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Αθήνα, σήµερα στις 23 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη:
1) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την
εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
2) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου
για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την
επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
3) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία».
4) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του
Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού, δηλαδή µπορούν να λάβουν
τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κύρωσης των συµβάσεων
αυτών για πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά, µε την προϋπόθεση ότι δεν
θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας. Η
ψηφοφορία και των τεσσάρων συµβάσεων θα γίνει µετά το τέλος
της συζήτησής τους, χωριστά, µε τη σειρά που συζητήθηκαν. Ως
γνωστόν υπάρχει µία ελαστικότητα στην εφαρµογή του άρθρου
108. Δίνουµε τον λόγο εφόσον το επιθυµούν και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Άρα νοµίζω ότι έχω την οµόφωνη συµ-

φωνία επί της διαδικασίας.
Κατόπιν τούτου ξεκινάµε µε αυτούς που είχαν δηλώσει επιφύλαξη ή αντίρρηση και µετά θα πάµε στη Νέα Δηµοκρατία και στο
Κίνηµα Αλλαγής που είχαν ψηφίσει υπέρ.
Άρα για τις συµβάσεις 1 και 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον
λόγο η κ. Καφαντάρη και για τις συµβάσεις 3 και 4 ο κ. Καλαµατιανός. Έχει ο καθένας από πέντε λεπτά µε µια µικρή ανοχή.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δώσω τον λόγο στον
Υπουργό, µε µια σχετική άνεση χρόνου, γιατί θα πρέπει να απαντήσει σε όλους.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούµε
να κλείνουµε τα µάτια µας στην πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι σκληρή και πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να πω πολλά.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά στα στοιχεία που υπάρχουν για
την πανδηµία, η οποία καλπάζει. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση και
προσωπικά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος
αυτής της ιστορίας. Δεν είναι µικρός ο αριθµός των εκατόν πέντε
ή των εκατόν δώδεκα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους χθες,
τη στιγµή που τώρα σε µεγάλα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας
δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο Νοσοκοµείο «Αττικόν», το µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο που σε εφηµερία το Σάββατο είχε εξήντα ένα ράντζα, επικουρικές κλίνες, όπως τις
ονοµάζει η Κυβέρνηση για να ακούγεται πιο όµορφα και στη µη
χρησιµοποίηση ενός µικρού νοσοκοµείου, της «Αγίας Βαρβάρας», µε πενήντα δύο κλίνες που δεν µπορεί να λειτουργήσει,
γιατί δεν έχει προσωπικό να το στελεχώσει.
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και στο µέτωπο της
ακρίβειας. Αναφέρθηκε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και στην επίκαιρη επερώτηση που κατατέθηκε και µίλησαν όλοι οι πολιτικοί
Αρχηγοί. Μόνο ο κ. Μητσοτάκης δεν βλέπει την πραγµατικότητα.
Και φάνηκε αυτό και από τις χθεσινές τοποθετήσεις του.
Βέβαια, οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ο κόσµος
αντιδρά. Το 54% σε πρόσφατη δηµοσκόπηση δεν είναι ικανοποιηµένο από τη διαχείριση της πανδηµίας, ενώ το 66% περίπου µιλάει για την άνοδο των τιµών, αναφέροντας ότι τελικά είναι το
µεγάλο πρόβληµα και η Κυβέρνηση δεν έκανε πολλά.
Εκτός βέβαια από το ότι είναι εκτός πραγµατικότητας ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του, φοβάµαι ότι είναι και εκτός Διεθνούς Δικαίου και η διαχείριση του µεταναστευτικούπροσφυγικού. Είναι ένα ζήτηµα παγκόσµιο, είναι ένα ζήτηµα πανευρωπαϊκό. Πραγµατικά οι αιτίες είναι πολλές, πέραν των πολέµων, των συρράξεων, της κλιµατικής αλλαγής για την οποία µιλάνε
πολλοί, όπως και ο πράσινος Πρωθυπουργός µας, οξύνει και τις
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µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές κάτι που λέει και διεθνώς
και ο ΟΗΕ και οργανώσεις. Όταν ερχόµαστε όµως, στο προκείµενο, κλείνουµε τα µάτια και το αντιµετωπίζουµε, λυπάµαι πολύ,
µε έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει µε τις διεθνείς αρχές του
δικαίου.
Η χώρα µας εφαρµόζει µια πολιτική αντίθετη στις διεθνείς συµβάσεις, στις αξίες, τολµώ να πω, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Και βέβαια γίνεται υπονόµευση της στρατηγικής της
αναλογικής ανάληψης ευθύνης των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το µεταναστευτικό. Γιατί ξέρετε είναι ευρωπαϊκό ζήτηµα αυτό το οποίο ζούµε και που αντιµετωπίζει η χώρα µας, που
γεωγραφικά τυγχάνει να είναι στο συγκεκριµένο σηµείο και να
δεχόµαστε αυτές τις ροές και από την Τουρκία, απέναντι.
Το πρόβληµα βέβαια της εργαλειοποίησης των µεταναστών,
κάτι το οποίο το ζούµε, το βιώνουµε και στα σύνορα ΠολωνίαςΛευκορωσίας σήµερα και το βιώνουµε πολύ πιο έντονα πριν και
τώρα από την πλευρά του Ερντογάν στα νησιά µας, είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ σηµαντικό και µόνο µε διεθνείς αρχές και τήρηση του Διεθνούς Δικαίου µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Διαπραγµατευτικό όπλο της χώρας µας είναι η εφαρµογή των
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και όχι η εργαλειοποίηση.
Αρνείστε, κύριοι της Κυβέρνησης, την εγκατάσταση ανεξάρτητου µηχανισµού επιτήρησης της συνοριακής διαδικασίας.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε εξαφανίσεις ανθρώπων, προσφύγων, µεταναστών, µια είναι εδώ, µια είναι εκεί, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Έχουµε κρατήσεις ανθρώπων, θα έλεγα, σε συνθήκες που
δεν συνάδουν µε το Διεθνές Δίκαιο. Και δυστυχώς, η Κυβέρνηση
διολισθαίνει σταδιακά σε ξενοφοβικές αντιλήψεις και συντάσσεται µε τις αντίστοιχες ξενοφοβικές δυνάµεις της Ευρώπης.
Τα εν λόγω πρωτόκολλα, τα οποία κυρώνουµε σήµερα µε την
ψήφο µας εδώ και αφορούν την Ελληνική Δηµοκρατία και τις κυβερνήσεις του Μαυροβουνίου και της Σερβίας για επανεισδοχή
προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου του 2007. Η επανεισδοχή των υπηκόων µιας χώρας αποτελεί υποχρέωση βάσει του Διεθνούς
Εθιµικού Δικαίου.
Με την κύρωση των εν λόγω πρωτοκόλλων γίνονται βήµατα να
αντιµετωπιστεί το µέγα θέµα της παράτυπης µετανάστευσης. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, η παράτυπη µετανάστευση στη χώρα µας έχει αυξηθεί.
Η κύρωση των άλλων πρωτοκόλλων, συνοδευόµενη µε τεχνικές λεπτοµέρειες της εφαρµογής τους αποτελεί ένα σηµαντικό
µέσο πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου. Επιπροσθέτως, θα αποτελέσει και αποτρεπτικό παράγοντα για κυκλώµατα
διακίνησης, υποβοηθώντας από την άλλη πλευρά την εθελούσια
επιστροφή παράτυπων µεταναστών.
Είναι ορθή η κύρωση των πρωτοκόλλων και µπορεί να αποτελέσει βάση παραπέρα συνεργασίας συµβαλλόµενων κρατών διασφαλίζοντας τα συµφέροντα της χώρας. Η ως άνω κύρωση θα
φέρει εξοικονόµηση χρόνου ως προς τις απελάσεις, καθώς,
µέσω της επανεισδοχής, ακολουθείται µια συγκεκριµένη διαδικασία για την υλοποίηση της διαταχθείσας απέλασης δια της µεταφοράς του ενδιαφερόµενου προς το κράτος καταγωγής ή
προέλευσης αλλά και δίκαιη µετακίνηση πολιτών.
Με την κύρωση των πρωτοκόλλων επιδιώκεται ο δέκατος
έκτος στόχος βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ: Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσµοί, που βρίσκεται στην «Ατζέντα 2030» και είναι
αφιερωµένο στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισµούς
κοινωνιών.
Θα είµαστε θετικοί, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και για τον παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κυρία
Καφαντάρη.
Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός για
την τρίτη και την τέταρτη κύρωση.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Χθες είχαµε, δυστυχώς, ξανά εκατόν πέντε ή εκατόν δώδεκα
νεκρούς, ξανά εκατόµβη θυµάτων. Ελπίζαµε ότι δεν θα το ξαναζούσαµε αυτό. Δυστυχώς, το ξαναζούµε και φαίνεται ότι δεν εκπληρώνονται οι θέσεις και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού
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και στελεχών της Κυβέρνησης ότι διανύουµε το τελευταίο µίλι
και ότι τελειώσαµε µε την πανδηµία, που κατ’ επανάληψη έχει πει
τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και στελέχη της Κυβέρνησης.
Δυστυχώς η πανδηµία είναι παρούσα και κάθε µέρα θρηνούµε
την απώλεια εκατοντάδων συνανθρώπων µας. Ένα ολόκληρο
χωριό, σχεδόν, χάνεται κάθε µέρα. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να
µετατραπούν σε αριθµούς. Πρέπει πάντα να σκεφτόµαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται και να κάνουµε αυτό που
πρέπει για να έχουµε επιτέλους µια αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Είχαµε χθες τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια. Η αντίδραση των εκπροσώπων των
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών δείχνει ότι
αυτά τα µέτρα δεν είναι επαρκή σε καµµία περίπτωση. Είναι πολύ
λίγα για να αναχαιτίσουν το τεράστιο κύµα ακρίβειας που πλήττει
επιχειρήσεις και νοικοκυριά και, δυστυχώς, ο χειµώνας είναι
µπροστά και οι αυξήσεις στο ρεύµα, στις πρώτες ύλες, στα τρόφιµα, στον λογαριασµό του σουπερµάρκετ θα ταλαιπωρεί για
πολύ καιρό ακόµα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς η ανάκαµψη που περιµένει η Κυβέρνηση και η αυτορρύθµιση της αγοράς δεν φαίνεται να έρχεται ή να έχει αποτελεσµατικότητα.
Έρχοµαι τώρα στις δύο κυρώσεις. Σχετικά µε την πρώτη κύρωση του µνηµονίου µε την FRONTEX είχα αναφέρει και στην
επιτροπή ότι η Ελλάδα στηρίζεται στην απαρέγκλιτη εφαρµογή
του Διεθνούς Δικαίου για να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει τα
δικαιώµατά της και απέναντι στην Τουρκία και γενικότερα.
Άρα, τόσο η ελληνική Κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι οργανισµοί της, όπως είναι o FRONTEX, οφείλουν να τηρούν το Διεθνές Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να εξετάζουν άµεσα, µε τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που απαιτείται,
κάθε καταγγελία για παράνοµες επαναπροωθήσεις ανθρώπων
στη θάλασσα και στην ξηρά.
Σχετικά µε το µνηµόνιο µε την Αλβανία και τη δηµιουργία του
Κέντρου Αντιµετώπισης της Εγκληµατικότητας και των Τελωνειακών Παραβάσεων είχα πει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά
δεν αρκούν µόνο τέτοιες συµφωνίες. Χρειάζονται άλλες ενέργειες και άλλες δραστηριότητες για να αντιµετωπίσουµε την εγκληµατικότητα και κυρίως τη βαρύνουσα εγκληµατικότητα.
Βασική προϋπόθεση και συνθήκη για µια δηµοκρατικά λειτουργούσα πολιτεία είναι η ασφάλεια των πολιτών. Για να επιτευχθεί
αυτή, απαιτείται η Αστυνοµία και συνολικά τα Σώµατα Ασφαλείας
να υπηρετούν την κοινωνία και να προστατεύουν τους πολίτες
και το Σύνταγµα.
Όσο η Νέα Δηµοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση υπερθεµάτισε και στήριζε το αφήγηµα στην αποφασιστικότητα και την αποτελεσµατικότητα για την επίτευξη της δηµόσιας ασφάλειας.
Μετεκλογικά το κυβερνών κόµµα και η Κυβέρνηση συνολικά δείχνει ότι δεν δίνει την έµφαση εκεί που χρειάζεται. Το οργανωµένο
έγκληµα δρα ανενόχλητο, έχουµε καθηµερινά εκτέλεση συµβολαίων θανάτου. Η προστασία, το λαθρεµπόριο, οι στυγερές δολοφονίες συνθέτουν µια άγρια καθηµερινότητα. Τµήµατα της
Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία ασχολούνται µε τη δίωξη και την
καταπολέµηση του εγκλήµατος, είναι υποστελεχωµένα.
Το διαπιστώσατε φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, µε τις επισκέψεις που κάνατε στα κατά τόπους αστυνοµικά τµήµατα.
Παράλληλα, αστυνοµικοί, οι οποίοι θα µπορούσαν να προσφέρουν στην αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, ασχολούνται µε
άλλες υπηρεσίες. Είναι εµφανές ότι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και η Κυβέρνηση συνολικά έχουν άλλες προτεραιότητες. Είναι εµφανές ότι το περίφηµο «νόµος και τάξη» δεν έχει
καµµία σχέση µε την πραγµατική ασφάλεια των πολιτών. Είναι
εµφανές ότι η Κυβέρνηση δίνει έµφαση στην καταστολή, στην
άσκηση κοινωνικής βίας εναντίον της νεολαίας, των φοιτητών,
των απεργών και των διαδηλωτών, προσλαµβάνει χιλιάδες ειδικούς φρουρούς µε ειδικές διαδικασίες, εκτός πανελληνίων εξετάσεων και ΑΣΕΠ, για να υπηρετήσουν κυρίως σε νέες και
υφιστάµενες υπηρεσίες µε αντικείµενο την καταστολή, ενισχύουν
διαρκώς σώµατα καταστολής όπως οι οµάδες «ΔΙΑΣ», «ΔΡΑΣΗ»
και ιδρύουν πανεπιστηµιακή αστυνοµία, ενώ ταυτόχρονα οι πο-
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λίτες διαπιστώνουν ότι το έγκληµα στους δρόµους και στις γειτονιές διογκώνεται.
Αντίθετα µε όλα αυτά, εκεί που πιστεύουµε εµείς ότι πρέπει να
δοθεί έµφαση, ο δικός µας προσανατολισµός και ο δικός µας
στόχος είναι η Αστυνοµία να είναι προσηλωµένη στη θεσµική
αποστολή της, στην ασφάλεια του πολίτη, στην αντιµετώπιση του
εγκλήµατος, στην προάσπιση του Συντάγµατος και της δηµοκρατίας, στην αντιµετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών θεµάτων.
Πώς θα το πετύχουµε αυτό; Με έµφαση στην πρόληψη κατά
του εγκλήµατος, µε την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και ψυχολογικών συνθηκών που γεννούν το έγκληµα, µε τη
δηµιουργία νέων δοµών και µε την ενίσχυση µε ειδικούς επιστήµονες -κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοµικούς,
ασχολούµενους µε την πληροφορική και άλλους- για να αντιµετωπιστούν τα εγκλήµατα τα οποία πλέον συµβαίνουν πολύ συχνά
όπως είναι οι γυναικοκτονίες, η έµφυλη βία, η ενδοοικογενειακή
βία, το τράφικινγκ παιδιών, γυναικών και προσφύγων, οι παιδεραστίες, το ηλεκτρονικό έγκληµα. Απαιτείται η στελέχωση της
Αστυνοµίας µε περισσότερους ειδικούς επιστήµονες, απαιτείται
περισσότερη ειδική εκπαίδευση, απαιτούνται σύγχρονα µέσα και
δοµές που θα ενταχθούν στην επιχειρησιακή διάρθρωση της
Αστυνοµίας.
Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µε την ουσιαστική
αναβάθµιση και εξειδίκευση της εκπαίδευσης των αστυνοµικών,
µε την αξιοποίηση του προσωπικού που διαθέτει εξειδικευµένες
γνώσεις που έχει τα προσόντα και τους τίτλους σπουδών, ώστε
να στελεχωθούν ειδικές υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, η Πληροφορική, τα τµήµατα αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το
Εγκληµατολογικών Ερευνών και άλλα µε τη συνεχή εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση των µελών της
Αστυνοµίας.
Μια λειτουργική, αποτελεσµατική και δηµοκρατική αστυνοµία
έχει ανάγκη από την αναβάθµιση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού
και την επάρκεια των επιχειρησιακών µέσων, την ενίσχυση του
συστήµατος ψυχολογικής υποστήριξης των στελεχών και τη δηµιουργία θεσµού συνηγόρου του αστυνοµικού, µε την αναβάθµιση και πλήρη επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων,
την καθιέρωση αυτοµατοποιηµένου, αξιοκρατικού και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης των στελεχών µε βάση την αρχή
της καταλληλότητας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καλαµατιανέ,
άλλο είναι το θέµα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το κέντρο αυτό φτιάχνεται για να αντιµετωπιστεί η εγκληµατικότητα και οι τελωνειακές παραβάσεις. Αναφέροµαι στο πώς
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την εγκληµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέσα στον χρόνο
σας, όµως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα χρειάζεται θεσµική θωράκιση της Αστυνοµίας. Εµείς πιστεύουµε ότι δεν λειτουργούν εναντίον του εγκλήµατος και δεν
πρέπει να υπάρχουν τέτοια σώµατα που ασχολούνται µόνο µε
την καταστολή και, βεβαίως, χρειάζονται κύριες και έντονες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάµε τώρα στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όπου κι εδώ έχουµε δύο ειδικούς
αγορητές, την κ. Μαρία Κοµνηνάκα, η οποία θα µιλήσει για την
πρώτη και τη δεύτερη συµφωνία και µετά τον κ. Νικόλαο Παπαναστάση, ο οποίος θα µιλήσει για την τρίτη και την τέταρτη συµφωνία.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει από θέση αρχής τις δύο συµφωνίες επανεισδοχής. Πρόκειται για συµφωνίες που είχε υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη Σερβία και το Μαυροβούνιο το έτος 2007,
δηλαδή λίγα µόλις χρόνια µετά το αιµατοκύλισµα και τον διαµελισµό της Γιουγκοσλαβίας µε τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο,
µαζί βέβαια µε τη συνδροµή του ΝΑΤΟ.
Οι δύο συµφωνίες έρχονται µε τη µορφή πρωτοκόλλου για τα
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τεχνικά ζητήµατα εφαρµογής τους ανάµεσα στην Ελλάδα και τις
δύο αυτές χώρες. Φυσικά η χρονική συγκυρία που έρχονται προς
ψήφιση δεν είναι τυχαία. Παρουσιάζεται η υπογραφή τους ως
µια εκκρεµότητα, αλλά έρχεται στην πραγµατικότητα σε µια περίοδο που οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή
είναι ραγδαίες, σε µια περίοδο που το προσφυγικό, µεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µετά από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, αλλά και τα όσα
τραγικά διαδραµατίζονται το τελευταίο διάστηµα στα σύνορα
της Λευκορωσίας, όπου παραµένουν εγκλωβισµένοι χιλιάδες
απελπισµένοι άνθρωποι από Ιράκ, Αφγανιστάν, Σερβία, Μέση
Ανατολή, Αφρική, ανάµεσά τους και µικρά παιδιά, θύµατα των
ίδιων ανταγωνισµών που τους ξερίζωσαν από τις πατρίδες τους.
Και όλα αυτά µετά την κατάρρευση µιας τέτοιας ανάλογης
απαράδεκτης συµφωνίας επαναπροώθησης των προσφύγων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη Λευκορωσία, όπως προφανώς και
συµβαίνει όταν µετατρέπονται οι άνθρωποι σε διαπραγµατευτικά
εργαλεία και ενώ η όλη συζήτηση αφορά την προετοιµασία µιας
ακόµα πιο άγριας καταστολής σε βάρος των κατατρεγµένων µε
νοµιµοποίηση των επαναπροωθήσεων στο όνοµα των έκτακτων
συνθηκών και των υβριδικών απειλών, µε νέους τροµακτικούς,
τεράστιους φράχτες και υπερσύγχρονα µέσα παρακολούθησης
και ελέγχου, ενώ βέβαια η FRONTEX ενισχύεται και δρα ανεξέλεγκτη στα ελληνικά σύνορα.
Άλλωστε οι συνεχείς δηλώσεις της Κυβέρνησης δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο παρερµηνείας. Ακούµε για µια αυστηρή αλλά
δίκαιη πολιτική στο µεταναστευτικό, για ασαφές µήνυµα ότι προστατεύονται τα σύνορά µας για την αποτροπή παράνοµων, όπως
λέτε, ροών. Η υποκρισία όλων σας, τώρα που η όξυνση των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών και επεµβάσεων µεγαλώνει και θα
φέρει νέα κύµατα κατατρεγµένων, κλιµακώνεται καθηµερινά.
Είναι χαρακτηριστική εξάλλου η σύµπνοιά σας στην εφαρµογή
της αντιµεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρά τις δακρύβρεχτες επικλήσεις στον σεβασµό του Διεθνούς
Δικαίου.
Το πιο εξοργιστικό βέβαια είναι ότι οι πρωταγωνιστές στις ιµπεριαλιστικές κόντρες -όλες αυτές οι κυβερνήσεις και οι αιµατοβαµµένοι οργανισµοί που συµµετέχουν µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο στα ανταγωνιστικά γεωπολιτικά παιχνίδια και της δικής
µας Κυβέρνησης µη εξαιρουµένης- ενώ παράλληλα γνωρίζουν,
ανέχονται ή και ενθαρρύνουν τους διακινητές ανθρώπων, αλληλοκατηγορούνται σήµερα για εργαλειοποίηση των µεταναστών
και υβριδικές επιχειρήσεις. Σαν αθώοι του αίµατος κάνουν πως
δεν γνωρίζουν ότι η απελπισία εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο
τον κόσµο, η βάρβαρη και η πολύµορφη καπιταλιστική εκµετάλλευση τους σπρώχνουν να εγκαταλείψουν µε κάθε τρόπο τις
χώρες τους διακινδυνεύοντας ακόµα και τη ζωή τους. Φυσικά και
το γνωρίζουν. Γι’ αυτό και παίρνουν τα µέτρα τους για να αντιµετωπίσουν την απειλή, όπως λένε, από τους εκατοµµύρια ξεριζωµένους που κυνικά υπολογίζουν ότι θα αυξηθούν τα επόµενα
χρόνια εξαιτίας των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών που οξύνονται σε κάθε γωνιά του χάρτη, αλλά και της φτώχειας των κλιµατικών µεταβολών και άλλων.
Τέτοιου είδους, λοιπόν, συµφωνίες αποτελούν στη συνέχεια
κοµµάτι του παζαριού µεταξύ των ιµπεριαλιστικών κρατών, που,
αφού ξεριζώνουν µε τις επεµβάσεις εκατοµµύρια κόσµο από τις
χώρες τους, παζαρεύουν στη συνέχεια πόσους και ποιους θα πάρουν, ανάλογα µε τις ανάγκες τους για φθηνό εργατικό δυναµικό. Το είδαµε αυτό να συµβαίνει και στην περίπτωση της
Γερµανίας, όπου η ευαισθησία της για τους Σύρους πρόσφυγες
εξαντλήθηκε µόλις κάλυψε τις ανάγκες των βιοµηχανιών της.
Βέβαια αυτή η ίδια επιλεκτική πολιτική εφαρµόζεται µε άλλη
ελαστικότητα όταν πρόκειται να προσελκύονται ή να δίνονται
άδειες παραµονής και ειδικές βίζες σε πλούσιους επενδυτές ακινήτων και όχι µόνο. Όπως, λοιπόν, και αν τους ονοµάζετε είτε
παράτυπους, παράνοµους, κ.λπ. µετανάστες, δεν αλλάζει η φύση
του ζητήµατος, γιατί η αιτία της µετανάστευσης είναι η ίδια µε
την αιτία της προσφυγιάς. Ο ίδιος που βοµβαρδίζει ο ίδιος φτιάχνει και τους δουλεµπόρους, πνίγει τους πρόσφυγες στη θάλασσα, δηµιουργεί τους άνεργους, µειώνει τα µεροκάµατα,
διακινεί τα ναρκωτικά, κάνει εµπόριο γυναικών, φτιάχνει τους
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βοµβιστές και το όνοµά του είναι κοινό και γνωστό, είναι ο καπιταλισµός. Γι’ αυτό και τέτοιου είδους µέτρα δεν αποτρέπουν, δεν
σταµατούν το φαινόµενο, παρά µόνο αυξάνουν την εξαθλίωση
και τη βαρβαρότητα για τους ξεριζωµένους, αυξάνουν όµως και
τον εγκλωβισµό και τις δυσβάστακτες συνέπειες που σηκώνει και
ο λαός της χώρας µας.
Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι το νέο προωθούµενο σύµφωνο
για τη µετανάστευση και το άσυλο περιέχει ως βασική κατεύθυνση τέτοιου είδους συµφωνίες, συµφωνίες που προϋποθέτουν
τη µετατροπή της χώρας µας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να υπηρετείται η
επιλεκτική και µε βαθιά ταξικό περιεχόµενο µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους ξεριζωµένους,
κρατώντας τους µακριά από τη δυνατότητα να φτάσουν στις
χώρες του πραγµατικού προορισµού τους.
Όσο βέβαια συνεχίζονται η καταστολή, ο εγκλωβισµός, η ανεξέλεγκτη δράση του FRONTEX στα σύνορα και οι επαναπροωθήσεις, τόσο οι απελπισµένοι άνθρωποι θα πέφτουν στα νύχια των
κυκλωµάτων διακινητών και τόσο θα µετράµε ναυάγια στο Αιγαίο
και τροχαία κοντά στα χερσαία σύνορα, όπως το πρόσφατο τραγικό πολύνεκρο τροχαίο στην Εγνατία µε θύµα επτά ακόµα µετανάστες.
Γι’ αυτόν τον λόγο και βέβαια θα καταψηφίσουµε και τις δύο
συµφωνίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαναστάσης Νικόλαος για την τρίτη και την τέταρτη συµφωνία
εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η θέση µας για την υπό συζήτηση συµφωνία Ελλάδας - Αλβανίας για την ίδρυση του κέντρου επαφής αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας στην Κακαβιά συνοψίζεται στο ότι αυτή
είναι ενταγµένη στο γενικότερο ευρωενωσιακό κατασταλτικό
κλίµα που διαχέεται παντού µε βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την άποψή µας στόχος είναι ο έλεγχος της εργατικής
τάξης και των λαϊκών κινηµάτων όλων των λαών. Η επίκληση στη
συµφωνία του γενικού όρου της ασφάλειας των δύο χωρών υπακούει στην αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την καταπολέµηση των σύγχρονων προκλήσεων και απειλών
ασφαλείας, στην οποία έχει ενταχθεί και η γειτονική µας χώρα
µε την ένταξή της στους νατοϊκούς και ευρωενωσιακούς µηχανισµούς.
Εµείς δεν παραβλέπουµε τα όντως υπαρκτά διασυνοριακά
προβλήµατα, όπως είναι το οργανωµένο έγκληµα, κάτι που υποτίθεται ότι θα αντιµετωπίσει η ίδρυση του κέντρου επαφής. Οι
επιµέρους, όµως, τοµείς συνεργασίας, όπως είναι η µετανάστευση, ο εξτρεµισµός και η ριζοσπαστικοποίηση πάντα µε το
περιεχόµενο που δίνουν σε αυτές τις έννοιες οι αστικές τάξεις,
αλλά και η παραδοχή που προκύπτει στο προοίµιο της συµφωνίας σχετικά µε τον καθορισµό του κοινού πλαισίου και των προτύπων συνεργασίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ξεκάθαρα τη θέση µας,
δηλαδή την πρόθεση ενσωµάτωσης της Αλβανίας στο κατασταλτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η άτυπη λειτουργία του υπό συζήτηση κέντρου, καθόσον δεν
θα έχει νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 4, η ανταλλαγή πληροφοριών για απειλές δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας
και η συνεργασία µε άλλα κέντρα αστυνοµικής και τελωνειακής
ένταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, η ανταλλαγή πληροφοριών για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστάσεις που επηρεάζουν
τη διεξαγωγή συνοριακού ελέγχου, άρθρο 6, δηλαδή για απεργίες και άλλες εκδηλώσεις των εργαζοµένων και του λαού, τα
προφορικά αιτήµατα πληροφοριών και οι απαντήσεις σε έκτακτες περιπτώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 7, καταδεικνύουν πέρα
από κάθε αµφισβήτηση πως πρόκειται για µια συµφωνία ίδρυσης
ενός ολοκληρωµένου κατασταλτικού µηχανισµού που θα εφαρµόζει τους κανόνες της αστυνοµικής µεθοδολογίας χωρίς κανέναν ουσιαστικό πολιτικό έλεγχο.
Κατά τα άλλα η ένταξη στη συµφωνία του σχετικού άρθρου
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην
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ανταλλαγή πληροφοριών του άρθρου 12 δεν παίζει κανέναν άλλο
ρόλο παρά µόνο για να ρίξει στάχτη στα µάτια, κατά την λαϊκή
έκφραση, και όχι γιατί υπάρχει η πρόθεση διασφάλισης των λαϊκών δικαιωµάτων.
Τώρα όσον αφορά το µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του FRONTEX, µε κύρια
πρόβλεψη τη φιλοξενία αξιωµατικού συνδέσµου στην Ελλάδα,
γίνεται φανερό ότι ενισχύεται ακόµη περισσότερο η παρουσία
και η δράση του κατασταλτικού αντιδραστικού ευρωενωσιακού
οργανισµού στη χώρα µας.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η εκχώρηση µέρους της
φύλαξης των συνόρων µας στους µηχανισµούς της λυκοσυµµαχίας αποτελεί απαράδεκτο γεγονός και πηγή κινδύνου.
Αυτό γίνεται φανερό από την πρώτη στιγµή δράσης του FRONTEX στην Ελλάδα, ιδιαίτερα µετά την υπογραφή της επαίσχυντης
Συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό,
όταν οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις κάλεσαν τον FRONTEX
ως δήθεν ασπίδα στην τουρκική επιθετικότητα και εγγυητή των
λεγόµενων «συνόρων της Ευρώπης».
Ο ρόλος του είναι καθαρά υπονοµευτικός. Παρουσιάζει τις
επαναπροωθήσεις µεταναστών και προσφύγων, τις οποίες η ίδια
συντονίζει ή στις οποίες συµµετέχει, ως αποτέλεσµα της δήθεν
ασφάλειας που υπάρχει στα θαλάσσια σύνορα µεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας. Επιπλέον, υιοθετεί τη νατοϊκή ορολογία για «αµφισβητούµενες θαλάσσιες ζώνες», κάτι που η τουρκική ακτοφυλακή εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει τη δήθεν έρευνα και
διάσωση µε τα δικά της, όµως, χωρικά όρια.
Ο FRONTEX, όµως, δεν λειτουργεί µόνο ως επιτηρητής για τον
έλεγχο του εγκλωβισµού των προσφύγων στην Ελλάδα. Επιδιώκει και ευρύτερη επιχειρησιακή δράση. Αναλαµβάνει και ρόλο
επιδιαιτητή στις αµφισβητήσεις της Τουρκίας κατά των ελληνικών συνόρων κι αυτό συµβαίνει χωρίς να δίνει ουσιαστικά αναφορά στη χώρα µας, αλλά µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δε ανάπτυξη και δράση του FRONTEX ως αστυνοµικού
στρατιωτικού οργανισµού καταδίωξης και καταστολής των προσφύγων και των µεταναστών που απελπισµένοι επιχειρούν να
προσεγγίσουν την Ευρώπη-φρούριο έχει οδηγήσει στον υγρό
τάφο της Μεσογείου χιλιάδες πρόσφυγες. Ο νέος κανονισµός
λειτουργίας του FRONTEX, στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης
του οποίου περιλαµβάνεται και το υπό ψήφιση µνηµόνιο κατανόησης, δεν στοχεύει στο να θέσει υπό έλεγχο τις επιχειρησιακές
της δράσεις ούτε να σταµατήσει τις επαναπροωθήσεις, τα λεγόµενα «push backs», που ξεσήκωσαν την κραυγή των λαών της
Ευρώπης. Στόχο έχει τη διεύρυνση ακόµη περισσότερο των δικαιοδοσιών. Αναλαµβάνει αρµοδιότητες για µονοµερή ανάληψη
δράσης και οργάνωσης επιχειρήσεων, ψευδώς επικαλούµενος
τη φύλαξη των λεγόµενων «ευρωπαϊκών συνόρων», παρακάµπτοντας επί της ουσίας το κράτος-µέλος στα σύνορα του οποίου
θα γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις.
Ούτε, βέβαια, θα δίνει λογαριασµό για ζητήµατα που άπτονται
της κυριαρχίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το
Αιγαίο. Αυτή ακριβώς την κατεύθυνση υπηρετεί και το µνηµόνιο
κατανόησης για τη φιλοξενία του αστυνοµικού συνδέσµου του
FRONTEX στην Ελλάδα, που έφερε για κύρωση η Κυβέρνηση.
Ακόµα και µέσα από τις τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις του µνηµονίου καταδεικνύεται ο βαθιά αντιδραστικός χαρακτήρας του
FRONTEX ως µηχανισµού καταστολής ενταγµένου στην υπηρεσία των συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε καµµία
περίπτωση δεν συνάδουν µε τα συµφέροντα του λαού και της
χώρας µας, αλλά και των άλλων λαών της περιοχής.
Με βάση την τοποθέτησή µας αυτή, καταψηφίζουµε τα προτεινόµενα νοµοσχέδια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει και
για τις τέσσερις συµφωνίες ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική
Λύση κ. Αντώνιος Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού ξεκινήσω θα ήθελα να σας κάνω µία ερώτηση και, αν µπορείτε, να
µας την απαντήσετε. Τι γίνεται µε αυτή την µεταρρύθµιση στην
Ελληνική Αστυνοµία την οποία εξαγγείλατε; Θα θέλαµε να ακού-
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σουµε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αµέσως µετά το αιµατηρό επεισόδιο στο Πέραµα. Γιατί αυτό το οποίο πρέπει να έχουµε κατά
νου είναι ότι η Ελληνική Αστυνοµία είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ο οποίος θέλει σωστή οργάνωση, σωστή εκπαίδευση και
οι εντολές οι οποίες θα δίνονται να είναι απλές και υλοποιήσιµες,
κατανοητές. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι για την πανδηµία, η πανδηµία καλπάζει. Και
θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, και να το µεταφέρετε στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, ότι τα «παραµύθια» που έλεγε
µέχρι τώρα πρέπει να τα σταµατήσει. Πρέπει να ξεκινήσει, έστω
και αργά -δεν έχει να κάνει- µε τις προσλήψεις υγειονοµικού προσωπικού, εκπαιδευµένου για το αντικείµενο για το οποίο τις
θέλει. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερο, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας πρέπει να γίνει
πρωτοβάθµια στο µυαλό του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει από
εκεί να ξεκινήσουµε, διότι είµαστε πάρα πολύ πίσω.
Τρίτο, όχι πλέον ΜΕΘ «µαϊµού». Ας αφήσουµε τα παραµύθια,
γιατί µέχρι τώρα αποδείχθηκε ότι από τις χίλιες εκατό, χίλιες διακόσιες, χίλιες τριακόσιες ΜΕΘ -όσες ΜΕΘ έλεγε ο κάθε ειδικός
αξιωµατούχος και µη- τελικά πάνω από τις πεντακόσιες ήταν
«µαϊµού». Άρα, λοιπόν, χάσαµε ανθρώπους από τέτοια πράγµατα.
Αν θέλετε, ακούστε την άποψή µας. Αυτοί οι υγειονοµικοί, οι
ήρωες των πρώτων µηνών, οι οποίοι είναι σε αναστολή και είναι
και ειδικοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις για τον COVID, πρέπει
να επανέλθουν µε rapid test καθηµερινά. Αυτά νοµίζω ότι µπορούν να λυθούν.
Ένα άλλο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ντράπηκα πραγµατικά σήµερα το πρωί για τις απίστευτες δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης, ο οποίος είπε: «Όργανα του σατανά οι
ανεµβολίαστοι ιερείς». «Θέλουν κρέµασµα». «Όπου δεν πίπτει
λόγος πίπτει ράβδος». Είναι πράγµατα που δεν µπορεί να τα λέει
ένας ιεράρχης.
Να µας κάνουν τη χάρη να µιλούν µόνο οι γιατροί. Μερικοί που
έρχονται για να πάρουν δύο-τρία λεπτά δηµοσιότητας λένε τις
εξυπνάδες τους.
Περνάω τώρα στις τέσσερις κυρώσεις. Οι δύο πρώτες είναι
κυρώσεις πρωτοκόλλων µεταξύ Ελλάδας - Σερβίας και Ελλάδας
- Μαυροβουνίου για επανεισδοχή των πολιτών οι οποίοι δεν
έχουν άδεια στις χώρες τους.
Η συµφωνία επανεισδοχής µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
Σερβίας, κύριε Υπουργέ, τέθηκε σε εφαρµογή και σε ισχύ από
το 2007, αµέσως δηλαδή µετά τον διαµελισµό της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Καταλαβαίνουµε όλοι τι σήµαινε αυτό. Όµως, τώρα
επικαιροποιείται.
Η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπογράψατε,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι χώρα επανεισδοχής όλων των πολιτών τρίτων χωρών, όλων των παράνοµων µεταναστών δηλαδή, αυτό που έλεγε η κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου το 2015, ότι έρχονται και ή λιάζονται ή φεύγουν.
Πόσοι είναι αυτοί; Είναι εκατοντάδες χιλιάδες; Είναι ένα, ενάµισι,
δύο εκατοµµύρια; Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν από την
πατρίδα µας και έφυγαν, είτε στις βαλκανικές χώρες είτε στις
χώρες του Βίσεγκραντ είτε στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης; Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να
επιστρέψουν στην πατρίδα µας.
Με αυτό το πρωτόκολλο επανεισδεχόµαστε όλους αυτούς οι
οποίοι παράνοµα πέρασαν από την πατρίδα µας, ήρθαν δηλαδή
σαν παράνοµοι µετανάστες. Θυµόµαστε τι γινότανε στα σύνορα
µε τα Σκόπια. Θυµόµαστε τι γινόταν όταν έφευγαν προς τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και τώρα όσους δεν θέλουν θα µας
τους επιστρέψουν. Νοµίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν
µπορεί να ψηφίσει τέτοιου είδους νοµοσχέδια. Αυτοί οι οποίοι
έφυγαν θα παραµείνουν εκεί ή θα επιστρέψουν στις χώρες τους.
Έχουµε που έχουµε τα βάσανα µε τους δικούς µας. Το ίδιο ακριβώς είναι και για το Μαυροβούνιο.
Όχι, λοιπόν, και στις δύο αυτές κυρώσεις συµφωνιών, δηλαδή
µεταξύ Ελλάδας - Σερβίας και Ελλάδας - Μαυροβουνίου για επανεισδοχή πολιτών τρίτων χωρών.
Πάµε τώρα στις δύο άλλες κυρώσεις, την κύρωση συµφωνίας
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µεταξύ Ελλάδας και Συµβουλίου των Υπουργών της Αλβανίας,
σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρου µε σκοπό την
αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία που υπεγράφη στην Κακαβιά τον Γενάρη του 2021.
Εν πρώτοις, σαν µία απλή ανάγνωση, θα έλεγε κανείς ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα φτιαχτεί ένα συνοριακό φυλάκιο,
ένα κέντρο, το οποίο θα έχει Έλληνες και Αλβανούς ειδικούς, τελωνειακούς, εφοριακούς, διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα
ελέγχουν κατά κύριο λόγο αυτά τα οποία λέγαµε πολλές φορές,
την τροµοκρατία, την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, την παράνοµη µετανάστευση, τη διακίνηση ναρκωτικών.
Εδώ, όµως, οι αλβανικές αρχές, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούν να συνεργαστούν µε τις ελληνικές. Δεν µπορούν να συνεργαστούν ούτε µεταξύ τους φαίνεται.
Είδαµε την περίπτωση Κατσίφα. Δηλαδή, η αλβανική δικαιοσύνη µπορεί να συνεργαστεί µε την ελληνική δικαιοσύνη για θέµατα τα οποία αφορούν Αλβανούς πολίτες ή Έλληνες πολίτες οι
οποίοι θα έχουν κάποιο πρόβληµα, κάποιο έγκληµα µικρό ή µεγάλο, δεν έχει σηµασία, στην Αλβανία;
Δεν βλέπουµε τη συµπεριφορά προς τα αδέλφια µας τους Βορειοηπειρώτες; Δεν βλέπουµε τη δήµευση των περιουσιών τους;
Δεν βλέπουµε όλα αυτά που γίνονται, που επιτρέπουν το πλιάτσικο, που έρχονται οι Αλβανοί οι παράνοµοι στα χωριά του Ζαγορίου, στα χωριά των Ιωαννίνων, της Πρεβέζης, πλιατσικολογούν
και σηκώνονται και φεύγουν και ξαναπερνάνε πάλι για να κρυφτούν µέσα σε αλβανικό έδαφος;
Τώρα σχετικά µε αυτό το γραφείο. Το άρθρο 10 -και πρέπει να
το δούµε αυτό το πράγµα, γιατί άλλα µας είπε ο Υπουργός- αναφέρει ότι η Ελλάδα θα µεριµνήσει για τον εξοπλισµό γραφείου
του κέντρου, ενώ τα λειτουργικά έξοδα, συντήρηση, ρεύµα, θέρµανση κλ.π., θα καλύπτονται από την Αλβανία. Εδώ, άµα διαβάσει
κανείς την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην
παράγραφο 4β θα δείτε ότι θα απαιτηθούν 150.000 ευρώ για τον
εξοπλισµό γραφείων και στην παράγραφο 4α 70.000 ευρώ για
την αντιµετώπιση κόστους ανακαίνισης του χώρου, εσωτερικού
και εξωτερικού, όπου θα στεγαστεί το κέντρο. Τελικά τι ισχύει;
Ισχύει ότι εµείς θα έχουµε το ένα και οι Αλβανοί το άλλο ή εµείς
θα τα έχουµε όλα, θα πληρώσουµε τα πάντα και οι Αλβανοί θα
έρθουν να κάνουν εδώ πέρα αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν;
Και σε αυτή την κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αλβανίας για το κέντρο
αυτό µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία, η Ελληνική Λύση ψηφίζει αρνητικά.
Θα ήθελα να πω για την Αλβανία, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι την περασµένη εβδοµάδα έγινε διάβηµα
της Αθήνας στα Τίρανα για τον Αλβανό Πρόεδρο που πήγε σε
έκθεση για τη δήθεν γενοκτονία των Τσάµηδων. Στην έκθεση
υπήρχαν χάρτες, φωτογραφικό υλικό και µιλούσαν ακόµα και για
υποτιθέµενη κατοχή αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα. Αυτοί
οι χάρτες και οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί και έξω από το
Προεδρικό Μέγαρο. Εάν µπορεί να γίνει κάποια συνεργασία µε
αυτούς που κυβερνούν εκεί στην Αλβανία, νοµίζω ότι µόνο εσείς
µπορείτε να το δείτε αυτό το µπορεί αυτό το πράγµα.
Και τέλος, όσον αφορά την κύρωση του µνηµονίου κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(FRONTEX) για την φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου στην Ελληνική Δηµοκρατία, είναι πράγµατι µία διεθνής υποχρέωση της
χώρας µας που απορρέει από το άρθρο 31 του κανονισµού
1896/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαθέτει άµεση
ισχύ στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούµε ότι η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, και
το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι η µοναδική χώρα στην οποία
ήρθαν οι µονάδες ταχείας επέµβασης της αστυνόµευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του FRONTEX δηλαδή, και µέχρι στιγµής δεν
έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα. Δεν είδαµε ποτέ τον επικεφαλής του FRONTEX εδώ να λέει την πραγµατικότητα που συµβαίνει είτε στο Αιγαίο είτε στα βορειοανατολικά σύνορά µας µε την
Τουρκία, στις Καστανιές και σε όλο τον Έβρο ποταµό, αλλά και
προς την Βουλγαρία και Σκόπια, διότι κι εκεί έχουµε ροές από
πάνω προς τα κάτω, από Βορρά προς Νότο.
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Άρα, λοιπόν, µέχρι στιγµής η παρουσία του FRONTEX εδώ
στην Ελλάδα έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητη. Έρχονται, κάθονται, βάζουν τα γυαλιά ηλίου, παίρνουν τα λεφτουδάκια τους
και νοµίζουν ότι φυλούν τα σύνορα. Αν δεν υπήρχε η Ελληνική
Ακτοφυλακή και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, η Συνοριοφυλακή, δεν θα φύλαγαν τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Μυλωνάκη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Βεβαίως. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλει καµµία κύρωση στην
Τουρκία σύµφωνα µε αυτά τα οποία υποτίθεται της λέει ο FRONTEX.
Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο θέλετε να φέρετε, τοποθέτηση
Αξιωµατικού Συνδέσµου ο οποίος θα µπαίνει στα Υπουργεία, θα
ελέγχει, θα έχει την όλη διακυβέρνηση του FRONTEX, νοµίζω ότι
πρέπει να µας βρίσκει όλους αντίθετους. Και σε αυτή την συµφωνία η Ελληνική Λύση λέει όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε τη συνάδελφο κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τέσσερις συµβάσεις που φέρνει προς κύρωση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία και
τον FRONTEX.
Ξεκινώντας οφείλω να σηµειώσω ότι οι συµφωνίες µε τη Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι δύο πανοµοιότυπες συµφωνίες και
αποτελούν προσθήκη στις πολλές παρόµοιες συµφωνίες επανεισδοχής που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε γειτονικές
χώρες ώστε να οικοδοµήσει την Ευρώπη φρούριο.
Οι απάνθρωπες τακτικές που χρησιµοποιούνται στα σύνορα
της Ένωσης καθώς και η στρατηγική µεταφοράς της αποτροπής
στις γειτονικές µας χώρες σχολιάζονται καθηµερινά, όχι µόνο
από εµάς, όχι µόνο από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά
από κάθε σκεπτόµενο δηµοκράτη που κατανοεί και βλέπει πως,
δυστυχώς, ο ανθρωπισµός τείνει να εξαφανιστεί από τη σηµερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δυστυχώς, η πολιτική αποτροπής δεν περιορίζεται πλέον µόνο
στα δραστικά µέτρα που στόχο έχουν να σταµατήσουν οι παράτυπες αφίξεις. Μετανάστες και πρόσφυγες αποβάλλονται παράνοµα από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία χωρίς
πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και συχνά µε τρόπους που
τους θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο. Υποβάλλονται σε κακοµεταχείριση και πολλές χώρες χρησιµοποιούν την απειλή της παρατεταµένης κράτησης ως µέσο αποτροπής για όσους σκέφτονταν
να έρθουν στην Ευρώπη.
Την ίδια στιγµή, η πολιτική αυτή της αποτροπής έχει ως στόχο
τη δηµιουργία µιας νεκρής ζώνης. Εξάλλου, αυτόν τον σκοπό
εξυπηρετούν οι συµφωνίες αυτού του τύπου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν χρηµατοδοτήσει κέντρα
υποδοχής και κράτησης µεταναστών και προσφύγων σε χώρες
όπου ανακύπτουν καθηµερινά σοβαρές ανησυχίες για την πρόσβαση των κρατουµένων σε διαδικασίες ασύλου, όπως είναι η
Τουρκία και η Ουκρανία.
Ως ΜέΡΑ25, έχουµε πολλές φορές τοποθετηθεί ενάντια σε
αυτές τις πρακτικές που δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό
από την ανάγκη που έχει η Νέα Δηµοκρατία να ακουµπήσει στην
πλάτη συντροφικά και συναδελφικά και µε αγάπη και τρυφερότητα ένα ακροατήριο που θεωρεί ότι το χάνει και αποτελεί µία
σοβαρή εκλογική δεξαµενή της. Όπως και κάθε άλλη φορά, λοιπόν, έτσι και την παρούσα, εµείς θα σταθούµε απέναντι σε πρακτικές που ωθούν τη χώρα µας στην υιοθέτηση µιας
µισανθρωπικής τακτικής, γι’ αυτό και θα την καταψηφίσουµε.
Περνώ γρήγορα τη Συµφωνία µε την Αλβανία. Είναι µία συµφωνία που αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία κέντρου µε
σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία και αποτελείται από δεκαοκτώ άρθρα, µε σκοπό την αντιµετώπιση του διασυνοριακού εγκλήµατος, της παράνοµης µετανάστευσης, της
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παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και λοιπών εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Το συγκεκριµένο
κέντρο θα δηµιουργηθεί, θα οργανωθεί και θα λειτουργεί επί ελληνικού εδάφους στο συνοριακό σηµείο διέλευσης Κακαβιά. Το
δε προσωπικό θα προέρχεται και από τις δύο χώρες.
Δεν αµφισβητεί κανείς την αναγκαιότητα αντιµετώπισης του
διασυνοριακού και ειδικά του οργανωµένου εγκλήµατος ή και
των άλλων µορφών εγκληµατικής δραστηριότητας. Εξάλλου, δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις που µαθαίνουµε και ενηµερωνόµαστε
για συνέργειες και κοινή δράση εγκληµατικών οργανώσεων µε
πεδίο δράσης και τις δύο χώρες. Ωστόσο είναι τουλάχιστον προβληµατική η συµπερίληψη µε αυτές τις δραστηριότητες µιας αόριστης και γενικόλογης παράνοµης µετανάστευσης.
Επιπλέον, θεωρούµε πως ανακύπτει σηµαντικό ζήτηµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, η οποία δεν φαίνεται να διασφαλίζεται χωρίς αστερίσκους µέσα στη σύµβαση. Γι’ αυτό και
θα ψηφίσουµε «παρών» στη συγκεκριµένη.
Κλείνω µε την τέταρτη συµφωνία, αυτή µε τον FRONTEX, η
οποία αποτελείται από δεκαπέντε άρθρα και αφορά τη φιλοξενία
Αξιωµατικού Συνδέσµου του FRONTEX στην Ελληνική Δηµοκρατία. Στην ουσία αποτελεί εφαρµοστική της απαράδεκτης και παράνοµης κατά το Διεθνές Δίκαιο Συµφωνίας Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας την οποία συνοµολόγησε η τότε κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ το 2016, µε την οποία η Τουρκία βαφτίστηκε «ασφαλής χώρα» και µετέτρεψε την Ελλάδα, τη χώρα µας, σε δήθεν
ασπίδα της Ευρώπης, αλλά στην πράξη σε µία αχανή αποθήκη
ψυχών.
Πάγια θέση του ΜέΡΑ25 είναι η καταγγελία αυτής της κατάπτυστης συµφωνίας και η αναγγελία άσκησης βέτο στον προϋπολογισµό της ΕΕ, έως ότου η Ένωση συµφωνήσει στην
ισοκατανοµή των αιτούντων άσυλο και στο άνοιγµα των συνόρων
εντός της ΕΕ.
Ως ΜέΡΑ25, επίσης, έχουµε προτείνει µία σειρά µέτρων που
αφορούν την ένταξη, αλλά και την ισοκατανοµή και τη διαχείριση
του προσφυγικού ζητήµατος, που είναι, πραγµατικά, φλέγον ζήτηµα της εποχής µας.
Από το σύνολο των τοποθετήσεων και των δικών µου και των
συνοδοιπόρων του ΜέΡΑ25 όλο αυτό το διάστηµα εντός και
εκτός Βουλής, είναι εύλογη και αναµενόµενη η στάση µας,
καθώς και η καταψήφιση της τέταρτης συµφωνίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα θα προχωρήσουµε ανάστροφα. Από το ΜέΡΑ25 δεν είναι κάποιος παρών.
Από την Ελληνική Λύση το ίδιο. Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα µίλησε ο κ. Παπαναστάσης. Ο κ. Καµίνης είναι εδώ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ήταν εδώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν θέλει, θα µιλήσει
στη θέση του κ. Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος
και θα κάνω µόνο µερικές παρατηρήσεις, πρώτον, σε σχέση µε
τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σήµερα και, δεύτερον, σε σχέση µε τις υπό κύρωση συµφωνίες τις οποίες, όπως
είπαν και οι εισηγητές µας, θα ψηφίσουµε.
Είναι γεγονός ότι η χώρα βιώνει σήµερα µια υγειονοµική κρίση,
η οποία είναι και διεθνής. Όµως η κατάσταση στον τοµέα της
υγείας στη χώρα µας επιδεινώνεται συνεχώς και για αυτό ευθύνεται η Κυβέρνηση, η οποία δεν εκµεταλλεύτηκε τον χρόνο που
είχε, πρώτον, προκειµένου να θωρακίσει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και, δεύτερον, προκειµένου να ενισχύσει -ίσως και να αναδιαµορφώσει- την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας που αποτελεί
έναν τοίχο για την είσοδο των ασθενούντων µε COVID στα νοσοκοµεία, τα οποία πλέον είναι υπερπλήρη και δεν υπάρχουν ΜΕΘ.
Και όπως ειπώθηκε από επίσηµα χείλη -ιατρικά εννοώ, αλλά όχι
µόνο- πολλές ΜΕΘ στήθηκαν χωρίς προδιαγραφές µε τρόπο που
δεν είναι ΜΕΘ, µε αποτέλεσµα να έχουµε αύξηση και του αριθµού των θανάτων, του αριθµού των διασωληνωµένων εκτός ΜΕΘ
και του αριθµού των κρουσµάτων και κυρίως µία χαώδη κατάσταση στα νοσοκοµεία, τα οποία, δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης, έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µιας νόσου, µε
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αποτέλεσµα οι άλλες παθήσεις που δεν έχουν εξαλειφθεί, να µην
αντιµετωπίζονται και έτσι να αυξάνεται ο αριθµός των θανάτων
και γενικότερα να διαµορφώνεται µια κατάσταση η οποία, ενισχύει τον τοµέα της υγείας αυτός είναι, εξάλλου, ο προσανατολισµός της ΝΔ.
Πέραν, όµως, της υγειονοµικής κρίσης υπάρχει και η οικονοµική κρίση. Και χθες µε τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων αναδείχτηκε κυρίως το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι εκείνη
η οποία πλήττει τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και η ακρίβεια
είναι εκείνη η οποία δεν έχει τη διεθνή διάσταση που θελήσατε
να δώσετε, αλλά έχει ως αιτία την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η οποία, όπως φάνηκε από την οµιλία του Πρωθυπουργού, δεν αντιµετωπίζεται, αλλά αφήνεται, όπως λέτε
συνεχώς, στην αγορά. Δηλαδή, αφήνεται στο έλεος της αγοράς
µία κατάσταση η οποία δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, πρόβληµα επιβίωσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Τώρα, ως προς τις υπό κύρωση συµφωνίες θα ήθελα να πω
ότι χωρίς αµφιβολία το διασυνοριακό έγκληµα, ειδικά υπό τη
µορφή του οργανωµένου εγκλήµατος, πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Γι’ αυτό χρειάζονται διεθνείς συνεργασίες οι οποίες ειδικά µε
όµορες χώρες, είναι απαραίτητες, πράγµα που περιλαµβάνεται
-ανεξαρτήτως λεπτοµερειών- στις υπό κύρωση συµφωνίες µε την
Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η άλλη διάσταση, η οποία συνδέεται µε τις προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι
απαραίτητη η τήρηση των διεθνών κανόνων και κυρίως ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα και να γίνονται σεβαστά και από την ελληνική
πολιτεία, κάτι που δεν γίνεται πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα
έλεγα ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ο σεβασµός στο Διεθνές
Δίκαιο είναι η σηµαία της ελληνικής πολιτείας έναντι της επιθετικής πολιτικής που ασκεί η Τουρκία. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς αυτό.
Και κάτι τελευταίο. Η εργαλειοποίηση από πλευράς Τουρκίας
των µεταναστευτικών, προσφυγικών ροών είναι εκείνη η οποία
έχει καταδικαστεί στα λόγια, θα έλεγα, από πλευράς Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διότι βλέπουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Η εργαλειοποίηση ροών τέτοιου είδους από τη Λευκορωσία επιφέρει συνέπειες στη Λευκορωσία. Δυστυχώς, το ίδιο δεν γίνεται µε την
Τουρκία.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσουµε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται κάτι διαφορετικό
από εµάς. Η Ελλάδα µετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε όλα τα
δικαιώµατα που της παρέχουν οι συνθήκες. Συνεπώς, η χώρα
µας πρέπει να διαπραγµατεύεται µε αυτούς οι οποίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να επιβάλλουν τις πολιτικές τους,
προασπίζοντας τα δικά της εθνικά συµφέροντα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, πρέπει να πορευθεί και
η ελληνική Κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία, ούτως ώστε το
προσφυγικό-µεταναστευτικό θέµα, που είναι ζέον θέµα για την
Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
αντιµετωπιστεί µε επιτυχία, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ζήτηµα
που συνδέεται µε επιθέσεις οι οποίες έχουν γίνει ακόµα και από
ευρωπαϊκές χώρες σε τρίτες χώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαηλιού,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον θα ήθελα να πω είναι ότι -και αυτό νοµίζω ότι έχει µεγαλύτερη σηµασία- οι προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές δεν
πρόκειται να σταµατήσουν. Εξάλλου, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ιστορία µετακίνησης πληθυσµών. Και η κλιµατική κρίση,
αλλά και άλλοι λόγοι, ενδεικτικά η φτώχεια κ.λπ. οδηγούν σε τέτοιου είδους ροές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τον λόγο µετά θα πάρει ο κύριος Υπουργός και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Αν και στεναχωριέµαι που σε µια τέτοιου είδους κύρωση σαν
τη σηµερινή, αυτονόητη, θα έλεγα, αναγκαζόµαστε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουµε, αναγκαζόµαστε ν’ ακούµε
εισηγητές οι οποίοι διαφωνούν. Δεν µπορώ να το κατανοήσω
αυτό, τουλάχιστον, στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε
εµείς στη Νέα Δηµοκρατία την πολιτική.
Διότι όλο και περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται φανερό πως δεν αναµετρώνται ιδεολογικές κατευθύνσεις
Αριστερά ή Δεξιά σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, σ’ αυτήν εδώ την
κοινοβουλευτική περίοδο. Μοιάζει να αναµετριέται η ηθική της
πεποίθησης µε την ηθική της ευθύνης. Μοιάζει, δηλαδή, να
έχουµε από τη µια µεριά µια Αντιπολίτευση, η οποία είναι σίγουρη για όλα, τα ξέρει όλα, έχει απαντήσεις για τα πάντα και
µε αυτό δικαιολογεί κάθε είδους κριτική, να βλέπει αποτυχία παντού, για παράδειγµα -ή όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει
επιτυχία παντού, έστω και αν η πολιτική γινόταν µε πολιτικές κωλοτούµπες- και από την άλλη, µοιάζει να έχουµε µια Κυβέρνηση,
η οποία αναγνωρίζει ότι είµαστε µπροστά σε έναν κόσµο δυναµικό που αλλάζει, όπου οι κρίσεις έρχονται κατά κύµατα, που
σχεδόν κανείς κουράζεται απλώς να τις αναφέρει.
Να µιλήσει για γεωστρατηγικά; Να µιλήσει για µεταναστευτικό;
Να µιλήσει για πανδηµία; Να µιλήσει για οικονοµική κρίση, για
τις ανατιµήσεις; Δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς πώς θα τις
αντιµετωπίσεις. Και σε κάθε µία από αυτές τις κρίσεις, η συνταγή
της Κυβέρνησης είναι µία. Αναγνωρίζει τη φύση της. Μιλάει µε
τους ειδικούς που µπορούν να αναλύσουν και να ξεδιαλύνουν
τους τρόπους αντιµετώπισης και αναγνωρίζει ότι η κατάσταση
είναι δυναµική, που σηµαίνει ότι τα µέτρα είναι και αυτά δυναµικά
και εξελισσόµενα, ανάλογα µε το πώς τα διάφορα κύµατα εµφανίζονται σε κάθε µία από αυτές τις κρίσεις.
Και βέβαια, ακούµε και την κριτική ότι αυτός ο δυναµισµός
είναι έλλειψη σχεδίου, δηλαδή το να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις
µέτρα ανάλογα µε το αν η παλίρροια σηκώνει το νερό ή το χαµηλώνει, αυτό θεωρείται έλλειψη σχεδίου. Το ανάποδο είναι.
Είναι αναγνώριση του µεγέθους καθεµιάς από αυτές τις κρίσεις
και είναι αναγνώριση ότι πρέπει να αλλάζουµε τη µεθοδολογία
της αντιµετώπισης ανάλογα µε το συγκεκριµένο σηµείο, τη συγκεκριµένη φάση την οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Έχουµε σήµερα µπροστά µας, για παράδειγµα, τέσσερις συµφωνίες, δύο για την επανεισδοχή, µία για τη FRONTEX και µία
για το Γραφείο Συνεργασίας µε την Αλβανία. Δεν είναι το µόνο
γραφείο συνεργασίας, το οποίο συνεργαζόµαστε. Έχουµε και διµερή, όπως µε τη Βουλγαρία και τριµερή, τα οποία είναι ήδη σε
λειτουργία. Και τώρα, αυτό το γραφείο συνεργασίας είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Πρώτα απ’ όλα, αυτές οι συµφωνίες είναι συµφωνίες τις
οποίες φέρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ακριβώς,
γιατί θεωρεί ότι πρέπει να έχουµε µία αστυνοµία η οποία να είναι
λειτουργική, κοντά στον πολίτη και εξωστρεφής, η οποία να συνεργάζεται, να παίρνει πληροφορίες, να δίνει πληροφορίες, δεν
φοβάται τη συνεργασία και προχωρά µπροστά.
Συγχρόνως, η Κυβέρνηση υλοποιεί ένα µεταναστευτικό µε
στρατηγική, από τη µια µεριά -γι’ αυτό έχουµε εθνική στρατηγική
για το µεταναστευτικό για πρώτη φορά- και µε ανθρώπινο πρόσωπο από την άλλη. Δεν µπορεί να ακούµε κριτική, κύριοι της
Ελληνικής Λύσης, ότι οι συµφωνίες επανεισδοχής είναι συµφωνίες, οι οποίες δυσκολεύουν το µεταναστευτικό. Δεν νοείται ότι
θα µπορέσεις να επιστρέψεις ανθρώπους πίσω στη χώρα από
την οποία ήρθαν αν δεν έχεις συµφωνίες επανεισδοχής. Θα
έπρεπε και µε τα δύο χέρια να ψηφίσετε και να είναι διπλή η
ψήφος σας γι’ αυτές τις δύο συµφωνίες, τουλάχιστον.
Το µεταναστευτικό µε ανθρώπινο πρόσωπο έχει συγκεκριµένα
βήµατα υλοποίησης. Πρώτα, πρώτα, αποτροπή. Και η αποτροπή
γίνεται µε µείωση θανάτων, µε ανθρώπινο πρόσωπο. Θυµάστε το
2015, που τότε αφήναµε τα πάντα ελεύθερα και που δεν υπήρχαν
σύνορα στη θάλασσα, που οι θάνατοι είχα φτάσει να γίνονται
ακόµα και εικαστικό ζήτηµα; Έχουµε αυτήν την κατάσταση σήµερα; Όχι, διότι ο τρόπος µε τον οποίον το αντιµετωπίζουµε µειώνει τους θανάτους και µειώνει τα θύµατα, µειώνει τη µιζέρια.
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Όσον αφορά στη συνεργασία µε τον FRONTEX, η Κυβέρνηση
δεν φοβάται τη συνεργασία µαζί του. Δεν ισχύει αυτό για όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Το παρατηρήσαµε -νοµίζω- όσοι ξέρουµε.
Μπορούµε να διαβάζουµε. Η απάντηση σε αστήρικτες κατηγορίες για push-backs και οτιδήποτε άλλο είναι ακριβώς η συνεργασία µε τον FRONTEX, γιατί ο FRONTEX είναι και αυτός ένας
εγγυητής των σωστών, ορθών πρακτικών της χώρας µας.
Ανθρώπινες δοµές. Αυτοί που τελικά έρχονται και φτάνουν στη
χώρα µας πρέπει να έχουν ανθρώπινη αντιµετώπιση. Και αυτό
έχει γίνει. Και αυτό πρέπει να γίνεται, συγχρόνως, χωρίς µεγάλη
πίεση στους δήµους. Οι δήµοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιµετωπίζουν τα πράγµατα και µε χρηµατοδότηση -σωστά- και χωρίς αυτή
την πίεση, να είναι συµπιεσµένοι σε έναν δήµο πάρα πολλοί µετανάστες.
Επίσης, έχουµε ταχύτητα στο άσυλο, ώστε να παίρνουν τις
απαντήσεις που πρέπει αυτοί οι άνθρωποι µε ανθρώπινο τρόπο,
µε σεβασµό. Εάν δικαιούνται άσυλο, να το πάρουν και να το πάρουν γρήγορα. Όχι να σέρνεται η αίτηση του ασύλου και να µην
µπορούν να απελευθερωθούν, για να κινούνται όπως αρµόζει σε
ανθρώπους οι οποίοι τους έχει αποδοθεί το άσυλο.
Και φυσικά, για το τελευταίο κοµµάτι, γι’ αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να έχουµε τις διαδικασίες επανεισδοχής
για να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Άρα, δεν κατανοώ τη
στάση αυτών, οι οποίοι δεν ψηφίζουν τη συµφωνία επανεισδοχής.
Με αυτή τη στρατηγική, η χώρα µας έχει καταφέρει να καταστήσει τα ελληνικά σύνορα ευρωπαϊκά και την Ευρωπαϊκή
Ένωση να µην είναι όµηρος. Να µην είναι όµηρος των διακινητών
και να µην είναι όµηρος αυτών που χρησιµοποιούν τους διακινητές. Και αυτό είναι µια εθνική επιτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το έχει καταλάβει
αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ελπίζουµε, κύριε Πρόεδρε, να το καταλάβει και να το καταλαβαίνει. Ελπίζουµε. Δεν
µπορούµε ν’ απολογηθούµε για τη συµπεριφορά των άλλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είπα αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Βεβαίως. Έχετε δίκιο.
Και οι προσπάθειες της Κυβέρνησης -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- να καταστεί σαφής η επιτυχία της χώρας µας είναι συνεχής και θα συνεχιστεί σε όλα τα φόρα και µε όλες τις δυνάµεις
µας.
Κλείνω µε δυο λόγια, γιατί αναφέρθηκαν τα ευρύτερα θέµατα
της πανδηµίας κατ’ αρχάς. Τα µέτρα της Κυβέρνησης, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι µέτρα µε δυναµισµό, όπως είπα, και µε
ευθύνη και αρχίζουν και πετυχαίνουν. Ο κόσµος ξανάρχισε να
εµβολιάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Άκουσα µόλις προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τον Υπουργό
Υγείας της Γερµανίας, τον κ. Γενς Σπαν, να λέει ότι οι πολίτες
στην πραγµατικότητα έχουµε µόνο τρεις επιλογές: ή θα εµβολιαστούµε ή θα αναρρώσουµε ή θα πεθάνουµε. Αυτή ήταν µια
σκληρή δήλωση, η οποία έκανε αίσθηση και στη Γερµανία. Νοµίζω ότι καλό θα είναι να τη σκεφτούµε όλοι µας, όταν έχουµε
στον περίγυρό µας κάποιον ο οποίος φοβάται ενδεχοµένως εµβόλιο, να τον αγκαλιάσουµε, να τον βοηθήσουµε να κάνει αυτό
το βήµα. Και να το σκεφτούµε και όλοι µας, γιατί δεν έχουν όλοι
αυτή την καθαρή, ξεκάθαρη στάση, όπως αυτή που έχει η Κυβέρνηση, που έχει η Νέα Δηµοκρατία, υπέρ του εµβολιασµού.
Να µην συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε επιχειρήµατα των αντιεµβολιαστών. Και δυστυχώς, συνεχίζουµε να τα ακούµε και σ’
αυτό το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε
µία φράση για την ακρίβεια.
Χθες, είδαµε τον Πρωθυπουργό ν’ ανακοινώνει µέτρα. Από τη
µία µεριά, ακούµε ότι δεν κατανοεί η Κυβέρνηση την ακρίβεια και
από την άλλη, όταν ανακοινώνει µέτρα δεν είναι αρκετά. Αν είχαµε ένα σακούλι δολάρια, που έλεγε και η παλιά ταινία, να βγάζαµε και να µοιράζαµε.
Η Κυβέρνηση από την αρχή κράτησε την ισορροπία ώστε να
έχει τη δηµοσιονοµική δύναµη να στηρίξει τους πολίτες, όποιο
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πρόβληµα και να έλθει. Να σας θυµίσω τα εµπροσθοβαρή µέτρα
που έπρεπε να …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη µου,
όχι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κλείνω. Να σας θυµίσω,
λοιπόν, τα εµπροσθοβαρή µέτρα; Όχι.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, για ένα διεθνές φαινόµενο όπως είναι η
ακρίβεια -παρ’ όλο που η χώρα µας είναι η τρίτη καλύτερη στην
Ευρώπη, παρ’ όλο που θα µπορούσε και θα δικαιολογείτο να
εφησυχάσει, να θριαµβολογεί, δεν το κάνει αυτό-, παίρνει µέτρα
πριν έρθει το πρόβληµα και αναπροσαρµόζει τα µέτρα -ήδη τρεις
φορές η αναπροσαρµογή για τη ΔΕΗ έχει γίνει- και τα υλοποιεί.
Γιατί; Διότι έχει και µια ΔΕΗ η οποία λειτουργεί και είναι σύµµαχός της και όχι αντίπαλός της. Αυτή είναι, αν θέλετε, η διαφορά
της ηθικής της ευθύνης από την ηθική της πεποίθησης την οποία
ακούµε από την Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μυλωνάκη, δεν
έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να µιλήσει ο Υπουργός και µετά…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μυλωνάκη, κανονικά δεν έχετε καθόλου τον λόγο. Θα απαντήσετε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο; Αφήστε να τελειώσουµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, µιλήστε για
τριάντα δευτερόλεπτα. Τι θέλετε να πείτε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μπερδεύτηκα, κύριε Πρόεδρε. Δεν
ξέρω εάν ο κ. Θεοχάρης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το έχω καταλάβει
και αυτό το οποίο λέει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κοιτάξτε, κύριε Μυλωνάκη. Δεν έχετε πλέον τον λόγο. Καµµία σχέση. Δεν θα το
πείτε τώρα αυτό. Αυτό που λέτε είναι προσωπική µοµφή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γράφονται αυτά
στα Πρακτικά. Καθίστε.
Κύριε Υπουργέ, θα πάρετε πέντε λεπτά για τις συµφωνίες. Σας
φτάνουν. Θα πάρετε άλλα πέντε λεπτά γιατί θα πρέπει ενδεχοµένως να απαντήσετε, µε µία ανοχή. Επειδή έτυχε και σας
άκουσα χθες, θέλω να ενηµερώσετε ξανά τον λαό µέσω της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την πορεία του εµβολιαστικού προγράµµατος στην Ελληνική Αστυνοµία, ώστε να πάψουν οι διάφοροι
ανευθυνοϋπεύθυνοι να γυρνάνε στα κανάλια και να λέει ο καθένας το µακρύ του και το κοντό του, γιατί αυτά που είπατε εσείς
χθες δεν έχουν καµµία σχέση µ’ αυτά που άκουγα εγώ µέχρι
προχθές.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη γενναιόδωρη παροχή χρόνου που θα µου δώσει τη δυνατότητα να τα
αναπτύξω όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έδωσα και στους άλλους χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, προτού περάσω στα θέµατα που αφορούν
την κύρωση των συµφωνιών, θέλω να αναφερθώ σε τρία θέµατα
που συζητήθηκαν ήδη εδώ από προηγούµενους οµιλητές και
ασφαλώς απασχολούν την κοινή γνώµη.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση στην Ελληνική Αστυνοµία, υλοποιείται µε ταχύτατο ρυθµό, αγαπητέ συνάδελφε που
ρωτήσατε. Ο βασικός µας στόχος είναι οι πολίτες να είναι και να
αισθάνονται ασφαλείς όλοι, χωρίς διακρίσεις, παντού, σε ολόκληρη τη χώρα.
Τις µέρες αυτές έχουν ήδη µετακινηθεί χίλιοι αστυνοµικοί στα
αστυνοµικά τµήµατα του λεκανοπεδίου Αττικής, εδώ που βρίσκε-
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ται το 70% της εγκληµατικότητας, αλλά δυστυχώς µόλις το 30%
της δύναµης της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Επίσης, έχει γίνει πράξη από τη 2α Νοεµβρίου ότι από τις 10
κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί εκατό πρόσθετα πλήρως στελεχωµένα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνοµίας κινούνται σ’ όλο
το λεκανοπέδιο της Αττικής για να φυλάττουν τους πολίτες και
να µπορούν οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και ήρεµοι στα σπίτια
τους.
Τρίτον, έχουµε ενισχύσει την Άµεση Δράση µετά το τραγικό
περιστατικό του Περάµατος. Είκοσι πρόσθετοι αστυνοµικοί
έχουν µετακινηθεί στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, στο γνωστό 100,
ώστε όταν παίρνει τηλέφωνο ένας πολίτης που έχει ανάγκη την
Αστυνοµία, να παίρνει αµέσως απάντηση και να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση σ’ αυτό που χρειάζεται.
Από την επόµενη Δευτέρα γίνεται πράξη η επανεκπαίδευση
του συνόλου των δυνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ξεκινώντας από την Οµάδα «ΔΙΑΣ», η οποία είναι η αιχµή του δόρατος
της Αµέσου Δράσεως και αποτελεί την εικόνα και το πρόσωπο
της σηµερινής Ελληνικής Αστυνοµίας, µε σηµαντικά µαθήµατα
που θα συνδράµουν στο να είναι πολύ ολοκληρωµένο το έργο
των αστυνοµικών µας.
Προωθούµε µε ταχύτατο ρυθµό το έργο ώστε να υλοποιηθεί
µέσα στο 2022 η προµήθεια καµερών για τους αστυνοµικούς που
δρουν στο πεδίο αλλά και τα περιπολικά της Αµέσου Δράσεως,
ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα αδικίας ούτε των αστυνοµικών
ούτε των πολιτών και να είµαστε γνώστες της πραγµατικότητας.
Γίνεται πράξη η ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου να απελευθερωθούν δυνάµεις και να αφοσιωθούν στο αστυνοµικό τους έργο. Ένα απ’ αυτά τα µέτρα
ανακοινώθηκε προχθές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πλέον
όλοι οι πολίτες το γνήσιο της υπογραφής µπορούν να το κάνουν
µέσω του gov.gr, εποµένως δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς
στα αστυνοµικά τµήµατα, τα οποία από την 1η Ιανουαρίου καταργούν κάθε τέτοιου είδους επικοινωνία µε τους πολίτες µε φυσική
παρουσία στους χώρους των αστυνοµικών τµηµάτων.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Είµαι ο τελευταίος που θα βάλω
τα προβλήµατα «κάτω από το χαλί» και ο τελευταίος που θα
ήθελα να ευλογούµε τα γένια µας. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουµε και έχουµε υποχρέωση να την κάνουµε. Δεν έχουµε λύσει
όλα τα προβλήµατα. Ασφαλώς υπάρχουν θέµατα εγκληµατικότητας. Εδώ είµαστε και τα ζούµε όλοι. Όµως, κάνουµε µια συνεχή και σταθερή προσπάθεια η οποία γίνεται σχεδιασµένα, την
ελέγχουµε και την παρακολουθούµε και πάνω σ’ αυτή την προσπάθεια εργάζεται το σύνολο των δυνάµεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας µε πολύ φιλότιµο και ουσιαστικό τρόπο.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µην καταφεύγουν ούτε
σε ψέµατα ούτε σε υπερβολές. Εδώ ειπώθηκε πριν από λίγο ότι
εκτελούνται καθηµερινά συµβόλαια θανάτου. Το επιβεβαιώνει
καµµία πραγµατικότητα αυτό; Η πραγµατικότητα είναι εδώ, τη
βλέπουν όλοι οι πολίτες και κρινόµαστε όλοι για το πώς την αντιµετωπίζουµε. Εµείς θα συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και
ζητώ απ’ όλους να συνδράµουν σ’ αυτή την προσπάθεια, ώστε
να υπάρχει ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού.
Δεύτερο θέµα. Σε ό,τι αφορά το θέµα του εµβολιασµού των
αστυνοµικών µας, η πραγµατικότητα έχει ως εξής: Το ποσοστό
των Ελλήνων αστυνοµικών, των πενήντα έξι χιλιάδων περίπου
που υπηρετούν στη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν εµβολιαστεί και
δεν έχουν νοσήσει είναι 20%. Τις τελευταίες εβδοµήντα πέντε
µέρες –αναφέροµαι σ’ αυτό το διάστηµα καθώς είναι το διάστηµα που έχω αναλάβει τα πολύ υπεύθυνα και σηµαντικά καθήκοντα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη- έχει εµβολιαστεί
το 9% των αστυνοµικών. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η προσπάθεια που
γίνεται απ’ όλους µας, από το σύνολο της Κυβέρνησης -εγώ θα
αποδεχθώ ότι και οι περισσότερες πολιτικές δυνάµεις συνδράµουν θετικά στην προσπάθεια να εµβολιαστεί ο πληθυσµός- η
συστηµατική προσπάθεια που γίνεται µέσα στην Ελληνική Αστυνοµία να συζητήσουµε µε αστυνοµικούς που δεν έχουν ακόµη
εµβολιαστεί να ξεπεράσουν φοβίες, άλλες απόψεις, άλλες αντιλήψεις, παρεξηγήσεις -όλα αυτά είναι ανθρώπινα- έχει αποτέλεσµα. Θα συνεχίσουµε, λοιπόν, στον δρόµο της πειθούς.
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Ταυτόχρονα, οι πάντες γνωρίζουν ότι η Ελληνική Αστυνοµία
είναι στην πρωτοπορία των ελέγχων, έχει διεξάγει πάνω από το
90% των ελέγχων όλο αυτό το διάστηµα, έχει συνδράµει καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή στη χώρα και δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας αστυνοµικός να µην πάρει όλα τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να κάνει τη δουλειά του µε απόλυτη ασφάλεια για
τους πολίτες και για τους ίδιους τους αστυνοµικούς. Δεν θα
βρείτε αστυνοµικούς να ελέγχουν πολίτες και να µη φορούν
µάσκα, να µην παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα και συνεπώς
κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφάλεια.
Θα ήθελα εδώ να καλέσω την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
αποφύγει έναν πολύ επιφανειακό πειρασµό να χρησιµοποιεί αυτά
τα θέµατα για να κάνει µικροκοµµατική πολιτική. Αφήστε ήσυχη
την Ελληνική Αστυνοµία να κάνει τη δουλειά της. Ας συνεχίσουµε
στον δρόµο της ενότητας, του σχεδίου και της αλληλεγγύης στη
δύσκολη προσπάθεια που έχουµε για να αντιµετωπίσουµε την
πανδηµία του κορωνοϊού.
Τρίτον, σ’ ό,τι αφορά την ίδια την πανδηµία, ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται µέσα σ’ ένα τέτοιο κύµα πανδηµίας. Δεν είναι
µόνο η Ελλάδα που αντιµετωπίζει όλα αυτά τα προβλήµατα. Δεν
έχω δει να ακούγονται εναλλακτικές λύσεις. Η Κυβέρνηση δίνει
τη µάχη µε όρους ενότητας, αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής,
στηρίζει τους πολίτες. Σαράντα δύο δισεκατοµµύρια ευρώ έπεσαν στην οικονοµία το προηγούµενο διάστηµα από την Κυβέρνηση, 8,5 δισεκατοµµύρια πήγαν στους εργαζόµενους του
ιδιωτικού τοµέα για την περίοδο που ήταν σε καραντίνα. Μην τα
υποτιµάτε αυτά, κυρίες και κύριοι. Είναι χρήµατα τα οποία είχε
ανάγκη ο κάθε εργαζόµενος και η κάθε οικογένεια για να αντέξει
την κρίση.
Χθες ο Πρωθυπουργός σ’ αυτή την Αίθουσα απ’ αυτό το Βήµα
ανακοίνωσε νέες στηρίξεις για το υγειονοµικό προσωπικό της
χώρας, τους χαµηλοσυνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή τη στήριξη; Υπάρχει κάποιος
καλοπροαίρετος πολίτης σε αυτή τη χώρα που δεν βλέπει θετικά
αυτά τα µέτρα; Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς και πρέπει όλοι
µαζί να κάνουµε αυτή την προσπάθεια για να βγούµε πέρα.
Ασφαλώς είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια να εµβολιαστεί και
το υπόλοιπο τµήµα του πληθυσµού, να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα. Κάθε µέρα οκτώ χιλιάδες άνδρες και γυναίκες της
Ελληνικής Αστυνοµίας είναι εκεί και οργανώνουν µια πολύ σοβαρή δουλειά ελέγχου στην εφαρµογή αυτών των µέτρων. Αν
συνεχίσουµε όλοι µαζί αυτή την προσπάθεια, πιστεύω ότι θα είναι
πολύ καλύτερο και πολύ χρήσιµο για ολόκληρη την κοινωνία και
το πολιτικό σύστηµα.
Ως Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνουµε ιδιαίτερη φροντίδα στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της
χώρας, τη σύναψη συµφωνιών που θωρακίζουν τα εθνικά συµφέροντα και προωθούν τη διµερή περιφερειακή και πολυµερή
συνεργασία µε γειτονικά κράτη, χώρες της ευρύτερης περιοχής,
µέλη ευρύτερων συµµαχικών σχηµατισµών.
Κυρώνουµε σήµερα το µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του FRONTEX, όπως συνηθίζουµε να τον λέµε, για τη φιλοξενία αξιωµατικού συνδέσµου στη χώρα.
Βεβαίως έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να υπερασπιστούµε
τα σύνορα και την ασφάλεια της χώρας. Μπορούµε να τα υπερασπιστούµε και το κάνουµε σε απόλυτο βαθµό. Είναι εθνικό µας
καθήκον το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να πάψουµε να υλοποιούµε.
Ο ρόλος της Ευρώπης, όµως, ειδικά σε µια περίοδο έντασης
των µεταναστευτικών ροών και των συναφών προκλήσεων ασφαλείας είναι σηµαντικός. Τα σύνορά µας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Η ένταση του µεταναστευτικού φαινοµένου ενισχύεται από
τις µεγάλες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε χώρες της
Ασίας και της Αφρικής, οι οποίες σε συνδυασµό µε το γεγονός
του ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ποια εκτεταµένη
ακτογραµµή έχουµε και το πλήθος των νησιών µας, καθιστούν
το θέµα εξαιρετικά σύνθετο. Τα δεδοµένα αυτά υπογραµµίζουν
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την ανάγκη τόσο της ίδρυσης του πρώτου επιχειρησιακού γραφείου του FRONTEX στον Πειραιά, όσο και της τοποθέτησης
αξιωµατικού συνδέσµου του οργανισµού αυτού στη χώρα µας.
Διευκρινίζω ότι ο αξιωµατικός σύνδεσµος αυτός θα λειτουργεί
πάντοτε σε πλήρη συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές και η πρόσβαση σε πληροφόρηση και εγκαταστάσεις είναι ευθύνη και αρµοδιότητα της ελληνικής πλευράς και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να
είναι ξεκάθαρο.
Αυτή η ρύθµιση κρίνεται ως µεγάλης σηµασίας, γιατί ενισχύει
τη συνεργασία µας µε τον FRONTEX και επιτρέπει να διαχειριστούµε πιο αποτελεσµατικά τις µεταναστευτικές ροές. Σε µία
εποχή που η Τουρκία απειλεί και πάλι µε εργαλειοποίηση δυστυχισµένων ανθρώπων, µε διάφορους παράγοντες να προσπαθούν
να συκοφαντήσουν την Ελλάδα, είναι κρίσιµο να έχουµε εδώ την
παρουσία Ευρωπαίων αξιωµατούχων, οι οποίοι αποτελούν αδιάψευστοι µάρτυρες της πραγµατικότητας, της προσπάθειάς µας
να σώσουµε ζωές και να προστατεύσουµε ταυτόχρονα τα σύνορά µας που αποτελούν τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα, πάντοτε
µε σεβασµό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
Προχωρούµε και στην κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία κοινού κέντρου επαφής στην Κακαβιά στο δικό µας
σηµείο µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία.
Είναι µια συµφωνία σηµαντική, διότι συµβάλλει στην εµπέδωση
καλών σχέσεων ανάµεσα στις δύο χώρες και στην ενδυνάµωση
της ήδη υφιστάµενης συνεργασίας µας µε στόχο την αντιµετώπιση και καταπολέµηση των σύγχρονων προκλήσεων και απειλών
ασφάλειας που υπάρχουν και για τις δύο χώρες.
Η λειτουργία κοινών κέντρων επαφής είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στην Ευρώπη, καθόσον αποτελούν βέλτιστη πρακτική άµεσης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών για
την επιβολή του νόµου σε θέµατα καταπολέµησης όλων των µορφών οργανωµένου εγκλήµατος, ναρκωτικά, παράνοµη µετανάστευση, εξτρεµισµός κ.λπ., συνδράµοντας ουσιαστικά στο έργο
των επιχειρησιακών υπηρεσιών. Επισηµαίνω ότι η συγκεκριµένη
συµφωνία και η επακόλουθη ίδρυση διµερούς κέντρου επαφής
µε την Αλβανία ασφαλώς έχει προσελκύσει το θετικό ενδιαφέρον
πολλών χωρών και θα αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης της
χώρας µας από κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προχωράµε επίσης στην κύρωση του πρωτοκόλλου µεταξύ των
κυβερνήσεων της ελληνικής δηµοκρατίας και της δηµοκρατίας της
Σερβίας για την εφαρµογή της συµφωνίας ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δηµοκρατία της Σερβίας για την επανεισδοχή
προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, αντίστοιχα και τη συµφωνία µεταξύ της ελληνικής δηµοκρατίας και της κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου, πάντα στο πλαίσιο της λειτουργίας µας ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολυδιάστατης εξω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τερικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνησή µας.
Καλώ, λοιπόν, την Εθνική Αντιπροσωπεία να ψηφίσει θετικά τις
κυρωτικές διατάξεις, που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας και υπηρετούν απολύτως το εθνικό µας συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Καφαντάρη,
δεν προβλέπεται. Σας έδωσα καταχρηστικά τον λόγο, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Κάντε επίκαιρη ερώτηση να σας
απαντήσει.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κάναµε εµείς, αλλά έθεσε ο
Υπουργός εδώ δύο ζητήµατα. Σε αυτά θέλουµε µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη και επειδή
είπε, θα µετατρέψουµε τις συµβάσεις σε επίκαιρη επερώτηση;
Δεν γίνεται, κυρία Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εντάξει, αλλά ούτε ένα
λεπτό για να κάνω µία ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν φύγει ρωτήστε
τον και να σας το πει. Θα µείνει να τον ρωτήσετε.
Εκείνο που έχει σηµασία, απ’ ό,τι κατάλαβα, κύριε Υπουργέ,
το ποσοστό του προγράµµατος εµβολιασµού στην Ελληνική
Αστυνοµία είναι παραπάνω από τον µέσο όρο του εµβολιασµού
στον γενικό πληθυσµό, σηµαντικά παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των
σχεδίων νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας
για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή
προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την
εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την εφαρµογή
της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που
διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις
18 Σεπτεµβρίου 2007» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για
την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή
προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη
στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Πρωτόκολλο µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την εφαρµογή της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18
Σεπτεµβρίου 2007
Άρθρο 1 Αρµόδιες αρχές - Σηµεία επαφής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 2 Σηµεία διέλευσης των συνόρων
Άρθρο 3 Διαδικασίες επανεισδοχής και διέλευσης
Άρθρο 4 Συµπληρωµατικά µέσα και έγγραφα
Άρθρο 5 Όροι επανόδου υπό συνοδεία
Άρθρο 6 Έξοδα µεταγωγής
Άρθρο 7 Γλώσσα επικοινωνίας
Άρθρο 8 Παραρτήµατα
Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος, λύση και τροποποιήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Σερβίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια της 18ης
Σεπτεµβρίου 2007, το οποίο υπεγράφη στο Βελιγράδι, στις 11
Σεπτεµβρίου 2013. Το κείµενο του Πρωτοκόλλου, σε πρωτότυπο
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2465

2466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 9 αυτού.
Αθήνα,........................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρου µε σκοπό την
αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρου µε σκοπό την
αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρου µε σκοπό την
αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Άρθρο 2
Ίδρυση
Άρθρο 3
Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 4
Κοινοί κανόνες για τη λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 5
Καθήκοντα του Κέντρου
Άρθρο 6
Ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 7
Μορφές επικοινωνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 8
Καθεστώς προσωπικού
Άρθρο 9
Καθεστώς Κοινής Επιτροπής
Άρθρο 10
Εξοπλισµός και δαπάνες
Άρθρο 11
Εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 12
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 13
Ανταλλαγή και προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Διευθέτηση διαφορών
Άρθρο 15
Συνεργασία µε οργανισµούς και τρίτα µέρη
Άρθρο 16
Σχέση µε άλλες διεθνείς συµφωνίες
Άρθρο 17
Άρνηση συνεργασίας
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος, τροποποιήσεις και καταγγελία της Συµφωνίας
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία,
που υπογράφηκε στην Κακαβιά στις 18 Ιανουαρίου 2021, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 18 αυτής.
Αθήνα,...............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρµογή
της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου
για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε
την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρµογή
της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου
για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε
την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Πρωτόκολλο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρµογή
της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007
Άρθρο 1 Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 2 Σηµεία διέλευσης των συνόρων
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Άρθρο 3 Διαδικασία επανεισδοχής
Άρθρο 4 Συµπληρωµατικά µέσα και έγγραφα
Άρθρο 5 Διαδικασία διέλευσης
Άρθρο 6 Προϋποθέσεις επιστροφής µε συνοδεία
Άρθρο 7 Έξοδα µεταφοράς
Άρθρο 8 Συνάντηση εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 9 Γλώσσα επικοινωνίας
Άρθρο 10 Παραρτήµατα
Άρθρο 11 Θέση σε ισχύ, τερµατισµός και τροποποιήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στην Ποντγκόριτσα, στις 7 Μαρτίου 2019, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για
την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη
στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007. Το πρωτότυπο κείµενο του Πρωτοκόλλου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει
ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του
άρθρου 11 αυτού.
Αθήνα,......................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη
φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του Frontex στην Ελληνική
Δηµοκρατία».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη
φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του Frontex στην Ελληνική
Δηµοκρατία» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Άρθρο 1
Ορισµός αξιωµατικού συνδέσµου και σηµείο
επαφής
Άρθρο 2
Καθήκοντα του αξιωµατικού συνδέσµου
Άρθρο 3
Τοποθέτηση
Άρθρο 4
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
Άρθρο 5
Πρόσβαση σε συναφείς επιχειρησιακές εγκαταστάσεις
Άρθρο 6
Πρόσβαση στην ανώτερη διοίκηση
Άρθρο 7
Πρόσβαση σε πληροφορίες
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Άρθρο 8
Ασφάλεια κατά την ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 9
Δίαυλος επικοινωνίας
Άρθρο 10
Συµµετοχή και/ή συνεισφορά στη διοργάνωση συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εργαστηρίων, σεµιναρίων και
άλλων δράσεων
Άρθρο 11
Κατανοµή δαπανών
Άρθρο 12
Προνόµια και ασυλίες
Άρθρο 13
Επίλυση διαφορών
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις
Άρθρο 15
Θέση σε Ισχύ
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του
Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία, το οποίο υπεγράφη εκ µέρους του Frontex στη Βαρσοβία στις 15 Οκτωβρίου 2018, και εκ
µέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής
Δηµοκρατίας στην Αθήνα στις 18 Δεκεµβρίου 2018. Το κείµενο
του Μνηµονίου, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

2518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 αυτού.
Αθήνα,............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

7. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.53’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο, επετειακή αναφορά: «Ευρωπαϊκή ηµέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική
κακοποίηση».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

