ελευθερίες και δικαιώµατα και πλέον και στην κοινωνική ασφάλιση. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του αντιλαµβάνονται το κράτος ως ιδιοκτησία τους, την οποία διαχειρίζονται ως µάνατζερ όχι µε βάση το δηµόσιο συµφέρον, αλλά µε
βάση τις ορέξεις των µεγάλων συµφερόντων που τους στηρίζουν.
Ας περάσουµε τώρα στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν διστάζει, όπως είδαµε, να
εργαλειοποιεί τις µεγάλες φυσικές καταστροφές, κάνοντας αδιανόητες και µακάβριες συγκρίσεις, µε έναν και µοναδικό στόχο:
το ξέπλυµα των δικών της τεράστιων ευθυνών. Φαίνεται όµως ότι
αυτό δεν της είναι αρκετό. Με το επικοινωνιακό σόου των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άµυνας στον Έβρο πριν
από µερικές ηµέρες αλλά και τώρα µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε στη Βουλή εσείς, κύριε Υπουργέ, αποδεικνύετε ότι αξιοποιείτε για τους ίδιους λόγους µικροπολιτικής και τις µεγάλες
διεθνείς κρίσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Η πολιτική τυµβωρυχία είναι προφανώς το αγαπηµένο σπορ
της παράταξής σας. Γι’ αυτό επιλέγετε να φέρετε στη Βουλή το
παρόν νοµοσχέδιο σε µια περίοδο που οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν εκτοξεύουν ξανά το προσφυγικό στην κορυφή της παγκόσµιας ατζέντας. Η παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιµπάν,
µετά από δύο δεκαετίες αµερικανικής στρατιωτικής παρουσίας
και διακοσίων πενήντα χιλιάδων θανάτων, σήµανε την κατάρρευση του δυτικού γεωπολιτικού µοντέλου εξαγωγής της δηµοκρατίας και οικοδόµησης κρατών µέσω ένοπλων επεµβάσεων και
εισβολών. Αποδείχτηκε ότι οι πρακτικές αυτές όχι µόνο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και την εθνική κυριαρχία, αλλά είναι τελικά και εντελώς αναποτελεσµατικές.
Ωστόσο η ταχύτατη κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης
µετά την αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων εξέθεσε για
ακόµη µία φορά την ατολµία, την παθητικότητα και την έλλειψη
αυτόνοµης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’
αυτό εξάλλου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από την
πρώτη στιγµή ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού
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Συµβουλίου και την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας από τον
ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της περιοχής, ώστε
να τεθούν αυστηροί διπλωµατικοί και οικονοµικοί όροι στο καθεστώς των Ταλιµπάν.
Αυτή η έκκληση κοινής λογικής όµως δεν εισακούστηκε. Όλες
οι δεξιές και ακροδεξιές κυβερνήσεις αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη χρησιµοποιούν την κρίση στο Αφγανιστάν για να ψαρέψουν ψήφους στα θολά νερά της γεωπολιτικής αστάθειας. Και
φυσικά η δική σας δεν αποτελεί εξαίρεση, κύριε Υπουργέ. Στόχος σας να ενεργοποιήσετε και πάλι ξενοφοβικά αντανακλαστικά, να εµπορευτείτε φθηνό εθνικισµό και να στρέψετε την
προσοχή της κοινής γνώµης µακριά από τα καυτά προβλήµατα
που ταλανίζουν τη χώρα. Κατασκευάζοντας και πάλι το φάντασµα µιας δήθεν απειλής από ανεξέλεγκτες µεταναστευτικές
ροές, που προεξοφλείτε ότι θα εργαλειοποιήσει η Τουρκία, προσπαθείτε να επιβεβαιώνετε το δόγµα της αποτροπής. Γι’ αυτό
προτάσσετε και πάλι τις επιστροφές, τις απελάσεις και την κράτηση για όλους ως µοναδικό τρόπο διατήρησης ενός πολυσύνθετου ζητήµατος. Μετά από τόσες αποτυχίες στο εσωτερικό
αναζητάτε µε αγωνία µια δήθεν επιτυχία. Αφού αφήσατε τα δάση
χωρίς πυροσβέστες, τα νοσοκοµεία χωρίς γιατρούς και νοσοκόµους, υπόσχεστε τώρα ότι θα υπερασπιστείτε ως άγρυπνοι
φρουροί τα εθνικά σύνορα αλλά και το φρούριο Ευρώπη από
τους πρόσφυγες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµη δύο λεπτά.
Γιατί κρύβεστε, βέβαια, πίσω από τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που, χαϊδεύοντας τις δεξιές και ακροδεξιές κυβερνήσεις, δεν θεσπίζει τη θεσµική αλληλεγγύη και τον υποχρεωτικό
αναλογικό επιµερισµό των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Στην προσπάθειά σας, όµως, αυτή κατεδαφίζετε τώρα και τα
τελευταία θεσµικά εχέγγυα προστασίας της διαδικασίας αίτησης
ασύλου. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις στο παρόν νοµοσχέδιο
ανοίγετε ένα µεγάλο παράθυρο κατάχρησης των διαδικασιών
απέλασης και επιστροφής, ενώ δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις
παραβίασης των εγγυήσεων του Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον, ποινικοποιείτε άκριτα την εµπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διάσωση ανθρώπων, περιορίζετε τη δυνατότητα παροχής άδειας παραµονής για εξαιρετικούς λόγους, θεσπίζετε παράβολο για υποβολή µεταγενέστερης αίτησης για
άσυλο, τοποθετείτε µη πολιτικό ένστολο προσωπικό στην υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης και γενικά κάνετε τα πάντα
για να υπονοµεύσετε το δικαίωµα των προσφύγων σε ουσιαστική
και εξατοµικευµένη εξέταση των αιτήσεών τους.
Οδηγούµαστε, πλέον, σε µία κατάσταση στην οποία θα διατηρούνται οι εξωτερικοί τύποι της προστασίας, αλλά δεν θα υπάρχει η ουσία της προστασίας. Σας τα επεσήµαναν άλλωστε αυτά
και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και η Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου και οι υπόλοιποι φορείς στη συζήτηση
στην επιτροπή. Ωστόσο, δεν ιδρώνει το αυτί σας. Αυτές οι πρακτικές, σε συνδυασµό µε τη συστηµατική υπονόµευση του προγράµµατος «ESTIA», που αποκλείστηκε από το Ταµείο Ανάκαµψης και για το οποίο θα µιλήσω στη συνέχεια στη δευτερολογία
µου, συνθέτουν την πολιτική σας.
Κύριοι Υπουργοί, φαίνεται ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι
να δώσετε εξετάσεις ως άξιοι µαθητές του Σαλβίνι και του Όρµπαν. Όπως οι δεξιοί και ακροδεξιοί συνάδελφοί σας στην Ευρώπη, θέλετε να αποκοµίστε εκλογικά κέρδη σε βάρος κυνηγηµένων και απελπισµένων ανθρώπων. Όµως, η αντιµετώπιση µιας
πιθανής νέας προσφυγικής κρίσης δεν µπορεί να γίνει µε εθνικά
κατασταλτικά µέτρα. Απαιτεί µια ολοκληρωµένη πολιτική και διπλωµατική ευρωπαϊκή παρέµβαση, µε συνεπή τήρηση του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου και όχι µε εθνικιστικές κορώνες,
επικοινωνιακά σόου, επαναπροωθήσεις και απελάσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγής Καππάτος.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ξεκινώ την εισήγησή µου µε µία γενική διαπίστωση που σχετίζεται µε τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού διαλόγου και τα όσα
συζητούµε στις επιτροπές και την Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η διαπίστωση αυτή αφορά στο γεγονός πως κάθε συζήτηση, κάθε αντιπαράθεση, κάθε τι που µας απασχολεί και πάνω
στο οποίο επιχειρηµατολογούµε δεν είναι αποκοµµένο από την
πραγµατικότητα. Το θεσµικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό
περιβάλλον εντός και εκτός των τειχών της πατρίδας µας επηρεάζει και επηρεάζεται από τα επιχειρήµατα που ανταλλάσσονται και τα όσα ψηφίζονται σε αυτή εδώ την Αίθουσα.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα για τη διαπίστωσή
µου αυτή. Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η στάση σειράς κρατών και οργανισµών απέναντι σε αυτές πυροδοτούν ένα ντόµινο
προκλήσεων που δεν µας επιτρέπει να αγνοήσουµε. Η επιλογή
αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες που βλέπουν χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα και η Ρωσία
στην εξέλιξη αυτή θέτουν ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου
η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθούν να λάβουν δραστικές αποφάσεις. Στο πεδίο της µεταναστευτικής κρίσης πρόκειται για πρόκληση που µας είναι οικεία. Η αποφασιστική,
συντεταγµένη και άκρως επιτυχηµένη αντιµετώπιση της κρίσης
του Έβρου τον Μάρτιο του περασµένου έτους δεν αφορούσε
ένα µεµονωµένο περιστατικό. Ήταν αντιθέτως το καµπανάκι ότι
ως χώρα και ως Ευρώπη δεν εφησυχάζουµε και παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του γεωπολιτικού ενδιαφέροντός µας.
Σε αυτό το περιβάλλον νοµοθετούµε σήµερα για ζητήµατα που
αφορούν στην αναµόρφωση των διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, την προσέλκυση επενδυτών και
«ψηφιακών νοµάδων», την άδεια διαµονής και τη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας, καθώς και άλλες διατάξεις. Το
νοµοσχέδιο, που τροποποιεί τον ν.3386 του 2005 περί απελάσεων και τον ν.3907 του 2011 περί επιστροφών, αποσαφηνίζει
ρητά ότι για τους παράνοµους εισελθόντες και συλληφθέντες
στα σύνορα της χώρας αλλοδαπούς εφαρµόζονται οι διαδικασίες της απέλασης όπως καθορίζονται στον ν.3386 του 2005. Η
απόφαση απέλασης είναι αποκλειστικά, πια, αρµοδιότητα των
αστυνοµικών αρχών και εκδίδεται άµεσα στις περιπτώσεις που ο
αλλοδαπός είτε δεν αιτηθεί είτε το αίτηµά του έχει απορριφθεί.
Αντίθετα η επιστροφή που αφορά υπηκόους τρίτων χωρών διατάσσεται από τις αρµόδιες αρχές ασύλου και µετανάστευσης.
Την ίδια ώρα, το πλαίσιο της διαδικασίας παροχής προθεσµίας
οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών, που η
παραµονή τους στη χώρα έχει κριθεί παράνοµη, επανακαθορίζεται. Ο χρόνος αυτής της προθεσµίας µειώνεται από τριάντα σε
είκοσι πέντε ηµέρες, ενώ παράλληλα προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται το διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης. Αυτό θεσπίζεται από κοινού µε τη ρύθµιση περί υποχρέωσης προηγούµενης εισήγησης των αρµοδίων αστυνοµικών
αρχών προς την αρµόδια αρχή, σχετικά µε το αν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και την ασφάλεια ή αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.
Με την αναφορά µου στις συγκεκριµένες προβλέψεις του σχεδίου νόµου δεν εξαντλείται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του νοµοθετήµατος, που εκτείνεται σε επτά κεφάλαια και
σαράντα τέσσερα συνολικά άρθρα. Δεν είναι, άλλωστε, εφικτή
µια τέτοια παράθεση στον διαθέσιµο χρόνο µου ούτε θα προσφέρει κάτι στη συζήτησή µας σήµερα.
Αντίθετα, εκείνο που αξίζει να επισηµάνουµε περιλαµβάνεται
στο άρθρο 11 του νοµοσχεδίου και αφορά στους «ψηφιακούς νοµάδες». Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή της
τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και του 5G και η ώθηση
που η πανδηµία έδωσε στην εξ αποστάσεως εργασία δηµιουργούν µια νέα κατηγορία εργαζοµένων. Μπορεί η έδρα εργασίας
τους να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσµο, οι πελάτες τους
οµοίως, αλλά εκείνοι, οι «ψηφιακοί νοµάδες», επιλέγουν την Ελλάδα προκειµένου να εργαστούν από απόσταση. Οι καιρικές συνθήκες, οι επιλογές που η πατρίδα µας προσφέρει, η φιλοξενία
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και οι προοπτικές της Ελλάδας αποτελούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον απασχόλησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία. Είναι, συνεπώς, δική µας δουλειά να εξασφαλίσουµε το θεσµικό και
νοµικό εκείνο πλαίσιο, ώστε συστηµατικά η πατρίδα µας να γίνει
τόπος προσέλκυσης των «ψηφιακών νοµάδων», ενός κλάδου που
συνεχώς αναπτύσσεται και µπορεί να αποτελέσει µια εξαιρετική
για εµάς ευκαιρία.
Πρακτικά, στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου η αρχική άδεια παραµονής προβλέπεται στους δώδεκα µήνες, µε δυνατότητα παράτασης, ώστε να παραµένουν στη χώρα και να εργάζονται από
εδώ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε ευθεία σύνδεση µε πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά µε
τις διαδικασίες θεσµοθέτησης ειδικής θεώρησης εισόδου για
τους «ψηφιακούς νοµάδες». Είναι άλλωστε και δική µας επιθυµία
η Κεφαλλονιά και η Ιθάκη να αποτελέσουν νησιά προσέλκυσης
«ψηφιακών νοµάδων», όπως πρόσφατα έχουµε συζητήσει µε την
Υφυπουργό Τουρισµού κ. Σοφία Ζαχαράκη. Η οικονοµία και η
κοινωνία προχωρούν, µε την ψηφιακή εποχή να µην επιτρέπει
από εµάς οποιαδήποτε καθυστέρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Νοέµβριο του 2019 είχα τη
δυνατότητα, ως εισηγητής της Πλειοψηφίας τότε για το νοµοσχέδιο της διεθνούς προστασίας, να αναδείξω όλες εκείνες τις
προκλήσεις στις οποίες καλούµασταν να απαντήσουµε. Μιλήσαµε τότε για τον κατακερµατισµό των διάσπαρτων διατάξεων,
τις οποίες και αντικαταστήσαµε µε ένα σαφές και συνεκτικό νοµικό πλαίσιο. Αναφερθήκαµε ακόµη στο αδόµητο ελληνικό σύστηµα παροχής ασύλου, το οποίο και διορθώσαµε. Προτείναµε,
στη συνέχεια, ένα σύστηµα σε αρµονία µε τις επιταγές του ενωσιακού νοµοθέτη. Και, τέλος, εξαλείψαµε τις συνέπειες µιας νο-
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µοθέτησης µε περίπλοκες διαδικασίες και αναποτελεσµατική διαχείριση που έως τότε λειτουργούσαν ως τροχοπέδη. Και µετά
ήρθε ο Έβρος. Οι δραµατικές εξελίξεις στις αρχές του περασµένου έτους και η αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης και της
απειλής, που η Ελλάδα απέκρουσε µε επιτυχία, δεν µας επιτρέπουν να αµφιβάλλουµε. Η µεταναστευτική πολιτική και το νοµοθετικό πλαίσιο για το οποίο ψηφίζουµε σήµερα δεν γίνεται παρά
να υπολογίσει το εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον. Για όλα αυτά ψηφίζουµε σήµερα µε το βλέµµα
στραµµένο στο αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καππάτο και για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
νοµοσχέδιο.
Να σηµειώσω ότι έχουν κατατεθεί τέσσερις εµπρόθεσµες τροπολογίες από την Κυβέρνηση, οι οποίες φυσικά γίνονται δεκτές.
Έχουν κατατεθεί επίσης δύο εκπρόθεσµες βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες δεν είχαν τον χρόνο να τύχουν επαρκούς ανάλυσης και κατά συνέπεια δεν µπορούν να γίνουν δεκτές αυτή τη
στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως Βουλευτής Χίου, της γενέτειρας δηλαδή του µεγάλου Μίκη
Θεοδωράκη, οφείλω και από αυτού του Βήµατος να απευθύνω
το ύστατο «χαίρε», τον ύστατο χαιρετισµό στον µεγάλο δηµιουργό, που τίµησε την πατρίδα µας, που τον τίµησε η πατρίδα
µας και µαζί µε αυτή και το νησί µας, η Χίος.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να καταχραστώ του χρόνου για ένα δίλεπτο, προκειµένου αρχικά να τοποθετηθώ επί της
τροπολογίας την οποία έχει καταθέσει το Υπουργείο Υγείας. Και
πιο συγκεκριµένα, θα ήθελα να επισηµάνω το εξαιρετικά προβληµατικό άρθρο 3 της τροπολογίας, µε το οποίο προβλέπεται ότι
διοικητικό προσωπικό µπορεί να αντικαθίσταται µε τρίµηνες συµβάσεις προµήθειας των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς καµµία πληροφορία για τις προϋποθέσεις των προµηθευτών, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Για τα εργαστήρια επίσης προβλέπονται συµβάσεις µε ιδιωτικά
εργαστήρια που ήδη συνεργάζονται µε τον ΕΟΠΥΥ και για το
ΕΚΑΒ προβλέπεται συνεργασία µε ιδιωτικά ασθενοφόρα για τις
δευτερογενείς µεταφορές ασθενών.
Πρόκειται, λοιπόν, ουσιαστικά για µια άνευ όρων παράδοση
νευραλγικών υπηρεσιών του δηµόσιου συστήµατος υγείας σε
ιδιώτες, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την εύρυθµη λειτουργία
των µονάδων, το οικονοµικό κόστος, αλλά και τη διατήρηση του
δηµόσιου χαρακτήρα των νοσοκοµείων του ΕΣΥ.
Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση κάνει µια πρόβα τζενεράλε για την
εφαρµογή των ΣΔΙΤ στον χώρο της υγείας, πράγµα άλλωστε που
είναι στο αρχικό σχέδιό της, να παραδώσει δηλαδή κερδοφόρα
τµήµατα του δηµόσιου συστήµατος υγείας σε πάσης φύσεως
ιδιωτικά συµφέροντα.
Επίσης, η διάταξη και ο χρόνος που κατατίθεται η τροπολογία
αυτή δείχνει το αδιέξοδο της Κυβέρνησης, η οποία προφανώς
πίστεψε ότι µε την αναστολή των εργασιακών σχέσεων θα συµµορφώσει τους αντιεµβολιαστές υγειονοµικούς και έτσι δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που από την αρχή έλεγε ότι η αυταρχική επιλογή
αναστολών θα προκαλέσει λειτουργικό µπλακάουτ στο σύστηµα
υγείας.
Η τροπολογία, βεβαίως, περιέχει και διατάξεις άλλων Υπουργείων, όµως µόνο για το άρθρο 3 εµείς την καταψηφίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διεξάγεται εν µέσω διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες είναι
βέβαιο πως θα παράξουν νέα δεδοµένα για τη χώρα µας όσον
αφορά την αναµονή νέου κύµατος προσφυγικών ροών, κατά
κύριο λόγο από το Αφγανιστάν. Το νέο καθεστώς των Ταλιµπάν,
µε τις γνωστές ζοφερές τακτικές τους απέναντι στους πολίτες
και στα δικαιώµατά τους, κύρια στις γυναίκες, είναι βέβαιο πως
θα οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να εγκαταλείψουν
τη χώρα αυτή για να σωθούν.
Παράλληλα, µε γνωστή την πάγια τακτική της προς Ανατολάς
γείτονος χώρας να εργαλειοποιεί το προσφυγικό, προκειµένου
να προσποριστεί οφέλη από τη Δύση και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εύκολο κανείς να συµπεράνει το τι θα ακολουθήσει. Τούτων δοθέντων, η χώρα µας παραµένει παντελώς
απούσα από τις εξελίξεις, αν και -κυρίως και άµεσα ενδιαφερόµενη- θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες, κυρίως σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καµµία σοβαρή πρωτοβουλία σε
επίπεδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών, σύγκληση Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, όπως πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, δηµιουργία εκ µέρους διεθνών οργανισµών ασφαλών διαύλων απεγκλωβισµού
Αφγανών πολιτών που εγκαταλείπουν τη χώρα κ.ά.. Αντ’ αυτών,
µία τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο
Ερντογάν, που περιορίστηκε σε γενικά ευχολόγια και γενικόλογες δηλώσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της ισχνής και άτολµης προσπάθειας για
την αντιµετώπιση του νέου προσφυγικού κύµατος, το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε το παρόν σχέδιο νόµου,
το οποίο χαρακτηρίζουν κύρια οι συντµήσεις των προθεσµιών
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εξέτασης ασύλου, απελάσεων και επιστροφών.
Νοµίζετε, κύριε Υπουργέ, πως µε τις ρυθµίσεις αυτές θα αντιµετωπίσετε το πρόβληµα. Προσπαθείτε να σβήσετε τη φωτιά,
φυσώντας τις φλόγες. Με την ευκαιρία, όµως, κύριε Υπουργέ,
ας δούµε τα στοιχεία της µέχρι στιγµής πολιτικής που εφαρµόσατε στη διαχείριση του προσφυγικού, µεταναστευτικού ζητήµατος.
Μιλήσατε για ασφαλή πλέον φύλαξη των συνόρων, µε την
οποία πετύχατε τη δραστική µείωση των ροών, κάτι που δεν συνέβαινε κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από
την απαράδεκτη εθνικά αυτή στάση, ότι υπήρξε δηλαδή κυβέρνηση που δεν φύλασσε τα σύνορα της χώρας, εξηγήστε µας την
έκρηξη των αφίξεων κατά το πρώτο διάστηµα της δικής σας διακυβέρνησης. Τι συνέβαινε τότε; Δεν φυλάσσατε τότε και εσείς
τα σύνορα; Και αφού τα σύνορα πλέον είναι ερµητικά κλειστά,
γιατί κατασκευάζετε υπερδοµές στα νησιά µας; Βλέπετε η λαθροχειρία και η καραµέλα της πολιτικής των δήθεν ανοιχτών συνόρων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρκετά προσοδοφόρες. Αρνείστε πως
κύριος ρυθµιστής των ροών είναι η ίδια η γείτονα χώρα, για τους
δικούς της προφανώς λόγους. Αγνοείτε δε επιδεικτικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως βασική
γενεσιουργό αιτία των προσφυγικών ροών.
Τα ψέµατα όµως κάποτε τελειώνουν, κύριε Υπουργέ, και οι πολίτες αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ και σε κάποια τοπικού ενδιαφέροντος θέµατα, που αφορούν τη Χίο, την εκλογική σας δηλαδή περιφέρεια, το νησί που, µαζί µε τη Λέσβο, αιµατοκυλίστηκε
για τρεις µέρες τον Φλεβάρη του 2020 και ετοιµάζεστε να κάνετε
το ίδιο το προσεχές διάστηµα. Κλείνετε τη «ΒΙΑΛ», κύριε Υπουργέ, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, αφήνοντάς τη να λειτουργεί
µε µηδενικές, όπως ισχυρίζεστε, ροές. Και επιχειρείτε να δελεάσετε τους κατοίκους άλλοτε µε νέους δρόµους παράκαµψης του
Χαλκειούς, άλλοτε µε ενοικίαση ιδιοκτησιών περιµετρικά της
«ΒΙΑΛ», καθρεφτάκια δηλαδή στους ιθαγενείς.
Φτάσατε δε να µας µέµφεστε ως ιδρυτές της «ΒΙΑΛ», εσείς
που διαγκωνιζόσασταν για να φωτογραφηθείτε δίπλα στον τότε
Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατά την επίσκεψή του στη νεοϊδρυθείσα τότε «ΒΙΑΛ».
Προσφάτως δε ανακαλύψατε πως η Συντονιστική Επιτροπή Αιρετών και Πολιτών, η οποία σθεναρά αντιτίθεται στους σχεδιασµούς σας, δεν έχει θεσµικό χαρακτήρα και επιχειρήσατε ανεπιτυχώς τον αποκλεισµό και τη φίµωσή της.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, η αλήστου µνήµης Παγχιακή Επιτροπή, µε τις γνωστές µισαλλόδοξες και ρατσιστικές πρακτικές
της, βασικός σας τότε συνεργάτης όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, είχε κάποιον θεσµικό ρόλο; Πώς αγκαλιάζατε και στηρίζατε κάθε της πρωτοβουλία;
Για τα συγκεκριµένα ζητήµατα που αναφύονται από το σχέδιο
νόµου που καταθέσατε, θα ήθελα απλά να κάνω µία αναφορά
στο ότι µία από τις διαφαινόµενες στοχεύσεις του είναι η ενίσχυση της δυνατότητας απελάσεων και επιστροφών αλλοδαπών,
συµπεριλαµβανοµένων των αιτούντων άσυλο.
Βασικό πρόβληµα δεν είναι µόνο ο κίνδυνος σύγχυσης των δύο
αυτών διακριτών διαδικασιών, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εµµένει για προφανείς επικοινωνιακούς σκοπούς να τις
προβάλλει ως κύριο µέσο διαχείρισης του προσφυγικού, µεταναστευτικού, τη στιγµή που τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου
αλλά και των αρχών όλων των ευρωπαϊκών κρατών καταδεικνύουν τον περίπλοκο και περιορισµένης αποτελεσµατικότητας
χαρακτήρα των επιστροφών.
Τέλος, θα παρατηρούσα ότι η αύξηση µε το άρθρο 35 των εν
δυνάµει δικαιούχων δήµων από το Ταµείο Αλληλεγγύης και µειώνει τα ποσά που θα µπορούσαν να καλύψουν πράγµατι ανάγκες
περιοχών που βιώνουν εντονότερα το προσφυγικό, όπως τα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και δηµιουργούν συνθήκες
για χρηµατοδοτήσεις και µοίρασµα κονδυλίων άσχετες µε τους
σκοπούς του ταµείου.
Το σχέδιο νόµου που καταθέσατε στη Βουλή αποτελεί ένα
ακόµα τεκµήριο της αδιέξοδης πολιτικής σας για το προσφυγικό,
µεταναστευτικό ζήτηµα. Οι πρακτικές σας εξακολουθούν να διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες σε έναν ευαίσθητο εθνικά χώρο, στα
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νησιά µας, δηλαδή, και προκαλούν τους πολίτες µε πρωτοφανή
αλαζονεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Μιχαηλίδη.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, ο Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του
σηµερινού νοµοσχεδίου έρχεται αναµφίβολα σε µια ιδιαίτερη
χρονική στιγµή για τα διεθνή µεταναστευτικά και προσφυγικά δεδοµένα. Οι πρόσφατες δυσµενείς εξελίξεις στο Αφγανιστάν αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες προσφυγικές ροές προς την
Ευρώπη µε πρώτη χώρα εισόδου, όπως συνήθως, την Ελλάδα.
Από την πρώτη στιγµή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέστησε σαφές στους Ευρωπαίους ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί η κατάσταση που βιώσαµε το ’15 και ότι η Ελλάδα είναι
αποφασισµένη να προστατέψει τα σύνορά της πάντα µε τον σεβασµό του Διεθνούς Δικαίου.
Αυτή τη φορά σύσσωµη η Ευρώπη οφείλει να έχει µια πιο ορθή
προσέγγιση του προβλήµατος. Οφείλουµε για το καλό όλων να
προκρίνουµε ως λύση τη µετεγκατάσταση των προσφύγων σε
γειτονικές στο Αφγανιστάν χώρες µε τη στήριξη φυσικά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σηµερινή Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή φρόντισε να αλλάξει πορεία στη µεταναστευτική πολιτική της χώρας, να διαφυλάξει τα σύνορά µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
µεριµνήσει για την επιτάχυνση της απόδοσης των αιτήσεων ασύλου. Οι αριθµοί αποδεικνύουν όσα έχουν επιτευχθεί. Τους τελευταίους δώδεκα µήνες οι ροές έχουν µειωθεί κατά 85%. Από τον
Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του ’21 επτά χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα άτοµα αναχώρησαν από την Ελλάδα είτε επειδή απελάθηκαν είτε επειδή µετεγκαταστάθηκαν σε άλλες χώρες. Στις δοµές
φιλοξενούνται οι µισοί συγκριτικά µε πέρυσι, ενώ οι υπηρεσίες
ασύλου έχουν µειώσει στο µισό τις εκκρεµείς υποθέσεις τους.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα έρχεται να ενισχύσει
σε επιµέρους σηµεία τη µεταναστευτική πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία τα δύο τελευταία χρόνια. Για όσους συλλαµβάνονται να εισέρχονται παρανόµως στα σύνορα ακολουθείται η
διαδικασία της απέλασης, οπότε επιλαµβάνονται οι αρµόδιες
αστυνοµικές αρχές, εφόσον δεν έχουν αιτηθεί άσυλο ή το αίτηµά
τους έχει απορριφθεί.
Ένα σηµαντικό κεφάλαιο είναι αυτό των οικειοθελών αναχωρήσεων για τους παρανόµως διαµένοντες στη χώρα. Είναι µια
διαδικασία χρήσιµη και σηµαντική, αλλά ταυτόχρονα και αβέβαιη
πολλές φορές. Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της, µειώνονται µειώνοντας την προθεσµία που τάσσεται για οικειοθελή αναχώρηση. Σηµαντικό είναι ότι προκειµένου να αφεθεί ελεύθερος
ο υπήκοος τρίτης χώρας για να αποχωρήσει θα πρέπει να έχουν
εισηγηθεί οι αστυνοµικές αρχές ότι δεν είναι επικίνδυνος για τη
δηµόσια τάξη και δεν είναι ύποπτος φυγής.
Ένα συνηθισµένο εµπόδιο στην νοµική διαδικασία είναι η δύσκολη και αδύνατη πολλές φορές ανεύρεση του αλλοδαπού για
την επίδοση της απόφασης που τον αφορά. Αυτό επιλύεται µε
τη νέα ψηφιακή επίδοση, που προβλέπεται για πρώτη φορά είτε
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει
είτε µέσω του gov.gr.
Η πανδηµία ανέδειξε µια νέα µορφή εξ αποστάσεως εργαζοµένων, τους αποκαλούµενους ψηφιακούς νοµάδες. Πρόκειται για
υπηκόους τρίτων χωρών ελεύθερους επαγγελµατίες ή µισθωτούς που εργάζονται µε τη χρήση της τεχνολογίας για εργοδότες και πελάτες στο εξωτερικό. Πολλοί έλκονται µε την ιδέα να
µένουν στην Ελλάδα µια χώρα µε εξαιρετική φυσική οµορφιά και
κλίµα και ταυτόχρονα να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επαγγελµατική ζωή τους.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτή
την κατηγορία εργαζοµένων. Τους χορηγείται εθνική θεώρηση,
βίζα για δώδεκα µήνες στους ίδιους και τα µέλη της οικογενείας
τους. Στη συνέχεια µπορούν να λάβουν άδεια παραµονής για
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άλλα δύο χρόνια. Οπότε µε το σηµερινό νοµοθέτηµα καλύπτεται
η πρώτη προϋπόθεση για τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος προσέλκυσης όσων ενδιαφέρονται να µετοικήσουν από την Ελλάδα
υπό αυτούς τους όρους.
Η δεύτερη προϋπόθεση που πρέπει να καλύψουµε αφορά την
εξασφάλιση σε όλη την επικράτεια υψηλής ταχύτητας και αξιόπιστο διαδίκτυο. Γι’ αυτό ακριβώς το θέµα κατέθεσα σχετική
ερώτηση προ µηνός στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα των λευκών περιοχών που
αντιµετωπίζουν πολλοί δήµοι στη χώρα και επίσης πολλοί δήµοι
και στο Νοµό Μαγνησίας όπου εκλέγοµαι και όπου πολλοί αναµένεται να επιλέξουν να µετοικήσουν.
Σηµαντική είναι και η ευελιξία που δίνεται σε υπηκόους τρίτων
χωρών που επενδύουν στη χώρα µας. Θεσπίζεται η επενδυτική
κινητικότητα, ώστε όσοι έχουν λάβει άδεια διαµονής ως επενδυτές να επιτρέπεται να αλλάξουν τύπο επένδυσης, κάτι που δεν
συνέβαινε µέχρι σήµερα. Γίνονται επιπλέον παρεµβάσεις σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, µειώνεται η προθεσµία για κατάθεση αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται
βάσει του Κώδικα Μετανάστευσης από έξι µήνες σε δύο µήνες,
ώστε να σταµατήσει η καταχρηστική πρακτική που συχνά παρατηρείται.
Ταυτόχρονα, η αρµόδια υπηρεσία υποχρεούται να αποφανθεί
επί της ζητήσεως θεραπείας εντός διαστήµατος τριάντα ηµερών.
Δεν θα χορηγείται εξαρχής άσυλο όταν ο αιτών θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρά εγκλήµατα.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι δεν λαµβάνουν άσυλο και
δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αποκτούν όπως
πρέπει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Είναι συχνό φαινόµενο οι
παρανόµως εισερχόµενοι αλλοδαποί να ισχυρίζονται ότι είναι
ανήλικοι για να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης. Γι’ αυτό πλέον
λαµβάνεται υπ’ όψιν το δελτίο ταυτότητας µόνο εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ηµεροµηνία γέννησης. Η διάρκεια του
δελτίου αιτούντος ασύλου αυξάνεται από τους έξι στους δώδεκα
µήνες, ώστε να µειωθεί η γραφειοκρατία από τις ανανεώσεις ανά
εξάµηνο. Κάθε αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας εκτός από
την πρώτη επιβαρύνεται µε παράβολο 100 ευρώ για να αντιµετωπιστούν φαινόµενα καταχρηστικών και αβάσιµων διαδοχικών
αιτήσεων που λειτουργούν παρελκυστικά.
Τέλος, µία από τις αλλαγές που βρίσκει αντίθετη την Αντιπολίτευση είναι η ρύθµιση που εισάγει τις προϋποθέσεις για τον
τρόπο που οι εθελοντικές οργανώσεις δρουν σε περιοχές αρµοδιότητας του Λιµενικού και της Ακτοφυλακής. Επιδίωξη είναι οι
διασώστες µέσω της θαλάσσης να κάνουν τη δουλειά τους µε
κανόνες και υπό καθεστώς ασφάλειας για όλους.
Στα ζητήµατα µετανάστευσης απέχουµε πολύ ιδεολογικά από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αυτό διαφάνηκε από την πολιτική
που ακολούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση την περίοδο 2015 2019, η οποία, κατά τη γνώµη µου, υπήρξε αποτυχηµένη. Είναι
δύσκολη η διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήµατος που
αφορά ανθρώπινες ζωές. Για τη σηµερινή Κυβέρνηση είναι µονόδροµος η απόλυτη εφαρµογή της νοµιµότητας, των αρχών του
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και η προάσπιση των ελληνικών συνόρων.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο εξυπηρετεί επιτυχηµένα όλους τους
ανωτέρω στόχους µε σεβασµό πάντα στις αρχές του Διεθνούς
Δικαίου και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για την οικονοµία του χρόνου.
Πριν δώσουµε τον λόγο στην Υφυπουργό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την κ. Σοφία Βούλτεψη, θέλω να κάνω
µια ανακοίνωση.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό
αριθµό 9 και µε βάση την εικόνα που έχουµε µπροστά µας υπολογίζουµε ότι αυτή θα γίνει περί τις 18.30’ µε 19.00’ παρά. Το
λέω αυτό για να ενηµερωθούν κάποιοι συνάδελφοι από τώρα.
Θα ενηµερώσουµε και τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, προκειµέ-
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νου να κάνουν τη σχετική ενηµέρωση στους Βουλευτές τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρόσφατα γεγονότα στο Αφγανιστάν και ο κίνδυνος για νέο γύρο εργαλειοποίησης προσφύγων και µεταναστών έχει προκαλέσει µεγάλη ανησυχία στην
Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα, όπου ήδη ζήσαµε την απόπειρα µετατροπής της χώρας σε πεδίο άσκησης αυτής της παράνοµης πρακτικής.
Διαπιστώνω, ωστόσο, ότι εκ µέρους της αντιπολίτευσης εκτοξεύονται διάφορες κατηγορίες και διαφωνίες για την αποφασιστικότητα µε την οποία η Κυβέρνηση µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό ανακοίνωσε προς πάσα κατεύθυνση ότι η χώρα µας σκοπεύει να αντιµετωπίσει τον νέο κίνδυνο. Η αλήθεια, όµως, είναι
µία. Τα αποτελέσµατα της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και
των γενικών προσκλητηρίων τα ζήσαµε το 2015 και το 2016 και
συνεχίζουµε να υφιστάµεθα τις συνέπειές τους. Φυσικά και οι µεταναστευτικές ροές είναι αποτέλεσµα γεωστρατηγικών εξελίξεων. Βέβαια η αντιµετώπιση, όµως, µιας επερχόµενης µεταναστευτικής κρίσης εξαρτάται από την πολιτική βούληση.
Εδώ θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σχετικά µε τις οµιλίες προηγούµενων συναδέλφων. Η συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Κοµνηνάκα ανήκει σε εκείνους οι οποίοι
πιστεύουν ότι στη χώρα πρέπει να µπαίνουν οι πάντες. Συγγνώµη
αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει και δεν γινόταν ούτε στη Σοβιετική
Ένωση από όσο θυµόµαστε όλοι. Τα σύνορα ήταν κλειστά και
ξέρουµε τι συνέβαινε για όποιον παραβίαζε τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης. Θα πείτε ότι ήταν Ψυχρός Πόλεµος. Και τώρα
Ψυχρός Πόλεµος είναι και µεγάλο παιχνίδι παίζεται στην περιοχή
και κοιτάξτε ποιοι κάνουν γυµνάσια αυτή τη στιγµή µετά την αποχώρηση των Αµερικανών στην περιοχή.
Δεύτερον, ο κ. Ψυχογιός κατέθεσε την επιστολή της κ. Μιγιάτοβιτς. Νοµίζω ότι αυτά τα έχουµε ξεκαθαρίσει, κύριε συνάδελφε, από την επιτροπή. Η Ελλάδα είναι χώρα µε Κοινοβούλιο το
οποίο στηρίζεται στη δεδηλωµένη και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ούτε κυβερνούν ούτε νοµοθετούν. Άρα δεν νοµίζω ότι
µπορεί να επέµβει κάποιος µε αυτόν τον τρόπο σε τέτοιου είδους
εσωτερικές διευθετήσεις που άλλωστε συµβαδίζουν και µε το
Διεθνές Δίκαιο και µε τη Σύµβαση της Γενεύης. Δεν λέει πουθενά
η σύµβαση ότι όποιος θέλει θα παίρνει µια βάρκα και θα κάνει
ό,τι θέλει. Υπάρχουν αρχές, υπάρχει το Λιµενικό και είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συνεργασία.
Το έχουµε επαναλάβει σε όλους τους τόνους: Η Ελλάδα δεν
µπορεί να αντέξει νέο κύµα ατάκτων και άναρχων ροών. Έχουµε
πράξει το ανθρωπιστικό µας καθήκον στο ακέραιο και γι’ αυτό
λέω, κύριε συνάδελφε, ότι δεν µπορεί το Συµβούλιο της Ευρώπης να υποστηρίζει ότι δεν έχουµε κάνει κάτι τέτοιο. Και να σας
πω ότι όταν επισκέφθηκαν το Υπουργείο µας εκπρόσωποι, συνάδελφοι Βουλευτές από το Συµβούλιο της Ευρώπης, τους έθεσα
το θέµα ότι για να µπορέσει οποιαδήποτε χώρα µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης να πάρει πέντε ασυνόδευτα παιδιά διαπραγµατευόµαστε πέντε µήνες και αυτό δεν είναι ανθρωπισµός.
Άρα από µακριά δεν κουνάµε το δάχτυλο. Το λέω για το Συµβούλιο της Ευρώπης αυτό. Και τότε πράγµατι οι Βουλευτές είπαν:
«Έχετε δίκιο. Έχουµε εντυπωσιαστεί. Τόσος πολύς χρόνος για
να πάρουµε τα πέντε παιδάκια;».
Άρα, λοιπόν, αυτά είναι ξεκάθαρα θέµατα. Η χώρα φυλάσσει
τα σύνορά της, δεν µπορεί να είναι ξέφραγο αµπέλι και διαφυλάσσει έτσι την εθνική της ασφάλεια. Μεταναστευτική πολιτική
µόνο µε αφίξεις δεν γίνεται. Η µεταναστευτική πολιτική έχει και
απελάσεις. Και έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει επιτέλους να φτιάξει ένα κοινό σύστηµα ασύλου και ένα κοινό σύστηµα απελάσεων, εµείς οφείλουµε να λαµβάνουµε τα µέτρα
µας. Περί αυτού πρόκειται. Η µεταναστευτική πολιτική περιλαµβάνει και το µέτρο της κράτησης. Σε ποια χώρα η παραβίαση των
συνόρων δεν είναι παράνοµη πράξη; Οι νόµοι υπάρχουν για να
εφαρµόζονται και οι νόµοι δεν µπορούν να αποτελούν από µόνοι
τους γενικά προσκλητήρια. Πρέπει να στέλνουν µηνύµατα αποτροπής, γι’ αυτό και επιστρέφουµε σε κάποιες διατάξεις του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νόµου του 2005 που για µένα πάντα ήταν ο αρτιότερος και ο πληρέστερος, γιατί και ο ανθρωπισµός αποτελεί έργα και πράξεις,
όχι λόγια.
Επί Κωνσταντίνου Καραµανλή κυρώθηκε η Σύµβαση της Γενεύης, όπως σας είχα πει, το 1959 και επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας το 2007 συστήθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, επί συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ το 2014 ψηφίστηκε ο Κώδικας Μετανάστευσης
και Κοινωνικής Ένταξης. Άρα, λοιπόν, όλα τα θέµατα ρυθµίζονται
µε ισορροπία. Δεν µπορεί να υπάρχει η µία ή η άλλη πλευρά.
Ο πόλεµος στη Συρία ξεκίνησε το 2011. Τα δραµατικότερα γεγονότα του, οι εκτοπισµοί, οι βοµβαρδισµοί, οι αποκεφαλισµοί
συνέβησαν το 2013 και το 2014. Το 2015 υπήρχε -µπορώ να σας
πω- ύφεση µετά από τους στοχευµένους συµµαχικούς βοµβαρδισµούς. Τι ήταν αυτό δηλαδή που προκάλεσε το 2015 όλα αυτά;
Το γενικό προσκλητήριο το οποίο έγινε εκείνη την εποχή, και
αυτό προκύπτει και από όλες σας τις ανακοινώσεις, από όλες τις
πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, την επιστολή που είχε στείλει
ο κ. Τσίπρας προς τον κ. Ροµπάι που του έλεγε ότι καµµία δύναµη FRONTEX και κανένας φράκτης δεν µπορούν να αποτρέψουν το φαινόµενο, ότι η Αµυγδαλέζα εθεωρείτο Νταχάου και
ότι ζητούσατε µε τις διακηρύξεις για τις ευρωεκλογές Ευρώπη
χωρίς Σένγκεν και FRONTEX. Άρα είναι ξεκάθαρο το µήνυµα που
πηγαίνει προς πάσα κατεύθυνση.
Ακούω επίσης, κύριοι συνάδελφοι, και κάποια γκρίνια για το
θέµα της ένταξης που ανήκει στο χαρτοφυλάκιό µου. Φυσικά γίνεται λίγο και στο πλαίσιο δολοφονίας χαρακτήρων που συνηθίζετε. Άκουσα τον κ. Μουζάλα να λέει στην επιτροπή προχτές ότι
έχουµε καθυστερήσει. Σήµερα ακούσαµε τον κ. Ψυχογιό να λέει
ότι εµείς ξηλώσαµε ό,τι κάνατε εσείς. Σωστά; Να σας θυµίσω,
λοιπόν, ότι το µοναδικό υπαρξιακό πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε ήταν το «HELIOS» το οποίο εφαρµόζεται…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Εµείς το στήσαµε αυτό!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πότε; Λίγο πριν τις εκλογές. Μα όλα πέρασαν τέσσερα
χρόνια για να τα ψηφίσετε. Πότε; Τον Απρίλιο του 2019. Τέσσερα
χρόνια κρίση, ένταξη δεν είχατε κάνει. Κάνατε τη συµφωνία το
2019. Ποιος εφάρµοσε το πρόγραµµα από τον Αύγουστο και
µετά; Η Νέα Δηµοκρατία. Τέσσερα χρόνια γιατί δεν το κάνατε;
Σας θυµίζω ότι τέσσερα χρόνια που δεν είχατε κάνει τίποτα
άλλο εκτός από αυτό, είχατε εξαντλήσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το 2018 χωρίς καµµία ένταξη και παρά το γεγονός ότι
τότε επειδή υπήρχε έκτακτη ανάγκη, τα λεφτά έπεφταν µε το
τσουβάλι. Όλα τα προγράµµατα στα οποία αναφερθήκατε γίνονταν αποσπασµατικά από διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις
οι οποίες χρηµατοδοτούνταν τότε απευθείας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Άρα µισά λεφτά απευθείας στις ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µισά λεφτά απευθείας εσείς από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να ’µαι εγώ τώρα από τον Γενάρη χωρίς φράγκο.
Αυτά –µε συγχωρείτε πάρα πολύ- πρέπει να τα λαµβάνετε υπ’
όψιν σας όταν λέτε κάτι, όταν είναι άδειο το ταµείο από το ’18
και όταν ξέρετε πολύ καλά ότι η προηγούµενη χρηµατοδοτική
περίοδος έχει λήξει και η επόµενη ’21-’27 θα φέρει τα πρώτα
χρήµατα στο πρώτο τρίµηνο του ’22. Δεν µπορείτε, λοιπόν, να
λέτε κάτι για την ένταξη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κρίση. Η
κρίση ήρθε µε το Αφγανιστάν, αλλά υπάρχει ένα πρόβληµα στην
πρόβλεψη του τι µπορεί να συµβεί, άρα δεν χρειάζεται να έχουµε
περισσότερα χρήµατα και δεν χρειάζεται να βιαζόµαστε και για
τις εκταµιεύσεις.
Και αυτή τη στιγµή που µιλάµε έχουµε ετοιµάσει προγράµµατα
που κάποτε στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ούτε ως ιδέα. Θα τα
εφαρµόσουµε, γιατί πρέπει να το κάνουµε. Γιατί δεν πρέπει -αναφέρθηκε από πολλούς από εσάς- να επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισµός και ο Έλληνας φορολογούµενος µέσω των διαφόρων επιδοµάτων που πηγαίνουν στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες. Γιατί και αυτοί πρέπει να στέκονται στα πόδια τους µε
αξιοπρέπεια για όσο διάστηµα φιλοξενούνται στην πατρίδα µας
και τους παρέχουµε τη διεθνή προστασία και έως ότου λήξουν
οι έκτακτες συνθήκες στη χώρα τους. Και γιατί η διαδικασία της
ένταξης βοηθά και τη διαδικασία της µετεγκατάστασης, η οποία
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διευκολύνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι µιλούν γλώσσες, γνωρίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, έχουν
εξοικειωθεί µε τις δηµοκρατικές αρχές, έχουν εξοικειωθεί µε τα
θέµατα της ισότητας των φύλων, της αποτροπής της βίας, της
ενδοοικογενειακής βίας, της εµπορίας ανθρώπων.
Όλα αυτά για να εφαρµοστούν χρειάζονται χρήµατα. Προσπαθούµε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή να χρησιµοποιήσουµε κάποια χρήµατα έως ότου έρθουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ουσιαστικά θα φτάσουν έναν χρόνο και από την έναρξη ουσιαστικά του προγράµµατος.
Άκουσα και τον κ. Κωνσταντινόπουλο. Έχει δίκιο. Πολλοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας.
Αυτό, όµως, σηµαίνει ότι πρέπει να εκπαιδευτούν. Αναφέρθηκε
και στον αγροτικό τοµέα και στον τουριστικό. Όλα αυτά είναι
έτοιµα, όµως δεν µπορεί τώρα κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες να
υπάρχει κάποιο µονοπώλιο ανθρωπισµού όπου κάποιος δεν θέλει
να το κάνει αυτό.
Είδατε το θέµα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Απόφαση προσωπική του Πρωθυπουργού, µε µεγάλες επιτυχίες. Γιατί η γραµµατεία είχε εντοπίσει και παραλάβει πεντέµισι χιλιάδες περίπου
ασυνόδευτα ανήλικα. Έχουν ήδη µειωθεί σε κάτω από τρεις χιλιάδες χάρη στις επιτυχηµένες µετεγκαταστάσεις µε όλο αυτόν
τον κόπο, που σας ανέφερα…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το νούµερο που στείλατε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Το νούµερο είναι πέντε χιλιάδες τριακόσια ένα, αυτά παραλάβαµε. Εκτός αν εννοείτε το νούµερο του κ. Καµµένου που
έλεγε ότι χάσατε δέκα χιλιάδες παιδιά. Αν εννοείτε αυτό, µπορεί
να συµβαίνει και αυτό. Τι να σας πω; Εσείς κυβερνούσατε. Εµείς
πάντως πήραµε τα παιδιά. Δεν υπάρχει πια προστατευτική φύλαξη στα τµήµατα, µε νόµο του Υπουργείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγα λεπτά. Εξάλλου, δεν νοµίζω
ότι θα χρειαστεί να ξαναµιλήσω.
Παραλάβαµε πάνω από τριακόσια παιδιά να ζουν στα αστυνοµικά τµήµατα και να τα προσέχουν οι αστυνοµικοί. Άρα, λοιπόν,
δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
Τώρα έρχεται διάταξη για διευκόλυνση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Πρόκειται να υπάρξει πρόγραµµα που ούτε το
είχατε φανταστεί, γιατί αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όταν γίνονται δεκαοκτώ χρονών εκεί που
είναι µια χαρά ξαφνικά βρίσκονται εκεί έξω χωρίς να ξέρουν τίποτα.
Εµείς ετοιµάζουµε πρόγραµµα που θα ξεκινά έξι µήνες πριν
από την ενηλικίωσή τους και θα φτάνει στα είκοσι ένα -θα δούµε
πώς θα το ονοµάσουµε, «ΗΛΙΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ» ας το πούµε- το
οποίο θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να έχουν επαγγελµατική αποκατάσταση ή να µπορέσουν να δουλέψουν, να µπορέσουν να
σπουδάσουν. Μπορεί να υπάρχουν κάποια παιδιά που να θέλουν
να σπουδάσουν. Ήδη έχουµε κάποια παιδιά που έχουν, για παράδειγµα, µεγάλο µουσικό ταλέντο.
Ήδη έχω υπογράψει τριετές πρόγραµµα που θα εκτελέσει η
UNICEF για την άτυπη εκπαίδευση και τη µετάβαση στην τυπική
εκπαίδευση, δηλαδή την οµαλή µετάβαση στο δηµόσιο σχολείο.
Γιατί δεν µπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί δώδεκα χρονών να
βγαίνει από τη βάρκα και να µπαίνει στο δηµόσιο σχολείο. Χρειάζεται να υπάρχει µια υποστήριξή του. Υπάρχουν µνηµόνια συνεργασίας µε το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, µε το Πάντειο.
Εγώ δεν βρήκα κάτι απ’ όλα αυτά. Με συγχωρείτε. Εκεί ήταν
το Υπουργείο, το παραλάβαµε. Δεν βρήκαµε κάτι απ’ όλα αυτά,
δεν έγινε κάτι απ’ όλα αυτά όταν έρρεε το χρήµα. Δεν µπορεί,
λοιπόν, να κατηγορούµεθα επειδή προσπαθούµε να κάνουµε κάποια πράγµατα αυτή τη στιγµή και πρέπει να τα κάνουµε.
Με ενοχλεί πάρα πολύ ότι υπάρχει και µια τάση για λοιδορία.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η κ. Βούλτεψη που ανέλαβε την ένταξη». Συγγνώµη, αλλά αυτά που κάνει η κ. Βούλτεψη για την ένταξη -και
δεν το κάνω για να περιαυτολογήσω, αλλά γιατί σας τα ανέφεραδεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Ειδικά για τα ασυνόδευτα, που δεν το
ξεκίνησα εγώ, ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού και το εφάρµοσε η κ. Αγαπηδάκη. Αυτά είναι πρότυπο για όλη την Ευρώπη
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και όλο τον κόσµο.
Τι θέλει να πει ο κ. Μπουρνούς, ο συνάδελφος, που απ’ ό,τι
βλέπω θα µιλήσει µετά, µε τις ειρωνείες του, ας πούµε; Ότι δεν
είµαστε αρκετά ανθρωπιστές και ο ίδιος είναι και οι φίλοι του;
Αλήθεια; Και πώς γίνεται να είµαστε ανθρωπιστές, να πέφτουν
τα λεφτά από το «αεροπλάνο», και να µη γίνει τίποτε απ’ όλα αυτά που σας ανέφερα τώρα;
Δεν υπάρχει µονοπώλιο ανθρωπισµού. Όταν επικρατεί το
χάος, δεν υπάρχουν περιθώρια ανθρωπιστικής δράσης. Δεν µπορείς να βοηθήσεις αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Αδικούνται αυτοί που έχουν πραγµατικά ανάγκη µέσα στο χάος και
πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους µας πια. Στη χώρα µπορούν
να µένουν όσοι πρέπει να µένουν. Για τους άλλους θα εφαρµόζονται οι νόµοι, όπως αυτός που καλούµεθα σήµερα να ψηφίσουµε στο Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Πούλου.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, µε όλο τον
σεβασµό, θα ήθελα να σας πω ότι µάλλον το αγνοείτε, αλλά
υπάρχει ένα πρόγραµµα ένταξης, το «ΗΛΙΟΣ», το οποίο εφαρµόζεται και αυτή τη στιγµή σε όλη την Ελλάδα.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Αυτό σας είπε.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω, βέβαια, εάν το έχετε
κατανοήσει, αλλά, κατά τη δική µου άποψη, το έχετε απαξιώσει
ολοκληρωτικά.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι ακόµα και µερικές θετικές διατάξεις που έχετε σήµερα, όπως το άρθρο 37 για το ΠΑΑΥΠΑ,
δική σας αβλεψία ήταν. Όταν νοµοθετούσατε σας είχαµε επιστήσει την προσοχή ότι δεν είναι δυνατόν να δηµιουργείται τέτοιο
πρόβληµα και εν µέσω πανδηµίας σε πολλούς πρόσφυγες. Αυτές
τις αβλεψίες σας διορθώνετε σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κυρία συνάδελφε, το «ΗΛΙΟΣ» εγώ το είπα ότι περιµένατε
τέσσερα χρόνια για να το κάνετε τον Απρίλιο του ’19 λίγο πριν
από τις εκλογές. Μόνο τότε. Γιατί δεν το κάνατε τέσσερα ή τρία
ή δύο χρόνια πριν; Το εφαρµόσαµε εµείς.
Και τη γνώµη για το τι γίνεται το «ΗΛΙΟΣ» και το αν το έχουµε
απαξιώσει να τη ζητήσετε από τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και τον επικεφαλής του. Να ξέρετε ότι έχει πολύ διαφορετική γνώµη από εσάς για τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζεται
µε το Υπουργείο, όπως και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, και η
Ύπατη Αρµοστεία και η UNICEF. Και τόσα µνηµόνια µε διεθνείς
οργανισµούς δεν είχε δει ποτέ η Ελλάδα.
Όσο για το άλλο που λέτε µπερδεύετε λίγο τα πράγµατα. Μιλάµε για τα ασυνόδευτα. Όλα τα άλλα έχουν ΠΑΑΥΠΑ, µπορούν
να εµβολιάζονται, έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Και
είναι άλλο πράγµα το ΑΜΚΑ, που είναι εθνικός αριθµός, που
αφορά Έλληνες πολίτες και άλλο πράγµα ένας αριθµός τον
οποίο χρησιµοποιούν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες για να
µπορούν να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Με συγχωρείτε, το έχετε µπερδέψει λίγο το θέµα. Δεν έχει
καµµία σχέση η διάταξη που φέρνουµε σήµερα µε αυτό που είπατε εσείς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μπουκώρος, στη συνέχεια η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Μανωλάκου και στη συνέχεια πάλι ο συνάδελφος Βουλευτής της Νέας
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Δηµοκρατίας, ο κ. Δηµοσχάκης.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουµε δύο πράγµατα. Δεν υπάρχει αµφιβολία και είναι φυσιολογικό για ένα πρόβληµα παγκοσµίων διαστάσεων να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές και προσεγγίσεις. Πιο φυσιολογικό πράγµα απ’ αυτό δεν
µπορεί να υπάρξει.
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε δύο πράγµατα σε κάθε πτέρυγα και κυρίως στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης στο πλαίσιο
της συζήτησης που έγινε σήµερα. Η χώρα διαθέτει σύνορα και
χερσαία και θαλάσσια και φυλάσσονται νυχθηµερόν µε τις θυσίες
και τους κόπους των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας της χώρας. Και επειδή η δύσκολη φύλαξη πράγµατι είναι στον θαλάσσιο χώρο, µε τις
ηρωικές προσπάθειες των γυναικών και των ανδρών του Λιµενικού Σώµατος της χώρας.
Το δεύτερο που θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε είναι ότι ζητήµατα
υψίστης σηµασίας όπως είναι το µεταναστευτικό δεν είναι αρµοδιότητα µη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως πιθανότατα πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αρµοδιότητα κυβερνητικών υπηρεσιών και
µάλιστα του στενού πυρήνα του κράτους. Αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο για µας.
Γι’ αυτό και νοµοθετούµε στο πλαίσιο που νοµοθετούµε σήµερα µε µια νοµοθεσία αυστηρή, αλλά δίκαιη. Τι σηµαίνει το αυστηρή. Σηµαίνει ότι σε αυτή τη χώρα δεν µπορεί να εισέρχεται ο
καθένας παράνοµα. Θα εισέρχεται µε κανόνες και θα υπακούει
στους κανόνες που ισχύουν σε αυτή τη χώρα. Τι σηµαίνει δίκαιη;
Σηµαίνει ότι σε αυτή τη χώρα θα έρχεται όποιος δικαιούται να
έρθει και θα λαµβάνει άσυλο αυτός που δικαιούται να λάβει άσυλο. Νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά απλές έννοιες, γι’ αυτό και αληθινές. Δεν µπορούν να θολώσουν. Δεν µπορούν να συκοφαντηθούν
αυτές οι έννοιες. Είναι συγκεκριµένες οι συντεταγµένες που βαδίζει η Κυβέρνηση και σίγουρα δεν έχουν καµµία σχέση µε την
πολιτική που εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να πω ότι δίνετε την εντύπωση ότι
εξακολουθείτε να ζείτε σε µια αυταπάτη, σε µια φενάκη, σε ένα
πεδίο χωρίς ορατότητα, θολό, γιατί κάνετε ένα σενάριο εργασίας
το οποίο εδράζεται στο εξής επιχείρηµα: Ανθρωπιστικά, βρε
παιδί µου, ας διευκολύνουµε όλους αυτούς τους κατατρεγµένους, δυστυχείς ανθρώπους να έλθουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια να πάνε στον τελικό τους προορισµό που σίγουρα δεν
είναι η Ελλάδα, είναι η Γερµανία, είναι η Ολλανδία, είναι το Βέλγιο, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Είναι έωλος, όµως, αυτός ο συλλογισµός σας. Και είναι έωλος γιατί έχει αποδειχθεί από τα
πράγµατα. Η ιστορία των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι βρισκόµαστε σε µια Ευρώπη -κι αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να επισηµάνουµε, κύριε Υπουργέ- όπου ο καθένας δείχνει ότι δεν θέλει
το πρόβληµα στην πόρτα του, µε συνέπεια να έχουµε τον εγκλωβισµό αυτών των χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα.
Αν µιλούσαµε για µια Ευρώπη που µπορεί να συνεννοηθεί για
το συγκεκριµένο ζήτηµα –για άλλα συνεννοείται, για άλλα όχι η
Ευρώπη, έναν υπερεθνικό οργανισµό είκοσι επτά κρατών που δύσκολα αποφασίζει, που δύσκολα συµφωνεί- τότε ενδεχοµένως
το πρωταρχικό σας επιχείρηµα να είχε κάποια βάση και να µπορούσαµε να το συζητήσουµε. Βλέπετε να υπάρχει τέτοια συνεννόηση;
Μπορούµε να αγνοούµε τα δεδοµένα και τα ισχύοντα και να
εφαρµόζουµε πολιτικές; Μα, η πολιτική πρέπει να εδράζεται στα
δεδοµένα και στα ισχύοντα. Να παλέψουµε να τα αλλάξουµε,
αυτά και άλλα πολλά για άλλα ζητήµατα; Να το κάνουµε. Εν τω
µεταξύ, όµως, τι γίνεται; Συσσωρεύονται στην Ελλάδα, ως αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, όπως συνέβη τα προηγούµενα χρόνια.
Κι έχετε αν θέλετε και τη διάθεση να ρίξετε και λίγη λάσπη
στον ανεµιστήρα, ενισχύοντας αυτή την πολιτική, αυτή την υπόθεση εργασίας, αυτό το σενάριο εργασίας µε ισχυρές δόσεις ανθρωπισµού. Εσείς είστε ανθρωπιστές κι εµείς είµαστε απάνθρωποι; Πώς το ισχυρίζεστε αυτό από το Βήµα της Βουλής; Είναι
ανθρωπισµός η Μόρια και το Βαθύ της Σάµου; Είναι ανθρωπισµός αυτό που είδαµε τα προηγούµενα χρόνια; Γιατί είναι περισσότερο ανθρωπιστής αυτός που κάνει νεύµα στον οικονοµικό
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µετανάστη και του λέει έλα να ζήσεις στη Μόρια και δεν είναι ανθρωπιστής αυτός που του λέει καλύτερα στις φτωχικές συνθήκες
του χωριού σου, παρά στη Μόρια; Ποιος είναι περισσότερο ανθρωπιστής, αυτός που λέει την αλήθεια ή αυτός που εξαπατά
τον οικονοµικό πρόσφυγα;
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς υπάρχουν οι κατατρεγµένοι των πολέµων και των εµφυλίων συρράξεων, αλλά
γνωρίζουµε όλοι, τα στοιχεία το έχουν αποδείξει τα προηγούµενα χρόνια, ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων
είναι οικονοµικοί µετανάστες που αναζητούν µια καλύτερη τύχη.
Έχουν το δικαίωµα να το κάνουν αυτό, να αναζητούν µια καλύτερη τύχη.
Εµείς τους λέµε ότι ο σωστός δρόµος δεν είναι µέσω της Ελλάδος και αποδείχθηκε κι αυτό ιστορικά ότι δεν είναι ο σωστός
δρόµος. Δεν είναι ούτε ο σωστός δρόµος ούτε ο σωστός τρόπος.
Το να λέµε ότι θα έρχονται στην Ελλάδα, στις πλατείες, στην
Οµόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, θα στοιβάζονται κάτω από
άθλιες συνθήκες και µετά θα εξαφανίζονται, ενώ είστε εσείς οι
ίδιοι που επισηµαίνετε τον κίνδυνο να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι, είναι µια πελώρια αντίφαση, είναι η φενάκη που λέγαµε.
Τώρα δεν ξέρω τι σας προσδίδει πολιτικά η εµµονή σας σε τέτοιες θέσεις ιδεοληπτικές. Πραγµατικά, δεν νοµίζω ότι σας προσθέτει κάτι. Νοµίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι µια ατελέσφορη
µεταναστευτική πολιτική αυτή που ακολουθήθηκε τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα πουθενά
στην οικουµένη. Υπάρχουν νόµοι παντού. Πως ζητάτε από την
Ελλάδα όλα αυτά να έχουν έτσι αν θέλετε µια πιο διασταλτική
ερµηνεία; Έχει τέτοιες δυνατότητες η χώρα να φιλοξενήσει τόσο
κόσµο, κάτω από ανθρώπινες συνθήκες;
Σε αυτά τα πραγµατικά ερωτήµατα θα τοποθετηθούµε ποτέ;
Μια χώρα των δέκα εκατοµµυρίων πόσους µετανάστες παράτυπους µπορεί να αντέξει και να τους παρέχει µάλιστα και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και ένα µέλλον καλύτερο σε σχέση µε
το µέλλον που αντιµετωπίζουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται; Αυτά είναι τα πραγµατικά ερωτήµατα. Τα άλλα είναι
πολιτικές στρακαστρούκες για να δηµιουργούµε εντυπώσεις
προοδευτισµού και ανθρωπισµού και το πρόβληµα να διογκώνεται συνεχώς.
Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, είναι αφιλόξενος και απάνθρωπος
που σε µεγάλα ποσοστά λέει ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση
αυτού του ζητήµατος τα προηγούµενα χρόνια; Γιατί δεν είναι η
Νέα Δηµοκρατία που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο προκειµένου
να µπει σε ένα πλαίσιο η µεταναστευτική πολιτική, είναι και ο ελληνικός λαός και το δείχνουν όλες οι δηµοσκοπήσεις των προηγούµενων ετών ότι θεωρεί τη µεταναστευτική πολιτική, όπως
εφαρµόστηκε, σοβαρό πρόβληµα, µείζον πρόβληµα για την ελληνική κοινωνία. Στα πραγµατικά ερωτήµατα, λοιπόν, του φλέγοντος αυτού ζητήµατος θα τοποθετηθείτε κάποτε;
Η πολιτική που εφαρµόζει ο κ. Μηταράκης και η κ. Βούλτεψη
µε τις εντολές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάποια µετρήσιµα αποτελέσµατα. Εγώ έχω διαφορετική άποψη από
όσους λένε ότι ο κορωνοϊός περιόρισε τις ροές. Η φύλαξη των
συνόρων µας στην υβριδική επίθεση του Έβρου είναι αυτή που
περιόρισε τις ροές, γιατί έστειλε ισχυρό µήνυµα ότι η χώρα δεν
είναι ξέφραγο αµπέλι.
Λέµε όλοι και συµφωνούµε όλοι ότι ο Ερντογάν ανοιγοκλείνει
την κάνουλα των προσφυγικών ροών. Και δεν µου λέτε, εµπόδισε
ο κορωνοϊός τον Ερντογάν τον ενάµιση τελευταίο χρόνο να ανοιγοκλείνει την κάνουλα; Εγώ νοµίζω ότι έλαβε τις απαντήσεις που
έπρεπε και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στον Έβρο και στο
Αιγαίο και αυτό τον έκανε να σκέφτεται δύο φορές τέτοιου είδους εγχειρήµατα.
Τώρα, βεβαίως, ασφαλώς κάποιος µπορεί να πει δεν ξέρουµε
τι θα γίνει στο µέλλον και ποιες θα είναι οι πιέσεις. Ασφαλώς,
αυτό δεν το ξέρουµε. Μπορεί να είναι πολλαπλάσιες οι ροές στο
µέλλον και οι πιέσεις να ανέβουν στα ύψη. Τι µας προτείνετε, λοιπόν, να µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια; Να µην ξεκαθαρίσουµε το πλαίσιο ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται; Να
µην καταστήσουµε σαφές ότι υπάρχουν κλειστά κέντρα, ότι
υπάρχουν επιστροφές, ότι υπάρχουν απελάσεις µέσα σε ένα
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πλαίσιο µεταναστευτικής πολιτικής, υπάρχουν και κρατήσεις; Να
µην το ξεκαθαρίσουµε;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η συζήτηση σήµερα,
κύριε συνάδελφε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι και αυτή η συζήτηση σήµερα.
Ασφαλώς, είναι και αυτή η συζήτηση σήµερα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Από τις δέκα το πρωί αυτό συζητάµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Βεβαίως.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Βρίσκεστε σε λάθος Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι ότι βρίσκεστε σε λάθος Αίθουσα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ότι είστε προσκολληµένοι σε
ιδεοληψίες και νοµίζετε ότι αυτό που σκέφτεστε είναι και η πραγµατικότητα. Δεν είναι, όµως, η πραγµατικότητα. Κινείστε µακράν
της πραγµατικότητας, δυστυχώς.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουµε γενική συζήτηση.
Μιλάµε επί του νοµοθετήµατος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μα, είναι το νοµοθέτηµα, αγαπητέ
συνάδελφε, που βάζει το συγκεκριµένο πλαίσιο ενός ευρύτερου
ζητήµατος όπως είναι η µεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, χωρίς
να θίξουµε το πρόβληµα θα επεξηγήσουµε το νοµοσχέδιο; Χωρίς
να θίξουµε το ζήτηµα και όλες τις πτυχές του, θα αιτιολογήσουµε
γιατί είναι αυτές οι συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου;
Πρωτοφανή πράγµατα!
Θα έλεγα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ναι, και η έλλειψη συνεννόησης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο µε προβληµατίζει βαθύτατα.
Η Ευρώπη είναι πάντα έτσι. Αργεί να αποφασίσει, αργεί προηγουµένως να συνεννοηθεί. Με προβληµατίζει, όµως, ακόµα περισσότερο το γεγονός ότι έχει φύγει από το προσκήνιο του
παγκόσµιου προβληµατισµού µια συζήτηση που γινόταν και αρκετά έντονα παλαιότερα, για την ισόρροπη παγκόσµια ανάπτυξη
που θα βελτίωνε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων αυτών στις
ηπείρους και στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Θα ήταν
αυτό µια πολιτική, πραγµατικά, που θα µπορούσε να περιορίσει
τις ροές σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση των αιτιών της
επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής, η οποία, επίσης, µπορεί να
τροφοδοτήσει τις προσφυγικές ροές. Όµως, βλέπετε, µπροστά
στα συµφέροντα και στις απόψεις κρατών και πολυεθνικών οργανισµών αυτές οι συζητήσεις έχουν, πράγµατι, υποχωρήσει.
Ίσως είναι ευθύνη και του ελληνικού Κοινοβουλίου να τροφοδοτήσει τέτοιες συζητήσεις, να ξεκινήσει τέτοιες συζητήσεις, ώστε
προβλήµατα που απασχολούν την ανθρωπότητα και γίνονται όλο
και πιο έντονα, όπως το µεταναστευτικό, να αντιµετωπιστούν
στην πηγή τους, να αντιµετωπιστούν στη ρίζα τους όσο αυτό
είναι δυνατό.
Κατά τα λοιπά, κυρία Υπουργέ και κύριε Υπουργέ, θέλω να σας
συγχαρώ για τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του Υπουργείου
σας, γιατί η µείωση των ροών σε ποσοστά περίπου 90% είναι
πρωτοφανής σύµφωνα µε τα δεδοµένα της τελευταίας δεκαετίας. Ασφαλώς υπερψηφίζουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο -και καλούµε και όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν- το
οποίο, αν θέλετε, βάζει ένα αυστηρό, αλλά δίκαιο, πλαίσιο για
ένα κρίσιµο ζήτηµα για τη χώρα µας όπως είναι αυτό της µεταναστευτικής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπουκώρο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο θα λάβει τώρα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Διαµάντω.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι αντιφάσεις, τα αδιέξοδα, τα συσσωρευµένα προβλήµατα,
η εκµετάλλευση, η απανθρωπιά και πολλά άλλα δεν έχουν τέλος.
Αναδεικνύουν τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήµατος, χαρακτηρίζουν και φαίνονται και στις πολιτικές σας. Χτες ψηφίσατε
ένα ακόµα αντιλαϊκό νοµοσχέδιο που ληστεύει τους κόπους εκατοµµυρίων εργαζοµένων, µετατρέποντας σε ατοµική υπόθεση
την ασφάλιση για τους νέους εργαζόµενους, εξασφαλίζοντας,
όµως, κέρδη στους ιδιωτικούς οµίλους. Και στα εργασιακά,
όµως, έµαθαν, ειδικά οι νέοι, από την Κυβέρνηση πως προστασία
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της εργασίας σηµαίνει δεκάωρα, εντατικοποίηση και απλήρωτες
ώρες δουλειάς, ελαστικές σχέσεις εργασίας, χαµηλοί µισθοί και
κατά χιλιάδες σε ανεργία. Αρπάζετε δικαιώµατα και κατακτήσεις
περασµένου αιώνα για να έχουν οι καπιταλιστές φτηνό εργατικό
δυναµικό, χωρίς δικαιώµατα.
Το ίδιο και στη δηµόσια υγεία. Αφού η Κυβέρνηση µε την πολιτική και τις παλινωδίες της υπονόµευσε το µαζικό εµβολιασµό,
τώρα προσθέτει και άλλα εµπόδια στην προστασία της υγείας
του λαού. Το πέταγµα χιλιάδων υγειονοµικών έξω από το σύστηµα υγείας µε την εφαρµογή για την υποχρεωτικότητα, επιβαρύνοντας κι άλλο την κατάσταση στο ήδη υποστελεχωµένο δηµόσιο σύστηµα µε ορατό τον κίνδυνο την αναστολή λειτουργίας
κλινικών, εξειδικευµένων ιατρείων και άλλων υπηρεσιών.
Και έρχεστε τώρα να τα πραγµατοποιήσετε αυτά µε µία τροπολογία, όπου τα περισσότερα δεν αποτελούν έκτακτα µέτρα
λόγω συνθηκών της πανδηµίας, αλλά υλοποίηση της διαχρονικής
αντιλαϊκής πολιτικής στον χώρο της υγείας. Βρήκατε τώρα και
την ευκαιρία να επεκτείνετε την εκχώρηση στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα εργασιών του δηµόσιου νοσοκοµείου, µε επίκληση την αδυναµία λόγω της διαθεσιµότητας του προσωπικού.
Όλα αυτά αντανακλούν την ανθυγιεινή πολιτική περικοπών στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας, τη µείωση του εργατικού κόστους
µέσω της βίαιης µείωσης του προσωπικού, της ενίσχυσης του
επικουρικού προσωπικού και της µείωσης του µόνιµου. Τελικά,
χτίζετε τείχος ανοσίας στην κερδοφορία των επιχειρηµατικών
οµίλων. Αυτό κάνετε. Και, βεβαίως, θα καταψηφίσουµε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
Μπορεί, λοιπόν, µε µια τέτοια πολιτική να ενδιαφέρεστε και να
σεβόσαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πρόσφυγες και µετανάστες; Μα, θα ήταν αντίφαση. Εξάλλου, ο κύριος Υπουργός ήταν
καθαρός, το είπε. «Έτσι, µε αυτά τα µέτρα, θα πετύχουµε τον
αριθµό των επαναπροωθήσεων που θέλουµε». Αριθµούς βλέπετε
και όχι δικαιώµατα. Αυτά τα τσακίζετε.
Μήπως και η όξυνση του µεταναστευτικού και προσφυγικού
δεν έχει τη ρίζα του στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους που συµµετέχουν και οι αστικές ελληνικές κυβερνήσεις µέσω του ΝΑΤΟ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Με το Αφγανιστάν σήµερα και την αποχώρηση των στρατευµάτων των ΗΠΑ µήπως αυτό δεν συνδέεται µε τις αµερικανικές
προτεραιότητες που µετατοπίζονται προς τον Ειρηνικό Ωκεανό,
στην κόντρα και τον οξυµένο ανταγωνισµό µε την Κίνα για την
πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστηµα; Μα, είναι καθαρό
ότι κάνουν αναδιάταξη των στρατιωτικών τους δυνάµεων. Και
αποτελούν υποκρισία τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση Μπάιντεν,
ότι δηλαδή αποχωρεί στρατιωτικά εξαιτίας της ολοκλήρωσης
του αντιτροµοκρατικού έργου της. Έτσι ονοµάζει την ιµπεριαλιστική επέµβαση των ΗΠΑ στην αρχή του 2001. Όµως, o στόχος
δεν ήταν ο λεγόµενος πόλεµος µε την τροµοκρατία, αλλά ο έλεγχος της στρατηγικής θέσης που καταλαµβάνει το Αφγανιστάν,
αφού βρίσκεται στο τρίγωνο µεγάλων ανταγωνιστών της: Κίνα,
Ρωσία, Ινδία. Και είναι µια κρίσιµη περιοχή στη χάραξη νέων
ενεργειακών µεταφορικών δρόµων.
Επίσης, µεγάλο και ενδιαφέρον ζήτηµα ήταν και είναι ο τεράστιος ορυκτός πλούτος του Αφγανιστάν.
Η πρόσφατη, λοιπόν, επικράτηση των Ταλιµπάν που έγινε µε
αρκετά γρήγορους ρυθµούς, συνδέθηκε µε την αποχώρηση των
αµερικανικών και των NATOϊκών Ενόπλων Δυνάµεων µετά τη
Συµφωνία της Ντόχα το 2020 που κατέληξαν ΗΠΑ και Ταλιµπάν
χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της τότε Αφγανικής κυβέρνησης.
Έτσι έχουν τα γεγονότα και ας παριστάνετε µερικοί τους ανίδεους και τους ξαφνιασµένους.
Φυσικά, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή, το 2001, είχε καταγγείλει την ιµπεριαλιστική επέµβαση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.
Και όλα αυτά τα είκοσι χρόνια καταγγείλαµε την εµπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων, µε Νέα Δηµοκρατία, µε ΠΑΣΟΚ, µε ΣΥΡΙΖΑ, στην ιµπεριαλιστική επέµβαση και ζητήσαµε επιστροφή
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων από το Αφγανιστάν, αλλά και
από κάθε άλλη ιµπεριαλιστική αποστολή εκτός συνόρων. Κωφεύατε όλοι και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ.
Και τώρα, µετά τα δραµατικά γεγονότα, θεωρούµε ότι περισ-
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σεύει η υποκρισία σε διάφορα αστικά επιτελεία και τα κροκοδείλια δάκρυα για την τύχη του λαού και ειδικά των γυναικών του
Αφγανιστάν. Όµως, και η διαφόρων ειδών βοήθεια που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων προς το Αφγανιστάν ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και άλλα- αποτελεί στην πραγµατικότητα µοχλό όξυνσης πολύπλευρων παζαριών και ανταγωνισµών
σε βάρος του Αφγανικού λαού.
Επίσης, υπάρχει υποκρισία και για την αναµενόµενη αύξηση
του προσφυγικού. Και οι ίδιες οι εξελίξεις αποδεικνύουν αυτό
που όλοι σας θέλετε να κρύψετε, πως πρόσφυγες είναι τελικά τα
θύµατα των πολέµων και των επεµβάσεων και, ταυτόχρονα, µε
νόµους, οδηγίες και κανονισµούς αφαιρούνται τα δικαιώµατα
προστασίας και αξιοπρέπειας της ζωής τους. Αυτό κάνετε. Και
µε αυτό το νοµοσχέδιο υλοποιείτε όλο το αντιδραστικό πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι φανερό ότι συµβάλλει και η Κυβέρνηση και επιδιώκει την
πλήρη περιθωριοποίηση και εξαθλίωση προσφύγων και µεταναστών χωρίς ούτε µια στιγµή να έχει λάβει κάποιο µέτρο για την
ένταξη και ενσωµάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό. Είναι η πολιτική που εγκλωβίζει αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελλάδα µε τον κανονισµό του Δουβλίνου, τη συµφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, εργαλειοποίηση των προσφύγων, και βεβαίως έχουν µετατρέψει την Ελλάδα σε φυλακή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξάλλου η εφαρµογή όλου του νοµοθετικού πλαισίου και των
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τους πρόσφυγες, δηλαδή, ενός πλαισίου που παραβιάζει τα δικαιώµατα
των αιτούντων άσυλο και τη Συνθήκη της Γενεύης, οι ελληνικές
κυβερνήσεις η µία µετά την άλλη το έχουν ενσωµατώσει στο ελληνικό δίκαιο. Το αποτέλεσµα είναι να έχει διαµορφωθεί ένα ολόκληρο αντιδραστικό πλαίσιο.
Δεν έρχεστε λοιπόν να λύσετε τέτοια ζητήµατα, αλλά επιδιώκετε αυστηροποίηση των απελάσεων παραβιάζοντας τη Συνθήκη
της Γενεύης. Πώς; Πρώτον, καταργώντας τη βεβαίωση µη αποµάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους, µειώνοντας έτσι την
προστασία και παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες. Δεύτερον, κάνετε συντµήσεις προθεσµιών. Αυτό σηµαίνει ότι οι εξαιρετικά
σύντοµες προθεσµίες δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την ποιότητα των διαδικασιών καθαυτών και ως προς την αποτελεσµατικότητά τους. Τρίτον, δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ του καθεστώτος επιστροφής και απέλασης, νοµιµοποιώντας πρακτικές
που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Γενεύης.
Τέταρτον, µε τα νέα παράβολα και τα µέτρα υπέρ του κεφαλαίου και του κοσµοπολιτισµού του φαίνεται ο ταξικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου σας. Για όσους έχουν golden visa και τους
λεφτάδες που αποκαλείτε ψηφιακούς νοµάδες, δηµιουργείτε διευκολύνσεις ψάχνοντας ακόµα και υπηρεσίες µιας στάσης µε
υποχρέωση του κράτους να απαντήσει µέσα σε δέκα µέρες. Αντίθετα, για τους κατατρεγµένους επιλέγετε τις σιωπηρές απορρίψεις, τις υποστελεχωµένες υπηρεσίες µε χιλιάδες κενά και
βέβαια υψηλά παράβολα, σε αντίθεση µε τους ψηφιακούς νοµάδες που µειώνετε και βάζετε πολύ χαµηλότερα παράβολα.
Πέµπτον, εντείνετε την καταστολή µε τον εγκλωβισµό ενός
ανεξέλεγκτου αριθµού ανθρώπων, που τα στοιχεία δείχνουν τις
δυσκολίες των επιστροφών, και την επιλογή της Κυβέρνησης να
γενικεύει την κράτηση στις περιπτώσεις των ανθρώπων που
απορρίπτονται τα αιτήµατά τους. Τελικά δηµιουργείτε µόνιµες
φυλακές ψυχών στα νησιά. Επίσης ποινικοποιείτε µε απαράδεκτο
τρόπο τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους επιβάλλοντας και απαιτώντας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος στη
θάλασσα να γραφτεί έγκριση του λιµεναρχείου, δηλαδή, προτεραιότητα η γραφειοκρατία του χαρτιού του λιµεναρχείου και όχι
η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Απαράδεκτο και ντροπιαστικό!
Και βέβαια υπάρχουν και άλλα που ανέλυσε η εισηγήτρια µας
Μαρία Κοµνηνάκα στην εισήγησή της.
Τι φαίνεται λοιπόν από αυτό το αντιδραστικό νοµοσχέδιο; Ότι
η πάλη ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, τις επεµβάσεις και
την απεµπλοκή της χώρας µας είναι µονόδροµος, όπως µονόδροµος είναι να διεκδικήσουµε ανθρώπινη, αξιοπρεπή ζωή για
όλους µε βάση τον πλούτο που υπάρχει γύρω µας και τις δυνατότητες της εποχής µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς απαντώντας και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας ιδεολογικές διαφορές και προσεγγίσεις
υπάρχουν και είναι δεδοµένες. Για αυτό και εµείς δεν ξεχνάµε
και κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει από τους παλιότερους και να
το µάθει στους νεότερους ότι υπήρξαν χώρες όπου οικοδοµούνταν ο σοσιαλισµός και ήταν ανοικτές και φιλόξενες για τους πρόσφυγες και τους ξεριζωµένους και κλειστές για δικτάτορες,
βασιλιάδες και µεγιστάνες του πλούτου. Αυτές οι χώρες φιλοξένησαν και χιλιάδες Έλληνες κυνηγηµένους µετά τον Εµφύλιο,
µικρά παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους. Σε όλους τους
πολιτικούς πρόσφυγες έδωσαν δουλειά µε δικαιώµατα και µια
ανθρώπινη ζωή. Όλα τους τα παιδιά µορφώθηκαν µε έξοδα του
κράτους, έµαθαν από το ουγγρικό, πολωνικό, τσέχικο τότε σοβιετικό σχολείο να γράφουν και να µιλούν καλά την ελληνική
γλώσσα, τη µητρική τους γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και έθιµα,
µορφώθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήµια. Αυτή είναι η ποιοτική
ανωτερότητα και ανθρωπιά του σοσιαλιστικού συστήµατος.
Τώρα σε αυτές τις χώρες µε τη καπιταλιστική παλινόρθωση σηκώνουν φράχτες και συρµατοπλέγµατα.
Για αυτό και είναι υποκριτικά τα λόγια παρηγοριάς, συµπάθειας ή συγκίνησης απέναντι στο δράµα των προσφύγων όσων
στηρίζουν την αστική εξουσία, τον καπιταλισµό και τις ενώσεις
των καπιταλιστών όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Βέβαια το προσφυγικό δεν είναι απλό ζήτηµα, δεν είναι ένα
φαινόµενο των ηµερών που θα περάσει. Είναι φαινόµενο του καπιταλισµού που έχει παρασαπίσει, κλυδωνίζεται από τις κρίσεις
του που γενούν ξανά και ξανά πολέµους, προσφυγιά και φτώχεια. Οι ανταγωνισµοί µεταξύ των καπιταλιστικών κρατών είναι
οξύτατοι και η καταλήστευση άγρια. Εκατοµµύρια φεύγουν για
να αποφύγουν το θάνατο και την πείνα. Για αυτό λύση και ελπίδα
είναι η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Και τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προπέµπουµε τον τεράστιο
Μίκη Θεοδωράκη µε σεβασµό και σε θέση προσοχής. Η ρωµιοσύνη ανά τον κόσµο τον αποχαιρετά µε ευγνωµοσύνη τόσο για
το δηµοκρατικό του ανάστηµα όσο και για την ενότητα που επιδίωξε και δίδαξε µια ζωή ολόκληρη.
Και τώρα επί του νοµοσχεδίου. Το µεταναστευτικό ζήτηµα
αποτελεί διεθνές και διαρκές πρόβληµα που µπορεί να µετεξελιχθεί στο µέλλον σε εφιαλτική ιστορική απειλή γιατί µόνο το Πακιστάν από 220 εκατοµµύρια σήµερα θα ανέλθει το 2050 στα 400
εκατοµµύρια, το δε Μπαγκλαντές από 170 εκατοµµύρια θα φθάσει στα 300 εκατοµµύρια. Τα δύο κράτη σε σχέση µε τα λοιπά
αποτελούν την πληθυσµιακή «πυρηνική βόµβα». Αυτό όµως αναζωπυρώνεται ανάλογα µε τα διεθνή γεγονότα και τις εξελίξεις σε
εύφλεκτες περιοχές όπως στη Συρία και τώρα στο Αφγανιστάν.
Αλλά επιβαρύνεται και από την απόπειρα χωρών όπως η Τουρκία
να εργαλειοποιούν το ζήτηµα εκµεταλλευόµενες ανθρώπους σε
ανάγκη.
Τον Μάρτιο του 2020 η Τουρκία µε τον µεταναστευτικό της
στρατό προκάλεσε στις Καστανιές Έβρου σηµαντική κρίση µε
πολλές στοχεύσεις. Η σηµερινή Κυβέρνηση από την πρώτη
στιγµή έθεσε την αποτελεσµατική διαχείρισή του στον πυρήνα
των προτεραιοτήτων της. Κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του
µεταναστευτικού και κατ’ επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της
χώρας µας. Τα αποτελέσµατα της οποίας είναι ορατά µε τα
πλήρη µέτρα φυσικής, τεχνικής, ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής
προστασίας σε ό,τι αφορά τον φωτισµό των συνόρων µας και την
από αέρος κατόπτευση αυτών.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ο όρος «φράχτης» δυστυχώς αδικεί
την πατρίδα µου και προσβάλλει τους ευγενικούς κατοίκους αυτής. Ο διεθνώς παραδεκτός όρος είναι αποτρεπτικό τεχνικό εµπόδιο, έτσι όπως το ξεκινήσαµε σχεδιαστικά και οργανωτικά το
2007.
Κύριε Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ, µπορείτε ως πράξη καλής θέλησης προς τους Εβρίτες να το αλλάξετε. Ωστόσο, η πα-
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ρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία συνιστά άλλη µία προσπάθεια
προκειµένου να ενισχυθεί θεσµικά το οπλοστάσιο µας σε εισαγωγικά.
Θεσπίζονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις στις διαδικασίες
των απελάσεων, των επιστροφών και των αδειών διαµονής. Υπογραµµίζεται ότι κανείς δεν εµποδίζει την άσκηση δικαιωµάτων.
Εµποδίζεται, όµως, η καταχρηστική άσκηση δικαιωµάτων από
τους προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών. Αποσαφηνίζεται ρητά ότι για τους συλληφθέντες στα σύνορα σε όχι
επίσηµα σηµεία και παρανόµως εισελθόντες στη χώρα εφαρµόζονται οι διαδικασίες της απέλασης και όχι οι διαδικασίες της επιστροφής. Στόχος είναι ο σαφής διαχωρισµός της διαδικασίας
της διοικητικής απέλασης, η οποία πλέον γίνεται µόνο από τις
αστυνοµικές αρχές από τη διαδικασία επιστροφής, η οποία διατάσσεται από τις αρµόδιες αρχές ασύλου και µετανάστευσης.
Ταυτόχρονα αναµορφώνεται το πλαίσιο της διαδικασίας παροχής προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών που η παραµονή τους στη χώρα έχει κριθεί παράνοµη. Παράλληλα ενσωµατώνεται διάταξη της ευρωπαϊκής οδηγίας περί µη χορήγησης ασύλου όταν ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια λόγω τελεσίδικης
καταδίκης του για συγκεκριµένα αδικήµατα ή ουσιαστικής αιτιολόγησης και τεκµηρίωσης των αρµόδιων αρχών.
Το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει και προνοεί για µια καινούργια
µορφή εργασίας, η οποία παρατηρείται παγκοσµίως και αφορά
τους εργαζόµενους εξ αποστάσεως, όπως επίσης υπάρχει πρόνοια για τους φοιτητές, τους σπουδαστές, τους ερευνητές και
τους επενδυτές, καθιστώντας την Ελλάδα προορισµό επενδύσεων, σπουδών και εργασίας και όχι µόνον. Επίσης καθορίζονται
οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων σε περιπτώσεις αρµοδιότητας της ελληνικής ακτοφυλακής.
Κύριε Υπουργέ, έχω εµπειρία στα θέµατα αλλοδαπών και γι’
αυτό αναδεικνύω την αναγκαιότητα επέκτασης της επιτυχηµένης
συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν όσον
αφορά το ευρωπαϊκό προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο «Laissezpasser» και µε τις λοιπές χώρες υψηλού ενδιαφέροντος µε ταυτόχρονες συµφωνίες για ειδικευµένους εργάτες και τεχνίτες,
όπως αυτή της Ελλάδας µε την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά τη χρήση
αλιεργατών στα ποντοπόρα αλιευτικά καράβια µας, καθόσον
αποτελεί χρήσιµο εργαλείο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία γρήγορων και ασφαλών επιστροφών επαναπροωθήσεων οικονοµικών
µεταναστών στις χώρες προέλευσης. Πρόσθετο εργαλείο αποτελεί και µπορεί να αποτελέσει το «Titre de voyage», το λεγόµενο
«ταξιδιωτικό έγγραφο προσφύγων».
Επίσης έχω καταθέσει τεκµηριωµένη πρόταση στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά αναφορικά
µε την προστασία και την πρόοδο των οικισµών της εξωτερικής
περιµέτρου των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
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οποία βρίσκονται πλησίον της συνοριογραµµής τρίτων χωρών
και σε ακτίνα πενήντα χιλιοµέτρων προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, προκειµένου να ισχυροποιηθεί η ανθρώπινη παρουσία σε
µια άκρως ευπαθή περιοχή της Ευρώπης, όπως είναι ο ακριτικός
Έβρος. Οι δυνάµεις αποτροπής και διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών αποτελούν τους πυλώνες προστασίας των συνόρων
µας, αλλά το κύριο µέσο αποτροπής είναι τα αναµµένα φώτα στα
χωριά µας πλησίον των συνόρων. Οι οικισµοί συρρικνώνονται
πληθυσµιακά και έτσι το πεδίον είναι ανοιχτό στην παρανοµία,
στη λαθροδιακίνηση και στις εθνικές απειλές και ενδεχοµένως
ακόµα και σε εφαρµογή σκοτεινών σχεδίων και το υπογραµµίζω,
κυρίες και κύριοι.
Η πολιτική των ανοικτών συνόρων της απελθούσας κυβέρνησης κατέστησε τη χώρα ξέφραγο αµπέλι, η οποία µας κληροδότησε πρόβληµα δύσκολα διαχειρίσιµο. Η περίοδος, όµως, αυτή
πλέον ανήκει στο παρελθόν και δεν πρόκειται να επανέλθει, γιατί
οι εµµονικές πολιτικές πληρώθηκαν, καθόσον οι εταίροι µας αντέδρασαν και έφεραν τα σύνορα της Αυστροουγγαρίας στα βόρεια σύνορά µας. Γιατί εµείς υπογράψαµε τη Συνθήκη του
Σένγκεν, αλλά δυστυχώς την απεµπολήσαµε και µάλιστα µία Συνθήκη του Σένγκεν που αποτελεί πραγµατικά το χρήσιµο εργαλείο
σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, πραγµάτων
και κεφαλαίων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν εφησυχάζει και δεν επαναπαύεται.
Άλλαξε τα δεδοµένα σε επίπεδο αποτροπής, προστασίας των συνόρων και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων
Ασφαλείας σε ένα ενιαίο δόγµα, όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο
για τη διεθνή προστασία. Και αυτή την προσπάθεια ενισχύει και
το παρόν σχέδιο νόµου και γι’ αυτό το υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµοσχάκη.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Τι θέλετε να πείτε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να καταθέσω µια νοµοτεχνική
βελτίωση στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9
του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συµπεριλαµβάνει στην εν λόγω
τροπολογία αναγκαίες προσλήψεις για το ΟΚΑΝΑ, για το ΚΕΘΕΑ
και για το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
Συνολικά την τροπολογία µε τη νοµοτεχνική θα υποστηρίξει ο
Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης στη σηµερινή συνεδρίαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώ Φωτίου.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο κλείνει
σκόπιµα ερµητικά τα µάτια στο παρόν και το µέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, διότι οι προσφυγικές και οι µεταναστευτικές ροές θα είναι η κανονικότητα του µέλλοντος της Ευρώπης
τα επόµενα χρόνια. Πόλεµοι, κλιµατική κρίση, πείνα και ανέχεια
θα οδηγούν τους απελπισµένους, τους κολασµένους αυτής της
γης στους τόπους επαγγελίας, όπως φαντάζουν στα µάτια τους
οι χώρες της Ευρώπης.
Αυτές τις µέρες ζούµε την τραγωδία του Αφγανιστάν στην
οποία η Ευρώπη συνέπραξε. Είναι οι όψεις της κανονικότητας
του µέλλοντος που γίνεται παρόν και η Ευρώπη τραυλίζει, κάνοντας ένα βήµα µπρος και δύο πίσω, διότι είναι δέσµια των νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών κυβερνήσεων που τρέµουν µήπως
χάσουν τις ακροδεξιές τους ψήφους από τα φασιστικά και ακροδεξιά κόµµατα που καιροφυλακτούν. Αυτό συµβαίνει και στη δική
µας Κυβέρνηση.
Όµως, η Ελλάδα είναι από τις βασικές πύλες εισόδου της Ευρώπης και η πολιτική που ακολουθείτε είναι πολλαπλά αδιέξοδη.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο ψηφίζεται, ενώ εγκαθιδρύεται το καθεστώς των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν και η έννοια του πρόσφυγα αποκτά πάλι την πιο ξεκάθαρή της υπόσταση. Τα κροκοδείλια δάκρυα για το τι περιµένει τις γυναίκες στο Αφγανιστάν
περισσεύουν, όταν δεν αναστέλλετε ούτε τις επιστροφές προς
το Αφγανιστάν, όπως έκαναν οι άλλες χώρες της Ευρώπης και
επιµένετε να θεωρείτε ασφαλή τρίτη χώρα την Τουρκία.
Το αποτέλεσµα είναι οι αιτήσεις ασύλου των Αφγανών να θεωρούνται a priori απαράδεκτες και να τους εγκλωβίζετε προφανώς, αφού για αυτούς δεν υπάρχει καµµία λύση ούτε µπρος ούτε
πίσω.
Το ίδιο κάνετε και για τους ανήλικους πρόσφυγες, δηλαδή για
τα ανήλικα ασυνόδευτα. Αθλιότητα θεωρώ το άρθρο 21, αθλιότητα που συνεχίζει την αθλιότητα του νόµου Χρυσοχοΐδη. Τον
αποπέµψατε, αλλά τον ακολουθείτε κατά πόδας, διότι ο νόµος
Χρυσοχοΐδη για πρώτη φορά χώριζε τους ανήλικους ασυνόδευτους σε άνω των δεκαπέντε και κάτω των δεκαπέντε, διαχωρισµός που δεν υπάρχει. Τα ανήλικα ασυνόδευτα είναι µέχρι δεκαοχτώ χρονών και σήµερα εσείς ζητάτε αυτοί οι ανήλικοι πρόσφυγες να φέρνουν και το πιστοποιητικό γέννησής τους για να τους
απελάσετε.
Με τον νόµο Χρυσοχοΐδη πάτε να τους απελάσετε. Σας προειδοποιούµε ότι αν το κάνετε, θα προσφύγουµε στα διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα πάει η χώρα άπατη µε αυτήν την
ιστορία.
Όσο για τα νούµερα και τι παραδώσαµε, κυρία Βούλτεψη, παραδώσαµε τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ανήλικα προσφυγόπουλα το 2019, στις 30 Ιουνίου. Να δείτε τα στοιχεία του
ΕΚΚΑ. Ευτυχώς, έχουµε φτιάξει εµείς αυτό το σχέδιο.
Δεύτερον, τον Δεκέµβρη του 2019 µε τις καταπληκτικές πολιτικές σας φτάσατε τα ανήλικα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα
πέντε. Το καλοκαίρι του 2020 τα φτάσατε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα. Για διαβάστε λίγο τα νούµερα! Τώρα
µόλις µας είπατε ότι τα φτάσατε τρεισήµισι χιλιάδες. Μπράβο
σας, στο νούµερο που σας παραδώσαµε!
Και εκείνος ο Πρωθυπουργός που µέσα στην πανδηµία πήγαινε και κουνούσε το µαντήλι σε έντεκα προσφυγόπουλα που
πήγαιναν στο Λουξεµβούργο!
Δεν µας λέτε, κυρία Βούλτεψη, πόσα έχετε στείλει στο εξωτερικό ασυνόδευτα προσφυγόπουλα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Χιλιάδες!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όλο αυτό, λοιπόν, ήταν µια µασκαράτα, επίτηδες! Και διαλύσατε την προστασία του παιδιού. Τα προσφυγόπουλα έπρεπε να είναι στην κ. Μιχαηλίδου. Πήγατε τα µισά στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και πάει λέγοντας. Αθλιότητες επί αθλιοτήτων!
Σήµερα η Κυβέρνησή σας µε βάση το δόγµα της αποτροπής

19701

προτάσσει για ακόµη µια φορά τις επιστροφές, τις απελάσεις και
την κράτηση για όλους ως πανάκεια και βασικό τρόπο διαχείρισης ενός πολυσύνθετου προβλήµατος. Μύθος της Κυβέρνησης,
αφού ξέρετε ότι οι επιστροφές που γίνονται, ακόµη και οι οικειοθελείς, είναι ελάχιστες!
Δεν διστάζετε να εισάγετε σαλβινικής έµπνευσης ρυθµίσεις,
ποινικοποιώντας σε έναν βαθµό τη διενέργεια επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα -αυτό σας ζητάει σήµερα να αναθεωρήσετε
η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης- παράλληλα µε τα επικοινωνιακά σόου στον Έβρο, τη
στιγµή που στα σύνορα δηµιουργούνται κλειστές δοµές - φυλακές χιλιάδων ανθρώπων.
Έτσι επιχειρείτε να αλλάξετε την ατζέντα, για να σωθεί η Κυβέρνηση από τη δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού, δυσαρέσκεια
για την κατάσταση της οικονοµίας, για τη διαχείριση της πανδηµίας, των πυρκαγιών, για την κατάρρευση των εργασιακών δικαιωµάτων, για την κατάρρευση της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
Η πολιτική σας είναι αδιέξοδη, είναι πολιτική στρουθοκαµήλου,
πολιτική που δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία. Συντάσσεται
µε τις ξενοφοβικές δυνάµεις της Ευρώπης, µε εκείνες που για
εκλογικές σκοπιµότητες σιωπούν. Μόνο που η γεωστρατηγική
θέση της χώρας δεν επιτρέπει αυτήν τη στάση. Εκείνες οι χώρες
µπορούν να επιλύουν το δηµογραφικό τους πρόβληµα αλά καρτ
µε τους πρόσφυγες, όπως έκανε η Γερµανία της Μέρκελ, που
σήµερα µένει βουβή λόγω των επικείµενων εκλογών.
Εσείς, όµως, χθες µε πρόσχηµα το δηµογραφικό, για το οποίο
επί δύο χρόνια δεν κάνατε τίποτα, ψηφίσατε την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης, βάζοντας ενέχυρο την ασφάλεια
των νέων, το δηµοσιονοµικό χρέος της χώρας και το µέλλον των
συνταξιούχων, εργαζόµενων και µη και φορολογούµενων που θα
«πληρώσουν το µάρµαρο» για τα 70 δισεκατοµµύρια ευρώ µετάβασης.
Είναι η Νέα Δηµοκρατία που συνυπέγραψε το πόρισµα της
Βουλής το 2018 για το δηµογραφικό, που θεωρεί τους πρόσφυγες ως µία παράµετρο επίλυσης του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Αυτό το συνυπογράψατε και είναι στη Βουλή,
αλλά την υπογραφή σας µας έχετε συνηθίσει να την εννοείτε και
να την τιµάτε µε δύο τρόπους, είτε όταν εξυπηρετεί συµφέροντα
µιας οικονοµικής ολιγαρχίας είτε όταν πρέπει να αλιεύσετε ψήφους από τα θολά νερά της Ακροδεξιάς.
Δυστυχώς, το σηµερινό νοµοσχέδιο που καταψηφίζουµε είναι
αποτέλεσµα αυτής της κοντόφθαλµης πολιτικής.
Κύριε Πρόεδρε –τελειώνω- όπως είχαµε καταγγείλει, η πανδηµία είναι ευκαιρία για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ που αφήσατε
ανοχύρωτο. Ο κ. Πλεύρης ήρθε να κάνει τη βρώµικη δουλειά.
Δεν έχασε ούτε εικοσιτετράωρο στο ΕΣΥ. Έφερε τροπολογία και
βάζει τους ιδιώτες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, παράλληλα µε τη
διαδικασία της επιδότησης πράξεων αναστολής.
Τον δρόµο, βέβαια, τον άνοιξε η κ. Μιχαηλίδου µε το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, το οποίο εποπτεύει
και στο οποίο ανέθεσε απευθείας –µε απευθείας ανάθεση- σε
εταιρεία καθαρισµού-απεντόµωσης-security και τα λοιπά να προµηθεύσει νοσηλευτές για ένα από τα παραρτήµατά του για ανάπηρους, προκειµένου να καλύψουν τα κενά του προσωπικού που
µπήκε σε αναστολή. Όπως βλέπετε, από την πρόνοια και δη από
τη φροντίδα των αναπήρων ξεκινά η ιδιωτικοποίηση των δοµών
προστασίας και του ΕΣΥ. Ντροπή σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μπλούχο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τον Πλεύρη τον βρήκαµε ή τον ψάχνουµε ακόµα;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Πρώτη φορά υπάρχει τέτοια αγωνία για να έρθει ένας Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Μπλούχο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εν µέσω υπέροχων σχολίων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήρθα στο Βήµα εξ αφορµής της κατάθεσης της τροπολογίας στο
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παρόν νοµοσχέδιο εκ µέρους του Υπουργείου Υγείας και µόνο
αυτής.
Θεωρώ καθήκον µου ενώπιον του Κοινοβουλίου να κάνω έναν
σχολιασµό µε την ιδιότητα ενός µάχιµου υγειονοµικού, χειρουργού του ΕΣΥ, για όσα διακυβεύονται στη δηµόσια ζωή και συνάµα µία κριτική θεώρηση κυρίως στη στάση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Καταγγέλλεται η Κυβέρνηση από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για κινήσεις δήθεν πολιτικού αυταρχισµού, κοινωνικής
αναλγησίας, υπονόµευσης της ανθεκτικότητας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ότι αναζητά δήθεν εξιλαστήρια θύµατα στο
υγειονοµικό προσωπικό και ότι αποτυγχάνει στην επιχείρηση
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Λέτε, µάλιστα, ότι η πανδηµία δεν θα κριθεί από
το ανεµβολίαστο προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Συµπληρώνει, µάλιστα, εκλεκτός συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ότι
είναι εµµονή της Κυβέρνησης η εφαρµογή της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού στους επαγγελµατίες υγείας.
Η αντίφαση που πρεσβεύει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έγινε
απτή προχθές µε άλλον εκλεκτό συνάδελφο, κατά δήλωσή του
σκεπτικιστή περί τον εµβολιασµό, ο οποίος υποστήριζε: «Είµαστε
υπέρ του καθολικού και εκούσιου εµβολιασµού, αλλά δεν µπορούµε να δεχτούµε την υποχρεωτικότητα».
Τώρα, τι είδους ιατροί εκπροσωπούνται κάτω από αυτές τις
κουβέντες; Ποια ιατρική θυσιάζεται σε αυτές τις σκοπιµότητες;
Μάλλον επιλέγουν κάποιοι να ζουν σε παράλληλες πραγµατικότητες. Είναι θέµα ανειλικρίνειας, νοµίζω. Λέτε «ναι» στον καθολικό και εκούσιο εµβολιασµό που στην ουσία είναι ένα πράγµα
και ένα ζητούµενο ανέφικτο κατ’ ουσίαν διότι εκ των πραγµάτων
δεν µπορεί να πειστεί ή να προσαρµοστεί µήτε όλη η χώρα µήτε
το σύνολο των εργαζοµένων στους χώρους υγείας.
Τι κάνουµε, λοιπόν, όταν ένα µεγάλο ποσοστό αρνείται όχι
µόνο τον δικό του εµβολιασµό, αλλά και την ίδια την αναγκαιότητα του εµβολιασµού στον χώρο της υγείας; Να τους τιµωρήσουµε; Σαφέστατα όχι. Να τους αφήσουµε έτσι; Και πώς θα
διαχειριστούµε αυτό το ανθρώπινο δυναµικό στην κλινική πράξη
που είναι και το κυρίως ζητούµενο; Πώς µπορεί να εµπλακεί το
προσωπικό αυτό; Πιθανότατα δεν µπορεί. Θα δηµιουργηθούν
εκτός των κινδύνων νόσησης, πολλά διαχειριστικά προβλήµατα.
Και ποιος είναι ο στόχος; Μα, φυσικά, όσο το δυνατόν λιγότερο
ποσοστό να µείνει ανεµβολίαστο. Αυτός είναι ο στόχος.
Πάµε τώρα στη διαχείριση του προσωπικού. Φυσικά, εδώ, η
µόνιµη επωδός είναι γνωστή και είναι οι µόνιµες προσλήψεις. Το
αφήνω αυτό κατά µέρος. Πώς, λοιπόν, µία νοσηλευτική υπηρεσία
διαχειρίζεται προσωπικό ελαφράς υπηρεσίας –είναι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο πρώην Υπουργός Υγείας που είναι εδώ- και το προσωπικό εδώ το ανεµβολίαστο που επιπροστίθεται και το µη υπάρχον προσωπικό, το επικουρικό, από τις ήδη εξαντληµένες λίστες του επικουρικού και
έναν ικανό αριθµό επιπλέον άλλων απωλειών, για παράδειγµα
αναρρωτικών αδειών; Πώς λύνει κάποιος τέτοια εξίσωση στην
κλινική πρακτική;
Μάλλον είστε και νιώθετε τυχεροί που δεν έχετε την ευθύνη
της διαχείρισης τέτοιας κρίσης και εξαντλείτε έτσι και την πολυτέλειά σας σε άγονη κριτική. Προσβλέπετε στην επίταση των
προβληµάτων και όχι στη λύση τους. Αυτό δείχνει µια περισσή
ανευθυνότητα.
Όσοι εµπλεκόµενοι στον χώρο της υγείας αρνούνται να εµβολιαστούν κάνουν µια συνειδητή εξαίρεση του εαυτού τους από
την επιστηµονική κοινότητα και τις επιταγές της. Δυστυχώς, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ναι µεν υποστηρίζει υποκριτικά το µήνυµα του καθολικού εµβολιασµού, υποκύπτει εν τούτοις στον ζηλωτισµό των αρνητών, δίνοντας άγονο αγώνα οπισθοφυλακής
υπέρ του διχασµού. Ως την τελευταία στιγµή, πριν την εκπνοή
της διορίας του υποχρεωτικού εµβολιασµού των υγειονοµικών,
ζητούσε σοβαρό διάλογο για να πειστούν οι αρνητές, ευνοώντας
µάλλον τη διγλωσσία και εκδηλώνοντας αναφυλαξία σε µια ξεκάθαρη και γενναία θέση. Ο λόγος αυτός εκφράζει µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση που δεν αναλογίζεται το ύψος της ευθύνης
της µάλλον. Είναι τραγική και επικίνδυνη αντίφαση να καταφάσκεις στη λογική της υποχρέωσης του εµβολιασµού, όπως συµβαίνει µε όλα τα εµβόλια σε διάφορες επαγγελµατικές κατηγο-
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ρίες, κλείνοντας συνάµα το µάτι σε όσους αποτελούν µια οιονεί
εκλογική πελατεία, η οποία θέλει πολιτική κάλυψη και µέσα στην
απόλυτα εγκληµατική αποδοχή συνωµοσιολογικών ψευδολογηµάτων ή άλλων ανακριβειών ή απλού ανορθολογισµού.
Πώς και γιατί οι σκεπτικιστές και οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί
δεν πείστηκαν περί του αντιθέτου; Ποιες δυνάµεις αντέδρασαν
για να εκµεταλλευτούν την αγωνία και την επιφυλακτικότητα, την
απροθυµία και την αµφισβήτηση συνανθρώπων µας, που όσο συστηµατικά και επίµονα η επιστηµονική κοινότητα και η πολιτεία
έχτισε, τόσο κάποιοι µε την ίδια ή µεγαλύτερη επιµονή υπονόµευαν και γκρέµιζαν; Κι αυτό διότι οι δυνάµεις και οι συλλογικότητες, ακόµη και οι φορείς, δεν επέµεναν στην αποκρυστάλλωση
του µηνύµατος, αλλά µάλλον στη συσκότισή του. Και µπροστά
σε αυτήν την οδυνηρή πραγµατικότητα, την πανδηµική, µε τις
τόσες συνέπειές της, εµείς προδεικνυόµαστε κούφιοι και κουφοί
άνθρωποι που µε την πολιτικάντικη ξιπασιά µας και δηλητηριασµένοι από την τοξική γοητεία της αντιπαλότητας, ξεπερνούµε
και τις αναγκαστικές δεσµευτικότητες και τους προϋποθετικούς
όρους αντιµετώπισης µιας κορυφαίας κρίσης.
Και πόσο µακρινό φαντάζει τώρα, όταν γονάτιζαν τα νοσοκοµεία στο δεύτερο πανδηµικό κύµα, κυρίως στα επαρχιακά νοσοκοµεία της βόρειας Ελλάδας, που µε την εκ των πραγµάτων µη
δυνάµενη αποφυγής κατάσταση νόσησης µεγάλου αριθµού υγειονοµικών, να υπερτονίζουµε τότε τις αδυναµίες της εσωτερικής
διαχείρισης και να αγωνιούµε λόγω των εκ των πραγµάτων µετρηµένων δυνάµεών µας. Και κατηγορούσατε τότε για τον φαύλο
κύκλο νόσησης, αν θυµάστε, κι ας γνωρίζαµε όλοι ότι είναι ένα
φαινόµενο που επισυµβαίνει σε όλα τα νοσοκοµεία του κόσµου.
Όµως τότε αυτή η κριτική συνέφερε. Και τώρα ξεχνάτε αυτή τη
δριµεία κριτική σας. Και τι θέλετε; Θέλετε να επαναληφθεί το ίδιο
φαινόµενο; Και τότε αγωνιούσαµε για την έλευση του εµβολίου
ως του πρώτιστου µέσου προστασίας και ανοσίας µας. Τώρα,
έχοντας αυτήν την επιστηµονική πολυτέλεια, να µην την αποδεχόµαστε και να µη µας προβληµατίζει ταυτόχρονα µήπως και περάσουµε τα ίδια και τα ίδια µε έναν νέο φαύλο κύκλο νόσησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Ο εµβολιασµός των υγειονοµικών και όλων των εργαζοµένων
στις µονάδες υγείας δεν είναι επ’ ουδενί εξαναγκασµός. Η τυπική
προϋπόθεση για να βρίσκεται κάποιος σε µια θέση δεν είναι εξαναγκασµός. Ως γιατρός ήµουν από τους πρώτους που αδηµονούσα και αδηµονώντας εµβολιάστηκα, µε όσο επιστηµονικό
κύρος µπορεί να διασώζει η ταπεινότητά µου ως διάκονος της
ιατρικής. Εγώ είµαι χειρουργός και φυσικά όχι λοιµωξιολόγος.
Εν προκειµένω, τους λοιµωξιολόγους ακούµε και ακολουθούµε
κι εµείς οι χειρουργοί. Τις κατευθυντήριες οδηγίες επιστηµονικών εταιρειών παρακολουθούµε και όχι αυθεντίες που εξυπηρετούν τον εγωπαθητικό και ανορθόλογο εγωτισµό τους.
Παγκοσµίως και ελλαδικά, λοιπόν, όλοι οι υγειονοµικοί αυτό
οφείλουµε να κάνουµε και να ακούµε την επιστηµονική κοινότητα, γιατί η επιστήµη και ο ορθός λόγος είναι το δώρο του θεού
στον άνθρωπο. Τους επιστήµονες έχουµε. Οπότε, ας σταµατήσει
επιτέλους ο «ξερολισµός» και η πολιτικάντικη υποκρισία. Οφείλουµε για λόγους δεοντολογίας και πολιτικής εντιµότητας να
πούµε ένα συλλογικό «όχι» στον µετριασµό και την εκµετάλλευση
τάσεων του εκλογικού Σώµατος προς άγραν εκλογικής πελατείας.
Χρειαζόµαστε τον σεβασµό στην επιστήµη. Και ναι, αν η έλευση του νέου κύµατος πάρει ασύµµετρες διαστάσεις που θα
εξαντλούν τα αποθέµατα του ΕΣΥ, είναι αυτονόητη και καθ’ όλα
παραδεκτή η αναπροσαρµογή των δυνάµεων, η αναζήτηση των
όποιων υπηρεσιών για να διαφυλαχθεί η δηµόσια υγεία, όπως
προβλέπεται στην παρούσα τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πλέον, µπορεί ο γόνιµος διάλογος που υποκριτικά επικαλείστε
ποτέ να µην εξαντλείται, η κρίσιµη αποφασιστικότητα όµως για
την καίρια και αναγκαία αποτελεσµατικότητα σε καταστάσεις
εκτάκτων συνθηκών ποτέ δεν περιµένει. Η διαµόρφωση των συνθηκών δεν µας επιτρέπει πολυτέλειες χρονικές και θα το πω όσο
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πιο ευγενικά γίνεται, παραθέτοντας κάτι από τον αγαπηµένο µου
Εµµανουήλ Ροΐδη: «Το ν' ασχολήται τις εν Ελλάδι εις γενικά και
απλώς θεωρητικά ζητήµατα είναι περίπου το αυτό, ως ει χειρουργός, περικυκλούµενος υπό ηλκωµένων, αντί να µεταχειρίζηται
την µάχαιραν και το πυρ κατά της σαπράς σαρκός, κατεγίνετο
συντάσσων πραγµατείας περί πυαιµίας και φαγεδαίνης».
Υπάρχει σαφέστατη ιδεολογική διαφορά που καταδεικνύεται
µε τον πιο επίσηµο τρόπο. Εµείς ορίζουµε ως απόλυτο διακύβευµα την προστασία της δηµόσιας υγείας. Εσείς ορίζετε ως τέτοια την εξασφάλιση δικαιωµατισµών. Ηρωοποιείτε τους δικαιωµατισµούς, αντί της προστασίας αυτής καθαυτής της υγείας.
Θα ήθελα να πω και δύο µάλλον πρακτικά ζητήµατα. Δεν είναι
εδώ και ο Υπουργός που εναγωνίως τον περιµένουµε όλοι στην
Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, όµως,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε.
Επειδή αυτή η Κυβέρνηση είναι εδώ όχι για να νοµοθετήσει µε
αναλγησία και αυταρχισµό, όπως αναιτιολόγητα κατηγορείται,
αλλά για να αναγνωρίζει τα προβλήµατα και να επιδεικνύει ευελιξία και προσαρµοστικότητα, είναι κρίσιµο, νοµίζω, να ερωτηθεί
η επιτροπή και να διερευνήσει σοβαρά το ενδεχόµενο των υπαλλήλων µας που έχουν νοσήσει πέραν του εξαµήνου και έχουν
έναν υψηλό τίτλο αντισωµάτων αν θα δύναντο να µην αποκλειστούν. Αφορά σε ένα µεγάλο τµήµα ανθρώπων µας που βγήκαν
σε αναστολή. Αφορά την πραγµατικότητα των νοσοκοµείων, κυρίαρχα της βορείου Ελλάδος, γιατί το κύµα µάς έπληξε όχι στη
χρονική συγκυρία του τρίτου κύµατος.
Πρέπει να εξαντλήσουµε την όποια µας ευελιξία, αν αυτό είναι
παραδεκτό από την επιτροπή των επιστηµόνων –το επισηµαίνωγιατί σε αυτά τα νοσοκοµεία οι καλύψεις µας είναι πάντα οριακές
λόγω ποικίλων και αντικειµενικών δεδοµένων και χρόνιων, να
προσθέσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Μουζάλας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, η συζήτηση γίνεται και από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας κάθε φορά στηρίζεται σε ένα τρικ και εκεί πέρα υπάρχει πραγµατικά µια τεράστια διαφορά ανάµεσα στη Νέα
Δηµοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζοµαι και στο Κίνηµα Αλλαγής και στο ΜέΡΑ25 και στο ΚΚΕ.
Οι ιδεολογικές διαφορές µας δεν βρίσκονται απέναντι στους
πρόσφυγες και στους µετανάστες. Εµείς αυτό που συζητάµε σήµερα εδώ είναι το κράτος δικαίου. Δεν µας νοιάζει αν τους αγαπάτε εσείς ή δεν τους αγαπάµε εµείς, αν τους αγαπάει ο άλλος,
τους µισεί ο παράλλος. Δεν παλεύουµε γι’ αυτό. Παλεύουµε για
την εφαρµογή του κράτους δικαίου στην ευρωπαϊκή χώρα που
λέγεται Ελλάδα, στην Ευρώπη η οποία είναι η Ευρώπη µετά τον
Διαφωτισµό, µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά από τόσα
κινήµατα που δηµιούργησαν τη νοµοθεσία. Δεν παλεύουµε γι’
αυτόν τον µετανάστη ή γι’ αυτόν τον πρόσφυγα. Παλεύουµε και
γι’ αυτό, αλλά στη Βουλή δεν βάζουµε αυτό το θέµα. Στη Βουλή
βάζουµε το θέµα ότι µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο δηµιουργήθηκε ένα διεθνές δίκαιο, το οποίο διευρύνθηκε µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο και το εθνικό δίκαιό µας υποτάσσεται σε αυτά, αλλά παρ’
όλα αυτά είναι καλό και λέµε ότι πρέπει να εφαρµόζεται αυτό.
Δεν µπορεί ο κάθε Μηταράκης, ο κάθε Μουζάλας, ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε Τσίπρας να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση µε το προσφυγικό και µε το µεταναστευτικό. Αυτή είναι η απόφαση του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, αυτή είναι η διεθνής νοµοθεσία,
αυτή είναι η νοµοθεσία της Ευρώπης. Αυτή είναι η συζήτηση που
κάνουµε σήµερα. Εσείς µέσα από διάφορα ψέµατα, µέσα από
διάφορα τρικ προσπαθείτε να την υποβαθµίσετε και να την αλλοιώσετε.
Φύλαξη συνόρων: Μας κουράσατε µε αυτό το πράγµα, κουράσατε τη διεθνή κοινότητα µε αυτό το πράγµα. Σας το λέω για τε-
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λευταία φορά γιατί το λέµε κάθε φορά: Τα σύνορα τα φυλάει η
Κυβέρνηση µε τον Στρατό και µε την Αστυνοµία. Είναι το Σύνταγµα. Εάν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έπιασε τον Στεφανή και του
είπε: «Στρατηγέ, κάνε τα στραβά µάτια να περάσουν», πρέπει να
κάνετε ΕΔΕ για τον Στεφανή. Εγώ οφείλω να δηλώσω ότι ο Στεφανής ως στρατηγός στη Θεσσαλονίκη τότε στη µεγάλη κρίση
βοήθησε. Δεν έχω κάτι. Ο άλλος που τα φυλάει αφού περάσουν
τα σύνορα είναι η Αστυνοµία. Εάν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έπιασε
τον Τσουβάλα και του είπε «άφηνέ τους να περνάνε» και ο Τσουβάλας το έκανε, παραβιάζοντας τον όρκο του, πρέπει να κάνετε
ΕΔΕ. Δεν τα πιστεύετε, απλώς τα λέτε, γιατί αλλιώς θα λέγατε
ότι ο Σαµαράς άφησε αφύλακτα τα σύνορα το 1989 και ήρθαν
ένα εκατοµµύριο Αλβανοί. Δεν το λέτε. Κοροϊδεύετε όµως τον
κόσµο. Πάτε στα πιο ταπεινά αισθήµατα που µπορεί κανείς να
δηµιουργήσει, στα αισθήµατα φόβου.
Ποτέ δεν ήµασταν ξέφραγο αµπέλι. Μια χαρά δουλέψαµε µε
τον Στρατό, µε την Αστυνοµία, µε βάση το Διεθνές Δίκαιο. Εκεί
βρίσκεται η διαφορά µας. Δεν βρίσκεται στο αν έχουµε σύνορα
στη θάλασσα. Το λέτε και το ξαναλέτε. Είναι καλαµπούρι πια.
Βρίσκεται στο πώς αντιµετωπίζεις τους πρόσφυγες και τους µετανάστες στη θάλασσα. Εµείς λέµε κράτος δικαίου. Εσείς λέτε
αποτροπή. Ακούστηκε Υπουργός Μετανάστευσης να µιλάει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αποτροπή. Πώς στο καλό θα κάνετε
την αποτροπή µέσα στη θάλασσα; Την κάνατε και παλιότερα, την
κάνετε και τώρα και η Ευρώπη σάς έχει στο µικροσκόπιο για
push back στη θάλασσα, σας έχει κόψει κονδύλια που δικαιούται
το Λιµενικό ζητώντας σας να φτιάξετε ανεξάρτητη αρχή που να
ελέγχει εσάς. Δεν το κάνετε και βγάζετε ηρωικούς λόγους.
«Αποτρέψαµε». Τι εννοείτε όταν λέτε «αποτρέψαµε»; Τι την κάνατε τη βάρκα; Πού την πήγατε τη βάρκα; Σας καταγγέλλει η
γερµανική κυβέρνηση, σας καταγγέλλει η κυβέρνηση της Δανίας.
Δεν αναφέροµαι σε ΜΚΟ. Η FRONTEX έχει τεθεί στο µικροσκόπιο για συµµετοχή της σε ενέργειες που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Και µας µιλάτε για φύλαξη συνόρων; Σας µιλάµε για
φύλαξη του διεθνούς δικαίου και µας µιλάτε για Φαρµακονήσια;
Μειώσατε τις ροές. Το είπατε µια, το είπατε δυο, το είπατε
τρεις. Πώς τις µειώσατε τις ροές; Βγήκε κάποιος εδώ πέρα -δεν
αναφέροµαι προσωπικά, µην το πάρει κανείς προσωπικά- και είπε
«µε βάση την αποφασιστικότητά µας ο Ερντογάν φοβάται ότι
µπορεί να βουλιάξουµε τους πρόσφυγες και µπορεί να πνιγούν
και δεν τους στέλνει». Πηγαίνετε να πείτε στην Ευρώπη αυτό το
επιχείρηµα, ότι ο Ερντογάν έχει πιο καλή διεθνή πολιτική από
εµάς, ότι ο Ερντογάν φοβάται µην πνιγούν και γι’ αυτό δεν τους
στέλνει. Αντίθετα θα πω -και θα το χρεώσετε σε µένα όχι στον
ΣΥΡΙΖΑ και θα ζητήσω συγγνώµη από τους συντρόφους- ότι
όντως πετύχατε µία µεγάλη µείωση ροών γιατί ο Ερντογάν, το
τουρκικό κράτος και το παρακράτος έπαψε να στέλνει κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Αυτό, κύριοι, συνέβη -και βάλτε κάτω τις ηµεροµηνίες- µετά τη
µυστική συνάντηση του Βερολίνου που είχατε µε τη Μέρκελ και
τον Ερντογάν, τους αντίστοιχους εκπροσώπους, όχι τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Ποτέ δεν µάθαµε τι αποφασίστηκε εκεί,
αλλά λίγο µετά οι ροές µειώθηκαν και το «ORUC REIS» έµεινε
ογδόντα δύο µέρες σουλάτσο µέσα στα ελληνικά νερά.
Μας «φάγατε» µε τον Έβρο. Ήµασταν µαζί εκεί, ήταν µαζί όλη
η Αντιπολίτευση εκεί. Έγινε µία προσπάθεια χειραγώγησης προσφύγων και µεταναστών από τον Ερντογάν που την αντιµετωπίσατε όπως οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θα την αντιµετώπιζε.
Μας κατηγορείτε για τις επιστροφές και τις απελάσεις. Να σας
πω κάτι, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε κάνει ούτε µία επιστροφή. Μία
επιστροφή δεν έχετε κάνει. Λέτε ψέµατα. Δεν φταίτε που δεν
έχετε κάνει επιστροφές. Δεν τους παίρνουν οι άλλοι. Φταίτε που
λέτε συνέχεια «οι επιστροφές», «οι απελάσεις». Δεν έχετε κάνει
µία απέλαση. Αλβανούς, Βούλγαρους Ρουµάνους, εντάξει. Λέτε
ψέµατα. Πάνω σε αυτά τα ψέµατα χτίζετε µια υπεροπλία που δεν
έχετε και που θα µας αφήσει έκθετους. Ασπίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Λέει ο κ. Μηταράκης «δεν το είπα». Το είπε ο κ. Μητσοτάκης µαζί µε τον κ. Σχοινά. Και καµαρώνετε. «Δεν θα γίνουµε
πύλη εισόδου». Η πύλη εισόδου είναι γεωγραφικός όρος. Δεν αλ-
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λάζει η ρηµάδα η γεωγραφία. Η πολιτική µπορεί να αλλάξει.
Όταν λέτε, λοιπόν, «ασπίδα της Ευρώπης» καταδικάζετε τη χώρα
που αντικειµενικά είναι πύλη εισόδου στο ή να είναι σε πόλεµο
µε µη εχθρούς -νοµικά, εγώ µιλάω πάντα κατά το κράτος δικαίουή να βουλιάζει βάρκες ή να συγκεντρώσει στην Ελλάδα όλους
όσοι καταφέρνουν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο να περάσουν.
Αντί να πάτε στην Ευρώπη µε τις δυνάµεις που θέλουν να µοιραστούν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες, να εφαρµοστούν οι
κανόνες του δικαίου, πάτε στην Ευρώπη µε τον Όρµπαν, πάτε µε
τον Σαλβίνι, πάτε µε αυτές τις οµάδες. Αλλάξατε µία πολιτική για
την οποία είµαστε πολύ περήφανοι. Γιατί; Γιατί τα κάναµε όλα
καλά; Όχι. Πετύχαµε, όµως, και συνεργαστήκαµε µε τον Γιούνκερ, Λαϊκό Κόµµα, µε τον Τόµας ντε Μεζιέρ, Λαϊκό Κόµµα, µε τον
Άσελµπορν, Σοσιαλδηµοκρατία, εµείς, η Αριστερά. Φτιάξαµε τη
συµφωνία Ευρώπης - Τουρκίας. Όπως θα θέλαµε; Όχι. Έβαλε,
όµως, έναν φραγµό, µας έδωσε µια ανάσα να προχωρήσουµε.
Συγγνώµη, θα µιλήσω πιο γρήγορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που
µου δίνετε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε όµως,
κύριε Μουζάλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Θα ήθελα δύο λεπτά ακόµη.
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στα νησιά, εσείς δηµιουργήσατε το πρόβληµα. Για θυµηθείτε από πού ξεκίνησαν οι εγκαταστάσεις στα νησιά;
Ο κ. Στεφανής βγήκε εδώ µε χάρτη τα Λέβιθα και έλεγε αυτό
που λέει η Ελληνική Λύση, να πάµε σε ξερονήσια. Αυτή ήταν η
πρώτη σας προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση ποια ήταν; Κλειστά
κέντρα επτά χιλιάδων ανθρώπων στα νησιά. Εσείς τα λέγατε.
Αυτό δηµιούργησε την αναταραχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πλήρωνε και µετά έγιναν λίγο
ελεγχόµενα, λίγο κλειστά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Είµαστε αντίθετοι; Εσείς ήσασταν αντίθετοι στην προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε µικρά προαναχωρησιακά κέντρα στα νησιά, όχι
φυλακές, προαναχωρησιακά κέντρα για να µπορούν όσοι εµπίπτουν στη συµφωνία Ευρώπης - Τουρκίας να επιστρέψουν. Ξεσηκωθήκατε. Το πολεµήσαµε στη Βουλή, στην τοπική αυτοδιοίκηση, παντού.
Ένα προαναχωρησιακό κέντρο έγινε στα νησιά, το κάναµε
εµείς στην Κω, αξιοπρεπέστατο. Τα προαναχωρησιακά κέντρα,
κύριοι, δεν είναι φυλακές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Μουζάλα. Επί του νοµοσχεδίου. Τώρα αυτό είναι...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Δώστε µου ένα δικαίωµα για την ταλαιπωρία µου τόσα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, δεν είναι
θέµα, είναι και ο Κανονισµός. Εγώ έδειξα τη µέγιστη ανοχή, αλλά
είναι για γενικευµένη συζήτηση αυτά που λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελειώνω. Σας ευχαριστώ που θα µε
αφήσετε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ πολύ
να κλείσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Ήθελα να πω στην κ. Βούλτεψη το
εξής. Η κ. Βούλτεψη ειλικρινά δεν έχει καµµία προσωπική επίθεση. Εγώ χάρηκα µε αυτά που είπατε ότι θα κάνετε, αλλά δεν
λέτε την αλήθεια. Παραλάβατε παιδιά τα οποία ήταν εµβολιασµένα, τα οποία είχαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η Κυβέρνησή σας -όχι εσείς- την κατήργησε, τα οποία πηγαίναν στα
σχολεία και εσείς τα βγάλατε.
Είχαµε συµβάσεις µε το ΕΚΠΑ, είχαµε συµβάσεις µε την Πάντειο, είχαµε µε τον IOM, φτιάξαµε προγράµµατα. Χαίροµαι πάρα
πολύ που τώρα θα τα προχωρήσετε και το χαιρετίζω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Μουζάλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελευταία πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ συγκεκριµένη άποψη για το τι πρέπει να
γίνει. Το λέµε και τελειώνουµε. Πρέπει να συγκληθεί ευρωπαϊκό
συµβούλιο άµεσα για το Αφγανιστάν. Πρέπει η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα να πολεµήσει τη βία του χαλιφάτου, την αιτία
πριν το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην πάτε σε άλλα θέµατα, σας παρακαλώ θερµά. Σας παρακαλώ, δεν έχετε άλλο
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χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Πρέπει να επανέλθουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε άλλο τον
λόγο, σας παρακαλώ. Έχουµε ορίσει ονοµαστική ψηφοφορία κι
έχουν κληθεί συνάδελφοι από όλα τα κόµµατα για συγκεκριµένη
ώρα. Σας παρακαλώ και σας ευχαριστώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κοιτάξτε, επειδή γίνεται µεγάλη συζήτηση σχετικά µε το
θέµα των παιδιών, µην µπερδεύουµε τα παιδιά τα οποία ήταν
ασυνόδευτα και ήταν σε κάποιες δοµές, µε τα παιδιά, κύριε Μουζάλα, τα οποία ήταν στα νησιά και δεν ξέρατε πού είναι. Μιλάµε
για δύο διαφορετικά πράγµατα.
Υπήρχαν ασυνόδευτα τα οποία υπήρχαν και επί των ηµερών
σας και τα οποία βρίσκονταν σε κάποιες δοµές και ήταν εµβολιασµένα, υπήρχαν όµως χιλιάδες ασυνόδευτα στα νησιά που η
ειδική γραµµατεία συγκέντρωσε και τα έχει όλα µαζί σε ασφαλείς
δοµές. Αυτή είναι η διαφορά. Μην παίζουµε τώρα µε τα νούµερα
των παιδιών. Το έκανε πριν και η κ. Φωτίου.
Είναι άλλο πράγµα αυτό που παραλάβαµε στις δοµές και άλλο
πράγµα αυτά τα οποία µαζέψαµε από τους επισφαλείς χώρους
που βρίσκονταν. Αυτό λέµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η συζήτηση δεν έχει
επικεντρωθεί στα πλεονεκτήµατα και στα θετικά σηµεία αυτού
του νοµοσχεδίου.
Συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που περιέχει ρυθµίσεις για τις διαδικασίες
απελάσεων και επιστροφών, ρυθµίσεις για ζητήµατα αδειών διαµονής και χορήγησης προστασίας, αλλά και µία σειρά ρυθµίσεων
για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων από πολίτες τρίτων χωρών.
Το νοµοσχέδιο έχει κάποια πλεονεκτήµατα που πρέπει να
ακουστούν σε αυτήν την Αίθουσα. Και ποια είναι αυτά;
Πρώτον, µπαίνουν ξεκάθαροι και αναγκαστικά πιο αυστηροί
κανόνες στις διαδικασίες επιστροφής και απελάσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα στη χώρα. Η Ελλάδα σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ή να δίνει την
εντύπωση πως είναι ξέφραγο αµπέλι. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Δεύτερον, παράλληλα οι προτεινόµενες ρυθµίσεις συµβάλλουν αποτρεπτικά για τις µελλοντικές ροές µε τις διατάξεις που
έρχονται. Είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα το µεταναστευτικό, µε την
Ευρώπη να αποτελεί επιθυµητό προορισµό για πλήθος προσφύγων και µεταναστών, ενώ η χώρα µας λόγω θέσης αποτελεί κοµβικό πέρασµα.
Και οι Έλληνες άλλωστε έχουν υπάρξει και πρόσφυγες και οικονοµικοί µετανάστες. Έχουµε ευαισθησία και κατανοούµε πλήρως το ζήτηµα. Οφείλουµε λοιπόν να είµαστε δίκαιοι, αλλά και
αυστηροί όπου χρειάζεται. Κυρίως δε πρέπει να έχουµε ξεκάθαρους κανόνες, ώστε να µην υπάρχουν περιθώρια για παρερµηνείες και κυρίως εκµετάλλευση.
Η χώρα µας είναι µια δηµοκρατική χώρα, ανήκει στον πυρήνα
της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σέβεται απόλυτα
τα ατοµικά δικαιώµατα, καθώς και όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. Σε αυτό δεν χωρά καµµία αµφισβήτηση και
όποιος υποστηρίζει το αντίθετο µάλλον δεν έχει ιδέα.
Από την άλλη και επειδή έχουµε σηκώσει µεγάλο βάρος στο
µεταναστευτικό, ειδικά την τελευταία πενταετία, ενώ υπάρχει
αυτήν τη στιγµή το σοβαρό ζήτηµα µε το Αφγανιστάν, δεν θα
πρέπει σε καµµία περίπτωση να δίνουµε την εντύπωση πως
όποιος θέλει µπαίνει, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Κυρίως δεν
θέλουµε και δεν θα επιτρέψουµε να είναι η Ελλάδα η πύλη εισό-
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δου στην Ευρώπη για τα κυκλώµατα λαθροδιακινητών. Με το νοµοσχέδιο αυτό στέλνουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα στους λαθροδιακινητές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα είπε καλά ο Μουζάλας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Θα τα λέµε σε αυτήν την
Αίθουσα.
Τρίτον, παρέχουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο κίνητρα για επενδύσεις, κίνητρα για την ενίσχυση της οικονοµίας, ένα από αυτά
είναι η εισαγωγή της έννοιας των ψηφιακών νοµάδων. Πρόκειται
για έναν νέο τύπο θεώρησης εισόδου που δίνει τη δυνατότητα
παραµονής έως δώδεκα µήνες σε εργαζόµενους και στελέχη
από τρίτες χώρες που θέλουν να µείνουν, να εργαστούν από τη
χώρα µας εξ αποστάσεως.
Τέταρτο πλεονέκτηµα: κωδικοποιηµένα και απλά, στο ίδιο
πλαίσιο παροχής κινήτρων, για την προσέγγιση προσέλκυση
επενδυτών, φέρνουµε την επενδυτική κινητικότητα. Για παράδειγµα, ένας πολίτης τρίτης χώρας που έχει λάβει τη χρυσή βίζα
για µια επένδυση σε τραπεζική κατάθεση σε κάποιο επενδυτικό
προϊόν µπορεί να αξιοποιήσει το επενδυτικό του κεφάλαιο, µπορεί σε κάποιον άλλο κλάδο, σε άλλο επενδυτικό προϊόν, να αγοράσει για παράδειγµα ακίνητη περιουσία ή να προβεί σε έναν
συνδυασµό επενδύσεων.
Επί των επιµέρους διατάξεων του νοµοσχεδίου, το οποίο στο
µεγαλύτερο µέρος αφορά τροποποιήσεις και αλλαγές διατάξεων
κυρίως των ν.3907/11, ν.4251/17, ν.4639/19, ν.4375/16 και άλλων:
Ενδεικτικά, µε το άρθρο 4 εισάγονται ρητά οι διατάξεις στις
οποίες αποτυπώνεται η αρχή της µη επαναπροώθησης. Στο
άρθρο 5 καθορίζονται τα ένδικα µέσα κατά αποφάσεων επιστροφής, ενώ µε το άρθρο 7 επιδιώκεται η αναµόρφωση της διαδικασίας παροχής προθεσµίας οικειοθελούς αποχώρησης ως προς
το αυστηρότερο, ώστε να µην γίνεται κατάχρηση στην προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης που προβλέπεται για τους υπηκόους τρίτων χωρών που η παραµονή τους στη χώρα έχει κριθεί
παράνοµη.
Στο δεύτερο µέρος τροποποιούνται κάποιες διατάξεις του κώδικα µετανάστευσης, ώστε να βελτιωθούν τα ζητήµατα που προκύπτουν από την αδυναµία ή την καθυστέρηση επίδοσης
απορριπτικών αποφάσεων για χορήγηση ή για ανάκληση αδειών
διαµονής. Για τον σκοπό αυτό, εισάγονται ρυθµίσεις που προβλέπουν τη χρήση τεχνολογιών και πληροφορικής στις διοικητικές διαδικασίες.
Στο κεφάλαιο αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις που ανέφερα ήδη, αλλά τις τονίζω ιδιαιτέρως για
τη διαδικασία µεταφοράς στην Ελλάδα των κεφαλαίων που προορίζονται για επένδυση, τη χορήγηση αδειών διαµονής σε επενδυτές που επιθυµούν να αλλάξουν τοµέα επένδυσης, τη δυνατότητα επένδυσης σε παραπάνω από έναν τοµέα, καθώς και τις
ρυθµίσεις για την προσέλκυση ψηφιακών νοµάδων.
Το τονίζω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι όλα αυτά
θα δώσουν µεγάλη δύναµη στην ελληνική οικονοµία. Και βλέπετε
ότι σε κάθε νοµοσχέδιό µας υπάρχουν ειδικές διατάξεις που ενδυναµώνουν και δίνουν προοπτική στην ελληνική οικονοµία.
Το τρίτο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ρυθµίσεις για το ζήτηµα της κάλυψης των ιατροφαρµακευτικών αναγκών και της κοινωνικής ασφάλισης για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους των οποίων έχει µεν απορριφθεί η αίτηση διεθνούς προστασίας, αλλά δεν µπορεί να εκδοθεί ή να
εκτελεστεί απόφαση αποµάκρυνσής τους από τη χώρα. Αυτό αντιµετωπίζεται µε το να παραµείνει σε ισχύ ο προσωρινός αριθµός
ασφάλισης και υγειονοµικής περίθαλψης αλλοδαπού.
Υπάρχουν επίσης και ρυθµίσεις που αφορούν στην απόσπαση,
µετάταξη και µετακίνηση προσωπικού προς την Υπηρεσία Ασύλου ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ώστε να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των υπηρεσιών αυτών. Και για
να µην ξεχνιόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να θυµηθείτε πώς µας αφήσατε τις υπηρεσίες ασύλου. Να µην ξεχνιόµαστε µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Τέλος, στο πέµπτο µέρος περιλαµβάνονται οι διατάξεις µε τις
οποίες διευρύνονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης από το Ταµείο Αλληλεγγύης. Σήµερα επωφελούµενοι είναι οι δήµοι και
πλέον θα µπορούν να είναι και οι περιφέρειες µε τα νοµικά πρό-
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σωπα δηµοσίου δικαίου. Επίσης διευρύνονται και οι σκοποί της
χρηµατοδότησης ώστε να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες που
έχουν επωµιστεί το µεγαλύτερο βάρος από τις µεταναστευτικές
ροές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου φέρνει προς ψήφιση ένα δίκαιο νοµοσχέδιο µε τις
διατάξεις του οποίου η χώρα θωρακίζεται ενώ παράλληλα προστατεύονται όλοι αυτοί που πραγµατικά το έχουν ανάγκη και
πληρούν αυστηρά τις προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα παρέχουµε
επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις και ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ ευχαριστώ
τον κ. Σπανάκη.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μπουρνούς και αµέσως µετά τον
λόγο θα πάρει ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
Κύριε Μπουρνούς, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο νοµοσχέδιο αυτό συνεχίζετε την πολιτική που χαράξατε
όταν αναλάβατε την κυβέρνηση της χώρας και κόντεψε να καταρρεύσει όλο το σύστηµα διαχείρισης του µεταναστευτικού προσφυγικού ζητήµατος, δηλαδή την πολιτική της έγερσης διοικητικών και γραφειοκρατικών εµποδίων σε κάθε διαδικασία που
αφορά τους αιτούντες άσυλο µε ένα κουτοπόνηρο σκεπτικό ότι
θα τους αποθαρρύνετε να έρχονται, αλλά µε πρακτικό αποτέλεσµα την υπαγωγή χιλιάδων σε καθεστώς εξαθλίωσης, µετέωρων
µεταξύ ενός καθεστώτος πρόσφυγα, που δεν αποκτάται ποτέ,
και απέλασης, που δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Έτσι έχουµε µια
σειρά από διατάξεις µε µοναδικό σκοπό να αυξάνουν την ταλαιπωρία, προσθέτουν παράβολα, µικραίνουν ασφυκτικά προθεσµίες αιτήσεων και προσφυγών, κάνουν κατάχρηση διαδικασιών
και ανατρέπουν ακόµη και την καθηµερινότητα των παιδιών.
Επεκτείνετε το δόγµα κράτησης και δυσχεραίνετε µε κάθε
τρόπο το πλαίσιο που υφίσταται για τους αιτούντες διεθνή προστασία ενάντια και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για
την παροχή ασύλου. Με άλλα λόγια από τον Ιούλιο του ‘19 ακολουθείτε µε συνέπεια τη γραµµή του νέου Υπουργού Υγείας ή
του Υπουργού Ανάπτυξης «να τους κάνουµε τη ζωή δύσκολη, να
τους φαίνεται το Πακιστάν παράδεισος».
Δεν µπορείτε βέβαια να το πάτε µέχρι εκεί που θα ήθελαν οι
ακροδεξιοί που ελέγχουν το κόµµα σας γιατί η Ελλάδα παραµένει συνταγµατικό κράτος δικαίου, µέλος της διεθνούς κοινότητας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα µε ισχυρές δηµοκρατικές
αντιστάσεις. Θέλετε όµως να µας κάνετε ένα αυταρχικό, εκδικητικό, ξενοφοβικό κράτος σαν την Ουγγαρία του Όρµπαν.
Φτάσατε στο σηµείο να ποινικοποιείτε ακόµη και την ανθρωπιστική διάσωση ακόµη και από αναγνωρισµένες οργανώσεις και
ζητάτε τη γραπτή έγκριση για να σώσει κάποιος ανθρώπους που
κινδυνεύουν. Η ηθική κατρακύλα είναι ντροπιαστική και ευθέως
υπονοµευτική για το διεθνές κύρος της χώρας µε τις καταγγελίες
να πολλαπλασιάζονται.
Φυσικά η πολιτική να τους ταλαιπωρούµε για να µην έρχονται
εκτός από ηθικά κατάπτυστη είναι κοντόφθαλµη, ανόητη και φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα από τα επιδιωκόµενα. Πρώτα απ’
όλα γιατί ούτε ακόµα και εσείς δεν µπορείτε να µας κάνετε χώρα
χειρότερη από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν έτσι ώστε να µην
έρχονται. Ό,τι και να κάνετε όσο και να εξαθλιώνετε τους φτωχούς και τους αδύναµους πολίτες της χώρας η Ελλάδα παραµένει ασύγκριτα προτιµότερη από τις χώρες προέλευσης των
µεταναστών και των προσφύγων ενώ δεν µπορείτε να αλλάξετε
τη γεωγραφική της θέση. Η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρα διέλευσης για τη βόρεια Ευρώπη,
τον επιθυµητό προορισµό όλων των προσφύγων και µεταναστών
και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
Ακολουθείτε µια πολιτική που, όπως όλες οι ακροδεξιές προσεγγίσεις του προβλήµατος, είναι µυωπική και αυτοκαταστροφική γιατί αγνοεί τη βασική πολιτική διάσταση του προβλήµατος,
δηλαδή την ανάγκη κεντρικής ευρωπαϊκής διαχείρισης, την
ανάγκη εµπλοκής στο πρόβληµα όλων των χωρών της Ευρωπαϊ-

19706

κής Ένωσης πόσω µάλλον αυτών που αποτελούν τον προορισµό
των προσφύγων. Αγνοείτε, δηλαδή την πολιτική προτεραιότητα
της αναλογικής κατανοµής και επανεγκατάστασης.
Είναι πολιτικό πρόβληµα όχι επιχειρησιακό και είναι πρόβληµα
όχι της Ελλάδας µόνο, αλλά όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
βάση της θεσµικής αλληλεγγύης µεταξύ εταίρων και κυρίως µεταξύ βορειότερων χωρών και χωρών πρώτης υποδοχής. Το µεταναστευτικό δεν είναι ζήτηµα που θα λυθεί µε την απώθηση και
τη φυλάκιση προσφύγων στην ελληνική επικράτεια και µάλιστα
στα νησιά µας, όπως η Λέσβος, η Χίος ή και η Κως. Είναι πρόβληµα µιας ροής µεταναστών και προσφύγων προς µία από τις
πιο εύπορες περιοχές του κόσµου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
πληθυσµό που αγγίζει το µισό δισεκατοµµύριο και οι βόρειες
χώρες της αποτελούν επιθυµητό προορισµό για εκατοµµύρια ανθρώπους ακόµη και για Έλληνες µετανάστες.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέδειξε τις αυτονόητες ευθύνες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αφγανικό και την υποχρέωσή της να αναγνωρίσει το πρόβληµα και να
ανταποκριθεί µε µια κοινή στάση. Αντί λοιπόν για την εντελώς
παιδαριώδη κριτική του κ. Μητσοτάκη στον κ. Σασόλι, που έφτασε στο σηµείο να του αντιπαρατίθεται επειδή ο Πρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου κατήγγειλε τον στρουθοκαµηλισµό των κυβερνήσεων, θα έπρεπε τώρα να απαιτείτε σύγκληση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια κεντρική στρατηγική
διαχείρισης του προσφυγικού ρεύµατος από το Αφγανιστάν, που
να περιλαµβάνει πρώτον, πίεση στους Ταλιµπάν για να ανακοπούν οι ακρότητες, δεύτερον, παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανθρωπιστικό διάδροµο όσων διατρέχουν κίνδυνο στο
Αφγανιστάν προς τις όµορες µε αυτό χώρες και από εκεί οργανωµένη µετεγκατάσταση προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε
αναλογική και δίκαιη κατανοµή ανά χώρα χωρίς εξαιρέσεις.
Και όταν κυβερνήσεις, όπως οι αγαπηµένες σας του Βίζεγκραντ, δεν δείχνουν την απαιτούµενη αλληλεγγύη προς τις
χώρες υποδοχής πρέπει να υφίστανται αυστηρές συνέπειες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα. Μόνο αυτή η πολιτική µπορεί να αποµειώσει τα ρεύµατα µέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα.
Αντί για όλα αυτά έχετε συνταχθεί µε την πιο ξενοφοβική και
πολιτικά κυνική οµάδα κυβερνήσεων ώστε η Ευρώπη να καταλήξει σε άλλη µια καταστροφική διαχείριση για να ικανοποιήσει µικρόνοες και εγωιστικές αντιλήψεις που τελικά ένα µόνο
αποτέλεσµα θα έχουν, δηλαδή να φορτωθούµε εµείς όλο το πρόβληµα για λογαριασµό της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Γερµανίας. Ας το καταλάβουµε αυτό και ας το καταλάβετε και εσείς.
Θέλετε να µας κάνετε Ουγγαρία, αλλά δεν έχουµε τη γεωγραφική θέση της Ουγγαρίας. Κάθε εγωιστική και ανόητη διαχείριση
στη µετωπική λογική «έξω από εµάς και ας πάνε όπου θέλουν»
έχει και θα έχει πάντα, νοµοτελειακά το ίδιο αποτέλεσµα να εγκλωβίζονται τελικά όλοι στην Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, να µετατρεπόµαστε σε αποθήκη ψυχών και να
διαχειριζόµαστε το πρόβληµα µε µεθόδους γραφειοκρατικού σαδισµού και επίδειξης µικροψυχίας που καταρρακώνει το κύρος
της χώρας. Ο κ. Κουρτς και ο κ. Όρµπαν θα χτυπάνε στην πλάτη
τον κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μητσοτάκης θα φορτώνει το πρόβληµα
στη Λέσβο και στα ακριτικά νησιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπουρνούς και για τη συνέπεια του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, προκειµένου να
τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου για
τον θάνατο του µεγάλου Έλληνα, του Μίκη Θεοδωράκη.
Ως πρώτη µου τοποθέτηση ως Υπουργός Υγείας θα ήθελα να
ενηµερώσω την ελληνική αντιπροσωπεία για κάτι που σχετίζεται
και µε την τροπολογία, για την πορεία των αναστολών, όπως
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι αυτήν τη στιγµή, όπως δροµολογούνται, ώστε να υπάρχει µια εικόνα ακριβώς πού βρισκόµαστε.
Πρώτα απ’ όλα, επειδή βασική προτεραιότητα της Κυβέρνη-
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σης, όπως µας λένε οι επιστήµονες για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας, είναι ο εµβολιασµός, λυπούµαι που και σήµερα
έχουµε συνανθρώπους µας οι οποίοι έχουν πεθάνει και συνανθρώπους µας οι οποίοι βρίσκονται διασωληνωµένοι. Και πραγµατικά, αυτό που πρέπει να ακούσουν οι συµπολίτες µας είναι
ότι οι διασωληνωµένοι αυτήν τη στιγµή σε ποσοστό πάνω από το
90% -προχθές 92%, χθες 91%, σήµερα 90%, έχουµε αποφασίσει
να δίνουµε αυτά τα στοιχεία κάθε µέρα, για να φαίνονται- είναι
µη εµβολιασµένοι.
Και πρέπει να συνυπολογίσετε σε αυτό, κύριοι συνάδελφοι το
εξής, ότι οι εµβολιασµένοι σε ποσοστά είµαστε στο 60% περίπου
του γενικού πληθυσµού, στο 66% του ενήλικου πληθυσµού και
κατά βάση στις µεγάλες ηλικίες είµαστε πολύ περισσότερο. Άρα
οι ευάλωτες οµάδες είναι εµβολιασµένες και αυτές προστατεύονται. Και αν κάποιος πιστεύει ότι τα εµβόλια δεν κάνουν κάτι
ή δεν έκαναν κάτι, θα έπρεπε η αναλογία στις ΜΕΘ να ήταν αντίστοιχη. Όταν έχουµε 60% εµβολιασµένους και σας λέει ο
Υπουργός Υγείας µε τα στοιχεία που έχουµε ότι το 90% στις
ΜΕΘ είναι από µη εµβολιασµένους, σηµαίνει ότι αυτό το 90%,
91%, 92% είναι από το υπόλοιπο ποσοστό και στο υπόλοιπο ποσοστό είναι κυρίως νέος κόσµος και είναι και τα παιδιά που κατά
βάση δεν προκαλούν νοσηλείες στις ΜΕΘ. Άρα είναι πολύ µεγαλύτερος ο κίνδυνος να νοσήσεις και να βρεθείς στη ΜΕΘ.
Και εδώ πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Όσοι αµφισβητούν τον
εµβολιασµό να δουν τα στοιχεία, να δουν ότι οι µεγάλες ηλικίες,
που εµβολιάζονται και θα ήταν οι ευάλωτες τώρα, είναι εκτός
ΜΕΘ ή είναι σε ποσοστό ΜΕΘ πολύ µικρότερο, κάτω από το
10%, και ότι πληθυσµός κατά βάση που βρίσκεται σε µια καλύτερη ηλικία και έχει επιλέξει να µην εµβολιαστεί στα ίδια ποσοστά, είναι αυτός που είναι στις κλίνες ΜΕΘ. Πιστεύω ότι όλοι οι
Βουλευτές εδώ πέρα πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι.
Τι γίνεται τώρα µε την αναστολή; Η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι
σε κάποιες κατηγορίες θα πρέπει ο εµβολιασµός να είναι υποχρεωτικός, υπό την έννοια ότι δεν θα µπορείς να βρίσκεσαι και
να παρέχεις τις υπηρεσίες. Διότι στη στάθµιση µεταξύ της ατοµικής επιλογής και της δηµόσιας υγείας έχουµε προκρίνει ότι
πρέπει να υπάρχει δηµόσια υγεία.
Είχε αποτέλεσµα η υποχρεωτικότητα; Είχε και θα το δείτε
τώρα από τα στοιχεία που θα σας πω. Διότι, πριν ξεκινήσει η υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού, µιλούσαµε για ποσοστά που
είναι διψήφια και πολύ παραπάνω στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
που ήταν ανεµβολίαστοι. Υπήρχε νοσοκοµείο συγκεκριµένο µε
35% εµβολιασµένους και σήµερα είναι στο 87% εµβολιασµένοι.
Και κάτω από τις καλύτερες προοπτικές θεωρούσαµε ότι, όταν
θα εφαρµοζόταν το µέτρο και είχε προετοιµαστεί η πολιτεία, το
Υπουργείο, θα είχαµε αναστολές άνω των δέκα χιλιάδων κόσµου.
Σήµερα σας ανακοινώνω µε τα µέχρι στιγµής στοιχεία -γιατί
υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, αλλά θεωρούµε ότι η διαφορά δεν θα είναι πολύ µεγαλύτερη- ότι έχουµε να κάνουµε για
έξι χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα αναστολές αυτήν τη στιγµή.
Είναι τα στοιχεία τα οποία µου δώσανε πριν έρθω εδώ πέρα.
Αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν προς τα πάνω, γιατί επεξεργάζονται τα νοσοκοµεία αυτήν τη στιγµή άτοµα τα οποία έχουν ζητήσει
αναρρωτικές άδειες ή υπάρχουν άτοµα που βρίσκονται σε αναρρωτικές άδειες ή για κάποιους λόγους τεχνικούς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα έχουµε ένα ποσοστό που µας δίνει
τη δυνατότητα σε µεγάλο βαθµό να διαχειριστούµε την κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και µε την τροπολογία την
οποία θα σας παρουσιάσω. Παράλληλα στο ΕΚΑΒ έχει γύρω στα
πεντακόσια άτοµα σε αναστολή, εκ των οποίων τα τετρακόσια
είναι πληρώµατος σε ένα σύνολο κόσµου τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων το οποίο απασχολεί.
Ενώ, λοιπόν, µέχρι τώρα η κατεύθυνση ήταν ότι αυτός ο κόσµος που δεν έχει εµβολιαστεί θα επέστρεφε στην εργασία του
όταν θα ολοκλήρωνε τον εµβολιασµό του και θα περνούσαν δεκατέσσερις µέρες, επειδή ακριβώς είχαµε δώσει τη δυνατότητα
όσοι µέχρι τις 31 Αυγούστου έκαναν το πρώτο εµβόλιο να παρέµεναν στο σύστηµα, µε δήλωση την οποία έκανα χθες και θα
έχετε πληροφορηθεί και µε την τροπολογία που θα έρθει την
άλλη εβδοµάδα θα δώσουµε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους
ανθρώπους τώρα οι οποίοι δεν έχουν εµβολιαστεί µε το που θα
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µπούνε στην εµβολιαστική διαδικασία, µε το που θα κάνουν δηλαδή το πρώτο εµβόλιο, να µπορέσουν να µπουν στο σύστηµα.
Ήδη λαµβάνω στοιχεία ότι για 1 και 2 Σεπτεµβρίου υπάρχει κόσµος ο οποίος έχει πάει και έχει δηλώσει να εµβολιαστεί, πράγµα
που σηµαίνει ότι έχει επηρεαστεί σε ένα βαθµό από αυτό που
άκουσε, γιατί θα µου φαινόταν παράλογο κάποιος να έβαζε να
εµβολιαστεί στην 1η του µηνός που ξεκινούσε η αναστολή.
Αυτό το κάνουµε ακριβώς διότι εµείς σεβόµαστε όλους τους
εργαζόµενους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας που τον στήριξαν. Δεν
υπάρχει καµµία αντιπαράθεση µαζί τους. Μάλιστα, τον ενηµέρωσα τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ χθες που ζήτησε συνάντηση
ότι την επόµενη εβδοµάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται θα τον δω,
γιατί θέλω να βλέπω τους ανθρώπους και να τους εξηγώ αυτά
τα οποία κάνουµε και τους εργαζόµενους, ώστε να ξέρουν ποιες
είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης και να µην αιφνιδιάζονται, να
γνωρίζουν και να τους εξηγούµε κάθε πράγµα το οποίο θα γίνει.
Παράλληλα, πήραµε αυτήν την πρωτοβουλία, ώστε και σήµερα
οι άνθρωποι που κλείνουν εµβολιασµό, θα ξέρουν ότι µόλις ψηφιστεί η τροπολογία που θα έρθει την επόµενη εβδοµάδα, µπορούν να ξαναµπούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Επειδή παρακολουθούσα ότι υπήρξαν κάποιες αναφορές για
δυσλειτουργίες οι οποίες παρουσιάστηκαν και προσπάθησα και
ήρθα σε επαφή µε όλες τις ΥΠΕ, για να δω πού υπάρχει πρόβληµα, προβλήµατα παρατηρούνται σε κάποια νοσοκοµεία. Είναι
πολύ λιγότερος ο αριθµός των ιατρών οι οποίοι έχουν βγει σε
αναστολή. Τα κενά καλύπτονται αυτήν τη στιγµή µε εσωτερικές
µεταθέσεις και θα καλυφθούν -και γι’ αυτό έπρεπε να ψηφιστεί
σήµερα η τροπολογία- και µε τις διαδικασίες τις οποίες θα ορίσει
η τροπολογία.
Επίσης, ενηµερώθηκα, επειδή είδα ότι έγινε διαµαρτυρία και
βλέπω ότι έχουν θέσει πολλοί θέµα, για τις δεκαοκτώ κλίνες ΜΕΘ
του «Παπανικολάου». Θέλω να σας ενηµερώσω και σε αυτό ότι
οι συγκεκριµένες δεκαοκτώ κλίνες ΜΕΘ λειτούργησαν, όταν
χρειάστηκαν µε το υπάρχον προσωπικό. Δεν λειτούργησαν µε
παραπάνω προσωπικό. Αυτήν τη στιγµή δεν βρίσκονται σε λειτουργία -µίλησα απευθείας µε τον διοικητή της ΥΠΕ-, διότι δεν
υπάρχει αναµονή στη Θεσσαλονίκη και µε το υπάρχον προσωπικό µπορούν να λειτουργήσουν όποτε τις χρειαστούν. Ζήτησα
από τον ίδιο τον ΥΠΕάρχη να κάνει το σχέδιο να λειτουργήσουν
και η έγκριση της προκήρυξης για τις συγκεκριµένες κλίνες ΜΕΘ
-αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και γενικότερα η έγκριση για τις προσλήψεις- θα έχει υπογραφεί από τον Υπουργό,
από εµένα, την επόµενη εβδοµάδα. Οπότε και στο θέµα των
προσλήψεων για τις συγκεκριµένες ΜΕΘ θα δοθεί άµεση λύση,
αλλά και τώρα αυτές τις ΜΕΘ οποτεδήποτε τις χρειαστούµε, µε
το υπάρχον προσωπικό και µε αλλαγές µπορούν να λειτουργήσουν.
Θέλησα να ερευνήσω πάλι, επειδή ακούστηκαν διάφορα και
πιστεύω ότι πρέπει να ενηµερώνεται η εθνική αντιπροσωπεία.
Λόγου χάρη, είχε ακουστεί ένα περιστατικό, ότι υπήρχε νοσηλεύτρια που είπε στην κόρη ογκολογικού ασθενή «αν δεν έχεις εµβολιαστεί, και εσύ σε τρία χρόνια θα βρίσκεσαι εδώ». Ψάξαµε το
περιστατικό. Δεν υπάρχει. Επίσης, και σε κάποια περιστατικά που
είπαν ότι γίνανε παραιτήσεις, παραιτήσεις δεν έχουν κατατεθεί.
Πάµε τώρα σε όλο αυτό το πλαίσιο να δούµε τι ορίζει η τροπολογία, γιατί άκουσα κιόλας ότι στην πρώτη τροπολογία που
φέρνω, πάµε για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και αναφέρονται
στις θέσεις, που, ναι, τις έχω εκφράσει, δηλαδή ότι προφανώς
πρέπει να υπάρχουν συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Και αν αυτές αποφασιστεί να γίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο,
προφανώς θα γίνουν µε διαδικασίες που θα έρθουν εδώ και θα
συζητήσουµε σε νοµοσχέδιο.
Είναι, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο αυτό το πράγµα; Όχι, κύριοι
συνάδελφοι. Εδώ πέρα κάνετε το µεγάλο λάθος κατά την άποψή
µου -άλλο να διαφωνείτε µε το πλαίσιο της αναστολής που έχετε
πει- να βάζετε ονοµαστική ψηφοφορία. Γιατί; Γιατί αν αυτό δεν
ψηφιστεί, µε την απόφαση της Κυβέρνησης που έχει πάρει και
θέλει να βάλει τις αναστολές θα υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας
του ΕΣΥ.
Τι ορίζει αυτή η τροπολογία; Πέρα από τις παρατάσεις, που
δεν θα πω, γιατί τις ξέρετε. Είναι οι παρατάσεις που µπαίνουν
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συνεχώς. Δίνει τη δυνατότητα µετακινήσεων, δίνει τη δυνατότητα
πρόσληψης προσωπικού για τρεις µήνες που θα καλύψει τις θέσεις του προσωπικού το οποίο έχει µπει σε αναστολή. Και αυτό
το οποίο σας έχει δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη ένσταση είναι ότι
δίνει τη δυνατότητα να δίνονται παροχές και υπηρεσίες σε ιδιώτες για τρίµηνο, για όσο διαρκεί η συγκεκριµένη διαδικασία και
ότι αυτές µπορεί να είναι σε επίπεδο υπηρεσιών προσωπικού,
µπορεί να είναι σε επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στα νούµερα που είδατε που έχουν βγει και
ενδεχοµένως θα πρέπει να γίνουν διαγνωστικές εξετάσεις εκτός
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Και δίνει τη δυνατότητα στο
ΕΚΑΒ, αν υπάρξει πρόβληµα, να µπορούν να γίνονται διακοµιδές
µε ιδιωτικά ασθενοφόρα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι για τρεις
µήνες. Και εγώ σας κοιτώ στα µάτια και θέλω να είµαι ειλικρινής,
διότι αυτό το οποίο σας λέω, επειδή κατά βάση έχω υπάρξει Βουλευτής και έχω δει πολλές φορές να αιφνιδιάζεται ο Βουλευτής,
πρόθεσή µου είναι να µην αιφνιδιάζω την Αντιπολίτευση.
Πράγµατι, λοιπόν, θα µπορούσαµε να συζητήσουµε οποιεσδήποτε συµπράξεις. Και επειδή ακούω τι λένε «αυτές είναι οι θέσεις
µου», είναι οι θέσεις µου και έχω εκφράσει βέβαια -κυβερνητική
πολιτική θα υλοποιήσω- ότι πρέπει να υπάρχουν συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Εάν, λοιπόν, αυτό αποφασιστεί να
προχωρήσει, να γίνει και να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις που θέλουµε, θα είναι ένα νοµοσχέδιο που θα το συζητήσουµε. Αυτό
όµως είναι κάτι άλλο. Είναι η κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών που υπάρχουν για ένα τρίµηνο µε δυνατότητα παράτασης,
ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει η αναστολή και µέχρι να ολοκληρωθεί η αναστολή.
Παράλληλα, ακριβώς για να µην αιφνιδιάζουµε, όπως στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και σε όλες τις χώρες που έχουν να κάνουν µε τις µονάδες υπάρχει η αναστολή, αντιστοίχως και ιδιώτες
ιατροί που δεν επιθυµούν να εµβολιαστούν δεν µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικές κλινικές και εξετάζεται
τώρα και θα έρθει, όταν είναι έτοιµο, και ποιες ακριβώς συνέπειες θα υπάρχουν στους ιδιώτες γιατρούς ως προς γενικότερα
την άσκηση του επαγγέλµατός τους όσο δεν εµβολιάζονται, πάλι
όχι µε διάθεση τιµωρητικού χαρακτήρα. Δεν µπορεί ένας γιατρός
ανεµβολίαστος να µπαίνει να χειρουργήσει ένα άτοµο. Δεν µπορεί ένας ανεµβολίαστος γιατρός να µπαίνει να βλέπει και έναν
ασθενή. Διότι, όπως σας έδειξα από τα πρώτα στοιχεία που
έχουµε, άνω του 90% στις ΜΕΘ ανεµβολίαστο κόσµο, θέλουµε
να προστατεύσουµε τον άνθρωπο που θα λαµβάνει υπηρεσία
από έναν γιατρό που κατά την εκτίµηση της επιστήµης δεν δείχνει την ευαισθησία την οποία πρέπει και ορίζει η επιστηµονική
κοινότητα ώστε να έχει εµβολιαστεί. Και έχει δικαίωµα να θέσει
τον εαυτό του σε κίνδυνο, η υπηρεσία όµως που κάνει είναι τέτοιας φύσεως που δεν του επιτρέπει να θέσει τους άλλους σε
κίνδυνο.
Η συγκεκριµένη λοιπόν τροπολογία για ορισµένο χρόνο ορίζει
τα εργαλεία τα οποία θα έχει το ΕΣΥ προκειµένου να µπορεί να
λειτουργήσει. Το πλαίσιο των αναστολών πήγε λιγότερο από
αυτό το οποίο υπολόγιζε η πολιτεία. Θεωρούµε, λοιπόν, και µε
το κίνητρο που δώσαµε της δεύτερης ευκαιρίας στον κόσµο, αντί
να περιµένει ενάµιση µήνα αν εµβολιαστεί, µε το που εµβολιάζεται και θα ψηφιστεί την άλλη βδοµάδα να επανέρχεται στην εργασία του. Παράλληλα, επειδή αυτά τα ποσοστά µπορεί να είναι
µικρότερα στο σύνολο, αλλά υπάρχουν περιοχές που είναι περισσότεροι, υπάρχουν ειδικότητες που υπάρχουν, όπου χρειαστεί να γίνει χρήση προσωπικού, θα γίνει. Θέλαµε να ψηφιστεί
σήµερα για να ξεκινήσουν να γίνονται οι διαδικασίες και θεωρούµε και λέµε από εδώ πέρα ότι και µε το πλαίσιο της αναστολής και προστατεύεται η δηµόσια υγεία και δεν θα υπάρξει
πρόβληµα λειτουργίας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Έχει ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον
λόγο να πάρει ο κ. Πολάκης.
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο. Ελάτε στο Βήµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, δεν κάνατε καλό ξεκίνηµα στη
θητεία σας ως Υπουργός Υγείας. Όσο και αν προσπαθήσατε µε
γλυκανάλατες στατιστικές και µε ένα σχετικά ήπιο απολογητικό
ύφος να χρυσώσετε το χάπι, δεν χρυσώσατε κανένα χάπι. Απλά
δείξατε από την αρχή τις προθέσεις σας.
Κοιτάξτε, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα δεν µιλάµε εκτός πραγµατικότητας, µιλάµε µετά από ενάµιση χρόνο πανδηµία. Μιλάµε
µετά από δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιους νεκρούς. Μιλάµε µετά
από οκτώµισι χιλιάδες νεκρούς εκτός ΜΕΘ, όταν διπλασιάσαµε
τα κρεβάτια ΜΕΘ. Μιλάµε για τέταρτο κύµα προ των πυλών µε
µια µετάλλαξη που τα επιστηµονικά δεδοµένα από τις χώρες που
έχουν υψηλότερα ποσοστά εµβολιασµού από τη δική µας δείχνουν ότι δεν καλύπτεται.
Και δεν θέλω να γίνω µάντης κακών –µην κουνάτε τα χέρια
σας, επιστήµονες είµαστε- αλλά η επιδηµιολογική εικόνα την
οποία θα έχει η χώρα µας σε λίγο χρονικό διάστηµα θα προσοµοιάζει µε της χώρας-πρότυπο, του Ισραήλ, η οποία εχθές είχε
δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια κρούσµατα. Και σε αυτό το δεδοµένο
και αντί να ρίξετε όλο το βάρος της δουλειάς σας, της προσπάθειάς σας να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, εσείς σε µια
ιδεοληπτική εµµονή ότι για όλα θα µας σώσει το εµβόλιο βγάζετε
σε αναστολή τους υγειονοµικούς που δεν περισσεύει κανένας.
Πέσατε σε αντίφαση προηγουµένως, κύριε Πλεύρη. Το καταλάβατε; Είπατε ότι είναι πολύ καλά τα στοιχεία, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που υπολογίζαµε. Ξέρω ότι υπολογίζατε δώδεκα, δεκατρείς χιλιάδες. Έχουν βγει έξι χιλιάδες. Είµαστε µια
χαρά. Και από την άλλη µεριά, αν δεν την περάσουµε σήµερα
την τροπολογία, χαθήκαµε. Αυτό είπατε ακριβώς. Δεν είµαστε
κουφοί εδώ.
Ακούστε λοιπόν. Δεν θα σταθώ στα στοιχεία. Δεν περισσεύει
ούτε ένας. Δεν περισσεύει ούτε ένας. Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουµε
στηρίξει τον εµβολιασµό και έχουµε βάλει πλάτη στον εµβολιασµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εσείς; Εσείς;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μη µου κουνάτε το δάχτυλο. Μη µου
κουνάτε το δάχτυλο, γιατί θα σας θυµίσω τι σας έκανε προχθές
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο. Σεµνά και ταπεινά.
Πάµε παρακάτω. Όµως, το ότι επιβάλλετε κάποια πράγµατα
είναι άλλη µια απόδειξη της εργαλειοποίησης που έχετε κάνει µε
την πανδηµία. Και το εργαλειοποιείτε για να περάσετε πολιτικές
τις οποίες είχατε αποφασίσει και αυτήν τη στιγµή τις προχωράτε
σχεδόν όλες στο όνοµα της πανδηµίας και όχι για να πολεµήσετε
την πανδηµία, έτσι;
Στην αρχή, λοιπόν, της χρονιάς πέρυσι µοιράσατε κάποια δισεκατοµµύρια µε απευθείας αναθέσεις µε έναν σκανδαλώδη
τρόπο -οδηγήσαµε πολλές από αυτές στη δικαιοσύνη, της κ. Νικολάου για παράδειγµα- στο όνοµα της άµεσης προµήθειας µέτρων ατοµικής προστασίας. Μετά που καταθέσαµε τη µήνυση
δεν έχει αγοράσει ούτε κρεµοσάπουνο -έτσι;- ενώ κάθε βδοµάδα
πέταγε κατοσταριές και διακοσαριές χιλιάδες.
Κάνατε τη Βουλή να λειτουργεί υπό καθεστώς ειδικής και εκτάκτου ανάγκης και περάσαµε εν κρυπτώ και παραβύστω και µε τη
βοήθεια των «Πετσωµένων» ΜΜΕ τον πτωχευτικό νόµο, την κατάργηση του οκτάωρου, την κατάργηση της πληρωµής των υπερωριών και της υπερεργασίας, την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων, µια σειρά από νοµοσχέδια που δεν θα τολµούσατε
να το κάνετε.
Και σήµερα, κύριε Πλεύρη, ναι, αυτό κάνετε, όσο και αν το
χρυσώνετε. Δεν είναι προσωρινό, είναι µόνιµο, αλλά δεν θα είστε
µόνιµοι στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό δεν θα γίνει. Αυτό που είχατε
µέσα σας τόσα χρόνια οι νεοφιλελεύθεροι βρίσκετε αφορµή από
την πανδηµία και την εργαλειοποιείτε για να το κάνετε, δηλαδή
να νοικιάσω ιδιωτικά ασθενοφόρα για να κάνω τις δευτερογενείς
διακοµιδές ή και έκτακτες διακοµιδές.
Κύριε Πλεύρη, εγώ άνοιξα τη βάση της Σύρου, τη βάση του
Ακτίου και ενίσχυσα της Ρόδου. Αυτήν τη στιγµή µαθαίνω ότι του
Ακτίου πρακτικά είναι κλειστή, της Ρόδου είχε κλείσει για πάρα
πολλές µέρες και της Σύρου ανοιγοκλείνει. Γιατί δεν το ενισχύετε
και βγάζετε σε αναστολή τους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ, που
πολλοί είναι πληρώµατα απ’ ό,τι έµαθα, και θα κάνουν τις διακοµιδές τα ιδιωτικά ασθενοφόρα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και τρεις µήνες είναι αρκετοί για µπάζα και για αρπαχτή, κύριε
Πλεύρη. Είναι πολύ αρκετοί. Ή την άλλη σας ιδεοληψία, που σας
αποδείξαµε τότε µε το παράδειγµα του «Ευαγγελισµού». Δίνατε
στον ιδιώτη εργολάβο 4,5 εκατοµµύρια ευρώ και έπαιρναν οι γυναίκες 500 ευρώ τον µήνα. Και εµείς δώσαµε 2,5 εκατοµµύρια
ευρώ και οι γυναίκες έπαιρναν 700 και 800 ευρώ τον µήνα. Και
τώρα τους ξαναφέρνετε µε αφορµή αυτό. Μπορεί να πάρουν
υπηρεσίες.
Και κάνετε και κάτι άλλο, το είπε και η Θεανώ Φωτίου προηγουµένως. Εγώ θα το καταθέσω. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που
συµβαίνει αυτό. Εταιρεία σεκιούριτι «MY SERVICES», Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, παράρτηµα ΑΜΕΑ δυτικής Αθήνας. Η
εταιρεία σεκιούριτι, κύριοι συνάδελφοι, δίνει επτά νοσηλεύτριες
µε απευθείας ανάθεση από τον συντονιστή των υπηρεσιών του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στο παράρτηµα ΑΜΕΑ δυτικής
Αθήνας, επτά νοσηλεύτριες.
Τον σκληρό πυρήνα των υγειονοµικών υπηρεσιών τον δίνει, τον
επινοικιάζει ο πρόεδρος από εταιρεία που κάνει απεντοµώσεις,
µυοκτονίες και εταιρεία σεκιούριτι. Αυτά τα «τρωκτικά» ξαναβάζετε µέσα στα νοσοκοµεία στο όνοµα της πανδηµίας. Αυτό κάνετε.
Ή το άλλο, που θέλατε τόσα χρόνια. Σας βρήκε κι εσάς, όπως
ο µακαρίτης ο Σπανός που είχε βρει για εµάς, για να αγοράσουµε
εµείς, να κάνετε σε εµάς τις ιδιωτικές διαγνωστικές πράξεις των
νοσοκοµείων, τις βιοχηµικές, τις αιµατολογικές κ.τ.λ. γιατί –και
καλά- είµαστε πιο φτηνοί. Και τώρα, άµα έχετε πρόβληµα σε κάποιο τµήµα παραϊατρικό που δεν υπάρχουν παρασκευαστές,
γιατί θα έχουν βγει σε αναστολή, θα δώσω τη δουλειά έξω, ανοίγοντας, όχι κερκόπορτα, αλλά θύρα και τεράστια πύλη εισόδου,
για να µπουν οι ιδιώτες. Αυτό κάνετε, κύριε Πλεύρη, µε αυτή την
τροπολογία. Και γι’ αυτό σας λέµε να την πάρετε πίσω και ν’ αλλάξετε µυαλά στη διαχείριση της πανδηµίας.
Εγώ θα πω για άλλη µία φορά αυτό που είπα και στους προκατόχους σας. Πρώτον, φτιάξτε ΜΕΘ. Δεν µπορεί να σας καταγγέλλει η Γιάννα Αγγελοπούλου για τα δεκαοκτώ κρεβάτια. Δεν
µπορεί να στέλνουν επιστολή παραίτησης οι πέντε ειδικευµένοι
γιατροί του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, γιατί τους βάζετε να κάνουν
όλες τις διακοµιδές, οι οποίοι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στη
ΜΕΘ εκεί. Και το ξέρω αυτό από ίδια εµπειρία, γιατί παρακολουθώ µαζί τους έναν συγγενή µου που νοσηλεύετε αυτές τις
ηµέρες, πολύ βαριά από κορωνοϊό.
Δεύτερον, φέρτε τα φάρµακα, όπως τα έχουν φέρει κι άλλες
χώρες. Και επειδή χρησιµοποιήσατε νούµερα, θα σας πω το
εξής: Χτες το Ισραήλ είχε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια κρούσµατα
και σαράντα δύο θανάτους. Είχε επτακόσια πενήντα βαριά περιστατικά και το 53% ήταν διπλά εµβολιασµένοι. Εµείς είχαµε δύο
χιλιάδες οκτακόσια περιστατικά και το 10% των διασωληνωµένων
στις ΜΕΘ είναι διπλά εµβολιασµένοι. Δεν είναι µικρό ποσοστό,
κύριε Πλεύρη. Και θα µεγαλώσει. Και είχαµε, στα δύο χιλιάδες
οκτακόσια περιστατικά, τριάντα τρεις θανάτους. Πώς γίνεται η
διαφορά; Δεν οφείλεται µόνο στον εµβολιασµό. Οφείλεται στα
θεραπευτικά όπλα που χρησιµοποιείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με λίγα λόγια, φέρτε –χτες- τα αντισώµατα. Έχουµε φτάσει
τους δεκατρείς χιλιάδες επτακόσους πενήντα νεκρούς. Υπάρχει
ιδεοληψία απέναντι σε αυτό. Τα έχουν φέρει τόσες άλλες χώρες.
Τα χρησιµοποιούν και έχουν αποτέλεσµα. Φέρτε τα. Μην τα ποντάρετε όλα στο εµβόλιο. Ήδη βγήκε ο Μπουρλά και είπε ότι
υπάρχει η τελευταία µετάλλαξη, η «Mu», που δεν την πιάνει κανένα εµβόλιο. Θα καταστεί ενδηµικός ο κορωνοϊός. Αυτή είναι η
φυσική ιστορία. Μπορεί να κάνουµε κάθε χρόνο εµβόλιο οι ευπαθείς οµάδες. Όµως, επειδή πρέπει να γλιτώνουµε κάθε ανθρώπινη ζωή, φέρτε τα φάρµακα. Είναι αγωνιώδης η έκκληση που
κάνω. Μην συνεχίσετε την πολιτική των προκατόχων σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πολάκη.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης έχει ζητήσει τον λόγο για τη σχετική παρέµβαση ο κ. Μυλωνάκης. Μετά,
θα µιλήσει ο κ. Καµίνης από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής.
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Είπαµε να πάρει τον λόγο ένας ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Κύριε Μυλωνάκη, δεν θα µιλήσετε από το Βήµα. Θα µιλήσετε
από τη θέση σας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Θα πρέπει να βγάλω τη µάσκα. Δεν
µπορώ να µιλάω µε τη µάσκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν µπορώ να το
επιτρέψω αυτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ο κ. Πολάκης µίλησε από εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Πολάκης δεν
ήταν γραµµένος στον κατάλογο των οµιλητών. Δόθηκε συµπληρωµατική λίστα και µίλησε ως κανονικός οµιλητής. Δεν ξέρω αν
καταλάβατε. Και µάλιστα, δόθηκε ο λόγος και δεν θα πάρει άλλος τον λόγο.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή είστε στη µέση της διαδροµής, ελάτε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Διαφορετικά θα πρέπει να βγάλω
τη µάσκα. Δεν µπορώ να µιλήσω µε τη µάσκα. Ο κ. Πολάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Πολάκης ήταν
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κανονικός οµιλητής των επτά λεπτών. Εσείς –και όποιος άλλος- θα µιλήσετε για µία παρέµβαση
διευκρινιστική προς τον Υπουργό, όπως γίνεται στις διαδικασίες
τοποθετήσεων των Υπουργών επί τροπολογιών.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Θα είχαµε τελειώσει, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Το πρόβληµα µε τη µάσκα το ζούµε όλοι. Δεν µπορείς να µιλάς µε τη µάσκα. Δεν είµαστε εδώ µε τα φίµωτρα.
Κύριε Υπουργέ, το πρωί έθιξα το θέµα του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» και των δεκαοκτώ κρεβατιών της ΜΕΘ που είχε
κάνει δωρεά η επιτροπή «Ελλάδα 2021». Δεν περίµενα αυτή την
απάντηση. Περίµενα µία καθαρή απάντηση. Το ότι λειτούργησε
και ότι µπαίνουν οι γιατροί από αλλού και αν χρειαστεί λειτουργεί, όλα αυτά είναι παραµύθια της Χαλιµάς.
Έχει προσληφθεί το προσωπικό, δέκα γιατροί και σαράντα νοσηλευτές γι’ αυτήν ακριβώς τη ΜΕΘ; Εκτός κι αν θέλετε να µας
πείτε ότι η ΜΕΘ είναι σε επιστράτευση. Έχουµε, λοιπόν, την αποθήκη επιστράτευσης και όταν χρειαστεί τη βγάζουµε. Δεν είναι
έτσι τα πράγµατα.
Να πείτε στους γιατρούς, σε αυτούς τους τηλε-µαϊντανούς ότι
βγαίνουν κάθε πρωί και καρδιοχτυπούν τον κόσµο. Αυτό είναι
ένα θέµα, το οποίο έχει σιχαθεί ο κόσµος. Οι πιο πολλοί δεν εµβολιάζονται εξαιτίας αυτών. Κάθε µέρα από το πρωί µέχρι το
βράδυ λένε: «Κάντε εµβόλιο, αλλιώς θα πεθάνετε». Φέρνουν νεκροφόρες. Δεν µπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Από τη µία είναι
κλειστές οι ΜΕΘ και από την άλλη κοντεύουν να γεµίσουν. Τι
είναι αυτά τα παραµύθια; Να σοβαρευτούµε.
Δεύτερον, δώσατε το στίγµα καθαρά της ιδιωτικοποίησης του
ΕΣΥ. Είπατε ακριβώς ότι όταν είναι ώριµο θα έρθει να συζητηθεί
εδώ η σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Άρα, λοιπόν,
αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγµή και λέτε είναι ότι µπορεί να
προσληφθεί προσωπικό. Τι είδους προσωπικό θα προσληφθεί
για τρεις µήνες, κύριε Υπουργέ; Όταν θα χρειαστεί να προσλάβετε προσωπικό, τι προσωπικό θα προσλάβετε; Θα είναι γυναικολόγοι; Θα είναι ορθοπεδικοί; Θα είναι οφθαλµίατροι; Θα βρούµε εντατικολόγους; Θα βρούµε πνευµονολόγους; Τι θα πάµε στις
κλινικές;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Θ’ αντικατασταθούν αυτοί που θα λείπουν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Το θέµα είναι µε ποιους.
Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνετε είναι οι ειδικότητες. Καταλαβαίνετε τις ειδικότητες; Αν, δηλαδή, φύγουν οι πιλότοι, µπορεί
να πάει ο κ. Μπουκώρος να κάνει τον πιλότο; Πλάκα µου κάνετε;
Κύριε Πλεύρη, είστε σοβαρός άνθρωπος. Νοµίζω ότι έχετε
όλα τα εχέγγυα. Σας έβαλαν εκεί για να αναχαιτίσετε. Το θέµα
µε το προσωπικό πρέπει να το δούµε.
Το σκεπτικό ότι το ΕΣΥ θα ιδιωτικοποιηθεί, ξεχάστε το. Αφήστε
το. Ιδιωτικά ασθενοφόρα. Ιδιωτικές κλινικές για να στέλνουµε τον
κόσµο. Να τα δισεκατοµµύρια για τα έξοδα. Έχουµε το ΕΣΥ. Να
το φτιάξουµε. Να φτιάξουµε την πρωτοβάθµια υγεία, τη δευτεροβάθµια περίθαλψη και να προχωρήσουµε.
Η Ελληνική Λύση καταψηφίζει την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μυλωνάκη.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω κι
εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κυρία συνάδελφε. Με συγχωρείτε, ζητήθηκε και είπα ένας ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα. Για εσάς ήταν ο κ. Πολάκης, µε άνεση χρόνου.
Διαφορετικά, θα έχουµε γενίκευση της συζήτησης.
Επίσης, έχουµε ορίσει συγκεκριµένη ώρα για την ονοµαστική
ψηφοφορία. Εσείς την έχετε ζητήσει.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο, για τρία λεπτά κι εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Θα χρειαστώ πολύ λιγότερο χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θ’ απόσχουµε από την ψηφοφορία, γιατί γνωρίζετε ότι
έχουµε θέσει θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων. Έχουµε ζητήσει σύγκληση της Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής, γιατί παρατηρούµε ότι στο θέµα των τροπολογιών υπάρχει µία συνεχής
κατάχρηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Σήµερα, µάλιστα,
καλούµαστε να ψηφίσουµε και τροπολογία του Υπουργείου
Αθλητισµού, η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα. Αυτό δεν µπορεί
να συνεχιστεί.
Οπότε εµείς θ’ απόσχουµε από την ψηφοφορία και για τις
τρεις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μόνο για την ενηµέρωσή σας, κύριε Καµίνη, πρέπει να πω ότι η τροπολογία ήταν εµπρόθεσµη. Κατετέθη χθες το βράδυ. Έχω την εντύπωση -έχουµε
εµπειρία όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο- ότι δεν είναι µικρός ο χρόνος, να έχει κάποιος είκοσι τέσσερις ώρες να µελετήσει. Μάλιστα, δεν κάνει να πάρω τον λόγο επί της τροπολογίας, αλλά είµαι
και εγώ Βουλευτής και τη διάβασα και τα περισσότερα πράγµατα
είναι παρατάσεις επιβεβαιωµένων πραγµάτων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Δεν ήταν αυτή η ένστασή µου για το
θέµα του χρόνου. Το θέµα ήταν ότι υπάρχουν τροπολογίες πλέον
οι οποίες αποτελούν ολόκληρα νοµοσχέδια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Θέλω να απαντήσω στον κ. Καµίνη για την
παρατήρηση που έκανε. Να σηµειώσω ότι η Κυβέρνηση κατέθεσε πράγµατι τέσσερις τροπολογίες σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Και
οι τέσσερις τροπολογίες είναι εµπρόθεσµες. Ήρθε το ΚΙΝΑΛ και
κατέθεσε µία, εσείς όµως την καταθέσατε εκπρόθεσµη. Άρα, η
Κυβέρνηση έχει ορθά εφαρµόσει τον Κανονισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρθηκα στο
εµπρόθεσµο. Είπα κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, µιλήσατε για την
τελευταία στιγµή, τροπολογία µε επτά άρθρα, µεγάλη τροπολογία και πότε να προλάβουµε. Από αυτό βγαίνει µια εξήγηση. Εν
πάση περιπτώσει, µην διαφωνούµε.
Κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Για να µην αφήνουµε περιθώρια παρερµηνειών, στο ΚΚΕ, όπως είναι γνωστό, αντιµετωπίζουµε το
εµβόλιο ως λαϊκό δικαίωµα και ανάγκη. Είµαστε υπέρ του µαζικού ασφαλούς εµβολιασµού και το έχουµε αποδείξει στην πράξη
και το διεκδικούµε. Το διεκδικούµε βέβαια ενταγµένο στην πάλη
και τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν συστήµατος υγείας χωρίς καµµία επιχειρηµατική δράση.
Κάτι τέτοιο αν θέλετε, τόσο θα εξασφάλιζε την προστασία της
υγείας του λαού, αλλά και θα αφόπλιζε και την Κυβέρνηση από
ένα βολικό επιχείρηµα που αξιοποιεί όλο αυτό το διάστηµα της
αντιπαράθεσης µεταξύ εµβολιασµένων και ανεµβολίαστων.
Θέλουµε, όµως, να ρωτήσουµε τον κύριο Υπουργό τα εξής. Τα
συγκεκριµένα µέτρα που παίρνετε σήµερα είναι πραγµατικά
έκτακτα λόγω των αναστολών των υγειονοµικών, όταν δεν έχει
αντιµετωπιστεί όλο αυτό το διάστηµα η υποστελέχωση των δηµόσιων µονάδων υγείας; Είναι πρώτη φορά που λειτουργεί αυτή
η βιοµηχανία µετακινήσεων, µε τις οποίες µισοκλείνετε µια τρύπα, ανοίγοντας άλλες; Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά. Υπάρχουν
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πάρα πολλά τέτοια παραδείγµατα.
Η τακτική των προσλήψεων του επικουρικού προσωπικού, που
αντικαθιστά συµβάσεις άλλων που λήγουν, χωρίς να αντιµετωπίζουν τα κενά στο νοσοκοµείο, είναι καινούργιο έκτακτο µέτρο,
που προτάσσεται λόγω των αναστολών; Εµείς ρωτάµε: Πόσα
ήταν πριν τα κενά σε οδηγούς και πληρώµατα του ΕΚΑΒ, σε όλη
τη διάρκεια της πανδηµίας αλλά και πριν από αυτή;
Η παράταση για την πρόβλεψη απασχόλησης ιδιωτών σε δηµόσιες µονάδες υγείας, εθελοντών, συνταξιούχων κ.λπ., µε προφανή αρνητικά αποτελέσµατα στη λειτουργία των τµηµάτων
κλινικών, µπορεί σε τρεις µήνες να αντιµετωπίσει την έλλειψη
που έχουν οι καθ’ όλα καταρτισµένοι κατά τα άλλα επιστήµονες
στην ενιαία λειτουργία των συνθηκών ενός τµήµατος µιας κλινικής, που εκ των πραγµάτων µπορεί να έχουν, για παράδειγµα οι
συνταξιούχοι και λόγω της ηλικίας τους;
Είναι καινούργιο και έκτακτο µέτρο η εκχώρηση στον ιδιωτικό
επιχειρηµατικό τοµέα εργασιών των δηµόσιων νοσοκοµείων, που
τώρα γίνεται σε ευρύτερη κλίµακα, όµως δυστυχώς αξιοποιείται
κατά κόρον µε συνεργεία κ.λπ.;
Πάει πολύ να παριστάνει σήµερα η Κυβέρνηση τον υπερασπιστή της δηµόσιας υγείας. Η έκθεση του λαού στον ιό, η αύξηση
των κρουσµάτων και οι νοσηλείες έγιναν εξαιτίας των ανεµβολίαστων υγειονοµικών ή λόγω των πρωτοκόλλων «λάστιχο», µε
τα οποία και φέτος λειτούργησε η βιοµηχανία του τουρισµού,
όπως και πέρυσι, µε τον Πρωθυπουργό από τη Σαντορίνη να υπερασπίζεται τότε τελικά τη δηµόσια υγεία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κοµνηνάκα.
Κύριε Υπουργέ Υγείας, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα και εγώ τον
λόγο. Η Νέα Δηµοκρατία δεν θα µιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν σας είδα, κύριε
Μπουκώρο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Υποτίθεται ότι η διαδικασία µε τις
τροπολογίες είναι στην ευχέρειά µας, προκειµένου να δίνει κάποιες απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα ο κύριος Υπουργός. Γι’ αυτό και η τοποθέτηση είναι σύντοµη, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ άκουσα µια πανσπερµία απόψεων από ορισµένα κόµµατα,
εκφρασµένη µε τρόπο τρικυµιώδη µάλιστα, για ένα πολύ συγκεκριµένο ερώτηµα. Κάποιοι υγειονοµικοί είναι σε αναστολή εξαιτίας της υποχρεωτικότητας του εµβολίου και πραγµατικά από τα
κόµµατα δεν κατάλαβα τι λένε. Θα αντικατασταθούν προσωρινά
αυτοί οι υγειονοµικοί, ώστε να δουλεύει εύρυθµα το σύστηµα
υγείας ή θα επιστρέψουν στο σύστηµα υγείας χωρίς να έχουν
µπει καν στη διαδικασία του εµβολιασµού;
Ακούµε εδώ από κόµµατα που θέλουν να εµφανίζονται σοβαρά
και πως είναι κάτοχοι της µίας και µοναδικής αλήθειας, ερωτήσεις όπως «ποιες ειδικότητες θα προσλάβετε», «τι θα είναι το
ένα», «πώς θα γίνει το άλλο», αντί να τοποθετηθούν σαφώς. Υποστηρίζουν την αναπλήρωση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
όπως η τροπολογία σαφώς ορίζει;
Γιατί δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν, αν δεν υποστηρίζουν την
αναπλήρωση αυτή. Είτε προτείνουν να επιστρέψουν οι υγειονοµικοί χωρίς καµµία διαδικασία εµβολιασµού είτε το ΕΣΥ να µείνει,
εν όψει του φθινοπώρου, µε αυτά τα έξι χιλιάδες κενά. Άλλο
πράγµα δεν υπάρχει. Ένα και ένα κάνουν δύο! Δεν µπορεί να
κάνει έντεκα ούτε εκατόν έντεκα, όπως µας βολεύει!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ και
ζητώ συγγνώµη γιατί δεν σας είδα για να σας δώσω τον λόγο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα, απάντησα και για τις κλίνες ΜΕΘ
του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου». Είπα συγκεκριµένα ότι οι δεκαοκτώ ΜΕΘ που δώρισε η επιτροπή «Ελλάδα 2021», το Φεβρουάριο του 2021, λειτούργησαν µε το υπάρχον προσωπικό, µε
µετακινήσεις που έγιναν. Αν χρειαστεί, θα ξαναλειτουργήσουν
µε το υπάρχον προσωπικό -και έχουµε µιλήσει- αλλά παράλληλα,
επειδή το έθεσε ο κ. Μυλωνάκης, την επόµενη βδοµάδα εγκρί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νεται η προκήρυξη των συγκεκριµένων θέσεων για να λειτουργούν πλέον κανονικά, δηλαδή να µη χρειάζεται να λειτουργούν
µε το υπάρχον προσωπικό, αλλά να λειτουργούν µε το προσωπικό που θα ορίζεται. Άρα και µπορούν να λειτουργήσουν και λειτουργικές είναι και θα υπάρξει και το προσωπικό, ώστε να µην
χρειαστεί να γίνουν µετακινήσεις.
Με το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχουµε µια τελείως διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Εσείς θεωρείτε ότι όλα πρέπει
να έχουν έναν σκληρό πυρήνα δηµοσίου. Εµείς θεωρούµε ότι
προφανώς υπάρχουν και δυνατότητες συµπράξεων και µε τον
ιδιωτικό τοµέα. Αυτό το οποίο σας λέµε, όµως, είναι ότι η συγκεκριµένη τροπολογία δεν έχει σχέση µε αυτό. Πολύ σωστά είπε ο
Χρήστος Μπουκώρος ότι και να διαφωνείτε µε το µέτρο, το µέτρο εφαρµόζεται. Εµείς ρωτάµε όσο διαρκεί αυτό το µέτρο -και
λέµε για τρεις µήνες- να το στελεχώσουµε ή όχι, να δίνουµε υπηρεσίες ή όχι;
Κύριε Μυλωνάκη, προφανώς γιατροί υπάρχουν και στον ιδιωτικό τοµέα, γιατί λέτε πού θα βρούµε; Αν είναι ένας καρδιολόγος
που δεν θέλει να κάνει το εµβόλιο, ένας καρδιολόγος από τον
ιδιωτικό τοµέα, που έχει εµβολιαστεί, θα έρθει.
Ξεκαθαρίζουµε κάτι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα σε ποια
φάση χειροκροτήσατε τον κ. Πολάκη. Δεν µπορεί να είναι δύο οι
τάσεις. Είστε ξεκάθαρα και αναφανδόν υπέρ του εµβολιασµού;
Άρα, δεν µπορείτε να χειροκροτείτε, όταν από αυτό εδώ το Βήµα
ο κ. Πολάκης µιλάει για ιδεοληψία εµβολιασµού, ενώ εγώ δίνω
συγκεκριµένα στοιχεία ότι το 90% των ανθρώπων που είναι στις
ΜΕΘ προέρχονται από το 40% των ανθρώπων που δεν έχουν εµβολιαστεί και το 7%, 8%, 9% σήµερα είναι από τους εµβολιασµένους, δηλαδή από το 60% του κόσµου που έχει εµβολιαστεί, το
66% του ενήλικου πληθυσµού.
Αυτό θα έπρεπε να µας βρίσκει όλους σύµφωνους εδώ και να
ερχόµαστε να λέµε ότι αυτή είναι η απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα των εµβολίων. Και εσείς επιλέξατε οµιλητή από
αυτό εδώ το Βήµα για να έρθει να απαντήσει στον Υπουργό
Υγείας, σε θέµα που έχει σχέση µε τον εµβολιασµό και τις αναστολές, έναν υγειονοµικό που δεν θέλει να εµβολιαστεί.
Και τον χειροκροτήσατε, όταν σας έλεγε, από αυτό εδώ το
Βήµα, ότι δεν είναι ορθό αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, ότι
απόδειξη της ανάγκης του εµβολιασµού είναι ότι το 92% των συνανθρώπων µας, που πονάµε που είναι στις ΜΕΘ -και µιλάτε σε
έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί σε ΜΕΘ διασωληνωµένος και
µπορώ να καταλάβω τον πόνο που έχουν οι οικογένειες εκείείναι ανεµβολίαστοι.
Αντί, λοιπόν, να υπάρχει ένα σαφές µήνυµα ότι, αν είχαµε όλοι
εµβολιαστεί, θα είχε σωθεί κόσµος, θα είχαν σωθεί ζωές, έρχεστε
εδώ και τον χειροκροτείτε; Και τι άλλο σας είπε; Σας είπε αντιεπιστηµονικά πράγµατα, ότι οι µεταλλάξεις πια δεν πιάνονται από
τα εµβόλια. Το λέει ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.
Δείτε όλες τις µελέτες. Και το Ισραήλ, στο οποίο αναφέρθηκε,
είναι η απόδειξη. Με δέκα έξι χιλιάδες κρούσµατα έχει πάρα
πολύ λίγες νοσηλείες αναλογικά. Είναι η απόδειξη ότι τα εµβόλια
λειτουργούν.
Και, ναι, αν υπάρξουν εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες κατακρίνονται από πολλούς, φυσικά όλα θα ενταχθούν στο σύστηµα. Όµως, αυτό δεν αντικαθιστά τον εµβολιασµό.
Και ξέρετε τι µου κάνει περισσότερο εντύπωση; Κάποιοι καλούν το Υπουργείο Υγείας και την ελληνική Κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει φάρµακα, τα οποία δεν έχουν πάρει τις εγκριτικές
διαδικασίες και είναι οι ίδιοι που εκφράζουν ανησυχίες για το αν
τα εµβόλια, τα οποία έχουν περάσει όλες τις κλινικές φάσεις -να
το πούµε αυτό για να µη λέγονται ανακρίβειες-, έχουν τις εγκρίσεις, έχουν δοκιµαστεί τα εµβόλια τα συγκεκριµένα περισσότερα
από όλα λόγω του κόσµου του οποίου τα έχει κάνει και έχουµε
δει ποιες είναι οι όποιες επιπλοκές, που είναι πολύ µικρότερες
από το αν ένας ασθενής υγιέστατος περάσει τη νόσο. Σε αυτές
τις τρεις µέρες προσπαθούσα να ενηµερωθώ και σε αυτά τα θέµατα. Και ο πιο υγιής άνθρωπος που θα περάσει τη νόσο σε πιθανότητες έχει πολύ περισσότερα να πάθει κάτι από ότι αν έχει
εµβολιαστεί.
Καλούµε, λοιπόν, όλο τον κόσµο να εµβολιαστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ
επιλέγει σε αυτό το θέµα να απαντήσει ένας υγειονοµικός…
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Και να είµαστε ξεκάθαροι, γιατί σας το είπα: Όσο µπορώ δεν
θα αιφνιδιάσω. Και αυτή η τροπολογία ήρθε χθες και η τροπολογία που αποφασίσαµε και δίνουµε κίνητρο στους υγειονοµικούς να εµβολιαστούν και να µη µείνουν σαράντα ηµέρες εκτός
συστήµατος, θα µπορούσε να έρθει σήµερα, αλλά θέλαµε να τη
δείτε, να κατατεθεί και να έρθει λίγο αργότερα και έτσι θα προσπαθήσω να φέρνω τις τροπολογίες.
Όµως, να ξέρετε και να το πούµε ξεκάθαρα: Ο κ. Πολάκης
είναι υγειονοµικός, έχει υποστεί τις κυρώσεις γιατί δεν µπορεί
αυτήν τη στιγµή να βρίσκεται σε κλινική. Αυτή είναι η κύρωση.
Θα υπάρξουν και άλλες κυρώσεις, όχι τιµωρητικές. Είναι στο
πλαίσιο της δηµόσιας υγείας. Όταν έχεις επιλέξει δίνοντας τον
όρκο του Ιπποκράτη να πηγαίνεις σε κόσµο και να του παρέχεις
θεραπεία, το µείζον της δηµόσιας υγείας είναι να µη γίνεις εσύ
ο παράγοντας που θα νοσήσει. Στη ζυγαριά, λοιπόν, «δηµόσια
υγεία και ατοµική επιλογή», ναι, όταν επιλέγεις να είσαι υγειονοµικός, θα πρέπει να ξέρεις ότι προέχει η δηµόσια υγεία.
Καταλαβαίνω τον κ. Πολάκη ότι την επόµενη εβδοµάδα µε τις
κυρώσεις που θα ψηφιστούν θα έχει επιπλέον κυρώσεις. Δεν θα
υπάρχει εξαίρεση για Βουλευτές. Όσοι γιατροί, όσοι υγειονοµικοί δεν εµβολιάζονται δεν µπορούν να είναι στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, δεν µπορούν να κάνουν πράξη σε ιδιωτικές κλινικές. Εάν
εµβολιαστούν, στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας τους δίνουµε αµέσως
τη δυνατότητα να επανέλθουν, δείχνοντας ότι εµείς σεβόµαστε
όλο τον κόσµο, αλλά προασπιζόµαστε τη δηµόσια υγεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Υπουργό.
Θέλω να πω, επειδή ήρθε η ώρα της ονοµαστικής ψηφοφορίας
και έχουµε ακόµα τρεις Βουλευτές που ανυπόµονα παρακολουθούν ώρες τη διαδικασία, παρακάλεσα τον Υπουργό να παραιτηθεί της δευτερολογίας του για να διευκολύνουµε και θα παρακαλέσω όλους να τηρήσουν τον χρόνο.
Ορίστε, κυρία Πούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιφάσκετε. Πράγµατι, στην πρωτοµιλία σας
είπατε ότι µόνο έξι χιλιάδες τετρακόσιες είναι αυτήν τη στιγµή οι
αναστολές εργασίας και ότι µπορούµε να τις καλύψουµε µε τις
εσωτερικές µετακινήσεις. Αυτό είπατε στην πρωτοµιλία σας.
Αυτό είπατε.
Εγώ, όµως, ξέρετε τι θα σας πω; Μάλλον δεν πάτε να καλύψετε µόνο τις αναστολές αυτές. Πάτε να καλύψετε τις ελλείψεις
στις δοµές υγείας που έχετε δηµιουργήσει πανελλαδικά επί δύο
χρόνια πανδηµίας.
Προφανώς, λοιπόν, οι ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί και οι
ελλείψεις στην πρωτοβάθµια, αλλά και σε όλα τα νοσοκοµεία της
χώρας µας, είναι τόσο σηµαντικές που πραγµατικά λειτουργούν
κιόλας ως νοσοκοµεία, ως δοµές που παρέχουν υπηρεσία µιας
νόσου.
Άρα, δεν σας εµπιστευόµαστε ακριβώς επειδή έχετε αυτές τις
νεοφιλελεύθερες απόψεις περί ΣΔΙΤ στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας και ακριβώς επειδή πιστεύουµε ότι ανοίγετε αυτήν τη
στιγµή το παραθυράκι για να εξυπηρετήσετε και όλα τα άλλα
συµφέροντα.
Όµως, είστε και ηµιµαθής, ανενηµέρωτος ακόµα. Δεν προλάβατε σε τρεις ηµέρες. Ο κ. Μπουρλάς µίλησε για τη νέα, λοιπόν,
µετάλλαξη «Mu», η οποία -αν θέλετε- εµφανίστηκε στην Κολοµβία
–γι’ αυτή µίλησε, έτσι;- και για την οποία αυτήν τη στιγµή δεν ανταποκρίνεται κανένα εµβόλιο.
Όµως, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι οφείλετε µια συγγνώµη
και σε αυτήν την Αίθουσα και όχι µόνο στο ΚΙΣΕ, γιατί και εδώ σε
αυτήν την Αίθουσα έχετε προσβάλει κατ’ επανάληψη µε τις ακραίες σας απόψεις και νοµίζω ότι δεν συνάδουν µε τον ρόλο τον
υπουργικό που έχετε τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ ευχαριστώ
την κυρία Πούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτήν τη στιγµή
στη χώρα µας το 97% είναι η µετάλλαξη «Δέλτα». Ο κ. Πολάκης
δεν αναφέρθηκε ούτε στη «Mu» ούτε αλλού. Στη «Δέλτα» είχε
αναφερθεί και τον έχουµε ξανακούσει.
Πείτε ξεκάθαρα ότι ο κόσµος πρέπει να εµβολιαστεί. Σας λέµε
τα στοιχεία: 92% στις ΜΕΘ είναι κόσµος που δεν εµβολιάζεται.
Αυτό που είπα για τους έξι χιλιάδες τετρακόσιους που είναι
µέχρι στιγµής είναι το εξής: Ο Βασίλης Κικίλιας, που είναι εδώ,
είχε κάνει σχεδιασµό για πάνω από δέκα χιλιάδες. Και, πράγµατι,
το µέτρο είδατε ότι απέδωσε. Πήγαµε από τις είκοσι χιλιάδες
κόσµο που ήταν και υπολογίζαµε ότι θα ήµασταν στις δέκα κάτω
από τις δέκα χιλιάδες -θα δούµε το ακριβές νούµερο-, αλλά φυσικά και αυτά τα κενά που δηµιουργούνται πρέπει να καλυφθούν
και µε εσωτερικές µετακινήσεις και µε όλα αυτά που θα γίνουν.
Η ουσία του πράγµατος -ξεκάθαρα µηνύµατα- είναι: Ο εµβολιασµός είναι η λύση και γι’ αυτόν τον λόγο καλό είναι στα θέµατα εµβολιασµού να µη βάζετε πρόσωπα που είναι κατά του
εµβολιασµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Δρίτσας, και µε την παράκληση της τήρησης του χρόνου, διότι είµαστε στο όριο της ψηφοφορίας.
Και δηλώνω, µάλιστα, ότι παρακάλεσα και απεδέχθη ο Υπουργός να µην κάνει δευτερολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, ωραία, αλλά ο Υπουργός έχει µιλήσει. Εµείς δεν έχουµε µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, αλλά να µιλήσετε
στον χρόνο σας. Αυτό είπα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και µε ανοχή και µε παράκληση, κύριε
Πρόεδρε. Καταλαβαίνω τους συναδέλφους που εκλήθησαν για
να είναι εδώ για την ονοµαστική ψηφοφορία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το δικαίωµά σας δεν
θα σας το αφαιρέσω, αλλά θα µου επιτρέψετε να επικαλεστώ ότι
ποτέ δεν σας πίεσα και ήµουν πάντα ανεκτικός στον χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το παραδέχοµαι και το εκτιµώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα κάνω παράκληση να τηρήσετε όσο το δυνατόν τον χρόνο που δικαιούσθε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το παραδέχοµαι και το εκτιµώ. Παρ’
όλα αυτά, θέλω τουλάχιστον για µισό λεπτό να απαντήσω και
εγώ στον κ. Πλεύρη.
Κύριε Πλεύρη, σας έχω πει και άλλη φορά ότι είστε µάχιµος
δικηγόρος, πολύ έµπειρος...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση να µην
οµιλείτε. Παράκληση θερµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ µην κάνετε φασαρία στην Αίθουσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:…και ξέρετε πάρα πολύ καλά µε την
ίδια επάρκεια να υπερασπίζεστε και τον κατηγορούµενο και την
πολιτική αγωγή. Έχετε αυτήν την ικανότητα και εσείς και πολλοί
άλλοι συνάδελφοί σας.
Λίγο πολύ αυτό κάνατε τώρα απαντώντας στον κ. Πολάκη,
διότι απαντήσατε ένα λεπτό για να υπερασπιστείτε την τροπολογία σας και έξι λεπτά για να βάλλετε εναντίον του κ. Πολάκη και
να εµφανίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εναντίον των εµβολιασµών ή
δεν έχει καθαρή θέση, όταν ακριβώς από την αρχή της πανδηµίας όλη µας η παρουσία, από τον Πρόεδρο µέχρι όλα τα στελέχη και όλες τις επίσηµες αποφάσεις και τη δράση του κόµµατος και των Βουλευτών, είναι προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της πανδηµίας µε όλα τα µέσα και, βέβαια, µε προτεραιότητα -στη συγκυρία που προέκυψαν- τα εµβόλια, τον
εµβολιασµό. Και αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς µε
οποιαδήποτε επιχειρήµατα δικηγορικού επιπέδου.
Λέω ότι και αυτή η τροπολογία, κύριε Πλεύρη, είναι ακριβώς η
απόδειξη της συνειδητής επιλογής που έχει κάνει η Κυβέρνησή
σας, την οποία υπερασπίζεστε και τώρα συµµετέχετε κιόλας σε
αυτήν, από την αρχή της πανδηµίας να κάνει τα ελάχιστα δυνατά,
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ώστε να περάσει η πανδηµία και να έχει µείνει άθικτη η σχέση
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό είναι ο µόνιµος πυρήνας της
πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό δεν έχετε δραστικά ενισχύσει το σύστηµα υγείας, γι’
αυτό επαγγέλλεστε διαρκώς –και πέρυσι στη Σαντορίνη και
φέτος µε την καµπάνια «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»- ότι τελειώνει η πανδηµία.
Και για την ελλιπή, για τη µειωµένη συµµετοχή στον εµβολιασµό η ευθύνη της Κυβέρνησής σας είναι τεράστια, ακριβώς γιατί
ενισχύετε όλους αυτούς που επαναπαύονται ότι η πανδηµία θα
περάσει και είστε εσείς πρώτοι που τα δίνετε αυτά τα µηνύµατα.
Επίσης, είστε οι πρώτοι που δεν έχετε κάνει το παραµικρό σε
µια σοβαρή καµπάνια, παρά µόνο αυταρχικού χαρακτήρα τιµωρητικές πρωτοβουλίες, για να πείσετε όχι τους ψεκασµένους ή
αυτούς που δεν ξέρω και εγώ για οποιονδήποτε λόγο καταλήγουν σε αυτή την επιλογή, αλλά τη µεγάλη πλειοψηφία που είναι
άνθρωποι που φοβούνται και που ακριβώς εκεί πρέπει να δώσουµε το βάρος, στους ανθρώπους που φοβούνται για οποιονδήποτε λόγο! Και η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και η
πολιτεία λείπουν απολύτως από αυτόν τον στόχο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παντού έχει πάρει πρωτοβουλίες και προς τους ανθρώπους που φοβούνται και στις αλληλέγγυες δοµές και παντού,
ακριβώς γι’ αυτό. Και εκτιθέµεθα υποτίθεται γιατί επιτρέπουµε
να παραβιάζονται ατοµικά δικαιώµατα και δίνουµε µάχες σε αυτό
το επίπεδο. Λοιπόν, ας τελειώσουµε µε αυτή την ιστορία.
Περνάω στο νοµοσχέδιο. Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε ότι ήταν απολύτως αναγκαίο.
Η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος και ο εισηγητής έθεσαν
µε υποδειγµατικό τρόπο την κριτική σε αυτό το νοµοσχέδιο. Ο
εισηγητής µας κ. Γιώργος Ψυχογιός επισήµανε, µεταξύ όλων των
πολύ εύστοχων θέσεων που ανέπτυξε, ότι είναι επικίνδυνη η πολιτική σας σε βάρος όλων, γιατί από την αρχή δεν ξέρατε τι είναι
το µεταναστευτικό-προσφυγικό και εξακολουθείτε να µην ξέρετε,
γιατί το θεωρείτε ζήτηµα αστυνόµευσης και ζήτηµα εσωτερικής
πλειοδοσίας απέναντι στη µισαλλοδοξία του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, κοινό που θέλετε να ανταγωνίζεστε στην Ελληνική
Λύση και άλλες δυνάµεις, µπας και σας ξεφύγει η ηγεµονία σε
όλες αυτές τις απόψεις που µεταφράζονται και σε ψήφους.
Γι’ αυτό και καταργήσατε αυτό που µε πολύ µεγάλη πρόνοια
ο Αλέξης Τσίπρας και η δική µας Κυβέρνηση ίδρυσε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και µετά το µετανιώσατε γιατί είδατε πόσο
άγονη και ανεπεξέργαστη ήταν αυτή η επιλογή.
Και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, στο λίγο χρόνο που µου αποµένει, µερικούς µύθους, για
να τελειώνουµε. Γιατί έρχεστε εδώ µαζί –είναι το τέταρτο, πέµπτο
νοµοσχέδιο- και διαρκώς βρίσκεστε στην αντίφαση, ότι δεν σας
καλύπτουν οι αυστηροποιήσεις και οι περιορισµοί. Ο κ. Καµίνης
επ’ αυτού έκανε επίσης πολύ σωστή επισήµανση.
Είστε βαθιά νυχτωµένοι, αν νοµίζετε ότι µε τον διαρκή περιορισµό δικαιωµάτων θα µπορείτε να αντιµετωπίσετε το προσφυγικό και το µεταναστευτικό!
Κι εγώ σας σας λέω, για να τελειώνουµε και µε τα ανοιχτά και
κλειστά σύνορα και µε τα ξέφραγα αµπέλια και µε το ένα και µε
το άλλο, τον Σεπτέµβριο του ’14 έπεσε το Κοµπάνι από το ισλαµικό κράτος. Ήταν η τελευταία ελπίδα εκατοµµυρίων πολιτών
της Συρίας, για να µείνουν κοντά στον τόπο τους µε την ελπίδα
ότι µπορεί και να ξαναγυρίσουν.
Μόνο το δεύτερο εξάµηνο του ’14 –είναι εδώ ο κ. Βαρβιτσιώτης, ήταν Υπουργός τότε- η αύξηση σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του ’14 –προσέξτε- ήταν 287%, σε µικρότερα βέβαια µεγέθη. Και το Σεπτέµβριο του ’15 η Μέρκελ έκανε ανοιχτή πρόσκληση, µετά την πτώση στο Κοµπάνι, λέγοντας ότι τουλάχιστον
µόνο η Γερµανία µπορεί να πάρει πεντακόσιες χιλιάδες Σύρους,
γυναίκες, άντρες και παιδιά. Και εκεί πολλές χώρες της Ευρώπης
άρχισαν να ανταποκρίνονται θετικά.
Τη στιγµή εκείνη ανέλαβε Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ακριβώς
εκεί, τον Ιανουάριο, οι ρυθµοί ήταν πεσµένοι. Από το Φεβρουάριο, Μάρτιο και µετά άρχισαν να αυξάνονται και να γιγαντώνονται.
Σε αυτό το διάστηµα και µετά συνέβησαν µια σειρά γεγονότα,
µέχρι το τέλος του ’15. Ήρθε ο Καγκελάριος της Αυστρίας, ο
Φρίµαν, στη Λέσβο για να ενισχύσει την υποψηφιότητά του στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυστρία –δεν τα κατάφερε, τελικά έχασε τις εκλογές- προβάλλοντας σε όλη την Ευρώπη το αίτηµα για την στήριξη των προσφύγων και των µεταναστών. Και όταν συνάντησε τον µακαρίτη,
αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον πλοίαρχο Κυριάκο Παπαδόπουλο, δεν άκουσε καλά όταν ρώτησε πόσους είχε σώσει και του
είπε «σώσατε πέντε ναυαγούς»; Και του απάντησε ο Κυριάκος
Παπαδόπουλος: «Όχι, κύριε Καγκελάριε, έσωσα πέντε χιλιάδες
ναυαγούς». Αυτό ήταν το Λιµενικό Σώµα τότε, χωρίς ανοικτά σύνορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Δρίτσα. Βάλτε τελεία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και ήρθε η εικόνα του Αϊλάν στις ακτές
της Τουρκίας, ήρθαν ένα σωρό και στο ένα εκατοµµύριο που πέρασε –θα τελειώσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- δεν υπήρχε ούτε
ένας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που να µην καταγραφεί και να µην
δοθούν τα στοιχεία του µε το Eurojust σε όλη την Ευρώπη.
Και όταν µας ζήτησαν, µετά από την εγκληµατική επίθεση στο
Παρίσι, σε εκείνο το µακελειό µε τους εκατόν τριάντα νεκρούς,
στοιχεία από όλες τις χώρες, ήµουν Υπουργός και σε µισή ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτά
πρέπει να καταγράφονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ µη
γενικεύετε. Επί του νοµοσχεδίου! Αυτά είναι για άλλη συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για
άλλη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …γιατί η µισαλλοδοξία γεννάει αθλιότητα σε κάθε χώρα, ανταγωνισµούς και στο τέλος και πολέµους.
Δεν µπορούµε να µιλάµε για «λάθρο», όταν αυτή τη στιγµή στο
Αφγανιστάν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Δρίτσα, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πριν δύο χρόνια ο κ. Μηταράκης και ο
κ. Μητσοτάκης θα έλεγαν ότι οι Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Δρίτσα, κλείστε. Σας παρακαλώ θερµά. Βάλτε τελεία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέλειωσα, λοιπόν, µε αυτό.
Τότε, λοιπόν, σε µισή ώρα, το Υπουργείο µας και το Λιµενικό
Σώµα δώσαµε στους Γάλλους όλα τα στοιχεία, ενός εκ των βοµβιστών που τότε είχε περάσει στην Κω και εµείς τα είχαµε στείλει
όλα, αλλά η Europol δεν είχε ανοικτή σύνδεση µε όλες τις χώρες.
Και ενώ είχε τα στοιχεία, η Europol δεν τα κοινοποίησε αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι το «ξέφραγο αµπέλι του ΣΥΡΙΖΑ»; Αιδώς, Αργείοι!
Γιατί αν θέλετε να τιµήσετε τον Θεοδωράκη, πρέπει να υπερασπιστείτε το παιδί. Γιατί αν δεν γλιτώσει το παιδί, δεν θα υπάρχει
ελπίδα. Και γιατί αυτά τα πρόσωπα, όσοι αγωνίζονται για δηµοκρατία, για ειρήνη και για δικαιοσύνη, δεν βολεύονται παρά µόνο
στο δίκαιο. Έτσι θα τιµήσουµε τον Μίκη Θεοδωράκη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Δρίτσα.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος πράγµατι βρίσκεται επιµελώς επί πολλές ώρες στο Κοινοβούλιο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, τι ώρα θα είναι η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά τον κ. Ξανθόπουλο είναι ο κ. Τόλκας µέσω Webex. Αµέσως µετά –επειδή παρεκάλεσα τον Υπουργό και δεν θα κάνει δευτερολογία, όπως δεν
θα κάνει κανένας εκ των εισηγητών- θα πάµε στην ψηφοφορία.
Εποµένως, υπολογίστε περίπου τα δεκαπέντε λεπτά.
Κύριε Ξανθόπουλε, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στοιχειωδώς την προσοχή σας
ως ένδειξη αναγνώρισης της δεκαώρου παραµονής µου στην Αίθουσα, γιατί πραγµατικά δεν έχασα λεπτό από τη διαδικασία.
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Νοµίζω ότι σήµερα τη µέρα φωτίζει η εκδηµία του Μίκη Θεοδωράκη. Θα τον αποχαιρετίσω µε τα λόγια του Αλεξανδρινού:
«Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός - ιδιότης δεν έχει η
ανθρωπότης τιµιοτέραν». Νοµίζω αρκεί.
Και από τα υψιπετή στα τετριµµένα.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο πολύ ουσιαστικά έθεσε
το πλαίσιο ο σύντροφός µου, ο συνάδελφος Γιάννης Μουζάλας.
Δεν µιλάµε για το πόσο καλοί είµαστε εµείς απέναντι στους πρόσφυγες ή για το πόσοι κακοί είστε εσείς, το αντίθετο. Μιλάµε για
το κράτος δικαίου και τις θεσµικές εγγυήσεις που απολαµβάνουν
οι πολίτες του κόσµου. Μιλάµε για τις συµβάσεις που δεσµεύουν
τη χώρα µας, η οποία ανήκει στον σκληρό πυρήνα των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάµε –τέλος πάντων- για µία µακραίωνη παράδοση που έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα που είναι κατ’
εξοχήν ναυτικό κράτος και προσπαθούµε να συµβάλουµε καθένας από την πλευρά του στη διατύπωση της κριτικής απέναντι
στο νοµοθέτηµα που µας φέρνετε.
Και θέλω να εκφράσω τη βαθιά µου ανησυχία γιατί οσηµέραι
σιγά-σιγά η Νέα Δηµοκρατία µεταλλάσσεται από ένα κόµµα της
λαϊκής Δεξιάς, από ένα κεντροδεξιό κόµµα, όπως ισχυρίζεται, σε
ένα κόµµα του σκληρού πυρήνα της βαθιάς Δεξιάς. Και αυτό γίνεται ανεπαισθήτως, διά της διολισθήσεως.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι: Υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες
διατάξεις οι οποίες απασχολούν την Εθνική Αντιπροσωπεία. Κατ’
αρχάς, έχετε µία λανθασµένη προσέγγιση στο πρόβληµα, διότι
κυριαρχείστε από την αντίληψη ότι αν τους δυσκολέψουµε τη
ζωή, δεν θα έρθουν. Πιστεύει κάποιος σας ότι οι συνθήκες σε
οποιαδήποτε σπαρασσόµενη από τον εµφύλιο χώρα µπορούν να
συγκριθούν µε τις συνθήκες στην Ελλάδα που θα είναι αποτρεπτικές; Ο άνθρωπος που επιβιώνει κλεισµένος στα λαγούµια για
να αποφεύγει τους βοµβαρδισµούς θα σκεφτεί ότι εδώ δεν έχει
ΑΜΚΑ ή ότι θα τον βάλουµε στη Μόρια ή σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο περιορισµένης ελευθερίας; Σφάλλετε –όχι σφάλλετε- αποδεικνύεται κατά τραγικό τρόπο, αλλά αδυνατείτε να το καταλάβετε.
Τι κάνετε, λοιπόν; Οριζοντίως περιστέλλετε όλες τις προθεσµίες στη λογική να χαθούν οι προθεσµίες και να µην ασκήσουν
οι πρόσφυγες τα δικαιώµατά τους. Θεσµοθετείτε παράβολο 100
ευρώ στο άρθρο 23, θαρρείς και δεν ξέρετε ότι αυτό είναι ένα
τεράστιο ποσό για τους ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν οριακά,
αν επιβιώνουν.
Για να ασκήσει το δικαίωµά του, λοιπόν, ο πολίτης -ο πολίτης
του κόσµου, εννοώ- θα έχει 100 ευρώ, για να µπορέσει να ασκήσει το ένδικο µέσο; Δεν πρέπει να προσεγγίζετε αυτά τα ζητήµατα µε αυτή τη νοοτροπία, αλλά το κάνετε ακριβώς γιατί έχετε
µία λογική καταπίεσης, συντριβής, «να τους πετάξουµε στη θάλασσα, να τους δείξουµε ότι εδώ δεν είναι φιλόξενος ο τόπος»
και ουσιαστικά µε τον τρόπο αυτό η χώρα κινδυνεύει από τη διεθνή έννοµη τάξη, της οποίας επιµένω ότι αποτελεί συστατικό
στοιχείο. Το κράτος δικαίου δεν εφαρµόζεται κατά το δοκούν.
Το κράτος δικαίου µάς αφορά και µας δεσµεύει όλους.
Θεσµοθετείτε το άρθρο 40, το οποίο, µάλιστα, δεν το είχατε
στη διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, γιατί θα είχαν ξεσηκωθεί και
οι πέτρες και το φέρατε µετά από τη διαβούλευση στο σώµα του
νοµοθετήµατος και αποτελεί µια πολύ σοβαρή παραβίαση των
αρχών του Δικαίου της Θάλασσας και δεν το λέµε εµείς. Εχθές
–διαβάζω- η κ. Ντούνια Μιγιάτοβιτς λέει: «Το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική πρόταση που βρίσκεται
υπό συζήτηση, η οποία θα έθετε σοβαρά προσκόµµατα στο έργο
που επιτελούν οι ΜΚΟ στη θάλασσα, το οποίο έργο σώζει ζωές
και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Αιγαίο». Αυτή είναι η δήλωση
της αρµοδίας Επιτρόπου.
Και εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σηµαντικό το πρόβληµα
για να µπορείτε µε εµβαλωµατικές λύσεις να το αντιµετωπίζετε.
Το µεταναστευτικό ήρθε και θα µείνει. Σήµερα είστε εσείς Κυβέρνηση, αύριο θα είναι µια άλλη κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να
διακηρύξει σε όλους τους τόνους και να επιδείξει και να αποδείξει ότι αποτελεί κράτος δικαίου. Με αυτές τις ρυθµίσεις που εισάγετε η χώρα θα έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα και αυτό δεν
έχει σχέση µε την αντιµετώπιση του προσφυγικού, έχει σχέση µε
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τη λογική σας να χαϊδέψετε τα συντηρητικά, τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά ενός µεγάλου κοµµατιού της ελληνικής κοινωνίας
και να έρθετε σε µεγάλη απόκλιση µε αυτό που αποτελεί παράδοση όλης της ναυτοσύνης και όλου του Ελληνισµού επί χιλιάδες
χρόνια, να σώζουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ πάρα
πολύ τον κ. Ξανθόπουλο για την οικονοµία του χρόνου.
Και τον λόγο έχει τώρα µε τηλεδιάσκεψη ο κ. Τόλκας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, µε την παράκληση,
κύριε Τόλκα, να βάλετε το ρολόι σας δίπλα, για να τελειώσετε
στα επτά λεπτά, γιατί δεν θα ακούσετε το κουδούνι.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «δεν είµαστε η ασπίδα της Ευρώπης, είµαστε η ασπίδα της Ελλάδας», αυτό δήλωσε ο Υπουργός πριν λίγες µέρες από εδώ, από τη Βουλή. Είναι µια δήλωση,
όµως, που απέχει πολύ από την πραγµατικότητα, καθώς η χώρα
µας έχει ζήσει την προηγούµενη µεταναστευτική κρίση που απέδειξε ότι δεν µπορείς να χειρίζεσαι το προσφυγικό µόνος σου και
µακριά από τις εξελίξεις.
Επιπλέον, η δήλωση του Υπουργού µπροστά σε υπαρκτά διεθνή προβλήµατα που καίνε τη γειτονιά µας εµπεριέχει όλο το
νόηµα φοβικότητας, ξενοφοβίας, αλλά και αποµόνωσης της
χώρας. Έτσι το παρουσίασε πρόσφατα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µε τις γνωστές αντιδράσεις από θεσµικούς εκπροσώπους των οργάνων της Ένωσης, των ίδιων αυτών που επισκέπτονταν τον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, αποδίδοντας συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια γίνονταν δεκτά, αλλά οι διαφωνίες πάτηµα για λεονταρισµούς, γιατί η κύρια έγνοιά σας είναι η εικόνα
σας στο υπερσυντηρητικό ακροατήριό σας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο νοµοθετείται σε ένα περιβάλλον δοκιµαστικού σωλήνα, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν τις διεθνείς εξελίξεις, τις υποχρεώσεις ενός κράτους δικαίου, την ανάγκη
αλληλεγγύης και ανθρωπισµού σε ανθρώπους στη θέση των
οποίων µπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε.
Και είναι σαφές ότι το νοµοσχέδιο συνδέεται µε τις εξελίξεις
στο Αφγανιστάν, οι οποίες ήταν προβλέψιµες µήνες πριν, όταν
δολοφονούνταν δηµοσιογράφοι, δικαστικοί, άνθρωποι που προσέφεραν στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το προηγούµενο έτος περίπου δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες Αφγανοί
εκτοπίστηκαν σε διάφορες χώρες του κόσµου. Οι εικόνες στο
αεροδρόµιο της Καµπούλ δείχνουν µόνο ένα µέρος της πραγµατικότητας που ζουν χιλιάδες απελπισµένοι Αφγανοί, αποτέλεσµα
της µιλιταριστικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής Τραµπ να
αφήσει ουσιαστικά τον έλεγχο στους Ταλιµπάν.
Η Αµερική και άλλες χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει και συζητούν
για σχέδια υποδοχής των εκτοπισθέντων, καθώς διαφαίνεται µια
νέα προσφυγική κρίση µε παγκόσµιες συνέπειες. Εδώ, εµείς κλείνουµε τα µάτια. Συζητούνται σχέδια επικεντρωµένα στα ανθρώπινα δικαιώµατα για όσους έχουν βιαίως εκτοπιστεί, για όσους
συνεργάστηκαν µε άλλες δυνάµεις, για όσους είναι στόχοι των
Ταλιµπάν και ειδικά για γυναίκες. Γίνονται προσπάθειες να σωθούν όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο για τη ζωή τους, σε συνεργασία
µε γειτονικές χώρες που µπορούν να δεχθούν πρόσφυγες από
το Αφγανιστάν, όπως το Πακιστάν ή το Ιράν, καθώς και όσες
χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, όπως έχει σηµασία γιατί είναι γειτονιά µας- η Αλβανία, το Κόσοβο, η
Βόρεια Μακεδονία. Αυτές οι χώρες έχουν δεχθεί να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, να διεκπεραιώνουν αιτήµατα ασύλου, να προστατεύουν τα δικαιώµατα και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε
ανθρωπιστική βοήθεια.
Αντίστοιχη πίεση, όµως, θα υπάρξει και προς τις ευρωπαϊκές
χώρες τόσο για να διευκολύνουµε τις διαδικασίες ασύλου, να
σταµατήσουν τις επαναπροωθήσεις, όσο και για να στηρίξουµε
οικονοµικά την προσπάθεια.
Εδώ τι λέει το Υπουργείο; Ότι θα µπορέσουµε να κλειδώσουµε
τη χώρα µας, να κάνουµε πιο εύκολες τις απελάσεις, να ποινικοποιήσουµε τη δράση όσων εµπλέκονται σε προσπάθειες διάσω-
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σης προσφύγων και µεταναστών στη θάλασσα, να περιορίσουµε
τα κατά το διεθνές δίκαιο δικαιώµατα των ανθρώπων που αναζητούν προστασία, να χρησιµοποιήσουµε δηλαδή όλα τα µέσα αποτροπής για να είµαστε πράγµατι η ασπίδα της Ευρώπης, γιατί η
Ευρώπη βρήκε µε τη δική σας Κυβέρνηση τον διαθέσιµο αστυνοµικό της.
Εµείς λέµε ότι θα προστατεύσουµε τα σύνορά µας, όπως γινόταν πάντα, αλλά θα σεβαστούµε το διεθνές δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες. Και αυτό είναι υποχρέωσή µας τόσο ως ελληνικό
κράτος όσο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάναµε και εµείς ως
κυβέρνηση σε συνεργασία µε τους πάντες, µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Στρατό, την Αστυνοµία, τις υπηρεσίες ασύλου και
ναι, η χώρα δεν έγινε ξέφραγο αµπέλι, όπως υποστήριξαν και
όλοι οι προηγούµενοι συνάδελφοι.
Όλα τα προηγούµενα κύµατα µετανάστευσης οδήγησαν στην
κλιµάκωση… (δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης) των αυταρχικών ρυθµιστικών κινηµάτων και ηγετών και… (δεν ακούγεται
λόγω κακής σύνδεσης)
Η µεταναστευτική κρίση µας δίδαξε ότι η έλλειψη ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης, η άρνηση της πραγµατικότητας, η απουσία σχεδίου και η άρνηση υποστήριξης στις αφίξεις προσφύγων και µεταναστών, επιβαρύνουν τις… (δεν ακούγεται λόγω κακής
σύνδεσης) των χωρών υποδοχής και δηµιουργεί πολιτικές εντάσεις που πάντα κάποιοι ανεύθυνα εκµεταλλεύονται, ώστε να δικαιολογήσουν την καταστολή και να υπονοµεύσουν τις δηµοκρατικές αξίες, τους θεσµούς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Σε ένα από τα επόµενα κεφάλαια, επίσης, που αφορά στη µετανάστευση, επιτρέψτε µου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, οι
οποίες προκύπτουν και από την καθηµερινότητα.
(Δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης) …οφείλετε να λάβετε
υπ’ όψιν ότι πρέπει να προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν οι
πάρα πολλές περιπτώσεις τις οποίες ακόµα και σήµερα… (δεν
ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης) προβλήµατα ουσιαστικά…
(δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης) σε νόµιµους µετανάστες.
Επιπλέον, η σύντµηση των προθεσµιών των... (δεν ακούγεται
λόγω κακής σύνδεσης) θα αφήσει απροστάτευτα τα δικαιώµατα
µεταναστών είτε λόγω οικονοµικής τους αδυναµίας είτε λόγω
του ελάχιστου χρόνου να προετοιµαστούν για να απευθυνθούν
σε διοίκηση και δικαιοσύνη, ενώ θα δηµιουργήσει πίεση και στις
αρµόδιες υπηρεσίες. Φανταστείτε, µάλιστα, αυτήν την περίοδο
µε τα µέτρα του κορωνοϊού να πρέπει εντός τριάντα ηµερών να
γίνουν όλες οι σχετικές διευθετήσεις.
Τέλος, στις ρυθµίσεις για τη µετανάστευση πρέπει να ξαναδείτε και την κατάργηση ανανέωσης αδειών για ανθρωπιστικούς
λόγους, καθώς αυτή η πρόβλεψη πρόσφερε κάλυψη σε πραγµατικές υποθέσεις που δεν προέβλεπε ο νόµος ή ήταν ιδιαίτερα
άτεγκτος ο νόµος, ειδικά µάλιστα σε περιπτώσεις που αφορούν
σε οικογένειες, σε γυναίκες και σε παιδιά ή ακόµα και σε ανθρώπους µε προβλήµατα υγείας.
Για όλα τα παραπάνω, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και γιατί
ακόµα η επίθεση στα δικαιώµατα ανθρώπων που έχουν ανάγκη
και ζητούν προστασία είναι ευθεία επίθεση στην ίδια την κοινωνία, καθώς τα προβλήµατα δεν διαχωρίζουν τους Έλληνες από
τους ξένους, όπως δυστυχώς ακούστηκε... (δεν ακούγεται λόγω
κακής σύνδεσης).
Ακόµα και η πανδηµία που ζήσαµε, αλλά και οι φυσικές καταστροφές που ζούµε όλο και πιο συχνά, θα έπρεπε να µας αφυπνίσουν στην απαίτηση ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση για
αλληλεγγύη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστού-
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µε, κύριε Τόλκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου «Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών
νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Παρακαλώ τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές να δηλώσουν την ψήφο τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο.
Μπήκαµε στην ψηφοφορία και θέλουµε την ψήφο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει µισό
λεπτό. Σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δηλώνουµε µε την ψήφο µας ότι επί
της αρχής είµαστε «ΚΑΤΑ»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προχωρούµε µε τον
κ. Καµίνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Όχι, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Πώς δεν έχουµε τον λόγο; Έχουµε δικαίωµα από τον Κανονισµό για δευτερολογία. Σας παρακαλώ,
µπορώ να πω κάτι για ένα δευτερόλεπτο;
Σεβόµαστε όλους τους συναδέλφους και τη διαδικασία. Όµως,
οι εισηγητές έχουν έστω µία σύντοµη δευτερολογία. Άµα θέλετε
να το κάνετε έτσι, ντροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Λοιπόν, κύριε Ψυχογιέ, το προεξόφλησα αυτό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δεν ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ψυχογιέ, σας
παρακαλώ.
Δεν έχει τον λόγο ο κ. Ψυχογιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Αυτό είναι απαράδεκτο! Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προχωρούµε την ψηφοφορία µε τους υπόλοιπους εισηγητές. Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων
χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9 από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
της οποία το κείµενο έχει ως εξής:
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Δεν θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών διότι λόγω των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή τους.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο θα µείνει ανοιχτό για κάποια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, προκειµένου κάποιοι συνάδελφοι που είναι στον δρόµο
να έρθουν για να ψηφίσουν.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
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και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει συµπληρωθεί µία ώρα που παρέµεινε ανοικτό το
ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας.
Εποµένως, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9.
Εψήφισαν συνολικά 277 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«Παρών» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1054 και ειδικό 9
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

19720

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

19721

19722

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

19723

19724

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

19725

19726

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

19727

19728

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων, των υπολοίπων τροπολογιών και
του συνόλου του νοµοσχεδίου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο Προεδρείο
τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων
και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών
και ψηφιακών νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και στο
σύνολό του και έχει ως εξής:
«Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας και άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
Πίνακας Περιεχοµένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών
Άρθρο 2 Ζητήµατα αποφάσεων επιστροφής - Αντικατάσταση
της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
3907/2011
Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3907/2011
Άρθρο 4 Περί αναβολής της αποµάκρυνσης - Τροποποίηση
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5
του άρθρου 28 του ν. 3907/2011
Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - Ζητήµατα αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35
του ν. 3907/2011
Άρθρο 7 Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαµονής και απορριπτικών αποφάσεων - Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.
4251/2014
Άρθρο 9 Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για εξαρτηµένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014
Άρθρο 10 Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10
και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014
Άρθρο 11 Ψηφιακοί νοµάδες - Προσθήκη περ. ιε’ στην παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Άρθρο 12 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
Άρθρο 13 Ειδικότερα ζητήµατα αδειών διαµονής - Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 14 Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014 - Αντικατάσταση της παρ.
2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 15 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειµένου της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Μαΐου 2016 - Τροποποίηση των άρθρων 35, 64 και 67 του
ν. 4251/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4636/2019
Άρθρο 16 Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος
του πρόσφυγα - Τροποποίηση των άρθρων 14, 63 και 91 του ν.
4636/2019
Άρθρο 17 Ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε µέλη οικογένειάς του - Αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση της παρ. 4, προσθήκη
παρ. 6 στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019
Άρθρο 18 Ρύθµιση ζητηµάτων ταξιδιωτικών εγγράφων - Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση των παρ. 2 και 4, κατάργηση
της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019
Άρθρο 19 Ρυθµίσεις για τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και
Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019
Άρθρο 20 Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραµονή των αιτούντων
διεθνή προστασία - Τροποποίηση των άρθρων 68 και 104 του ν.
4636/2019
Άρθρο 21 Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία - Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Τροποποίηση των άρθρων
70 και 79 του ν. 4636/2019
Άρθρο 22 Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση των παρ. 8 και 9, αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019
Άρθρο 23 Παράβολο υποβολής µεταγενέστερης αίτησης Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019
Άρθρο 24 Ρυθµίσεις σχετικά µε αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Άρθρο 25 Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής - Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/
2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016
Άρθρο 26 Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου - Αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
Άρθρο 27 Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής Προσφυγών - Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4375/
2016
Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016
Άρθρο 29 Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέµατα λειτουργίας των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
- Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4375/2016
Άρθρο 30 Ρυθµίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016
Άρθρο 31 Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ν.
4375/2016
Άρθρο 32 Ρυθµίσεις για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) - Αντικατάσταση της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016
Άρθρο 33 Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34 Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
Άρθρο 35 Ρυθµίσεις Ταµείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196
του ν. 4662/2020 - Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση των
παρ. 3, 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020
Άρθρο 36 Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση των παρ.
1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020
Άρθρο 37 Χορήγηση Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και
Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνή προστασία
Άρθρο 38 Οµάδες Εργασίας
Άρθρο 39 Πόροι του ειδικού επιδόµατος Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν. 4686/2020
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Άρθρο 40 Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 41 Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου από µη πολιτικό προσωπικό
Άρθρο 42 Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 43 Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας µηχανικών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 44 Διαχείριση των Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 45 Χρηµατοδότηση προγραµµάτων του πολυετούς
Εθνικού Προγράµµατος -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
78 του ν. 4375/2016
Άρθρο 46 ια νη όνευση Μεταναστευτικής Αρωγής ( ΜΑ)
Άρθρο 47 Αναµόρφωση της διαδικασίας µετάκλησης εποχικών εργατών - Τροποποίηση της περ. κδ’ της παρ. 1 του άρθρου
1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο
άρθρο 13, αντικατάσταση του στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 18, και προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου
28 του ν. 4251/2014
Άρθρο 48 Μεταβατικό καθεστώς συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών - Κατάργηση του άρθρου 96 του ν. 4368/
2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 50 Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
Άρθρο 51 Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 52 Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω της συνεχιζόµενης πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο
Δηµόσιο
Άρθρο 54 Αύξηση καταβαλλόµενης επιχορήγησης για τη
λήψη υποστηρικτικών µέτρων των εµβολιασθέντων ατόµων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Άρθρο 55 Παράταση χρονικού διαστήµατος εκµίσθωσης µε
οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µέσω προκράτησης
Άρθρο 56 Παράταση προθεσµιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νοµικών προσώπων για το έτος 2021
Άρθρο 57 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του
ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4782/2021
Άρθρο 58 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και
3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 59 Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής - Τροποποίηση της
περ. Α’ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της
περ. Β’ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021
Άρθρο 60 Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ - Τροποποίηση
του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021
Άρθρο 62 Διαχείριση αποτελεσµάτων - Εφέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021
Άρθρο 63 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 64 Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προσθήκη
άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021
Άρθρο 65 Ερµηνεία του Κώδικα - Προσθήκη άρθρου 22Α
στον ν. 4791/2021
Άρθρο 66 Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών στον ν.
4791/2021
Άρθρο 67 Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
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Άρθρο 70 Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού» - Τροποποίηση του άρθρου
101 του ν. 4764/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 72 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών
1. Τα άρθρα 16 έως 33 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 3907/2011
(Α’7) περί προσαρµογής στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 16ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως
διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (L 348), δεν εφαρµόζονται
στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α. υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύµφωνα µε το άρθρο
14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της
Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77) ή συλλαµβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρµόδιες αρχές σε σχέση
µε παράνοµη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί στη
συνέχεια άδεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στη χώρα,
β. υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης, σύµφωνα µε διεθνή
σύµβαση που δεσµεύει τη χώρα ή τα άρθρα 436-456 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, A’ 96) ή τον ν. 3251/2004 (Α’
127) και
γ. απολαµβάνουν του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κώδικα Συνόρων
Σένγκεν και το π.δ. 106/2007 (Α’ 135).
2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 εφαρµόζονται τα άρθρα 76, 77,
78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
3. Στην απόφαση µε την οποία διατάσσεται η επιστροφή αιτούντος διεθνούς προστασίας γίνεται µνεία στo παρόν άρθρο.
Άρθρο 2
Ζητήµατα αποφάσεων επιστροφής - Αντικατάσταση της
παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
3907/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή
διακοπής εξέτασης του αιτήµατος του άρθρου 81 του ν.
4636/2019 (Α’ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου
διαµονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου
διαµονής, η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του
υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του
αιτήµατος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης
απόρριψης του αιτήµατος διαµονής ή ανάκλησης του τίτλου διαµονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση
επιστροφής ή απέλασης ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές
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περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, που διαµένουν παράνοµα
σε ελληνικό έδαφος, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρµόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005
(Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται µε την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/
2011 τροποποιείται µε τη διαγραφή της αναφοράς στο άρθρο 19
του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µπορούν ανά πάσα
στιγµή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε πολίτη τρίτης
χώρας, ο οποίος διαµένει παράνοµα στην Ελληνική Επικράτεια,
σύµφωνα µε το άρθρο 19Α του ν. 4251/2014. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας διαµονής, δεν εκδίδεται απόφαση
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί,
τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο
µε τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.»
Άρθρο 3
Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση του άρθρου 22
του ν. 3907/2011
Στο άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α’ 7), α) τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2, β) συµπληρώνεται το αντικείµενο
της εξουσιοδότησης στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, γ) αντικαθίσταται η παρ. 4, και το άρθρο 22 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
Οικειοθελής αναχώρηση
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας µπορεί
να προβλέπει χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρηση
του, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ επτά (7) και είκοσι πέντε (25)
ηµερών µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και 4. Το χρονικό αυτό διάστηµα χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από την
Ελληνική Επικράτεια νωρίτερα.
2. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής
αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση τους, να παρατείνουν την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο
χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, όπως
η διάρκεια της παραµονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη
άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών.
3. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής
αρχές µπορούν να επιβάλουν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της
προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, µε σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εµφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση
κατάλληλης οικονοµικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή
την υποχρέωση παραµονής σε ορισµένο µέρος. Το ύψος και η
διαδικασία κατάθεσης οικονοµικής εγγύησης, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη.
4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο υπήκοος τρίτης χώρας
αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή
την εθνική ασφάλεια, που προκύπτει από σχετική εισήγηση των
οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212)
προς τις αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής
αρχές, εξαιρουµένων των αστυνοµικών αρχών, ή αν η αίτηση για
νόµιµη παραµονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιµη ή καταχρηστική, οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν
χρονικό διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης.»
Άρθρο 4

Περί αναβολής της αποµάκρυνσης - Τροποποίηση της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α’ 80)
τροποποιείται µε εξειδίκευση της νοµοθετικής αποτύπωσης της
αρχής της µη επαναπροώθησης και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Η αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
που:
α) παραβιάζεται η αρχή της µη επαναπροώθησης, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας που κυρώθηκε µε τον ν. 1782/1988 (Α’
116) στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, που κυρώθηκε µε τον ν. 2462/1997 (Α’ 25),
στα άρθρα 31 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης για το Καθεστώς
των Προσφύγων του 1951, που κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959
(Α’ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε µε το ν.δ.
53/1974, (Α’ 256) ή
β) έχει ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 2.»
Άρθρο 5
Ένδικα βοηθήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5
του άρθρου 28 του ν. 3907/2011
Στο άρθρο 28 του ν. 3907/2011 (Α’ 7), α) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο µε την πρόβλεψη προθεσµίας για την
άσκηση της προσφυγής, β) η παρ. 5 τροποποιείται ως προς τις
εφαρµοστέες διατάξεις και το άρθρο 28 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις
αστυνοµικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 77 του ν. 3386/
2005. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωµατώνονται
σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωµα προσφυγής του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45)
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την επίδοση
της απόφασης.
2. Τα διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια να αποφαίνονται
επί των προσφυγών της παραγράφου 1, έχουν την αρµοδιότητα
να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως τόσο τη νοµιµότητα όσο και
την ουσία των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρµογή τους. Προσωρινή δικαστική προστασία
παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν. 3900/2010 (Α’ 213) και του
π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
3. Οι αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται
να παρέχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδροµή στον υπήκοο τρίτης χώρας που αιτείται νοµικές συµβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο και γλωσσική συνδροµή, προκειµένου να
ασκήσει τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου.
4. Η απαραίτητη νοµική βοήθεια και εκπροσώπηση παρέχεται
δωρεάν κατόπιν αιτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3226/2004 (Α’ 24), εφόσον κατά την κρίση του δικαστή η αίτηση
ακύρωσης δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως
6 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το π.δ. 114/2010 (Α’ 195). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.2011.
5. Αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων επιστροφής ασκείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α’
274).»
Άρθρο 6
Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - Ζητήµατα
αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 3907/2011
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1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/
2011 (Α’ 7) τροποποιείται ως προς τα συναρµόδια όργανα και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 ιδρύονται και καταργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονοµικών και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται
οι λεπτοµέρειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) περί αδειοδότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου καταλαµβάνει και τις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης
του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 που λειτουργούν εντός των
Κλειστών Ελεγχόµενων Δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
4375/2016 (Α’ 51).
Άρθρο 7
Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του
ν. 3907/2011
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 22, γίνεται κατόπιν σχετικής
αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν
τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της, κατά
τη διάρκεια της οποίας η προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης
λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα. Η παράταση της προθεσµίας χορηγείται µόνο για τη διευθέτηση των εκκρεµών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες ενόψει της αναχώρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης, όπως της διάρκειας της παραµονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, της φοίτησης των τέκνων αυτού σε
σχολείο και της ύπαρξης άλλων οικογενειακών και κοινωνικών
δεσµών.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσµίας ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστηµα διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς
αναχώρησης, δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση
εφαρµογής του ν. 3838/2010 (Α’ 49) περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς
αναχώρησης παρέχεται δικαίωµα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαµονής που
κατείχε. Σε περίπτωση µη απάντησης της αρµόδιας υπηρεσίας
εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης παράτασης της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης.
2. Η προθεσµία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την
επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι επιδόσεις των αποφάσεων
διακοπής του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) και των τελεσίδικων αποφάσεων απόρριψης αιτήµατος διεθνούς προστασίας
διενεργούνται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 82 του ν.
4636/2019. Οι επιδόσεις των αποφάσεων απόρριψης αιτήµατος
χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής διενεργούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Άρθρο 8
Επιδόσεις αδειών διαµονής και απορριπτικών
αποφάσεων - Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 10 του ν. 4251/2014
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1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για
ανάκληση αδειών διαµονής, µε ενσωµατωµένες αποφάσεις επιστροφής, ή αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2
του άρθρου 25, διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αντίγραφο της σχετικής
απόφασης επιδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από
την έκδοσή της. Η επίδοση διενεργείται:
α) στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιό του, µε αυτοπρόσωπη
παρουσία ή
β) µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει
ο αιτών στην αρµόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί
από τον πληρεξούσιό του ή
γ) µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - EΨΠ),
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και
στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών µέσω του λογαριασµού που
διατηρεί ή
δ) µε συστηµένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδροµικώς
στη δηλωθείσα διεύθυνση διαµονής, προσωπικώς στον ίδιο ή
στον πληρεξούσιό του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 8, όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια της επίδοσης
σύµφωνα µε τις περ. α’, β’ ή γ’.
Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος,
θεωρείται ότι επιδόθηκε µετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.
4. Η ενηµέρωση για την παραλαβή της άδειας διενεργείται είτε
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο
αιτών στην αρµόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί
από τον πληρεξούσιό του ή µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ), που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών
µέσω του λογαριασµού που διατηρεί ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, όταν δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση µε τους προηγούµενους τρόπους.»
Άρθρο 9
Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για
εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες
τρίτων χωρών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο κάθε δεύτερου έτους, καθορίζεται ο ανώτατος
αριθµός θέσεων για εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε
πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθµού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%),
ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 10
Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη
περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014
1. Στην περ. 5 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’
80) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η περ. 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Η επένδυση πραγµατοποιείται µε κεφάλαια εξωτερικού, τα
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οποία εµβάζονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς της επένδυσης
από πολίτη τρίτης χώρας. Εντολείς του εµβάσµατος δύνανται να
είναι σύζυγος ή/και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι
β’ βαθµού του επενδυτή. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την απόφαση του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαµονής του επενδυτή,
µέσα στο επόµενο από την πραγµατοποίηση της επένδυσης
έτος. Η προξενική αρχή, µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην αρµόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της περ. 4, για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή τους, στην
προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση, προκειµένου να χορηγηθεί
η εθνική θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική
κατάθεση.»
2. Στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 προστίθενται
περ. 10 και 11, ως εξής:
«10. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής σε ισχύ,
δυνάµει της παρούσας, για επένδυση σε µια από τις κατηγορίες
της περ. 1, δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση, προκειµένου να επενδύσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών, σε άλλη κατηγορία της παρούσας ή σε ακίνητη περιουσία, σύµφωνα µε την παρ. Β του άρθρου 20. Στην περίπτωση
αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί την ήδη χορηγηθείσα
άδεια διαµονής έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της νέας συνολικής επένδυσης και χορήγησης της άδειας
διαµονής δυνάµει αυτής. Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και τα
µέλη της οικογενείας του αιτούντος. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και
Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαµονής του επενδυτή και των µελών
της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά
µε τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας.
11. Ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να πραγµατοποιήσει
επένδυση σε περισσότερες της µίας από τις κατηγορίες της περ.
1 και έως τρεις (3) διακριτές επενδύσεις συνολικά. Σε περίπτωση
που η επένδυση πραγµατοποιείται σε περισσότερες της µίας κατηγορίες, το ελάχιστο απαιτούµενο ποσό της συνολικής επένδυσης καθορίζεται βάσει της κατηγορίας µε το υψηλότερο
απαιτούµενο ύψος επένδυσης.»
Άρθρο 11
Ψηφιακοί νοµάδες - Προσθήκη περ. ιε’ στην παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται περ. ιε) ως εξής:
«ιε) Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι
επαγγελµατίες ή µισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως
µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) µε εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νοµάδες - digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12)
µήνες.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον
προσκοµίσει ο ίδιος ο αιτών µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε συστηµένη επιστολή
στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να
απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών από το σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της
θεώρησης σε “µία στάση του ενδιαφεροµένου”, εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 136, τα ακόλουθα:
α) υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του
να διαµείνει στη χώρα µε την εθνική θεώρηση εισόδου για την
παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσµευσή του ότι δεν θα
παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε
εργοδότη µε έδρα στην Ελλάδα,
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β) σύµβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης µε εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, αορίστου
χρόνου ή σε περίπτωση σύµβασης ορισµένου χρόνου µε υπολειπόµενη διάρκεια που καλύπτει το διάστηµα της χορηγούµενης
εθνικής θεώρησης, ή
γ) συµβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, µε υπολειπόµενη
διάρκεια που καλύπτει το διάστηµα ισχύος της χορηγούµενης
θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελµατίας µε περισσότερους του ενός εργοδότες
που είναι εγκατεστηµένοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας, ή
δ) στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση,
καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυµία, στην
έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της
επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούµενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήµατος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής του στη χώρα, χωρίς
να επιβαρύνει το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος
των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήµισι χιλιάδες (3.500)
ευρώ µηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύµβαση εργασίας ή
έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση
εξαρτηµένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό
λογαριασµό, σύµφωνα µε την περ. ιδ’. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από µισθωτές υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε
καθαρά έσοδα µετά την καταβολή των απαιτούµενων φόρων στη
χώρα παροχής της εργασίας.
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συµβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών
πόρων δύναται να ανακαθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136,
ζ) τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδοµήντα πέντε (75) ευρώ.
ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτησή τους, ατοµική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα µε τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της
διαµονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η
σύντροφος και τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος να
παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε µορφής οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα. Ως µέλη της οικογένειας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων ή των συµβιούντων µε
τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης, β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συµβιούντων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί µε αλλοδαπή δικαστική
απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασµένο της στην Ελλάδα και
γ) τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συµβιούντων, εφόσον η
επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συµβιούντων σε αυτόν/αυτήν.
iii. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της
περ. i), δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα
µέλη της οικογένειάς του άδεια διαµονής διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 6. Η άδεια αυτή
δεν παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας οιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα,
τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα µέλη της οικογένειάς του της περ. ii), και δύναται να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν
να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i). Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία µίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
iv. Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας
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διαµονής της περ. iii) συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων
(1.000) ευρώ, ενώ τα µέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το
προβλεπόµενο από το παρόν παράβολο, ως µέλη οικογένειας
του πολίτη τρίτης χώρας.
v. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα
µέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την Ελληνική Επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών όσο και τα µέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα
να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για
τον σκοπό αυτό.
vi. Διαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την
ανανέωση της άδειας διαµονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν
τους έξι (6) µήνες ετησίως, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της
παρ. 6 του άρθρου 21.
vii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης χώρας,
καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις της περ. i) και έχουν εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια είτε µε οµοιόµορφη θεώρηση είτε µε καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος
αυτής, να υποβάλουν στην υπηρεσία µίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής της περ. iii). Στην περίπτωση αυτή και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 6, εκτός των δικαιολογητικών της περ. i),
οι αιτούντες υποβάλλουν και µισθωτήριο κατοικίας ή συµβόλαιο
αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια.»
Άρθρο 12
Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4251/2014
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
(Α’ 80) τροποποιείται ως προς την άπαξ χορήγηση άδειας διαµονής και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί κατ’
εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαµονής διάρκειας τριών (3) ετών,
σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα. Η άδεια
διαµονής χορηγείται άπαξ και µπορεί να ανανεώνεται για έναν
από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης
τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για
επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή
είναι γονέας ανήλικου ηµεδαπού και προσκοµίζει στοιχεία που
τεκµηριώνουν τη γονική σχέση µε το/τα τέκνο/α.»
Άρθρο 13
Ειδικότερα ζητήµατα αδειών διαµονής Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 20
του ν. 4251/2014
Η περ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας
των πολιτών τρίτων χωρών και διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα µε άδεια
διαµονής στη χώρα µας και λαµβάνουν σύνταξη από ελληνικό
δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, µπορούν να
ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα,
χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης των επαρκών πόρων των
παρ. 1 και 2.»
Άρθρο 14
Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εφαρµογήν του ν. 4251/2014 -Αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) τροποποιείται η προθεσµία του πρώτου εδαφίου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’
εφαρµογήν του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται, αν υποβληθεί
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µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης.
Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται από παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση
θεραπείας, αποφαίνεται επ’ αυτής εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της.»
Άρθρο 15
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη
διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειµένου της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 Τροποποίηση των άρθρων 35, 64 και 67
του ν. 4251/2014
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 11 του άρθρου 35
του ν. 4251/2014 (Α’ 80) τροποποιούνται ως προς την αναφορά
σε τίτλο αντί σε άδεια διαµονής και διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος έγκυρου τίτλου
εκδοθέντος από το πρώτο κράτος µέλος µε σκοπό τις σπουδές
στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυµερούς προγράµµατος που περιλαµβάνει µέτρα κινητικότητας ή συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται να
εισέλθει και να διαµείνει, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα βάσει του παρόντος κεφαλαίου για περίοδο έως τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
11. Αν ο σπουδαστής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα
µε βάση τίτλο για σπουδές που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος
που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο Σένγκεν, πρέπει να
υποβάλει στην αρµόδια ελληνική συνοριακή Αρχή τον τίτλο που
έχει εκδώσει το πρώτο κράτος µέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου 3, ως απόδειξη του ότι µετακινείται
στην Ελλάδα µε σκοπό τις σπουδές.»
2. Οι παρ. 1, 3, 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 και η παρ. 18
του άρθρου 64 του ν. 4251/2014 τροποποιούνται ως προς την
αναφορά σε τίτλο αντί σε άδεια διαµονής και διαµορφώνονται
ως εξής:
«1. Ερευνητής κάτοχος έγκυρου τίτλου εκδοθέντος από το
πρώτο κράτος µέλος δικαιούται να διαµείνει στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µέρος της έρευνάς του σε ερευνητικό οργανισµό για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 180
ηµέρες εντός µίας περιόδου 360 ηµερών, υπό τις προϋποθέσεις
και τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτεται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 61, ο έγκυρος τίτλος που έχει εκδοθεί από το
πρώτο κράτος µέλος και καλύπτει το συνολικό διάστηµα της κινητικότητας, καθώς και η σύµβαση υποδοχής που έχει συναφθεί
µε τον ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα, εφόσον η προβλεπόµενη διαµονή υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.
4. Αν η κοινοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και όταν η αρµόδια υπηρεσία δεν
προβάλλει καµία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους µέλους, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η
κινητικότητα του ερευνητή προς την Ελλάδα µπορεί να λάβει
χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος του τίτλου για
λόγους έρευνας.
9. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρου τίτλου ως ερευνητές που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος ως
πρώτο κράτος µέλος, µπορούν να διαµείνουν στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µέρος της έρευνάς τους σε
ερευνητικό οργανισµό για διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα
(180) ηµερών, στο πλαίσιο µακράς κινητικότητας, εφόσον υποβάλουν αίτηση µακράς κινητικότητας για τη χορήγηση άδειας
διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 61. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα σύµβαση υποδοχής µε τον ερευνητικό οργανισµό στην
Ελλάδα για τη διεξαγωγή της έρευνας στη Χώρα.
18. Αν ο ερευνητής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα
µε βάση τίτλο για έρευνα που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος
που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο Σένγκεν, πρέπει να
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υποβάλει στην αρµόδια ελληνική συνοριακή αρχή τον τίτλο διαµονής που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος µέλος και αντίγραφο
της κοινοποίησης της παραγράφου 2, ως απόδειξη του ότι µετακινείται στην Ελλάδα µε σκοπό την έρευνα.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.
4251/2014 τροποποιείται ως προς τον προσδιορισµό των ερευνητών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος άδειας διαµονής ερευνητή έχει δικαίωµα ίσης
µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 21Α του παρόντος νόµου. Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου
21Α δεν παρέχεται όσον αφορά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που αφορούν τις οικογενειακές παροχές και τις παροχές ανεργίας, µε την
επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010 (EE L 344 της
29.12.2010) στους ερευνητές στους οποίους έχει επιτραπεί να
διαµένουν στην Ελλάδα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι ερευνητές
έχουν, πέραν των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα να διδάσκουν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4636/2019
Άρθρο 16
Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του
πρόσφυγα - Τροποποίηση των άρθρων 14, 63 και 91 του ν.
4636/2019
1. Στο άρθρο 14 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), α) προστίθεται νέα
παρ. 4Α, β) στην παρ. 5 προστίθεται παραποµπή στην παρ. 4Α
και το άρθρο διαµορφώνεται ως έξης:
«Άρθρο 14
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα
1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται από
την αποφαινόµενη αρχή, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να
είναι πρόσφυγας, σύµφωνα µε το άρθρο 11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρόσφυγα να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό
έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεση του, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 4, η αποφαινόµενη αρχή καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το
καθεστώς πρόσφυγα αν, µετά τη χορήγησή του, θεµελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 12,
β) η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου παραποίηση ή παράλειψη
γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος
πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το
καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο
για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία της
Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των αδικηµάτων που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
17.
4Α. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, η αποφαινόµενη αρχή δεν
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόµα δεν έχει ληφθεί απόφαση χορήγησης.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρµογή οι παρ. 4 και 4Α,
απολαµβάνουν των δικαιωµάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και 33 της Σύµβασης της Γενεύης, εφόσον βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. στ’ του άρθρου 63 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως προς την αποφαινόµενη αρχή στην
περίπτωση του άρθρου 91 του ιδίου νόµου και η περ. στ’ διαµορφώνεται ως έξης:
«στ. «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρµόδιας
Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειριστής για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση
του άρθρου 91 του παρόντος, Αποφαινόµενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Στις
περιπτώσεις του άρθρου 84 παράγραφος 1 περίπτωση β’, η Αποφαινόµενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ’
εφαρµογήν του Κανονισµού 604/2013.»
3. Στο άρθρο 91 του ν. 4636/2019, α) στην παρ. 1 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο και διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, β) η παρ. 2 και η περ. α’ της παρ. 3
τροποποιούνται ως προς το αρµόδιο όργανο, γ) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την εφαρµοστέα διαδικασία και το άρθρο 91
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 91
(Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ανάκληση
1. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, η Αποφαινόµενη
Αρχή εξετάζει αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού, βάσει των σχετικών διατάξεων του Μέρους Α’ του παρόντος νόµου.
2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παρ. 1, ο ενδιαφερόµενος:
α. Ενηµερώνεται εγγράφως από την Αποφαινόµενη Αρχή µέσω
της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες πριν την επανεξέταση της συνδροµής στο πρόσωπό του των αναγκαίων προϋποθέσεων διεθνούς προστασίας,
καθώς και για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής.
β. Δικαιούται να προβάλει µε γραπτό υπόµνηµά του στην Αποφαινόµενη Αρχή, µέσω της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, τους
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το
χορηγηθέν καθεστώς.
3. Η Αποφαινόµενη Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής:
α. ενηµερώνεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Υποστήριξης
της Υπηρεσίας Ασύλου, όσον αφορά ιδίως τη γενική πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες
καταγωγής των ενδιαφεροµένων προσώπων, και
β. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να συλλέγει περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου να επανεξεταστεί το καθεστώς. Οι πληροφορίες αυτές δεν
λαµβάνονται από τους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά
τρόπον που θα είχε ως αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας ή να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική
ακεραιότητα του ενδιαφερόµενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν και η ελευθερία ή η ασφάλεια των µελών της
οικογένειάς του, που τυχόν εξακολουθούν να διαµένουν στη
χώρα καταγωγής.
4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται βάσει
του άρθρου 82 του παρόντος. Η απόφαση αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους ανάκλησης και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατ` αυτής
ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.
5. Τα άρθρα 71 και 73 του παρόντος εφαρµόζονται και στην
ανάκληση του καθεστώτος.
6. Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας παύει αυτοδικαίως,
αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό µε έγγραφη δήλωσή
του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Αρχές
Παραλαβής µε τη διαδικασία του άρθρου 80 ή αν ο δικαιούχος
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.»
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Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε µέλη
οικογένειάς του - Αντικατάσταση της παρ. 1,
τροποποίηση της παρ. 4, προσθήκη παρ. 6
στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, αντικατάστασης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές των αδειών
διαµονής οι οποίες χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.»

Στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), α) στην παρ. 1, διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και προστίθενται τέσσερα τελευταία
εδάφια, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται µε την προσθήκη των συµβιούντων, γ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 24
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Άδειες διαµονής
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, χορηγείται από την αρµόδια αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21, άδεια
διαµονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, µετά
από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής το αργότερο τριάντα (30) ηµερολογιακές
ηµέρες πριν από τη λήξη της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας, χορηγείται από την αρµόδια αρχή παραλαβής, µε την
επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21, άδεια διαµονής ενός (1)
έτους. Η άδεια ανανεώνεται για δύο (2) ακόµα έτη, κατόπιν επανεξέτασης, µε απόφαση του Προϊσταµένου του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία
υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής το αργότερο
τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη λήξη της. Η ανανέωση
των ανωτέρω αδειών διαµονής ανατρέχει στον χρόνο λήξης της
αρχικής άδειας. Η εκπρόθεσµη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης ανανέωσης δεν µπορεί από µόνη της να οδηγήσει σε
απόρριψή της. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους εκατό (100) ευρώ. Το αρµόδιο όργανο για την επιβολή και
η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονοµικών.
2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 άδειες διαµονής δεν
χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται µε απόφαση του Προϊσταµένου
του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν
λόγοι δηµόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.
3. Στην περίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα µέλη
της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας χορηγούνται άδειες διαµονής για όσο χρόνο ισχύει η άδεια διαµονής του
δικαιούχου, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του µέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση
που δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, στο τέκνο
αυτό χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, µετά από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
4. Σε µέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η
οποία δηµιουργείται µετά την είσοδό του στη χώρα και εντός
της, χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε την παρ. 3, µετά
από αίτηση του δικαιούχου και την προσκόµιση, για τους συζύγους ή συµβιούντες, αντιστοίχως της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάµου ή του συναφθέντος συµφώνου συµβίωσης µετά της
ληξιαρχικής πράξης καταχώρησής του, µε κάτοχο άδειας διαµονής σε ισχύ και για τα τέκνα δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν
αυτό δεν είναι συµβατό µε άλλο καθεστώς που τα µέλη της οικογένειας ήδη απολαµβάνουν.
5. Η ως άνω άδεια διαµονής, η οποία αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, εκτυπώνεται
από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Άρθρο 18
Ρύθµιση ζητηµάτων ταξιδιωτικών εγγράφων Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση των παρ. 2
και 4, κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 25
του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 25 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς τα αρµόδια όργανα,
γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής,
δ) η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 25 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ταξιδιωτικά έγγραφα
1. Στον δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα χορηγείται κατόπιν αίτησής του ταξιδιωτικό έγγραφο («titre de voyage»), σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµπεριέχεται στο Παράρτηµα της
Σύµβασης της Γενεύης, ώστε να µπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης ή εκκρεµεί σε βάρος του
η διαδικασία εφαρµογής ρήτρας παύσης, αποκλεισµού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης και
αντικατάστασης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόµενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος του ως άνω ταξιδιωτικού
εγγράφου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 3103/2003 (Α’ 23).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στους
δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον αυτοί αδυνατούν
να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και στους αιτούντες διεθνή
προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι
υγείας που απαιτούν τη µετάβασή τους στο εξωτερικό, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.»
Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης
και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 55 του ν. 4636/2019
Στην παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται πέµπτο εδάφιο, γ)
αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«2. Για τις ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους αιτούντες διεθνή προστασία, Προσωρινός Αριθµός Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται
ταυτόχρονα µε τον αριθµό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία, που εκδίδεται από την Υπηρεσία
Ασύλου, αντιστοιχείται µε αυτόν και παραµένει ενεργός καθ’
όλην τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο
κάτοχος του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α’
21). Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας
για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στον πα-
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ρόντα και η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόµατα και ο δικαιούχος παύει
να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Κατ’ εξαίρεση, όταν
η απορριπτική απόφαση της αιτήσεως διεθνούς προστασίας
αφορά ασυνόδευτο ανήλικο, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραµένει ενεργός
έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση
του ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Μετανάστευσης και
Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 20
Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραµονή των αιτούντων διεθνή
προστασία - Τροποποίηση των άρθρων 68
και 104 του ν. 4636/2019
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) διαγράφονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 68
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωµα παραµονής αιτούντων – Εξαιρέσεις
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς
προστασίας στον πρώτο βαθµό και απαγορεύεται η αποµάκρυνσή τους µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις:
α) υποβολής µεταγενέστερης αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο
89 του παρόντος,
β) όπου οι αρµόδιες Αρχές είτε παραδίδουν τον αιτούντα σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3251/2004 (Α’ 127) είτε εκδίδουν αυτόν σε τρίτη χώρα µε την
εξαίρεση της χώρας καταγωγής του αιτούντος είτε σε διεθνή
ποινικά δικαστήρια µε βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Η παράδοση ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε έµµεση ή
άµεση επαναπροώθηση του ενδιαφερόµενου κατά παράβαση
του άρθρου 33 παράγραφος 1 της Σύµβασης της Γενεύης ή σε
κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου, του άρθρου 7 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, του άρθρου 3 της
Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης κατά των Βασανιστηρίων,
του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, των άρθρων 4 και 19 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του άρθρου 5
του Συντάγµατος. Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης
στο εκζητούν κράτος.
3. Το δικαίωµα παραµονής του αιτούντος στη χώρα, σύµφωνα
µε την παρ. 1, δεν θεµελιώνει δικαίωµα για χορήγηση άδειας διαµονής.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή το
άρθρο 104 του παρόντος.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019 διαγράφονται
το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 104
Δικαίωµα παραµονής
1. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής και έως την έκδοση απόφασης επί αυτής, ο αιτών επιτρέπεται να παραµείνει στο έδαφος της Χώρας. Στην περίπτωση
αυτή, αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του προσφεύγοντος.
2. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, στις

περιπτώσεις που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει απορρίψει την
αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας µε την αιτιολογία ότι: α)
άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή β) άλλο κράτος µέλος, που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογήν του Κανονισµού
αυτού ή γ) ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από
χώρα που θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για αυτόν ή δ) η
εξέταση της µεταγενέστερης αίτησης δεν κατέδειξε την ύπαρξη
νέων ουσιωδών στοιχείων ή είναι προδήλως αβάσιµη, καθώς και
ε) στις περιπτώσεις που η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας
έχει απορριφθεί κατά την ταχύρρυθµη διαδικασία πλην των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 10
του άρθρου 83, η παραµονή διατάσσεται µε απόφαση που φέρει
συνοπτική αιτιολογία της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών,
ενώπιον της οποίας εκκρεµεί η προσφυγή ή του δικαστή, σε περίπτωση µονοµελούς σύνθεσης, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η
προσφυγή, κατόπιν ειδικού αιτήµατος του προσφεύγοντος.
Μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής δεν µπορεί να
εκτελεστεί σε βάρος του προσφεύγοντος πριν την έκδοση αποφάσεως επί της κατά το προηγούµενο εδάφιο αιτήσεώς του. Η
εξέταση του αιτήµατος αυτού γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής, εν συµβουλίω, ή από τον δικαστή, σε περίπτωση µονοµελούς σύνθεσης, χωρίς να απαιτείται κλήση του αιτούντος να
παρασταθεί. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση του συνολικού, κατά την παράγραφο 7 του
άρθρου 95, αριθµού ανατιθέµενων ανά µήνα και ανά εισηγητή
υποθέσεων.
3. Η δυνατότητα εξαίρεσης από το δικαίωµα παραµονής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του
άρθρου 90 του παρόντος, µόνο εφόσον ο αιτών έχει την απαραίτητη συνδροµή διερµηνέα και νοµική συνδροµή και προθεσµία
τουλάχιστον µίας εβδοµάδας, ώστε να προετοιµάσει την αίτηση
και να υποβάλει στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, τα επιχειρήµατα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώµατος παραµονής
του στο έδαφος της χώρας, εν αναµονή της έκβασης της προσφυγής.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε
άµεση ή έµµεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών
και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους.»
Άρθρο 21
Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Τροποποίηση
των άρθρων 70 και 79 του ν. 4636/2019
1. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως προς τη διάρκεια του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις θεµελίωσης
των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων στο δελτίο ταυτότητάς
τους και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν από το
διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητας τους, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ηµεροµηνία γέννησής τους, ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.»
Άρθρο 22
Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως
διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση των παρ. 8, 9,
αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82
του ν. 4636/2019
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 82 του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΓ’ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και η παρ. 8 διαµορφώνεται
ως εξής:
«8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας,
αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3907/2011 (Α’ 7) ή στον ν.
3386/2005 (Α’ 212), κατά περίπτωση. Εφόσον υφίσταται ήδη σε
ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η
προηγούµενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την
επιστροφή. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την
προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για το δικαίωµά τους να
αιτηθούν την παραµονή τους στη Χώρα, για το όργανο ενώπιον
του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της
προθεσµίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους
παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής στις διαδικασίες ενώπιον
της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.
4375/2016 (Α’ 51).»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν.
4636/2019 τροποποιείται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρµόδια Αρχή Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται στο άρθρο 93 του παρόντος και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το
άρθρο 97 του παρόντος, πραγµατοποιούνται µε κάθε πρόσφορο
µέσο, µε βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα,
πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την πράξη αυτή γίνεται από
τον αρµόδιο υπάλληλο σχετική µνεία στον φάκελο του αιτούντος
ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα
διενέργειας της πράξης, το όνοµα και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης
στην οποία προέβη. Σε περίπτωση µη ανεύρεσης του αιτούντος,
µε τους τρόπους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, η
πρόσκληση γίνεται µε συστηµένη επιστολή σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον
αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σηµασία και το περιεχόµενο των διαδικασιών αυτών.
Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος ή η έγγραφη ενηµέρωση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 91 πραγµατοποιείται
µε τα µέσα που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι
αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτησης και οι αποφάσεις
ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κοινοποιούνται
αµελλητί στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό Μετανάστευσης
και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ρυθµίζονται
ο χρόνος, τα µέσα, τα αρµόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία
τεχνική και διαδικαστική λεπτοµέρεια για τη διαβίβαση των παραπάνω αποφάσεων.»
Άρθρο 23
Παράβολο υποβολής µεταγενέστερης αίτησης Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) προστίθεται παρ. 10
ως εξής:
«10. Για την υποβολή κάθε µεταγενέστερης αίτησης µετά την
πρώτη, ο αιτών καταθέτει παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά αίτηση. Τα παράβολα
του πρώτου εδαφίου αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού που εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.,
ν.δ. 354/1974 - Α’ 90].
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου
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και Οικονοµικών δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του παράβολου, να καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου, ο τρόπος
διάθεσής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στην
εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις σχετικά µε αποφάσεις ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Η παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα η άδεια διαµονής του.»
Άρθρο 25
Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 95
του ν. 4636/2019
Στην παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η Ανεξάρτητη
Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, σύµφωνα µε τον
ν. 3907/2011 (Α’
7) ή τον ν. 3386/2005 (Α’ 212) κατά περίπτωση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της απορριπτικής απόφασης. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης
ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που
διατάσσει την επιστροφή.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016
Άρθρο 26
Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου - Αντικατάσταση της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συστήνεται θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι:
α. η ευθυγράµµιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας
Ασύλου µε την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
που υπάγονται στην Υπηρεσία Ασύλου για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων,
καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.)
των υποκείµενων οργανικών µονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή
της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων
µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασµού,
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θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από τους ιεραρχικώς
προϊστάµενούς του.»
Άρθρο 27
Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής
Προσφυγών - Αντικατάσταση της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στην Αρχή Προσφυγών συστήνεται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής:
α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής
Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων,
β) είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής και την αποστολή στατιστικών δηµοσίευσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6.»
Άρθρο 28
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης είναι:
α. τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β. οι Ελεγχόµενες Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο και
γ. οι Κλειστές Ελεγχόµενες Δοµές (Κ.Ε.Δ.), οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρµοδιότητες των Κ.Υ.Τ. της περ. α’ και
εντός των οποίων, σε διακριτούς χώρους, λειτουργούν εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του
ν. 3907/2011 (Α’ 7).
Εντός της περιµέτρου της έκτασης όπου εγκαθίστανται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου, προβλέπονται διακριτοί χώροι µε κατάλληλες προδιαγραφές για την
παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν
στις ευάλωτες οµάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.»
Άρθρο 29
Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέµατα
λειτουργίας των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016 - Αντικατάσταση του άρθρου 10
του ν. 4375/2016
Το άρθρο 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Δοµές
1. Με προεδρικό διάταγµα του άρθρου 20 του ν. 4622/2019
(Α’ 133) ιδρύονται και καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 8. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κλειστές Ελεγχόµενες Δοµές (Κ.Ε.Δ.) µπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο ή Κινητό Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Στις δοµές της παρ. 4 του άρθρου 8 λειτουργούν διακριτοί
χώροι για την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων του πρώτου εδαφίου
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου.
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων ειδών πρώτης ανάγκης
εντός της περιµέτρου των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8. Επίσης επιτρέπεται, µε απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός των ανωτέρω δοµών σηµείων παράδοσης από
επιχειρήσεις διανοµής προϊόντων (delivery). Η αρµοδιότητα για
την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του
πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του
οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του οικείου δήµου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός
αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που
αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η εκµίσθωση των χώρων
σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων γίνεται
κατόπιν δηµοπρασίας από τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε το π.δ.
270/1981 (Α’ 77). Το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο
του δήµου. Εναλλακτικά, και σε περίπτωση διαπιστωµένης άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του πρώτου εδαφίου από
τον οικείο δήµο, η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκηθεί από το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζονται
ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά
χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία
κυλικείων και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύµφωνα µε το π.δ.
715/1979 (Α’ 212) και το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου δύναται να καθορίζονται η διαδικασία αδειοδότησης και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνεται
θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα παρακάτω:
α. η ευθυγράµµιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για
την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων,
καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείµενων οργανικών µονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή
της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων
µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
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ανασχεδιασµού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από
τους ιεραρχικώς προϊστάµενούς του.»
Άρθρο 31
Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 17 του ν. 4375/2016
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισµοί λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΥΠ.Υ.Τ.), στους οποίους καθορίζονται επιµέρους θέµατα εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούµενων διαδικασιών,
καθώς και κάθε συναφές θέµα.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
που εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν
γνώµης των Διοικητών τους.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) - Αντικατάσταση της περ. β’
της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016
Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η απόσπαση ή η µετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου. Η απόσπαση
γίνεται για τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα παράτασης, για µία
(1) ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστηµα. Για την
απόσπαση του µη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του κατά περίπτωση
αρµοδίου Υπουργού.»
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων
του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α’51) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για τις χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές των έργων που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ισχύουν αναλογικά τα
προβλεπόµενα στις παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 27 και στο
άρθρο 27Α του
ν. 4314/2014 (Α’ 265), καθώς και στην περ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Άρθρο 34
Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
Στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, β) καταργείται το τρίτο εδάφιο και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του νόµου αυτού, κρατείται στην οικεία αστυνοµική αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες απέλασής του παραµένει στις ειδικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7).»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις Ταµείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του
ν. 4662/2020 - Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020
Στο άρθρο 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), α) αντικαθίσταται η
παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ως
προς την ονοµασία του αναφερόµενου ειδικού φορέα και η παρ.
4 ως προς τους αποδέκτες της χρηµατοδότησης και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 196
Σύσταση «Ταµείου Αλληλεγγύης» για τους Δήµους
όπου λειτουργούν µονάδες φιλοξενίας µεταναστών
και προσφύγων
1. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσµευµένο Τοµέα, λογαριασµός, µε την ονοµασία «Ταµείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασµός «Ταµείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε
ηµερολογιακό εξάµηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και αντιστοιχεί µε το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά κατά
την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάµηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής µεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του
Ταµείου. Για τα ποσά που κινούνται µέσω του Λογαριασµού, δεν
προβλέπεται αµοιβή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Σκοπός του «Ταµείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηµατοδότηση
έργων, προµηθειών και µελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις µεταναστευτικές ροές, καθώς
και από τη λειτουργία µονάδων φιλοξενίας για τη διαµονή πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηµατοδότησης µπορεί να είναι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 116) το µετοχικό κεφάλαιο των
οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.
3. Το Ταµείο Αλληλεγγύης χρηµατοδοτείται ετησίως µε το
ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο «Ταµείο Αλληλεγγύης»
δύνανται να µεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους οι
τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-2050000000 «Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού Εµπλεκοµένων Φορέων» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασµών Εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι
χρηµατοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταµείο Αλληλεγγύης, το σύστηµα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Αλληλεγγύης, η
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δι-
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καιολογητικά εκταµίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 36
Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση
των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020
Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίστανται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α. Οι θέσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του Διοικητή της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να πληρούνται από: (i) δηµόσιο
υπάλληλο κάτοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής και γνώση µίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή
εξειδίκευση ή εµπειρία στο αντικείµενο της προς πλήρωση
θέσης, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων
Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’
βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
µε τοποθέτηση, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον
φορέα, ή µε απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, έπειτα από
κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις
κείµενες διατάξεις, για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (ii) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων µε βαθµό πρώτο (1ο),
κατόχου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού
πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος της αλλοδαπής και γνώση µίας ξένης γλώσσας, που
διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση
ή εµπειρία στο αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, ο οποίος
διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών ετών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
β. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου µπορεί να παύονται πριν τη λήξη της θητείας τους είτε
κατόπιν παραίτησής τους είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των
καθηκόντων τους ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην
άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων
καθηκόντων, στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη
άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε
τα καθήκοντά του ως προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ασύλου, της
Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αν ο διοριζόµενος ως Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου ή ως Διοικητικός
Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ή ως Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί
υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλην τη διάρκεια της θητείας του.
2. Οι προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο του Διοικητή. Η
Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνονται από µία θέση Υποδιοικητή. Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο που
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κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού
πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες,
κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά
στον φορέα, ή µε απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες
διατάξεις για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου που
κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού
πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών ετών µε
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Για τα προσόντα των µετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση προϊσταµένου εφαρµόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου.»
Άρθρο 37
Χορήγηση Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και
Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνή προστασία
Οι αιτούντες διεθνή προστασία µε ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος πριν την 1η Νοεµβρίου 2019, οι οποίοι δεν διαθέτουν
Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις
προβλέψεις του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) έως την
ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήµατός τους.
Άρθρο 38
Οµάδες Εργασίας
Οµάδες εργασίας του άρθρου 47 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) δύνανται να συστήνονται και µετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού
Γραµµατέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Άρθρο 39
Πόροι του ειδικού επιδόµατος Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 48 του ν. 4686/2020
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.
4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους
που αποσπώνται ή µετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από
άλλους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου Δηµόσιου
τοµέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους
αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή µετακινηθεί στην ως άνω
Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδοµα, το ποσό του τακτικών
αποδοχών τους σε σύγκριση µε το ύψος του συνόλου των µηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του
αντίστοιχου κλιµακίου και βαθµού.
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Το ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.»
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο
αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Οι ελληνικές και διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και τα µέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες τους, δύνανται να δραστηριοποιούνται σε χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.) εφόσον:
α) είναι εγγεγραµµένες στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του άρθρου 58 του ν.
4686/2020 (A’ 169), που τηρείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου και αντίστοιχα τα µέλη, υπάλληλοι και συνεργάτες
αυτών είναι εγγεγραµµένα στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της παρ. 2 του άρθρου 191 του ν.
4662/2020 (A’ 27),
β) ενεργούν υπό τις εντολές και οδηγίες των λιµενικών αρχών,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκ των προτέρων συµπεριληφθεί
στα Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης των Λιµενικών Αρχών για
περιστατικά έρευνας - διάσωσης και ότι δεν έχουν εκτελέσει
οποιονδήποτε πλου προς παροχή συνδροµής χωρίς την προηγούµενη έγκριση ενεργοποίησής τους από την αρµόδια λιµενική αρχή και
γ) δραστηριοποιούνται σε περιστατικό διαχείρισης παράτυπης
εισόδου προσώπων µέσω θαλάσσης, υπό την προϋπόθεση ότι
είναι αδύνατη η δράση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει προηγηθεί απαραιτήτως ενηµέρωση των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών και χορήγηση σχετικής, έγγραφης, έγκρισής τους.
2. H παράβαση της παρ. 1 από µέλη, υπαλλήλους και συνεργάτες των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός (1) έτους. Αν, εξαιτίας της ανωτέρω παράβασης, προκληθεί ατύχηµα, ιδίως σε περίπτωση επιχείρησης διάσωσης στη θάλασσα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µε την επιφύλαξη επιβολής αυστηρότερης ποινής
δυνάµει άλλων διατάξεων.
3. α) Ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων της
παρ. 2, για την παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται και διοικητικό
πρόστιµο τόσο σε βάρος του φορέα όσο και σε βάρος του φυσικού προσώπου, το ύψος του οποίου κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τον φορέα και από
πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.
β) Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης των παρ. 1 και 2, τα
ποσά των ανωτέρω προστίµων προσαυξάνονται κατά εκατό τοις
εκατό (100%) και οι φορείς της παρ. 1, καθώς και τα µέλη, οι
υπάλληλοι και συνεργάτες τους, διαγράφονται από το «Μητρώο
Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και
το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» αντίστοιχα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Οικονοµικών, και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται
ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των προστίµων, τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, η αναπροσαρµογή των ποσών των διοικητικών
προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 41
Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου από µη πολιτικό προσωπικό
Η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων και η Διεύθυνση
Νήσων Αιγαίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας
Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να στελεχώνονται και
από µη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα Υπουργεία
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
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σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2
και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), αντίστοιχα.
Άρθρο 42
Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Δαπάνες συµβάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου για την προµήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού και την προµήθεια αδειών χρήσης λογισµικού πληροφορικής στους Ειδικούς Φορείς 1055 2010000000 «Γενική
Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου»
και 1055 2020000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΛΕ 3120389001, 2420989001 και 3140301001) και δαπάνες µίσθωσης ξενοδοχείων και διαµερισµάτων αποκλειστικά
για την αντιµετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών στους Ειδικούς Φορείς 1049-2020000000 «Γενική (Τοµεακή)
Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής», 1047 2030000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου», 1055 2010000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και 1055 2030000000 «Γενική
Γραµµατεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο» (ΑΛΕ 2440101001) που
πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, λογίζονται κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εξαιρουµένων των διατάξεων περί παραγραφής, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
τρέχοντος οικονοµικού έτους 2021 και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αναλαµβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των ανωτέρω πιστώσεων του
τρέχοντος οικονοµικού έτους.
2. Οι απορρέουσες δαπάνες δυνάµει της υπ’ αρ. 19969/
25.9.2020 απόφασης – προκήρυξης (ΑΔΑ: 90Κ346ΜΔΨΟ-ΝΜ8)
για την επιλογή νοµικών και την εγγραφή τους στο Μητρώο Βοηθών Εισηγητών του άρθρου 50 του ν. 4686/2020 (Α’ 96), λογίζονται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, εξαιρουµένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι ως άνω δαπάνες αναλαµβάνονται, εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος
και των επόµενων οικονοµικών ετών στον Ειδικό Φορέα 1055
2020000000 “Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(ΑΛΕ 2420901001).
Άρθρο 43
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας µηχανικών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
Στο άρθρο 3 του Α’ κεφαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ’,
του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται νέα παρ. 11 ως εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου και Οικονοµικών, δύνανται να καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ορίων της παρ.
1, µέχρι ογδόντα (80) ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός
έδρας των µηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις
ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης µελετών και έργων, µε ισχύ έως
την 31η.12.2022. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται
µετά την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 και µε δυνατότητα αναδροµικής ισχύος δύο (2) µηνών.»
Άρθρο 44
Διαχείριση των Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής
Ασφάλειας
και
άλλων
πόρων
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(Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.). Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται η
Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.
Α.Α.Π.), νοείται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.).
2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (εφεξής
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και
Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.). Όπου στις κείµενες διατάξεις
αναφέρεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., νοείται εφεξής η
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.. Αποφάσεις χορήγησης, συµβάσεις, ατοµικές
διοικητικές πράξεις και κάθε άλλη πράξη που έχει εκδοθεί για
την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και το προσωπικό της συνεχίζουν να ισχύουν για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. και το προσωπικό
αυτής. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. καθίσταται καθολικός διάδοχος της
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για κάθε ζήτηµα χωρίς να απαιτείται
ειδική απόφαση ή διάταξη. Το προσωπικό που υπηρετεί στην
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. θεωρείται αυτοδικαίως προσωπικό
της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. µε την ίδια σχέση εργασίας, την ίδια θέση
και τους ίδιους όρους.
3. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. ορίζεται:
α. Διαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 71
του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 (L 231/159) και συντονιστικός φορέας σύµφωνα µε την παρ. 6 του ιδίου άρθρου για
τα προγράµµατα των Ταµείων των ειδικών Κανονισµών (ΕΕ)
2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Ιουλίου 2021 (L 251/1), (EE) 2021/1148 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 (L
251/48) και (EE) 2021/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 (L 251/94). Για τα ίδια προγράµµατα Ελεγκτική Αρχή ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονοµικών. Για τα ανωτέρω
προγράµµατα, καθώς και στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων, µε
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου η
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. δύναται, κατόπιν αιτήµατος δυνητικού δικαιούχου, να συνάπτει προγραµµατική σύµβαση και να αναλαµβάνει
την υλοποίηση δράσεων υποκαθιστώντας τον δικαιούχο, υπό την
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος (α) είναι φορέας του Δηµοσίου και
(β) δηλώνει αδυναµία υλοποίησης της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό
η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. δύναται να συνάπτει και να παρακολουθεί δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ή προµηθειών για λογαριασµό του
δικαιούχου.
β. Υπηρεσία Διαχείρισης για το Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης για το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο 2021-2025, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4635/2019 (A’167) και του αντίστοιχου κανονιστικού του πλαισίου, όπως ΣΔΕ και οικείες
υπουργικές αποφάσεις.
γ. Διαχειριστική Αρχή για προγράµµατα άµεσης διαχείρισης
των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Εσωτερικής
Ασφάλειας ή Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των Συνόρων που της
ανατίθενται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση
δύναται να ορίζονται και άλλες αρχές που εµπλέκονται στη διαχείριση, όπως ενδεικτικά ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης ή η αρχή
ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω απόφαση συνυπογράφεται από τον εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
δ. Υπηρεσία συντονισµού, η οποία έχει ως σκοπό τον συντονισµό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου για την προετοιµασία και υποβολή αιτηµάτων χρηµατοδότησης προς άλλες Διαχειριστικές Αρχές, για την ένταξη Πρά-
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ξεων/Δράσεων σε άλλα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και σε λοιπά
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή σύµφωνης γνώµης της
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτηµάτων χρηµατοδότησης.
4. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας για τα προγράµµατα των Ταµείων της περ. α) της παρ. 3 για την Προγραµµατική
Περίοδο 2021-2027 είναι η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., οι Ενδιάµεσοι Φορείς Διαχείρισης και η ΜΟΔ Α.Ε.. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., σε συνεργασία µε τους Ενδιάµεσους Φορείς Διαχείρισης, καταρτίζει και
εκτελεί πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον προϊστάµενο της Γ.Δ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής
βοήθειας που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορούν να καθορίζονται οι
επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κατηγορία δαπανών για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς
πόρους, οι διαδικασίες δηµοσιότητας που εφαρµόζονται για την
ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών, οι διαδικασίες ένταξης στο
µητρώο προµηθευτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι
την έκδοση της ως άνω απόφασης για τις ενέργειες τεχνικής
βοήθειας των Προγραµµάτων των περ. α) και γ) της παρ. 3 εφαρµόζεται αναλογικά η υπ’ αρ. 780/11.3.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και
Ασύλου (Β’ 997), µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4782/2021 (Α’ 36), µε επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών
τεχνικής βοήθειας όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
Υποπρόγραµµα Α και την περ. Δ.2. του Υποπρογράµµατος Β. Για
τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας από Εθνικούς Πόρους του Συγχρηµατοδοτούµενου Σκέλους του ΠΔΕ εφαρµόζεται η ίδια απόφαση µε επιλέξιµες ενέργειες τις ενέργειες που αναφέρονται στο
Υποπρόγραµµα Β αυτής. Για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής
βοήθειας εφαρµόζεται το άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α’147).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα για το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραµµάτων για τα οποία η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. έχει αρµοδιότητες Υπεύθυνης Αρχής/Διαχειριστικής Αρχής µε βάση τις περ. α) και γ) της
παρ. 3.
Άρθρο 45
Χρηµατοδότηση προγραµµάτων του πολυετούς
Εθνικού Προγράµµατος -Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 78 του ν. 4375/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) τροποποιείται
ως προς την προσθήκη του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου 2021-2027
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι πληρωµές από τα Ταµεία που χρηµατοδοτούν τα Χρηµατοδοτικά Πλαίσια 2014-2020 και 2021-2027, καθώς και από άλλους έκτακτους πόρους, σε εφαρµογή του αντίστοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος, αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και µεταφέρονται µε ευθύνη
της Διεύθυνσης Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε αντίστοιχους λογαριασµούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.»
Άρθρο 46
ια νη όνευση Μεταναστευτικής Αρωγής ( ΜΑ)
Η Διαµνηµόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής απονέµεται µε
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Έλληνες ή αλλοδαπούς, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης και των επιπτώσεών της στις
τοπικές κοινωνίες. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
µε πρόταση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται η ιεραρχική τάξη και τα είδη των µεταλλίων της Διαµνηµόνευσης, τα ειδικότερα κριτήρια απονοµής, ο σχεδιασµός των
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µεταλλίων και του διπλώµατος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 47
Αναµόρφωση της διαδικασίας µετάκλησης εποχικών εργατών - Τροποποίηση της περ. κδ’ της παρ. 1
του άρθρου 1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13, αντικατάσταση του στοιχείου i
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 και
προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28
του ν. 4251/2014
1. Η περ. κδ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστηµα της δραστηριότητας
της εποχικής εργασίας και η περ. κδ) διαµορφώνεται ως εξής:
«κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγµατοποιείται
στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως εννέα (9) συνολικά
µήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών, σε τοµέα εποχικής απασχόλησης µε περιοδικό χαρακτήρα εντός του έτους. Ως τέτοιοι
νοούνται τοµείς που σχετίζονται µε εποχικές συνθήκες, κατά τη
διάρκεια των οποίων το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναµικού
είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις δραστηριότητες.»
2. Οι παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται, προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό
την εποχική εργασία
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στους
πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαµένουν εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή σε αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε αυτή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, µε σκοπό την εποχική εργασία.
2. Οι ίδιες διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι:
α) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαµένουν ήδη στην
Ελληνική Επικράτεια εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α` του άρθρου
18 του Κώδικα,
β) εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (Α’ 190) µε το
οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Δεκεµβρίου 1996 (ΕΕ L 18 της 21.1.1997),
γ) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 106/2007
(Α’ 135), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4071/2012
(Α’ 85),
δ) µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως ιθαγένειας, απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας,
ισοδύναµων µε τα δικαιώµατα των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί είτε µεταξύ
αυτής και των κρατών µελών της είτε µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των τρίτων χωρών προέλευσής τους.
3. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη τρίτης
χώρας για εποχική εργασία, µε βάση τις θέσεις εργασίας, οι
οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία
αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα πλήρη στοιχεία
(επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πατέρα, επώνυµο και
όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση του εργοδότη αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης
έως εννέα (9) µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, και µπορεί να
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επεκτείνεται σε συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ, το
οποίο αφορά σε κάθε περίοδο απασχόλησης έως εννέα µήνες,
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το
οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται.
Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέτει αίτηση µετάκλησης εποχικού εργαζοµένου για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο
των πέντε (5) ετών, ο εργοδότης καταθέτει ένα αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε περίοδο απασχόλησης εννέα (9) µηνών.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και
θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/
2005 (Α’ 212).
γ) Έγκυρη σύµβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραµµένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια. Στη σύµβαση εργασίας
αναγράφονται:
αα) το είδος της απασχόλησης,
ββ) ο τόπος που λαµβάνει χώρα αυτή,
γγ) η ηµεροµηνία έναρξης αυτής,
δδ) η διάρκεια της απασχόλησης,
εε) ο αριθµός των ωρών εργασίας, εντός της εβδοµάδας ή του
µήνα,
στστ) η αµοιβή του εργαζοµένου, η οποία δεν µπορεί να είναι,
σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου
εργαζοµένου,
ζζ) το ύψος του ενδεχόµενου επιδόµατος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση και
ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης καταθέτει αίτηση για την
απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας, εποχικού εργαζοµένου,
για περισσότερες της µίας περιόδους εννέα (9) µηνών, ο αιτών
υποβάλλει σύµβαση εργασίας αντίστοιχης διάρκειας.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύµβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελµα που ρυθµίζεται νοµοθετικά, όπως ορίζεται στο π.δ. 38/2010 (Α’ 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που
προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
για την άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά
περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται µε βάση την
περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόµενο κατάλληλο για διαµονή κατάλυµα, τα οποία αφορούν, µεταξύ άλλων,
την κυριότητα, τη νοµή, την κατοχή και την καταλληλότητα του
καταλύµατος που δύνανται να αποδεικνύονται µε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
στοιχεία αυτού. Όταν το κατάλυµα παρέχεται από τον εργοδότη,
αυτός οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυµα πληροί
τις απαιτούµενες από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρµόδιων
υπηρεσιών, αφετέρου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά εργαζόµενο να καταβάλει µίσθωµα, ο εργοδότης προσφέρει στον
εποχικά εργαζόµενο µισθωτήριο συµβόλαιο ή ισοδύναµο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού. Σε
κάθε περίπτωση, το ύψος του µισθώµατος πρέπει να είναι ανάλογο µε την αµοιβή του εποχικά εργαζοµένου και την ποιότητα
του καταλύµατος, ενώ δεν εκπίπτει αυτοµάτως από τον µισθό
του εποχικά εργαζοµένου. Όταν το κατάλυµα δεν παρέχεται από
τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυµα, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες από τον νόµο προδιαγραφές κατά τα άνω αναφερόµενα.
στ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
ζ) Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος απασχοληθεί στην αγροτική οικονοµία ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση
εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).
η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική
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πράξη γέννησης µε εµφανές πατρώνυµο και µητρώνυµο επίσηµα
µεταφρασµένα στα ελληνικά και επικυρωµένα.
4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον
πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως εποχικού εργάτη, για
όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του. Για την απασχόλησή του αυτή
υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), µε βάση την ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία.
5. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης
χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ, εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
6. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8, υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική πράξη
έγκρισης της απασχόλησης στην αρµόδια ελληνική προξενική
αρχή. Οι υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης του εργοδότη, ατοµική έγκριση, καθώς επίσης και συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων, τα οποία αποστέλλουν αµφότερα στις προξενικές αρχές για την έκδοση
εθνικής θεώρησης εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 18.
Οι εγκριτικές πράξεις των αρµόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για τις οποίες εκδόθηκαν αντίστοιχες
εθνικές θεωρήσεις από τις προξενικές αρχές σύµφωνα µε το
άρθρο 18, κοινοποιούνται αµελλητί από την ηµεροµηνία της αποστολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων των αιτούντων στις
προξενικές αρχές σύµφωνα µε το ανωτέρω εδάφιο, στην Κεντρική Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του
εργαζόµενου στην αγροτική οικονοµία, στη Γενική Διεύθυνση
Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει υποβάλει
αίτηση για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για περισσότερες της µίας περιόδου απασχόλησης διάρκειας της καθεµίας έως εννέα (9) µήνες, η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει µια
εγκριτική πράξη, η οποία αφορά στο σύνολο των περιόδων που
αιτείται ο εργοδότης, ήτοι έως και πέντε (5) έτη ισχύος της έγκρισης απασχόλησης. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι αρµόδιες
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εκδίδουν άπαξ αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) για τον εργαζόµενο και τον αποστέλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ, οι οποίες εκδίδουν αριθµό
µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζόµενου. Τα
ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται τόσο στον εργοδότη, όσο και
στον ασφαλισµένο.
7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά µε την
αίτηση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια για τον σκοπό της εποχικής εργασίας και κοινοποιούν την απόφασή τους στον αιτούντα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το αργότερο
µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.
8. Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης της διαµονής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 18, βάσει αίτησης που συνοδεύεται
από πλήρη δικαιολογητικά, ο εποχικά εργαζόµενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας είτε µε τον ίδιο εργοδότη
είτε µε νέο εργοδότη, κατά τον χρόνο εξέτασης της αίτησης.
9. Εάν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την αίτηση
είναι ελλιπή, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τον αιτούντα, εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος, για τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζουν εύλογη προθεσµία για
την υποβολή τους. Η χρονική περίοδος της παραγράφου 7 αναστέλλεται έως ότου ο πλήρης φάκελος περιέλθει στις αρµόδιες
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Ελληνικού Προξενείου, κατά περίπτωση.
10. Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της
εποχικής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για την παράταση της διαµονής, σύµφωνα µε
το άρθρο 18, οι αρµόδιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον εποχικά
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εργαζόµενο να παραµείνει στην ελληνική επικράτεια έως τη λήψη
της απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για παράταση
της διαµονής υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου και δεν έχει συµπληρωθεί η µέγιστη χρονική περίοδος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την
υποβολή της αίτησης της παρ. 3, τη λειτουργία της ειδικής εφαρµογής της παρ. 6 και την πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Το στοιχείο i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
4251/2014 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος της εθνικής
θεώρησης εισόδου και ως προς την προσθήκη επιφύλαξης του
στοιχείου ii και διαµορφώνεται ως εξής:
«i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρµόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης έχει εκδώσει και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχική εργασία στην αρµόδια
προξενική αρχή, αυτή χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές
γενικές και ειδικές διατάξεις, κατά περίπτωση:
α) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία µέγιστης
διάρκειας ισχύος και διαµονής εννέα (9) µηνών. Ο πολίτης τρίτης
χώρας µπορεί να εισέλθει εκ νέου µε αντίστοιχη θεώρηση µετά
την παρέλευση τριών (3) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης
θεώρησης εισόδου ή
β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία µέγιστης
διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους µε δικαίωµα εποχικής εργασίας
συνολικής διάρκειας εννέα (9) µηνών κατά τη διάρκεια ισχύος
της θεώρησης, το οποίο συναρτάται µε τις προβλεπόµενες από
τη σύµβαση εργασίας περιόδους απασχόλησης ή
γ) οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων µέγιστης ισχύος έξι (6) µηνών µε διάρκεια παραµονής ενενήντα (90) ηµέρες για εποχική εργασία,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) 810/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 (ΕΕL 243 της 15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ’ της παρ. 1
του άρθρου 1 του
ν. 4251/2014.
Για την εφαρµογή της παρούσης, η σχετική σύµβαση εργασίας πρέπει να περιλαµβάνει τα εκτιµώµενα χρονικά διαστήµατα
απασχόλησης του εποχικά εργαζόµενου. Η εν λόγω θεώρηση
παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, υπό την επιφύλαξη του στοιχείου ii, ύστερα
από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Κατά τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης βραχείας παραµονής, η αρµόδια προξενική αρχή αναγράφει στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι
αυτή εκδίδεται µε σκοπό την εποχική εργασία, σύµφωνα µε το
σηµείο 12 του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1683/1995 του Συµβουλίου της 29.5.1995 (EEL 164 της
14.7.1995). Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν για τον
σκοπό της εποχικής εργασίας και προκειµένου να του χορηγηθεί
η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση, εξετάζεται από τις αρµόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε τις υποχρεώσεις που απέρρεαν
από τη θεώρηση αυτή.
Μετά τη συµπλήρωση της µέγιστης διάρκειας διαµονής, ο εποχικά εργαζόµενος δεν µπορεί να επανέλθει στην Ελληνική Επικράτεια, εάν δεν έχουν συµπληρωθεί τρεις (3) µήνες από την
ολοκλήρωση της εποχικής απασχόλησης, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο εποχικά εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας, µετά την
ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης οφείλει να αναχωρήσει
αµέσως από την Ελληνική Επικράτεια. Αν δεν συµµορφωθεί, δεν
έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν
από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και για
περίοδο έως πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία
ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη Χώρα.»
4. Στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014 (Α’80) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις
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τους κατά τη διάρκεια προηγούµενης µετάκλησης για εποχικά
εργαζόµενους, δεν µπορούν να υποβάλλουν νέο αίτηµα για µετάκληση πολίτη τρίτης χώρας πριν την πάροδο χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της
αρχικής παραβίασης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του κατά τα ανωτέρω, η αρµόδια υπηρεσία
αλλοδαπών και µετανάστευσης ανακαλεί τη σχετική πράξη έγκρισης και ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια ελληνική προξενική
αρχή για τις ενέργειές της.»
Άρθρο 48
Μεταβατικό καθεστώς συµβάσεων έργων, υπηρεσιών
ή προµηθειών - Κατάργηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016
1. Το άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) καταργείται από
31.12.2021.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών, δυνάµει του άρθρου 96 του ν. 4368/2016, οι οποίες
έχουν εκκινήσει πριν από τις 31.12.2021, σύµφωνα µε τα άρθρα
61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξής τους. Συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που έχουν
συναφθεί πριν από τις 31.12.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του
ν. 4368/2016, εκτελούνται σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς κατά
τον χρόνο σύναψής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Μετακινήσεις προσωπικού
1. Η ισχύς του άρθρου πέµπτου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), ως
προς τις µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 31η.12.2021, εφόσον το προσωπικό συµµορφώνεται µε την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατά το µέρος που αφορά σε
µετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς
τη µετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων
υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
4. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, µε απόφασή του, να
µετακινεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, µε δυνατότητα
παράτασης για τρεις (3) µήνες ακόµη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για
τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της κεντρικής και των
περιφερειακών υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας. Μη συµµόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ µε το περιεχόµενο της απόφασης µετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει
υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, που επισύρει κατ’
ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26).
5. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021, ο Διοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας δύναται να µετακινεί για
χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα, µε δυνατότητα παράτασης έως
και τρεις (3) µήνες ακόµη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς φορείς, για την αντιµετώπιση
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των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19. Ο ανωτέρω προγραµµατισµός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη λειτουργία µιας πλήρους
βάρδιας συγκροτηµένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηµατοδοτείται από επιχειρησιακά προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα
εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και 16 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού των Τοπικών Οµάδων
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς φορείς, καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 50
Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
(Α’ 130), οι φορείς, το προσωπικό των οποίων εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την παρ.
2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι φορείς αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο εµβολιάζεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται να προσλαµβάνουν:
α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό µέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005
(Α’ 81) και β) ιατρικό προσωπικό µέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν.
3580/2007 (Α’ 134), προκειµένου να διασφαλίσουν την εύρυθµη
λειτουργία τους. Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού
δεν απαιτούνται προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας
και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α’ 280) και η εκ των
προτέρων ανάληψη δέσµευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του εκάστοτε φορέα µε έκτακτη επιχορήγηση από
το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο ισχύουν αποκλειστικά για τον σκοπό αναπλήρωσης του προσωπικού που τίθεται σε αναστολή και µόνο κατά τη διάρκεια εφαρµογής του
συγκεκριµένου µέτρου και για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού µε τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 4058 (Α’ 63) από τον
Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).
2. Οι φορείς ενηµερώνουν την οικεία κατά περίπτωση Δ.Υ.Πε.,
σχετικά µε τον αριθµό των προς αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο
και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών για την περ. β), η οποία,
έπειτα από τον έλεγχο νοµιµότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραµµένων σε αυτούς υποψηφίων, εκδίδει απόφαση τοποθέτησης για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Το εν λόγω
προσωπικό συνάπτει τρίµηνη σύµβαση εργασίας µε τον φορέα,
στον οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις
(3) µήνες ακόµα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) απαιτείται αιτιολογηµένο αίτηµα του Προέδρου του, που υποβάλλεται στο Υπουργείο
Υγείας για έγκριση.
3. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούµενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε
περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 του
ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007, αφού λυθεί η τρίµηνη σύµβαση, το προσωπικό αυτό διορίζεται εκ νέου σύµφωνα µε τη
σειρά κατάταξής του και ακολούθως συνάπτει νεότερη σύµβαση
µε τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται
από τη λύση της τρίµηνης σύµβασης δύναται να καλύπτεται από
τον επόµενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναποµείναν
χρονικό διάστηµα έως τη συµπλήρωση των τριών (3) µηνών.
4. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος προσκοµίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 51
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
1. Οι διοικήσεις των δοµών υγείας και φορέων της παρ. 2 του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και των δοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το
οποίο εµβολιάζεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων
συµβάσεων, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να προβαίνουν
στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε
αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού προσωπικού (όπως γραµµατεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, λογιστήριο, µισθοδοσία, προµήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού
(όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιµατισµός, συντήρηση
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και πληροφοριακών συστηµάτων), µε τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας των σχετικών υπηρεσιών.
2. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τοµέα,
οι διοικήσεις των δοµών της παρ. 1 δύνανται, µε αιτιολογηµένη
απόφασή τους, να αναθέτουν άµεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε
συµβεβληµένα µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείµενων
εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων.
3. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εφαρµογή
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, οι διοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτουν συµβάσεις µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτηµένων
ασθενοφόρων του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να εξυπηρετούν
δευτερογενείς διακοµιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των
δοµών υγείας αρµοδιότητάς τους.
4. Η σύναψη σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών κατ’ εφαρµογή
των παρ. 1 έως 3 γίνεται µε απευθείας ανάθεση µετά από την
ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ηµερών. Η σύµβαση συνάπτεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά.
5. Η διάρκεια των συµβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος είναι τρίµηνη, µε δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) µήνες, και το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του εκάστοτε φορέα µε έκτακτη επιχορήγηση από το
Υπουργείο Υγείας.
6. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συµβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρµογή των παρ. 1 έως 3
προσκοµίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α)
του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
Άρθρο 52
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω
της συνεχιζόµενης πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’
204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 31η.12.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 31η.12.2021.
3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς τα
ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιµοδο-

σίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την
ένταξη στο δυναµικό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκοµείων και κάθε οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού από τον ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη των αναγκών
δηµόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 31η.12.2021.
6. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)
ως προς τη διάθεση επιµέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων,
δοµών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δηµόσιο,
παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως και την
31η.12.2021.
Άρθρο 53
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής
θεραπείας στο Δηµόσιο
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει την 31η.10.2021 δύναται να παραχωρούνται, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υγείας, άνευ
αντιτίµου, στο Δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας οι
εγκαταστάσεις, θάλαµοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξηµένης
φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε διαφορετικό τρόπο. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι
συγκεκριµένες ανάγκες δηµόσιας υγείας, οι δεσµευόµενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσµευσης των
αναγκαστικά διατιθέµενων προς χρήση για τη δηµόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 54
Αύξηση καταβαλλόµενης επιχορήγησης για τη λήψη
υποστηρικτικών µέτρων των εµβολιασθέντων ατόµων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4816/2021
Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί του
ποσού που καταβάλλει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
µέσω επιχορήγησης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Μ.Α.Ε., τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος της καταβαλλόµενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορήγησης και η παρ. 7 του άρθρου
34 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρµογή του παρόντος, καταβάλλεται ποσό ύψους µέχρι εβδοµήντα
εκατοµµυρίων ευρώ (70.000.000 ) από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης µέσω επιχορήγησης προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 55
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Παράταση χρονικού διαστήµατος εκµίσθωσης
µε οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µέσω προκράτησης
Αποκλειστικά για το έτος 2021, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου
του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), σύµφωνα µε την οποία,
ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης ολικής εκµίσθωσης µε
οδηγό µέσω προκρατήσεως, ορίζεται σε µισή ώρα, παρατείνεται
από τη λήξη της έως την 31η.10.2021.
Άρθρο 56
Παράταση προθεσµιών διεξαγωγής γενικών
συνελεύσεων νοµικών προσώπων για το έτος 2021
Για το έτος 2021 η προθεσµία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104),
του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του
ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες. Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων και εγκεκριµένων
οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.
Άρθρο 57
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων
του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142
του ν. 4782/2021
Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), περί έναρξης ισχύος
των διατάξεων σχετικά µε τα θέµατα δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, α) από την περ. β’ της παρ. 1 διαγράφονται οι αριθµοί των άρθρων «55» και «134», β) η περ. γ’ της
παρ. 1 καταργείται, γ) προστίθεται περ. ε’ στην παρ. 1 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α’
1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το µέρος που τροποποιεί
την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63,
64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131 και 138,
γ) [Καταργείται].
δ) του άρθρου 109, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 7
του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, αρχίζει από την 1η.9.2021.
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το µέρος που τροποποιεί την περ.
α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και 134 αρχίζει
από την 1η.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το µέρος που τροποποιεί τις
παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α’
της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από
την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.»
Άρθρο 58
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3
του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’
74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως
την 31η.12.2021.
Άρθρο 59
Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής
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Τροποποίηση της περ. Α’ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ.
1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β’ του άρθρου 1
του ν. 4791/2021
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιούνται οι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), µα), µδ), µε), νγ), ξβ) και οη) της περ. Α,
ως προς τους επιµέρους ορισµούς, και διαµορφώνονται ως εξής:
«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισµό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή οµοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον
Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Οργανισµός αντιντόπινγκ έχει
τη διακριτική ευχέρεια να εφαρµόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε
αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού
επιπέδου αθλητής, και µε αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον
ορισµό του «αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι
ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο οργανισµός
αντιντόπινγκ µπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισµένους
ελέγχους ή να µην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγµατα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον
πλήρη κατάλογο απαγορευµένων ουσιών, να απαιτεί περιορισµένες ή να µην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισµού ή να µην
απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν µία παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 2.3 ή 2.5 διαπραχθεί από
οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου ένας οργανισµός αντιντόπινγκ έχει επιλέξει να ασκήσει την αρµοδιότητά του να ελέγχει
και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο χαµηλότερο του διεθνούς ή
του εθνικού, τότε εφαρµόζονται οι συνέπειες που καθορίζονται
στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς
και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης σχετικά µε την καταπολέµηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο
το οποίο συµµετέχει στον αθλητισµό υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος µέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισµού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.
θ) Αντικειµενική ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι,
σύµφωνα µε τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανισµό αντιντόπινγκ πρόθεση, υπαιτιότητα,
αµέλεια ή συνειδητή χρήση εκ µέρους του αθλητή, προκειµένου
να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
λα) Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται
από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρµοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρµογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη
διεύθυνση της συλλογής δειγµάτων, τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή της διαχείρισης αποτελεσµάτων σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρµόδια δηµόσια αρχή (ή οι
αρµόδιες δηµόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως
άνω αρµοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».
λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από
τον προγραµµατισµό της κατανοµής των ελέγχων µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαµβανοµένων όλων των ενδιαµέσων σταδίων και διαδικασιών,
των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισµού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισµού δειγµάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσµάτων και ερευνών
ή διαδικασιών σχετικών µε παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισµού ή προσωρινής αναστολής).
µα) Θεσµική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων εφέσεων
είναι θεσµικώς πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισµό αντιντόπινγκ µε ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσµάτων και δεν συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται στον οργανισµό
αντιντόπινγκ µε ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσµάτων.
µδ) Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης
προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε
διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς οµοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι
(αθλητές) αποτελούν αντικείµενο εστιασµένων εντός και εκτός
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αγώνα ελέγχων, ως µέρος του προγράµµατος κατανοµής ελέγχων των συγκεκριµένων διεθνών οµοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισµών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να
παρέχουν πληροφορίες εντοπισµού τους, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 5.5. του Κώδικα και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και
Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. των
παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
µε) Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών Επιπέδου II: H βαθµίδα
κάτω από τον Κατάλογο Ελεγχόµενων Αθλητών που περιλαµβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται κάποιες πληροφορίες
εντοπισµού τους, προκειµένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς
έλεγχο εκτός αγώνα.
νγ) Μη συνδροµή υπαιτιότητας ή αµέλειας: Η απόδειξη από
έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν µπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόµη και µε την επίδειξη της µέγιστης επιµέλειας, ότι
δεν χρησιµοποίησε ή δεν του/της χορηγήθηκε απαγορευµένη
ουσία ή απαγορευµένη µέθοδος ή ότι παρέβη µε οποιονδήποτε
τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόµενου προσώπου ή αθλουµένου για οποιαδήποτε παράβαση
του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο
µε τον οποίο η απαγορευµένη ουσία εισήχθη στον οργανισµό
του.
ξβ) Ουσιώδης συνδροµή: Για τους σκοπούς του άρθρου
10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδροµή οφείλει:
(1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραµµένη έγγραφη
δήλωση ή καταγεγραµµένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες
που διαθέτει σε σχέση µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή
άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10.7.1.1. και
(2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται µε τις εν λόγω
πληροφορίες, περιλαµβανοµένης, για παράδειγµα, της κατάθεσης µαρτυρίας σε ακροαµατική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από
έναν οργανισµό αντιντόπινγκ ή µία επιτροπή ακροαµατικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σηµαντικό τµήµα οποιασδήποτε
υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί
υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της
οποίας θα µπορούσε να στηριχθεί υπόθεση.
οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιµέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριµένη
κατάσταση. Στους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την
αξιολόγηση του βαθµού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά, η εµπειρία του αθλητή ή του
άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόµενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόµενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθµός του κινδύνου που
θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιµέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον
αθλητή σε σχέση µε αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό
ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθµού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριµένες και σχετικές
ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου
προσώπου από το αναµενόµενο πρότυπο συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία
να κερδίσει µεγάλα χρηµατικά ποσά κατά τη διάρκεια µίας περιόδου αποκλεισµού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναποµείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραµµα του
αθλητικού ηµερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες
που λαµβάνονται υπόψη για τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.»
2. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, µετά το κεφαλαίο γράµµα
«Β.» προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πεδίο εφαρµογής των κανόνων αντιντόπινγκ - Εθνικό Πρόγραµµα Αντιντόπινγκ».
3. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, στην παρ. 1.1. της περ. Β
προστίθεται υποπαρ. 1.1.1, ως εξής:
«1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραµµα Αντιντόπινγκ: Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ιδρύθηκε µε το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 µε σκοπό να λειτουργήσει ως ο εθνικός οργανισµός αντιντόπινγκ για την Ελλάδα. Ως
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εκ τούτου, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία και αρµοδιότητα, ώστε να είναι ανεξάρτητος, ως προς τις επιχειρησιακές του αποφάσεις και δραστηριότητες, από τον αθλητισµό και
την κυβέρνηση. Αυτό περιλαµβάνει, ενδεικτικά, την απαγόρευση
οποιασδήποτε συµµετοχής στις επιχειρησιακές αποφάσεις ή
δραστηριότητές του από οποιοδήποτε πρόσωπο που συµµετέχει
ταυτόχρονα στη διαχείριση ή τη λειτουργία οποιασδήποτε διεθνούς οµοσπονδίας, εθνικής οµοσπονδίας, οργανισµού µεγάλων
διοργανώσεων, εθνικής ολυµπιακής επιτροπής, εθνικής παραολυµπιακής επιτροπής, ή κυβερνητικής υπηρεσίας µε αρµοδιότητα στον αθλητισµό ή το αντιντόπινγκ.»
Άρθρο 60
Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021
περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθενται εδάφια πρώτο και δεύτερο ως εξής:
«Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις περιστάσεις
και τη συµπεριφορά που συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροαµατικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ντόπινγκ
διεξάγονται βάσει του ισχυρισµού ότι ένας ή περισσότεροι από
τους συγκεκριµένους κανόνες έχουν παραβιαστεί.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.1., ως προς την απόδειξη παρουσίας απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών της σε
δείγµα αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισµό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε
απαγορευµένη ουσία ή µεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγµατα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αµέλεια ή γνώση της χρήσης
εκ µέρους του αθλητή, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.»
3. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.2., ως προς τις επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1.,
και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ
βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγµα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής
παραιτείται της ανάλυσης του δείγµατος Β και το δείγµα Β δεν
αναλύεται ή όταν το δείγµα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγµατος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο
δείγµα Α του αθλητή ή όταν το δείγµα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) µέρη (υπο-δείγµατα) και η ανάλυση του υπο-δείγµατος επιβεβαίωσης του δείγµατος επιβεβαιώνει την παρουσία
απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπο-δείγµα του διαχωρισµένου δείγµατος ή ο
αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υπο-δείγµατος επιβεβαίωσης του διαχωρισµένου δείγµατος.»
4. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.3, ως προς την παρουσία οποιασδήποτε αναφερόµενης ποσότητας απαγορευµένης ουσίας ή
των µεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγµα αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.3. Εξαιρουµένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριµένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευµένων ή σε τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόµενης ποσότητας απαγορευµένης ουσίας ή των µεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγµα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.»
5. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.2.1. ως προς την προσωπική
υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη
ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισµό του και ότι δεν γίνεται
χρήση κάποιας απαγορευµένης µεθόδου, και διαµορφώνεται ως
εξής:
«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται στον ορ-
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γανισµό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευµένης
µεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αµέλεια ή γνώση της χρήσης εκ µέρους του
αθλητή, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης
µεθόδου.»
6. Τροποποιείται η παρ. 2.8., ως προς την παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης από
αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε
απαγορευµένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευµένης εκτός
αγώνα µεθόδου.»
7. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.1,, ως προς την απαγόρευση
σύµπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου µε οπουδήποτε πρόσωπο
υποστήριξης αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
««2.10.1. Απαγορεύεται η σύµπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείµενου στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ υπό
την επαγγελµατική ή αθλητική του ιδιότητα, µε οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:».
8. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.1. και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισµού ή».
9. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.2. και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.10.1.2. Εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ και ο αποκλεισµός δεν έχει προκύψει από διαδικασία
διαχείρισης αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τον Κώδικα, αλλά έχει
καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελµατική
διαδικασία, λόγω συµπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση
των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριµένο πρόσωπο θα
ήταν εφαρµοστέοι κανόνες εναρµόνισης µε τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισµού του συγκεκριµένου προσώπου ισχύει για έξι
(6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελµατικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική
ή η επαγγελµατική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία
είναι µεγαλύτερη ή».
10. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.2., ως προς τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 2.10., και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.10.2. Προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισµός αντιντόπινγκ πρέπει να θεµελιώσει ότι
ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισµού του προσώπου υποστήριξης αθλητή.
O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει
ότι οποιαδήποτε σύµπραξη µε µέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2.
δεν τελείται υπό επαγγελµατική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύµπραξη δεν θα µπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί.
Οργανισµοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν το µέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία
περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3. πρέπει
να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες στον WADA.»
Άρθρο 61
Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021
Στο άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Τροποποιείται η περ. 4.4.2.4., ως προς τη διαδικασία αίτησης εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η
οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί µε έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.4.6.. Η
απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον WADA
και άλλους οργανισµούς αντιντόπινγκ, σύµφωνα µε το Διεθνές
Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άµεσα στο σύστηµα ADAMS.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 4.4.3., ως προς τις αναδροµικές
αιτήσεις εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και δια-
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µορφώνεται ως εξής:
«4.4.3. Αναδροµικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.
Εάν οργανισµός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που
δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου
και ο αθλητής αυτός χρησιµοποιεί απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη µέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, ο οργανισµός
αντιντόπινγκ οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδροµική κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς
σκοπούς.»
3. Τροποποιείται η περ. 4.4.4.1., ως προς τη διαδικασία αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς στη διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό µεγάλων
διοργανώσεων, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί µία
Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω
ουσία ή µέθοδο, µπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό µεγάλων διοργανώσεων µε αίτηµα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόµατα από τη διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό
µεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η
διεθνής οµοσπονδία ή ο οργανισµός µεγάλων διοργανώσεων
υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής οµοσπονδία
ή ο οργανισµός µεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η
Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσµα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενηµερώσουν
άµεσα τον εν λόγω αθλητή, καθώς και τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης.
Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός Οργανισµός
Αντιντόπινγκ µπορούν, µέσα σε είκοσι µία (21) ηµέρες από τη
στιγµή που ενηµερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης, να
θέσουν το ζήτηµα στον WADΑ για επανεξέταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 4.4.6..
Εάν το ζήτηµα παραπεµφθεί στον WADA προς επανεξέταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 4.4.6., η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από
τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ παραµένει έγκυρη για
έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός
αγώνα (αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο
διάστηµα εκκρεµεί η απόφαση του WADA.
Εάν το ζήτηµα δεν παραπεµφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσµίας των είκοσι µίας (21) ηµερών, ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που
χορήγησε, παραµένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει
να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συµµετέχει σε αγώνα
διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστηµα εκκρεµεί η απόφαση του
Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραµένει έγκυρη
για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, αλλά
δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.»
4. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.2., ως προς την επανεξέταση από
τον WADA των αποφάσεων µε την οποία δεν αναγνωρίζεται µία
Ε.Χ.Θ.Σ., και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς οµοσπονδίας, µε την οποία δεν αναγνωρίζεται µία
Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεµφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον
Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται
να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς οµοσπονδίας µε την οποία
χορηγήθηκε µία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέµπεται στον WADA από
τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά µε µία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εµπλεκοµένων
είτε µε δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ.
που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το
Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο WADA δεν παρεµβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα την ανατρέψει.»
5. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.3., ως προς τη δυνατότητα προσβολής από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ
αποκλειστικά ενώπιον του CAS απόφασης για εξαίρεσης χρήσης
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για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από
διεθνή οµοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ,
ο οποίος κατόπιν συµφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασµό µιας διεθνούς οµοσπονδίας, η οποία δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA ή έχει επανεξεταστεί, αλλά δεν έχει
ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί από
τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά
ενώπιον του CAS.»
6. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.4., ως προς την προσβολή απόφασης του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για εξαίρεσης
χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως
εξής:
«4.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από τον αθλητή, από τον Εθνικό
Οργανισµό Αντιντόπινγκ και από την αρµόδια διεθνή οµοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»
7. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.5., ως προς τη µη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επί νοµίµως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση εξαίρεσης χρήσης
για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.5. Η µη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επί νοµίµως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/
αναγνώριση µίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή για επανεξέταση απόφασης περί
Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης ενεργοποιώντας, κατά
συνέπεια, τα εφαρµοστέα δικαιώµατα επανεξέτασης/έφεσης.»
Άρθρο 62
Διαχείριση αποτελεσµάτων - Εφέσεις Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021
Στο άρθρο 13 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Τροποποιείται η παρ. 13.1., ως προς τις αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του Κώδικα ή των κανόνων αντιντόπινγκ που υπόκεινται σε έφεση, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.1. Αποφάσεις υποκείµενες σε έφεση
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του Κώδικα ή των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13.2. έως 13.7. ή όπως άλλως προβλέπεται
στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, στον Κώδικα ή τα διεθνή
πρότυπα. Η προθεσµία της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν
έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το
δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.1.3., ως προς τη µη εξάντληση
των εσωτερικών ενδίκων µέσων εκ µέρους του WADA, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων µέσων εκ µέρους του WADA.
Όταν ο WADA έχει δικαίωµα έφεσης, σύµφωνα µε το άρθρο
13 του Κώδικα και κανένα άλλο µέρος δεν έχει ασκήσει έφεση
κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας του
Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ, ο WADA µπορεί να προσφύγει
απευθείας στο CAS χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα ένδικα µέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισµού
Αντιντόπινγκ.»
3. Τροποποιείται η παρ. 13.2., ως προς τις εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισµούς),
αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία, και διαµορφώνεται ως
εξής:
«13.2. Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισµούς), εφαρµογή αποφάσεων και δικαιοδοσία.
Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή µη ποινών ή η απόφαση ότι δεν σηµειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν
είναι δυνατόν να κινηθεί νοµική διαδικασία κατά της παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράφησης), η απόφαση του WADA να µην παρέχει εξαίρεση
στην απαίτηση γνωστοποίησης προ έξι (6) µηνών από έναν απο-

συρθέντα αθλητή, προκειµένου αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύµφωνα µε το άρθρο 5.6.1., η απόφαση από τον
WADA περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσµάτων δυνάµει του
άρθρου 7.1. του Κώδικα, η απόφαση του Εθνικού Οργανισµού
Αντιντόπινγκ να µην χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό
εύρηµα ή ένα άτυπο εύρηµα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
ή η απόφαση να µην κινηθεί νοµική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ µετά από έρευνα, σύµφωνα µε το
Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσµάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισµού) ως αποτέλεσµα προδικαστικής ακρόασης, η αδυναµία
συµµόρφωσης του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ µε το
άρθρο 7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ
στερείται εξουσίας να αποφαίνεται σχετικά µε φερόµενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής ή µη συνεπειών ή η απόφαση επαναφοράς ή µη
συνεπειών, σύµφωνα µε το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία συµµόρφωσης µε τα άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία συµµόρφωσης
µε το άρθρο 10.8.1., η απόφαση δυνάµει του άρθρου 10.14.3., η
απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ να µην εφαρµόσει απόφαση άλλου οργανισµού αντιντόπινγκ σύµφωνα µε το
άρθρο 15 και η απόφαση δυνάµει του άρθρου 27.3. του Κώδικα
είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο έφεσης αποκλειστικά
σύµφωνα µε το άρθρο 13.2..»
4. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.2.2., ως προς τις εφέσεις σχετικά µε άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα, και διαµορφώνεται ως
εξής:
«13.2.2. Εφέσεις σχετικά µε άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα.
Σε περιπτώσεις που δεν µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο
13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται µε έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συµβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η
διαδικασία έφεσης διεξάγεται σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο
για τη Διαχείριση Αποτελεσµάτων.»
5. Τροποποιείται η υποπερ. 13.2.2.1.1., ως προς τη θεσµική και
λειτουργική ανεξαρτησία των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.2.2.1.1. Τα διορισµένα µέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι λειτουργικά και θεσµικά ανεξάρτητα. Ιδίως, κανένα µέλος δεν πρέπει να
έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς
σκοπούς, απόφαση Διαχείρισης Αποτελεσµάτων, πρωτοβάθµια
απόφαση, ή έφεση που να αφορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε µέλος οφείλει να αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες
τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αµεροληψία µε
σεβασµό προς όλα τα µέρη.»
6. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.6.1., ως προς τις εφέσεις στο
CAS, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.6.1. Εφέσεις στο CAS.
(α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση της
απόφασης, το/α µέρος/η αυτό/ά έχει/ουν το δικαίωµα να ζητήσουν αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που
αφορά στην απόφαση του οργανισµού αντιντόπινγκ που είχε την
αρµοδιότητα της διαχείρισης αποτελεσµάτων.
(β) Εάν ένα τέτοιο αίτηµα υποβληθεί εντός της περιόδου των
δεκαπέντε (15) ηµερών, το µέρος που υποβάλλει το αίτηµα αυτό
έχει προθεσµία είκοσι µίας (21) ηµερών από την παραλαβή του
φακέλου για να υποβάλει ένσταση στο CAS.
Παρά τα ανωτέρω, η προθεσµία υποβολής έφεσης που υποβάλλεται από τον WADA είναι η µεγαλύτερη χρονικά από τις ακόλουθες:
(α) είκοσι µία (21) ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα κατά την
οποία οποιοδήποτε άλλο µέρος που έχει δικαίωµα έφεσης θα
µπορούσε να έχει εφεσιβάλει, ή
(β) είκοσι µία (21) ηµέρες µετά την παραλαβή από τον WADA
του πλήρους φακέλου σχετικά µε την απόφαση.
Η προθεσµία άσκησης έφεσης στο CAS είναι είκοσι µία (21)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης του
Α.Σ.Ε.Α.Δ.. Εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης έφεσης
από µη διάδικο στη δίκη που οδήγησε στην εκκαλουµένη, ο
οποίος έχει δικαίωµα έφεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συµµετείχε στη δίκη, αλλά έχει
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δικαίωµα να ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση
του Οργανισµού Αντιντόπινγκ που είχε την αρµοδιότητα της Διαχείρισης Αποτελεσµάτων.
(β) Εάν τέτοιο αίτηµα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, το
µέρος που υποβάλλει το αίτηµα αυτό έχει προθεσµία είκοσι µίας
(21) ηµερών από την παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει
έφεση ενώπιον του CAS.
Εκτός των ανωτέρω, η προθεσµία άσκησης έφεσης από τον
WADA είναι:
α) είκοσι µία (21) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης έφεσης που θα µπορούσε κάθε τρίτος, διάδικος ή µη, να
ασκήσει έφεση ή
β) είκοσι µία (21) ηµέρες από την παραλαβή συνολικά του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA.»
7. Διαγράφεται η παρ. 13.6.3, ως προς την προθεσµία άσκησης έφεσης από τον WADA.
Άρθρο 63
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Το άρθρο 22 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
22.1. Όταν ο όρος «ηµέρες» χρησιµοποιείται σε αυτούς τους
κανόνες αντιντόπινγκ, σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά.
22.2. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ερµηνεύονται ως ανεξάρτητο και αυτόνοµο κείµενο και όχι µε αναφορά σε υφιστάµενο νόµο ή καταστατικά.
22.3. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ έχουν υιοθετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών
Προτύπων και ερµηνεύονται κατά τρόπο συµβατό µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων. Ο Κώδικας
και τα Διεθνή Πρότυπα θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη αυτών
των κανόνων αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης.
22.4. Η Εισαγωγή και το Προσάρτηµα 1 θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
22.5. Τα επεξηγηµατικά σχόλια διαφόρων διατάξεων του Κώδικα ενσωµατώνονται κατά παραποµπή στους παρόντες κανόνες
αντιντόπινγκ, αντιµετωπίζονται σαν να έχουν ενσωµατωθεί πλήρως στο παρόν και χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
22.6. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ τίθενται σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2021 (η «Ηµεροµηνία ισχύος»). Καταργούν
οποιαδήποτε προηγούµενη έκδοση κανόνων αντιντόπινγκ.
22.7. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν ισχύουν αναδροµικά σε θέµατα που εκκρεµούν πριν από την έναρξη ηµεροµηνίας
ισχύος. Ωστόσο:
22.7.1. Για τις παραβάσεις που λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία ισχύος και για τους σκοπούς καθορισµού κυρώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 10, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
που έλαβαν χώρα πριν από την ηµεροµηνία ισχύος λογίζονται ως
«πρώτες παραβάσεις» ή ως «δεύτερες παραβάσεις».
22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά
είχε διαπραχθεί προ της ηµεροµηνίας αυτής, διέπονται από τις
διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης,
εκτός εάν το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρµόζεται αναδροµικά η διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόµενου.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο
10.9.4., λαµβάνονται υπόψη παραβάσεις ως «πολλαπλές», καθώς
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και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθµίσεις και ως τέτοιες
εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.
22.7.3. Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισµoύ του άρθρου 2.4 είτε
πρόκειται για αποτυχία υποβολής είτε για άκαρπο έλεγχο, όπως
αυτοί οι όροι ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση
Αποτελεσµάτων, που έλαβε χώρα πριν από την ηµεροµηνία
ισχύος µεταφέρεται και προσµετράται, εωσότου λήξει, σύµφωνα
µε το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσµάτων και θεωρείται ότι λήγει δώδεκα (12) µήνες αφότου πραγµατοποιήθηκε.
22.7.4. Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ πριν
από την ηµεροµηνία ισχύος, αλλά ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο
εκτίει περίοδο αποκλεισµού κατά την ηµεροµηνία ισχύος, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο µπορεί να αιτηθεί προς τον Eθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ ή άλλον Οργανισµό Αντιντόπινγκ που είχε
την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσµάτων για την παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ, προκειµένου να εξετάσει τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού υπό το φως των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη
της περιόδου αποκλεισµού. Η απόφαση µπορεί να προσβληθεί
µε έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 13.2.. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν έχουν εφαρµογή σε οποιαδήποτε υπόθεση, για
την οποία έχει εκδοθεί τελική απόφαση διαπίστωσης παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ και η επιβληθείσα περίοδος αποκλεισµού
έχει λήξει.
22.7.5. Για σκοπούς υπολογισµού της περιόδου αποκλεισµού
για δεύτερη παράβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10.9.1., όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση καθορίστηκε µε βάση κανόνες,
που ίσχυαν πριν από την ηµεροµηνία ισχύος, εφαρµόζεται η περίοδος αποκλεισµού που θα είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν είχαν εφαρµοστεί οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.
22.7.6. Μεταβολές στον κατάλογο απαγορευµένων και στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται µε ουσίες ή µεθόδους στον κατάλογο απαγορευµένων δεν τυγχάνουν αναδροµικής εφαρµογής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Κατ’ εξαίρεση, εάν µια
απαγορευµένη ουσία ή µια απαγορευµένη µέθοδος έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο απαγορευµένων, Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που εκτίει επί του παρόντος περίοδο αποκλεισµού λόγω
της πρώην απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου,
µπορεί να αιτηθεί στον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο
Οργανισµό Αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης
Αποτελεσµάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, να εξετάσει τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού λόγω της αφαίρεσης
της ουσίας ή της µεθόδου από τον κατάλογο απαγορευµένων.»
Άρθρο 64
Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προσθήκη
άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021
Στον ν. 4791/2021 (Α’ 51) µετά το άρθρο 19 προστίθεται άρθρο
19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Πρόσθετοι ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
19Α.1. Επιπλέον των ρόλων και των αρµοδιοτήτων, που περιγράφονται στο άρθρο 20.5 του Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, ο E.O.KA.N. υποβάλλει αναφορά στον
WADA σχετικά µε τη συµµόρφωσή του στον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1.2. του Κώδικα.
19Α.2. Σύµφωνα µε το άρθρο 20.5.10. του Κώδικα για τους
Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., οι διευθυντές, τα στελέχη και οι
υπάλληλοι του E.O.KA.N. (και εκείνοι εκ των διορισµένων εντεταλµένων τρίτων µερών), οι οποίοι εµπλέκονται σε οποιοδήποτε
στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ, οφείλουν να υπογράψουν ένα έντυπο που τους παρέχεται από τον E.O.KA.N., δηλώνοντας τη δέσµευσή τους στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ως
Πρόσωπα σύµφωνα µε τον Κώδικα για άµεσο και εσκεµµένο πα-
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ράπτωµα.
19Α.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 20.5.11 του Κώδικα, κάθε υπάλληλος του E.O.KA.N. που εµπλέκεται στον έλεγχο ντόπινγκ
(εκτός των εγκεκριµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ ή επανένταξης) οφείλει να υπογράψει δήλωση που παρέχεται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., µε την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει
τεθεί σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισµό), δεν
εκτίει περίοδο αποκλεισµού και δεν έχει εµπλακεί, άµεσα ή εκ
προθέσεως, εντός των προηγούµενων έξι (6) ετών, σε συµπεριφορά, που θα αποτελούσε παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τον Κώδικα.»
Άρθρο 65
Ερµηνεία του Κώδικα – Προσθήκη άρθρου 22Α
στον ν. 4791/2021
Στον ν. 4791/2021 (Α’ 51) µετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο
22Α ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Ερµηνεία του Κώδικα
22Α.1. Το επίσηµο κείµενο του Κώδικα τηρείται από τον WADA
και δηµοσιεύεται στα αγγλικά και γαλλικά. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει
η αγγλική έκδοση.
22Α.2. Τα επεξηγηµατικά σχόλια επί διαφόρων διατάξεων του
Κώδικα χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία του Κώδικα.
22Α.3. Ο Κώδικας ερµηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνοµο
κείµενο και όχι µέσω αναφοράς στον υφιστάµενο νόµο ή καταστατικά των υπογραφόντων ή κυβερνήσεων.
22Α.4. Οι επικεφαλίδες που χρησιµοποιούνται για τα διάφορα
µέρη και άρθρα του Κώδικα παρέχονται µόνο για διευκόλυνση
και δεν θεωρούνται ουσιαστικό µέρος του Κώδικα ή ότι επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο τη γλώσσα των διατάξεων στις
οποίες αναφέρονται.
22Α.5. Όταν ο όρος «ηµέρες» χρησιµοποιείται στον Κώδικα ή
σε ένα Διεθνές Πρότυπο, σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά.
22Α.6. Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδροµικά σε θέµατα που εκκρεµούν πριν από την ηµεροµηνία που ο Κώδικας γίνεται δεκτός
από έναν υπογράφοντα και εφαρµόζεται στους κανονισµούς του.
Ωστόσο, παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ προ Κώδικα συνεχίζουν να υπολογίζονται ως «πρώτες παραβάσεις» ή «δεύτερες παραβάσεις» για σκοπούς καθορισµού κυρώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 10 για επακόλουθες παραβάσεις µετά Κώδικα.
22Α.7. Το εισαγωγικό κεφάλαιο του Κώδικα µε τίτλο: «Ο σκοπός, το πεδίο εφαρµογής και η οργάνωση του παγκόσµιου προγράµµατος αντιντόπινγκ και ο Κώδικας» καθώς και το «Προσάρτηµα, ορισµοί», θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη του Κώδικα.»
Άρθρο 66
Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών
στον ν. 4791/2021
1. Στην περ. (vi) του άρθρου 1.3.1. η λέξη «WADA» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Κώδικας».
2. Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3.1. οι λέξεις «ο Κώδικας»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ»
και η λέξη «µετακυλύει» αντικαθίσταται µε τη λέξη «µετακυλύουν».
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.5.7. µετά τις λέξεις «στον
WADA και σε» προστίθεται η λέξη «άλλους».
4. Στο άρθρο 5.7. µετά τις λέξεις «εθνικών διοργανώσεων»
προστίθενται οι λέξεις «εξουσιοδοτούν και».
5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.3. µετά τις λέξεις «για
ερευνητικούς σκοπούς αντιντόπινγκ» τίθεται κόµµα «,», προστίθενται οι λέξεις «µολονότι κανένα δείγµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έρευνα,» και η λέξη «µε» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«χωρίς».

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.6. µετά τις λέξεις «δεν έχει
στοιχειοθετηθεί κατηγορία» προστίθενται οι λέξεις «βάσει δείγµατος».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.8. µετά τις λέξεις «Ο
WADA» τίθεται κόµµα «,» και προστίθενται οι λέξεις «µε αποκλειστική διακριτική ευχέρεια,».
8. Στο άρθρο 7.1.4. µετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθενται
οι λέξεις «µε παραποµπή και».
9. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7.1.5. µετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ» διαγράφονται οι λέξεις «που έχει
αρνηθεί την ανάληψη,» και το κόµµα «,».
10. Στην περ. (ii) του άρθρου 7.5. η λέξη «κυρώσεων» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ακυρώσεων».
11. Στο άρθρο 9 διαγράφονται οι λέξεις «και προνοµίων» και
µετά τη λέξη «βαθµών» διαγράφεται το κόµµα «,» και προστίθεται
η λέξη «και».
12. Στο άρθρο 10 ο τίτλος «Κυρώσεις σε αθλητές ατοµικών
αθληµάτων» αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Κυρώσεις σε Άτοµα».
13. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.1.1. διαγράφονται οι λέξεις «και κάθε προνοµίου» και µετά τη λέξη «βαθµών» διαγράφεται το κόµµα «,» και προστίθεται η λέξη «και».
14. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.2. µετά τις λέξεις «που
επιβάλλεται για» διαγράφονται οι λέξεις «την πρώτη».
15. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.2.3. µετά τις λέξεις
«τεκµαίρεται µαχητά ότι» προστίθεται η λέξη «δεν».
16. Στο άρθρο 10.3.5. µετά τις λέξεις «µε δυνατότητα µείωσης»
προστίθενται οι λέξεις «κατ’ ελάχιστον».
17. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τις λέξεις «που
παρέχεται» προστίθενται οι λέξεις «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο».
18. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τους αριθµούς
«10.9.3.2.» προστίθενται οι λέξεις «των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ».
19. Στο έβδοµο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τις λέξεις
«του επιτρέπει» προστίθενται, εντός παρενθέσεων, οι λέξεις
«(στον αθλητή ή στο άλλο πρόσωπο)».
20. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.2. µετά τις λέξεις
«έχει διαπράξει» προστίθενται οι λέξεις «ή έχει κατηγορηθεί ότι
έχει διαπράξει».
21. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 10.8.2. µετά
τη φράση «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο» διαγράφονται το
κόµµα «,» και οι λέξεις «οποιαδήποτε από τις ηµεροµηνίες αυτές
είναι προγενέστερη».
22. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.2. µετά τις λέξεις
«εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται µεταξύ κοµµάτων οι λέξεις «,
παρά ταυτόχρονα,».
23. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.3. µετά τις λέξεις
«εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται, µεταξύ κοµµάτων, οι λέξεις «,
παρά ταυτόχρονα,» και µετά τις λέξεις «προς την» προστίθενται
οι λέξεις «τυχόν υφιστάµενη».
24. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.13. µετά τις λέξεις «ξεκινά από την ηµεροµηνία» διαγράφονται οι λέξεις «της δηµοσίευσης».
25. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.13.1. µετά τις λέξεις «ο
Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ» προστίθενται οι λέξεις «ή η
Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ».
26. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου του άρθρου 10.13.2.1. µετά
τις λέξεις «επιβάλλεται τελικά» προστίθενται οι λέξεις «µετά από
έφεση».
27. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.14.1. µετά τις λέξεις
«που έχει τεθεί σε αποκλεισµό» προστίθενται οι λέξεις «ή υπόκειται σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισµό)».
28. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.14.3. µετά τις λέξεις
«Η νέα περίοδος αποκλεισµού» προστίθενται, µεταξύ κοµµάτων,
οι λέξεις «, συµπεριλαµβανοµένης µίας επίπληξης και όχι µίας
περιόδου αποκλεισµού,».
29. Στην περ. (β) του άρθρου 14.6.2. µετά τις λέξεις «στους
κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος» προστίθενται, µεταξύ κοµµάτων, οι λέξεις «σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των
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Προσωπικών Δεδοµένων».
30. Στο άρθρο 19.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές
και τους κανόνες αντιντόπινγκ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
31. Στο άρθρο 19.4. οι λέξεις «τις πολιτικές και τους κανόνες
αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τον Κώδικα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
32. Στο άρθρο 20.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές
και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύµφωνα µε τον
Κώδικα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες
αντιντόπινγκ».
Άρθρο 67
Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής
στο ηλεκτρονικό µητρώο - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση,
µετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή
οµοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών
σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωµατείο που δεν λαµβάνει
την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του
πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο µητρώο µελών και δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή
οµοσπονδίας.»
Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75
του ν. 4735/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 54 του ν. 4809/2021 (Α’102), η ηµεροµηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 75 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την 1η.8.2022.»
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 2725/1999 Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 55 του ν. 4809/2021 (Α’102), η ηµεροµηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
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δικαίου, αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «1η.8.2022» και το
άρθρο 140 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.8.2022.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις
αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).
4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το δικαίωµα
συµµετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ.
αθλητικής οµοσπονδίας, αρχίζει από την 1η.1.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση
απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως
προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου
άδειας άσκησης επαγγέλµατος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωµα
ελεύθερων µεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την
1η.1.2022.».
Άρθρο 70
Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» στην
«Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
Μηχανοκίνητου Αθλητισµού» - Τροποποίηση
του άρθρου 101 του ν. 4764/2020
Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Ο τίτλος τροποποιείται µε την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόµενο της παρ. 2 και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 101
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια
Έκθεση Λαµίας», λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 - Δυνατότητα παραχώρησης των
εγκαταστάσεων του νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» στην
«Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
Μηχανοκίνητου Αθλητισµού»
2. Προστίθεται παρ. 2, ως εξής:
«2. Ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης των διεθνών αγώνων αυτοκινήτου µε την επωνυµία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021»,
παραχωρείται για το χρονικό διάστηµα από 20.8.2021 έως
20.9.2021, η χρήση των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία: «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» («Π.Ε.Λ.»), στο ν.π.ι.δ. µε
την επωνυµία: «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού», το οποίο συγκροτήθηκε δυνάµει της υπό
στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/681905/20588/4155/7.12.2020 (Β’
5388) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπό στοιχεία α)
ΥΠΠΟΑ/90788/5.3.2021 (Β’ 927) και β) ΥΠΠΟΑ/274887/14.6.2021
(Β’ 2652) αποφάσεις του ιδίου Υφυπουργού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Μεταβατικές διατάξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 24 του ν.
2690/1999 (A’ 45) κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωµατώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης
ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, που έχουν επιδοθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, η οριζόµενη στο άρθρο 5 αποκλειστική
προθεσµία των δύο (2) µηνών για την άσκηση προσφυγής αρχίζει
από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής που
υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4686/2020 (Α’ 80),
σύµφωνα µε την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν.
4251/2014 (Α’ 80), την παρ. 47 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015
(Α’ 76 και Α’ 88 - διόρθωση σφαλµάτων) και την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4375/2016 (Α’51), και εκκρεµούν στις αρµόδιες
υπηρεσίες, εξετάζονται βάσει των παραπάνω διατάξεων. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν δυνάµει της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 µετά την έναρξη ισχύος του ν.
4686/2020, δεν εξετάζονται.
3. Οι αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014 και υποβλήθηκαν πριν τη δηµοσίευση του παρόντος µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την
επίδοση της απόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, εξετάζονται. Μη υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας κατά
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του ν.
4251/2014, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η εξάµηνη προθεσµία υποβολής τους από την επίδοση της απόφασης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την εποµένη της δηµοσίευσης
του παρόντος και εξετάζονται.
4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της
εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 17 του παρόντος εξακολουθεί να
εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), όπως ισχύει
πριν την τροποποίησή του µε το παρόν, σε συνδυασµό µε την υπ’
αριθµ. 7315/29.8.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µε θέµα «Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ.
στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας» (Β’ 2461).
5. Το άρθρο 36 σχετικά µε τη διάρκεια της θητείας καταλαµβάνει και τις ισχύουσες αποφάσεις τοποθέτησης και διορισµού
των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και του Διοικητικού
Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Βεβαιώσεις περί µη αποµάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς που χορηγήθηκαν µε αποφάσεις που εκδόθηκαν µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
68 και την παρ. 4 του άρθρου 104 του
ν. 4636/2019, ανανεώνονται µετά από νέα κρίση της εκδούσας αρχής σχετικά µε
την εξακολούθηση του ανέφικτου της αποµάκρυνσης.
Άρθρο 72
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), περί
λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή µη ταξιδιωτικών εγγράφων
από τον Προϊστάµενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24Α του ν. 4540/2018 (Α’ 91), περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και λεπτοµερειών στεγαστικών
προγραµµάτων αναφορικά µε την απόλαυση υλικών συνθηκών
υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή µη, ασυνόδευτους ή µη, καταργείται.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’80), περί χορήγησης στους ενδιαφερόµενους αντιγράφου της απόφασης
απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαµονής µετά την παρέλευση
της προθεσµίας επίδοσης, καταργείται.
4. Το άρθρο 13α του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία, καταργείται.
5. Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, περί

χορήγησης άδειας διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως
σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η υπόθεση των οποίων έχει παραπεµφθεί από τις αρµόδιες Αρχές Απόφασης της περ. ιθ’ του άρθρου 2 του π.δ. 113/2013 (Α’ 146) και
τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ.
114/2010 (Α’ 195), καταργείται.
6. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 4251/2014, περί δυνατότητας υποβολής αιτήµατος επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος άδειας διαµονής εντός µηνός
από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του,
καταργείται.
7. Οι παρ. 47 και 48 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α’ 76 και
Α’ 88 - διόρθωση σφαλµάτων), περί ανανέωσης και επανεξέτασης των αδειών διαµονής που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010, καταργούνται.
8. Οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51),
περί συγκρότησης τριµελούς επιτροπής για την επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καταργούνται.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, περί ορισµού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καταργείται.
10. Το άρθρο 22 του ν. 4375/2016, περί χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ειδικώς η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 43 αρχίζει από την
1η Ιουλίου 2022.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): H εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.05’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 6
Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 15.00’ µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

