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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6927, 6928, 6929, 6930,
6931, 6932, 6933, 6937

ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου, σελ. 6927
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Πρέβεζα:
Δάσος Βαλανιδορράχης - Προστασία της ιδιοκτησίας του Δηµοσίου», σελ. 6928
β) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Οµοφοβική επίθεση καθηγητή σε τρανς µαθήτρια στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου», σελ. 6929
ii. µε θέµα: «Εκατοντάδες χαµένες ώρες ανά εβδοµάδα σε
γυµνάσια και λύκεια στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας», σελ.
6931
iii. µε θέµα: «Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστους
επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ 2008», σελ. 6933
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Αναγκαία η παράταση τουλάχιστον κατά τρεις
µήνες της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των εργαζοµένων σε
αναστολή στις σεισµόπληκτες περιοχές Ν. Ηρακλείου», σελ.
6935
ii. µε θέµα «Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή εργαζοµένου διανοµέα στην εταιρεία Wolt», σελ. 6936
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Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 6928, 6929, 6930, 6931,
6932
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6933, 6934, 6935
ΚΩΤΣΗΡΑΣ Γ. ,
σελ. 6928, 6929
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 6930, 6932, 6933, 6934
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 6936, 6937
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Π. ,
σελ. 6935, 6936, 6937

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 11 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 9.05’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Χρόνια πολλά στον Βλάση που γιορτάζει σήµερα, αν έχετε κάποιον.
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου, το οποίο έχει ως εξής.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 373/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σοβαρές ενδείξεις
κακοδιοίκησης στο Νοσοκοµείο Χίου».
2. Η µε αριθµό 371/2-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράλαµπου Καστανίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εκτός ΜΕΘ το 60%
των θανάτων από COVID στο Νοσοκοµείο Παπανικολάου».
3. Η µε αριθµό 370/2-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε
θέµα: «Διακοπή των εργασιών για το στήσιµο του στρατοπέδου
συγκέντρωσης προσφύγων και µεταναστών στην τοποθεσία Βάστρια της Λέσβου».
4. Η µε αριθµό 368/31-1-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ειδική εκκαθάριση της
«ΛΑΡΚΟ» και εκτίµηση της αξίας της».
5. Η µε αριθµό 390/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα: Κυβερνητική θυσία στα διυλιστήρια κόντρα
στις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 374/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Στο έλεος των συνεπειών της κακοκαιρίας «Μπάλλος» πολίτες, επιχειρήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα».
2. Η µε αριθµό 377/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Καθυστέρηση καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης των επαγγελµατιών αλιέων».
3. Η µε αριθµό 385/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Να
µην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του Ξενία «Ήλιος», αλλά να
συντηρηθεί από το κράτος για τις ανάγκες του ΔΙΕΚ Τουριστικών
Επαγγελµάτων Ηρακλείου».
4. Η µε αριθµό 392/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επέκταση µετρό προς Πετρούπολη, Ίλιον και Αγίους Αναργύρους Καµατερό».
5. Η µε αριθµό 375/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Το δυσβάσταχτο βάρος στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στο ρεύµα απειλεί τη νέα καλλιεργητική περίοδο
για τους αγρότες και τους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του Νοµού Πρέβεζας».
6. Η µε αριθµό 372/3-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Χρονοδιάγραµµα αποπεράτωσης εργασιών Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής».
7. Η µε αριθµό 386/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Τα
κατεπείγοντα προβλήµατα σχολικής στέγασης του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ) Ρεθύµνου».
8. Η µε αριθµό 393/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Συστηµατική απαξίωση των
υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ)».
9. Η µε αριθµό 376/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας
(Σίας) Αναγνωστοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Αβέβαιο το εργασιακό µέλλον των συµβασιούχων ορισµένου
χρόνου (ΣΟΧ) σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα νοσοκοµεία της Αχαΐας».
10. Η µε αριθµό 378/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Κατάργηση κρα-
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τήσεων ν.4093/2012 µερισµάτων αποστράτων στρατιωτικών».
11. Η µε αριθµό 381/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Με πολύ αργούς ρυθµούς το
πρόγραµµα απορρόφησης πλεονασµάτων σταφίδας – Οι σταφιδοπαραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τη φετινή συνδεδεµένη ενίσχυση».
12. Η µε αριθµό 379/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Ποια είναι η κυβερνητική θέση για τη βιωσιµότητα, την εξυγίανση και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας;».
13. Η µε αριθµό 388/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου (Αλέκου) Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεσα έργα υποδοµής για την
απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση των Θεσσαλονικέων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στο Φίλυρο».
14. Η µε αριθµό 380/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απαράδεκτη και άδικη
η άνιση µεταχείριση των επιχειρήσεων της Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1768/64/8-12-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αποζηµίωση εκατοµµυρίων ευρώ ζητά ο ανάδοχος της κατασκευής του µετρό
Θεσσαλονίκης για τις καθυστερήσεις και διαψεύδει τον Πρωθυπουργό ότι το έργο θα παραδοθεί τέλος του 2023».
2. Η µε αριθµό 1872/14-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Σε απόγνωση οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας µετά τα προβλήµατα στην Γέφυρα Ευηνοχωρίου».
3. Η µε αριθµό 1598/30-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Θα εξετάσει το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα ενός µέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη;».
4. Η µε αριθµό 794/1-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Σαρακιώτη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αναγκαιότητα άµεσης
λειτουργίας της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Λαµίας (περιοχή Παγκρατίου)».
5. Η µε αριθµό 1650/2-12-2021 ερώτηση της Βουλευτού Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ενίσχυση σε προσωπικό και επαναλειτουργία του Γ.Ν.
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»».
6. Η µε αριθµό 1888/73/15-12-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποια είναι τα κριτήρια αποτίµησης της πρώην αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου
Κρήτης;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής. Σήµερα θα συζητηθούν οι µε αριθµό 382, 389, 1970, 387, 2002, 391.
Ξεκινάµε τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων µε τη δεύτερη µε αριθµό 391/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη

προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Πρέβεζα: Δάσος Βαλανιδορράχης – Προστασία της ιδιοκτησίας του δηµοσίου».
Κύριε Αρσένη, καληµέρα σας! Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά
για ξεκίνηµα.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα που τίθεται και µε αυτή την ερώτηση είναι γιατί το δηµόσιο δεν υπερασπίζεται τη δηµόσια περιουσία. Έχουµε εδώ το Δάσος της Βαλανιδορράχης που αυτή τη
στιγµή έχει επιδικαστεί ότι ανήκει σε ιδιώτες, ενώ ήταν εδώ και
τόσον καιρό δηµόσιο. Υπάρχουν µια σειρά από έγγραφα που καταδεικνύουν κακοδικία, µε βάση τους κατοίκους και δηµοσιεύµατα.
Το ερώτηµα είναι απλό και σαφές: Θα κινηθούν οι νοµικές υπηρεσίες του κράτους για να ζητήσουν αναψηλάφηση, στην ουσία
επανεξέταση της υπόθεσης ή όχι;
Αυτό είναι το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Έχουµε απόφαση η
οποία στηρίχθηκε σε αγοραπωλησία επί οθωµανικής περιόδου,
που δεν υπάρχει, όπως µας πληροφορούν οι κάτοικοι, στα αρχεία του οθωµανικού κράτους, του σύγχρονου τουρκικού. Έχουµε απόφαση δικαστηρίου που αφορά κατά λάθος εν µέρει ή
λάθος έκταση. Τι θα γίνει; Υπάρχουν σοβαρά σηµεία κακοδικίας.
Το δηµόσιο θα διεκδικήσει τα δικαιώµατά του; Η νοµική υπηρεσία
θα ζητήσει στην ουσία επανεξέταση της απόφασης; Υπάρχει νοµική διαδικασία. Τι θα γίνει; Μέχρι ποιο σηµείο πλέον ξανά και
ξανά θα βλέπουµε από σηµείο σε σηµείο της χώρας µας, όταν
υπάρχει δηµόσια περιουσία, να µην την υπερασπίζεται το δηµόσιο, άλλοτε να µην πηγαίνουν οι υπάλληλοι, άλλοτε να µην κινούνται οι υπηρεσίες, άλλοτε να κινούνται προδήλως αναποτελεσµατικά;
Θέλουµε να δούµε το δηµόσιο να αλλάζει στάση στην περίπτωση της Βαλανιδορράχης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας.
Κύριε Κώτσηρα, καληµέρα σας! Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης):Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι αναφέρεστε µε την ερώτηση που έχετε καταθέσει στο ιστορικό µιας δικαστικής απόφασης η οποία αφορά διαφορά µεταξύ δεκαεννέα ιδιωτών και του
ελληνικού δηµοσίου σχετικά µε το συγκεκριµένο παράκτιο δάσος.
Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες
έχουν αξιολογήσει τα δεδοµένα και µάλιστα, η ένδικη διαφορά
έχει αµετακλήτως κριθεί από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο,
από τον Άρειο Πάγο. Ως εκ τούτου, δεν αντιλαµβάνοµαι αν θεωρείτε ότι υπάρχει θέµα παραπλάνησης της δικαιοσύνης ή όχι και
γι’ αυτόν τον λόγο καταθέτετε και τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω ότι την έχετε καταθέσει
αναρµοδίως, καθότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αρµόδιο Υπουργείο για να αξιολογήσει, προφανώς
-όπως και κανένα Υπουργείο- τη φύση µιας δικαστικής απόφασης
και το περιεχόµενό της. Και επίσης, αυτό σας έχει απαντηθεί και
µε την από 1-12-2021 απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του
κ. Τσιάρα, σε ερώτηση που έχετε καταθέσει.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι κατ’ αρχάς, πρέπει να απευθυνθείτε σε
επίπεδο αρµοδιότητας και στα αρµόδια Υπουργεία και στο γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών, που, όπως ξέρετε, παρίσταται και εκπροσωπεί το
ελληνικό δηµόσιο και στη συγκεκριµένη δικαστική υπόθεση εκπροσώπησε το ελληνικό δηµόσιο σε όλα τα δικονοµικά στάδια
µέχρι και τον Άρειο Πάγο.
Όµως, οφείλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει µια διαφορά στη
φύση της ερώτησης, καθότι, όπως γνωρίζετε, ο νοµοθέτης αυτό
που κάνει είναι να παράσχει το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο οφείλει να δικαιούται και να εξαντλήσει όποιος έχει έννοµο συµφέρον, ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση τόσο σε επίπεδο ουσίας
όσο και σε επίπεδο τυπικής νοµιµότητας.
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Σε ένα συντεταγµένο κράτος δικαίου, όταν τα νοµοθετικά και
νόµιµα εργαλεία, ένδικα βοηθήµατα, ένδικα µέσα εξαντληθούν,
µε την έκδοση, όπως είπα, απόφασης από το ανώτατο ακυρωτικό
δικαστήριο δεν µπορεί, πολλώ δε µάλλον, η πολιτεία να αµφισβητήσει µια δικαστική απόφαση σε αυτό το επίπεδο. Αντιθέτως,
οφείλει να συµµορφώνεται στις επιταγές της.
Αν µε την κάθε πληροφόρηση µπορούσε η πολιτεία από µόνη
της να εφευρίσκει τρόπους, ώστε να παρακάµπτεται η εκπεφρασµένη δικαστική αξιολόγηση από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, αντιλαµβάνεστε ότι θα είχαµε µια τελείως διαφορετική
αντίληψη για το πώς λειτουργεί ένα κράτος δικαίου και πώς υφίσταται η διάκριση των εξουσιών.
Ως εκ τούτου, επειδή σας είχε απαντηθεί και τον Δεκέµβριο
του 2021 από τον κ. Τσιάρα σε ερώτησή σας, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχετε κινηθεί διαφορετικά, διότι µε τον τρόπο που τίθεται
αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέµα παραγνώρισης της διάκριση των εξουσιών ανάµεσα στην πολιτεία και στη δικαιοσύνη.
Αυτά σε πρώτο επίπεδο, κύριε Πρόεδρε. Θα ακούσω τον συνάδελφο για τη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κώτσηρα.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε και εσείς τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για τη διάκριση των εξουσιών είχαµε ακούσει το ανήκουστο, ο
κύριος Πρωθυπουργός να κατηγορεί δηµοσιογράφους για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης από το Βήµα της Βουλής, όταν
η υπόθεση ήταν στα δικαστήρια, οπότε µη µας µιλάτε για µια Κυβέρνηση η οποία δεν παρεµβαίνει στη δικαιοσύνη, γιατί ξέρουµε
ότι παρεµβαίνει µε τον χειρότερο τρόπο, όταν καταδεικνύετε ανθρώπους ως εγκληµατίες, κατά τη γνώµη σας.
Εµείς, προφανώς, αναγνωρίζουµε την απόφαση της δικαιοσύνης και αναγνωρίζουµε ότι, µε βάση την απόφαση της δικαιοσύνης, έχει δοθεί αυτή η έκταση στους συγκεκριµένους ιδιώτες.
Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία ως προς αυτό. Αυτό που διαβάζουµε και αυτό που ενηµερωνόµαστε και από τις ανακοινώσεις
των κατοίκων είναι ότι έχουν υπάρξει καινούργια στοιχεία τα
οποία αφορούν στον πυρήνα της υπόθεσης, στα βασικά έγγραφα στα οποία στηρίχθηκαν οι προηγούµενες αποφάσεις.
Υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία για αναψηλάφηση της υπόθεσης.
Αυτό που ζητάµε είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, όπως
οφείλει να κάνει το δηµόσιο, όταν παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία, δηλαδή όταν παρουσιάζονται τόσο θεµελιώδη στοιχεία που
καταδεικνύουν, κατά την άποψη των κατοίκων και αυτό που αναπαράγεται στα δηµοσιεύµατα, κακοδικία.
Εµείς ερχόµαστε από την πλευρά του δηµοσίου συµφέροντος.
Είναι µια δηµόσια έκταση που, αν βρέθηκε στα χέρια ιδιωτών για
λάθος λόγους, θα θέλαµε αυτό να επανεξεταστεί. Αυτό ζητάµε.
Δεν είναι αυτονόητο; Δεν θα πρέπει να είµαστε όλοι σε αυτή την
Αίθουσα υπέρ της δηµόσιας περιουσίας, υπέρ των δηµόσιων
εκτάσεων; Αυτό ζητάµε, το δικαίωµα του δηµοσίου να υπερασπιστεί τη γη του. Έχουµε εκεί πέρα δεκαεννιά κατοίκους που το
διεκδικούν και το υπερασπίζονται έναντι του δηµοσίου.
Θέλουµε το δηµόσιο να κάνει αυτά που του αντιστοιχούν. Να
παρουσιαστούν ξανά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη και αν η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι δεν είναι επαρκή, ας µείνει η έκταση στους
ιδιώτες, αλλά να ληφθεί απόφαση µε βάση τα ολοκληρωµένα
στοιχεία. Νοµίζω ότι είναι δίκαιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Κώτσηρα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη
δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος
διέρχεται πρώτα και κύρια από την υπεράσπιση του Συντάγµατος
και της διάκρισης των εξουσιών. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το να
σεβόµαστε τη δικαιοσύνη και µάλιστα, στον ανώτατο βαθµό είναι
κατ’ εξοχήν η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και του
κράτους δικαίου και από εκεί διέρχονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του κράτους.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Αρσένη, για να µη θεωρήσετε ότι
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δεν υπάρχει µια περαιτέρω αξιολόγηση του θέµατος που έχετε
θέσει, το γραφείο κοινοβουλευτικών θεµάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, παρ’ όλο αναρµόδιο, ήρθε σε επικοινωνία µε το
γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονοµικών, που, όπως σας είπα, έχει την κατά κύριο λόγο αρµοδιότητα. Αξιολογεί το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ότι τα
υπάρχοντα στοιχεία που έχουν αυτή τη στιγµή διαθέσιµα δεν
µπορούν να θεµελιώσουν αίτηση αναψηλάφησης, κατά την πρόβλεψη του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του άρθρου 544 του
συγκεκριµένου νοµικού πλαισίου.
Αποφασίστηκε ότι οι αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους θα αξιολογήσουν σε τυχόν νέα
στοιχεία µια νέα έρευνα. Δεν έχει τεθεί θέµα, ας πούµε, προθεσµίας ή οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης, καθώς έχει κριθεί ότι
η κατοχή οποιωνδήποτε εγγράφων από το ελληνικό δηµόσιο δεν
συνιστά αφετηρία προθεσµίας αναψηλάφησης.
Οπότε, δεν υπάρχει προφανώς απώλεια των δικαιωµάτων του
ελληνικού δηµοσίου. Υπάρχει, όπως είπα και στην πρωτολογία
µου, απόλυτος σεβασµός στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και, µάλιστα, σ’ αυτό το επίπεδο.
Από την άλλη, εάν το νοµικό συµβούλιο και η διοίκηση αξιολογήσει στα δεδοµένα που υπάρχουν και ότι υπάρχει ανάγκη άσκησης περαιτέρω ενδίκων µέσων - βοηθηµάτων, όπως αυτά που
αναφέρετε, είναι στην κρίση της και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κώτσηρα. Καλή συνέχεια στον Υφυπουργό.
Ο κ. Αρσένης µένει στη θέση του, διότι και η επόµενη ερώτηση
είναι δική του.
Προχωράµε, λοιπόν, στην τρίτη µε αριθµό 382/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οµοφοβική επίθεση
καθηγητή σε τρανς µαθήτρια στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου».
Κύριε Αρσένη, ξέρετε τη διαδικασία. Έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είµαστε όλοι συγκλονισµένοι µ’ αυτό που έγινε
στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, όπου ένας καθηγητής, µε βάση τα
δηµοσιεύµατα και τις ανακοινώσεις των παιδιών, επιτέθηκε σε
τρανς µαθήτρια της πρώτης γυµνασίου που πήγε στο σχολείο
ντυµένη µε φούστα αποκαλώντας την ντροπή της κοινωνίας,
όπως µαθαίνουµε, και αποβάλλοντάς την από την τάξη.
Είναι αδιανόητο να τραυµατίζονται ψυχές ανθρώπων από εκπαιδευτικούς το 2022 µε έναν τέτοιο τρόπο, όταν η κοινωνία µας
τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά, ελπίζω. Είναι, όµως, χαρακτηριστικό
το τι συµβαίνει σε µια εκπαίδευση η οποία απαξιώνεται µε πάρα
πολλούς τρόπους σε ένα δηµόσιο σχολείο.
Διάβασα τις απαντήσεις σας, και στην τηλεόραση και στις συνεντεύξεις που δώσατε, ότι οι καθηγητές εκπαιδεύονται. Θα
ήθελα να µας πείτε πόσοι καθηγητές και καθηγήτριες έχουν
πάρει τα ειδικά µαθήµατα, όσον αφορά τον σεβασµό στις επιλογές των µαθητών, οτιδήποτε κι αν αφορά αυτό. Πόσοι καθηγητές
και καθηγήτριες έχουν πάρει, έχουν δεχθεί τα σεµινάρια που µας
λέτε; Για εσάς εκ του αποτελέσµατος αυτά είναι επαρκή; Τι
µέτρα θα πάρετε;
Η ανησυχία µου είναι ότι αντιµετωπίζετε το γεγονός αυτό σαν
ένα µεµονωµένο γεγονός. Δεν είναι ένα µεµονωµένο γεγονός.
Είναι ένα γεγονός που ξέφυγε από τα τείχη του σχολείου και
έγινε δηµόσιο. Αν δεν το δείτε σαν ένα φαινόµενο, σαν µια πραγµατική κατάσταση στη δηµόσια παιδεία αυτή τη στιγµή, όπου
έχουµε, δυστυχώς, µια µικρή µειοψηφία καθηγητριών και καθηγητών που δεν σέβονται τη διαφορετικότητα, δεν σέβονται τον
αυτοπροσδιορισµό των µαθητών, τότε φοβάµαι ότι κλείνετε το
µάτι στη συνέχιση τέτοιων φαινοµένων.
Έχετε στείλει σχετικές εγκυκλίους στα σχολεία αναφορικά µε
τον σεβασµό στη διαφορετικότητα; Έχετε δώσει το σήµα επίσηµα ως πολιτεία ότι δεν είναι ανεκτή η οµοφοβία στα σχολεία,
πόσω µάλλον από καθηγητές;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
κ. Ζωή - Ζέττα Μακρή. Άλλωστε, χωρίς την κ. Μακρή, δεν νοούνται επίκαιρες ερωτήσεις. Καληµέρα σας, κυρία Μακρή.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Καληµέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, δηλώσατε συγκλονισµένος και ανήσυχος.
Θα σας πω κι εγώ γιατί είµαι συγκλονισµένη και ανήσυχη. Γιατί
ένας Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου προσδιορίζει έναν
ανήλικο µαθητή δώδεκα ετών ως τρανς µαθήτρια, όταν ο ίδιος
ουδέποτε χαρακτήρισε ή προσδιόρισε έτσι τον εαυτό του.
Κύριε συνάδελφε, έχω µπροστά µου τις ανακοινώσεις που έχει
κάνει ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς, ο αντιπρόεδρος, η διευθύντρια του σχολείου και η ίδια η µητέρα του παιδιού. Το παιδί
το χαρακτηρίζουν ως παιδί. Η µητέρα του δηλώνει περήφανη µητέρα αγοριού που πήγε µε φούστα στο σχολείο.
Με πόση ευκολία -για να µην πω επιπολαιότητα και οξύνωΒουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου που στην ερώτησή του
ξεκινάει µε το τρανς µαθήτρια και καταλήγει µε τον σεβασµό του
αυτοπροσδιορισµού, προσδιορίζει ο ίδιος ένα παιδί, επαναλαµβάνω ανήλικο, δώδεκα ετών, που αναζητεί και ορθά -όπως κάναµε όλοι µας- τα όριά του και δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι θέλει
να το αποκαλούν έτσι, και του βάζει µια ταµπέλα κατά τη δική
του κρίση; Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό; Αυτό δεν δηµιουργεί
ανησυχία σε εσάς που αναρωτιέστε -και θα πάρετε απάντηση
στη δευτερολογία µου, το έχω σηµειώσει- για το πόσοι εκπαιδευτικοί επιµορφώθηκαν και αν επιµορφώθηκαν. Κατά τη γνώµη µου,
είναι επιεικώς απαράδεκτο.
Μιλάτε για αποβολή. Διαβάσατε τι είπαν οι µαθητές; Όχι το
Υπουργείο, όχι οι διευθυντές, όχι οι δάσκαλοι αλλά οι µαθητές.
Θα σας το διαβάσω εγώ αυτολεξεί: «Επειδή διαβάσαµε διάφορα
πράγµατα που δεν ισχύουν, όπως για παράδειγµα ότι το παιδί
αποβλήθηκε, τιµωρήθηκε και έφυγε από το σχολείο, έχω να πω
ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Το θέµα λύθηκε όµορφα µέσα
στο σχολείο και όλα είναι καλά. Ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς». Κι εσείς έρχεστε εδώ στο Κοινοβούλιο και µιλάτε για αποβολή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο, για να απαντήσω
και στις άλλες ερωτήσεις του συναδέλφου και µε συγχωρείτε για
την ένταση της φωνής µου.
Σε ό,τι αφορά τη δική µας αντίδραση, κύριε συνάδελφε, οι
υπηρεσίες του Υπουργείου µας και σε αυτή την περίπτωση αντέδρασαν αστραπιαία, όπως όφειλαν. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας ζήτησε από τη
διευθύντρια του σχολείου να καταθέσει εγγράφως αναλυτική έκθεση των γεγονότων που αφορούσαν το περιστατικό και έδωσε,
εν συνεχεία, την εντολή διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αποµακρύνθηκε -για λόγους
που αντιλαµβάνεστε- από το σχολείο και αποσπάστηκε στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας, ο κ. Κόπτσης, επισκέφθηκε ο ίδιος το σχολείο, έδωσε και εκείνος εντολή
να διερευνηθεί σε βάθος το συµβάν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η ένορκη διοικητική εξέταση. Αν
προκύψουν ευθύνες -θα το τονίσω το «εάν» και θα το τονίζω πάντοτε όχι µόνο ως νοµικός αλλά και ως πολιτικός-, τότε θα αποδοθούν.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο µας προωθεί ένα σχολείο δηµοκρατικό, συµπεριληπτικό, αποδοχής της
διαφορετικότητας, ανοιχτό στην κοινωνία, µε εκπαιδευτικούς
ευαισθητοποιηµένους και ενηµερωµένους, επιµορφωµένους θα σας πω στη δευτερολογία τα νούµερα και θα σας εκπλήξουνπου στηρίζουν τους µαθητές τους, στέκονται αρωγοί στις
προσπάθειές τους όχι µόνο στη µαθησιακή διαδικασία αλλά και
στην πορεία τους προς την αυτογνωσία.
Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν τη φοίτηση των
µαθητών σε σχολικές µονάδες της χώρας, διασφαλίζουν την ισότιµη και ανεµπόδιστη πρόσβαση όλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό
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σύστηµα. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1 του ν.1566/85: «Σκοπός
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να
συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη
των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών,
ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να
ζήσουν δηµιουργικά».
Στην ίδια κατεύθυνση, έχουµε τα νέα προγράµµατα σπουδών
που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και τα οποία είναι βελτιωµένα, επικαιροποιηµένα και σύγχρονα και των οποίων η σύνταξη
ολοκληρώθηκε και άρχισε ήδη η πιλοτική εφαρµογή τους.
Έχουµε, επίσης, και τα εργαστήρια δεξιοτήτων που είναι µια νέα
διδακτική ενότητα που εισάγεται από φέτος στο πρόγραµµα
σπουδών όλων των τύπων των σχολικών µονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σκοπός είναι να ενισχύσουν την καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής, των δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές και στις µαθήτριες. Επίσης, υπάρχουν οι σύµβουλοι σχολικής ζωής, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Όλοι αυτοί συµβάλλουν και
προωθούν τη δηµιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος αρµονικού, ήπιου, σύγχρονου και συµπεριληπτικού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Μακρή, εγώ δεν φοβάµαι το γεγονός, το ενδεχόµενο να
είναι τρανς µαθήτρια. Δεν µε τροµάζει. Εσάς σας τροµάζει; Σας
τροµάζει το γεγονός ότι µπορεί και να είναι; Εµένα δεν µε τροµάζει.
Αν έγινε κάποιο λάθος, να ζητήσουµε συγγνώµη από το παιδί.
Όµως, εµένα δεν µε τροµάζει αυτό το ενδεχόµενο. Εσάς σας
τροµάζει ως πολιτική ηγεσία; Σας τροµάζει ως πολιτική ηγεσία,
κυρία Μακρή; Εσείς είστε ανοικτοί στον ελεύθερο αυτοπροσδιορισµό του φύλου;
Μας λέτε ότι το θέµα λύθηκε όµορφα µέσα στο σχολείο. Πώς
λύθηκε όµορφα µέσα στο σχολείο; Επειδή υπήρξαν διαδικασίες
ή επειδή τα παιδιά πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, επειδή
όλα τα κορίτσια ντύθηκαν σαν αγόρια και τα αγόρια σαν κορίτσια
και είπαν ότι τα ρούχα δεν έχουν φύλο και ζήτησαν το δικαίωµα
στην έκφραση; Αν δεν υπήρχε αυτή η κατακραυγή, θα κινούνταν
οι διαδικασίες; Όχι, δεν θα κινούνταν οι διαδικασίες αν δεν
υπήρχε αυτή η κατακραυγή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρία
Μακρή.
Ζητάµε τα αυτονόητα και δεν τα ζητάµε εµείς. Είναι προτάσεις
των αντίστοιχων φορέων οι οποίες έχουν έρθει στα χέρια του
Υπουργείου, όµως δεν έχει γίνει κάτι από τότε.
Σύνταξη εξειδικευµένης εγκυκλίου για διαχείριση καθηµερινών
ζητηµάτων σεξουαλικού προσανατολισµού, έκφραση ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, διαρκής υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης σε ζητήµατα σεξουαλικού προσανατολισµού, έκφραση ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου,
βιωµατικά σεµινάρια σχετικά µε την αντιµετώπιση της οµοφοβίας, αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος µε συµπερίληψη όλων των µειονοτήτων -και όχι επιλεκτικά κάποιων- στα
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, πειθαρχικός έλεγχος και επιβολή κυρώσεων σε καθηγητές και µαθητές από διαφορετική κλίµακα για την εξάλειψη της λεκτικής βίας και της προσβλητικής
συµπεριφοράς.
Υπάρχουν συγκεκριµένα πράγµατα που κάνουν άλλες κοινωνίες. Σας ζητάµε να τα κάνετε και εσείς. Το να κάνετε κάποια σεµινάρια σε κάποιους ανθρώπους και συνεχίζουµε να έχουµε αυτά
τα αποτελέσµατα, καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί, γιατί εάν είχατε
αντιµετωπίσει το ζήτηµα, δεν θα είχαµε αυτό το αδιανόητο κρούσµα του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αρσένη.
Κυρία Μακρή, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς δεν αρκούν τα σεµινάρια στους εκπαιδευτικούς,
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κύριε συνάδελφε. Ίσως θα έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλες
κατηγορίες πολιτών.
Με ρωτήσατε τι µε τροµάζει. Να σας πω τι µε τροµάζει. Με
τροµάζει που επιµένετε εσείς να βάζετε «ταµπέλα» στο ανήλικο.
Σας το επεσήµανα στην πρωτολογία µου όσο µπορούσα πιο προσεκτικά και παρ’ όλα αυτά επιµένετε. Με τροµάζει το ότι δεν το
αναγνωρίζετε.
Με τροµάζει, επίσης, το ότι λέτε πως όλα αυτά είναι δικοί µου
ισχυρισµοί, όταν σας έχω εδώ –αν θέλετε, είναι στη διάθεσή σαςτη δήλωση των µαθητών του δεκαπενταµελούς, οι οποίοι λένε
ότι δεν αποβλήθηκε το παιδί και δεν δηµιουργήθηκε επεισόδιο.
Όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, στρατηγικός στόχος
του Υπουργείου µας είναι να εξασφαλίσει ισότιµη και ανεµπόδιστη πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση σε όλους. Κάθε διδακτική χρονιά εφαρµόζονται στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας, βάσει
των εγκυκλίων του Υπουργείου µας, προγράµµατα που αφορούν
στις θεµατικές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων
των παιδιών, της αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς και του
κοινωνικού αποκλεισµού και ρατσισµού.
Ενδεικτικά για το διδακτικό έτος 2020-2021, για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών και των µαθητριών για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τα δικαιώµατα των παιδιών και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, υλοποιήθηκαν στις σχολικές µονάδες της
χώρας χίλια τριάντα πέντε προγράµµατα αγωγής υγείας από εκπαιδευτικούς, µαθητές και µαθήτριες και ενενήντα τέσσερα εκπαιδευτικά προγράµµατα από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Από το τρέχον διδακτικό έτος 2021-2022 –σας το ανέφερα
ήδη- υπάρχει νέα διδακτική ενότητα µε τίτλο Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Έχει εισαχθεί στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
όλων των τύπων των σχολικών µονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στα νηπιαγωγεία, στα δηµοτικά και στα γυµνάσια και
παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη επιµόρφωση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων και ειδικοτήτων. Από
αυτούς τους ογδόντα πέντε χιλιάδες, κύριε συνάδελφε, οι εξήντα
πέντε χιλιάδες έχουν ήδη πιστοποιηθεί και ακολουθεί βεβαίως
και η πιστοποίηση των υπολοίπων.
Αυτά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν µια καινοτόµο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεµατικών κύκλων. Αξιοποιώντας µεθόδους διερευνητικής αποκαλυπτικής µάθησης, τα παιδιά έρχονται σε επαφή
µε έννοιες όπως ενσυναίσθηση, αλληλοϋποστήριξη, αυτοεπίγνωση, αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασµός και άλλες σχετικές
έννοιες, που ευνοούν τον αυτοπροσδιορισµό, την ενδυνάµωσή
τους, την ανάληψη ευθύνης, την αναγνώριση και την αποδοχή
της διαφορετικότητας και τα βοηθά να κατανοήσουν τον εαυτό
τους και τον κόσµο µέσα στον οποίο ζουν.
Εν κατακλείδι, κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσουµε ότι τώρα
πια και η κοινωνία και το Υπουργείο µας και όλοι µας έχουµε αντιληφθεί ότι ο αυτοπροσδιορισµός είναι σεβαστός -δεν είναι
απλώς ανεκτός-, είναι απαραίτητος και στην κατεύθυνση αυτή
κινούµαστε όλοι.
Ο αυτοπροσδιορισµός, λοιπόν, µεταξύ των άλλων επιτρέπει να µην πω επιβάλλει σε όλους µας- στον αυτοπροσδιοριζόµενο
να επιλέξει τους ενδυµατολογικούς κανόνες µε βάση τους οποίους θα κινηθεί και επιβάλλει σε εµάς αυτό να το σεβαστούµε.
Αφού ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, ότι ο αυτοπροσδιορισµός είναι
σεβαστός από εκπαιδευτικούς, από µαθητές, από την κοινωνία,
ας ξεκαθαρίσουµε και ότι αφ’ ης στιγµής αυτοπροσδιοριστεί ο
εκπαιδευόµενος, ο µαθητής, εν συνεχεία θα πρέπει τους στοιχειώδεις ενδυµατολογικούς κανόνες να τους τηρήσει.
Δεν είµαστε στην εποχή που τα παιδιά πρέπει να τηρούν κανόνες. Είµαστε στην εποχή που τα παιδιά δεν πρέπει να παραβιάζουν κανόνες. Είναι µια λεπτή ισορροπία. Ας την τηρήσουµε.
Αυτή είναι προς όφελος των παιδιών και όλων µας. Είναι σεβαστή.
Ο αυτοπροσδιορισµός είναι εκ των ων ουκ άνευ πια. Το έχει
αποδεχθεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Ελάχιστες
φωνές είναι η ισχνή µειοψηφία. Αφ’ ης στιγµής, λοιπόν, αυτό επιτευχθεί, οι ελάχιστοι, οι στοιχειώδεις -ούτε παρωχηµένοι, ούτε
υπερβολικοί- ενδυµατολογικοί κανόνες που δεν αναιρούν τον αυ-
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τοπροσδιορισµό οφείλουν να γίνονται σεβαστοί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η πρώτη µε αριθµό 384/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων µε θέµα: «Αναγκαία η άµεση διόρθωση των λαθών
στον επανυπολογισµό των συντάξεων», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Βουλευτή.
Η δεύτερη µε αριθµό 1964/18-12-2021 ερώτηση του κύκλου
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η προστασία
όλων των διανοµέων-µεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρµες», δεν θα συζητηθεί επίσης λόγω κωλύµατος
του Βουλευτή.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 389/7-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Εκατοντάδες χαµένες
ώρες ανά εβδοµάδα σε γυµνάσια και λύκεια στις περιοχές της
δυτικής Αθήνας».
Ορίστε, κύριε Αρσένη έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εδώ πέρα δυστυχώς καταδεικνύεται όλη η γύµνια του Υπουργείου για τη δηµόσια παιδεία. Την ίδια στιγµή που
εκδικητικά αυξάνετε τις απαιτήσεις για την προαγωγή και εισαγωγή των µαθητών που δύο χρόνια τα είχατε σε τηλεκπαίδευση,
την ίδια στιγµή που έχετε βάλει τράπεζα θεµάτων στην οποία θα
εξεταστούν για την προαγωγή τους, ένα εξάµηνο µετά την
έναρξη του σχολείου δεν έχετε στείλει τους καθηγητές που θα
διδάξουν αυτά τα µαθήµατα, όµως θα εξετάσετε αυτά τα παιδιά
σε αυτή την ύλη.
Αναλυτικά, θα µιλήσω για τη δυτική Αθήνα µε βάση τα στοιχεία
της Β’ΟΛΜΕ. Στο Αιγάλεω, σχολική µονάδα ειδικής αγωγής και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε εκατόν σάραντα έξι µαθητές,
όχι µόνο σε Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα
και άλλες περιοχές της δυτικής Αθήνας, αλλά και από όµορους
δήµους, τεράστια προβλήµατα, ελλείψεις στις αίθουσες διδασκαλίας, ανεπαρκή µέτρα φύλαξης για τη διάδοση του κορωνοϊού, µε δύο και τρία τµήµατα σε αίθουσα είκοσι τετραγωνικών
µέτρων, µε κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Χάνονται ογδόντα πέντε ώρες ανά εβδοµάδα σε βασικές
ειδικότητες. Πρώτο, Δεύτερο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω.
Τριάντα τρεις, δώδεκα και πενήντα µία ώρες ανά εβδοµάδα αντίστοιχα, σε βασικές ειδικότητες. Δεύτερο ΕΠΑΛ Αιγάλεω. Παρέρχεται η επαγγελµατική ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή. Τα
παιδιά δεν διδάσκονται τη σχετική ύλη πλέον, ελλείψει εκπαιδευτικού. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο-Λύκειο Αιγάλεω.
Είκοσι επτά ώρες την εβδοµάδα, σε τοµείς που οι µαθητές παίρνουν ειδικότητα. Τεχνικός εφαρµογών πληροφορικής. Γενικά λύκεια. Τρίτο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου. Είκοσι επτά ώρες χάνονται την
εβδοµάδα. Τρίτο Γυµνάσιο Αιγάλεω. Χάνονται είκοσι ώρες από
φιλολογικά, ξένες γλώσσες και πληροφορική. Έχετε, κυρία Υφυπουργέ, τράπεζα θεµάτων σε αυτά τα µαθήµατα;
Τα τµήµατα ένταξης σχολείων για τα παιδιά, που χρειάζονται
ενίσχυση στη συντριπτική πλειοψηφία υπολειτουργούν, ενώ το
Υπουργείο αρνείται να εγκρίνει τη σύσταση νέων τµηµάτων σε
σχολικές µονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Άνοιξαν τα
σχολεία, κυρία Υπουργέ; Τα έχετε ανοίξει πραγµατικά; Τα ανοίξατε µε µαθήµατα στα οποία θα απαιτήσετε να εξεταστούν τα
παιδιά του δηµόσιου σχολείου µε βάση θεµάτων στα οποία δεν
τους έχετε δασκάλους να τα διδάσκουν και θα ζητήσετε από
αυτά τα παιδιά να προαχθούν µε βάση µαθήµατα που δεν διδάχτηκαν; Είναι πραγµατικά ανοικτά τα σχολεία στη δυτική Αθήνα,
κυρία Υπουργέ; Δεν είναι.
Σας ζητούµε έξι µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων να
προσλάβετε επιτέλους καθηγητές, να στελεχώσετε επιτέλους
αυτά τα σχολεία, να ανοίξετε επιτέλους τα σχολεία στην δυτική
Αθήνα και παντού, γιατί αυτή η εικόνα είναι ίδια σε όλη την Ελ-
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λάδα και όχι µόνο στα ειδικά -που είναι ντροπή- αλλά και στα γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Ζέττα Μακρή.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στην προηγούµενη απάντηση, κύριε συνάδελφε, έκανα κάποιες παρατηρήσεις. Τώρα θα µου επιτρέψετε να κάνω κάποιες
διορθώσεις τις οποίες πίστευα ότι θα κάνετε στην πρωτολογία,
είδα όµως πως δεν τις κάνατε.
Διακόσιες δώδεκα χιλιάδες αιτήσεις εκπαιδευτικών, κύριε συνάδελφε, για συνταξιοδότηση δεν υπάρχει περίπτωση να έγιναν.
Εκατόν ογδόντα χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί. Οι διακόσιοι δώδεκα ζήτησαν να βγουν στη σύνταξη;
Σας λέω λοιπόν, ότι ήδη από τις 26 Αυγούστου, δηλαδή πολύ
πριν από την ηµέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, δηλαδή το Υπουργείο, οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες, µε
στόχο, µε σκοπό την οµαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων.
Μιλάτε στην ερώτησή σας για έξι χιλιάδες κενά στις αρχές
Οκτωβρίου. Από τότε, από τον Οκτώβριο µέχρι σήµερα έχουν
γίνει δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα προσλήψεις
εκπαιδευτικών και µελών ειδικού επιστηµονικού και βοηθητικού
προσωπικού, άλλες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα προσλήψεις είχαν γίνει νωρίτερα, σύνολο σαράντα τρεις χιλιάδες δέκα
προσλήψεις, εκτός των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων διορισµών.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας για
την οποία µας ρωτάτε -στην οποία ανήκουν και τα σχολεία στα
οποία αναφέρεστε, δηλαδή- πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία
διετία εκατόν ένας µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, ογδόντα τέσσερις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, είκοσι εννέα µόνιµοι διορισµοί µελών ειδικού επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού,
συνολικά διακόσιοι δεκατέσσερις µόνιµοι διορισµοί στα σχολεία
στα οποία αναφέρεστε. Μιλάµε για την Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Γ’ Αθήνας. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας έχουν
πραγµατοποιηθεί έως τώρα επτακόσιες έξι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών ειδικού επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού.
Συγκεκριµένα, τριακόσιες ογδόντα δύο προσλήψεις στις
δοµές γενικής εκπαίδευσης, διακόσιες εξήντα οκτώ προσλήψεις
στις δοµές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και πενήντα έξι επιπλέον προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις τρίµηνης
διάρκειας για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς µε τη µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού. Στο
3ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου δεν υπάρχει κενό. Για το κενό που µιλάτε,
για την ειδικότητα ΠΕ86 της πληροφορικής στο 3ο Γυµνάσιο Αιγάλεω έγινε καταγραφή στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 και θα καλυφθεί εντός των ηµερών. Και για να είµαι πιο συγκεκριµένη το
αργότερο την επόµενη Τετάρτη, βάσει µιας ειδικής προκήρυξης
που βρίσκεται σε εξέλιξη και µέχρι την ερχόµενη Τετάρτη το αργότερο θα αναλάβει υπηρεσία ο εκπαιδευτικός.
Στο ζήτηµα που θίγετε για την έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας
στο ΕΚ Αιγάλεω ισχύουν τα εξής: Το Υπουργείο µας πριν προβεί
στην ίδρυση σχολικών µονάδων εξασφαλίζει από τους οικείους
δήµους βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασής
τους, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους
µέσω του προϋπολογισµού του δήµου. Με αυτές τις προϋποθέσεις στηρίχθηκε το ΕΚ Αιγάλεω σύµφωνα µε το ΦΕΚ1640/2001.
Περαιτέρω αρµοδιότητα για τα θέµατα των κτηριακών ζητηµάτων των σχολικών µονάδων έχει πάντοτε ο εκάστοτε δήµος,
στον οποίο υπάγεται η σχολική µονάδα.
Και για τα µέτρα προφύλαξης του κορωνοϊού, να µην κάνω
συγκεκριµένη αναφορά, αναλυτικότερη. Το ξέρετε, όλους µας
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απασχολεί, ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4187/2021, τροποποιήθηκε εν συνεχεία στις 21
Οκτωβρίου του 2021, συµπληρώθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 2022
και ισχύει µέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022. Σε αυτό σας λέω σε
απλά ελληνικά, ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες των ειδικών που τις
µετατρέπουµε σε πολιτικές αποφάσεις, λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα προφύλαξης προστασίας και βεβαίως, αντιµετώπισης τυχόν κρουσµάτων κορωνοϊού. Είναι γνωστά και τα έχουµε
αναλύσει επανειληµµένα. Τα ξέρετε και εσείς. Μην κουράζω τον
κοινοβουλευτικό διάλογο µε θέµατα τα οποία έχουµε αναπτύξει
επανειληµµένα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μακρή.
Κύριε Αρσένη έχετε τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σαράντα πέντε χιλιάδες αναπληρωτές για
ποιο λόγο δεν µονιµοποιούνται; Δεν καλύπτουν πάγιες ανάγκες;
Και για ποιο λόγο προχωράτε µε την αναπλήρωση, µε την πρόσληψη αναπληρωτών σε κύµατα; Προσλάβατε Σεπτέµβριο, τέλη
Οκτώβρη, τώρα προσλάβατε αναπληρωτές µε τρίµηνη διάρκεια.
Πείτε µου, κυρία Μακρή, ένας εκπαιδευτικός που µπαίνει στην
αίθουσα για τρεις µήνες σε βασικά µαθήµατα, τι εκπαιδευτικό
προϊόν παράγει; Σε τρεις µήνες τι προλαβαίνει; Να µάθει τα παιδιά, να δηµιουργήσει εκπαιδευτική σχέση µαζί τους, να τους διδάξει την ύλη στην οποία θα εξεταστούν και θα κριθεί η
προαγωγή τους; Δεν θυµάµαι από τη δικιά µου εµπειρία στο δηµόσιο σχολείο να έχτιζα τέτοια σχέση µαθησιακή µε έναν καθηγητή, µέσα σε τρεις µήνες. Δεν ξέρω πόσοι στην Κυβέρνηση
έχετε εµπειρία από το δηµόσιο σχολείο, αλλά δεν λειτουργούν
έτσι τα πράγµατα.
Αναγνωρίσατε κενά. Μας λέτε όµως, για τις προσλήψεις. Προχωράτε πάλι στην ωραιοποίηση. Αν κάνετε προσλήψεις έχουµε
ή όχι αυτήν τη στιγµή αυτά τα αδιανόητα τα κενά; Και πάλι θα
επαναλάβω: ογδόντα πέντε ώρες διδασκαλίας δεν γίνονται, χάνονται µαθήµατα, στο ΕΚ Αιγάλεω, σε ειδικό σχολείο. Στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω πενήντα ένα, στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω τριάντα
τρεις, στο 2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω δώδεκα, κάθε βδοµάδα. Στο ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω, πάλι ειδικό σχολείο, είκοσι επτά, στο 3ο Γυµνάσιο
Αιγάλεω είκοσι, στο 4ο Λύκειο Αιγάλεω δώδεκα και πάρα πολλές
άλλες σε µαθήµατα σε όλα τα γυµνάσια και τα λύκεια της περιοχής, σε µάθηµα τα οποία θα εξεταστούν στην τράπεζα θεµάτων.
Αυτό πώς δεν είναι πρόβληµα για εσάς; Εσείς δηλαδή, πώς θα
πάτε και θα πείτε σε αυτά τα παιδιά ότι θα εξεταστούν µε τράπεζα θεµάτων και θα κριθεί η προαγωγή τους σε τέτοια σχολεία;
Θα µας εξηγήσετε; Πώς δηλαδή, που ένα εξάµηνο µετά δεν
έχετε καλύψει αυτά τα κενά! Θέλετε να δούµε πώς ήταν οι εγκαταστάσεις πριν από λίγους µήνες; Ακόµη, όµως και ένα εξάµηνο
µετά, δεν έχετε καλύψει τα κενά στην εκπαίδευση. Είναι δυνατόν;
Και έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι όλα είναι καλά; Είναι δυνατόν;
Δηλαδή τι παραπάνω µπορεί να τεκµηριώσει ολιγωρία και ανικανότητα, παρά ένα εξάµηνο µετά να έχουµε τέτοια κενά σε µαθήµατα, τα οποία θα εξεταστούν τα παιδιά; Και δεν αναφέροµαι
προσωπικά σε εσάς. «Το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι» και υπάρχει µια απόφαση της Κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο να απαξιώσει τη δηµόσια παιδεία. Αυτή είναι εδώ η ουσία.
Σας καλούµε να προχωρήσετε σε ουσιαστικές µονιµοποιήσεις
των αναπληρωτών. Σας καλούµε να προχωρήσετε σε κάλυψη
των κενών στην εκπαίδευση. Σας καλούµε να εξαιρέσετε από
οποιαδήποτε τράπεζα θεµάτων, που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να
καταργηθεί, τα παιδιά που δεν έχουν διδαχθεί αυτά τα µαθήµατα.
Είναι ή όχι κοινός τόπος αυτός; Πώς θα εξετάσετε παιδιά τα
οποία δεν διδάσκονται τα µαθήµατά τους; Το κάνατε µία φορά
µε την τηλεκπαίδευση. Μην το κάνετε δεύτερη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κυρία Μακρή, έχετε τρία λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, ας αντιπαρέλθω τον χαρακτηρισµό «το ψάρι
βρωµάει από το κεφάλι». Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικός. Καλό είναι να µην ακούγονται τέτοιοι χαρακτηρισµοί στην
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Αίθουσα και, µάλιστα, από συναδέλφους που θεωρούν ότι έχουν
εισάγει ένα καινούργιο ήθος.
Διορισµοί σε κύµατα, κύριε συνάδελφε; Όταν ένας εκπαιδευτικός αρρωσταίνει, όταν µία εκπαιδευτικός εγκυµονεί δεν θα αντικατασταθεί; Γίνονται προσλήψεις ανάλογα µε τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών. Αν νοσεί, αρρωσταίνει, απουσιάζει από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αφήσουµε τα παιδιά χωρίς δάσκαλο,
χωρίς καθηγητή;
Μιλάτε για τους τρίµηνους διορισµούς. Προφανώς και εκπαιδευτικά είναι καλύτερο ο καθηγητής να ξεκινήσει τη χρονιά και
να την τελειώσει. Αν νοσήσει λόγω COVID, εσείς εισηγείστε επί
τρεις µήνες τα παιδιά αυτά να µείνουν χωρίς εκπαιδευτικούς, να
µείνουν χωρίς επαφή µε τη διδασκαλία; Δεν καταλαβαίνω.
Εσείς ειδικά, επειδή µας κάνετε την τιµή και µας ελέγχετε κοινοβουλευτικά -και πολύ σωστά κάνετε και βλέπετε ότι πάντοτε
απαντούµε, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα- άρα θεωρώ
ότι έχετε µια εξοικείωση µε την εκπαιδευτική διαδικασία, θα
έπρεπε να προσέχετε πολύ περισσότερο όταν εισηγείστε ή υπαινίσσεται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι εµείς στο Υπουργείο αντιµετωπίζουµε
και άµεσα και αποτελεσµατικά όλα τα ζητήµατα που προκύπτουν
και έχουµε ως στόχο να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα σχολεία
και να υπάρχει πλήρης αναπλήρωση των κενών που δηµιουργούνται.
Θα σας θυµίσω για άλλη µια φορά ότι στις τρεις σχολικές χρονιές κατά τη διάρκεια της θητείας µας έχουµε σπάσει κάθε ρεκόρ
προσλήψεων αναπληρωτών στα εκπαιδευτικά χρονικά, αλλά και
κάθε ρεκόρ διορισµών της τελευταίας δωδεκαετίας.
Τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµοι διορισµοί στην ειδική αγωγή,
κύριε συνάδελφε, το σχολικό έτος 2020-2021, οι πρώτοι στα χρονικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και δεκαέξι χιλιάδες εκατόν
ογδόντα τέσσερις συνολικά µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών την
τελευταία διετία, που ήταν οι πρώτοι που έγιναν την τελευταία
δωδεκαετία. Σαράντα τρεις χιλιάδες δέκα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών ειδικού βοηθητικού και επιστηµονικού προσωπικού, για να καλυφθούν τα κενά. Γιατί αναρωτηθήκατε γιατί γίνονται. Για να καλυφθούν τα κενά και να υπάρχει
απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών που έχουν αγωνία και ανησυχία.
Όπως σας είπα και πριν και θα σας το αναπτύξω και τώρα, η
διαδικασία της πλήρωσης των λειτουργικών κενών του συνόλου
των εκπαιδευτικών δοµών είναι µια σύνθετη και δυναµική διαδικασία. Συγκεντρώνονται τα κενά από τις αποκεντρωµένες αρµόδιες υπηρεσίες. Γίνεται η κατανοµή τους, σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες πιστώσεις των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ κυρίως,
αλλά και του τακτικού προϋπολογισµού για τη διενέργεια των
προσλήψεων.
Στις τοποθετήσεις των προσληφθέντων σηµειώνεται ότι κάθε
διεύθυνση εκπαίδευσης είναι αρµόδια να ιεαραρχεί τις ανάγκες
και να προσδιορίζει τους αριθµούς των κενών. Ήδη, από τις 268-2021 –σας το είπα στην πρωτολογία µου- πολύ πριν από την
έναρξη του σχολικού έτους είχαµε πραγµατοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των προσλήψεων και ήδη από τότε είχαµε καλύψει
το 85% των κενών που είχαν δηλωθεί από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μακρή.
Κύριε Αρσένη, καλή συνέχεια. Προς έκπληξή µου, δεν έχετε
άλλη ερώτηση.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 1970/20-12-2021 ερώτηση του κύκλου των αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ 2008».
Κύριε Κεγκέρογλου, καληµέρα. Έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, γνωστό το θέµα, γνωστή η αδικία -και προσωπικά τη γνωρίζετε- άγνωστο, όµως, πότε θα επιλυθεί. Παραµέ-
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νουν αδιόριστοι επιτυχόντες του διαγωνισµού του 2008, που
έχουν υψηλότερη βαθµολογία από άλλους εκπαιδευτικούς που
ήδη έχουν διοριστεί και καλώς έχουν διοριστεί.
Παρά την απάντησή σας, επανερχόµαστε, διότι υπάρχουν νέα
δεδοµένα τα οποία ανατρέπουν τα εµπόδια τα οποία υπήρχαν.
Αναφέροµαι στην απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας και στα συµπεράσµατά της, την υπ’ αριθµόν 1834
του 2020-2021.
Συγκεκριµένα, εγκρίθηκαν όλοι οι διορισµοί του άρθρου 73
του ν.4589/2019 ως νόµιµοι και συνταγµατικοί. Εποµένως, τουλάχιστον όσοι έχουν στους πίνακες επιτυχόντων του 2008 ίση και
ανώτερη βαθµολογία από τον τελευταίο διορισθέντα. Και στην
ουσία, εξοµοιώνονται πλήρως οι διορισµένοι µε τους αδιόριστους ως προς το δικαίωµα. Ως κριτήριο διορισµού αναφέρθηκε
στην ανωτέρω απόφαση η κατάταξη σε πίνακα επιτυχόντων
ΑΣΕΠ, στον οποίο οι εν λόγω αδιόριστοι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν και, µάλιστα, µε υψηλότερη βαθµολογία.
Δεν έγινε ο διορισµός βάσει δικαστικών αποφάσεων, όπως
έλεγε και ο νόµος στο σκεπτικό 16 της ανωτέρω απόφασης και
ούτε θα µπορούσε να γίνει, αλλά µε πρωτοβουλία του νοµοθέτη.
Νόµος έγινε, µε νόµο διορίστηκαν και όχι µε δικαστική απόφαση.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες
έχουν προσβληθεί και τις οποίες είχε επικαλεστεί το Υπουργείο
σε κάποια φάση, ανατρέπονται από την απόφαση της ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας και προφανώς θα γίνουν δεκτές
λόγω της κρίσης της ολοµέλειας οι προσφυγές που έχουν γίνει.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα τη δέσµευσή σας ότι θα εγκύψετε
στο πρόβληµα µε πνεύµα δικαιοσύνης και αντίληψη ειλικρινούς
διάθεσης για την επίλυση, για την αποκατάσταση των αδιόριστων
επιτυχόντων εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ που
έχουν παραληφθεί, για την αποκατάσταση της αδικίας, για την
αποκατάσταση της νοµιµότητας πλέον.
Καταθέτω στα Πρακτικά την απόφαση της ολοµέλειας του
Συµβουλίου Επικρατείας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κ. Ζέτα Μακρή.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω στον συνάδελφο ότι, όχι µόνο το
Υπουργείο µας, αλλά και η Κυβέρνηση πάντοτε συµµορφώνεται
µε τις δικαστικές αποφάσεις και σύµφωνα µε τις δικαστικές αποφάσεις, κατ’ εφαρµογή τους, εκδίδει και τις ανάλογες νοµικές
ρυθµίσεις. Πάντοτε. Όταν επιτρέπουν, άρα και εννοείται και όταν
απαγορεύουν. Γιατί δεν τις επικαλούµαστε µόνον όταν µας βολεύουν για την επίλυση ενός θέµατος.
Πολύ σωστά είπατε ότι είναι ένα θέµα το οποίο το γνωρίζω.
Μάλιστα, είχα ασκήσει και εγώ κοινοβουλευτικό έλεγχο όταν
ήµουν Βουλευτής και ενηµερώθηκα γι’ αυτό το πολυδιάστατο,
σύνθετο, αλλά κυρίως νοµικό θέµα.
Πιστεύω, κύριε συνάδελφε, ότι αν το αναπτύξουµε πλήρως
εδώ στη Βουλή, θα µετατρέψουµε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
σε νοµικό σεµινάριο. Γι’ αυτό, όπως και εσείς ευφυώς κάνατε στη
δική σας την ερώτηση, θα αποφύγω να πω πολλά νοµικά πράγµατα. Θα εκθέσω το ιστορικό της υπόθεσης όσο γίνεται πιο σύντοµα και τις νοµικές ενέργειες που είχαν σαν αποτέλεσµα να
εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις που περιόριζαν ή και υποχρέωναν τη διοίκηση σε ενέργειες.
Πέραν, λοιπόν, των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί µε βάση
τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του 2008, οι πίνακες του οποίου παρετείνοντο συνεχώς και διαδοχικά, µε απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, κατ’ εφαρµογή πάντα
δικαστικών αποφάσεων, διορίστηκαν τετρακόσιοι πενήντα επτά
-και όχι τετρακόσιοι είκοσι τρεις που λέτε στην ερώτηση, κύριε

6934

συνάδελφε- προσφεύγοντες που είχαν συµπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης. Διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις και σε
περίπτωση µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον είχε εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης του διορισµού τους.
Ποια ήταν η προϋπόθεση που έβαζε ο νόµος; Οι αποφάσεις
να είχαν εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.4589/2019,
δηλαδή µέχρι τις 29-1-2019 και αυτό περιλαµβάνεται στο άρθρο
73 του νόµου αυτού.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί που δικαιώθηκαν κλήθηκαν προς διορισµό βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ και µέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθµού
των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις
θέσεις που καλύφθηκαν µε τον διορισµό εκπαιδευτικών πέραν
της αναλογίας 60% - 40%, δηλαδή να µην διαταραχθεί η αναλογία που περιλαµβανόταν στην προκήρυξη. Το ξέρετε το θέµα, γι’
αυτό άλλωστε έχετε καταθέσει και την ερώτηση.
Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4589/
2019, µε την προτεινόµενη διάταξη επιτυγχάνεται η συµµόρφωση της διοίκησης σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησε τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµόν 527 του 2015 απόφαση
της ολοµέλειας του Σ.τ.Ε.. Το σύνολο των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών καλείται προς διορισµό µε βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που προκύπτει από τη συνολική
βαθµολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση του
ΑΣΕΠ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συµµόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και να εκκινήσουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Μακρή.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, οι αρχικοί διορισµοί έγιναν σε ευθεία εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων. Στη
συνέχεια, όµως, υπήρξαν νοµοθετικές πρωτοβουλίες που διεύρυναν αυτή τη συµµόρφωση νοµοθετικά, αλλά δηµιούργησαν το
µεγάλο πρόβληµα που σήµερα πρέπει να λύσουµε. Και είναι αποκατάσταση αδικίας, αποκατάσταση νοµιµότητας, η εφαρµογή
της απόφασης της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αυτή είναι η πλέον ανώτερη και τελευταία δικαστική απόφαση,
µε την οποία πρέπει να συµµορφωθούµε. Πρέπει να συµµορφωθούµε ως πολιτεία, πρέπει να συµµορφωθείτε ως Υπουργείο.
Αυτή είναι η ευρύτερη έννοια της συµµόρφωσης µε τις δικαστικές αποφάσεις.
Πλέον δεν υπάρχει εµπόδιο. Ούτε οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες ανατρέπονται από το σκεπτικό της Ολοµέλειας, ούτε κάποιο άλλο εµπόδιο υπάρχει.
Σας υπενθυµίζω ότι η πολιτεία έχει πάρει νοµοθετικές πρωτοβουλίες συµµόρφωσης και για τους επιτυχόντες του διαγωνισµού του 1994 που δεν είχαν προσληφθεί και από τον ν.3320/
2005 το διαγωνισµό του 1998 του ΑΣΕΠ που ήταν κάποιοι που
δεν είχαν προσληφθεί, ενώ είχαν προσληφθεί µε χαµηλότερες
βαθµολογίες. Σας υπενθυµίζω την νοµοθετική πρωτοβουλία
ν.4369/2016 που διορίστηκαν όλοι όσοι είχαν πετύχει σε αυτόν
τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Η πολιτεία, λοιπόν, έχει εξαντλήσει
διαχρονικά όλους τους πίνακες γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ
επιτυχόντων. Το έκανε και στην περίπτωση των δικαστικών υπαλλήλων και όλων των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ, του 1995 κ.λπ..
Εάν δείτε διαχρονικά, λοιπόν, αυτή η συµµόρφωση υπάρχει
και εξελίσσεται. Δυστυχώς, όµως, εξελίσσεται αργά, µετά από
χρόνια και αφού κατανοήσουν οι πάντες ότι τελικά είχαν άδικο
που έβαζαν προσκόµµατα σε κάτι δίκαιο και κάτι που εν πάση περιπτώσει, είναι και συνταγµατική επιταγή και είναι και αποκατάσταση νοµιµότητας, µε την ευρεία έννοια της συνταγµατικής
νοµιµότητας.
Εποµένως, µετά την απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από δεκάδες γνωµοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει το Υπουργείο επιτέλους να
αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία, να λύσει το θέµα, να αποκα-
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τασταθεί η αξιοπιστία των γραπτών διαγωνισµών που είναι ένα
ζητούµενο. Οι διαγωνισµοί, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, νοµίζω
ότι έχουν τη σηµασία τους να ολοκληρώνονται και ως προς τα
δικαιώµατα αυτών που συµµετέχουν και κυρίως, τα δικαιώµατα
αυτών που συµµετέχουν και επιτυγχάνουν και βρίσκονται σε βαθµολογική σειρά πάνω από αυτούς που ήδη έχουν διοριστεί.
Οι παραλείψεις της διοίκησης ή παραλείψεις ακόµα περισσότερο της πολιτείας γενικότερα δεν πρέπει να είναι κάτι που θα
το πληρώνουν οι συµµετέχοντες και οι επιτυχόντες του διαγωνισµού.
Θα ήθελα, λοιπόν, να το µελετήσετε περαιτέρω και να συµµορφωθούµε µε την ευρεία έννοια µε την απόφαση της τελευταίας
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο πως οι παραλείψεις της διοίκησης δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους πολίτες. Θα του εκθέσω, όµως, τους νοµικούς περιορισµούς για τους οποίους δεν
µπορεί να ικανοποιηθεί το αίτηµα αυτό, όπως και οι υπηρεσίες
άλλωστε µας έχουν αναφέρει και εγγράφως.
Όπως σας είπα και στην πρωτολογία, κύριε συνάδελφε, το
άρθρο 73 εφαρµόστηκε µόνο στους δικαιωθέντες µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008
και κατ’ εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων έχουν ήδη διοριστεί. Άρα άλλη εκκρεµότητα για τη διοίκηση δεν υφίσταται. Δεν
υπάρχει δικαστική απόφαση που να την υποχρεώνει σε συµµόρφωση.
Επιµένω σε αυτό και το εξηγώ και το επαναλαµβάνω και σας
κουράζω γιατί είναι περιοριστικός χαρακτήρα της διάταξης του
άρθρου 73, του ν.4589/2019. Δεν εναπόκειται, δηλαδή, στην ευχέρεια της διοίκησης να επεκτείνει την εφαρµογή σε άλλους επιτυχόντες πέραν των όσων σωρευτικά πληρούσαν τις προϋποθέσεις διορισµού όπως ορίζονται στο άρθρο 73, το οποίο, επαναλαµβάνω, εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή αποφάσεων του Σ.τ.Ε..
Στην παρατήρηση σας ότι πράγµατι υπήρξαν νοµοθετικές
πρωτοβουλίες και ρυθµίστηκαν ανάλογες περιπτώσεις εκπαιδευτικών ή άλλων δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και στην πρόσθετη
επισήµανση που κάνατε ότι ακόµη και ο Συνήγορος του Πολίτη
εξέδωσε τον Οκτώβρη του 2019 θετικό πόρισµα µετά από πενήντα τρεις αναφορές, σας διευκρινίζω ότι υπάρχει πρόσθετος
µεταγενέστερος του 2019 δικαστικός περιορισµός όπου το Σ.τ.Ε.
µε την απόφαση 1834/2021 της Ολοµέλειας έκρινε ότι µε τον διορισµό τετρακοσίων 457 επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008, βάσει του άρθρου 73 του ν.4580/2019, αυτών που δικαιώθηκαν µε δικαστικές
αποφάσεις, έκλεισε η εκκρεµότητα της διοίκησης, η οποία
έπρεπε να τακτοποιηθεί πολύ περισσότερο εν όψει και της θέσπισης του νέου συστήµατος διορισµού εκπαιδευτικών µε τον
ίδιο νόµο.
Άρα, λοιπόν, η διοίκηση, µε βάση την απόφαση που σας ανέφερα το σκεπτικό της, δεν µπορεί να κάνει δεκτά αιτήµατα επιτυχόντων του διαγωνισµού του 2008 δεν είχαν καταταγεί σε
πίνακες που δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ.
Ενδεικτικά, θα σας πω για τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Θα αναφέρω τις σκέψεις για να δείτε πώς οδηγήθηκαν τα δικαστήρια σε αυτή την έκδοση αποφάσεων. Το
σκεπτικό της απόφασης 1281/2020 αναφέρει: «Η αιτούσα δεν
υπέβαλε, όπως και η ίδια συνοµολογεί, αίτηση προς τη διοίκηση
και µάλιστα εντός εύλογου χρόνου από τη δηµοσίευση της
527/2015 απόφασης της Ολοµέλειας του Σ.τ.Ε.. Αυτή η παράλειψη της αιτούσας και η επικαλούµενη προσδοκία της για αυτεπάγγελτες ενέργειες της διοίκησης για τον διορισµό της δεν
δύναται να κριθούν εύλογες εν όψει του αναµενόµενου ενδιαφέροντος της αιτούσας, λαµβανοµένης υπ’ όψιν και της ευρείας
δηµοσιότητας που έλαβε η δηµοσίευση της ως άνω δικαστικής
απόφασης. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν γεννήθηκε η υποχρέωση της διοίκησης να
εξετάσει το αίτηµα της αιτούσας εκπαιδευτικού για τον αναδρο-
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µικό διορισµό της ή τον διορισµό της µε την ειδική ως άνω διάταξη που δεν αφορά στη δική της περίπτωση, εφόσον δεν έχει
δικαιωθεί για τον αιτούµενο διορισµό µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση και νοµίµως παραλήφθηκε ο διορισµός της στην εκπαίδευση µε τις προβαλλόµενες πράξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζονται στην αίτηση ακυρώσεως είναι αβάσιµα».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μακρή.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 2002/22-12-2021 ερώτηση
του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Αναγκαία η παράταση τουλάχιστον κατά τρεις µήνες της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των εργαζοµένων σε αναστολή στις
σεισµόπληκτες περιοχές του Νοµού Ηρακλείου».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, για τον λόγο ότι είµαι εισηγητής σε νοµοσχέδιο.
Η συµµόρφωση της διοίκησης µε δικαστικές αποφάσεις και µε
το δίκαιο έχει µία φράση: «ναι, συµµορφώνοµαι». Η µη συµµόρφωση έχει πολλές δικαιολογίες. Τώρα, αν στέκουν, είναι ένα
θέµα που κρίνουν και οι νοµικοί και οι πολίτες.
Έρχοµαι στο θέµα της ερώτησης. Είναι πολύ απλό. Ο σεισµός
έγινε τον Σεπτέµβρη. Έστω καθυστερηµένα το Υπουργείο έδωσε
τη δυνατότητα για αναστολή στους εργαζόµενους µε αποζηµίωση ειδικού σκοπού για τρεις µήνες, ενώ µέχρι τον Μάρτη τουλάχιστον είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή.
Επιπλέον, το πιο ουσιαστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν
ακόµα λειτουργήσει και ούτε προβλέπεται να λειτουργήσουν
µέσα στο άµεσο διάστηµα.
Το αίτηµα, λοιπόν, εποµένως που είχα υποβάλει αρχικά ήταν
για όλο το διάστηµα, που µπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η σεισµόπληκτη περιοχή, να ισχύει το µέτρο της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού. Οι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι εκτιµούν ότι
αυτό δεν πρόκειται να συµβεί στο επόµενο διάστηµα και ζητούν
πολύ µεγαλύτερο διάστηµα για την ένταξη.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε αν υπάρχει σκέψη από το
Υπουργείο να προχωρήσει στην επέκταση αυτού του θετικού µέτρου για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόµενους,
οι οποίοι δεν πρέπει, βεβαίως, να απολύονται από τη στιγµή που
είναι µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν πρέπει να πληρώσουν αυτοί το µάρµαρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης
Τσακλόγλου.
Κύριε Τσακλόγλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε στον κ. Κεγκέρογλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Κεγκέρογλου, προφανώς ζητήµατα που ανακύπτουν από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισµοί, στην καθηµερινότητα των πολιτών των θιγόµενων περιοχών
οφείλουµε να τα αντιµετωπίζουµε µε ευαισθησία και άµεση στήριξη στους πληγέντες.
Ο ισχυρός σεισµός στις 28 Σεπτεµβρίου του 2021 στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου του νοµού σας, του Νοµού
Ηρακλείου, πράγµατι επέφερε καταστροφές και είχε σηµαντικές
επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, που προσπαθήσαµε άµεσα να απαλύνουµε.
Επιτρέψτε µου να αναφέρω εν συντοµία κάποια από τα µέτρα
στήριξης που λάβαµε. Με την τροπολογία της 30-9-2021 χορηγήθηκε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ως πρώτη αρωγή για κτηριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών και νοµικών προσώπων που κυµαινόταν από 3.000 έως 14.000 ευρώ. Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για αποζηµίωση οικοσκευής που κυµαινόταν
από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιχειρήσεων και φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών έως 8.000 ευρώ. Αναστολή
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Σε ό,τι αφορά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε την απόφαση 108115, που
εκδόθηκε βάσει του άρθρου 201 του ν.4855/2021, προβλέφθηκε
ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ανεξαρτήτως κλάδου και
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε περιοχές που έπληξε σεισµός της 27ης Σεπτεµβρίου και υπέστησαν υλικές ζηµιές που τις
κατέστησαν ακατάλληλες για χρήση, µπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου και από την ηµεροµηνία εκδήλωσης του σεισµού και κατ’
ανώτατο όριο για διάστηµα τριών µηνών.
Οι ζηµίες βεβαιώνονται από το δελτίο επανελέγχου σύµφωνα
µε το οποίο το κτήριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή το δελτίο ταχείας αυτοψίας σύµφωνα µε το οποίο το κτήριο έχει κριθεί
µη κατοικήσιµο ή µε πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπου κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Οι
επιχειρήσεις που αξιοποιούν το εν λόγω µέτρο δεν µπορούν να
προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας για το χρονικό διάστηµα που θέτουν τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων τους σε αναστολή. Οι εργαζόµενοι των οποίων η σύµβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή
είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης των 534 ευρώ
που ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου προηγουµένως µηνιαίως. Η ανωτέρω έκτακτη οικονοµική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς το δηµόσιο. Αυτά είναι τα µέτρα τα οποία πήραµε.
Τώρα, αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, µε βάση τα στοιχεία που
έλαβα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, ο
αριθµός των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των ανωτέρω µέτρων ήταν τριάντα τέσσερις και η χρήση αυτή αφορούσε ενενήντα εργαζόµενους. Όµως, από τους τριάντα τέσσερις εργοδότες µόνο οι έντεκα έκαναν χρήση και για τους τρεις µήνες. Τον
Δεκέµβριο στα µέτρα στήριξης είχαν αποµείνει µόλις έντεκα επιχειρήσεις και είκοσι επτά εργαζόµενοι. Φαίνεται, δηλαδή, ότι το
πρόβληµα βαίνει ταχέως µειούµενο και εν πολλοίς έχει αποκατασταθεί. Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι η καθηµερινότητα
επανέρχεται στην κανονικότητα, όµως, πράγµατι, υπάρχουν
ακόµα λίγες επιχειρήσεις και εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα.
Τα µέτρα στήριξης για συµβάσεις αναστολής είναι έκτακτα και
προφανώς δεν µπορεί να παρατείνονται διαρκώς. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούµε το θέµα και δεν αποκλείουµε πρόσθετες παρεµβάσεις αν και όταν χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς είστε µακριά από την πραγµατικότητα, παρ’ όλο
που η Γενική Γραµµατέας επισκέφθηκε την περιοχή, πήγε σε
κλειστή σύσκεψη, δεν πήγε να δει ότι είναι νεκρωµένα τα πάντα.
Δεν υπάρχει καµµία πρόοδος στην αποκατάσταση ούτε την κτηριακή και την οικιστική ούτε στην οικονοµική και κοινωνική.
Το σύνολο των επιχειρήσεων είναι από την ευρύτερη περιοχή.
Ειδικά όµως στον Δήµο Μινώα Πεδιάδας και στο Αρκαλοχώρι δεν
υπάρχει καµµία πρόοδος. Σας το λέω γιατί είµαι κάθε µέρα εκεί
και κάθε Σαββατοκύριακο και δεν είναι ανάγκη τώρα να µας κοροϊδεύουν οι υπηρεσίες ή όποιος άλλος έγραψε το ενηµερωτικό
προς εσάς, όποιος το έγραψε. Είµαι κάθε µέρα εκεί. Δεν γίνεται
αυτό το πράγµα. Λοιπόν, είκοσι επτά άνθρωποι; Είκοσι επτά. Δεν
είναι µηδέν. Είναι είκοσι επτά άνθρωποι, γιατί είναι είκοσι επτά
οικογένειες, γιατί είναι παιδιά είκοσι επτά οικογενειών.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ, για όσο διάστηµα τουλάχιστον η κατάσταση είναι έκτακτης ανάγκης, όσες επιχειρήσεις
είναι. Μία; Πέντε οικογένειες; Τρεις; Δέκα; Λέτε «καµµιά». Δεν
είναι αυτό το πράγµα σωστό. Ανοίξτε τουλάχιστον για το εξάµηνο σε πρώτη φάση και µακάρι να είναι η εξέλιξη τέτοια, που
να µη χρειάζεται να έχουµε µέτρα στήριξης. Ποιος το θέλει; Δουλειά θέλουν οι άνθρωποι. Τα 534 ευρώ εξάλλου δεν αρκούν. Ιδιαίτερα άµα έχουν παιδιά στα σχολεία και τέτοια και µε την
επιβάρυνση που έχουµε στην περιοχή και µε την ακρίβεια και µε
το ένα και µε το άλλο, δεν αρκούν. Αλλά τουλάχιστον, όσο διά-
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στηµα είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε το και µακάρι να µην αξιοποιηθεί από καµµιά οικογένεια, να έχετε και
εσείς δηµοσιονοµική εξοικονόµηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Τσακλόγλου, ορίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κι
εγώ θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Κεγκέρογλου.
Τα δεδοµένα τα οποία παρέθεσα προέρχονται από τα δεδοµένα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. Νοµίζω δεν επιδέχονται αµφισβήτηση. Κατά πάσα πιθανότητα ακόµη και τα
είκοσι επτά άτοµα τα οποία ανέφερα προς το τέλος του προηγούµενου έτους είναι πολύ λιγότερα σήµερα. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούµε το ζήτηµα και σας διαβεβαιώνω ότι, αν
χρειαστεί, θα παρέµβουµε.
Δεν θα ήθελα να καταναλώνω τον χρόνο του Σώµατος άσκοπα.
Βλέπω και τον κ. Συντυχάκη που περιµένει, οπότε ας προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Προχωρούµε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 387/7-22022 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή εργαζοµένου διανοµέα στην εταιρεία «WOLT».».
Καληµέρα σας, κύριε Συντυχάκη, έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καληµέρα και ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εργοδοσία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
διανοµών µε την επωνυµία «WOLT» προχώρησε σε µία παράνοµη
και εκδικητική απόλυση εργαζοµένου στο Ηράκλειο της Κρήτης,
συνδικαλιστή και αντιπροέδρου του διοικητικού συµβουλίου του
συνδικάτου εργαζοµένων στον επισιτισµό-τουρισµό. Ποιος είναι
ο λόγος; Επειδή καλούσε τους συναδέλφους του να µην κάνουν
διανοµές τις µέρες της χιονόπτωσης, του παγετού. Δηλαδή
αυτός ο εργαζόµενος συνδικαλιστής έπραξε το καθήκον του, το
συνδικαλιστικό δικαίωµα για να προστατεύσει τους συναδέλφους του.
Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια µιας επίθεσης που έχει
εξαπολύσει η επιχείρηση στους εργαζόµενους µε το καθεστώς
εργασίας του freelancer, σύµφωνα µε το οποίο οι εργαζόµενοι
δεν ξέρουν πόσες παραγγελίες θα λάβουν, εποµένως δεν µπορούν να υπολογίσουν το εισόδηµα που θα έχουν και ταυτόχρονα
είναι εκτεθειµένοι σε κάθε επαγγελµατικό κίνδυνο, τη στιγµή που
δουλεύουν καθηµερινά σε αντίξοες συνθήκες, οι οποίες βέβαια
επιτείνονται και λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων.
Η Κυβέρνηση, κατά την άποψή µας, έχει τεράστιες ευθύνες,
διότι για δύο µέρες έντονου χιονιά είχε αφήσει έκθετους τους
εργαζόµενους να δουλεύουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η
απόφαση που είχε πάρει κατόπιν εορτής για κήρυξη αργίας στις
υπηρεσίες διανοµής στην ουσία έµεινε στα χαρτιά. Δεν διασφαλίστηκε η τήρησή της από τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες διανοµής όσο και από πολλές άλλες επιχειρήσεις εστίασης. Ποιος
δίνει, λοιπόν, το δικαίωµα να ξεσαλώνει η εργοδοσία, αν όχι η
ίδια η Κυβέρνηση, επεκτείνοντας αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων µε δεκάδες αντεργατικές ρυθµίσεις;
Αποκορύφωµα µάλιστα ο νόµος Χατζηδάκη, που γενικεύει το
απαράδεκτο καθεστώς εργασίας στον χώρο διανοµής, δουλειά
µε µπλοκάκι, µέσω δουλεµπορικών γραφείων, freelancer και
ούτω καθεξής. Και είναι το σινιάλο για να χτυπηθούν τα συνδικάτα, για να µην υπάρχει κανένα εµπόδιο στον εργασιακό µεσαίωνα που οι µεγαλοεργοδότες θέλουν να επιβάλουν.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επείγουσες
ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο, ώστε να
ανακληθεί αµέσως η παράνοµη και εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή εργαζόµενου και να σταµατήσει κάθε προσπάθεια τρο-
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µοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.
Δεύτερον, τι µέτρα θα πάρετε, έτσι ώστε άµεσα να διενεργηθούν έλεγχοι µε ευθύνη του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ σχετικά
µε την τήρηση, µε ευθύνη της εργοδοσίας, όλων των απαραίτητων µέτρων ατοµικής προστασίας και ασφάλειας των διανοµέων,
ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά µε επίδοµα ανθυγιεινής
εργασίας και να απαγορεύεται βέβαια στους εργοδότες να απασχολήσουν διανοµείς µε µηχανάκι σε ακραίες καιρικές συνθήκες,
χωρίς να χαθούν ηµεροµίσθια και χωρίς να αντικατασταθούν µε
ηµέρες τακτικής άδειας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Συντυχάκη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Ορίστε, κύριε Τσακλόγλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Συντυχάκη, κατ’ αρχάς θα µου επιτρέψετε να
παρατηρήσω ότι η πραγµατικότητα αναφορικά µε τον νόµο Χατζηδάκη που περιγράψατε είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά
τα οποία είπατε και θα σας εξηγήσω το γιατί.
Κατ’ αρχάς, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η απασχόληση µέσω
πλατφόρµας είναι ένα πρόσφατο είδος εργασίας, που έχει δηµιουργήσει ένα καινούργιο και σύνθετο πλέγµα σχέσεων ανάµεσα
σε εργοδότες και εργαζόµενους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα
κράτη-µέλη προσπαθούν να θεσµοθετήσουν καινούργιες πολιτικές για την προστασία της εργασίας, που να ανταποκρίνονται
στις συνθήκες που έχουν διαµορφώσει οι νέες τεχνολογίες. Είµαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ρυθµίσαµε νοµοθετικά τη νέα εργασιακή πραγµατικότητα η οποία
δηµιουργήθηκε λόγω της ανάπτυξης της απασχόλησης µέσα
από τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες. Μάλιστα αυτή η νοµοθετική
ρύθµιση έγινε µε διεύρυνση των δικαιωµάτων υπέρ των εργαζοµένων και χωρίς καµµία απολύτως υποχώρηση σε ήδη κατοχυρωµένα εργασιακά δικαιώµατα.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 69 του ν.4808/21 -ο νόµος Χατζηδάκη στον οποίο αναφερθήκατε προηγουµένως- για να τεκµαίρεται ότι κάποιος απασχολείται µε σύµβαση ανεξάρτητων
υπηρεσιών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά -το τονίζω αυτό- τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: Να µπορεί να αναθέτει το έργο που
έχει αναλάβει σε υπεργολάβους ή τρίτους, δηλαδή να µην είναι
απαραίτητη η προσωπική παροχή του έργου, να µπορεί να αρνείται να πραγµατοποιήσει έργο που θα του ζητήσει η πλατφόρµα, να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών
του προσαρµόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες, να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες και σε ανταγωνιστική πλατφόρµα.
Αν δεν ισχύουν και τα τέσσερα αυτά κριτήρια, δεν ισχύει το
τεκµήριο υπέρ των ανεξάρτητων υπηρεσιών. Εποµένως οι απασχολούµενοι, όταν δεν πληρούνται και τα τέσσερα αυτά κριτήρια, µπορούν πολύ ευκολότερα πλέον να ζητήσουν να αναγνωριστεί ότι συνδέονται µε την πλατφόρµα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.
Επιπλέον, µε τον ίδιο νόµο, ακόµη και οι εργαζόµενοι υπό καθεστώς ανεξάρτητων υπηρεσιών αποκτούν για πρώτη φορά µια
σειρά δικαιωµάτων, τα τρία σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι,
πρώτον, να συστήνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να προσέρχονται σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις και να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις, δεύτερον, να απεργούν και, τρίτον, να απαιτούν από τις πλατφόρµες µε τις οποίες συνεργάζονται την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την κάλυψη δαπανών
που σχετίζονται µε την παροχή του έργου τους, όπως καύσιµα,
προστατευτικό κράνος, έξοδα για συντήρηση της µηχανής κ.ο.κ..
Σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα της ερώτησής σας, το
ΣΕΠΕ κινήθηκε άµεσα. Συγκεκριµένα, ακριβώς την ίδια µέρα που
καταθέσατε την ερώτησή σας, στις 31 Ιανουαρίου, η Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για άµεση παροχή πληροφοριών σχετικά µε την υπόθεση,
για να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ώστε να
οριστεί εργατική διαφορά.
Στη συνέχεια, και συγκεκριµένα την Πέµπτη 3 Ιανουαρίου,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Επιθεώρησης
Εργασίας Ηρακλείου µε τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου,
τον Πρόεδρο του Σωµατείου Επισιτισµού και Τουρισµού του
Νοµού Ηρακλείου και τον συγκεκριµένο διανοµέα στον οποίο
αναφέρεται η ερώτησή σας.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχα από την Επιθεώρηση Εργασίας, η σύµβαση εργασίας του εν λόγω εργαζοµένου είναι
σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω.
Όµως, όπως µας ενηµέρωσε το ΣΕΠΕ, ο διανοµέας έχει ήδη
προσφύγει διά µέσου της οµοσπονδίας του στον ΟΜΕΔ, ισχυριζόµενος ότι η σύµβασή του ήταν ουσιαστικά υποκρυπτόµενη
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Και αυτό το έκανε ακριβώς
αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του ν.4808/2021, του νόµου
Χατζηδάκη, τον οποίο περιγράψατε µε τα µελανότερα χρώµατα.
Προφανώς, αναλόγως της έκβασης της προσφυγής, το ΣΕΠΕ
επιφυλάσσεται για τυχόν διενέργεια εργατικής διαφοράς. Επιπλέον, την προηγούµενη Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου έγινε η ανάδειξη του συµφιλιωτή από τον Οργανισµό Μεσολάβησης και
Διαιτησίας, τον ΟΜΕΔ, ο οποίος έγινε αποδεκτός και από τα δύο
µέρη, δηλαδή την οµοσπονδία και την εταιρεία, σύµφωνα µε την
ενηµέρωση που είχαµε.
Ήδη χθες, στις 10 Φεβρουαρίου, ο συµφιλιωτής του ΟΜΕΔ
απέστειλε πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη των δύο µερών, η οποία
έχει προγραµµατιστεί για τη Δευτέρα που µας έρχεται.
Σταµατάω εδώ. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όπως θέλετε, κύριε
Τσακλόγλου.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ο νόµος Χατζηδάκη, αυτό το
αντεργατικό έκτρωµα, δεν µπορεί να µεταφράζεται ως φιλεργατικό. Κατά συνέπεια, η Κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει το ψάρι
κρέας για έναν νόµο που πραγµατικά τσακίζει εργασιακά δικαιώµατα. Και το λέω διότι αυτός ο νόµος Χατζηδάκη δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απασχολεί εργαζόµενους µε συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών έργου, δηλαδή συµβάσεις έργου, αποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο τον εκτρωµατικό χαρακτήρα και την απάτη του Υπουργείου ότι δήθεν θα
έλυνε το πρόβληµα του διανοµέα.
Το ξεσάλωµα της εργοδοσίας, λοιπόν, το επιτρέπει η Κυβέρνηση µε αυτά τα νοµοθετήµατα και πριν ακόµα στεγνώσει αυτό
το µελάνι του εργατικού τερατουργήµατος, έτρεξαν οι µεγάλες
επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τις διατάξεις του.
Ποιος δεν θυµάται την «EFOOD», αντίστοιχη εταιρεία, που µε
ένα γραπτό µήνυµα και µε την απειλή της απόλυσης η εργοδοσία
µετέτρεψε τους διανοµείς σε συνεργάτες freelancer, ενώ στην
ουσία είναι µισθωτοί άνθρωποι, τσακίζοντας ακόµα περισσότερο
µισθούς, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, ωράριο, µέτρα
προστασίας; Τα εκβιαστικά, όµως, τελεσίγραφα της «EFOOD»
όχι απλά έπεσαν στο κενό, αλλά, κάτω από το βάρος των δυναµικών κινητοποιήσεων που ανακοίνωσαν οι εργαζόµενοι, ανακοινώθηκε ότι οι συµβάσεις των δύο χιλιάδων δεκαέξι εργαζοµένων
µετατρέπονται από ορισµένου χρόνου σε αορίστου.
Για να δούµε, λοιπόν, την απάντηση της «WOLT» στις καταγγελίες των συνδικάτων για την απόλυση του εργαζόµενου και τι
υπονοεί όταν αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ο εργαζόµενος
που απολύθηκε δεν υπήρξε ποτέ -λέει- εργαζόµενος στη «WOLT»
-θα µας τρελάνουν, δηλαδή- και, άρα, δεν τίθεται ζήτηµα απόλυσής του, διότι συνεργάστηκε µε την πλατφόρµα ως ελεύθερος
επαγγελµατίας. Αυτό µάς λέτε τώρα και εσείς. Δηλαδή, βγάζετε
λάδι την επιχείρηση, την εταιρεία.
Τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ; Αυτό δεν είναι απόλυση, δηλαδή;
Απλά µε τις πλάτες της Κυβέρνησης βάφτισαν την απόλυση ως
ολοκλήρωση της συνεργασίας για λόγους επιχειρησιακούς. Αυτά
λέει µέσα η ανακοίνωση.
Δηλαδή, εκτός από αδίστακτοι, είναι και ψεύτες, αν και αυτά
πάνε πολλές φορές µαζί, κύριε Υπουργέ. Διότι στην επιχείρηση
δεν υπάρχουν πλέον υπάλληλοι µε σύµβαση, εκτός αν το θεω-
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ρείτε εσείς θετικό αυτό. Είναι εξωτερικοί συνεργάτες, αυτό που
µας λέτε, δηλαδή µε µπλοκάκι. Μιλάµε, δηλαδή, για συνθήκες
εργασιακής ζούγκλας, ειδικά στον συγκεκριµένο κλάδο των ψηφιακών πλατφορµών.
Τέτοιου είδους εργασιακή σχέση απαλλάσσει την εργοδοσία
από ασφαλιστικές εισφορές -έτσι δεν είναι;-, από δώρα, επιδόµατα, δουλειά χωρίς ωράριο και µέρες ανάπαυσης, χωρίς συγκεκριµένο µισθό, αφού η πληρωµή γίνεται πλέον µε το κοµµάτι,
χωρίς ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για την
προστασία τους σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικού ατυχήµατος, αφού η ευθύνη για τα µέσα προστασίας µεταφέρεται από
την εργοδοσία στον freelancer. Το κυνήγι των κοµµατιών προς
παράδοση, µπας και εξασφαλιστεί στοιχειώδες εισόδηµα, οδηγεί
στην πραγµατικότητα τους διανοµείς σε ατέλειωτες ώρες δουλειάς πάνω στο τιµόνι, παίζοντας -ελεύθερα πάντα- τη ζωή τους
κορώνα-γράµµατα.
Βέβαια, ο νόµος Χατζηδάκη πατάει στο αντεργατικό πλαίσιο
προηγούµενων κυβερνήσεων -έτσι, δεν είστε µόνο εσείς, είναι
όλοι οι προηγούµενοι, άλλωστε το κράτος έχει συνέχεια- και στο
οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην καρδιά της
στρατηγικής όλων υπάρχει η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Και
αυτό φυσικά θέλει και ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων.
Σήµερα στον κλάδο του τουρισµού, του επισιτισµού-τουρισµού, υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, πάνω από δεκατέσσερις διαφορετικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, µερική απασχόληση,
εποχιακή, εξτρατζήδες, µαθητεία και ούτω καθεξής. Και αυτά έρχονται να διευκολύνουν την ένταση της εκµετάλλευσης, δηλαδή
την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και ουσιαστικά την
απαλλάσσουν την εργοδοσία ακόµα και από στοιχειώδεις τυπικές υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόµενους.
Άλλωστε, τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2021 νοµίζω είναι
κόλαφος. Σε κάθε εκατό προσλήψεις αντιστοιχούν και ενενήντα
τέσσερις απολύσεις. Έτσι δεν είναι; Στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ»
είναι. Οι µισές προσλήψεις για το 2021 ήταν µερικής απασχόλησης, όταν το 2011 ήταν 19%. Το 2019 είχε φτάσει αισίως στο
29%, δηλαδή πάνω από το 50% αύξηση µε ανυπαρξία συλλογικών συµβάσεων εργασίας και µισθούς σε εξευτελιστικά επίπεδα.
Πάνω, λοιπόν, σε αυτή τη δουλειά και ζωή µε λάστιχο στηρίζονται τα ρεκόρ κερδοφορίας αυτής της βαριάς βιοµηχανίας
στον χώρο του τουρισµού της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Εδώ και τώρα, λοιπόν, κατά την άποψή µας, πρέπει να γίνει
ανάκληση. Είναι θέµα πολιτικής παρέµβασης της Κυβέρνησης,
του Υπουργείου. Πρέπει να πάρετε θέση. Δεν µπορείτε να λέτε
ότι η αγορά εργασίας τα λύνει όλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στον
καπιταλισµό, βέβαια, έτσι είναι και αυτή είναι η βαρβαρότητα. Και
αποκαλύπτεστε όσο δεν παίρνετε θέση για το ζήτηµα αυτό της
απόλυσης του εργαζοµένου.
Εδώ και τώρα, λοιπόν, πρέπει να γίνει ανάκληση αυτής της εκδικητικής απόλυσης και να διασφαλιστούν όλα τα ασφαλιστικά
δικαιώµατα, µέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων
που είναι στο τιµόνι για το µεροκάµατο.
Και σε κάθε περίπτωση οι εργαζόµενοι στη «WOLT» δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτα. Να ακολουθήσουν το παράδειγµα του νικηφόρου αγώνα των συναδέλφων τους στην «EFOOD», οι οποίοι
τώρα δίνουν τη µάχη -προσέξτε το αυτό γιατί θα σας απασχολήσει κάποια στιγµή- για να µην περάσει η διαδικασία αξιολόγησής
τους από την εργοδοσία για να µετακυλήσουν τις εγκληµατικές
ευθύνες τους στους εργαζόµενους, για να εντατικοποιείται η
δουλειά και να το βρίσκουν, αν χρειαστεί, ως άλλοθι για απολύσεις. Να ακολουθήσει το παράδειγµα των εργαζοµένων στη
«ΛΑΡΚΟ» που δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραµείνουν
στις δουλειές τους, όπως και των εργαζοµένων στην «COSCO».
Η νίκη, όµως, θα είναι δική τους, κύριε Υπουργέ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρετε θέση και να ανακληθεί αυτή η κατάπτυστη απόφαση της απόλυσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Συντυχάκη.
Ορίστε, κύριε Τσακλόγλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αξιότιµε και αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, αντίθετα µε όσα αναφέρατε στη δευτερολογία σας, η απάντησή µου κατά τη διάρκεια
της πρωτοβουλίας ήταν πολύ συγκεκριµένη.
Να ξεκινήσω πρώτα από τα γενικά ότι ήµουν σαφής στην πρωτολογία µου για το πότε µια σύµβαση είναι εργασίας ή έργου,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη νοµοθεσία πατάει και ο συγκεκριµένος εργαζόµενος για να προσφύγει στον ΟΜΕΔ και να πει ότι εδώ είναι υποκρυπτόµενη σύµβαση
εργασίας και όχι σύµβαση έργου. Διαφορετικά δεν θα µπορούσε
να τα κάνει.
Από τα στοιχεία που παρουσίασα, προκύπτει ότι το ΣΕΠΕ κινήθηκε ταχύτατα. Την ίδια ηµέρα που καταθέσατε την επίκαιρη
ερώτηση -η δική σας ήταν πραγµατικά επίκαιρη ερώτηση- η Επιθεώρηση Εργασίας του Ηρακλείου κάλεσε το εργατικό κέντρο
της πόλης για να ενηµερωθεί για την υπόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγµατα εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Δεν έχει
υπάρξει καµµία καθυστέρηση και αναµένουµε να διαπιστωθεί αν
υπήρχε παραβίαση του νόµου περί απολύσεων και περί συνδικαλισµού. Το ζήτηµα αυτό είναι αντικείµενο της Επιθεώρησης Εργασίας µόνο εφόσον αναφερόµαστε σε διανοµείς µε εξαρτηµένη
σχέση εργασίας. Διαφορετικά πρόκειται για διαφορά που επιλύεται χωρίς την παρέµβαση της Επιθεώρησης Εργασίας.
Επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 71 του ν.4808/2021 οι ψηφιακές πλατφόρµες έχουν
έναντι των διανοµέων παρόχων υπηρεσιών, που είναι φυσικά
πρόσωπα και συνδέονται µαζί τους µε συµβάσεις ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή έργου, τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής
και ασφάλειας που θα είχαν αν συνδέονταν µαζί τους µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. Και αυτό έχει σχέση µε την ερώτησή
σας.
Βάσει της ενηµέρωσης που είχαµε από το ΣΕΠΕ µέχρι και σήµερα δεν έχουν περιέλθει στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Ηρακλείου άλλες προφορικές ή έγγραφες καταγγελίες
για την εν λόγω πλατφόρµα. Σε σχέση µε τα θέµατα ελέγχων της
συγκεκριµένης επιχείρησης η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών
του ΣΕΠΕ στις 22 Σεπτεµβρίου του 2021 διενήργησε γενικό
έλεγχο στα κεντρικά γραφεία της «WOLT» στην Αθήνα. Από τον
έλεγχο διαπίστωσε ότι όλοι οι εργαζόµενοι σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον χώρο -τριάντα έξι άτοµα- συµπεριλαµβάνονταν στον πίνακα εργασίας του προσωπικού. Ζητήθηκαν και
ελέγχθηκαν χωρίς να βρεθούν παρατυπίες τα ακόλουθα: εκκαθαριστικά σηµειώµατα µηνός Αυγούστου µε τα παραστατικά τράπεζας, οι ατοµικές συµβάσεις των εργαζοµένων και οι συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών των διανοµέων τους, το καταστατικό και ο
κανονισµός εργασίας, ενώ επίσης έγινε και έλεγχος σε εργαζόµενους για θέµατα COVID-19.
Συνολικά για τα έτη 2020 και 2021 -όχι µόνο για τη «WOLT»πραγµατοποιήθηκαν πανελλαδικά δύο χιλιάδες εκατόν δέκα
έλεγχοι περί µη χορήγησης των αναγκαίων µέσων ατοµικής προστασίας σε διανοµείς, σε συνέχεια των οποίων επιβλήθηκαν
τριάντα µία διοικητικές κυρώσεις, πρόστιµα δηλαδή, και υποβλήθηκαν δύο µηνύσεις για διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναφορικά µε τη χρονική περίοδο της επικράτησης των
ακραίων καιρικών φαινοµένων, στην οποία αναφερθήκατε και
εσείς στην ερώτησή σας, δηλαδή της χιονόπτωσης και του παγετού, κατά το χρονικό διάστηµα από 24 έως 28 Ιανουαρίου ειδικά στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης οι περιφερειακές
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ανταποκρίθηκαν στις υποβληθείσες καταγγελίες µεµονωµένων περιστατικών διανοµής µε δίκυκλο εν µέσω
της κακοκαιρίας. Στις εν λόγω περιπτώσεις οι εργασίες διανοµής
µε δίκυκλο που δεν είχαν ήδη ανασταλεί, διακόπηκαν άµεσα από
τους επιθεωρητές και έγιναν οι δέουσες συστάσεις και υποδείξεις στους εργοδότες για συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις
τους για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των διανοµέων.
Οι οδηγίες αυτές αποτυπώθηκαν µε σαφέστατο τρόπο στην
ανακοίνωση τύπου της 24ης Ιανουαρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -είναι η πρώτη µέρα του χιονιά
αυτή- µε τίτλο: «Νέα ανακοίνωση για την κακοκαιρία - Υπενθύµιση για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων» και στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας, που δηµοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ µε αριθµό
201 της 26ης-1-2022 και 207 της 27ης-1-2022 για τις Περιφέρειες
Αττικής και Κρήτης περί αναστολής της παροχής υπηρεσιών διανοµής τροφίµων σε καταναλωτές και ταχυδροµικών υπηρεσιών,
δηλαδή κούριερ, µε δίκυκλα οχήµατα.
Σχετικά µε το θέµα που θίγετε για την ένταξη των διανοµέων
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, στη συγκεκριµένη επιτροπή δεν είχε υποβληθεί κανένα αίτηµα σχετικό µε τον συγκεκριµένο κλάδο, οπότε εκ των πραγµάτων δεν εξετάστηκε κάτι
τέτοιο.
Ολοκληρώνοντας τη δευτερολογία µου, θα ήθελα να πω ότι οι
νέες τεχνολογίες µπορεί να αλλάζουν κάποιες παραδοσιακές
σχέσεις εργασίας, προσφέρουν όµως ευκαιρίες απασχόλησης
σε ένα κοµµάτι του εργατικού δυναµικού που διαφορετικά πιθανότατα να ήταν αποκλεισµένο. Η οικονοµία των πλατφορµών µάς
απασχολεί και θα µας απασχολήσει και στα επόµενα χρόνια,
καθώς είναι µία υπό διαµόρφωση αγορά, που τώρα ρυθµίζεται
παγκοσµίως. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι µε τον ν.4808/2021
έχουµε κάνει ένα πολύ σηµαντικό πρώτο βήµα, αλλά εδώ θα συµφωνήσω και µαζί σας ότι δεν είναι αναγκαστικά και το τελευταίο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε. Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 10.29’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 14
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

