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Αθήνα, σήµερα στις 31 Μαΐου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.18’, 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
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη: «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και
αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές
επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
26 Μαΐου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση
ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τις δύο τροπολογίες θα
προσέλθουν οι αρµόδιοι Υπουργοί να τις παρουσιάσουν και να
τις υποστηρίξουν από τις 11.30’ µέχρι τις 16.30’. Θα έρθει ο κ.
Πέτσας, ο κ. Βεσυρόπουλος, ο κ. Συρίγος και η κ. Γκάγκα. Επί
της εισήγησης αυτής δεν νοµίζω ότι υπάρχει αντίρρηση.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν προχωρήσουµε επί του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω
µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Εξωτερικών,
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών κατέθεσαν
στις 30-5-2022 σχέδιο νόµου: «Σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταµοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναµικό του δηµοσίου τοµέα».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ξεκινάµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µε τον γενικό εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας Βουλευτή, κ. Ιωάννη - Μιχαήλ Λοβέρδο.

Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
πολύ κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να µιλήσω στην εισήγησή µου χωρίς χειρόγραφο, όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει η παραµικρή, η παραµικρή, επαναλαµβάνω, διαφωνία επί της ουσίας για τα άρθρα
1 µέχρι 14 που αφορούν την ψηφιοποίηση των δικογράφων και
των κλήσεων που αποστέλλονται στους πολίτες µε ψηφιακό
τρόπο και όχι πλέον µε την επίδοση από αστυφύλακες. Είναι ένα
θέµα και µια πάγια απαίτηση και δικαίως των Ελλήνων αστυνοµικών, οι οποίοι επί χρόνια είχαν µετατραπεί σε ταχυδρόµους όπως
τους αποκάλεσε ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος. Δυστυχώς δεν
ήταν ταχυδρόµοι. Ήταν κλητήρες ενός συστήµατος το οποίο δεν
θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Έλληνα
αστυνοµικού. Ο Έλληνας αστυνοµικός είναι για να επιτελεί τα
αστυνοµικά του καθήκοντα. Και µε τον τρόπο αυτό επιτέλους και
µετά από χρόνια και χάρις την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέσω
της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών σε όλο το ελληνικό δηµόσιο
χάρις σε αυτήν εδώ την Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας, µπορούµε αυτό να
το κάνουµε πραγµατικότητα.
Ο κύριος όγκος του νοµοσχεδίου αυτού είναι αυτός. Στα
άρθρα 1 έως 14 έχουµε να κάνουµε µε το πώς θα γίνει αυτό
πραγµατικότητα για να µειωθούν τα χρήµατα τα οποία διατίθενται -είναι πολύ µεγάλη η δαπάνη µε τον µέχρι τώρα τρόπο- για
να απελευθερωθούν οι αστυνοµικοί οι οποίοι σήµερα υπηρετούν.
Μου έλεγε κάποιος αστυνοµικός από το Αστυνοµικό Τµήµα
Ακροπόλεως για παράδειγµα ότι εκεί είχαν δύο αστυνοµικούς για
την επίδοση δικογράφων και πολλές φορές χρειαζόντουσαν και
παραπάνω. Και µιλάµε για ένα αστυνοµικό τµήµα όπως το Αστυνοµικό Τµήµα Ακροπόλεως που έχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα σε ό,τι αφορά την εγκληµατικότητα. Είναι αυτό και της
Οµόνοιας στο κέντρο της Αθήνας.
Και αντί να ασχολείται ο αστυνοµικός µε το πώς να προστατεύει
τον πολίτη και τις περιουσίες του, ασχολείται µε το πώς θα πηγαίνει το δικόγραφο σε κάποιο σπίτι. Πολλές φορές δεν υπήρχε κανείς εκεί και αναγκαζόταν να το θυροκολλεί, το οποίο είναι και
άσχηµο αν θέλετε και για τη γειτονιά. Εκτίθεσαι, εκτίθενται τα προσωπικά σου δεδοµένα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Τώρα
µε τον τρόπο που αλλάζει όχι µόνο απελευθερώνονται οι αστυνοµικοί, αλλά γίνεται εφικτό να είναι πιο άµεση και πιο προσωπική η
επαφή. Αντί να γίνεται θυροκόλληση, θα γίνεται µε sms και µε email.
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Σε αυτό δεν νοµίζω πως υπάρχουν αντιρρήσεις. Και στις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής δεν υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις. Υπήρχαν κάποιες αµφιβολίες για το αν θα φτάνει τελικά το
µήνυµα ή όχι, το οποίο θα λυθεί τεχνικά και υπάρχουν τρόποι για
να λυθεί. Και θα φτάνει πολύ καλύτερα από τη θυροκόλληση που
γινόταν µέχρι τώρα. Αυτή είναι η άποψη µας και αυτή την άποψη
νοµίζω την αποδεχόµαστε όλοι. Αυτό είναι ο κύριος όγκος του
νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε σήµερα και το οποίο ελπίζω να
ψηφιστεί µε ευρεία πλειοψηφία σήµερα το απόγευµα.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες διατάξεις. Περίπου τριάντα τρία
άρθρα έχει το νοµοσχέδιο. Τα υπόλοιπα δεκαεννέα αφορούν
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σε αυτές τις διατάξεις έχουµε πάλι πολύ γενναίες ρυθµίσεις.
Για µένα, η πιο γενναία ρύθµιση που περιλαµβάνεται σε αυτό το
νοµοσχέδιο -και είναι ηθικής τάξεως- είναι να µπορούν τα παιδιά
των νεκρών αστυνοµικών, που έδωσαν τη ζωή τους για το καθήκον και που έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή, να µπαίνουν κατ’
εξαίρεση στις σχολές της αστυνοµίας. Είναι µια πολύ γενναία
ρύθµιση, όχι γιατί δεν αυξάνει κανένα κόστος, δεν είναι µια δαπανηρή υπόθεση, ούτε είναι τόσο µεγάλος ο αριθµός των αστυνοµικών που έχουν χάσει τη ζωή τους και αναγκάζονται τα παιδιά
τους να ζήσουν ορφανά από τον πατέρα τους. Ευτυχώς µέχρι
στιγµής είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές, αλλά είναι σοβαρές.
Δίνουµε µια ηθική στήριξη στους Έλληνες αστυνοµικούς, για να
ξέρει ο αστυνοµικός που διακινδυνεύει καθηµερινά, το επαναλαµβάνω, τη ζωή του ότι θα έχει µια υποστήριξη το παιδί του,
εάν τυχόν έρθει η ώρα εκείνη -µακριά από εµάς.
Ξέρετε, πριν από µερικές εβδοµάδες, επειδή εγώ πιστεύω
πάρα πολύ στον µεγάλο, κοινωνικό ρόλο της Αστυνοµίας, η
οποία δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που ακούω κατά καιρούς.
Πολλές φορές όταν ακούω αριστερούς να µιλούν για την Αστυνοµία αισθάνοµαι ότι µιλούν για µια δύναµη καταστολής, όπως
την είχαν φτιάξει στο µυαλό τους τα χρόνια που υπήρχε το κατασταλτικό κράτος, το λεγόµενο από την Αριστερά «κράτος της
Δεξιάς», πριν από το ’74. Ενδεχοµένως να γινόντουσαν τότε
πολλά δυσάρεστα πράγµατα, τα οποία όµως τα έχουµε ξεπεράσει οριστικά. Τα τελευταία πενήντα χρόνια η Αστυνοµία δεν έχει
τέτοιο ρόλο. Η Αστυνοµία δεν είναι όργανο κανενός κόµµατος
και καµµιάς κατασταλτικής µηχανής εις βάρος των ελεύθερων
πολιτικών απόψεων των πολιτών. Η Αστυνοµία επιτελεί και στην
Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρο τον κόσµο, τα καθήκοντά της µε
αυταπάρνηση και ζήλο στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν την προστασία της ζωής, της υγείας, σωµατικής ακεραιότητας και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη.
Και γι’ αυτό χρειάζεται µια ηθική επιβράβευση. Είµαι πολύ χαρούµενος που ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πήραν αυτή τη γενναία απόφαση
και είµαι σίγουρος, επειδή συζητήθηκε στην επιτροπή, ότι σύντοµα θα φέρουν ακόµα πιο ενισχυτικές διαδικασίες και σε ό,τι
αφορά τα παιδιά των αστυνοµικών που έχουν µείνει βαριά ανάπηροι κατά τη διάρκεια της άσκησης των σοβαρών καθηκόντων
τα οποία έχουν οι Έλληνες αστυνοµικοί. Δείχνει µε αυτό τον
τρόπο η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι νοιάζεται πραγµατικά για τον Έλληνα αστυνοµικό και κατανοεί πλήρως τον ρόλο που επιτελεί εις όφελος της κοινωνίας, εις όφελος
της πατρίδας.
Υπάρχουν κι άλλες διατάξεις µέσα στο νοµοσχέδιο αυτό οι
οποίες είναι εξαιρετικές. Κι εκεί δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, όπως
για παράδειγµα να σταµατήσει επιτέλους να είναι το αστυνοµικό
τµήµα µιας µορφής ΚΕΠ, να πηγαίνεις να κάνεις γνήσιο υπογραφής. Δεν είναι ρόλος του αστυνοµικού του αξιωµατικού υπηρεσίας να είναι να βγάζει γνήσιο υπογραφής. Και ξέρετε ότι στις
περισσότερες επισκέψεις που είχαν τα αστυνοµικά τµήµατα,
ιδίως τα Σαββατοκύριακα ή βραδινές ώρες, ήταν για γνήσιο υπογραφής ή για άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτές πλέον
απλοποιούνται και γίνονται ψηφιακές.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, αλλά φαντάζοµαι και όλοι οι Έλληνες, πιστεύουµε στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους, στις
γρηγορότερες διαδικασίες, στη µικρότερη γραφειοκρατία και
στη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, εις όφελος πάντα του πολίτη. Μην ξεχνάµε ότι στο επίκεντρο όλων µας, πολιτικών, δηµο-
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σιογράφων, αστυνοµικών, των πάντων που είναι µέσα στο ελληνικό κράτος ή στην ελληνική κοινωνία, είναι το όφελος του Έλληνα πολίτη. Αυτό να µην το ξεχνάµε.
Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, οι οποίες προκάλεσαν κάποιες
αντιδράσεις, δύο διατάξεις κυρίως. Η µία αφορά τη δυνατότητα
στον Υπουργό να αναθέτει καθήκοντα διοικητικά σε καταστήµατα κράτησης. Εγώ δεν κατάλαβα τις αντιδράσεις γιατί υπήρξαν από την πλευρά της Αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκαν σε
κάποια πράγµατα που έγιναν ενδεχοµένως στο παρελθόν, δεν
γνωρίζω σε τι αναφέρονταν. Εγώ ξέρω τι γίνεται τώρα και εγώ
ξέρω πώς λειτουργεί η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και δεν υπάρχουν δικά µας και δικά σας παιδιά σε ότι αφορά τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ή τους
υπαλλήλους οι οποίοι θα τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης σε
σωφρονιστικά καταστήµατα. Είναι τουλάχιστον αστείο να το
λέµε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουµε και να το νιώσουµε µέσα
µας ότι στο δηµόσιο και στη δηµόσια λειτουργία δεν χωρούν
κοµµατικές τοποθετήσεις. Είναι αστείο. Τι σηµαίνει κοµµατικές
τοποθετήσεις; Αν πάρει ο Θεοδωρικάκος παραδείγµατος χάριν
κάποιον, ο οποίος είναι άχρηστος και τον βάλει διευθυντή ας
πούµε στις Φυλακές Κορυδαλλού και αύριο αυτός τα κάνει µαντάρα στις Φυλακές Κορυδαλλού, το πολιτικό κόστος στον Θεοδωρικάκο θα σκάσει. Θα πρέπει να είναι ηλίθιος για να το κάνει
αυτό. Και δεν είναι ευτυχώς, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
Πρέπει λοιπόν να σταµατήσουµε αυτή τη νοοτροπία των κοµµατικών διορισµών. Δεν υπάρχουν και δεν µπορούν και δεν πρέπει να υπάρχουν από εδώ και πέρα πουθενά στο ελληνικό
δηµόσιο. Οι καλύτεροι πρέπει να τοποθετούνται, και για το όφελος πάλι του πολίτη και της κοινωνίας, στις θέσεις που πρέπει.
Μια δεύτερη διάταξη, για την οποία υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς των σωφρονιστικών υπαλλήλων, που θέλησε
να ικανοποιήσει µε τροπολογία που έφερε ο Υπουργός, είναι η
δυνατότητα οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι µόνο να
κάνουν δωρεές, όπως συνέβαινε και δεν µπορούσαν να τις κάνουν και δεν υπήρχε νόµιµος τρόπος, στα αστυνοµικά τµήµατα
και στις αστυνοµικές υπηρεσίες, αλλά να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα -όχι υποχρέωση, δυνατότητα- και στα σωφρονιστικά
καταστήµατα, κάτι το οποίο το βρήκε πολύ λογικό και η Κυβέρνηση και εµείς όλοι από την παρέµβαση του εκπροσώπου σωφρονιστικών υπαλλήλων και έγινε δεκτό.
Υπήρξε όµως και µία διάταξη στην οποία θα ήθελα να µείνω,
στα όσα λεπτά µου αποµένουν, γιατί εκεί πήρε άλλη διάσταση
το πράγµα. Ήταν η διάταξη αυτή που δίνει τη δυνατότητα στους
ειδικούς φρουρούς, µε καθεστώς ειδικού φρουρού, που έχουν
προσληφθεί στην Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία –είναι περίπου τετρακόσιοι- να µπορούν να απασχολούνται και σε άλλες υπηρεσίες εκτός πανεπιστηµίου, όταν τα πανεπιστήµια είναι κλειστά ή
όταν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Με αφορµή αυτή τη διάταξη, που
ήταν κάτι πολύ λογικό. Εδώ να επισηµάνω ότι στο νοµοσχέδιο
αυτό δεν συζητάµε για την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία, δεν συζητάµε αν θα πρέπει να γίνει ή αν θα πρέπει να µπει ή όχι στα
πανεπιστήµια η αστυνοµία, αυτό είναι ένα άλλο νοµοσχέδιο και
άλλη απόφαση, εδώ συζητάµε αποκλειστικά και µόνο αν έχει τη
δυνατότητα η φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να
αποσπάσει κάποιους αστυνοµικούς που έχουν προσληφθεί για
την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία και να τους βάλει σε κάποια άλλη
υπηρεσία εφόσον χρειαστεί.
Με αφορµή όµως αυτό υπήρξε µια έντονη αντίδραση από πλευράς της Αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας. Σας βεβαιώνω ότι εγώ θα ήµουν ο
πρώτος που θα έλεγε «όχι» στην Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία αν
ήξερα πως όλα τα πανεπιστήµια λειτουργούν εύρυθµα. Φυσικά και
το δηµόσιο πανεπιστήµιο δεν είναι άντρο παραβατικότητας σε
όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις εκφάνσεις του, είναι υπερβολή κι αυτό. Ασφαλώς και είναι. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν µεµονωµένες έστω περιπτώσεις παραβατικών και
ακραίων παραβατικών συµπεριφορών, και από ενδοπανεπιστηµιακούς αλλά και από εξωπανεπιστηµιακούς ανθρώπους, οι οποίοι
παρεισφρέουν µε αφορµή το πανεπιστηµιακό άσυλο στα πανεπιστήµια και δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να
θίγουν την ίδια την ουσία της δηµόσιας εκπαίδευσης.
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Υπάρχει µία παρανόηση, ότι δήθεν η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εναντίον της δηµόσιας εκπαίδευσης
και του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Αντιθέτως, εµείς ως Νέα Δηµοκρατία που είµαστε ένα µεγάλο πατριωτικό, φιλελεύθερο και
λαϊκό κόµµα πιστεύουµε στη δηµόσια εκπαίδευση. Η δηµόσια εκπαίδευση είναι αυτή που πήρε από το τίποτα παιδιά φτωχών οικογενειών, αλλά επειδή ήταν άξια τα ανέδειξε στα ύπατα
αξιώµατα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, επιστηµονικής,
καλλιτεχνικής κι ακόµα και πολιτικής τάξης.
Κι αυτό συνέβη χάρη στο δηµόσιο πανεπιστήµιο στο οποίο πιστεύουµε και θέλουµε να το ενισχύσουµε. Δεν µπορούν όλοι οι
Έλληνες να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να πάνε στο Χάρβαρντ ή στην Οξφόρδη. Έχουµε,
όµως, τη δυνατότητα να φτιάξουµε και είµαστε υποχρεωµένοι να
φτιάξουµε πανεπιστήµια τα οποία να είναι, αν όχι εφάµιλλα µε το
Χάρβαρντ και την Οξφόρδη, να είναι τα πανεπιστήµια εκείνα που
χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, ο άξιος Έλληνας πολίτης, των χαµηλότερων τάξεων πολίτης να αρθεί πάνω από όλα αυτά και να
φτάσει και να διαπρέψει και στην Ελλάδα και παγκοσµίως.
Γι’ αυτό ακριβώς, για να µπορέσει να γίνει το πανεπιστήµιο καλύτερο, πρέπει να αποµονώσουµε τις ακραίες παραβατικές συµπεριφορές πολύ µικρών µειοψηφιών, κουκουλοφόρων και άλλων,
που προκαλούν αυτά τα άθλια επεισόδια µέσα στον χώρο του
πανεπιστηµίου και συµπεριφέρονται σαν το πανεπιστήµιο να
τους ανήκει. Όχι, το πανεπιστήµιο δεν ανήκει σε καµµία µειονότητα κουκουλοφόρων. Το πανεπιστήµιο ανήκει στους φοιτητές
του, στους καθηγητές του και στον ελληνικό λαό.
Αυτό προσπαθεί να διασφαλίσει η Κυβέρνηση αυτή και µε την
Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία την οποία εισάγει. Αυτή είναι η αλήθεια και ας σταµατήσει, νοµίζω, ο καιροσκοπισµός πάνω σ’ ένα
τόσο µεγάλο και µείζον θέµα, που αφορά τα παιδιά µας και το
µέλλον της κοινωνίας. Ξέρετε, µερικές φορές αισθάνοµαι ότι τα
κόµµατα και οι πολιτικοί έχουν µείνει πίσω από τα γεγονότα, πίσω
από την κοινωνία. Η κοινωνία δεν θέλει άλλους µπαχαλάκηδες
στα πανεπιστήµια. Η κοινωνία θέλει ένα καλό πανεπιστήµιο, µε
δωρεάν υπηρεσίες, προς όφελος του Έλληνα και µάλιστα του
φτωχότερου Έλληνα πολίτη, της φτωχότερης ελληνικής οικογένειας, για να διαπρέψουν και τα παιδιά εκείνα που είναι άριστα,
αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν µε άλλον τρόπο
παρά µόνο στο δωρεάν δηµόσιο πανεπιστήµιο, το οποίο εγγυόµαστε ότι θα διατηρήσουµε µε κάθε τρόπο δυνατό και ισχυρό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Διονύσιος - Χαράλαµπος Καλαµατιανός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς διαπιστώνουµε ότι η Κυβέρνηση έχει επιλέξει τον ολισθηρό δρόµο
της έντασης. Έχει αποτύχει οικτρά σε όλες τις κρίσεις που κλήθηκε να αντιµετωπίσει.
Από την πανδηµία δυστυχώς θρηνούµε σχεδόν τριάντα χιλιάδες συνανθρώπους µας που έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό το
νούµερο δυστυχώς µας κάνει µια από τις πρώτες χώρες σε θανάτους ανά εκατοµµύριο σε όλη την Ευρώπη.
Πέρθσι το καλοκαίρι κατακάηκε η χώρα. Ζήσαµε µια τραγωδία.
Ελπίζουµε να µην το ξαναζήσουµε και φέτος, αλλά δυστυχώς δεν
βλέπουµε να υπάρχει η κατάλληλη προετοιµασία και πρόληψη
και ανησυχούµε πάρα πολύ.
Στον χιονιά η πρωτεύουσα έζησε σε συνθήκες χάους, αποκλεισµού και παρέλυσε για µέρες.
Η ακρίβεια έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι εργαζόµενοι έχασαν το 18% του εισοδήµατός τους µέσα σε λίγους
µήνες.
Τα καταστήµατα που σώθηκαν από τις διαδικασίες του µνηµονίου κινδυνεύουν και αυτά µε κλείσιµο λόγω του ότι χρωστάνε
στους παρόχους ενέργειας.
Οι αγρότες αφήνουν ακαλλιέργητη τη γη γιατί δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος παραγωγής.
Ο πληθωρισµός καταγράφει συνεχή ρεκόρ για τα τελευταία
είκοσι επτά, είκοσι οκτώ χρόνια. Τέτοια νούµερα δεν έχουν κα-
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ταγραφεί τα τελευταία είκοσι επτά, είκοσι οκτώ χρόνια.
Αποτυχίες λοιπόν παντού για τη µεγάλη κοινωνική πλειονότητα. Όµως η Κυβέρνηση φροντίζει να βάζει πλάτη στους λίγους
και εκλεκτούς. Τους κάνει γενναίες φοροαπαλλαγές, φροντίζει
για τη ρευστότητά τους µε δισεκατοµµύρια απευθείας αναθέσεων, προστατεύει τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας. Τα
ίδια και για τους «ηµέτερους», τα γαλάζια παιδιά, µε παχυλούς
µισθούς, µπόνους εκατοµµυρίων, στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ και
αλλού.
Τι κάνει λοιπόν για να αλλάξει την ατζέντα για να συσπειρώσει
το ακροατήριό της η Κυβέρνηση; Επιλέγει τον αυταρχισµό και
τη βίαιη καταστολή, ακόµα και µέσα στα πανεπιστήµια, µέσα στο
ακαδηµαϊκό περιβάλλον που θα έπρεπε να πρυτανεύει ο διάλογος και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Το προκλητικό ερώτηµα «βιβλιοθήκη ή βαριοπούλες» είναι χαρακτηριστικό της διχαστικής και παρελκυστικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Βεβαίως κι εµείς είµαστε µε τις βιβλιοθήκες, βεβαίως
κι εµείς είµαστε µε το δηµόσιο πανεπιστήµιο, βεβαίως και είµαστε
µε την ενίσχυση του δηµόσιου πανεπιστηµίου µε πόρους, µε καθηγητές, µε προσωπικό και υποδοµές. Είµαστε µε την επέκτασή
του, όχι µε τη συρρίκνωσή του, όχι µε αυτά που κάνετε εσείς, που
κλείνετε πανεπιστηµιακά τµήµατα όπως κάνατε στον τόπο µου,
στην Ηλεία, που κλείσατε τα πανεπιστηµιακά τµήµατα που λειτουργούσαν. Και γιατί το κάνετε αυτό; Για να υπηρετήσουµε ιδιωτικά συµφέροντα στον χώρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Εσείς λοιπόν υπηρετείτε τη συκοφάντηση των δηµοσίων πανεπιστηµίων, την υπονόµευσή τους, το γκρέµισµά τους. Με
αυτήν την έννοια και η δική σας νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι η
βαριοπούλα που γκρεµίζει το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Και η
ίδρυση και λειτουργία της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας αυτόν
τον σκοπό υπηρετεί, µαζί βέβαια µε την ιδεοληπτική και επικοινωνιακή στόχευσή της. Ήδη η Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που δήθεν καλείται
να επιλύσει. Για το θέµα αυτό θα επανέλθω και αργότερα.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Με το πρώτο µέρος επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Θεσµοθετείται η ψηφιοποίηση των
διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής
δίκης. Αναµφίβολα, η επίδοση εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης µε τη φυσική παρουσία των αστυνοµικών και των δικαστικών υπαλλήλων επιβαρύνει µε υπηρεσιακό χρόνο και
πόρους. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι αναγκαία. Κανείς δεν
το αµφισβητεί αυτό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διακυβέρνησή του, ειδικά στον τοµέα της
δικαιοσύνης έθεσε στέρεες βάσεις και έκανε σηµαντικά βήµατα
προς αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς η κριτική που ασκούµε σε αυτές
τις διατάξεις εστιάζεται στο ότι η ψηφιοποίηση δεν µπορεί να περιορίζει και να πηγαίνει απέναντι και να δηµιουργεί πρόβληµα
στα δικονοµικά δικαιώµατα των πολιτών. Όπως έχουµε επισηµάνει και κατά τη συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές, η ταυτοποίηση και η αντιστοίχιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του
προσώπου πρέπει να εξασφαλισθεί στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό. Είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον παραλήπτη µε
αποδεικτικό προς τον αποστολέα.
Αυτό ακριβώς συµβαίνει και σήµερα µε τη διαδικασία της φυσικής επίδοσης. Ο δικαστικός επιµελητής συντάσσει έκθεση επίδοσης στην οποία αναφέρει ποιος παρέλαβε, αν παρέλαβε, αν
θυροκόλλησε. Στην περίπτωση που τελικά ο πολίτης δεν έλαβε
ποτέ γνώση των διαδικασιών ή της ποινικής ή της πολιτικής δίκης
έχει δικονοµικά δικαιώµατα, την ακύρωση της ποινικής απόφασης ή την ανακοπή ερηµοδικίας της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου. Αυτά τα δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν και
εφόσον αποδείξει ότι δεν έλαβε ποτέ γνώση.
Εδώ λοιπόν πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα πώς θα γίνει
αυτό στην περίπτωση που η ψηφιακή επίδοση ολοκληρώνεται µε
την αποστολή του µηνύµατος. Πώς θα γίνει αυτή η ταυτοποίηση;
Πώς θα ασκήσει τα δικονοµικά δικαιώµατά του ο πολίτης χωρίς
να υπάρχει βεβαίωση παραλαβής ή µη παραλαβής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται; Η
ηλεκτρονική επίδοση, λοιπόν, πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις
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ίδιες δικλίδες ασφαλείας µε τη φυσική επίδοση στο πρόσωπο
στο οποίο απευθύνεται.
Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι πριν ξεκινήσει η εφαρµογή των
διατάξεων τα λειτουργικά συστήµατα θα πρέπει να αναβαθµιστούν και να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Τέλος, προϋπόθεση για την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος
πρέπει να είναι η εξασφάλιση και η διαπίστωση της λειτουργικότητάς τους. Ελπίζουµε ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που συνέβη,
η τραγική κατάσταση που υπήρξε µε την πλατφόρµα του Κτηµατολογίου, που η δυσλειτουργία προκάλεσε εµφράγµατα στις µεταβιβάσεις.
Στο δεύτερο µέρος, το άρθρο 20 είναι ένα ακόµα παράδειγµα
του τρόπου µε τον οποίον η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει την ποινική
δικαιοσύνη και την επιβολή των ποινών, πρόχειρα, αποσπασµατικά και µε µόνο κριτήριο την ικανοποίηση ιδεοληπτικών στοχεύσεων. Δεν διστάζετε να πάτε απέναντι στη λογική, στη θεωρία
και στη νοµολογία για το τι είναι εκρηκτικός µηχανισµός. Η νοµοθέτησή σας οδηγεί σε µια οριζόντια αυστηροποίηση των ποινών. Παύει να υπάρχει κάθε είδους διαχωρισµός, διαβάθµιση και
κλιµάκωση. Όλα αυτά, όµως, θα λειτουργήσουν αρνητικά στην
αντίληψη των πολιτών, θα λειτουργήσουν ενάντια στην εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και προφανώς αυτό δεν σας ενδιαφέρει.
Εσείς θέλετε να κάνετε αυτό που έχετε αποφασίσει να κάνετε
και αδιαφορείτε για τις συνέπειες στους θεσµούς της δηµοκρατίας µας.
Προχωρώ στο άρθρο 22. Όπως αναφέραµε και στις επιτροπές, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αποδεσµεύετε το προσωπικό των υπηρεσιών της Αστυνοµίας από τις διαδικασίες
βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων. Αυτές οι διαδικασίες πλέον θα γίνονται
είτε από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες είτε από τα ΚΕΠ είτε από την
ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας διοίκησης. Ωστόσο, τα ΚΕΠ
και ευρύτερα η δηµόσια διοίκηση έχουν µεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό, µεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή. Αυτό
πρέπει να το προσέξουµε και να ενισχύσουµε τη δηµόσια διοίκηση.
Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης σε περιοχές αποµακρυσµένες ή ορεινές ή σε
νησιά, γιατί εκεί ζουν γέροντες οι οποίοι δεν µπορούν να έχουν
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή δεν υπάρχουν κοντά
στους οικισµούς δηµόσιες υπηρεσίες και ΚΕΠ, αλλά υπάρχει
αστυνοµικό τµήµα ή αστυνοµικός σταθµός που µπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πολίτες τουλάχιστον για ένα µεταβατικό
διάστηµα. Δεν µπορεί, λοιπόν, το κράτος να απαιτεί από τους πολίτες βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και από την άλλη να
τους αναγκάζει να κάνουν ταξίδια χιλιοµέτρων για να κάνουν την
επικύρωση ή να ταξιδεύουν από νησί σε νησί για να µπορέσουν
να το κάνουν.
Έρχοµαι στο άρθρο 28. Επί τρεις συνεδριάσεις σάς καλούµε
να µας απαντήσετε σε συγκεκριµένα ερωτήµατα και δεν το κάνετε. Θα τα επαναλάβω µήπως και λάβουµε σήµερα κάποιες
απαντήσεις.
Ποια είναι η αναγκαιότητα της ίδρυσης ειδικής υπηρεσίας της
Αστυνοµίας µέσα στα πανεπιστήµια; Γιατί το κάνετε αυτό, όταν µε
το ισχύον νοµικό πλαίσιο και µε το προηγούµενο, όταν τελούνται
αδικήµατα εντός του πανεπιστηµιακού χώρου, η αστυνοµία επεµβαίνει; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα σε αυτό; Κανένα. Έτσι γίνεται
σε κάθε δηµόσιο χώρο. Γιατί, λοιπόν, προβαίνετε στη σύσταση ειδικού σώµατος, ειδικής υπηρεσίας µέσα στα πανεπιστήµια; Μπορεί να επεµβαίνει η αστυνοµία. Υπάρχουν κάποιες έρευνες ή
µελέτες που να δείχνουν αυξηµένη εγκληµατικότητα; Υπάρχει µεγαλύτερη εγκληµατικότητα στα πανεπιστήµια, στους χώρους των
πανεπιστηµίων από άλλες περιοχές ή δηµόσιους χώρους όπως το
κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης; Αν σας ενδιέφερε η προστασία της δηµόσιας περιουσίας ή της περιουσίας του δηµοσίου
πανεπιστηµίου, γιατί δεν δηµιουργείτε ή δεν ενισχύετε την υπηρεσία φύλαξης των ίδιων των πανεπιστηµίων; Αυτό κάνουν σε όλα
τα ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτά τα κράτη το πανεπιστήµιο έχει φύλαξη, δεν έχει αστυνοµία. Η αστυνοµία υπάρχει, είναι µόνιµα
στους πανεπιστηµιακούς χώρους µόνο σε αυταρχικά καθεστώτα,
όπως στην Τουρκία δίπλα µας. Εκεί υπάρχει αστυνοµία µόνιµα
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µέσα στο πανεπιστήµιο. Γιατί; Διότι αυτά τα καθεστώτα φοβούνται
τους φοιτητές, φοβούνται την ελευθερία της σκέψης και την έκφρασή της.
Τώρα εσείς οι δήθεν φιλελεύθεροι ολισθαίνετε συνεχώς στον
αυταρχισµό και την αστυνοµοκρατία. Γιατί το κάνετε αυτό; Για να
συκοφαντήσετε τα δηµόσια πανεπιστήµια, για να εξυπηρετήσετε
ιδιωτικά συµφέροντα στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και για να
υπηρετήσετε την ιδεοληπτική και επικοινωνιακή σας στόχευση. Με
τη διάταξη αυτή που φέρνετε στο νοµοσχέδιο, προσβάλλετε
ακόµα και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, καθώς γίνεται σαφές πλέον ότι ο έλεγχος του σώµατος και των ενεργειών του δεν θα γίνεται από τις πρυτανικές
αρχές, αλλά απευθείας από την Αστυνοµία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και βεβαίως το Σώµα και τα στελέχη του θα
είναι ένοπλα.
Με το άρθρο 29 τροποποιείτε τη λειτουργία των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης και της κεντρικής αποθήκης υλικών φυλακών. Θα επαναλάβω ότι η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Αντεγκληµατικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν ένα δοµικό λάθος που
ακρωτηρίασε τον θεσµό της δικαιοσύνης. Ο σωφρονισµός είναι
άρρηκτα συνδεδεµένος µε την ποινική δικαιοσύνη. Εσείς επιλέξατε κόντρα σε κάθε ευρωπαϊκή πρακτική να συνδέσετε τον σωφρονισµό µε την καταστολή. Αυτό είναι βεβαίως ένα δείγµα για
το πώς αντιλαµβάνεστε την επιβολή των ποινών. Δεν ενδιαφέρεστε για τον σωφρονισµό, αλλά εστιάζετε στον τιµωρητικό χαρακτήρα των ποινών.
Οι αγροτικές φυλακές στην Ελλάδα αποτελούν ένα πετυχηµένο
µοντέλο ανοικτής διαβίωσης και έκτισης της ποινής. Ταυτόχρονα,
η αγροτική φυλακή αποτελεί και ένα στάδιο προετοιµασίας για την
ελεύθερη ζωή. Η Κυβέρνησή σας µε την ψήφιση του ν.4760/2020
προκάλεσε µεγάλη µείωση των κρατουµένων και υπολειτουργία
των αγροτικών φυλακών. Στο 23% είναι σήµερα η πληρότητα στις
αγροτικές φυλακές και πάνω από 100% στις περισσότερες κλειστές φυλακές. Σας τα λέγαµε αυτά όταν ψηφιζόταν ο ν.4760/2020.
Αυτά ακριβώς επισηµαίναµε. Εσείς αδιαφορήσατε και έρχεστε
τώρα και προσπαθείτε κάτι να βελτιώσετε, αλλά και πάλι δεν κάνετε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Δεν θα λύσετε το πρόβληµα. Αλλάξατε τις προϋποθέσεις, ώστε πάντα πλέον να απαιτείται καλή
χρήση µιας άδειας, ορισµένη εκτιθείσα ποινή και αποκλείονται και
ολόκληρες κατηγορίες κρατουµένων από τη µεταγωγή.
Είπε ο Υπουργός ότι θα φέρει και τροποποίηση του άρθρου
και αυτή η τροποποίηση όµως θα είναι άνευ αντικειµένου επί της
ουσίας και εξηγώ γιατί. Στο σύνολο των έντεκα χιλιάδων και
πλέον κρατουµένων, όσοι εκτίουν σήµερα ποινή φυλάκισης είναι
χίλια διακόσια άτοµα, δηλαδή το 10%. Άλλωστε, ποτέ κάποιος
που εκτίει ποινή φυλάκισης δεν θα επιλέξει να µεταταχθεί στην
αγροτική φυλακή. Θα επιλέξει να διανύσει την κράτησή του στο
βασικό κατάστηµα για κάποιους µήνες και µετά εκ του νόµου έχει
το δικαίωµα, αφού εκτίσει τα 2/5 της ποινής, να επιλέξει την υφ’
όρων απόλυση.
Επίσης, µε τη διάταξη που είναι προς ψήφιση συνεχίζει να
εξαρτάται η µεταγωγή σε αγροτικές φυλακές από την προϋπόθεση της χορήγησης και λήψης αδείας που εσείς µε τη νοµοθέτησή σας το έχετε κάνει εξαιρετικά δύσκολο. Άρα, λοιπόν,
ελάχιστοι να µεταταχθούν στις αγροτικές φυλακές και τα ίδια συνεχίζουν να ισχύουν.
Το άρθρο 33 είναι µια χαρακτηριστική περίπτωση για το πώς
λειτουργεί το πελατειακό και κοµµατικό κράτος, για το πώς παρακάµπτει τη νοµιµότητα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το
2020 η πρώην Γενική Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής κ.
Νικολάου αποµάκρυνε δεκαεπτά διευθυντές καταστηµάτων κράτησης και δεκαέξι αρχιφύλακες. Προσέφυγαν οι άνθρωποι δικαστικά και δικαιώνονται. Έντεκα έχουν κερδίσει δικαστικά και έχει
αναγνωριστεί η παράνοµη αποµάκρυνσή τους. Απ’ αυτούς τους
έντεκα που έχουν δικαιωθεί, έχετε τακτοποιήσει µόνο τους δύο
και τι κάνετε τώρα; Φέρνετε αυτή τη διάταξη. Τι κάνει αυτή η διάταξη; Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε ακόµα και αν επαναφέρετε στις θέσεις τους αυτούς τους ανθρώπους που κέρδισαν
στα δικαστήρια, θα µπορείτε σε µικρό χρονικό διάστηµα να τους
αλλάξετε πάλι κατά το δοκούν για να βάλετε άλλους. Ποιους άλ-
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λους; Τους εκλεκτούς, τους «ηµετέρους», χωρίς κριτήρια, χωρίς
αξιοκρατία.
Θα έλεγα κάποια πράγµατα για την προκλητική τροπολογία
1321 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά θα τα πω
στη δευτερολογία µου. Δυο λόγια µόνο: Κάνετε αυτό που κάνετε
συνεχώς. Φέρνετε µια τροπολογία µε θετικές διατάξεις. Αυτή η
τροπολογία έχει θετικές διατάξεις για τους αστυνοµικούς. Θα
την ψηφίζαµε. Βάζετε, όµως, και το άρθρο 6, το οποίο είναι ένα
σκάνδαλο ξανά. Τι κάνετε; Τακτοποιείτε τις οφειλές προς την
εταιρεία G4S που ήταν διευθύνων σύµβουλος ο κ. Κοντολέων, ο
νυν διοικητής της ΕΥΠ. Ξανά, δηλαδή, µε νόµο τακτοποιείτε τις
οφειλές προς τον κύριο διοικητή που ήταν διευθύνων σύµβουλος
σε αυτή την εταιρεία. Ξανά τα ίδια. Σκάνδαλο. Θα επανέλθω στη
δευτερολογία µου.
Θα πω µόνο ότι το νοµοσχέδιο, όπως το εισηγείστε, φέρνει
ηµιτελείς διατάξεις ή και διατάξεις που θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά που δήθεν λύνουν. Νοµοθετείτε βιαστικά, ιδεοληπτικά, µε επικοινωνιακούς όρους, χωρίς
όραµα. Η στόχευσή σας είναι η εξυπηρέτηση συµφερόντων και
«ηµετέρων», όµως η κοινωνία επιζητά την ελπίδα και την προοπτική που µόνο µια προοδευτική κυβέρνηση µπορεί να φέρει,
µια κυβέρνηση που θα έχει πρόταγµα να δώσει απαντήσεις στις
επιτακτικές ανάγκες της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και να
υπηρετήσει τη δηµοκρατία µε δικαιοσύνη και αξιοκρατία παντού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κλείσει το ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 1ης Ιουνίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος του Κανονισµού Βουλής)
1. Η µε αριθµό 703/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης µε θέµα: «Λειτουργία Πρωτοδικείου
Αµαλιάδας - Ενδεχόµενο κατάργησής του».
2. Η µε αριθµό 719/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η έλλειψη εργατών γης αφήνει
ακαλλιέργητες µεγάλες αγροτικές εκτάσεις την ώρα που απειλούµαστε µε επισιτιστική κρίση».
3. Η µε αριθµό 713/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Πότε
και πώς θα εφαρµοσθούν τα µέτρα που εξαγγέλλει συνεχώς η
κυβέρνηση για τους αγρότες, για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
στην ενέργεια και τα εφόδια».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4613/12-4-2022 ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τα κριτήρια
χρηµατοδότησης των αθλητικών σωµατείων ΑΜΕΑ, οδηγούν σε
οικονοµική ασφυξία και στη διάλυσή τους».
Οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα απαντηθούν από τον ίδιο
Υπουργό ή Υφυπουργό θα συζητηθούν η µία µετά την άλλη.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής από το ΠΑΣΟΚ – Κίνηµα
Αλλαγής κ. Γεώργιος Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου που αφορά την ψηφιοποίηση των εγγράφων, τις επιδόσεις µε ηλεκτρονικό τρόπο,
την απαλλαγή των αστυνοµικών από τα γραφειοκρατικά καθήκοντα της επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής και επιτέλους το γεγονός ότι οι αστυνοµικοί θα αφοσιωθούν στα κύρια
καθήκοντά τους σε ένα µεγάλο τµήµα της Αστυνοµίας, όλα αυτά
είναι θετικά.
Δυστυχώς τη θετική αυτή εικόνα που απορρέει από τον κύριο
κορµό του νοµοσχεδίου την υπονοµεύουν επιµέρους διατάξεις
οι οποίες είναι ξένες ως συνήθως προς το κύριο αντικείµενό του.
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Παραµένω προς το παρόν σε κάποια βασικά άρθρα.
Στο άρθρο 16 ξέρουµε ότι µέχρι τώρα οι περιφέρειες επιχορηγούσαν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος. Έρχεστε τώρα και προσθέτετε και τους
δήµους σε µια εποχή βέβαια ισχνών αγελάδων, σε µια εποχή που
οι δήµοι πραγµατικά βρίσκονται σε τεράστια αδυναµία να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη καθήκοντά τους. Γιατί; Μεταξύ πολλών άλλων λόγων, κυρίως λόγω της ακρίβειας. Με ποιους
πόρους θα µπορέσουν, λοιπόν, οι δήµοι να επιχορηγήσουν τα
Σώµατα Ασφαλείας, αλλά και τα καταστήµατα κράτησης που βρίσκονται στις περιφέρειές τους, όπως δεχτήκατε; Αυτό αποτελεί
ένα αίνιγµα.
Θα έπρεπε να σκεφτούµε, λοιπόν, το ενδεχόµενο µιας διαδηµοτικής συνεργασίας για την κάλυψη της επιχορήγησης, ειδικά
µάλιστα όταν οι φυσικές καταστροφές κατά κανόνα υπερβαίνουν
τα διοικητικά όρια ενός δήµου. Το λέω αυτό γιατί σύµφωνα µε
το άρθρο 202 του ν.3464 το ποσοστό επιχορήγησης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του δήµου. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, πώς θα είναι αποτελεσµατική η επιχορήγηση
αυτή, όταν ουσιαστικά ο δήµος είναι περιορισµένος να δαπανήσει ένα πολύ χαµηλό µέρος από αυτά που απαιτούνται;
Άρθρο 21. Είναι σωστό ότι µετατρέπονται προς το αυστηρότερο οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων µπορεί κατ’ εξαίρεση να
οπλοφορεί ο αστυνοµικός και εκτός υπηρεσίας. Όµως σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µε τον ν.3169, ο οπλισµός των αστυνοµικών παραδίδεται αυτοδίκαια και από τους ίδιους στην υπηρεσία, όταν δεν έχουν υποστεί τη συντηρητική εκπαίδευση
οπλοτεχνικής και σκοποβολής µε µέριµνα µάλιστα της υπηρεσίας. Αυτές οι εκπαιδεύσεις ελέω µνηµονίων έχουν κυριολεκτικά
παγώσει. Ουσιαστικά η πλειονότητα των αστυνοµικών αυτή τη
στιγµή κακώς φέρει οπλισµό.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, να ενηµερώσετε
το Σώµα για το εάν οι προβλεπόµενες από τον νόµο εκπαιδεύσεις
οπλοτεχνικής και σκοποβολής έχουν ξεκινήσει και πάλι. Εάν όχι,
τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο;
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 28 που αφορά την Πανεπιστηµιακή
Αστυνοµία. Το είπα προ ηµερών, το επανέλαβε και ο κ. Λοβέρδος, έχει επιµείνει και καλά κάνει. Το δηµόσιο σχολείο και το δηµόσιο πανεπιστήµιο σε αυτή τη χώρα αποτέλεσαν κατ’ εξοχήν το
µέσο κοινωνικής ανέλιξης ήδη από τον 19ο αιώνα. Ένα από τα
σηµαντικότερα βιβλία που θεωρώ ότι διάβασα στη ζωή µου είναι
η διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά µε τίτλο:
«Εξάρτηση και αναπαραγωγή για τον ρόλο των εκπαιδευτικών
µηχανισµών στην Ελλάδα», η οποία έρχεται και τεκµηριώνει ακριβώς αυτό, τον ρόλο που διαδραµάτισε στην κοινωνική άνοδο
αποκλεισµένων στρωµάτων, κυρίως των αγροτικών πληθυσµών,
το δηµόσιο σχολείο και το δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Στον βαθµό, λοιπόν, που επικρατεί αυτή η κατάσταση στα δηµόσια πανεπιστήµια οι ανισότητες διευρύνονται, γιατί η ιδιωτική
εκπαίδευση προχωρά κανονικά και εµείς καθόµαστε τώρα και παριστάνουµε µάρτυρες µιας σύγκρουσης η οποία εξυπηρετεί τα
επιµέρους ακροατήρια των δύο κοµµάτων της Συµπολίτευσης
και της Αντιπολίτευσης, που η µεν Νέα Δηµοκρατία ποντάρει στη
γοητεία της βίαιης επιβολής του νόµου, ο δε ΣΥΡΙΖΑ στη γοητεία
της βίαιης αµφισβήτησης του νόµου.
Εµείς δεν πρόκειται να µπούµε σε αυτό το παιχνίδι είτε µε τις
βιβλιοθήκες είτε µε τις βαριοπούλες. Από την πρώτη στιγµή υιοθετήσαµε την άποψη και εκπονήσαµε και πρόταση νόµου ότι θα
πρέπει επιτέλους οι πρυτανικές αρχές των πανεπιστηµίων να
αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους και να οργανώσουν την
ασφάλεια µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους.
Εσείς, όµως, ψηφίσατε την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία µε τον
ν.4777, η οποία ακόµα ενάµιση χρόνο µετά δεν έχει λειτουργήσει. Βλέπουµε ένα ατέρµονο µπρος πίσω τόσο από πλευράς στελέχωσης, όσο και από πλευράς λειτουργίας και επιχειρησιακού
σχεδιασµού. Προσθέτετε σήµερα ένα δεύτερο εδάφιο στο
άρθρο 18 του ν.4777 µε το οποίο µετατρέπετε ουσιαστικά τα
µέλη της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας σε ειδικούς φρουρούς,
οι οποίοι όταν δεν µπορούν να ασκούν τα καθήκοντα πανεπιστηµιακής φύλαξης, θα ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους. Βλέπουµε ουσιαστικά µια σταδιακή µετατόπιση της θέσης της
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Κυβέρνησης. Επί της ουσίας δεν µιλάµε για ειδικό σώµα φύλαξης
των πανεπιστηµίων, αλλά για µια επιπρόσθετη υπηρεσία που καλούνται να επιτελέσουν οι ειδικοί φρουροί.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις που αφορούν τη Γενική Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Από την πρώτη στιγµή, από τους
πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας όταν αποφασίσατε να
µεταφέρετε τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το είχαµε πει ότι αυτό είναι ένα
θανάσιµο σφάλµα. Γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα δοθεί µέσα στο
σωφρονιστικό σύστηµα ένα υπέρµετρο βάρος στην καταστολή
και θα τεθεί σε δεύτερη µοίρα η µέριµνα για την κοινωνική επανένταξη των κρατουµένων.
Έχουµε εναλλακτικά µέτρα κράτησης της ποινής τα οποία τα
βλέπουµε ουσιαστικά να παραπαίουν, να τα έχει αφήσει στην
τύχη τους η σηµερινή Κυβέρνηση. Αναφέροµαι πρώτα από όλα
στον θεσµό των αγροτικών φυλακών, τον οποίο στην κυριολεξία
τον έχετε αφήσει να µαραζώνει, τη στιγµή µάλιστα που υπάρχει
πρόβληµα και πάλι υπερπληθυσµού στα κανονικά καταστήµατα
κράτησης και πολύ µικρής πληρότητας στα αγροτικά καταστήµατα. Και έρχεστε αυτή τη στιγµή να ελαφρύνετε τις προϋποθέσεις τις οποίες είχατε θέσει -τις αυστηρές προϋποθέσεις- για τη
µεταγωγή στις αγροτικές φυλακές, αλλά και πάλι το κάνετε τσιγκούνικα και ουσιαστικά δεν θα έχει αντίκρισµα αυτή η νοµοθετική
µετατροπή. Γιατί; Γιατί παραµένουν οι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στις περιπτώσεις της κάθειρξης και στις περιπτώσεις της φυλάκισης, όπως σωστά έχει
λεχθεί, θα προτιµά ο κρατούµενος ουσιαστικά την υφ’ όρον απόλυση από τη µεταγωγή στις αγροτικές φυλακές.
Αλλά φαίνεται ότι τίποτε δεν µένει κανονικά στον χώρο των φυλακών.
Μας φέρνετε δύο διατάξεις, µε τις οποίες στην ουσία αποδιαρθρώνετε αφ’ ενός µεν το σύστηµα των µετατάξεων, των αποσπάσεων στις φυλακές και εγκαθιστάτε τον Υπουργό µε δικαίωµα
βέτο. De facto, δηλαδή, καταργείτε τα υπηρεσιακά συµβούλια.
Αφ’ ετέρου στα θέµατα των διορισµών σε θέσεις ευθύνης και
πάλι ουσιαστικά κυρίαρχος γίνεται ο Υπουργός. Όλη αυτή η
υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων στο πρόσωπο του Υπουργού
που κανονικά ασκούνται και από συλλογικά διοικητικά όργανα τι
µαρτυρά; Μας διαβεβαιώνει ότι ουσιαστικά δεν λειτουργούν οι
κανονικοί θεσµοί. Είτε οι κανονικοί θεσµοί σε ό,τι αφορά τις µεταθέσεις τις αποσπάσεις κ.λπ. είτε οι κανονικοί θεσµοί διορισµών
σε θέσεις ευθύνης. Και όλο αυτό το ανακάτωµα τελικά οδηγεί σε
µία υπερσυγκέντρωση στο πρόσωπο του Υπουργού.
Αυτό µόνο του είναι µια ένδειξη ότι το σύστηµα δεν λειτουργεί.
Ότι η απόσπαση των φυλάκων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
έχει οδηγήσει σε µια κατάσταση µιας διαρκούς έκτακτης νοµοθέτησης. Το θέµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το περίφηµο
βραχιολάκι, είχε αρχίσει πιλοτικά και ανατέθηκε µε διαδικασίες
ειδικές στον πρώην διευθύνοντα σύµβουλο της ιδιωτικής εταιρείας. Στη συνέχεια διορίστηκε διοικητής της ΕΥΠ µε περιορισµένα προσόντα και αναγκάστηκε ο νοµοθέτης να έρθει εκ των
υστέρων να µειώσει τα νοµοθετηµένα προσόντα. Παρ’ όλα αυτά,
ακόµη και εκεί, βλέπουµε ότι κατά παρέκκλιση ουσιαστικά των
διατάξεων, αφού έχει έρθει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
και έχει πει ότι έχει λήξει η σύµβαση ήδη από το 2019, εσείς
αναγκάζεστε να έρχεστε νοµοθετικά αυτή τη στιγµή για να καλύψετε το κενό. Θα γίνει ανοικτός διαγωνισµός για το θέµα της
ηλεκτρονικής επιτήρησης; Υπάρχει διαγωνισµός που τρέχει;
Πότε θα λειτουργήσει κανονικά το θέµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης;
Το θέµα της κοινωνικής υπηρεσίας στους δήµους είναι ένας
άλλος τρόπος εναλλακτικής έκτισης ποινής. Βλέπουµε, δηλαδή,
ότι είτε µιλάµε για αγροτικές φυλακές είτε µιλάµε για ηλεκτρονική επιτήρηση είτε µιλάµε για κοινωνική υπηρεσία, ουσιαστικά
αυτά τα τρία µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να αποσυµφορήσουν τις φυλακές και να οδηγήσουν σε µια οµαλή επανένταξη
των κρατουµένων µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, έχουν τεθεί
σε δεύτερη µοίρα και αποτελούν αντικείµενο διαρκώς µιας εµβαλωµατικής νοµοθεσίας.
Αυτό ακριβώς έρχεται και δικαιώνει την άποψη που είχαµε εκ-
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φράσει τότε ότι είναι λάθος να έχουν περιέλθει οι αρµοδιότητες
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο το
πρόβληµα της εγκληµατικότητας, κύριε Υπουργέ, έχει αρχίσει
πια να απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έδειξε ο Δήµαρχος Αθηναίων µε τις δηλώσεις του.
Και δυστυχώς πρέπει να θυµίσω ότι το πρόβληµα αυτό στην
Αθήνα είναι διαχρονικό. Και ο οµιλών όταν ασκούσε τα χρέη του
δηµάρχου είχε αναγκαστεί να ζητήσει την παραίτηση του τότε
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Δυστυχώς τα προβλήµατα
αυτά παραµένουν όσο το σωφρονιστικό µας σύστηµα θα παραµένει καθηλωµένο σε µία αντίληψη καταστολής που προηγείται
ακόµη και αυτού του Διαφωτισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ο κ.
Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη η Κυβέρνηση προβάλλει την ανάγκη επιτάχυνσης της
ποινικής διαδικασίας αντιµετώπισης καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου. Παράλληλα
εισάγει νέες και τροποποιεί παλαιότερες ρυθµίσεις που αφορούν
την αντεγκληµατική πολιτική και τα Σώµατα Ασφαλείας. Και σε
αυτό το νοµοσχέδιο δεν έλειψε η στείρα αντιπαράθεση ανάµεσα
στην Κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής,
τα οποία διαγκωνίζονται για τις επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου αγνοώντας, συνειδητά βέβαια, την πραγµατική του στόχευση. Ο τελικός στόχος αυτού του νοµοσχεδίου είναι ο
εκσυγχρονισµός, όπως λέγεται, η αναβάθµιση και κλιµάκωση της
κατασταλτικής λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού. Η προσαρµογή του σε συνθήκες έντασης της αντιλαϊκής επίθεσης, της
ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, των µισθών πείνας, των
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη µετατροπή των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε ανώνυµες εταιρείες που προκαλεί όλο και
µεγαλύτερη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, µικρότερες και µεγαλύτερες εστίες αντίστασης στην πολιτική που ρηµάζει την εργατική λαϊκή οικογένεια, τα µορφωτικά δικαιώµατα της νεολαίας. Η
οργή, λοιπόν, του λαού και της νεολαίας είναι που ενοχλεί όχι
µόνο την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αλλά συνολικά το
πολιτικό σύστηµα, την κυρίαρχη τάξη, την αστική τάξη και το
κράτος της, την ανεµπόδιστη καπιταλιστική ανάπτυξη. Εξ ού και
η πρεµούρα -επιτρέψτε µου την έκφραση- να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου και να περάσει διά πυρός και σιδήρου το ιδεολόγηµα
«νόµος και τάξη».
Το άρθρο 28 του παρόντος νοµοσχεδίου για τα καθήκοντα ειδικών φρουρών οµάδων Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας αυτό τον
στόχο υπηρετεί. Πρόκειται για µία απαράδεκτη, επικίνδυνη διάταξη και κατά την άποψη του ΚΚΕ πρέπει να αποσυρθεί, κύριε
Υπουργέ. Είναι ένα ακόµα βήµα στην κατεύθυνση έντασης της
καταστολής. Η βία, η καταστολή στα πανεπιστήµια που ζούµε,
τα γεγονότα στο ΑΠΘ, είναι µόνο ένα δείγµα των προθέσεων της
Κυβέρνησης. Ας φανταστούµε λίγο τι θα επακολουθήσει στα πανεπιστήµια µε τους τετρακόσιους νέους ειδικούς φρουρούς που
θα ριχτούν πλέον ένοπλοι στην καταστολή. Η Κυβέρνηση µε το
γελοίο σύνθηµα «βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη» και αξιοποιώντας και
τις όποιες προβοκατόρικες ενέργειες, προσπαθεί απεγνωσµένα
να δικαιολογήσει την παρουσία της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Με βρώµικα, µε επικίνδυνα
µέσα επιχειρεί να προωθήσει και να επιβάλλει τις αντιδραστικές
αλλαγές µε τον νόµο πλαίσιο. Τρέχει µάλιστα θορυβηµένη από
την πανωλεθρία της ΔΑΠ στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές και
τη µεγάλη νίκη της Πανσπουδαστικής να διευρύνει τον ρόλο της
Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις
διαθέσεις των φοιτητών στους κυβερνητικούς σχεδιασµούς. Με
τη συγκεκριµένη διάταξη διευρύνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας. Θα είναι τα ίδια καθήκοντα που έχουν όλοι οι ειδικοί φρουροί- αστυνοµικοί, δηλαδή
γενικευµένα καθήκοντα καταστολής, µε κατοχή του αντίστοιχου
εξοπλισµού, δηλαδή των πυροβόλων όπλων. Η διατύπωση της
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διάταξης είναι παντός καιρού. Δηλαδή, οι ένστολοι Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας, ένοπλοι πλέον, θα µπορούν να διατίθενται
στην καταστολή εντός και εκτός των πανεπιστηµίων ή γύρω από
αυτά σε γενικά καθήκοντα ενώ παράλληλα να νοµιµοποιούν τη
γενικευµένη ένοπλη παρουσία τους. Αυτό το ιδεολόγηµα «νόµος
και τάξη» όπως και η µετατροπή των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε πανεπιστήµιο ανώνυµη εταιρεία, εµείς σας το επιστρέφουµε. Θα σας το επιστρέψει και η ίδια η νεολαία ως
απαράδεκτα και αντιδραστικά.
Επανέρχοµαι στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, στα άρθρα
1 έως 14 για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων και αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια επιδόσεων
εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιδιώκεται να αντικατασταθεί
πλήρως η διά ζώσης επίδοση εγγράφων, µία διαδικασία από την
οποία εξαρτώνται µια σειρά κρίσιµες προθεσµίες και διαδικασίες
για τον µάρτυρα και τον κατηγορούµενο µε την ηλεκτρονική επίδοση. Η επίδοση ενός εγγράφου σε φυσική έγχαρτη µορφή από
δικαστικό επιµελητή, όταν γίνεται στα χέρια του ενδιαφεροµένου, αναδεικνύει τη σοβαρότητα της διαδικαστικής πράξης, σε
αντίθεση µε το e-mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση που µπορεί
πολύ πιο εύκολα να χαθεί, να σβηστεί, να φτάσει σε άλλο παραλήπτη µε κίνδυνο έκθεσης ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδοµένων των
καλούµενων πολιτών, να µη ληφθεί υπ’ όψιν είτε από λάθος είτε
να περάσει στην ανεπιθύµητη αλληλογραφία.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος
είτε για λόγους που αφορούν το έγγραφο, ένα ηλεκτρονικά ελαττωµατικό έγγραφο είτε για λόγους που αφορούν το εγκατεστηµένο στον υπολογιστή ή το κινητό του πρόγραµµα δεν µπορεί να
ανοίξει το έγγραφο. Επίσης µπορεί το ίδιο το e-mail να αποτελέσει αντικείµενο κυβερνοεπίθεσης ή να έχει περιέλθει σε αχρηστία
από τον κάτοχό του, να χρησιµοποιείται σπάνια ή οποιονδήποτε
άλλο λόγο, πράγµα βέβαια που δεν ισχύει όταν ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει διά ζώσης το έγγραφο που τον αφορά.
Εποµένως, µε την ηλεκτρονική επίδοση δεν κατοχυρώνονται
καλύτερα δικαιώµατα των διαδίκων ιδίως των κατηγορουµένων,
αλλά αντίθετα ελλοχεύει ο κίνδυνος αποδυνάµωσης αυτών.
Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και συνολικά του κράτους µε
την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων µπορεί να προβάλλεται ως
πανάκεια για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, αλλά επί
της ουσίας επιτυγχάνει ένα τριπλό στόχο. Πρώτον, να απαλλάξει
τον κρατικό µηχανισµό από την υποχρέωση της υλοποίησης
όλων των απαραίτητων µέτρων για την ουσιαστική επιτάχυνση
και την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργατικών λαϊκών στρωµάτων στη δικαιοσύνη. Κριτήριο δεν είναι η αναβάθµιση της δικαιοσύνης υπέρ των εργαζοµένων και απλών ανθρώπων, µαρτύρων,
κατηγορουµένων, αλλά η αναβάθµιση της ως µέρους του σύγχρονου αστικού επιτελικού κράτους, που υπηρετεί τους αντιδραστικούς του σκοπούς ακόµα πιο ευέλικτα, γρήγορα και ει
δυνατόν µε µείωση δαπανών.
Θύµα αυτού του ψηφιακού επιτελικού κράτους είναι και ο κλάδος των δικαστών, επιµελητών για την προστασία των οποίων
δεν υπάρχει καµµία σχετική νοµοθετική πρόβλεψη. Τα προβλήµατα άλλωστε αυτά έχουν επισηµανθεί πολλές φορές. Τα έχουν
επισηµάνει πάρα πολλές φορές οι συνδικαλιστικές ενώσεις τόσο
των δικαστών και εισαγγελέων όσο και των δικαστικών υπαλλήλων.
Θυµίζουµε την απόφαση της Οµοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας µε αφορµή την απεργία στις 6 Απριλίου του 2022
που ζητούσαν µεταξύ άλλων άµεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού γραµµατέων όλων των κατηγοριών και κλάδων, εξειδικευµένου προσωπικού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών
συστηµάτων και την καταγραφή των πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια, εκσυγχρονισµό των υλικοτεχνικών υποδοµών, κτηριακές
εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες, αύξηση -τουλάχιστον διπλασιασµό- των εξόδων κίνησης των επιµελητών για να µπορούν να
ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων τους.
Ένας δεύτερος στόχος είναι να ενταχθούν αυτές οι αλλαγές
στο έτσι κι αλλιώς αντιδραστικό ποινικό οπλοστάσιο που τα τελευταία χρόνια µε τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώ-
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δικα Ποινικής Δικονοµίας από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πρωτύτερα, ενισχύεται όλο και περισσότερο απέναντι πρώτα και κύρια στον εχθρό λαό.
Και τρίτον, να διευκολυνθεί το κεφάλαιο και η εξουσία του για
να επιτελεί ακόµα πιο αποτελεσµατικά το κράτος τον ρόλο του
στην αποφασιστική εξυπηρέτηση των υποθέσεων των µονοπωλιακών οµίλων, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τα ειδικά
ταχεία τµήµατα για υποθέσεις µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος, αλλά πάντα σε βάρος των υποθέσεων και των δικαιωµάτων
του λαού.
Εκτός όλων των άλλων υπηρετείται η γενική προπαγανδιστική
οµπρέλα που κάτω από τον στόχο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,
η τεχνολογία αντιµετωπίζεται ως πανάκεια, προκειµένου να κρυφτούν κάτω από το χαλί χρόνια προβλήµατα που οι διαδοχικές
κυβερνήσεις αρνούνται να επιλύσουν.
Στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου εισάγονται κατά τη
γνώµη µας νέοι επικίνδυνοι δρόµοι αναβάθµισης της καταστολής
και µέσα από τις ρυθµίσεις που αφορούν στα σώµατα ασφαλείας. Ήδη στην αρχή της τοποθέτησής µου αναφέρθηκα στο
άρθρο 28 σχετικά µε την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία.
Στο άρθρο 20 αναφορικά µε την προσθήκη ορισµού έννοιας
«εµπρηστικός µηχανισµός» πέραν της προχειρότητας στη διατύπωση της διάταξης, δεν ρυθµίζεται µε ξεκάθαρους όρους την έννοια του εµπρηστικού µηχανισµού και αφήνει ανοιχτή την
ερµηνεία στους εφαρµοστές δηλαδή στους µηχανισµούς καταστολής που µπορούν κατά βούληση να κρίνουν αν κάποιο αντικείµενο είναι εµπρηστικός µηχανισµός.
Όπως είναι γνωστό η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της έντασης της
καταστολής, έχει κάνει σηµαία την ένταξη των µολότοφ στα όπλα
και ουσιαστικά είχε νοµοθετήσει πως κάθε αυτοσχέδια κατασκευή είναι όπλο ως εµπρηστικός εκρηκτικός µηχανισµός.
Με το παρόν άρθρο επειδή τα πάντα για την Κυβέρνηση υπηρετούν το κέρδος των επιχειρηµατικών οµίλων έρχεται και αναδιατυπώνει τον ορισµό του εκρηκτικού µηχανισµού και εξαιρεί
τα τυποποιηµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ευρέως στην
αγορά και παράγουν φλόγα.
Με το άρθρο 21 για τις προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση οπλοφορίας αστυνοµικών, µε βάση την προτεινόµενη διάταξη ο αστυνοµικός που δεν έχει αποδεδειγµένα ψυχικά προβλήµατα, αλλά
φέρεται ως δράστης, ακόµα και ποινικών εγκληµάτων, για τα
οποία δεν του έχει απαγγελθεί επίσηµη κατηγορία και δεν έχει
προφυλακιστεί, θα µπορεί να οπλοφορεί ενώ βρίσκεται εκτός
υπηρεσίας -για παράδειγµα, είναι σε καθεστώς διαθεσιµότηταςαν επικαλεστεί κίνδυνο για την προσωπική του ασφάλεια. Δηλαδή, µε λίγα λόγια η προσωπική ασφάλεια του αστυνοµικού
µπαίνει πάνω από οποιονδήποτε αστικό νοµικό κανόνα και αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερα προνοµιακό καθεστώς, σε σχέση µε
οποιονδήποτε άλλο πολίτη, που σε περίπτωση κινδύνου ζητά την
προστασία της αστυνοµίας.
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη όταν ακόµα και τα στατιστικά
στοιχεία της αστυνοµίας καταγράφουν περιπτώσεις χρήσης
όπλου αστυνοµικού στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον; Ο αρχηγός της αστυνοµίας, όπως προβλέπει η διάταξη;
Κατά την άποψή µας ο αστυνοµικός που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας θα πρέπει να παραδίδει τόσο τον ατοµικό υπηρεσιακό
όσο και τον ιδιωτικό οπλισµό που έχει. Πρόκειται λοιπόν για απαράδεκτη διάταξη και ζητάµε επίσης αυτή να αποσυρθεί.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις της αντεγκληµατικής πολιτικής στα
άρθρα 29 έως 33: Οι διατάξεις του άρθρου 29 επιτρέπουν γενικά
τη µεταγωγή κρατουµένων σε αγροτικές φυλακές και στην κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών, αίροντας τις προϋποθέσεις σχετικά µε τον χρόνο έκτισης µε βάση το ύψος της ποινής που
ισχύουν. Αυτό όµως που γίνεται µε αυτήν τη διάταξη, στην πράξη
σηµαίνει ότι θα ενταθεί ο συνωστισµός, θα πολλαπλασιαστούν
οι συνθήκες ασφυξίας και υπερπληθυσµού αφού δεν προβλέπεται αντίστοιχα αναβάθµιση των υποδοµών, πρόσληψη του προσωπικού και όλα όσα χρειάζονται να γίνουν. Δεν αναιρεί το
διαπιστωµένο γεγονός ότι το σωφρονιστικό σύστηµα στην Ελλάδα παρά τα µεγάλα λόγια των κυβερνήσεων που πέρασαν,
υποφέρει βαθιά. Οι φυλακές όχι µόνο παραµένουν αποθήκες
ψυχών, αλλά είδαµε όλοι ότι σε συνθήκες πανδηµίας, τα σωφρο-
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νιστικά καταστήµατα µετατράπηκαν σε υγειονοµικές βόµβες λόγω
του έντονου συγχρωτισµού και της απουσίας βασικών µέτρων
προστασίας της υγείας των κρατουµένων και των εργαζοµένων
σε αυτές. Ούτε η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
όπως και η προηγούµενη του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωρά σε µια σειρά
αναγκαίων µέτρων, όπως η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, η ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των υποδοµών, η λήψη
ολοκληρωµένων µέτρων για την ουσιαστική επανένταξη των φυλακισθέντων. Αντίθετα µε τις πολιτικές ανακύκλωσης του προβλήµατος επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα η Νέα Δηµοκρατία το
προχώρησε ένα βήµα παραπέρα µε επαναφορά των φυλακών υψίστης ασφαλείας, τη µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, όπως και του Σώµατος Επιθεώρησης και
Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης για τα οποία αναφέρεται στο
άρθρο 30 του παρόντος νοµοσχεδίου, καθώς επίσης τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες των καταστηµάτων κράτησης, των σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστηµάτων, του Ιδρύµατος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής στην αρµοδιότητα του Υπουργείου. Προστασίας του Πολίτη.
Δηλαδή, µεταφέρονται στον κατασταλτικό µηχανισµό µια
σειρά από υπηρεσίες που δεν αφορούν την καταστολή του εγκλήµατος αλλά, την απονοµή δικαιοσύνης, τη διαπαιδαγώγηση
και τελικά την επανένταξη των καταδικασθέντων.
Κατά την άποψη του ΚΚΕ, το σωφρονιστικό σύστηµα απαιτεί
µια εντελώς -µα εντελώς- διαφορετική πολιτική. Απαιτεί χάραξη
µιας συνολικής αντεγκληµατικής πολιτικής που θα περιλαµβάνει
την αποτελεσµατική πρόληψη, τον σωστό σωφρονισµό, την αύξηση του προσωπικού, την κοινωνική επανένταξη των παραβατών, καθώς και την εξασφάλιση σύγχρονων και αξιοπρεπών
συνθηκών κράτησης.
Και τέλος, να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε: Αντί, όπως είπαµε, για ουσιαστικά µέτρα, µέτρα αντεγκληµατικής πολιτικής,
η Κυβέρνηση ενισχύει τις υπερεξουσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε τα άρθρα 32 και 33, ο οποίος θα έχει τον
τελευταίο λόγο τόσο για τις µετατάξεις ή αποσπάσεις των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης όσο και τη δυνατότητα να
επιλέγει ο ίδιος σε εξαιρετικές περιπτώσεις τους διευθυντές και
άλλα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης στα καταστήµατα κράτησης.
Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταλήγει ότι καταψηφίζει
το σχέδιο νόµου επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Θεοδωρικάκο, θα ξεκινήσουµε λίγο µε
τα όσα προβλέπει το νοµοσχέδιό σας. Θα πάει κι αλλού µετά η
κουβέντα.
Το νοµοσχέδιο αποδεσµεύει την αστυνοµία από επιδόσεις δικαστικών εγγράφων. Προβλέπει, λοιπόν και την ηλεκτρονική επίδοση δικαστικών εγγράφων. Θέλουµε να ρωτήσουµε πόσο
έτοιµα είναι τα δικαστήρια για κάτι τέτοιο, γιατί στην Αίθουσα
αυτή νοµοθετούµε συνεχώς, αλλά αποτελέσµατα δεν βλέπουµε.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στον χώρο της δικαιοσύνης είναι η αργή απονοµή δικαιοσύνης. Σε πολλά δικαστήρια της χώρας υπάρχει µεγάλος
αριθµός εκκρεµών υποθέσεων -ειδικά στις µεγαλουπόλεις- και
στα Πρωτοδικεία η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη.
Ταυτόχρονα, πολλές υποθέσεις φτάνουν στα όρια παραγραφής ή στο ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, κάτι που σηµαίνει ότι οι επικίνδυνοι εγκληµατίες θα κυκλοφορούν έξω
ανενόχλητοι. Και για να είµαστε ξεκάθαροι. Δίκαιη δίκη δεν σηµαίνει κατάργηση διαδικασιών ούτε τσουβάλιασµα υποθέσεων.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και η εξοικονόµηση δαπανών –µάλιστα- και ο εκσυγχρονισµός της δικαιοσύνης –µάλιστα- αποτελούν εργαλεία για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για τη γρήγορη
απονοµή της δικαιοσύνης για την οποία συζητούσαµε, αλλά συνήθως εδώ στη χώρα µας, εµείς ψηφιοποιούµε το µπάχαλο. Δεν
βάζουµε µια τάξη πρώτα και µετά να το ψηφιοποιήσουµε. Παίρνουµε το µπάχαλο, ας το ψηφιοποιήσουµε. Ωραία!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η επίδοση δικαστικών εγγράφων δεν αποτελεί µια διαδικαστική διαδικασία; Με την επίδοση επέρχονται, κύριε Υπουργέ,
ουσιαστικές δικονοµικές, έννοµες συνέπειες. Από την επίδοση
αυτή εξαρτάται η συνέχεια της δίκης σε πολιτικές διαφορές, µε
την επίδοση λαµβάνει γνώση ο κατηγορούµενος για το δικαστήριο.
Να ρωτήσω κάτι. Αρκεί η αποστολή ενός mail για τις συνέπειες
που έχει µια δίκη; Ένα mail;
Πάµε τώρα στην αντεγκληµατική πολιτική. Επειδή µιλάµε για
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και αντεγκληµατική πολιτική, τονίζω -και τονίζουµε ως Ελληνική Λύση- πόσο σηµαντικό
είναι, όχι µόνο να εκδίδονται καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά πιο
σηµαντικό ακόµη είναι η έκτιση των ποινών, η πραγµατική, όµως,
έκτιση των ποινών. Δεν χρειάζεται να αναφέρουµε στην Αίθουσα
αυτή και σε όσους Ελληνίδες και Έλληνες µας παρακολουθούν,
επί ΣΥΡΙΖΑ, µε τον νόµο Παρασκευόπουλου, τι επικράτησε εκεί
έξω. Τι επικράτησε εκεί έξω µε τις µαζικές αποφυλακίσεις ακόµη
και αυτών που είχαν καταδικαστεί για κακουργήµατα, για δολοφονίες, για ληστείες, που όταν αποφυλακίστηκαν –φυσικά- δεν είχαν
σωφρονιστεί, αλλά έκαναν τα ίδια και χειρότερα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Θα µου πείτε τώρα,
προς τι η απορία; Πολλά είπατε, πολλά υποσχεθήκατε. Δεν υπάρχει, όµως, ένα Συνταγµατικό Δικαστήριο να σας ρίξει, γιατί άλλα
υποσχεθήκατε -εξαπατήσατε τον κόσµο- και άλλα κάνετε πράξη.
Κάνατε λόγο για νόµο και τάξη, προεκλογικά. Για την τάξη και
την ασφάλεια των πολιτών. Και τώρα, ιδίως µετά την πανδηµία
και τους περιορισµούς, φαίνεται το πρόβληµα στις πραγµατικές
του διαστάσεις.
Με όλα αυτά, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υφυπουργέ, είναι λογικό το αίσθηµα ανασφάλειας, το αίσθηµα φόβου των πολιτών
να µεγαλώνει ακόµη περισσότερο.
Κι ενώ στην αρχή λέγατε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι
προϋποθέσεις –πάω σε κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου τώραέκτισης ποινής στις αγροτικές φυλακές, τώρα τα γυρίζετε πάλι.
Είναι χούι αυτό της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης, µάλλον, να τα γυρίζει στην πορεία.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Είναι δυνατόν να υποστηρίζετε
ότι επειδή υπάρχει υπερπληθυσµός στις φυλακές πρέπει να γίνει
πιο ευνοϊκό το καθεστώς µετάβασης στις αγροτικές φυλακές;
Ποια λογική το ορίζει αυτό; Δεν το καταλαβαίνουµε. Εφόσον το
πρόβληµα, λοιπόν, είναι η έλλειψη χώρου στις φυλακές γιατί δεν
προχωράτε σε νέα σωφρονιστικά ιδρύµατα, σε νέα καταστήµατα; Αυτή είναι η λύση.
Και σηµαντικό ρόλο, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στην πρόληψη
της εγκληµατικότητας έχει –δεν θα βαρεθούµε να το λέµε, έχετε
φέρει δύο ή τρεις φορές εδώ τον Ποινικό Κώδικα και τον έχουµε
αλλάξει- η αυστηροποίηση των ποινών και η πραγµατική έκτιση
των ποινών. Και σε βαριά εγκλήµατα, σε ειδεχθή εγκλήµατα, σε
κακουργήµατα, σε όσους τολµούν να απλώνουν χέρι σε παιδιά,
η λύση είναι µία κύριε Υπουργέ, να υπάρξει πραγµατική έκτιση
ποινών και τα ισόβια να είναι πραγµατικά ισόβια, αλλιώς θα κυνηγάµε την ουρά µας.
Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ναι, ναι, ναι. Και ακούω και την
αριστερά να λέει «και οι κατηγορούµενοι και οι καταδικασθέντες
έχουν δικαιώµατα». Μάλιστα. Δικαιώµατα, όµως, έχουν και τα θύµατα και ζητάνε δικαίωση και προστασία.
Λέτε ότι χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί –είµαστε µαζί σαςαπασχολούνται κάθε µέρα και κάνουν το κούριερ για να παραδίδουν τις επιδόσεις των δικαστικών έγγραφων. Να ρωτήσουµε
κάτι; Στην Ελλάδα του 2022, µε τη ζούγκλα που επικρατεί εκεί
έξω, τώρα συνειδητοποιείτε ότι κανείς αστυνοµικός δεν περισσεύει; Τώρα συνειδητοποιείτε ότι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών; Τώρα συνειδητοποιείτε ότι η
εγκληµατικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, ότι οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις σε σπίτια, µαγαζιά, περίπτερα, δεν έχουν
σταµατηµό; Ότι οι εγκληµατίες, οι δολοφόνοι, δεν διστάζουν να
σκοτώσουν για µερικά ευρώ; Ότι εξαπατούν ηλικιωµένους, ακολουθούν µαθητές από τα σχολεία στα σπίτια τους και επιτίθενται
στη µέση του δρόµου µέρα µεσηµέρι; Τα βλέπουµε κάθε µέρα.
Τώρα συνειδητοποιείτε ότι ολόκληρες σπείρες λυµαίνονται τα
µέσα µαζικής µεταφοράς, τρόλεϊ, λεωφορεία, εκµεταλλεύονται
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το συνωστισµό και αρπάζουν πορτοφόλια; Τώρα συνειδητοποιείτε ότι οι συµµορίες δίνουν ραντεβού για ξεκαθάρισµα λογαριασµών, καθηµερινά, µε µαχαιρώµατα, µε όπλα; Ότι οι πολίτες
φοβούνται να κυκλοφορήσουν και σε πολλές γειτονιές οι άνθρωποι κλείνονται στα σπίτια τους από νωρίς;
Προφανώς και κανείς αστυνοµικός δεν περισσεύει. Και σε
αυτό ήµασταν πάντα ξεκάθαροι και είµαστε και τώρα. Προφανώς
και πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και να καταπολεµηθεί η εγκληµατικότητα που µαστίζει πάρα πάρα πολλές περιοχές.
Αυτό, όµως, κύριε Υπουργέ, κυρίως σηµαίνει πραγµατική ενίσχυση του αστυνοµικού προσωπικού, σηµαίνει εφοδιασµό των
αστυνοµικών µε κατάλληλο εξοπλισµό, µε παροχή κατάλληλης
εκπαίδευσης και να αµείβονται κανονικά και όχι τον µισθό πείνας
που παίρνουν τώρα και θέτουν καθηµερινά σε κίνδυνο τη ζωή
τους.
Και τώρα -ειδικά τώρα- κύριοι Υπουργοί, που οι προκλήσεις
και οι επιθετικές ενέργειες από την Τουρκία έχουν κλιµακωθεί,
στον Έβρο, στα θαλάσσια σύνορά µας, µε την προπαγάνδα
εντός της Τουρκίας να συνεχίζεται ακάθεκτη, µε τη φιέστα -την
είδαµε όλοι- την εµετική -τη µεγάλη γιορτή και καλά- που έστησαν οι Τούρκοι για την µαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, µε την προκλητική ασέβεια στο σύµβολο της
Ορθοδοξίας, την Αγιά Σοφιά και οι επιθετικές, οι επεκτατικές
ενέργειες της Τουρκίας αυξάνονται µέρα µε τη µέρα. Οργανωµένα κυκλώµατα λαθροδιακινητών προσπαθούν κάθε µέρα να
περάσουν στην πατρίδα µας. Τα έχουµε καταγγείλει, εδώ και
τρία χρόνια, πόσες φορές αυτά.
Τώρα, πάλι, σφίγγεστε γιατί ετοιµάζετε το ίδιο έργο. Μα, τα
έχουµε πει. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, η ένταση κλιµακώνεται, οι δυνάµεις της αστυνοµίας µας, της συνοριοφυλακής µας,
το ένστολο προσωπικό µας γενικότερα, κάνει ό,τι µπορεί, ό, τι
µπορεί πραγµατικά για να ανακάµψει αυτές τις επιθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν άµεσα να ενισχυθούν οι συνοριοφύλακες και όχι
µόνο αριθµητικά, αλλά και σε εξοπλισµό.
Είδαµε και το άλλο, πάλι: Είστε η Κυβέρνηση του «και 5». Όταν
τα λέµε στην αρχή, γελάτε, χασκογελάτε. Μετά το σκέφτεστε
λίγο και φτάνετε στο σηµείο µετά να υιοθετήσετε την πρότασή
µας, αλλά και αυτή λειψή, δεν την κάνετε ολοκληρωµένα. Λειψή
κι αυτή. Ακούσαµε τον κ. Μηταράκη προχθές να µας λέει ότι θα
επεκταθεί ο φράχτης στον Έβρο. Σώπα!
Κύριε Θεοδωρικάκο, τα λέγαµε από την πρώτη µέρα που µπήκαµε στη Βουλή. Τείχος στον Έβρο, σας λέγαµε. Και µας απαντούσατε: «Τι είναι αυτά που λέτε; Είστε ακραίοι.». Τι έγινε, κύριε
Θεοδωρικάκο; Αντί για τείχος, βάζετε φράχτη. Φράχτη θέλετε;
Φράχτη, ας πάει και το παλιάµπελο. Τώρα θέλετε να επεκταθεί ο
φράχτης. Πρέπει να φτάσουµε στο και πέντε για να κάνετε αυτά
που λέει η Ελληνική Λύση; Τώρα που η ένταση κορυφώθηκε;
Τώρα που οι λαθροδιακινητές προσπαθούν να περάσουν από
παντού τα σύνορά µας µε τους εκατοντάδες παράνοµους µετανάστες;
Σας το είχαµε πει εξαρχής, από το 2020, και δεν το είπαµε
µόνο, καταθέσαµε πλήρη ρεαλιστική πρόταση για τείχος στον
Έβρο. Ήταν κοστολογηµένο και θα κόστιζε πολύ λιγότερα από
αυτόν τον φράχτη που κάνατε εσείς. Καταθέσαµε στη Βουλή µελέτη από εµπειρογνώµονες γιατί ήρθαµε να προσφέρουµε, κύριε
Θεοδωρικάκο.
Πότε επιτέλους θα καταλάβετε ότι µια επιτυχηµένη κυβερνητική πολιτική βασίζεται, κύριε Υπουργέ, στην πρόβλεψη και τη
διορατικότητα και όχι να τρέχουµε πίσω απ’ τις εξελίξεις πάντα;
Και τώρα τρέχουµε όλοι µας, γιατί είναι εθνικό θέµα, και δεν φτάνουµε.
Την ίδια στιγµή η Τουρκία συνεχίζει τις επιθετικές συµπεριφορές και εργαλειοποιεί το µεταναστευτικό. Την ίδια στιγµή τουρκικά αεροσκάφη όχι µόνο δεν διστάζουν να κάνουν υπερπτήσεις
πάνω από τα νησιά µας, αλλά έχουν αποθρασυνθεί και πάνε
µέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο περιµένετε για να ενεργήσετε και να κάνετε κάτι ως Κυβέρνηση;
Και όλα αυτά που περιέγραψα πριν –ξέρετε- είναι αποτελέσµατα της δικής σας κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής. Κι
εσείς παρακολουθείτε µε ψυχραιµία. Ψυχραιµία, αδέλφια. Αυτά
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είναι τα αποτελέσµατα της µονόπλευρης εξωτερικής πολιτικής.
Και τώρα βλέπουµε, κύριοι Υπουργοί, και βιώνουµε ως χώρα
τα αποτελέσµατα της πολύ µεγάλης επιτυχίας που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αµερική, αυτή για την οποία τα
κανάλια ασχολούνταν µία εβδοµάδα. Ήταν απίστευτη επιτυχία η
οµιλία στο Κογκρέσο: Από τις κλιµακούµενες απειλές –αυτά είναι
τα αποτελέσµατα- και τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, τον
κλονισµό των σχέσεών µας µε τη Ρωσία, την οποία βάλαµε απέναντι και την κάναµε εχθρό, και την αντιπαράθεση της χώρας µας
µε το Ιράν. Είναι καινούργιο αυτό. Είστε απίστευτοι. Βάζετε σε
κίνδυνο τους ναυτικούς µας, µε τον υπαρκτό κίνδυνο γενικότερης σύρραξης στην περιοχή. Είστε απίστευτοι ως Κυβέρνηση.
Κάναµε και το Ιράν εχθρό.
Και όλα αυτά για να εξυπηρετήσουµε τα συµφέροντα των
Ηνωµένων Πολιτειών. Και είδαµε πόσο µας στήριξαν τα ξένα
συµφέροντα. Απίστευτη στήριξη! Δεν κουνήθηκε φύλλο. «Βρείτε
τα παιδιά», λένε οι σύµµαχοι. Βέβαια, έχουν άλλη διάθεση οι σύµµαχοι στο να συµµετέχουν σε τουρκικές ασκήσεις απόβασης,
κύριε Υπουργέ, σε ελληνικά νησιά µε Αζέρους, Αλβανούς, Σκοπιανούς και Λίβυους. Εκεί συµµετέχουν.
Κύριε Υπουργέ, στα τρία χρόνια ο χρόνος σας τελειώνει είτε
το θέλετε, είτε όχι. Η κλεψύδρα γύρισε ανάποδα. Είτε πάµε σε
δύο µήνες σε εκλογές, είτε σε οκτώ ο χρόνος σας τελείωσε. Θα
έπρεπε ήδη να έχετε επιδείξει έργο ως Κυβέρνηση σε όλα όσα
έχετε πει. Βαρεθήκαµε. Ήµασταν νιοι και γεράσαµε και ακόµα
κουβεντιάζουµε για τα πανεπιστήµια.
Θέλω να δείξω παντού αυτά, προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτές οι εικόνες σας αρέσουν; Δείτε λίγο. Είστε και πολλοί
πανεπιστηµιακοί εδώ και δικηγόροι. Αυτές είναι οι εικόνες των
πανεπιστηµίων µας.
Πού να τα δείξω βασικά, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ
µέσα. Φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Καλά που είναι ο Υπουργός,
γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο κύριος σκηνοθέτης ας κάνει ένα
πλάνο σε αυτά που δείχνω.
Αυτές οι εικόνες σάς ικανοποιούν; Είναι τα πανεπιστήµιά µας
αυτά; Αυτές οι εικόνες σάς ικανοποιούν; Βόρεια Ιρλανδία, Κοΐµπρα στην Πορτογαλία. Και δεν σας δείχνω τα κορυφαία πανεπιστήµια, αλλά κανονικά πανεπιστήµια. Αυστρία, Βιέννη. Ωραία
πράγµατα, κύριε Υπουργέ, και ζηλευτά. Κι εµείς εδώ, µπάχαλο.
Τα πανεπιστήµια -και πρέπει να το καταλάβουµε γιατί είναι τόσο
απλό- είναι κοιτίδες γνώσης, κοιτίδες παιδείας, κοιτίδες πολιτισµού. Στα πανεπιστήµια στέλνουµε τα παιδιά µας για να σπουδάσουν, να µορφωθούν, να προοδεύσουν στη ζωή τους. Τι πιο
απλό; Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό που λέµε τώρα; Δεν είναι
ούτε εκκολαπτήρια κοµµατικών στελεχών, ούτε όργανα κοµµατικών επιδιώξεων, ούτε χώροι για τραµπουκισµούς, βανδαλισµούς και καταστροφές.
Γι’ αυτό τι έχει πει η Ελληνική Λύση; Θα το κάνετε πάλι, αλλά
φοβάστε γιατί είστε αριστεροφοβικοί, τους φοβάστε τους αριστερούς πάρα πολύ. Πάτε να κάνετε κάτι, αλλά το µαζεύετε πάλι
πίσω. Έξω τα κόµµατα από τα πανεπιστήµια, κύριε Θεοδωρικάκο. Τι δουλειά έχουν τα κόµµατα στα πανεπιστήµια; Αυτή είναι
πάγια θέση της Ελληνικής Λύσης από την πρώτη στιγµή. Έξω τα
κόµµατα.
Κι έρχεται η κ. Κεραµέως η οποία τόλµησε να ψελλίσει ότι θα
βάλει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Έσπευσε να το µαζέψει ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Οικονόµου. Μα, φοβάστε. Είστε φοβικοί. Δεν σας
ενδιαφέρει -ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τη Νέα Δηµοκρατία- να λύσετε το πρόβληµα των πανεπιστηµίων. Και είναι ντροπή που φτάσαµε στο σηµείο να βάζουµε αστυνοµία στα πανεπιστήµια, αλλά
εκεί µας φτάσατε. Κυβερνάτε πενήντα χρόνια και έχουµε πανεπιστήµια µπάχαλο. Έχουµε εξαιρετικό επίπεδο σπουδών, εξαιρετικούς ακαδηµαϊκούς, ελληνόπουλα που διψάνε για µάθηση,
αλλά µια χούφτα τραµπούκοι δεν αφήνουν να συµβούν όλα αυτά.
Και φτάνουµε στο σηµείο να έχουµε αστυνοµία στα πανεπιστήµια. Ποιος θέλει να µπει η αστυνοµία στα πανεπιστήµια;
Υπάρχει ένας εδώ µέσα που να θέλει να µπει η αστυνοµία; Όµως
είναι υποχρεωτικό. Πώς θα γίνει αλλιώς; Δεν έχετε αφήσει άλλη
επιλογή.
Κύριε Θεοδωρικάκο, δεν ξέρω πού σπουδάσατε. Εγώ στη
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Θεσσαλονίκη. Το Αριστοτέλειο ξέρετε πώς είναι χωροταξικά;
Έχετε την ψευδαίσθηση ότι οι τριακόσιοι αστυνοµικοί που θα
βγουν τώρα έξω είναι αρκετοί; Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
έχει χιλιάδες πόρτες. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;
Δεν σας ενδιαφέρει να λύσετε το πρόβληµα, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να έχετε µια µόνιµη κόντρα. Εσείς και καλά πρεσβεύετε τον νόµο και την τάξη και λέτε ότι θα καθαρίσετε το
πανεπιστήµιο κι εσείς πρεσβεύετε και πιέζετε από κάτω όλα αυτά
που γίνονται στα πανεπιστήµια για να έχετε τους κοµµατικούς
στρατούς σας ενωµένους και για να µπορείτε ιδεολογικά και κοµµατικά να συσπειρώνετε τον κόσµο σας. Δύο γάιδαροι µαλώνανε
σε ξένο αχυρώνα αυτό ακριβώς είστε και ο αχυρώνας είναι το
πανεπιστήµιο. Διότι δεν σας ενδιαφέρει να δώσετε λύση στο πρόβληµα. Είναι µια επικοινωνιακή τακτική και τίποτε άλλο. Ακολουθείτε αυτήν την επικοινωνιακή τακτική τώρα και µε την
αστυνοµία. Πού είναι αυτή η αστυνοµία, βρε παιδιά; Βαρεθήκαµε.
Ποτέ θα τη βάλετε; Όταν φύγετε από την Κυβέρνηση;
Μαλώνετε λοιπόν για κοµµατικούς λόγους. Δεν σας ενδιαφέρει το πανεπιστήµιο. Δεν βαρεθήκατε να κουβεντιάζουµε για
αυτές τις απαράδεκτες εικόνες; Πόσα χρόνια το κάνουµε; Και το
2000 και το 1998 και το 2005 και το 2014. Τα ίδια πράγµατα λέµε.
Άρα δεν υπάρχει καµµία βούληση.
Βρήκατε τώρα να µαλώσετε γι’ αυτά. Όµως να ξέρετε ότι δεν
µπορείτε να κοροϊδεύετε τον κόσµο για πολύ καιρό. Δεν µπορείτε να κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν
να κοροϊδεύετε τον κόσµο έτσι. Δεν έχετε ούτε τη διάθεση, ούτε
τον τρόπο, ούτε την πυγµή να λύσετε αυτό το πρόβληµα.
Εµείς έχουµε και τον τρόπο και το σχέδιο. Και όταν λέµε
«νόµος και τάξη», εννοούµε «νόµος και τάξη» και όχι παραµύθια
της Χαλιµάς. Είστε µια αριστεροφοβική Κυβέρνηση και τίποτα
παραπάνω. Φοβάστε να δώσετε λύση στο πρόβληµα. Και µην
µου λέτε ότι θα τη δώσετε. Πέρασαν τα χρόνια. Είµαστε στο 2022
και ακόµα για τα ίδια µιλάµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνει ο κύκλος των
εισηγητών και των αγορητών µε την κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από
το ΜέΡΑ25. Μετά για τρία-τέσσερα λεπτά θα πάρει τον λόγο ο
κ. Πέτσας για να παρουσιάσει την τροπολογία του Υπουργείου
του.
Στη συνέχεια, αν δεν θελήσει να πάρει τον λόγο αµέσως ο κύριος Υπουργός, θέλω να παρακαλέσω, επειδή έχει ένα προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον οφθαλµίατρό του, να προηγηθεί ο
συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαηλιού και µετά θα ξεκινήσει
ο κατάλογος.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε βασικό θέµα την ψηφιοποίηση των επιδόσεων. Είναι ένα σχέδιο νόµου που χωρίζεται
σε δύο µέρη. Το πρώτο, το οποίο και περιλαµβάνει τα άρθρα 1
έως 14, επιφέρει τροποποιήσεις στους δύο κώδικες, στον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και σε εκείνο της Πολιτικής Δικονοµίας, µε
σκοπό την ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων
της ποινικής και πολιτικής δίκης.
Συγκεκριµένα καθιερώνεται η διενέργεια επιδόσεων στους ενδιαφεροµένους, σε διαδίκους, µάρτυρες, κατηγορούµενους µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Η επίδοση µε τον τρόπο αυτό
συντελείται µε την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων στην ψηφιακή θυρίδα κάθε πολίτη, στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας διοίκησης ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που
εκείνος θα δηλώσει, καταχωρώντας την σε φορείς του δηµόσιου
τοµέα ή γενικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει
ως σηµείο επικοινωνίας.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση µε ΚΥΑ όλων των
θεµάτων που αφορούν τον τρόπο αυτής της επίδοσης. Επιτρέπεται η διενέργεια φυσικής επίδοσης µόνο όταν ανακύπτουν
συγκεκριµένοι λόγοι, εάν για παράδειγµα η ηλικία του κατηγορουµένου είναι πάνω από τα εβδοµήντα έτη και παρόµοιες τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα της
ηλεκτρονικής επίδοσης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους κρατού-
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µενους σε καταστήµατα κράτησης. Ως αποτέλεσµα αυτών καταργείται η αρµοδιότητα των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Δασοφυλακής για τη διενέργεια επιδόσεων.
Θα µπορούσα να πω -και το είπα και στην επιτροπή- ότι αυτές
οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση,
εκσυγχρονίζουν το σχετικό νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε τις επιδόσεις εγγράφων και πραγµατικά απελευθερώνουν προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνοµίας, που µέχρι σήµερα κάποιοι εξ αυτών
έχουν ως µοναδικό αντικείµενο τις επιδόσεις.
Ίσως και ως ΜέΡΑ25 να στεκόµασταν θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο σας, αν δεν υπήρχε το δεύτερο µέρος αυτού, το µέρος
που για εµάς είναι το πλέον προβληµατικό, σε τέτοιο βαθµό που
µας κάνει επί της αρχής να το καταψηφίσουµε.
Ο τίτλος, λοιπόν, αυτού του προβληµατικού δεύτερου µέρους
είναι: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη». Χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο αφορά ρυθµίσεις
των Σωµάτων Ασφαλείας και το δεύτερο της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Οι ενστάσεις µας επικεντρώνονται στα άρθρα 28, 29 και 33. Από αυτά θα ξεκινήσω µε το
άρθρο 29 και θα κλείσω µε το άρθρο 28.
Το άρθρο 29, λοιπόν, έχει σαν θέµα τη µεταγωγή καταδίκων
κρατουµένων στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, το οποίο τροποποιεί για δεύτερη φορά επί τα χείρω µετά τις απαράδεκτες τροποποιήσεις
που επέφερε στη σχετική διαδικασία µε το άρθρο 3 ο ν.4760/
2020.
Σύµφωνα µε την αναχρονιστικά αντιδραστική κυβερνητική
προσέγγιση που αποσκοπεί ως συνήθως στο να χαϊδέψει τα
αυτιά του συντηρητικού κοινού της, εξάλλου εκλογές έρχονται,
στις αγροτικές φυλακές και στην Κεντρική Αποθήκη δεν δύνανται
να µετάγονται κατάδικοι κρατούµενοι ικανοί για εργασία ανεξαρτήτως αδικήµατος αποκλειοµένων ρητώς από τη δυνατότητα
αυτή των καταδικασθέντων για εγκλήµατα ιδιαίτερης και κοινωνικοηθικής απαξίας, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση που
συνοδεύει τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Έτσι στις εξαιρέσεις µεταγωγής εκτός από τους κρατούµενους καταδικασθέντες για εγκλήµατα τροµοκρατίας, προστίθενται όσοι έχουν καταδικαστεί για σειρά άλλων αδικηµάτων
εσχάτης προδοσίας ή για εγκλήµατα που συµπεριλαµβάνονται
στο 19ο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και όσοι κρατούµενοι εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία που τελέστηκε
στο πλαίσιο ένταξής τους σε εγκληµατική οργάνωση. Σίγουρα
µας κάνει να σκεφτούµε πως έχουµε να αντιµετωπίσουµε µία εκδικητική λογική που δεν συµβαδίζει µε την έννοια του σωφρονισµού.
Το άρθρο 33 τώρα για το οποίο έγινε εκτενής συζήτηση στο
πλαίσιο της επιτροπής, µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα άρθρο
τελευταίας στιγµής, ένα άρθρο της τελευταίας στιγµής γιατί
προστέθηκε µετά τη διαβούλευση και πριν την κατάθεση για συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Τι προβλέπει, λοιπόν, αυτό το άρθρο; Δίνει το δικαίωµα στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και µόνο σε εκείνον σε έκτακτες περιπτώσεις -βέβαια, ας είµαστε ειλικρινείς, για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον όλες οι περιπτώσεις είναι
έκτακτες είτε αφορούν απευθείας αναθέσεις σε φίλους και αρεστούς είτε διορισµούς κοµµατικών στελεχών- να παρακάµπτει
τον υπαλληλικό κώδικα, προκειµένου να διοριστούν στελέχη των
φυλακών, διευθυντές και αρχιφύλακες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση γίνεται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης µέχρι την επιλογή
και τοποθέτηση προϊσταµένων από τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια, το άρθρο 86 του 3528/2007. Και φυσικά έρχεται σε συνέχεια σειράς δικαστικών αποφάσεων που δικαίωσαν διευθυντές
και αρχιφύλακες φυλακών, οι οποίοι είχαν χάσει τις θέσεις τους
µε τις καθόλα αυθαίρετες ενέργειες ρουσφετολογικού χαρακτήρα της διαβόητης πρώην Γενικής Γραµµατέως Αντεγκληµατικής Πολιτικής, της κ. Νικολάου.
Φαίνεται πως η κ. Νικολάου, πλέον, δεν είναι στη θέση της.
Όµως µε ζέση και κόπο οικοδόµησε το κοµµατικό βασίλειο. Γιατί
φαντάζοµαι ότι χρειάζεται πραγµατικά κόπος και µάλιστα πολύς
για να δεις ποιο άριστο και αρεστό της Νέας Δηµοκρατίας στέ-
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λεχος, φίλος, φιλικά προσκείµενος, παρακείµενος, εκεί κάπου
κοντά θα πρέπει να τακτοποιηθεί κάθε φορά, θα πρέπει να του
κάνουµε µια απευθείας ανάθεση, θα πρέπει να τον τακτοποιήσουµε. Πραγµατικά λογικά κουράστηκε η κ. Νικολάου να χτίσει
το κοµµατικό βασίλειο και να πλέξει το κοµµατικό πουλόβερ.
Εκλογές έρχονται, όποτε και αν έρθουν αυτές, µην µπαίνετε στο
κόπο και εσείς τώρα να το ξηλώσετε το πουλόβερ, έκανε εκείνη
τόσο κόπο να το φτιάξει, είπατε να το αφήσετε να υπάρχει. Γι’
αυτό και το άρθρο αυτό µετά τη διαβούλευση και πριν την κατάθεση.
Θα κλείσω µε το επίµαχο άρθρο 28, το οποίο τροποποιεί το
άρθρο 18 του ν. 4777/2021, το νοµοσχέδιο, το οποίο συνέστησε
το επιεικώς απαράδεκτο, για να µη χρησιµοποιήσω άλλη έκφραση γιατί βρισκόµαστε εντός Κοινοβουλίου, το σώµα καταστολής στο χώρο των ΑΕΙ, το οποίο προβλέπει το άρθρο τώρα ότι οι
ειδικοί φρουροί που προσλαµβάνονται προκειµένου να το στελεχώσουν κατά το χρονικό διάστηµα που δεν διατίθενται στα ΑΕΙ
της χώρας µας εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων
αστυνοµικού ενδιαφέροντας, κτηρίων, εγκαταστάσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστηρίων, οργανισµών, κ.λπ..
Αξίζει να υπενθυµίσουµε, γιατί έχουν περάσει και αρκετοί
µήνες κυρίως για τους συµπολίτες µας που µας ακούν πως κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του ν.4777 και των σχετικών διατάξεων είχε υποστηριχθεί τότε από µεριάς της κυβέρνησης ότι οι
συγκεκριµένοι ειδικοί φρουροί της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας
δεν θα έφεραν οπλισµό, ένα γεγονός που έρχεται τώρα σε ευθεία αντίθεση µε την προτεινόµενη τροποποίηση.
Θα συµφωνήσω σε αυτό το σηµείο µε κάτι που ειπώθηκε στην
τελευταία µας συνεδρίαση πως δεν συστήνει το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Πράγµατι δεν
συστήνεται τώρα. Τώρα, όµως, τροποποιείται το σχετικό άρθρο.
Τώρα είχαµε τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Τώρα η νεολαία µας
ή µάλλον για να ακριβολογώ και τώρα η νεολαία µας, γιατί πάντα
αντιτάσσεται, αντιτάχθηκε. Και διαχρονικά έχει αντιταχθεί όταν
κυβερνήσεις προσπάθησαν να νοµοθετήσουν σε βάρος της,
τώρα για ακόµη µία φορά αντιδρά και θα συνεχίσει να αντιδρά
όσο εµείς επιλέγουµε να κλείνουµε τα αυτιά µας και να µην την
ακούµε. Όσο αγνοούνται οι φωνές των νέων για ένα µαζικό, δηµοκρατικό, ανοιχτό πανεπιστήµιο µε ανθρώπινους όρους σπουδών χωρίς ταξικούς φραγµούς, χωρίς ταξικό χαρακτήρα µε
σοβαρή χρηµατοδότηση και χωρίς αστυνόµευση τόσο οι νέοι
µας θα αντιδρούν.
Δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία προσκολληµένη σε µία καταστροφική για τους νέους ιδεολογία επιµένει να κλείνει τα αυτιά
της όχι µόνο στους νέους και τις νέες µας, όχι µόνο στη νεολαία,
αλλά συνολικά στους πολίτες. Φροντίζει, βέβαια και οφείλουµε
να αναγνωρίσουµε αυτό να τα κρατάει ανοιχτά στους ολιγάρχες
και στο κοµµατικό της ακροατήριο, αλλά µόνο απέναντι σε αυτούς.
Εξάλλου πώς αλλιώς µπορεί να εξηγηθεί αν όχι ως προσπάθεια χαϊδέµατος του εκλογικού ακροατηρίου η απόφαση της κ.
Κεραµέως να ανακοινώσει νοµοθετική πρωτοβουλία που ουσιαστικά έρχεται να καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις και µάλιστα τη δεδοµένη, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή;
Βέβαια, επιχείρησε να τα µαζέψει ο κ. Οικονόµου από τη θέση
του ως εκπρόσωπος Τύπου, αλλά θα πρέπει να δούµε τελικά πώς
θα διαµορφωθεί και αν θα προχωρήσει αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία.
Βέβαια, αν η ΔΑΠ δεν είχε καταποντιστεί στις φοιτητικές εκλογές πριν από λίγες µέρες και είχε θριαµβεύσει, σιγά µην αποφάσιζε η Υπουργός Παιδείας να καταργήσει τις φοιτητικές
παρατάξεις. Ίσα ίσα που θα είχατε κάνει παντιέρα τα αποτελέσµατα και θα µιλούσατε γι’ αυτά όπου στεκόσασταν και όπου βρισκόσασταν.
Τώρα ακούµε για κατάργηση, για ένα κοινό ψηφοδέλτιο, εξ ου
και η βεβαιότητά µας πως αυτό που σας αφορά είναι η τέρψη
του πολιτικού σας και µόνο, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης
και όχι το κοινό καλό. Εξάλλου, µην κοροϊδευόµαστε, από τη
ΔΑΠ έχουν ξεκινήσει τη σταδιοδροµία τους, την κοµµατική και
την πολιτική, πάρα πολλά στελέχη σας. Δεν θα κλείνατε το φυτώριο, εάν τα φυτά συνέχιζαν να ανθίζουν και να ευδοκιµούν.
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Όµως, να µην προσέξετε λίγο τη δεξαµενή ψηφοφόρων σας
τώρα που, όσο να ‘ναι, θα πρέπει να αρχίσετε να µετράτε κουκιά;
Κοιτάζετε και λίγο πιο δεξιά, εντάξει, λογικό είναι.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, το µήνυµα όχι µόνο των
φοιτητικών εκλογών αλλά των τελευταίων ηµερών είναι σαφές.
Η πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν θα ανεχθεί καµµία άλλη ρεβανσιστική µεταχείριση ούτε Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία, ούτε πειθαρχικά, ούτε διαγραφές, ούτε ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και
αυτό δεν το λέµε εµείς. Δεν το λέει ένα πολιτικό κόµµα. Το λένε
οι νέοι µας, οι νέες µας.
Επίσης, είναι εξίσου σαφές ότι τα παιδιά µας δεν θα αφήσουν
να χρησιµοποιήσετε τη δική σας ήττα και την ήττα των πολιτικών
σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για να επιχειρήσετε την απονοµιµοποίηση και την περιθωριοποίηση των συλλόγων του φοιτητικού κινήµατος που τόσο φοβάστε, καθώς το
βλέπετε να µεγαλώνει ακηδεµόνευτο, πραγµατικά από την
ανάγκη των παιδιών να εκφραστούν.
Το πανεπιστήµιο που η Νέα Δηµοκρατία θέλει, σε συνδυασµό
µε την αυξανόµενη τροµοκράτηση της φοιτητικής κοινωνίας από
τις δυνάµεις καταστολής, έστειλαν πριν λίγες µέρες ένα νέο
παιδί αιµόφυρτο στο νοσοκοµείο. Οι εικόνες πραγµατικά –τις είδαµε και ήταν ανατριχιαστικές- καθιστούν ξεκάθαρες τις ευθύνες
τόσο της Κυβέρνησης όσο και της πρυτανείας. Εξίσου ξεκάθαρα
αποδεικνύεται πως ο αυταρχισµός δεν απορρέει από τον εκάστοτε Υπουργό, αλλά αποτελεί κεντρική πολιτική απόφαση. Όσο
κι αν θέλετε να κρύψετε τη στόχευσή σας για κατάπνιξη κάθε αντίπαλης και αντιτασσόµενης στη δική σας φωνή, πλέον η πραγµατικότητα είναι ολοφάνερη.
Το είπα και στην επιτροπή το επαναλαµβάνω και σήµερα. Κυρίες
και κύριοι της Συµπολίτευσης, δεν είστε η φωνή του µέτρου και
της λογικής. Είστε η φωνή του αυταρχισµού, της καταστολής και
του «νόµος και τάξη». Σε αυτή τη φωνή θα αντιταχθούν όλοι οι δηµοκράτες πολίτες, όλοι οι νέοι, όλες οι νέες, όλοι εκείνοι που βλέπουν τις πολιτικές σας να καταπατούν κάθε τελευταίο ψήγµα
δικαιώµατος που έχει αποµείνει, αν έχει αποµείνει, και ό,τι έχει
αποµείνει αλώβητο στο πέρασµα του µνηµονιακού οδοστρωτήρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως είπα, θα δώσω
τώρα τον λόγο για πέντε λεπτά στον κ. Πέτσα.
Ευχαριστώ πολύ και τον κ. Καππάτο για την παραχώρηση –για
τον λόγο που ανέφερα- στον κ. Παπαηλιού. Η σειρά των οµιλητών µετά δεν αλλάζει. Θα είναι –λέω τους έξι πρώτους- ο κ. Καππάτος, ο κ. Λάππας, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο κ. Δελής, ο κ.
Λιούπης και ο κ. Γιόγιακας. Και βέβαια θα έχουµε και την οµιλία
του κυρίου Υπουργού.
Κύριε Πέτσα, έχετε τον λόγο από τη θέση σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να υποστηρίξω το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 1322/15 από
27-5-2022 τροπολογίας. Πρόκειται για την τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 που αφορά τη µεταφορά των µαθητών των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 44 και την παράγραφο 9 αυτού του ν.
3966/2011, µέχρι το σχολικό έτος 2019-2020 η µεταφορά των µαθητών και των µαθητριών των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων της χώρας γινόταν µε τα έξοδα να βαρύνουν τους γονείς
ή όσους ασκούσαν τη γονική µέριµνα. Έκτοτε η ανωτέρω πρόβλεψη καταργήθηκε -µε το άρθρο 64 του ν.4692/2020- και µε την
κατάργηση αυτή δηµιουργήθηκαν κάποια ερµηνευτικά ζητήµατα,
σε σχέση µε το κόστος και ποιος αναλάµβανε αυτό το κόστος
για τη µεταφορά των µαθητών των πρότυπων και πειραµατικών
σχολείων.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, εξυπηρέτησης –φυσικά- του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και ισότιµης µεταχείρισης των πολιτών, αντιµετωπίζουµε αυτό το θέµα και κρίνουµε αναγκαία την
τροποποίηση της παραγράφου 21 της υποπαραγράφου η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 186 του ν.3852/2010 και πλέον οι περιφέρειες µε την αξιολογούµενη ρύθµιση αναλαµβάνουν το κόστος
της µεταφοράς των µαθητών και στα πρότυπα και πειραµατικά
σχολεία.
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Υπενθυµίζω ότι αυτή είναι µια βασική πολιτική της Κυβέρνησης
που έχει οδηγήσει στον διπλασιασµό των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων, περίπου στα εκατόν είκοσι πρότυπα και πειραµατικά σχολεία, από την επόµενη σχολική περίοδο.
Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ορίζεται ότι οι δαπάνες των περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη µεταφορά µαθητών πρότυπων και πειραµατικών σχολείων από τις
περιφέρειες, λόγω της κατάργησης της διάταξης που είπαµε
πριν, µέχρι την έναρξη ισχύος της αξιολογούµενης ρύθµισης θεωρούνται νόµιµες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όσο είναι στη Βουλή,
κύριε Λοβέρδο, κύριε Καµίνη, κύριε Καλαµατιανέ, κυρία Καφαντάρη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κ. Πέτσα επί του συγκεκριµένου µόνο; Όχι. Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω και το Προεδρείο, τον
συνάδελφο κ. Καππάτο και όλους τους άλλους συναδέλφους για
το γεγονός ότι µου παραχωρήσατε τη σειρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την αρχή της θητείας της εφαρµόζει το δόγµα
«νόµος και τάξη» σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.
Αυτό αποτελεί και το σήµα κατατεθέν της. Ο αυταρχισµός είναι
η µόνη απάντηση που δίδει στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι πολίτες. Τις τελευταίες ηµέρες µάλιστα εµφανίζεται όξυνση
της καταστολής και της αστυνοµικής βίας σε επικίνδυνα επίπεδα,
ενδεικτικά: ο τραυµατισµός του φοιτητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Η πρακτική αυτή δεν είναι τυχαία, είναι προφανές ότι επανήλθε
µε τη διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και παραπέµπει σε
άλλες εποχές. Εν προκειµένω, αποτελούν πρόσχηµα οι πρακτικές αυτές, για να επιβληθεί η παρουσία της πανεπιστηµιακής
αστυνοµίας και να αλλάξει η ηµερήσια διάταξη του δηµόσιου διαλόγου. Στόχος είναι να ξεχαστεί η ακρίβεια και η κακή κατάσταση
της οικονοµίας, ότι οι πολίτες πρέπει να κόψουν βασικά είδη διατροφής για να βγάλουν τον µήνα ή πρέπει να εργάζονται µόνον
για να πληρώσουν τον λογαριασµό του ρεύµατος και γι’ αυτό δεν
φτάνει ο µισθός τους.
Πάντως, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα αυτή την περίοδο
της πολλαπλής κρίσης είναι να υπάρξει κοινωνική ένταση. Δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης, την επιδιώκετε. Καλείστε, λοιπόν, να καταργήσετε και πάντως να αναστείλετε τη λειτουργία
της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας, της ένοπλης Πανεπιστηµιακής
Αστυνοµίας που δεν υπάγεται στις πρυτανικές αρχές, αλλά στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Τώρα, ως προς την ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών του, από τη στιγµή που απευθύνεται στους πολίτες, συνιστά
µια σωστή πρακτική που πρέπει να ενισχυθεί, πάντα, όµως, προς
όφελος των πολιτών και βέβαια µε την εγγύηση ότι τα δικαιώµατά τους θα είναι σεβαστά.
Η αποδέσµευση του έργου των αστυνοµικών από το καθήκον
και την αρµοδιότητα της επίδοσης δικαστικών εγγράφων είναι
αναγκαία, αλλά δεν µπορεί να γίνει εις βάρος των δικονοµικών
δικαιωµάτων των πολιτών. Είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του προσώπου µε την ηλεκτρονική διεύθυνση και να αποδεικνύεται η παραλαβή του µηνύµατος του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον παραλήπτη µε αποδεικτικό
προς τον αποστολέα, όπως ακριβώς συντάσσεται και η έκθεση
επίδοσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Επίσης, θετικό είναι το µέτρο της αποδέσµευσης της Αστυνοµίας από την αρµοδιότητα της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης εγγράφων από το πρωτότυπο ή το
ακριβές αντίγραφο. Υπάρχει, βέβαια, ένα σοβαρό πρόβληµα µε
τις δυσπρόσιτες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές όπου ζουν κυρίως άνθρωποι µεγάλης ηλικίας που δύσκολα µετακινούνται και
δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Πρέπει να υπάρχει,
κατά την άποψή µου, ένας εναλλακτικός τρόπος, όπως µέσω
µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Τουλάχιστον, ας στελεχωθούν -

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πράγµα που δεν είναι στην προοπτική της πολιτικής σας- τα
υπάρχοντα ΚΕΠ µε προσωπικό και να αναβαθµιστούν υλικοτεχνικά.
Εξάλλου, µην ξεχνάµε -και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να το υπογραµµίσω- ότι η αποψίλωση της υπαίθρου εν γένει δεν διευκολύνει. Πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαιθρος τα τελευταία χρόνια και
µε έντονο ρυθµό έχει αποψιλωθεί από τις δοµές του δηµοσίου
και των τραπεζών. Αυτή η αποψίλωση επιφέρει ένα ακόµα
πλήγµα στην ύπαιθρο και οδηγεί στην περαιτέρω ερηµοποίησή
της. Συνεπώς, και η σωστή κατά τα άλλα αποδέσµευση της Αστυνοµίας από τα έργα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσει στο να παραµένουν οι άνθρωποι της υπαίθρου στο περιθώριο.
Αναφορικά µε το σωφρονιστικό σύστηµα και τις φυλακές, η
ασφυξία στις φυλακές έχει ενταθεί. Ο υπερπληθυσµός τους έχει
φτάσει σε τεράστιους αριθµούς. Δυστυχώς, σε αυτό το πλαίσιο
τα δικαιώµατα των φυλακισµένων, των κρατουµένων, δεν µπορούν να γίνουν σεβαστά υπό τέτοιες συνθήκες κράτησης, υπό
συνθήκες υπερπληθυσµού. Η χώρα µας κινδυνεύει και µε άλλες
καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Είµαστε ήδη πρωταθλητές.
Όσον αφορά στις αγροτικές φυλακές, είναι ένας θεσµός πρωτοπόρος που πρέπει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί, όπως
φαίνεται ότι επιδιώκεται. Στις αγροτικές φυλακές οι συνθήκες
κράτησης είναι διαφορετικές. Η παρεχόµενη εργασία συνιστά
µία διαδικασία που βοηθά στην επανένταξη των κρατουµένων
που έχουν µείνει για πολλά χρόνια στη φυλακή. Οι προϋποθέσεις
µεταγωγής στις αγροτικές φυλακές παραµένουν αυστηρές και
έτσι αφαιρείται ή εγκαταλείπεται, αν θέλετε, ο αναµορφωτικός
χαρακτήρας τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στο άρθρο 33. Πρόκειται για µία νοµοθέτηση κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης. Είναι πρακτική η οποία έχει καταστεί
κανόνας και, εποµένως, καλά κρατεί για την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Με τη ρύθµιση αυτή ανοίγει ο δρόµος για την παράκαµψη δικαστικών αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί και
αφορούν σε στελέχη των καταστηµάτων κράτησης, διευθυντών
και αρχιφυλάκων, µε µακρά προϋπηρεσία, εµπειρία και εξαιρετικά προσόντα.
Αυτά τα στελέχη «καρατοµήθηκαν» µε απόφαση της πρώην γενικής γραµµατέως Αντεγκληµατικής Πολιτικής των απευθείας
αναθέσεων και µάλιστα σε εταιρείες που είχαν συσταθεί ακόµη
και την παραµονή της απευθείας ανάθεσης. Οι διωχθέντες υπάλληλοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να αποκαταστήσουν τη
νοµιµότητα και να διασφαλίσουν τα δικαιώµατά τους. Με δικαστικές αποφάσεις αυτοί οι υπάλληλοι δικαιώθηκαν.
Η διοίκηση οφείλει να εφαρµόσει αυτές τις αποφάσεις. Αντ’
αυτού, µε την εισαγόµενη διάταξη η Κυβέρνηση επιδιώκει να τις
παρακάµψει, αφού ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ακόµη
και αν προσωρινά εφαρµόσει αυτές τις αποφάσεις, µπορεί να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης των καταστηµάτων κράτησης υπαλλήλους του κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης
µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων από τα αρµόδια
υπηρεσιακά συµβούλια. Δηλαδή, να «καρατοµήσει» εκ νέου τους
δικαιωθέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η αξιοκρατία και η ισονοµία στην κάλυψη θέσεων ευθύνης
αποτελούν συνταγµατικές αρχές οι οποίες αφορούν και στη διαδικασία εισόδου, αλλά και στη διαδικασία εξέλιξης των υπαλλήλων.
Έχει γίνει πλέον µόνιµη δικαιολογία της Κυβέρνησής σας η
κατά παρέκκλιση νοµοθέτηση. Ο σκοπός είναι να τοποθετείτε τα
δικά σας παιδιά. Ζητείται, λοιπόν, η άµεση απόσυρση αυτής της
συγκεκριµένης ρύθµισης, διότι µε τη θέσπιση και την εφαρµογή
της το κράτος δικαίου «πάει περίπατο» και υπονοµεύεται και παρακάµπτεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και οι δικαστικές
αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2022

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να µιλήσω για µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υφυπουργός
Οικονοµικών έχει τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει µία
τροπολογία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο προκειµένου
να αναφερθώ στο άρθρο 4 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1322 και µε ειδικό 15. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η παράταση
της διάρκειας των συµβάσεων για τις υπηρεσίες φύλαξης των
κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Η παράταση κρίθηκε ως η πλέον ορθολογική λύση, δεδοµένου
ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη οι διαγωνιστικές διαδικασίες
για τη σύναψη νέων συµβάσεων και δεν πρέπει να υπάρξει κενό
στη φύλαξη των κτηρίων.
Θα πρέπει να ενηµερώσω, βέβαια, ότι η διαγωνιστική διαδικασία
που διενεργείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών
βρίσκεται ήδη στο στάδιο του υποχρεωτικού προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η νοµοθεσία και
συγκεκριµένα το άρθρο 324 του ν.4700 του 2020. Έχει, δηλαδή,
δροµολογηθεί προκειµένου, όπως τόνισα, να µην υπάρξει κενό
στη φύλαξη των κτηρίων για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των
υπηρεσιών και των πολιτών, αλλά και για την προστασία της δηµόσιας περιουσίας, η παράταση είναι επιβεβληµένη.
Βεβαίως, καθορίζεται σαφέστατα ότι η παράταση ισχύει µέχρι
τις 31 Οκτωβρίου του 2022. Μέχρι τότε υπολογίζεται ότι θα
έχουν υπογραφεί οι νέες συµβάσεις µε τους αναδόχους που θα
έχουν προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, που, όπως ανέφερα, βρίσκεται στο στάδιο του προσυµβατικού ελέγχου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση διευκρινιστική προς τον
Υπουργό; Όχι.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ.
Τάκης Θεοδωρικάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, προτού παρουσιάσω τις βασικές σκέψεις που αφορούν στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συζητάµε σήµερα, να
ενηµερώσω τους Βουλευτές για την κατάσταση στον Έβρο, τον
οποίο από κοινού µε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Οικονόµου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, τον κ.
Σκούµα, επισκεφθήκαµε την Κυριακή στο πλαίσιο επιχειρησιακής
αποστολής, για να διαπιστώσουµε επιτόπου την κατάσταση και
τα προβλήµατα στο πεδίο.
Αυτό που έχω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οι δυνάµεις της
Ελληνικής Αστυνοµίας είναι σε απόλυτη ετοιµότητα, επιδεικνύουν το υψηλότερο δυνατό πεδίο επιχειρησιακής ανταπόκρισης στα προβλήµατα και στις δυσκολίες που καλούνται να
αντιµετωπίσουν στην περιοχή, έχουν άριστο επίπεδο συνεργασίας µε τον στρατό µας και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν πετύχει
αυτό το πρώτο τετράµηνο του 2022 να αντιµετωπίσουν πάνω από
χίλια εξακόσια περιστατικά που επιχειρήθηκαν από τους γείτονές
µας για να εργαλειοποιηθούν δυστυχισµένοι άνθρωποι, παράτυποι µετανάστες και να µπουν µε παράνοµο τρόπο στην πατρίδα
µας. Αυτό αφορούσε σε πάνω από σαράντα χιλιάδες ανθρώπους
αυτούς τους τέσσερις µήνες, όπου η Ελληνική Αστυνοµία έχει
ενεργήσει απολύτως αποτελεσµατικά.
Θέλω επίσης να βεβαιώσω τους συµπολίτες µας, τους συµπατριώτες µας ότι είµαστε αποφασισµένοι αυτή την ανίκητη ασπίδα
προστασίας των συνόρων µας να την ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο. Είναι σε εξέλιξη διαγωνισµός πρόσληψης άλλων διακοσίων πενήντα συνοριοφυλάκων, οι οποίοι τους επόµενους µήνες
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θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
Επίσης, είναι ξεκάθαρη η απόφασή µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τον φράχτη, το τείχος που υπάρχει στον Έβρο. Έχουν
ήδη καλυφθεί τριάντα επτάµισι χιλιόµετρα. Αυτό αποτελεί έργο
και αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Θα κατασκευάσουµε όσο γίνεται περισσότερα χιλιόµετρα αυτού του φράχτη, µε βάση τις οικονοµικές
δυνατότητες που θα διασφαλίσουµε τόσο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και από τον εθνικό προϋπολογισµό, από οποιαδήποτε πηγή χρηµατοδότησης της Ελλάδας. Αυτή είναι η σταθερή
µας απόφαση.
Αυτό, όµως, που κρατώ περισσότερο και θέλω να σας µεταφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο τον Έβρο το κλίµα είναι απόλυτης εθνικής
ενότητας και αυτοπεποίθησης και το µήνυµα προς εκείνους από
την ηγεσία της γειτονικής Τουρκίας, που φαντασιώνονται νέες
νίκες επί Βυζαντινών, όπως είπαν ορισµένοι, είναι ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας σε γη, θάλασσα και
αέρα είναι απόλυτη και συνειδητή απόφαση όλων των Ελλήνων.
Δεν µπορεί να έχει κανείς καµµία απολύτως αµφιβολία ότι όλοι
οι Έλληνες είµαστε ενωµένοι, αποφασισµένοι και πανέτοιµοι να
υπερασπίσουµε την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία, οπουδήποτε αυτό χρειαστεί να γίνει.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο µας. Όταν, πριν από εννέα
µήνες ακριβώς, ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης µου ανέθεσε τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη είχα πει ότι η βασική προτεραιότητά µας
είναι να κάνουµε ό,τι χρειάζεται για την ασφάλεια των πολιτών
παντού, σε ολόκληρη τη χώρα και για την ασφάλεια όλων των
πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις.
Είχα πει, επίσης, από την πρώτη στιγµή ότι δεν πρόκειται να
κρύψω τα προβλήµατα κάτω από το χαλί. Είχα παραδεχτεί την
υπάρχουσα υποστελέχωση που υπάρχει σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και είχαµε θέσει ως βασικό µας στόχο να ενισχύσουµε την παρουσία της αστυνοµίας στις γειτονιές, τόσο στο
λεκανοπέδιο της Αττικής όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Διότι το
δόγµα που θέλουµε να υπηρετούµε είναι «ασφάλεια για όλους,
ασφάλεια παντού».
Για να πετύχουµε αυτόν τον στόχο ακολουθήσαµε µία στρατηγική που έχει δύο βασικές προτεραιότητες:
Η πρώτη είναι να απελευθερώσουµε δυνάµεις της Ελληνικής
Αστυνοµίας από γραφειοκρατικά πάρεργα και υποχρεώσεις που
δεν έχουν σχέση µε την αποστολή του Έλληνα αστυνοµικού κι
αυτό κάνουµε µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα. Γι’ αυτό
προωθήσαµε την ευρεία ψηφιοποίηση υπηρεσιών που προσφέρει η Ελληνική Αστυνοµία προς τους πολίτες.
Προτού αναφερθώ στη σηµερινή προτεινόµενη ψηφιοποίηση
που αφορά στην επίδοση δικογράφων, θέλω να υπενθυµίσω ότι
είναι ήδη πράξη η δυνατότητα των πολιτών να ανανεώνουν τις
άδειες κυκλοφορίας των µοτοποδηλάτων µε ψηφιακό τρόπο, να
µπορούν να παίρνουν αντίγραφα αποσπάσµατος από το βιβλίο
αδικηµάτων από τα αστυνοµικά τµήµατα µε ψηφιακό τρόπο, να
µπορούν να προβαίνουν σε καταγγελίες για εγκλήµατα στο διαδίκτυο µε ψηφιακό τρόπο. Είναι ήδη πράξη ότι τα αστυνοµικά
τµήµατα δεν δίδουν διά ζώσης το γνήσιο της υπογραφής, γιατί
πλέον οι πολίτες µπορούν να παίρνουν το γνήσιο της υπογραφής
από το gov.gr.
Σήµερα, ψηφίζοντας αυτό το νοµοσχέδιο, προχωράµε σε µία
πράξη µε την οποία λύνουµε ένα πρόβληµα δεκαετιών που αντιµετωπίζει η Ελληνική Αστυνοµία. Πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο
δικόγραφα διακινούνται τον χρόνο από αστυνοµικούς. Υπολογίζουµε ότι σε αυτή την αποστολή χρησιµοποιούνται περί τους χίλιους πεντακόσιους Ελληνίδες και Έλληνες αστυνοµικούς. Δεν
µας περισσεύουν. Ίσα-ίσα, θα παραθέσω στοιχεία παρακάτω
που δείχνουν τα προβλήµατα που υπάρχουν.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα και λύνουµε αυτό το πρόβληµα σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω
τους συναδέλφους µου Υπουργούς τον κ. Τσιάρα και τον κ. Πιερρακάκη, και τους συνεργάτες τους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτών των Υπουργείων, καθώς επίσης και το σύνολο
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των συνεργατών µου και των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας που έχουν εργαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα για να γίνει
πράξη η νοµοθέτηση, να προβλεφθεί η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος.
Αυτοί οι αστυνοµικοί θα έρθουν να εργαστούν από τον Σεπτέµβριο στα καθ’ εαυτό αστυνοµικά τους καθήκοντα. Αυτό είναι
σπουδαίο, αν σκεφτεί κάποιος ότι µόνο στη Γενική Αστυνοµική
Διεύθυνση Αθηνών δεν είναι καλυµµένες τρεις χιλιάδες θέσεις
από τις οργανικές θέσεις της Αστυνοµίας. Αυτό το φαινόµενο
δεν είναι τωρινό. Αυτό ισχύει επί δεκαετίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και είναι µία από τις µεγαλύτερες παθογένειες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Διότι γνωρίζετε ότι δεν µπορείς να
µετακινήσεις αστυνοµικό από µια υπηρεσία σε µια άλλη. Δεν
µπορεί να µετατεθεί εάν δεν το επιθυµεί. Κι έτσι έχουµε το βαθύτατα ανορθολογικό φαινόµενο ενώ στο λεκανοπέδιο Αττικής
κατοικεί σχεδόν µισός πληθυσµός της χώρας και εδώ βρίσκεται,
δυστυχώς, το 70% της εγκληµατικότητας, στην ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται
µόλις το 30% της δύναµής της και γι’ αυτό υπάρχουν και τα κενά
στα οποία αναφέρθηκα.
Με την ψηφιοποίηση, λοιπόν, απελευθερώνουµε δυνάµεις οι
οποίες θα ενταχθούν στα καθ’ εαυτό αστυνοµικά τους καθήκοντα
και αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίσαµε το φθινόπωρο που πέρασε το σύνολο των χιλίων αστυνοµικών που είχαν βγει από τη
Σχολή της Αστυνοµίας, καθώς και των δόκιµων αστυνοµικών µας,
να ενταχθούν όλοι σε αστυνοµικά τµήµατα στο λεκανοπέδιο Αττικής, διότι εδώ τα προβλήµατα είναι τεράστια.
Παρ’ όλα αυτά τα προβλήµατα, µε τη στρατηγική που ακολουθούµε και µε τη σκληρή δουλειά που κάνουν οι αστυνοµικοί µας
-πραγµατικά σκληρή, υπεύθυνη δουλειά, για την οποία θέλω
ξανά από αυτό το Βήµα να τους ευχαριστήσω- έχει επιτευχθεί η
µείωση της χαµηλής και µεσαίας εγκληµατικότητας κατά 30%
στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό, βέβαια,
δεν σηµαίνει ότι δεν κυριαρχούν και δεν αναπτύσσονται βίαιες
συµπεριφορές και δεν υπάρχει µια συνολική τάση προς τη βία
στην κοινωνία, ειδικά την περίοδο µετά από την καραντίνα του
κορωνοϊού. Είµαστε, όµως, εδώ για να εργαστούµε και να φέρουµε τα αποτελέσµατα που χρειάζεται και να την αντιµετωπίσουµε.
Η δεύτερη βασική πλευρά της στρατηγικής µας για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η συνεχής ενίσχυση του
ηθικού των αστυνοµικών µας, η συνεχής ανόρθωση του κύρους
της Ελληνικής Αστυνοµίας, η ανάδειξη του κοινωνικού έργου που
προσφέρει, η ανάδειξη της ανθρώπινης διάστασης στη δράση
του Έλληνα αστυνοµικού και το πόσο συνδεδεµένος είναι µε το
να διασφαλιστεί το κύριο αγαθό που πρέπει να υπάρχει σε µια
κοινωνία, η ασφάλεια. Πιστεύω ότι όλοι µοιραζόµαστε την κεντρική ιδέα ότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς
ασφάλεια δεν µπορεί να υπάρξει ευηµερία και ποιότητα ζωής.
Το νοµοσχέδιο αυτό συνδέεται και µε τη δεύτερη πλευρά
αυτής της στρατηγικής, λοιπόν. Λύνουµε ένα αίτηµα που ειλικρινά δυσκολεύοµαι να καταλάβω γιατί έχει υπάρξει άλυτο τόσα
χρόνια. Μέχρι τώρα οι αστυνοµικοί µας πραγµατοποιούσαν τις
µεταγωγές κρατουµένων διά θαλάσσης στο κατάστρωµα ενός
πλοίου, µε δική τους ευθύνη και χωρίς να πληρώνονται. Ουσιαστικά, επρόκειτο για µια κατάσταση η οποία έδειχνε έλλειψη
ασφάλειας, κατ’ αρχάς, για τους ίδιους τους αστυνοµικούς, αλλά
και για τους πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν µε ένα πλοίο, αλλά θα
έλεγα και µια απαξιωτική συµπεριφορά, η οποία δεν αρµόζει σε
ανθρώπους που δίνουν και τη ζωή τους και τον εαυτό τους για
την ασφάλεια όλων µας.
Με τη ρύθµιση που αποδεχόµαστε, ύστερα από την πρόταση
της Οµοσπονδίας των Αστυνοµικών, την οποία βρίσκω αυτονόητη, λύνουµε επιτέλους αυτό το πρόβληµα. Καλύπτονται τα
έξοδα, οι δαπάνες των αστυνοµικών για µία ασφαλή και αξιοπρεπή διαδικασία µεταγωγής, ώστε οι αστυνοµικοί µας να κάνουν µε ασφάλεια τη δουλειά τους, αντιλαµβανόµενοι και οι ίδιοι
ότι η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει το πολυσχιδές και σπουδαίο
έργο το οποίο προσφέρουν.
Ταυτόχρονα, µε τη σχετική ρύθµιση θεσµοθετούµε –επίσης,
αυτονόητο θα έλεγα- τα παιδιά των αστυνοµικών που έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, διότι οι γονείς τους έπεσαν
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στο καθήκον και έχασαν τη ζωή τους, να µπορούν να µπαίνουν
στις σχολές της αστυνοµίας χωρίς εξετάσεις.
Υπάρχει µια ολόκληρη γκάµα υποστήριξης των οικογενειών
των αστυνοµικών όταν έρχεται η τραγική στιγµή που έχουν χάσει
τους ανθρώπους τους στην εκτέλεση του αστυνοµικού καθήκοντος. Σκεπτόµαστε, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις που έκανε
και ο κ. Λοβέρδος και ύστερα από διάλογο που έχουµε µε τους
αστυνοµικούς µας, στο αµέσως επόµενο νοµοσχέδιο που αφορά
στην αστυνοµική εκπαίδευση να ανταποκριθούµε περαιτέρω θετικά, ώστε να νιώθει απολύτως ο Έλληνας αστυνοµικός ότι έχει
τον απόλυτο σεβασµό του ελληνικού κράτους, της πολιτείας που
εκπροσωπεί το σύνολο του ελληνικού λαού.
Αυτά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο κοµµάτι των κεντρικών ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου.
Επίσης, υπάρχουν µια σειρά ζητήµατα που συνδέονται και µε
το σωφρονιστικό σύστηµα. Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µέσα
στον µήνα Ιούνιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα είναι
απολύτως έτοιµο µε ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο που αφορά στη
µεταρρύθµιση του σωφρονιστικού κώδικα. Θα έρθει για συζήτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο και αµέσως µετά θα τεθεί σε διαβούλευση και εν συνεχεία και σε συζήτηση και ψήφιση στο
Κοινοβούλιο µας. Η ευαισθησία της Κυβέρνησης απέναντι στους
κρατούµενους είναι δεδοµένη και θα παρουσιαστεί µε ολοκληρωµένο τρόπο, ώστε να έχουµε ένα σωφρονιστικό σύστηµα απολύτως ασφαλές για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και µε
ανθρώπινη διάσταση όπως πρέπει και χρειάζεται για τους κρατούµενους.
Άλλωστε, έχω ήδη αναγγείλει από τη συζήτηση στην επιτροπή
ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα γίνεται αποδεκτή η θεσµοθέτηση
των ένδικων µέσων για τους κρατούµενους, ένα αίτηµα το οποίο
η Κυβέρνηση είναι απολύτως έτοιµη να το υιοθετήσει σε κάθε
περίπτωση. Και πιστεύω ότι στην πραγµατικότητα και µε τη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή, µε τη λύση που δίνουµε για
τις προϋποθέσεις µεταγωγής κρατουµένων σε αγροτικές φυλακές ανταποκρινόµαστε και εδώ θετικά σε µια σειρά αιτηµάτων.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω από αυτό εδώ το
Βήµα να διευκρινίσω και πάλι -άλλωστε το κάνουµε και µε τη σχετική ρύθµιση που προβλέπει το νοµοσχέδιο- ότι η αναφορά των
ΟΠΠΙ, Οµάδες Προστασίας των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων,
είναι σε νόµο που είχε ψηφιστεί πριν από ενάµιση χρόνο. Τι
νόηµα έχει τώρα να συζητάει κάποιος έναν νόµο ο οποίος ψηφίστηκε πριν ενάµιση χρόνο; Οι νόµοι είναι νόµοι και πρέπει να
εφαρµόζονται. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
Η δεύτερη είναι ότι µε τη ρύθµιση που ψηφίζουµε σήµερα διευκρινίζεται πλήρως και είναι αυτονόητο ότι οι ΟΠΠΙ είναι ειδικοί
φρουροί της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχουν πλήρη εκπαίδευση.
Και συνεπώς, το διάστηµα που δεν θα απασχολούνται στα πανεπιστήµια, θα απασχολούνται ως ειδικοί φρουροί της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Τόσο απλό και αυτονόητο! Όταν το πανεπιστήµιο
δεν χρειάζεται τους ΟΠΠΙ, οι ειδικοί φρουροί θα εκτελούν υπηρεσίες στα αστυνοµικά τµήµατα στα οποία θα έχουν τοποθετηθεί
µε οργανικές θέσεις. Γιατί είπαµε ότι χρειαζόµαστε αστυνοµικούς στις γειτονιές. Ούτε σε αυτό φαντάζοµαι ότι µπορεί να
υπάρξει αντίρρηση.
Διευκρινίζω, επίσης, προς όσους θέλουν να συζητούν καλοπροαίρετα ότι οι Οµάδες Προστασίας των Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων θα υπάρξουν µόνο σε πανεπιστήµια που χρειάζεται
αυτό, µόνο στα πανεπιστήµια που υπάρχει πρόβληµα. Και αυτά
δεν είναι τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήµια. Είναι σχετικά
περιορισµένος ο αριθµός.
Σε ό,τι δε αφορά στην περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναµη που να µη θέλει να κατασκευαστεί αυτή η
βιβλιοθήκη. Εµείς είµαστε υπέρ της αναβάθµισης του δηµόσιου
πανεπιστηµίου. Θεωρούµε αυτονόητο για ένα πανεπιστήµιο, για
ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο να έχει τη βιβλιοθήκη του. Και θεωρούµε αυτονόητη την υποχρέωση του κράτους όταν υπάρχουν
κάποιοι που καταστρέφουν βιβλιοθήκες, όπως κάποτε κάποιοι
έκαιγαν βιβλία, να µην τους επιτρέπουµε να το κάνουν αυτό. Οι
φοιτητές, οι καθηγητές και οι αστυνοµικοί που χρειάστηκε να
πάνε για να προστατεύσουν τη βιβλιοθήκη είναι από την ίδια
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πλευρά του λόφου -δεν είναι εχθροί, είναι φίλοι- για να διασφαλίσουν το αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μια ελάχιστη παράταση, κύριε Πρόεδρε.
Και αναµένουµε όταν ο κ. Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης βεβαιωθεί ότι δεν χρειάζεται η δύναµη
της Αστυνοµίας για να προφυλαχθεί η βιβλιοθήκη, να φύγει η
αστυνοµική δύναµη από εκεί. Η Αστυνοµία είναι εκεί µόνο για
έναν λόγο, για την προστασία της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Και περιµένω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γύρω από αυτή
την υπόθεση να πέσουν τελείως οι τόνοι. Σε µια εβδοµάδα τα
παιδιά δίνουν εξετάσεις, αρχίζουν οι εξετάσεις και στα πανεπιστήµια. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για
καµµία αναταραχή. Θα επικρατήσει ηρεµία, υπευθυνότητα, ησυχία, προκειµένου να είναι πλήρως κανονική η ζωή και σε αυτό το
πανεπιστηµιακό ίδρυµα όπως και στην υπόλοιπη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κύριε
Υπουργέ. Εισερχόµαστε τώρα κανονικά στον κατάλογο των οµιλητών µε πρώτο οµιλητή τον κ. Παναγή Καππάτο από τη Νέα Δηµοκρατία. Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Σπυρίδωνας Λάππας από
τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Δικαιοσύνης για να αναπτύξει µια διάταξη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πριν
από την εισήγησή µου να κάνω µια αναφορά στο θέµα της βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο δίληµµα: Ή µε τη βαριοπούλα ή µε το ελεύθερο
πανεπιστήµιο. Σε αυτό το δίληµµα η συντριπτική πλειονότητα των
Ελλήνων πολιτών νοµίζω παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της βιβλιοθήκης, υπέρ της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στο πανεπιστήµιο,
κατά της βίας, κατά των µειοψηφιών που εµποδίζουν τους καθηγητές και τους φοιτητές να ασχοληθούν µε την εκπαιδευτική διαδικασία.
Δυστυχώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αδυνατεί να πάρει
θέση. Μας λέει περίπου ότι επειδή υπάρχει ακρίβεια στα αγαθά
δεν µπορούµε να ασχολούµαστε µε βαριοπούλες, δηλαδή ότι
καµµία κυβέρνηση δεν δικαιούται να ασχοληθεί µε το ελληνικό
πανεπιστήµιο αν δεν έχουν λυθεί όλα τα άλλα προβλήµατα της
κοινωνίας προηγουµένως.
Έρχοµαι, όµως, στο σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε το
οποίο συµβάλλει άµεσα στη βελτίωση της καθηµερινότητας των
Ελλήνων πολιτών. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων
δικαστικών εγγράφων, που αποτελεί τον πυρήνα του νοµοσχεδίου, είναι µια εµβληµατική αλλαγή προς την κατεύθυνση της σωστής αξιοποίησης των πόρων που έχει στη διάθεσή του το
κράτος.
Με το νοµοσχέδιο, όπως έχει χαρακτηριστικά πει ο Υπουργός
κ. Θεοδωρικάκος, οι αστυνοµικοί παύουν να είναι ταχυδρόµοι δικαστικών εγγράφων και καταργείται η σχετική αρµοδιότητα της
Αστυνοµίας. Η πλήρης εφαρµογή των προβλέψεων του νοµοσχεδίου µπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή δύναµη της Ελληνικής
Αστυνοµίας µε περίπου χίλια πεντακόσια άτοµα. Αυτό αποτελεί
µια ιστορικών διαστάσεων αλλαγή για τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της Αστυνοµίας. Είναι άλλωστε κάτι που ζητούσαν εδώ και
δεκαετίες οι ίδιοι οι αστυνοµικοί που αντιλαµβάνονται καλύτερα
από όλους τη δέσµευση ανθρώπινου δυναµικού και τη σπατάλη
πόρων. Ας αναλογιστούµε ότι περίπου το 3% της δύναµης της Ελληνικής Αστυνοµίας είχε επιφορτιστεί µε την αρµοδιότητα επίδοσης δικαστικών εγγράφων.
Συγκεκριµένα για τα δικαστικά έγγραφα καθιερώνεται η επίδοση µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, διαδικασία που αφορά
διαδίκους, µάρτυρες και κατηγορούµενους και θα πραγµατοποιείται µε την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας
διοίκησης gov.gr ή εναλλακτικά στη διεύθυνση εναλλακτικού ταχυδροµείου.
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Παράλληλα, χρησιµοποιούνται και µηνύµατα κινητής τηλεφωνίας για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Ασφαλώς προβλέπονται εύλογες εξαιρέσεις, όπως για δύσβατες περιοχές όπου
η φυσική επίδοση µέσω δικαστικών επιµελητών προβλέπεται από
τον νέο νόµο.
Εκτός από την επίδοση δικαστικών εγγράφων, το νοµοσχέδιο
µε το άρθρο 22 επιβεβαιώνει την αποδέσµευση της Ελληνικής
Αστυνοµίας από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων, πρόβλεψη που ενισχύει περαιτέρω τον βασικό στόχο του νοµοσχεδίου και την αξιοποίηση της δύναµης της
Αστυνοµίας για επιχειρησιακές ανάγκες και την ασφάλεια των
πολιτών.
Οι αλλαγές αυτές δεν ενισχύουν µόνο τη λειτουργία της αστυνοµίας, αλλά αποτελούν σηµαντικό βήµα εξοικονόµησης πόρων
και ταχύτερης απονοµής της δικαιοσύνης. Θα έχουν θετική επίδραση και στη λογική µε την οποία λειτουργεί το δικαστικό σύστηµα. Η εµπέδωση της χρήσης νέων τεχνολογικών µέσων είναι
µια βασική προϋπόθεση για την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης. Άλλωστε το νοµοσχέδιο αποτελεί προϊόν συνεργασίας
τριών Υπουργείων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης,
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Ως δικηγόρος αντιλαµβάνοµαι τη σηµασία της αποφόρτισης
και των δικαστικών υπαλλήλων και επιµελητών από τη διαδικασία
επίδοσης δικογράφων. Περιµένουµε το νέο δικαστικό έτος, από
τον Σεπτέµβριο του 2022, να δούµε στην πράξη τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των αλλαγών. Είµαι αισιόδοξος ότι η ψηφιακή επίδοση δικογράφων µε οµαλό τρόπο θα γίνει µέρος της
καθηµερινότητας των ανθρώπων της δικαιοσύνης.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο άρθρο
16 για την κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος
και του Πυροσβεστικού Σώµατος από τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού. Ιδιαίτερα για τη νησιωτική Ελλάδα η πρακτική της
ενίσχυσης των τοπικών υπηρεσιών Σωµάτων Ασφαλείας για διάφορες µικρές λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες τους είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά συνηθισµένη. Οι δήµοι
αναλαµβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς βρίσκονται σε
άµεση, καθηµερινή επαφή µε τις τοπικές υπηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε πολλές περιπτώσεις εµπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία ακόµα και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων µε µικρές εργασίες συντήρησης κτηρίων ή παραχώρηση βασικών
αναλώσιµων υλικών.
Από τον νόµο υπήρχε σχετική πρόβλεψη για την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, οι δήµοι νοµικά βρίσκονταν σε ένα κενό.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο προχωράµε στον εκσυγχρονισµό
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων που περιγράφει τα νοµικά
πρόσωπα και συλλόγους που µπορεί ένα δηµοτικό συµβούλιο να
ενισχύσει µε επιχορηγήσεις. Πλέον το δηµοτικό συµβούλιο µε
απόφασή του θα µπορεί να ενισχύει και τις τοπικές υπηρεσίες
των Σωµάτων Ασφαλείας, εφόσον το επιθυµεί και στο πλαίσιο
ορίου που προβλέπει ο νόµος και είναι το 1,5% του συνολικού
προϋπολογισµού του δήµου.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 24, σύµφωνα µε το οποίο καταργείται η υποχρέωση επικόλλησης του
προβλεπόµενου ενσήµου της Ελληνικής Αστυνοµίας στις άδειες
παραµονής που χορηγούνται στους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και στα µέλη των οικογενειών τους. Πρόκειται για µια διευκόλυνση για τις τοπικές κοινωνίες στη νησιωτική Ελλάδα.
Ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη έχουµε µια σηµαντική
κοινότητα συµπολιτών µας από το Ηνωµένο Βασίλειο που κατοικούν µόνιµα ή το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους στον τόπο
µας. Το άρθρο 24 συµβάλλει ώστε να επηρεαστούν λιγότερο από
τις δυσκολίες που προκαλεί στην καθηµερινότητά τους η έξοδος
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη
Σένγκεν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµοσχέδια όπως το σηµερινό
δεν θα ήταν δυνατό να τα συζητάµε αν δεν υπήρχε µια Κυβέρνηση αφ’ ενός µε πολιτική βούληση για µεταρρυθµίσεις, αφ’ ετέρου µε τη διοικητική επάρκεια να εφαρµόσει µεγάλες αλλαγές.
Η προεργασία που έχει προηγηθεί για τον εκσυγχρονισµό της
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λειτουργίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν είναι κάτι αυτονόητο, όπως έχει δείξει η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η ικανότητα της διοίκησης να προχωρά σε τόσο χρήσιµες
για τον πολίτη αλλαγές οφείλεται και στην οριζόντια, θετική επίδραση της ψηφιακής µεταρρύθµισης σε κάθε πεδίο δηµόσιας
πολιτικής, µια προσπάθεια που έχει στόχο ένα κράτος φιλικό
στον πολίτη, αποτελεσµατικό ως προς τη διαχείριση των πόρων
και τολµηρό στην εφαρµογή πολιτικών που αλλάζουν την καθηµερινότητά µας, όπως άλλωστε ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιστορική του οµιλία για το επιτελικό
κράτος τον Αύγουστο του 2019.
Η αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από γραφειοκρατικά καθήκοντα αποτελεί µια απόδειξη του µεταρρυθµιστικού
πνεύµατος που διέπει συνολικά τη λειτουργία της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας. Έχουµε και τη βούληση και τον τρόπο
να βρούµε τις λύσεις που ζητάει η κοινωνία στα καθηµερινά της
προβλήµατα και αυτό το αποδεικνύουµε µε την αντίδραση της
Κυβέρνησης σε όλες τις παγκόσµιες κρίσεις που αντιµετώπισε η
χώρα µας τα τελευταία τρία χρόνια, στις φυσικές καταστροφές,
στην προστασία των συνόρων µας σε όλη τη διάρκεια της πανδηµίας, στη σηµερινή ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Αποδείξαµε στην πράξη ότι είµαστε δίπλα σε κάθε πολίτη και θα
συνεχίσουµε να στηρίζουµε την ελληνική κοινωνία, καταφέρνοντας ταυτόχρονα, µε µια υπεύθυνη δηµοσιονοµική πολιτική, να
αναβαθµίζουµε τη διεθνή θέση και προοπτική της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σπυρίδωνας Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω πάρα πολύ καιρό να µιλήσω στην Ολοµέλεια λόγω της
κατάρας που έζησε η χώρα και η οικουµένη. Χαίροµαι πολύ που
είµαι πλέον στο Έδρανο του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Έφυγε ο κ. Θεοδωρικάκος και ήθελα να πω κάτι για προοίµιο.
Κατ’ αρχάς θα απαντήσω στον κ. Χήτα για τους «τραµπούκους»
του ελληνικού πανεπιστηµίου. Τέτοιοι «τραµπούκοι» του ελληνικού πανεπιστηµίου τον Μάη του ‘68 ήταν οι εξής, Έλληνες φοιτητές τότε: Πουλαντζάς, Καστοριάδης, Αξελός, Παπαϊωάννου.
Αυτή η τετράδα σήµερα θεωρείται µέσα στη δεκάδα των διανοουµένων υψηλοτάτου επιπέδου όλων των εποχών της Γαλλικής
Δηµοκρατίας. Αυτοί είναι οι «τραµπούκοι» των πανεπιστηµίων!
Κι αν νοµίζετε ότι είναι «τραµπούκοι» τα παιδιά µας, που θέλουν να τους µοιάσουν, σπάνε τα κεφάλια, τις µύτες, τα δόντια,
τη γνάθο τους υπερασπιζόµενοι τη διακίνηση των ιδεών κάνετε
µεγάλο λάθος. Ξέρετε γιατί, κύριε Οικονόµου; Διότι στην ιστορία
του ανθρώπινου πολιτισµού, στη µάχη ανάµεσα σε µία εξουσία
που επιδεικνύει αυταρχισµό, µονοµέρεια, εµµονή απέναντι στη
νεότητα δεν κέρδισε ποτέ κανένας. Διότι η νεότητα, λέει η επιστήµη, είναι η ατµοµηχανή της κοινωνίας και της ανθρώπινης
ιστορίας. Κάνετε ένα ακόµα λάθος. Θα το πληρώσετε όχι µόνο
πολιτικά, αλλά πολλαπλώς. Απλώς το αναφέρω.
Δεύτερον, παγκοσµίως, κύριε Οικονόµου, υπάρχουν δύο συστήµατα αντιλήψεων και σκέψης σχετικά µε το σωφρονιστικό σύστηµα και το ποινικό σύστηµα. Το ένα είναι το δόγµα της
µηδενικής ανοχής, law and order, που επικράτησε στο Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο, κυρίως στις ΗΠΑ και εν µέρει στο Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο σηµαίνει τεράστιες ποινές για το µεσαίο και µικρό
έγκληµα και δεύτερη τιµωρία γι’ αυτόν που έχει ήδη τιµωρηθεί
από ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο όπως είναι τα δικαστήρια
να ξανατιµωρείται στον χρόνο έκτισης της ποινής. Αυτό είναι το
πρώτο δόγµα.
Το δεύτερο: ανθρωπισµός, φιλελευθερισµός, δικαιώµατα. Ναι
µεν ασφάλεια, όλα, όµως, αυτά να υπηρετήσουν την επανένταξη
του κρατουµένου. Διότι αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας.
Διότι ο κρατούµενος χάνει µόνο ένα δικαίωµα, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που είναι ένα κείµενο υπέροχο, ανθρωπισµού και φιλελευθερισµού. Χάνει µόνο την ελευθερία του. Μόνο απλώς τη χάνει; Όχι λέει ο Άρειος Πάγος και το
Συµβούλιο της Ευρώπης. Λέει ότι επειδή χάνει το µεγάλο αυτό
δικαίωµα η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να αντιρροπήσει και να
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εξισταθµίσει αυτή την απώλεια παραχωρώντας όλα τα άλλα δικαιώµατα, εκπαίδευση, ελευθερία, ελεύθερη διαβίωση, πολλαπλώς σε σχέση µε τον ελεύθερο πολίτη. Αυτό κάντε το µια
αναφορά στην ελληνική πραγµατικότητα για να δείτε τη σχιζοφρένεια και τον ποινικό και του συστήµατος απονοµής ποινικής
δικαιοσύνης.
Και το απαράδεκτο, είναι ντροπή, είναι εικόνες του Δάντη, είναι
Αρµαγεδδώνας αρνητικός, το πως εκτίουν οι κρατούµενοι την
ποινή τους στη χώρα µας και είναι ντροπή για µας τους δικηγόρους κυρίως, κύριε Οικονόµου. Ο οµιλών σαράντα ένα χρόνια
διακονεί το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης. Έχει επισκεφθεί πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, όλα τα καταστήµατα κράτησης και
η ντροπή δεν λέει να φύγει, που είναι φωλιασµένη µέσα στην
ψυχή και στην καρδιά µου και στην καρδιά κάθε συλλογικού διανοούµενου, όπως είναι ο δικηγορικός κόσµος και οι ίδιοι οι δικαστές, όταν πάµε σε ηµερίδες και διηµερίδες, όπου ελεύθεροι
πλέον και κάτω από την Έδρα εξιστορούν το αµαρτωλό -σε όλα
τα επίπεδα- σύστηµα έκτισης των ποινών.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση επέλεξε το πρώτο δόγµα, της µηδενικής ανοχής και του νόµου και της τάξης. Και εν πάση περιπτώσει
το κάνατε, το κάνετε. Σας άκουσα προχθές. Είπατε όλοι µαζί να
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Πώς µπορούµε να το κάνουµε
αυτό, κύριε Οικονόµου, όταν εσείς ο ίδιος και στην επιτροπή µας
και στην Ολοµέλεια της Βουλής δηλώνετε ό,τι δηλώνετε; Θα σας
πω µετά τι δηλώνετε. Μακάρι να ήσασταν ειλικρινής και να πούµε
εδώ «Ελάτε να δούµε ότι αυτή η ντροπή επιτέλους, αν δεν µπορεί
να φύγει, να µετριαστεί κάπως. Να πάψει η χώρα να είναι το
µαύρο πρόβατο.
Δύο χιλιάδες δεκατέσσερις δικογραφίες εκκρεµούν αυτή τη
στιγµή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Στρασβούργου. Γιατί; Διότι η χώρα, ενώ σας παραδόθηκε έτοιµο νοµοσχέδιο τον Μάιο 2019, υπογραφόµενο από τον κ. Χαλκιά,
Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και από τον
τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου, που είχε συµφωνήσει,
έτοιµο νοµοσχέδιο για την υιοθέτηση -απλώς µια τροπολογία
ήταν, πέντε λεπτών- να εισάγετε το αυτόνοµο και αυτοτελές ένδικο µέσο του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ, ένδικο µέσο δηλαδή που
αφορά τις συνθήκες κράτησης των κρατουµένων, τι κάνετε τρία
χρόνια;
Το κρύβετε στο ντουλάπι, γιατί δεν το ανέχεται –ακούσαµε κάποτε από ένα στέλεχός σας- το δικό σας ακροατήριο. Μάλιστα.
Αφού, λοιπόν, για εσάς µεγαλύτερη σηµασία έχει το δικό σας
ακροατήριο, δεν πάει να «θάβεται» η χώρα από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καταντώντας το «µαύρο
πρόβατο» επί εβδοµήντα χρόνια; Αυξάνονται συνεχώς οι δικογραφίες για την έλλειψη αυτού του ένδικου µέσου. Αισθάνοµαι,
πραγµατικά, µια συστολή ως νοµικός. Γιατί επιτέλους το κάνετε
αυτό µε τέτοια βραδύτητα, µε τέτοια αβελτηρία; Το πρώτο που
έπρεπε να κάνετε ήταν αυτό και µάλιστα πότε; Όταν είχαµε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Έλληνα, τον κ. Σισιλιάνο, και
έχουµε πάλι Πρόεδρο στο ίδιο δικαστήριο τον κ. Κτιστάκη. Μας
το λέει στην επιτροπή συνέχεια µε δικά του έγγραφα: «Κάντε το
γρήγορα, είναι ντροπή για τη χώρα». Είναι ντροπή για τη χώρα,
κύριε Οικονόµου, όχι για εσάς, όχι για την Κυβέρνησή σας.
Τρίτον: Άκουσα για µια µεταβολή που είχατε φέρει προχθές
και µας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κύριος Υπουργός, ότι δήθεν
κάνετε µια τροπολογία. Μας είπατε ότι όλοι όσοι είναι καταδικασµένοι κρατούµενοι για φυλάκιση, χωρίς κανέναν όρο µετάγονται στις αγροτικές φυλακές. Μάλιστα.
Ψάχνοντας, λοιπόν, τα κείµενα του φακέλου, πάω και βλέπω
στις καταργούµενες διατάξεις, κύριε Οικονόµου, και αυτό που
δήθεν φέρνετε ως µεταβολή, το είχατε ήδη. Μάλλον τη «σαλάτα»
αλληλοαντικρουόµενων διατάξεων τη διορθώσατε, αναφέροντάς
τη ως µεταβολή, ως νοµοθετική βελτίωση. Δεν είναι έτσι και το
ξέρετε πολύ καλά. Αυτό είναι µια νοµοθετική εξαπάτηση. Το τονίζω.
Δεύτερον: Έρχεστε και τροποποιείτε τον ν.3536/2015, το
άρθρο 41, ενώ τροποποιείτε τον δικό σας ν.4760 και το κάνετε
στο άρθρο 30. Λέτε ότι τροποποιείτε τον ν.3090, ενώ τροποποιείτε τον δικό σας νόµο, τον ν.4760. Δεν ντρέπεστε να τροποποιήσετε ξανά τον δικό σας νόµο; Όχι ντρέπεστε. Θέλετε να
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ξεφύγετε από το επιχείρηµα ότι δεν πέρασε ένας χρόνος από τις
µεγάλες αποφασιστικές σας πρωτοβουλίες µε τον ν.4760.
Ανοίξτε µια παρένθεση εδώ, κύριε Οικονόµου, και σας µιλάω
ειλικρινά ως νοµικός. Είναι η µεγαλύτερη νοµοθετική ντροπή στα
εβδοµήντα χρόνια ο ν.4760 σε ό,τι αφορά δύο θέµατα, τις άδειες
και τις αγροτικές φυλακές. Κλείνει η παρένθεση.
Το κάνετε. Δεν είναι εύκολο να πεις «ο νόµος µου δεν αποδίδει,
δεν έχει αποτελέσµατα, έχω δικαίωµα να τον τροποποιήσω, να
τον µεταβάλω, να τον συµπληρώσω, να τον καταργήσω ακόµα».
Τι πράγµα είναι αυτό, να παραθέτετε έναν νόµο του οποίου το
κείµενο δεν ισχύει; Παραθέτει ανάγκη συνεπειών δήθεν το κείµενο του ’15, ενώ είναι αντίγραφο του ν.4760. Δεν µπορώ να το
καταλάβω. Τέλος πάντων.
Πάµε τώρα στην ουσία, µιας και είναι εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, υπάρχει ένα άρθρο εδώ στο
νοµοσχέδιο αυτό του ’20, το οποίο εισάγει τον ορισµό του εµπρηστικού µηχανισµού. Ορθώς το κάνει. Ήταν παράλειψη από
τον ν.2160 του ’93, αν δεν κάνω λάθος. Ορθώς το κάνει. Ακούστε
το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Δεν είστε νοµικός αλλά θα το καταλάβετε. Με ακούν τουλάχιστον και οι νοµικοί. Έρχεται και λέει
ότι ο εµπρηστικός µηχανισµός, ο ορισµός που δίνει το νοµοσχέδιο εδώ, τι κάνει; Παράγει ανάφλεξη µόνο. Όµως εσείς ήδη είχατε τροποποιήσει το άρθρο 272 για κατοχή εκρηκτικών και
εµπρηστικών µηχανισµών, ανάγοντάς το σε κακούργηµα. Όµως,
ακούστε εδώ ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η αντινοµία όταν
το κράτος νοµοθετεί µε την επικαιρότητα µόνο.
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό πολλοί λέγαµε ως νοµικοί ότι οι Ποινικοί Κώδικες είναι επί εβδοµήντα χρόνια, άρα τροµερό νοµοσχέδιο, τροµερό κείµενο µε τη φιλοσοφία του Νίκου Χωραφά …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Λάππα. Έχετε φτάσει στα εννιά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Να
ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Είχε καταντήσει «κουρελού» και καλά κάναµε και την τροποποιήσαµε κι εµείς, ίσως κι εσείς.
Ακούστε τώρα τη µεγάλη αντίφαση: Το 271 καταργήθηκε. Ενώ
το 272 είναι παρεπόµενο του 270 που περιγράφει την έκρηξη και
λέει παρακάτω ποιοι µηχανισµοί συνιστούν έκρηξη, κοτσάρατε
και τον εµπρηστικό µηχανισµό και ήλθε η νοµολογία, η θεωρία
και η επιστήµη και σας είπε επανειληµµένα ότι ο εµπρηστικός µηχανισµός -πρώτον- δεν παράγει έκρηξη, άρα δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί µε τα δύο. Το έχετε. Να, λοιπόν, µια ατέλεια. Σας λέω
τη µελέτη του Γκορµπάτσε, σας λέω το Ναυτοδικείο του Πειραιά,
σας λέω και άλλες αποφάσεις.
Και ποιο είναι το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα; Ότι η απλή κατοχή εµπρηστικού και εκρηκτικού µηχανισµού ανάγεται σε αυτόνοµο, αυτοτελές αδίκηµα και µάλιστα κακουργηµατικής µορφής.
Όµως, εφόσον ο εµπρηστικός µηχανισµός …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Φτάσατε στα δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, σας αφορά
και εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Από τα επτά
λεπτά φτάσατε στα δέκα. Αυτό είναι σε βάρος των συναδέλφων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Kύριε Πρόεδρε, αφού ο εµπρηστικός
µηχανισµός παράγει µόνο πυρκαγιά, εµπρησµό, 264 δηλαδή,
πώς µπορεί η κατοχή του να αποτελεί αυτοτελές αδίκηµα; Τέλος
πάντων.
Κύριε Οικονόµου, ακούστε κάτι για να κλείσω. Σας παραδώσαµε το 2019 κάλυψη των αγροτικών φυλακών 77%. Πριν από
τρεις µήνες ήταν 22,3% και τώρα είναι 23,8%. Η διαφορά δεν
είναι απλώς ιλιγγιώδης, είναι διαστηµικού τύπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λάππα, ολοκληρώστε. Έχετε φτάσει στα έντεκα λεπτά. Δεν είναι σωστό για
τους συναδέλφους σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Εάν, πράγµατι, εννοείτε ότι θέλετε να
ενισχύσετε τις αγροτικές φυλακές, µία κίνηση απλή κάντε σήµερα: Αλλάξτε αµέσως τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχετε εισαγάγει µε τον ν.4760 όχι για τις φυλακές, για την άδεια,
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διότι ο νόµος του ’15 µέχρι δέκα χρόνια δεν έθετε κανέναν όρο
λήψης άδειας και µάλιστα µετά τα δέκα χρόνια, αν δεν υπήρχε
κατάλληλο περιβάλλον στην κοινωνία, δεν δινόταν άδεια ούτε σ’
αυτόν που ήταν ισοβίτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κλείνω µε την παρότρυνση, αυτό που
έλεγε πριν από τρεις αιώνες ο Ντοστογιέφσκι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λάππα, δεν
µπορείτε να µιλάτε για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: «Από πού φαίνεται ότι ένα κράτος
είναι δηµοκρατικό, φιλελεύθερο και ευνοµούµενο; Φαίνεται από
τον τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίζει τους φυλακισµένους».
Καλή δουλειά και καλή εργασία.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος απ’ όλους τους οµιλητές, διότι είναι πάρα πολλοί.
Ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής έχει
τον λόγο. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να υποστηρίξει κάποιες διατάξεις του νοµοσχεδίου και
ευθύς αµέσως ο κ. Γιάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στο
νοµοσχέδιο θα µου επιτραπεί µια αναφορά στα εθνικά µας θέµατα, στα ελληνοτουρκικά, διότι η χώρα µας βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια πρωτοφανή αύξηση της έντασης και των
προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, ενέργειες αντίθετες τόσο
µε το Διεθνές Δίκαιο όσο φυσικά και µε το δίκαιο της θάλασσας.
Μάλιστα, τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουµε µπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά εδάφη και έκδοση παράνοµης NAVTEX για έρευνες στην καρδιά του Αιγαίου. Τι παρατηρούµε;
Παρατηρούµε µια φιέστα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης
και φυσικά µια «εργαλειοποίηση» της Αγίας Σοφίας, ενός µνηµείου µε οικουµενικό χαρακτήρα, της παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Μάλιστα, εδώ θα ήθελα να θυµίσω ότι αυτές τις µέρες είχαµε
κρεσέντο εµπρηστικής ρητορικής του Προέδρου της Τουρκίας
κ. Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας µας. Όλα δείχνουν πως το
καλοκαίρι αναµένεται θερµό, µε την πίεση στο Αιγαίο να αυξάνεται, καθώς φυσικά απ’ ό,τι διαφαίνεται υπάρχουν και υβριδικού
τύπου απειλές στα νησιά και στα σύνορά µας στον Έβρο, µε
στόχο φυσικά από πλευράς της Τουρκίας την αποσταθεροποίησή µας.
Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι, χρήζουν απαντήσεων
ερωτήµατα όπως για ποιον λόγο η αναθεωρητική Τουρκία επιλέγει αυτή τη χρονική συγκυρία για να επαναφέρει την ένταση στο
Αιγαίο και µάλιστα µε επίκληση της ανιστόρητης και επεκτατικής
θεωρίας της περί «γαλάζιας» πατρίδας.
Δεύτερον, γιατί η ελληνική Κυβέρνηση απάντησε µόλις στις 25
του Μάη στην επιστολή του µόνιµου Τούρκου αντιπροσώπου στο
ΟΗΕ και µάλιστα για κάτι το οποίο ο Τούρκος αντιπρόσωπος είχε
τοποθετηθεί στις 30 Σεπτέµβρη του 2021; Γιατί, λοιπόν, δεν αποκρούστηκαν νωρίτερα οι παράνοµοι τουρκικοί ισχυρισµοί στον
ΟΗΕ και συγκεκριµένα ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου είναι εξαρτηµένη από την αποστρατιωτικοποίησή τους;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές ότι ο ρόλος της Τουρκίας
είναι ένας, ότι η Τουρκία διεκδικεί την ιδιότητα της χώρας γέφυρας και του τρίτου πόλου ανάµεσα φυσικά στη Δύση και στην
Ευρώπη και επίσης στη Δύση και στην Ευρασία, µε σκοπό πάντα,
δηλαδή, η Τουρκία να θέλει να αναβαθµίζει τον γεωπολιτικό της
ρόλο. Η, δε, επίδειξη εθνικισµού και πυγµής στο Αιγαίο είναι και
απάντηση -θα έλεγα- στα δικά της εσωτερικά προβλήµατα.
Για εµάς, αγαπητοί συνάδελφοι, στρατηγικός στόχος είναι η
απόκρουση και η διεθνής καταδίκη του τουρκικού αναθεωρητισµού και φυσικά η αναβάθµιση της στρατηγικής µας θέσης στο
Αιγαίο. Πρέπει πλέον η Δύση να κινηθεί προς µια κατεύθυνση και
να γίνει σαφές ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα σύνορα
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της Ευρώπης και δεύτερον ότι δεν νοείται ένα κράτος µέλος του
ΝΑΤΟ να απειλεί ένα άλλο κράτος µέλος, πλήττοντας τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της συµµαχίας και σε µια
περίοδο µάλιστα που απαιτείται φυσικά ενότητα έναντι της Ρωσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Το
νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, αφορά κατ’ αρχάς την ψηφιοποίηση
των διαδικασιών για τις επιδόσεις εγγράφων και την αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τις επιδόσεις αυτών των
εγγράφων. Οι ρυθµίσεις αυτές που φέρνετε προς ψήφιση -µε καθυστέρηση βέβαια- στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών και συµβάλλουν στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας
και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και φυσικά το
χαιρετίζουµε. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ στα άρθρα 29, 32 και
33 και ιδιαίτερα για τα καταστήµατα κράτησης. Εδώ, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας. Και µιας και ήρθε ο κ. Τσιάρας, αφορά και τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Εδώ, λοιπόν,
να τονίσω ότι η εφαρµογή τους προκαλεί ερωτηµατικά και ειδικότερα στο άρθρο 29 τίθενται προϋποθέσεις για τη µεταγωγή
κρατουµένων στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης για την κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών.
Η προτεινόµενη διάταξη ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
συµβάλλει ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, στην ορθολογική κατανοµή των κρατουµένων στην ενίσχυση των αγροτικών φυλακών,
στην αποσυµφόρηση των κλειστών φυλακών. Θα αναρωτηθεί κάποιος -και εσείς- γιατί. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, και, κύριε
Υπουργέ, οι αγροτικές φυλακές χρειάζονται κρατουµένους µε
ικανό υπόλοιπο ποινής για να λειτουργήσουν. Σήµερα όπως είναι
σαφές, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον ν.4760/2020 έχει ουσιαστικά καταργηθεί ο θεσµός της άδειας. Γιατί το λέω αυτό; Διότι
το δικαίωµα να ζητήσει κάποιος άδεια ενεργοποιείται σχεδόν
ταυτόχρονα µε τη δυνατότητα για την υφ’ όρον απόλυση. Έτσι,
λοιπόν, κρατούµενοι µε µεγάλες ποινές φτάνουν να απολύονται
πριν πάρουν άδεια και φυσικά ούτε λόγος για µεταγωγή στις
αγροτικές φυλακές. Πρέπει να το δείτε κύριε Υπουργέ ξανά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι στο άρθρο 32 και 33. Εδώ,
κύριε Υπουργέ, καθιερώνετε κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις για µετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων στα καταστήµατα κράτησης
για τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθενται, δηλαδή, σε κίνδυνο οι υπηρεσιακές ανάγκες των καταστηµάτων αυτών. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι
παρεκκλίσεις αυτές από τις γενικές ρυθµίσεις απαιτούν προσεκτική και αιτιολογηµένη στάθµιση µεταξύ της εύρυθµης λειτουργίας των φυλακών και ειδικών υπηρεσιακών αναγκών και φυσικά
του δικαιώµατος των υπαλλήλων για ίσα δικαιώµατα και φυσικά
ίσες ευκαιρίες µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους και ιδιαίτερα τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επί της τροπολογίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβληµατισµό προκαλεί εδώ το
άρθρο 6, διότι εκκαθαρίζει και τακτοποιεί εκ των υστέρων και
κατά παρέκκλιση δαπάνες της πιλοτικής εφαρµογής του βραχιολιού -δηλαδή την ηλεκτρονική επιτήρηση, αυτό είναι το βραχιόλι, µετά τη λήξη της σύµβασης του ελληνικού δηµοσίου µε την
εταιρεία. Άρα, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι τη σύµβαση εκ
µέρους της εταιρείας έχει υπογράψει ο σηµερινός διευθυντής
της ΕΥΠ. Σηµειώνεται, δε, ότι µέχρι σήµερα είναι σε εκκρεµότητα
η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάληψη του
σχετικού έργου, όπως επίσης σε εκκρεµότητα βρίσκεται και η
διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για την πλήρη εφαρµογή
του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης και µάλιστα µιας ηλεκτρονικής επιτήρησης σε όλη την επικράτεια για όλες φυσικά τις
κατηγορίες κρατουµένων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας και τελειώνοντας την οµιλία
µου θα ήθελα να πω κάτι για τους δασικούς χάρτες. Σήµερα, 31
Μαΐου και για µια ακόµα φορά οι πολίτες και οι επαγγελµατίες
έφτασαν στα όριά τους µε την προθεσµία για τις αντιρρήσεις
κατά των δασικών χαρτών. Μάλιστα στην εκλογική µου Περιφέρεια την Αιτωλοακαρνανία το 67% της έκτασης της φαινόταν δασικό και εδώ υπήρξαν πολλές διαφωνίες, πολλές αντιρρήσεις και
τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά. Θετική εξέλιξη η παράταση
που ανακοινώθηκε και µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κα-
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ταθέτοντας ερώτηση στον αρµόδιο Υπουργό. Ωστόσο, κύριε
Υπουργέ, θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες πρωτοβουλίες
απλούστευσης των διαδικασιών.
Η γραφειοκρατία είναι η γάγγραινα του ελληνικού δηµοσίου,
είναι η γάγγραινα που ταλανίζει και δηµιουργεί προβλήµατα σε
όλους τους Έλληνες πολίτες. Ήρθε η ώρα επιτέλους αυτή τη
γάγγραινα να τη χτυπήσουµε στη ρίζα της και πρέπει να το κάνουµε πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο τώρα θα πάρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας για να υποστηρίξει διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως βρίσκοµαι στο Βήµα,
προκειµένου να υποστηρίξω το πλέγµα των άρθρων του πρώτου
µέρους του νοµοσχεδίου που εισηγείται σήµερα το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και που, βεβαίως, αφορά στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών επίδοσης εγγράφων και µε παρεπόµενο
την αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια
επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης.
Η ψηφιοποίηση των τοπικών επιδόσεων που όντως εισηγείται
σήµερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διά του Υπουργού
και του αρµοδίου Υφυπουργού δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µετέωρο βήµα. Είναι ένα ακόµα βήµα, ένα ακόµα
στάδιο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής που εφαρµόζει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη σταδιακή ψηφιοποίηση όλων των επιδόσεων, µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την
οποία εργάστηκαν -και πρέπει να το πω αυτό από το Βήµα του
ελληνικού Κοινοβουλίου- µε πραγµατικά πολύ µεγάλη διάθεση
και πολύ µεγάλη προσπάθεια τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα οι αποσπασµένοι δικαστικοί λειτουργοί
στην ειδική νοµική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι
οποίοι προσέφεραν µε την πλούσια εµπειρία τους από την καθηµερινή δικαστηριακή πρακτική στην νοµοπαρασκευαστική διαδικασία µε συγκεκριµένες, σαφείς κατευθύνσεις:
Πρώτον, την επιτάχυνση διενέργειας επιδόσεων σε πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεύτερον, τη διατήρηση της ασφάλειας κατά τη διενέργεια των επιδόσεων, τρίτον, την πλήρη και
έγκαιρη ενηµέρωση του παραλήπτη για την ύπαρξη ειδοποιητηρίων και τέταρτον, τη µείωση του ιδιωτικού κόστους σε οικονοµικούς όρους αλλά και όρους ανθρώπινων πόρων για το ελληνικό
δηµόσιο. Βεβαίως, σε αυτό έρχεται να προσθέσει κανείς και την
πραγµατική µείωση του ιδιωτικού κόστους που βαραίνει τους
διαδίκους και τους πολίτες.
Θέλω να θυµίσω, στις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους,
ότι πριν από µερικές ηµέρες εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις από
δικαστικούς επιµελητές σε εφαρµογή της σχετικής διάταξης του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως διαµορφώθηκε µετά τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σήµερα
είναι σαφές ότι γίνεται ένα ακόµα βήµα µε τις ψηφιακές επιδόσεις, οι οποίες δεν αφορούν µόνο στις ποινικές υποθέσεις, αλλά,
βεβαίως, και στις υποθέσεις της πολιτικής δικαιοσύνης.
Είναι ένα βήµα για το οποίο αποδεσµεύονται -το τόνισε πολλές
φορές στις δηµόσιες τοποθετήσεις του ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη- εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Ακολουθεί -αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς και θα
ήθελα πραγµατικά να σας παρουσιάσω το γενικότερο σχέδιο που
υπάρχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης- η αποδέσµευση ακόµα περισσότερων αστυνοµικών µε τη σύσταση της δικαστικής αστυνοµίας, καθώς στο νοµοσχέδιο το οποίο είναι σχεδόν έτοιµο,
προκειµένου να εισαχθεί στη διαδικασία της επεξεργασίας από
την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και από την Ολοµέλεια,
προβλέπεται ειδικός ένστολος κλάδος που θα αναλάβει τη φύλαξη των δικαστικών κτηρίων µε την οποία σήµερα είναι επιφορ-
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τισµένες οι διωκτικές αρχές.
Με αυτόν τον τρόπο αντιλαµβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι, ότι
ακόµη ένας πολύ µεγάλος αριθµός αστυνοµικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας ανδρών και γυναικών στην πραγµατικότητα θα αποδεσµευτούν, ώστε η νέα δικαστική αστυνοµία να λειτουργεί µέσα
από ένα συγκεκριµένο ρόλο που, ουσιαστικά, θα υπαγορεύεται
από τη γενικότερη παρουσία και, βέβαια, τις γενικότερες υποθέσεις που αφορούν στο χώρο της δικαιοσύνης. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο αυτό το ένστολο τµήµα θα αναλάβει και την εκτέλεση
εκκρεµών καταδικαστικών αποφάσεων τις οποίες ακόµη και σήµερα εκτελεί η Αστυνοµία. Αν σε αυτό µάλιστα προσθέσει κανείς
ότι θα ενταχθεί ένας µεγάλος αριθµός εξειδικευµένων επιστηµόνων που θα µπορούν να συνεπικουρούν το έργο του δικαστή, αντιλαµβάνεται κανείς ότι η µεταρρύθµιση στην οποία πολύ
σύντοµα θα προσέλθουµε για να συζητήσουµε είναι µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση για το δικαστικό σύστηµα, ένα πάγιο αίτηµα
όλων των εµπλεκοµένων µε τη δικαιοσύνη εδώ και περισσότερο
από τρεις δεκαετίες που θα δηµιουργήσει τους όρους, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ένα ακόµα σηµαντικό µεταρρυθµιστικό βήµα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Νοµίζω ότι οι διατάξεις όπως έχουν διαµορφωθεί µε βάση, ουσιαστικά, το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου µας δίνουν τη δυνατότητα πλέον να προχωρήσουµε σε ψηφιακή εποχή και στην
επίδοση για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Είναι ακόµη µεγάλο βήµα. Το χαιρετίζουµε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιλαµβάνοµαι ότι τα αποτελέσµατά του θα είναι θετικά ορατά από το
σύνολο των εµπλεκοµένων στη δικαιοσύνη αλλά κυρίως από την
ίδια την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ. Τον λόγο έχει ο κ. Γιάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος.
Αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Σκανδαλίδη. Μετά θα µιλήσει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία. Στη
συνέχεια ο κ. Βασίλης Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, κ. Γρηγοριάδης.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση επικαλείται για το
σηµερινό της νοµοσχέδιο την ανάγκη, λέει, επιτάχυνσης της ποινικής διαδικασίας η οποία συχνά καθυστερεί και µάλιστα πάρα
πολύ. Εκτός, βέβαια, αν πρόκειται για απεργίες των εργαζοµένων
οι οποίες συνήθως κηρύσσονται παράνοµες και καταχρηστικές
µε µια εξαιρετικά απίστευτη ταχύτητα. Στην ουσία όµως, αν µελετήσει κανείς το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα δει ότι επιχειρεί κάτι
πολύ βαθύτερο. Επιχειρεί την αναβάθµιση της ίδιας της κατασταλτικής λειτουργίας του αστικού µηχανισµού του αστικού κράτους, δηλαδή µε την καλύτερη προσαρµογή και αντιστοίχιση
αυτού του κράτους και των κατασταλτικών του φυσικά µηχανισµών σε εκείνες τις σηµερινές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες
όπου η αγριότητα της αντιλαϊκής επίθεσης προκαλεί αντικειµενικά όλο και µεγαλύτερη λαϊκή οργή, προκαλεί αγανάκτηση, προκαλεί όλο και περισσότερες εστίες αντίστασης κόντρα, βέβαια,
σε µια πολιτική η οποία ρηµάζει τις εργατικές, λαϊκές οικογένειες
και το µέλλον των παιδιών της.
Το εικοστό όγδοο άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου έρχεται να
επιβεβαιώσει µε τον πιο σαφή τρόπο όλα τα παραπάνω. Το
άρθρο αυτό επανέρχεται στα καθήκοντα των ειδικών φρουρών
οµάδων προστασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, δηλαδή
την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Συγκεκριµένα γίνεται τροποποίηση επί τω αρνητικότερω του σχετικού άρθρου του ν.4777/2021
από τον Φλεβάρη του 2021 µε τον όποιο ιδρύθηκε η Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Με το σηµερινό άρθρο, το εικοστό όγδοο, διευρύνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της.
Με το σηµερινό άρθρο προβλέπεται τα καθήκοντα των πανεπιστηµιακών αστυνοµικών να είναι ακριβώς ίδια µε τα καθήκοντα
τα οποία έχουν όλοι οι ειδικοί φρουροί αστυνοµικοί. Δηλαδή, διά-
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θεση για ανάθεση και στους πανεπιστηµιακούς αστυνοµικούς γενικευµένων καθηκόντων καταστολής, κάτι το οποίο, βέβαια, συνεπάγεται αυτονόητα την κατοχή από τη µεριά τους του
αντίστοιχου εξοπλισµού µε πυροβόλα όπλα. Και τα λοιπά βεβαίως.
Η διατύπωση µάλιστα της διάταξης είναι τέτοια ώστε αυτή να
προσφέρεται κυριολεκτικά προς πάσα χρήση. Ανοίγει, δηλαδή,
ο δρόµος οι ένστολοι της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας, µε το
όπλο στο χέρι πλέον, όχι µόνο να µπορούν να διατίθενται στην
καταστολή και εκτός πανεπιστηµιακών χώρων ή και γύρω από
αυτούς αλλά να µπορούν πια να κυκλοφορούν οπλισµένοι αστυνοµικοί ακόµα και µέσα, ακόµα και παντού στους χώρους των
πανεπιστηµίων.
Είναι προφανές ότι επιχειρείται εδώ ανοιχτά η νοµιµοποίηση
και η µονιµοποίηση της ένοπλης αστυνοµικής παρουσίας µέσα
στα ίδια τα πανεπιστήµια µε την παρουσία, βεβαίως, αρχικά τετρακοσίων αστυνοµικών σε αυτά. Φαίνεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 που ιδρύθηκε τότε η Πανεπιστηµιακή
Αστυνοµία εκτιµά η Κυβέρνηση πως τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή για να τη θέσει αυτή την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία σε
λειτουργία. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και µε το γνωστό
σκηνικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, εδώ
και λίγο καιρό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα οργανωµένο σχέδιο της Κυβέρνησης και διαφόρων προβοκατόρικων οµάδων οι
οποίες, βεβαίως, καµµία σχέση δεν έχουν µε τους φοιτητές, τους
συλλόγους και τους αγώνες τους. Στην πράξη, συνειδητά ή ασυνείδητα -αυτό είναι αδιάφορο- λειτουργούν απλώς ως οι καλύτεροι χορηγοί της έντασης της καταστολής, της συκοφαντίας και
της επίθεσης της Κυβέρνησης ενάντια στους φοιτητές και τη νέα
γενιά.
Έτσι µε πρόσχηµα και µε άλλοθι τις εξαιρετικά βολικές για την
Κυβέρνησή σας βαριοπούλες, που δούλευαν, ειρήσθω εν παρόδω, ανενόχλητες και µε όλη τους την άνεση επί ώρες, δόθηκε
την άλλη µέρα το σύνθηµα για την απαράδεκτη εισβολή και εγκατάσταση αστυνοµικών δυνάµεων µέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Χρήση χηµικών, χειροβοµβίδων κρότου λάµψης
ύστερα από προβοκάτσιες δήθεν αγανακτισµένων πολιτών, όπως
είδε όλη η Ελλάδα, καθηµερινή σχεδόν χρήση βίας και επίδειξη
πυγµής. Μέχρι και την αύρα εκτόξευσης νερού πήγατε µέσα στο
πανεπιστήµιο. Μία από αυτές τις αύρες που είχε αγοράσει τότε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό δεν είναι παρά η πρόβα τζενεράλε της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας.
Αυτό όµως είναι και το σύγχρονό σας, το ευρωπαϊκό σας πανεπιστήµιο. Το οικοδοµείτε όλοι σας πάνω στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους νόµους σας, είτε λέγονται Διαµαντοπούλου
είτε Γαβρόγλου είτε τώρα Κεραµέως µε το καινούργιο νοµοσχέδιο
που φέρνει. Ανοιχτό πανεπιστήµιο στην καταστολή, στην τροµοκρατία, ορθάνοικτό στην υποβάθµιση αλλά κλειστό στη µόρφωση
στη φοιτητική µέριµνα, στις ανάγκες των φοιτητών. Ένα πανεπιστήµιο, δηλαδή, ανώνυµη εταιρεία. Ένα µεγάλο σουπερµάρκετ
πτυχίων και εκπαιδευτικών προϊόντων. Μια επικερδής επιχείρηση
µε πελάτες τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μια επιχείρηση
που θα εµπορεύεται την ίδια τη γνώση, τις εγκαταστάσεις και τις
υποδοµές του, ακόµα και την ίδια τη φοιτητική µέριµνα. Ένα πανεπιστήµιο ορθάνοιχτο στο ΝΑΤΟ και τα πολεµοκάπηλά του σχέδια. Ένα πανεπιστήµιο πρόθυµος, πιστός υπηρέτης των
επιχειρηµατικών οµίλων, των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών στην
επιδίωξη της κερδοφορίας τους αλλά και της ιδεολογικής τους
κυριαρχίας. Ένα πανεπιστήµιο που θα λειτουργεί ως ένα κανονικό
θερµοκήπιο και µια θερµοκοιτίδα, όπως λέτε, επιχειρηµατικών
σχεδίων spin off, start up εταιρειών. Με λίγα λόγια ένα κανονικό
επιχειρηµατικό κέντρο υψίστης ασφαλείας.
Να γιατί µπάζετε την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια. Ανώνυµες εταιρείες τέτοιου µεγέθους και τέτοιας
αποστολής χρειάζονται βλέπετε και τη σεκιούριτί τους. Έννοια
σας όµως και οι φύλακες έχουν γνώση. Μια πρώτη απάντηση πήρατε πρόσφατα µε τα αποτελέσµατα των φοιτητικών εκλογών
που ακόµα δεν λέτε να χωνέψετε. Μετά από τριάντα πέντε χρόνια η ΔΑΠ είδε τη πλάτη της Πανσπουδαστικής σε όλη τη χώρα.
Απέναντί σας, όµως, θα βρείτε τη νεολαία και τους φοιτητές,
οι οποίοι δυναµώνοντας τους φοιτητικούς συλλόγους θα ακυρώ-
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σουν τα σχέδιά σας για την ένταση της καταστολής και τη διάλυση, εν τέλει, των σπουδών τους.
Κάθε µέρα -και από την πρώτη στιγµή- οι φοιτητικοί σύλλογοι
εκεί στο Αριστοτέλειο απαιτούν την άµεση αποχώρηση των αστυνοµικών δυνάµεων από το ίδρυµα. Φωνάζουν για καθηγητές, για
υποδοµές, για βιβλία, σας λένε ότι οι βιβλιοθήκες χρειάζονται
προσωπικό, χρειάζονται βιβλία. Σας ζητάνε αύξηση της κρατικής
χρηµατοδότησης στο ύψος των αναγκών κι εσείς τι λέτε; Εσείς
τους απαντάτε µε τη βία, τους απαντάτε µε τα ΜΑΤ και µε εκείνες
τις εξυπνάδες «βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη» λες και οι φοιτητές
είναι αντίθετοι στις βιβλιοθήκες, λες και δεν είναι οι ίδιοι οι φοιτητές που ζητάνε χρόνια τώρα όλες τις αναγκαίες υποδοµές, λες
και δεν είναι οι ίδιοι οι φοιτητές που διεκδικούν τη συνολική αναβάθµιση των σπουδών τους.
Ακούστε το καλά, όµως, όλοι εσείς οι κήρυκες του «Πανεπιστηµίου Α.Ε.», ό, τι κι αν κάνετε, τα πανεπιστήµια και µπορούν
και πρέπει και θα γίνουν τελικά πραγµατικοί χώροι µόρφωσης και
πολιτισµού. Ο συλλογικός αγώνας που απαιτείται γι’ αυτό δεν
πρόκειται να σταµατήσει και ό,τι κι αν κάνετε, δεν µπορείτε να
τον σταµατήσετε.
Γι’ αυτό αποσύρετε αυτό το άρθρο -το απαράδεκτο- το 28 και
ξεχάστε τα σχέδιά σας για Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια.
Ξεχάστε τα αυτά τα σχέδια. Δεν λείπει η Αστυνοµία από τα πανεπιστήµια. Λείπουν οι καθηγητές, λείπουν οι υποδοµές, λείπει η
φοιτητική µέριµνα και, βεβαίως, πολύ συχνά λείπει και η ίδια η
αξία των πτυχίων. Αυτά λείπουν, αλλά γι’ αυτά δεν βγάζετε ούτε
κιχ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δελή.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο και µετά θέλω να θέσω ένα θέµα ευρύτερο.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να
φέρει αντιρρήσεις στην ψηφιοποίηση των εγγράφων που επιχειρείτε για την πολιτική και ποινική δίκη. Αυτή είναι µια δουλειά που
έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γίνεται έστω και καθυστερηµένα και κανείς δεν µπορεί να έχει αντίρρηση, όπως και
σε πάρα πολλές από τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα µόνο να πω δυο λόγια, πρώτον, σε ό,τι αφορά αυτά
που πιστεύουµε εµείς ότι υπάρχουν ως κενά στη διαδικασία. Νοµίζω πολύ αναλυτικά τα έθεσε ο κ. Καµίνης, εγώ θα πω πολύ επιγραµµατικά τρία πράγµατα για να καταλήξω, κάπως, µε την
Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία.
Το πρώτο, αφορά την πάγια τακτική της Κυβέρνησης, οτιδήποτε έχει σχέση µε οποιαδήποτε διαδικασία συµµετοχής ή κρίσης να µεταφέρει τις αποφάσεις ή τη συναίνεση ή τη σύµφωνη
γνώµη στους Υπουργούς. Αυτό γίνεται κι εδώ στις κατά παρέκκλιση µετακινήσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, µε υποχρεωτική
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού, χωρίς κριτήρια και χρονικό όριο.
Αυτό γίνεται κατά παρέκκλιση τοποθέτησης υπαλλήλων σε θέση
ευθύνης όπου νοµιµοποιείται µια πρακτική που διαιωνίζεται επί
σειρά περιπτώσεων, όταν σειρά δικαστικών αποφάσεων τις
έχουν ανατρέψει και εσείς νοµιµοποιείτε αυτή τη διαδικασία.
Είναι η γνωστή πρακτική του συγκεντρωτικού κράτους και ότι
όλα πρέπει να περνάνε από τον Υπουργό.
Η δεύτερη παρατήρηση, αφορά στις αγροτικές φυλακές, όπου
ουσιαστικά διαιωνίζεται το καθεστώς αλαλούµ, που άλλοτε γεµίζουν άλλοτε αδειάζουν, εξαιτίας της ανάγκης που υπάρχει κάθε
φορά -δεν υπάρχει µια ορθολογική κατανοµή- ενώ είναι ένας φορέας ο οποίος θα έπρεπε να έχει την αµέριστη υποστήριξη της
Κυβέρνησης, γιατί αποτελεί, πράγµατι, µια σωστή σωφρονιστική
διαδικασία. Στο νησί µου την έχω ζήσει -όχι ως κρατούµενοςξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι αγροτικές φυλακές και πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται ένας πιο µακροχρόνιος προγραµµατισµός και -αν θέλετε- µια διεύρυνση αυτής της δυνατότητας που
θα δώσει τη δυνατότητα, πραγµατικά, σε ένα µεγάλο κοµµάτι -
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που δεν είναι το µεγαλύτερο από τους κρατουµένους, προφανώς- όπου θα µπορούσε να αντιµετωπίζεται πολύ πιο εύκολα ο
σωφρονισµός.
Το τρίτο θέµα, αφορά στον τρόπο χειρισµού των ΟΤΑ. Κι εδώ
αποκεντρώνετε µια αρµοδιότητα που ζητάει χρηµατοδότηση.
Σωστή είναι αυτή η διαδικασία, να µπορούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δήµοι, ιδιαίτερα, να χρηµατοδοτούν θέµατα που αφορούν την πολιτική προστασία και τις διαδικασίες
της δικαιοσύνης, όµως, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι
πόροι. Είναι πολύ εύκολο για έναν Υπουργό να αποκεντρώνει συνεχώς αρµοδιότητες χωρίς να αποκεντρώνει πόρους.
Και θα πω δυο λόγια για την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Εγώ
νόµιζα ότι µετά τη φασαρία που έγινε την πρώτη φορά, που εγκρίθηκε από το Σώµα εν µέσω µεγάλων -αν θέλετε- πολώσεων
και αντιπαραθέσεων η υπόθεση της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας, σήµερα τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά. Το γεγονός ότι
συνεχίζεται αυτή η κατάσταση µε αυτόν τον συγκεκριµένο
τρόπο. Το ότι καθυστερήσατε τόσο καιρό να εφαρµόσετε τον
νόµο. Το ότι προτού τον εφαρµόσετε, τον αλλάζετε. Το ότι υπάρχει και όλη αυτή η διαδικασία, που από τη µια µεριά υπάρχει µια
δύναµη που θέλει να επιβάλει τον νόµο και την τάξη πάση θυσία
και µε τον τρόπο που το επιχειρεί, και από την άλλη να έχουµε
και τους µπαχαλάκηδες και όλους αυτούς που µε τη βία και την
ανοµία διαλύουν τα πανεπιστήµια και σήµερα µετά από τρία χρόνια δεν έχετε καταφέρει να κάνετε ούτε ένα βήµα µπροστά, προφανώς, η κύρια ευθύνη ανήκει σε εσάς. Ανήκει σε σας, όχι γιατί
δεν επιβάλλετε το νόµο διά της βίας αλλά γιατί οι διαδικασίες
που ακολουθήσατε και όλη αυτή η συζήτηση που έγινε από τότε
που σας είχανε προειδοποιήσει, οδηγεί σε έναν ανεφάρµοστο
νόµο. Αυτό είναι.
Τώρα, προτού ακόµα υπάρξει, βλέπουµε ότι µετατάσσετε τους
αστυνοµικούς από ειδική δύναµη, αστυνοµική, τους δίνετε και
αρµοδιότητες τάξης, ευρύτερα, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν πιστεύετε καν στις αλλαγές που κάνετε. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα που έχει η Κυβέρνησή σας.
Τώρα, θα ήθελα να µου επιτρέψετε για λίγο να αναφερθώ στα
θέµατα που έχουν σχέση µε την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι αποδεικνύουν τα τελευταία γεγονότα
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;
Κατ’ αρχάς, χτες, υπήρξε ένας ατυχής από την πλευρά της Κυβέρνησης χειρισµός όπου αξιωµατούχος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενηµέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι
το καλοκαίρι µπορεί να έχουµε υβριδικού τύπου απειλές, για να
διαψευστεί εκ των υστέρων από το ίδιο το Υπουργείο. Την ίδια
µέρα, µάλιστα, που ο Τσαβούσογλου θέτει ανοιχτά θέµα κυριαρχίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει στην αποστρατιωτικοποίησή τους.
Νοµίζω ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός, κύριοι της Κυβέρνησης, που ήρθατε εδώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, µε περισσή
αυτάρκεια, είχε πει ότι άλλαξε το κλίµα, ότι µπαίνουµε σε νέα
εποχή, γιατί τον υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύω ότι κάποια µαθήµατα από αυτή την καθηµερινή συµπεριφορά, πρέπει να βγουν.
Πρέπει να καταλάβουµε, λοιπόν, πρώτον, ότι η αναθεωρητική
στρατηγική της Άγκυρας δεν είναι µια πρόσκαιρη και µεταβατική
φάση αλλά συγκροτηµένη και µακροπρόθεσµη γραµµή και στρατηγική.
Δεύτερον, ότι η Τουρκία εγκατέλειψε την ευρωπαϊκή της προοπτική. Για όσους δεν το κατάλαβαν, ήρθε το «Ουκρανικό»,
οπότε η έκτακτη περίπτωση ενός καταστροφικού πολέµου θα
έπρεπε να επιταχύνει, ουσιαστικά, την ένταξη της Ουκρανίας,
αλλά µε βάση αυτά που είπε και ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτό απαιτεί µια µακριά σειρά ετών. Άρα, η Τουρκία έχει απόλυτη συναίσθηση ότι δεν πρόκειται να µπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα
πολλά επόµενα χρόνια.
Τρίτον, ότι ο Ερντογάν ασκεί πολιτική µεγάλης δύναµης, εκµεταλλευόµενος τις σύγχρονες γεωπολιτικές συγκρούσεις της
εποχής και µας χρησιµοποίησε και σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποίησε την ελληνική Κυβέρνηση. Βέβαια, πρέπει να πω ότι η
Κυβέρνηση σκλήρυνε τη στάση της -και σωστά έκανε- και βγήκε
πολύ επιθετικά -και σωστά έκανε- και αξιοποίησε και το ταξίδι
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του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ -και σωστά έκανε. Απέκτησε, δηλαδή, ξαφνικά η ελληνική Κυβέρνηση ένα χαρακτήρα διεκδικητικό, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι µια πολιτική περιορισµένης
χρονικής περιόδου.
Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Διότι ακόµα και τα τελευταία
εγχειρίδια διδάσκουν ότι η πολιτική κατευνασµού είναι στρατηγική ήττας. Δεν µπορεί να υπάρχει συνεπώς η αίσθηση ότι εµείς
πάµε και αυτοί τα κάνουν για λόγους προεκλογικούς, τα κάνουν
για λόγους που έχουν σχέση µε την οικονοµική τους κρίση, αν
θέλετε, και εν τω µεταξύ η Τουρκία κάνει µια συγκεκριµένη πολιτική, αποµονωµένη σε έναν µεγάλο βαθµό ήδη σε ό,τι αφορά ορισµένες περιοχές, αλλά παράλληλα µε µια δυνατότητα να ασκεί
αυτή την πολιτική. Και έχουµε απέναντι και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία µεν φραστικά στηρίζει κάποιες από τις ελληνικές
θέσεις γιατί ο Πρωθυπουργός έβαλε προχθές το θέµα, αλλά επί
της ουσίας, στην πράξη, τα γεγονότα έρχονται να διαψεύσουν
κάθε πολιτική κατευνασµού που επιχειρείται.
Για άλλη µια φορά σας καλούµε να κάνουµε µια πολύ πιο σοβαρή συζήτηση που έχει σχέση µε την ευρύτερη εθνική στρατηγική, να διαµορφωθεί ένα εθνικό µέτωπο. Έχουµε µια πολιτική
στρατηγική. Δεν αµφισβητούµε τις βασικές κατευθύνσεις. Αλλάζουν όµως, τα δεδοµένα και πρέπει να βρούµε τους καινούργιους στόχους στις συγκεκριµένες συνθήκες. Δεν µπορούµε να
ταλαιπωρούµαστε από τη µια µε άρθρα που είναι φιλοπόλεµα και
από την άλλη µε άρθρα που λένε «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω».
Δεν γίνεται αυτή η πολιτική ανάµεσα σε δύο γραµµές που φαίνεται να υπάρχουν στη χώρα.
Αυτή, λοιπόν, την πολιτική για να την ενισχύσουµε και να µπορέσουµε να δώσουµε µια δυνατότητα να απαντήσουµε µε καινούργιους στόχους στις καινούργιες συνθήκες της κρίσης και
του πολέµου που γίνεται τώρα στην Ευρώπη, είναι δική σας ευθύνη να οδηγήσετε τα πράγµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
Όσο δεν το κάνετε, δεν προσφέρετε ουσιαστική υπηρεσία στη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό
νοµοσχέδιο αλλάζει πρακτικές δεκαετιών σε σχέση µε τις επιπλέον αρµοδιότητες που επιφορτίζονται οι αστυνοµικοί υπάλληλοι. Πρακτικές παρωχηµένες, περιττές, οι οποίες επιβάρυναν την
Ελληνική Αστυνοµία και οι οποίες είναι εκτός πλαισίου στη νέα
ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για ένα σύνολο ρυθµίσεων, προοδευτικών και µεταρρυθµιστικών, που πιστεύω ότι θα στηρίξουν όλες
οι παρατάξεις της Βουλής.
Είναι αδιανόητο το 2022 να έχουµε ακόµα επιδόσεις κλήσεων
για τις ποινικές υποθέσεις µε φυσική παρουσία αστυνοµικού. Δηλαδή, µέχρι σήµερα περίπου χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί διεκπεραιώνουν περισσότερα από ένα εκατοµµύριο διακόσιες
χιλιάδες δικαστικά έγγραφα. Πρόκειται για παράλογη σπατάλη
ανθρώπινου δυναµικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που φυσικά
θα ήταν περισσότερο χρήσιµο σε θέσεις καταπολέµησης παραβατικότητας ή για την παροχή µεγαλύτερου αισθήµατος ασφαλείας για τους πολίτες, αλλά και σπατάλη πόρων και για το
Υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο επιφορτίζεται το οικονοµικό κόστος όλα αυτά τα χρόνια της επιδόσεως.
Ήρθε η εποχή να κάνουµε ένα ακόµα βήµα προς την πλήρη
ψηφιοποίηση του δηµόσιου τοµέα. Μια προσπάθεια που εντατικά
καταβάλλει η σηµερινή Κυβέρνηση από την πρώτη σχεδόν µέρα
που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Έτσι µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου θα ενηµερώνονται οι διάδικοι και ο πληρεξούσιος
δικηγόρος για τις εισαγγελικές προτάσεις, ενώ αλλάζει δραστικά
και ο τρόπος επίδοσης σε δυαδικό µάρτυρα στην ποινική δικονοµία.
Για πρώτη φορά έχουµε ως κύριο τρόπο επίδοσης την ηλεκτρονική επίδοση στον πολίτη ή στο δικηγόρο του µέσω του
gov.gr, στην ψηφιακή θυρίδα του ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του. Ταυτόχρονα υπάρχει και δικλείδα ασφαλείας
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µε την αποστολή µηνύµατος στο κινητό του του διαδίκου ή του
µάρτυρα.
Το gov.gr έχει γιγαντωθεί τον τελευταίο καιρό και έχει εξελιχθεί σε ένα απίστευτο εργαλείο για το δηµόσιο, µε περισσότερες
από χίλιες τριακόσιες υπηρεσίες προσβάσιµες σε όλους τους
πολίτες όπου και να βρίσκονται απλά από τον υπολογιστή τους.
Φυσικά προβλέπονται και οι εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχει µέριµνα
και για φυσική επίδοση σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, πρώτον,
όταν δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική επίδοση, όταν ο εισαγγελέας κρίνει ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που την επιβάλλουν, όταν ο κατηγορούµενος είναι µεγαλύτερος από εβδοµήντα
ετών και είναι πιθανόν να µη διαθέτει εξοικείωση µε την τεχνολογία, όταν πρόκειται για κρατούµενο γιατί ξέρουµε ότι δεν έχει
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά µέσα, και σε όσους υπηρετούν στα
Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις, γιατί επί παραδείγµατι συγκεκριµένη ηµεροµηνία που οφείλουν να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου πρέπει να το γνωρίζουν οι
προϊστάµενοι τους. Μάλιστα αλλάζει και η διαδικασία επίδοσης
σε άτοµα αγνώστου διαµονής. Για πρώτη φορά αναζητούνται
τυχόν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί στα
ηλεκτρονικά συστήµατα του δηµοσίου και γίνεται προσπάθεια σε
αυτή την περίπτωση να έχουµε ηλεκτρονική επίδοση.
Για να εφαρµοστούν οι νέες διατάξεις φροντίζουµε ώστε όταν
ο κατηγορούµενος καλείται από τις αρµόδιες ανακριτικές ή προανακριτικές αρχές να δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το τηλέφωνο του. Στις αστικές υποθέσεις οι
επιδόσεις που γίνονται µε επιµέλεια του δικαστηρίου παύουν να
πραγµατοποιούνται µε όργανα της Αστυνοµίας. Όσο για τις αµφιβολίες της Αντιπολίτευσης για το ότι µε την ηλεκτρονική επίδοση θα πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι ταυτοποιείται σωστά το
πρόσωπο του αποδέκτη και ότι ο ίδιος το διάβασε κατ’ αρχάς γι’
αυτό εισάγεται επιπλέον και το µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο
ώστε να είµαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι οι διάδικοι ή ο
µάρτυρες ή ο δικηγόρος ενηµερώθηκαν σωστά. Και δεύτερον,
ακόµα και σήµερα που έχουµε τις φυσικές επιδόσεις ο µεγάλος
όγκος των επιδόσεών γίνεται µε θυροκόλληση. Και τέλος, ακόµα
και µε τις φυσικές επιδόσεις πολλές φορές γίνονται λάθη. Για
παράδειγµα συχνά γίνονται επιδόσεις ως αγνώστου διαµονής,
όταν ένα πρόσωπο είναι γνωστότατης διαµονής. Πάντα θα γίνονται λάθη και γι’ αυτό υπάρχουν τα κατάλληλα ένδικα µέσα και οι
δικονοµικές διαδικασίες, ώστε ένας δικαστής να διορθώνει τις
παραλείψεις του συστήµατος.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζει διάφορα θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γίνεται
άλλη µια προσπάθεια για αποδέσµευση αστυνοµικών από γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς σταµατούν να βεβαιώνουν το
γνήσιο της υπογραφής ή επικύρωση φωτοαντιγράφων. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται είτε µέσω του gov.gr ή στα ΚΕΠ. Και εδώ
οι όποιες ανησυχίες ακούστηκαν δεν έχουν πραγµατικό έρεισµα
αφού ακόµα και εκπρόσωπος των εργαζοµένων στα ΚΕΠ εκφράστηκε µε ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις νέες ρυθµίσεις στο στάδιο
των επιτροπών. Οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει την ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Ήδη µέσα στους έξι µήνες λειτουργίας περισσότερες από τριακόσιες χιλιάδες βεβαιώσεις του
γνησίου της υπογραφής έχουν γίνει µέσω του gov.gr ενώ πλέον
ενεργοποιήθηκε και η δυνατότητα να βεβαιώνεται το γνήσιο της
υπογραφής σε ιδιωτικό συµφωνητικό, µε περισσότερους από
δύο υπογράφοντες.
Ως γνωστόν η Βουλή των Ελλήνων έχει υιοθετήσει παιδιά των
οποίων οι γονείς έπεσαν στο καθήκον ενώ υπηρετούσαν στις
Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Με τη νέα ρύθµιση τα παιδιά αυτά εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στη
Σχολή Αστυφυλάκων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισαγοµένων.
Είναι ένας τρόπος να τιµήσουµε τους γονείς τους που θυσιάστηκαν στο καθήκον και ταυτόχρονα γνωρίζουν όλοι όσοι υπηρετούν
σήµερα στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας ότι
η ελληνική πολιτεία πάντα θα φροντίζει τα παιδιά τους.
Τέλος, µε διάταξη του νοµοσχεδίου που γίνεται προσπάθεια
για ενίσχυση των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης µε διεύρυνση των περιπτώσεων κρατουµένων, µπορούν να µεταχθούν
εκεί. Πάγιο αίτηµα των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης όπως
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και του αγροτικού της Κασσαβέτειας, στο Νοµό στη Μαγνησία
όπως είχα αναφέρει, κύριε Υπουργέ.
Αυτό θα δώσει έµφαση στην κατάλληλη βοήθεια προς τους
κρατούµενους ώστε να έχουν µια οµαλή κοινωνική επανένταξη.
Συνολικά το σηµερινό σχέδιο νόµου συµβάλλει θετικά στην περαιτέρω επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Μετά από τη
σηµερινή ψηφοφορία, ένας µεγάλος αριθµός αστυνοµικών θα
αξιοποιηθεί πραγµατικά σε αναγκαίες λειτουργίες, στην ενδυνάµωση των αστυνοµικών τµηµάτων και στα αστυνοµικά τους καθήκοντα. Η Ελληνική Αστυνοµία ενισχύεται µε τις σηµερινές
ρυθµίσεις και ο δηµόσιος τοµέας κινείται µε γρήγορους ρυθµούς
σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κόσµο.
Αυτή η εκρηκτική ψηφιοποίηση είναι ένα σηµαντικό όπλο στη
φαρέτρα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που έτυχε µάλιστα σηµαντικής αναγνώρισης από τον
επιχειρηµατικό κόσµο στο παγκόσµιο οικονοµικό φόρουµ στο
Νταβός πριν από λίγες µέρες.
Είναι µια τεράστια αλλαγή και µεγάλη επιτυχία της σηµερινής
Κυβέρνησης της οποίας οι προσπάθειες για βελτίωση και πρόοδο δε σταµατούν ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
ξεκινήσω µε δύο σχόλια:
Ο κόσµος που µας παρακολουθεί θα πρέπει να γνωρίζει ότι
και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γίνεται µια παραγωγική και σηµαντική δουλειά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι η συνεχής προστασία των χερσαίων συνόρων της χώρας
µας µε τον έλεγχο και την αποτροπή της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών, αφού οι σχετικές απόπειρες είναι συνεχείς και ασφαλώς δε σταµάτησαν στα γεγονότα του Φλεβάρη και του Μάρτη
του 2020. Ας µη λησµονούµε άλλωστε ότι η αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν αφορά µόνο τη γενική αστυνόµευση ή την
πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος.
Το δεύτερο σχόλιο αφορά τα όσα συµβαίνουν τις τελευταίες
ηµέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Στις συνεδριάσεις της
αρµόδιας επιτροπής επιβεβαιώθηκε ένα πράγµα, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εξακολουθεί να µην απαντά σε δύο ερωτήµατα:
Ερώτηµα πρώτο, να γίνει βιβλιοθήκη ή όχι ο χώρος του πανεπιστηµίου που ήταν υπό κατάληψη για τρεισήµισι δεκαετίες και
σήµερα φυλάσσεται από αστυνοµικούς για να µην γκρεµιστεί
ξανά µε βαριοπούλες;
Ερώτηµα δεύτερο, µπορεί οποιαδήποτε οµάδα να κατέχει ακαδηµαϊκό χώρο µε το έτσι θέλω, ανεξάρτητα από τη βούληση της
πανεπιστηµιακής κοινότητας και κόντρα σε ό,τι αποφασίζει ένα
αυτοδιοίκητο πανεπιστηµιακό ίδρυµα;
Τα υπόλοιπα είναι «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε», τα οποία µπορεί να χαϊδεύουν µερικά αυτιά, αλλά απέναντί τους βρίσκουν το
µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας το οποίο δεν αντέχει άλλο ούτε
την υπονόµευση των θεσµών, ούτε την τυραννία της µειοψηφίας.
Και έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο. Η
ηλεκτρονική επίδοση των δικογράφων είναι αναµφισβήτητα ένα
βήµα προς την ψηφιοποίηση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, αλλά και ένας ακόµα κρίκος στην αλυσίδα της ψηφιακής
µεταρρύθµισης µε όφελος για όλα τα µέρη τα οποία αφορά: Την
Ελληνική Αστυνοµία, η οποία θα µπορεί να αξιοποιήσει πιο αποτελεσµατικά για την ασφάλεια και τη δηµόσια τάξη τους περίπου
χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς µας που διακινούν πάνω από
ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες δικαστικά έγγραφα στους
πολίτες. Την ελληνική δικαιοσύνη που µε την ψηφιοποίηση των
δικονοµικών διαδικασιών κάνει ένα ακόµα βήµα προς τον εκσυγχρονισµό της. Τους διαδίκους, τους πληρεξουσίους δικηγόρους,
τους µάρτυρες και γενικότερα τους πολίτες αφού η επίδοση µε
ηλεκτρονικά µέσα εγγυάται την ορθή, έγκαιρη και βέβαια ενηµέρωσή τους. Ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου, εξοικονοµείται χρόνος και χρήµα. Αντίστοιχα, είναι κέρδος για τους αστυνοµικούς,
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οι οποίοι πλέον θα µπορούν να αφοσιωθούν στην εκπλήρωση της
κύριας αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας, η αποδέσµευσή
τους από τις βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης φωτοτυπηµένων εγγράφων. Είναι άλλωστε υπηρεσίες
που εδώ και καιρό γίνονται µέσα από τον gov.gr, ενώ οι πολίτες
που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα
µπορούν να απευθύνονται γι’ αυτές σε όλες τις άλλες διοικητικές
αρχές, όπως τα ΚΕΠ και τους δήµους.
Ως προς τις άλλες διατάξεις, αξίζει να σταθούµε στις βελτιώσεις ως προς τη δυνατότητα δωρεών και επιχορηγήσεων από την
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση προς τα Σώµατα Ασφαλείας µε τη µορφή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού και υποδοµών, καθώς και προµήθειας υλικού και
δωρεάς οχηµάτων και πλωτών µέσων. Στους αποδέκτες των δωρεών και ενισχύσεων θα περιλαµβάνεται στο εξής και το Λιµενικό
Σώµα, πάντοτε µέσα στα διοικητικά όρια του ΟΤΑ που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία.
Θετική επίσης είναι η ρύθµιση µε την οποία παιδιά αστυνοµικών, που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον και έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, εισάγονται στη Σχολή
Αστυφυλάκων χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι που µέχρι σήµερα ίσχυε για την εισαγωγή στις σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων.
Να πούµε εδώ ότι δεν πρόκειται για άνευ όρων εισαγωγή,
αφού τα παιδιά αυτά πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται και για τους λοιπούς υποψήφιους αστυφύλακες και να
ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις προβλεπόµενες δοκιµασίες, αθλητικές και άλλες.
Είναι επίσης θετική και η δυνατότητα των ειδικών φρουρών
που συγκροτούν τη λεγόµενη Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία να µπορούν να διατίθενται και σε άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, ασκώντας άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία, όπως η φύλαξη ευπαθών στόχων, οι περιπολίες και
η φρούρηση αστυνοµικών υπηρεσιών. Και αυτή η ρύθµιση υπηρετεί τον γενικότερο σκοπό της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης
του ανθρώπινου δυναµικού της Αστυνοµίας µας προς όφελος
του πολίτη.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, να βελτιώνουµε τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και στον τοµέα της ασφάλειας, να κάνουµε καλύτερη την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας µε τη βοήθεια και
της τεχνολογίας και συνεχίζουµε να είµαστε εκεί όπου η αντικοινωνική δραστηριότητα των λίγων αµφισβητεί τα δικαιώµατα των
πολλών για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς στο σπίτι, στη
γειτονιά, στο πανεπιστήµιο γιατί έτσι θα αισθάνονται ελεύθεροι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Γιόγιακα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
που µου δώσατε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο που
καθάρισε το Βήµα και έφερε το νερό µου.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιό
σας έχει δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι εµφανές ότι δεν είναι
ιδιαίτερα ζηµιογόνο για την πατρίδα µας, όσο είναι συνήθως ζηµιογόνα τα νοµοσχέδια που φέρνει εδώ η «Μητσοτάκης Ανώνυµη
Εταιρεία» για να εξυπηρετήσει την ελληνική ολιγαρχία χωρίς να
τηρεί καν τα προσχήµατα.
Θα έλεγε κανείς ότι στο πρώτο µέρος επιχειρείτε -αλλά θα το
έλεγε υποθετικά, δε θα το πει τελικά- να δώσετε και µια λύση σε
ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι έχει βουίξει η κοινωνία, κύριοι Υπουργοί, ότι δεν αστυνοµεύεται καλά η Ελλάδα, η Αττική
και οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Και θα έλεγε κανείς ότι µε
αυτή την έννοια είναι στη σωστή κατεύθυνση το να πάρετε χιλιάδες αστυνοµικούς, οι οποίοι αναλίσκονται στο να επιδίδουν δικαστικά έγγραφα, δικόγραφα δηλαδή, και να τους βάλετε σε
δουλειές πιο χρήσιµες για την κοινωνία.
Θα το έλεγε αυτό κανείς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, εάν δε συνέβαινε το εξής παράδοξο. Την εποχή που οι ελλείψεις παρατηρούνται πανταχόθεν στην επικράτεια και σύσσωµη η κοινωνία
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διαµαρτύρεται για αυτές τις ελλείψεις αστυνόµευσης και διαµαρτύρεται γιατί κάθε βράδυ κλέβουν την κοινωνία, έχετε προσλάβει
χιλιάδες -και δεν είναι σχήµα λόγου- νέους αστυνοµικούς. Κατά
τη διακυβέρνησή σας έχουν προσληφθεί χιλιάδες νέοι αστυνοµικοί. Το ερώτηµα, λοιπόν πριν φτάσουµε στο ότι τους παίρνουµε
από τα δικόγραφα για να τους στείλουµε στην κοινωνία που τους
έχει ανάγκη, είναι: Με τόσες χιλιάδες που προσλάβατε, πώς και
η κοινωνία πάει όλο και χειρότερα στον τοµέα της αστυνόµευσης
απέναντι στις ληστείες, τις κλοπές και όλα αυτά τα ωραιότατα
πράγµατα;
Και πάει τόσο άσχηµα, κύριε Θεοδωρικάκο και κύριοι Υπουργοί, γιατί αυτούς τους αστυνοµικούς τους χρησιµοποιείτε οπουδήποτε αλλού µπορεί κανείς να φανταστεί εκτός από εκεί που
χρειάζεται. Και όταν λέω οπουδήποτε αλλού µπορεί κανείς να
φανταστεί -και θα το πω, κύριε Θεοδωρικάκο, δε θα το αποφύγωεννοώ ότι εσείς ο ίδιος χρησιµοποιείτε εξήντα από αυτούς τους
αστυνοµικούς. Χωρίζετε την ηµέρα σε τρεις βάρδιες των οκτώ
ωρών και έχετε είκοσι τέτοιους στην κάθε βάρδια.
Για να µη µιλήσουµε βέβαια για τον εκλεκτό «δερβέναγα» της
ΔΕΗ, το όνοµα του οποίου µου διαφεύγει, που έχει και αυτός έξι
αστυνοµικούς.
Γιατί έχει έξι αστυνοµικούς; Γιατί χτίζει βίλες στη Ζέα. Γιατί χτίζει βίλες στη Τζια. Γι’ αυτό έχει, όταν ο ελληνικός λαός ολόκληρος µαζί πτωχεύει.
Εποµένως, οι αστυνοµικοί είναι όπου µπορεί κανείς να φανταστεί και κυρίως βέβαια δεν είναι στην προσωπική σας ασφάλεια.
Εν δευτέροις, θα σας κατηγορήσει το ΜέΡΑ25 για αυτό. Εν πρώτοις, σας κατηγορεί ότι οι χιλιάδες αστυνοµικοί που έχετε προσλάβει -και φαίνεται γιατί είναι άντρες των ΜΑΤ, είναι ειδικοί
φρουροί, είναι αστυνοµικοί που σκοπό έχουν την καταστολή µε
κάθε έννοια, µε την ευρεία έννοια- δεν έχουν σκοπό να σταµατήσουν επιτέλους να είναι ξέφραγο αµπέλι τα σπίτια των συµπολιτών µας. Όχι. Σκοπός είναι οι φοιτητές να µην ξεσηκωθούν κατά
της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστηµίων τους. Αυτοί είναι οι σκοποί σας και φάνηκαν ανάγλυφα την προηγούµενη εβδοµάδα στη
Θεσσαλονίκη.
Θα επανέλθω για αυτή την περίφηµη βιβλιοθήκη και γι’ αυτό
το θρασύτατο δίληµµα του Πρωθυπουργού µας. Εµείς είµαστε
µε τις βιβλιοθήκες, εσείς µε τις βαριοπούλες. Θα δούµε ποιος
είναι µε τις βαριοπούλες και θα δούµε ποιος κλείνει τις βιβλιοθήκες, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα θα τα δούµε σε λίγο όλα αυτά.
Μιλώντας για το σχέδιο νόµου σας για το δεύτερο µέρος, το
αµαρτωλό, το επιβαρυµένο δεύτερο µέρος, θα σταθεί κανείς βεβαίως, κύριοι Υπουργοί, στο άρθρο 29, αφορά βεβαίως τη µεταγωγή καταδίκων κρατουµένων σε αγροτικές φυλακές. Ξέρετε,
κύριε Θεοδωρικάκο, ξέρετε, κύριε Οικονόµου, τι λέει ο λαός εκεί
έξω χαριτολογώντας και αστειευόµενος; Λέει ότι ο µόνος τρόπος
να πάει ένας κρατούµενος πια στις αγροτικές φυλακές στην Ελλάδα, είναι να είναι εντελώς αθώος. Είναι, ναι, ακούστε το, να
είναι παντελώς αθώος. Βεβαίως άλλο ζήτηµα είναι γιατί ένας
αθώος να πρέπει να πάει φυλακή; Ίσως το δούµε και αυτό µελλοντικά. Ξέρω τι σας λέω, µιλώ µετά λόγου γνώσεως.
Πάντως έχετε βάλει τόσες πολλές εξαιρέσεις. Κοιτάξτε. Στην
αρχή είπατε εντάξει, να µην πηγαίνει ο Κουφοντίνας, γιατί τον µισούµε. Δε δικαιούστε να τον µισείτε. Δεν είναι αυτό σωφρονισµός. Δικαιούται η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη να
αποφασίσει αν είναι ένοχος ή όχι και να παίρνει µια ποινή. Να βασανίζεται µετά στην ποινή του οποιοσδήποτε κρατούµενος, δεν
είναι δικαίωµά σας. Στην αρχή λέγατε, λοιπόν, δεν πάει και το
παλιάµπελο, τροµοκράτης είναι, έχει σκοτώσει κατά οµολογία
του ίδιου είκοσι τέσσερις ανθρώπους, ας τσουρουφλίσουµε τον
Κουφοντίνα, παρ’ ότι δεν είναι αυτή η δουλειά σας να τσουρουφλίζετε, τότε γίνεστε και τροµοκράτες. Κάθε φορά που ένα κράτος εκδικείται τροµοκράτες, πέφτει στο χαµερπέστατο, στο
σιχαµερό επίπεδο τους. Δεν είναι έτσι. Η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία στέκεται από ψηλά και λέει σωφρονίζω, δε λέει βασανίζω.
Μετά είπατε, εντάξει οι τροµοκράτες είναι καταραµένοι, κανείς
δε νοιάζεται γι’ αυτούς, ας το επεκτείνουµε και στα ειδεχθή εγκλήµατα. Γιατί; Σας νοιάζουν τα ειδεχθή εγκλήµατα; Όχι. Αν σας
ένοιαζαν θα είχατε προσλάβει δυο χιλιάδες αστυνοµικούς όχι για
αυταρχισµό, αλλά για να αντιµετωπίζουν ειδεχθή εγκλήµατα. Θα

14129

φοβόντουσαν να προβούν σε ειδεχθή εγκλήµατα, αν ήξεραν ότι
αστυνοµεύεται η πόλη και η χώρα. Δε σας νοιάζουν.
Μετά είπατε ας το κάνουµε για οποιονδήποτε είναι σύσταση
συµµορίας, σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης. Σε λίγο θα πείτε
-εκεί θα φτάσουµε- ότι αν µια παρέα δεκαεξάχρονων κλέψει ένα
κινητό ή τρία κινητά, επειδή µπορεί να θεωρηθεί συµµορία, να
µην πάει και αυτή στις αγροτικές φυλακές. Έχετε πετύχει το καταπληκτικό, στις αγροτικές φυλακές µετάγεται µόνο κάποιος Έλληνας πολίτης κρατούµενος, αλλά εντελώς αθώος ή σχεδόν
αθώος.
Το άρθρο 28, καθήκοντα ειδικών φρουρών προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Εδώ, κύριε Θεοδωρικάκο µου, κύριε
Μητσοτάκη µου, «Ανώνυµη Εταιρεία - Πρωθυπουργέ», εκτίθεστε.
Εκτίθεστε συνολικά. Γιατί κοιτάξτε τι µας λέγατε: Μας λέγατε πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, εσείς δεν ήσασταν ήδη Υπουργός, νοµίζω, αλλά ήταν ο προκαθήµενός σας, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Μας
λέγατε, λοιπόν, πέρυσι τέτοια εποχή εδώ ότι σε καµµία περίπτωση να µην ανησυχούµε. Να µην κοπτόµεθα για τα δηµοκρατικά µας αντανακλαστικά, διότι σε καµµία περίπτωση δεν
πρόκειται να επιτρέψετε οι ειδικοί φρουροί που θα φυλάνε τα πανεπιστήµια -πολύ κακώς κατά τη γνώµη του ΜέΡΑ25 και νοµίζω
σύσσωµης της προοδευτικής Αντιπολίτευσης- δε θα φέρουν
οπλισµό. Τώρα προκύπτει, όµως, ότι θα φέρουν οπλισµό. Γιατί
προκύπτει αυτό; Γιατί στη συνέχεια αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα
πηγαίνουν να φυλάνε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος, θα πηγαίνουν να φυλάνε εσάς, κύριε Θεοδωρικάκο µου, θα πηγαίνουν να
φυλάνε εµένα, αν το αιτηθώ, που δεν το έχω αιτηθεί γιατί δεν
έχω ανάγκη από φύλαξη, παρ’ ότι λέω αυτά που λέω, γιατί µε
προστατεύει ο ελληνικός λαός. Αν τολµάει κανείς ας πειράξει
Βουλευτή του ΜέΡΑ25 που λέει αυτά που λέει ή τον Αρχηγό του.
Εσείς, όµως, φυλάγεστε. Αυτοί, λοιπόν, τι θα κάνουν; Και πρέπει
να απαντήσετε εδώ στον ελληνικό λαό που µας ακούει. Τι θα κάνουν;
Θα υπάρχει ένα είδος, όπως στα σαλούν της άγριας δύσης
όπου θα µπαίνουν οι πιστολάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εκεί θα παραδίδουν τον οπλισµό τους, να µπουν, να κάνουν το θεάρεστο έργο τους, να ρουφιανεύουν δηλαδή τους
φοιτητές µας και στη συνέχεια βγαίνοντας θα τον ξαναπαραλαµβάνουν; Ποιος θα παίρνει τον οπλισµό; Δε γίνονται αυτά τα πράγµατα. Ξέρετε πολύ καλά ότι κανείς δε θα πάρει τέτοια ευθύνη.
Εποµένως, θα οπλοφορούν.
Και επειδή ξέρουµε ότι οι εξετάσεις οι ψυχολογικές γίνονται
σχεδόν ποτέ και δε γίνονται και επιστηµονικά σωστά ανησυχούµε
σοβαρά ότι όχι µόνο θα οπλοφορούν, αλλά και θα οπλοχρησιµοποιήσουν. Φοβόµαστε δηλαδή ότι κάποιος αψύς, όπως ο κύριος
αυτός που σκότωσε το παιδί στα Εξάρχεια πριν από µερικά χρόνια, θα πυροβολήσει µέσα στα πανεπιστήµια και θα φταίτε εσείς.
Πάντως κατέρρευσε ήδη το ψέµα σας ότι θα είναι άοπλη αυτή η
δήθεν πανεπιστηµιακή αστυνοµική δύναµη. Οπλισµένη σαν αστακός θα είναι για να έρθει να φυλάξει µετά εσάς, κύριε Θεοδωρικάκο ή τον κύριο Πρωθυπουργό.
Και βέβαια το άρθρο 33, το άρθρο 33 δεν είναι τυχαίο, κύριοι
Υπουργοί, ότι ήρθε κατόπιν διαβούλευσης, καθώς αυτά που
καίνε, αυτά που είναι πονηρά και αυτά που είναι ανήθικα τα φέρνετε εδώ πέρα στη ζούλα, κάτω από το τραπέζι. Το άρθρο 33 χαρακτηρίζεται ως άρθρο της τελευταίας στιγµής. Σε αυτό το
άρθρο ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι γίνεται έτσι; Σας δίνετε η
απόλυτη εξουσία να διορίζετε όποιον διευθυντή και όποιον αρχιφύλακα φυλακής σας καπνίσει. Αυτή είναι η διατύπωση.
Όποιον σας καπνίσει εσάς προσωπικά θα διορίζετε. Αυτό βεβαίως ξέρετε ότι είναι παράνοµο. Νοµοθετείτε µια παρανοµία µε
ένα πρόσχηµα µόνο µέχρις ότου να αποκατασταθεί η λειτουργία
των ειδικών συµβουλίων των σωφρονιστικών ιδρυµάτων, δηλαδή
«του αγίου τέτοιου» ανήµερα, κύριε Θεοδωρικάκο µου.
Προσέξτε τώρα. Γιατί αναγκάζεται η Κυβέρνηση να προβεί σε
αυτή την καταφανώς παράνοµη νοµοθετική ρύθµιση; Γιατί προσπαθήσατε να το κάνετε χωρίς να λερωθείτε τόσο πολύ, δηλαδή
σε επίπεδο Βουλής, σε νοµοθετικό επίπεδο. Είπατε στην αλήστου µνήµης κυρία Γενική Γραµµατέα της Αντεγκληµατικής Προστασίας, την κ. Σοφία Νικολάου: «Κάντο στη ζούλα εσύ αυτό».
Δηλαδή πώς; Φάε παρανόµως όλους όσους είναι προοδευτικοί
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ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι νεοδηµοκράτες δηλωµένοι, διευθυντές σωφρονιστικών ιδρυµάτων και αρχιφύλακες. Το έκανε. Τίµησε το µισθό της, γι’ αυτό και τον παίρνει άξια.
Ξέρετε τι έπαθε η κ. Νικολάου; Έχασε όλες ανεξαιρέτως τις
δικαστικές αποφάσεις, βγήκαν όλες εναντίον της, στα δικαστήρια
που προσέφυγαν οι δύσµοιροι αρχιφύλακες και διοικητές φυλακών που ήξεραν ότι παρανοµεί η κ. Νικολάου. Όταν είδατε και
αποείδατε ότι µε την παρανοµία της κ. Νικολάου δεν µπορείτε
να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι θα είναι όλοι νεοδηµοκράτες
οι διοικητές και αρχιφύλακες κάνατε αυτό που πάντα κάνετε, νοµοθετείτε την ανωµαλία. Είπατε: Ωραία, δεν µπορεί η κ. Νικολάου, θα µπορώ εγώ µέχρι του τάδε τέτοιου ανήµερα να
αποκατασταθεί η λειτουργία των σωφρονιστικών συµβουλίων.
Επίσης, δικαιολογεί αυτό θέσεις κοµµατικών στελεχών. Παρακάµπτει φυσικά τον Υπαλληλικό Κώδικα προκειµένου να διορίζει
τα στελέχη των φυλακών σε διευθυντές και αρχιφύλακες. Είναι
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Τόσο απλά,
κύριε Θεοδωρικάκο, είναι κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της σχετικής ελληνικής νοµοθεσίας.
Για τη φρουρά σας τα είπαµε. Πιστεύουµε ότι εξήντα άνθρωποι είναι κάπως πολλοί για να φυλάνε έναν άνθρωπο. Θα µπορούσατε νοµίζουµε και µε έξι. Εν πάση περιπτώσει εσείς ξέρετε.
Τώρα και αυτό είναι το κρίσιµο από όσα θα πω σήµερα, από
όσα θα πω εκ µέρους του ΜέΡΑ25 σήµερα. Κοιτάξτε. Το πολιτικό
θράσος πρέπει να έχει και ορισµένα όρια. Βγήκε ο Πρωθυπουργός που έχει το µοναδικό ειδικό χαρακτηριστικό παγκοσµίως να
είναι και ανώνυµη εταιρεία και τόλµησε προχθές να πει δηµόσια
και κατ’ επανάληψη -έκτοτε το επαναλαµβάνει- ότι: «Κοιτάξτε.
Διαλέξτε επιτέλους. Είστε µε τη µάθηση, µε τη βιβλιοθήκη ή µε
τις βαριοπούλες;»
Ακούστε τώρα την προϊστορία αυτής της βιβλιοθήκης για να
καταλάβετε τι Πρωθυπουργό δέχεστε να σας κυβερνάει. Εµείς
δεν τον δεχόµαστε. Στην κυβέρνηση Σαµαρά ο κ. Μητσοτάκης,
όπως θα θυµούνται πολλοί είχε βεβαίως το θαυµάσιο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τουτέστιν είχε άδεια να απολύει κατά το
δοκούν ο ηγεµών. Τότε ήταν πουλέν ηγεµών, τώρα είναι αρχηγικός ηγεµών. Απέλυσε έτσι περί τους δεκαπέντε χιλιάδες δύσµοιρους δηµοσίους υπαλλήλους. Ξέρετε ποιοι θα ήταν αυτοί, ε; Οι
µόνοι από τους εννιακόσιους χιλιάδες που έχει το κράτος µας
που θα είχαν µπει µε την αξία τους. Αυτούς απέλυσε, γιατί οι
άλλοι ήταν στελέχη σας, ήταν δηλαδή οι οικογένειές τους αιχµάλωτες για να σας ψηφίζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απέλυσε, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης δεκαπέντε χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους µεταξύ αυτών -τι θαύµα!, τι σύµπτωση!- ήταν
και οι δύσµοιροι υπάλληλοι εργαζόµενοι οι οποίοι έτρεχαν, λειτουργούσαν τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης µε αποτέλεσµα βεβαίως, κύριε Θεοδωρικάκο, που
εκπροσωπείτε εδώ την Κυβέρνηση, να κλείσει η βιβλιοθήκη.
Ο Υπουργός, που µας ζητάει εκβιαστικά να πούµε αν είµαστε
µε βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη, προκύπτει εδώ ότι πριν από οκτώ
χρόνια έκλεισε τη βιβλιοθήκη –γιατί;- για να αφαιρέσει, υποτακτικός πάντα στα µνηµόνια, χρηµατοοικονοµικό κόστος από τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Έτσι βρήκε και απέλυσε δεκαπέντε χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων τις καθαρίστριες που δε θα έβρισκαν ποτέ δουλειά, στον αιώνα τον
άπαντα -πάνω από πενήντα χρόνων ήταν οι γυναίκες αυτές- και το
δεύτερο έκλεισε τη βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου.
Με γεια του, µε χαρά του! Με γεια του µε χαρά του να είναι
κατά της µάθησης, κατά της γνώσης και καθόλου «µε γεια του,
µε χαρά του» υπέρ των παρασιτικών ολιγαρχών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µόλις συµπληρώθηκε ο χρόνος µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εν όψει του ότι
θα µιλήσει και ο Πρόεδρος…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα µιλήσει ο Πρόεδρος, αλλά θα µου
επιτρέψετε να ολοκληρώσω, καθώς…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, αλλά µην ξεχνάτε ότι όταν µιλήσει ο Πρόεδρος, εσείς ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχετε το πενήντα τοις εκατό του χρόνου.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι
καλύτερο µπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
ολοκληρώστε. Δε θα κάνουµε χρήση τώρα…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Μητσοτάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε ολοκληρώστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: …τον κ. Θεοδωρικάκο και ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης δώστε µας µια απάντηση και πείτε µας
γιατί είναι µε τις βαριοπούλες τελικά. Γιατί οι βαριοπούλες είναι
που έκλεισαν τη βιβλιοθήκη. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο «βαριοπούλας» που έκλεισε τη βιβλιοθήκη.
Τώρα, να µη σας πω για το Ιράν, να µη σας πω την µπούρδα
που έκανε η Κυβέρνησή σας, έτσι; Να µη σας την πω. Να πω µονάχα το εξής: Ο κ. Μητσοτάκης είναι και υπεύθυνος και υπόλογος για την κρίση των Ελλήνων οµήρων ναυτικών στο Ιράν.
Προβαίνοντας στη µία γκάφα µετά την άλλη ο κατ’ όνοµα Πρωθυπουργός έφερε την Ελλάδα στην επικινδυνότατη θέση να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, κύριοι Υπουργοί, διαπράττοντας
πειρατεία στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, να µην είναι
σε θέση να διαπραγµατευθεί επαρκώς επί εβδοµάδες στην ενσκήψασα κρίση που δηµιούργησε ο ίδιος και αντί να την εκτονώσει, να την οξύνει, αποφασίζοντας τελικά -ξέρετε τι;- το
αδιανόητο: Να κλέψει -για όνοµα του θεού!- το ιρανικό πετρέλαιο, για να το παραδώσει στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Τι αµοραλισµός!
Και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ωστόσο, η δουλειά εδώ µε τα βέτο που βάζετε, συνεχίζεται
απρόσκοπτα. Ο κ. Αλαφούζος, ο ρωσοφάγος αυτός, ο µέγας
ιδιοκτήτης του «ΣΚΑΪ» συνεχίζει κανονικά να µεταφέρει το ρωσικό
πετρέλαιο σε όλο τον κόσµο.
Πριν τέσσερις ηµέρες, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, το
«ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ» του κ. Αλαφούζου που είχε αποπλεύσει στις
25 του Απρίλη από το Νοβοροσίσκ, φορτωµένο µε ογδόντα εννέα
χιλιάδες τόνους ρωσικού πετρελαίου, κατέφθασε στη Σρι Λάνκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα ολοκληρώσω ευθύς αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
δεκαπέντε λεπτά. Δεν είναι σωστό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην κοινωνία
µας, µετά από όλα αυτά, είναι απολύτως ασφυκτική και αδιέξοδη. Χρειάζονται τρία πράγµατα να γίνουν: άµεση έξοδος τώρα
από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρµογής και επιτέλους κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ, ρεύµα
φθηνό για όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, ευχαριστώ
πολύ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όσοι δε δεσµεύονται πριν κυβερνήσουν, από τώρα, σε αυτές τις τρεις απλούστατες και αυτονόητες
εξαγγελίες, δεν δικαιούνται να µιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί δεν µπορεί να λέγεται προοδευτική καµµία κυβέρνηση που κλέβει χρήµατα από τους φτωχούς και τα δίνει σε
πέντε παρασιτικούς. Γιατί δεν µπορεί να υπάρχει προοδευτική
διακυβέρνηση σε µια κυβέρνηση που έχει απολέσει, που έχει πεθάνει από την πείνα ο λαός της.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης.
Στη συνέχεια θα µιλήσει η κ. Σκόνδρα Ασηµίνα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Εν τω µεταξύ, σας γνωστοποιώ ότι ο συνάδελφος Βασίλης
Κόκκαλης, Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία ζητάει να του χορηγηθεί άδεια από 8 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου να µεταβεί στις Βρυξέλλες.
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Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κάθε φορά που
έρχεται ένα νοµοσχέδιο σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο που αφορά
την προστασία του πολίτη, την αστυνοµία, την αστυνόµευση,
έχουµε υποχρέωση να θέτουµε τα δύο ερωτήµατα που πάντα
πρέπει να πηγαίνουν µαζί: Πρώτον, ποιος θα προστατεύσει τους
πολίτες, ποιος θα µας προστατεύσει; Και το δεύτερο βέβαια,
ποιος θα µας προστατεύσει από τους προστάτες; Μια φιλελεύθερη κοινωνία, πραγµατικά φιλελεύθερη κοινωνία, αυτά τα δύο
ερωτήµατα πρέπει να θέτει ταυτόχρονα.
Κύριε Θεοδωρικάκο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, διαδεχθήκατε
έναν συνάδελφό σας, ο οποίος δυστυχώς τα συγκεκριµένα ερωτήµατα τα απάντησε µε το χείριστο τρόπο. Εξώθησε τη νεολαία
µας, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, του lockdown, µέσω βιαιοπραγιών σε καταστάσεις που δεν έπρεπε να έχουµε ζήσει σε
αυτή τη χώρα.
Είχατε µια ευκαιρία να αλλάξετε την ατζέντα της Αστυνοµίας,
να αλλάξετε τον τρόπο µε τον οποίο απαντάµε αυτά τα δύο ερωτήµατα «ποιος θα µας προστατεύσει και ποιος θα µας προστατεύσει από τους προστάτες». Δεν το κάνατε. Κάνατε µια πάρα
πολύ κακή αρχή επισκεπτόµενοι τους αστυνοµικούς, οι οποίοι
έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός σώµατος για τη δολοφονία του
Νίκου Σαµπάνη.
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που, όσο υποτίθεται ότι
διαρκεί η έρευνα, κάνει αυτή την επίσκεψη και δίνει στήριξη
στους αστυνοµικούς που ελέγχονται για ένα τόσο σηµαντικό περιστατικό, δεν δίνει τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στα
δύο αυτά βασικά, κυρίαρχα, φιλελεύθερα ερωτήµατα κάθε φιλελεύθερης πολιτείας.
Σήµερα έχουµε ένα µατωµένο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης. Έχουµε τις σκηνές µε την «Αύρα», µε τα ΜΑΤ, µε
τους φοιτητές να κάνουν συνελεύσεις µπροστά στην «Αύρα» και
στα ΜΑΤ.
Πολύ συχνά εσείς και τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης µάς ρωτάτε
αν καταδικάζουµε τη βία από όπου και να έρχεται. Εµείς καταδικάζουµε τη βία, αλλά έχετε προσέξει ότι υπάρχουν δύο µέτρα
και δύο σταθµά, κύριε Υπουργέ; Εάν εµείς σας λέγαµε στον πόλεµο στην Ουκρανία σήµερα «Καταδικάζετε τη βία από όπου και
να έρχεται είτε έρχεται από τους στρατιώτες του Πούτιν είτε έρχεται από τους Ουκρανούς;», θα µας λέγατε ότι είµαστε «ισαποστάκηδες». Αυτό είστε εσείς.
Εµείς ξεκάθαρα καταδικάζουµε τη βία, αλλά και καταδικάζουµε και τα αίτια της βίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο που
είναι τα δικά σας ΜΑΤ, κύριε Θεοδωρικάκο.
Είπε ο Κυβερνητικός σας Εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόµου, για το
συγκεκριµένο θέµα -αναφέρθηκε και ο Κλέωνας Γρηγοριάδης
πριν- αυτολεξεί: «Δεν επιδιώκουµε ένταση στο πανεπιστήµιο. Μια
βιβλιοθήκη θέλουµε να κάνουµε. Είµαστε µε τα βιβλία, δεν είµαστε µε την ανοµία».
Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Γρηγοριάδης, προηγουµένως -πάρα πολύ σωστά- σας θύµισε ότι επί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας, Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ
το 2013 ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος είχε ουσιαστικά κλείσει τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Θα µου πείτε: «εκτελούσε εντολές της τρόικας». Δεν έχει καµµία σηµασία. Η
υπογραφή του ήταν εκεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Όµως, ας µην πάµε στο παρελθόν. Μπορούµε να πάµε στο
παρόν;
Κύριε Υπουργέ, την 11η Απριλίου, φέτος, εγώ κατέθεσα µία
ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας, στην κ. Κεραµέως, στην οποία
αναφέροµαι στην απόφαση την υπουργική για να επιβληθεί
στους εκδότες, στους Έλληνες εκδότες των πανεπιστηµιακών
συγγραµµάτων να διαθέτουν e-book χωρίς καµµία απολύτως
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εξασφάλιση της µη αντιγραφής τους, εκτός µάλιστα πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών. Αυτό το ερώτηµα έθεσα στην κ. Κεραµέως.
Απάντηση δεν έχω πάρει ακόµα από την 11η Απριλίου.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει το τέλος των ελληνικών συγγραµµάτων. Ποιος εκδότης θα εκδώσει ξανά επιµεληµένο,
ακριβό βιβλίο, πανεπιστηµιακού επιπέδου, όταν είναι υποχρεωµένος και ένα αντίτυπο e-book να δώσει, το οποίο δεν έχει την
ασφάλεια της µη αντιγραφής, ποιος εκδότης θα επενδύσει σε
ένα τέτοιο σύγγραµµα; Κανένας.
Η κ. Κεραµέως, µε αυτή την απόφαση, το έγκληµα του κ. Μητσοτάκη του 2013 το ύψωσε στη νιοστή δύναµη. Ουσιαστικά καταργείτε τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα, την επιµέλεια και την
έκδοση ακριβών, καλών, προσεγµένων, καλά γραµµένων και επιµεληµένων συγγραµµάτων. Ποιες βιβλιοθήκες; Εσείς είστε και
εναντίον των βιβλιοθηκών –το έχετε αποδείξει το 2013, το αποδεικνύει και η κ. Κεραµέως σήµερα- και υπέρ της βίας στα πανεπιστήµια!
Γιατί σε τελική ανάλυση ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει µια σηµαντική απόφαση τακτικής απέναντι στις ερχόµενες εκλογές. Το
εκβιαστικό δίληµµα, το οποίο θα καταθέσει στον ελληνικό λαό,
στους νοικοκυραίους, στους µικροµεσαίους είναι το εξής απλό:
Είστε µε την ολιγαρχία -αποδέχεστε την ολιγαρχία- ή µε την ανοµία; Αυτό είναι το ερώτηµα που θέτει η Κυβέρνησή σας και είναι
ένα ερώτηµα το οποίο το προετοιµάζετε από το καλοκαίρι του
2019.
Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθατε εδώ µέσα και το πρώτο πράγµα το
οποίο κάνατε ήταν να καταργήσετε το πανεπιστηµιακό άσυλο,
να εισάγετε λίγο λίγο την ιδέα της αστυνοµοκρατίας στα πανεπιστήµια.
Είχαµε εδώ την κ. Κεραµέως, η οποία απεδείχθη άλλη µια
φορά -το συνηθίζει- ότι δεν είχε καµµία γνώση για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστηµιακά πράγµατα. Επέµενε η συνάδελφός
σας ότι στην Οξφόρδη στο πανεπιστήµιο υπάρχει -λέει- αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια.
Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήµιο στην Ευρώπη
που να υπάρχουν τµήµατα της αστυνοµίας µέσα στα πανεπιστήµια. Εσείς επιµένετε σε αυτό, κόντρα στην πραγµατικότητα, για
έναν λόγο. Γιατί η βία στα πανεπιστήµια είναι κάτι στο οποίο
επενδύετε. Το θέλετε. Την ποθείτε τη βία στα πανεπιστήµια.
Και θα µου πείτε: «Γιατί να θέλουµε βία στα πανεπιστήµια;».
Θα σας απαντήσω γιατί. Ζούµε σε µια χώρα ιδιάζουσα. Και θέλω
αυτό να το σκεφτείτε, γιατί ξεπερνάει τις κοµµατικές µας αντεγκλήσεις. Κοιτάξτε τον κοινωνικό σας κύκλο, τον δικό σας, τον
δικό µας, όλης της λεγόµενης «εξουσίας». Θα δείτε ότι ελάχιστα
από τα παιδιά µας πηγαίνουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Ελάχιστα από τα παιδιά της ελληνικής άρχουσας τάξης πηγαίνουν στο
ελληνικό πανεπιστήµιο. Ξεκινάνε µάλιστα µια διαδικασία που από
τα δεκατέσσερα ξεφεύγουν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω του International Baccalaureate, µέσω του IB, που
ουσιαστικά ψυχολογικά είναι σαν να είναι στο εξωτερικό ήδη τα
παιδιά της άρχουσας τάξης.
Το δηµόσιο πανεπιστήµιο -και γι’ αυτό δε φταίει µόνο η δική
σας Κυβέρνηση, είναι µια διαδικασία εικοσαετίας- µετατρέπεται
λίγο-λίγο σε ένα εκπαιδευτήριο τύπου ΣΔΙΤ το οποίο θα παράγει
ηµιµαθείς κολίγους, προσεχείς υπαλλήλους της ολιγαρχίας. Τα
παιδιά της ολιγαρχίας θα πηγαίνουν στα πανεπιστήµια στην Αγγλία, την Αµερική, ανάλογα µε τα µέσα τους, ανάλογα µε την οικονοµική επιφάνεια της µεγαλοαστικής τάξης από την οποία
προέρχονται.
Αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Είµαστε η µοναδική χώρα στην
Ευρώπη που ισχύει αυτό. Δεν ισχύει ούτε για τους Βρετανούς,
ούτε για τους Γάλλους, ούτε για τους Ιταλούς, ούτε για τους
Ισπανούς. Αυτό θα έπρεπε για οποιονδήποτε έχει την παραµικρή
πατριωτική εθνική συνείδηση να αποτελεί ένα τεράστιο «καµπανάκι».
Έχουµε ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο στο οποίο δε θα στείλει τα παιδιά του, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις. Ίσως µε καµµία Ιατρική και Νοµική, τις
οποίες πάτε να τις αποκολλήσετε από το υπόλοιπο δίκτυο των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Να γιατί σας είναι απαραίτητη η βία. Γιατί τα παιδιά στα πανε-
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πιστήµια νιώθουν στο «πετσί» τους τη συστηµατική και συστηµική
υποβάθµιση, µια διαδικασία µετατροπής των κτηρίων τους, των
τµηµάτων τους, των σχολών τους σε ΙΕΚ, τα οποία θα τους κρατάνε ηµιµαθείς και θα τους εκπαιδεύουν για να είναι κατώτατα
στελέχη των επιχειρήσεων µε τις οποίες είναι συµβεβληµένη η
«Μητσοτάκης Α.Ε.». Γι’ αυτό θέλετε τα ΜΑΤ στα πανεπιστήµια.
Γι’ αυτό χρειάζεται η καταστολή των φοιτητών που αντιδρούν
στη µετατροπή του δηµόσιου πανεπιστηµίου σε κέντρο δηµιουργίας ηµιµαθών κολίγων της ολιγαρχίας, της οποίας η ατζέντα καθορίζει την κυβερνητική σας πολιτική.
Μιλάτε για βιβλιοθήκες. Πού είναι τα κονδύλια που θα δώσετε
για τις βιβλιοθήκες; Ισχύει αυτό που λέτε ότι είστε µε τις βιβλιοθήκες, µε τη µάθηση; Πού είναι τα κονδύλια; Ποιες επενδύσεις
έχετε κάνει σε εργαστήρια, σε φροντιστήρια, σε αναβάθµιση των
σπουδών των πανεπιστηµίων; Μηδέν! Ελάτε εδώ και δείξτε µου.
Πείτε: «Δώσαµε άλλα τόσα για τις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες».
Πουθενά. Ψεύδεστε ασυστόλως όταν λέτε ότι «είµαστε µε τη µάθηση, µε τα βιβλία». Δεν είστε.
Η κ. Κεραµέως -θα το πω άλλη µια φορά- καταργεί το πανεπιστηµιακό σύγγραµµα και τολµάτε να λέτε ότι είστε µε τα βιβλία,
µε τη µάθηση και µε τις βιβλιοθήκες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Όχι, µε τα ΜΑΤ και τη βία που φέρνουν τα ΜΑΤ µέσα στα πανεπιστήµια είστε. Αυτοί είστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και µια και µιλάω για το πανεπιστήµιο, το οποίο είναι στην
ψυχή µου -και θα µου το επιτρέψετε αυτό, κύριε Υπουργέ- γιατί
έχω περάσει δεκαετίες τόσο στο ελληνικό πανεπιστήµιο όσο και
σε πανεπιστήµια σε άλλες τρεις ηπείρους, από την πρώτη στιγµή
που ήρθα στην Ελλάδα στο ελληνικό πανεπιστήµιο αντιµετώπισα
τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί µου όσο και οι φοιτητές µας
δύο είδη βίας.
Η πρώτη βία είναι η βία που ασκείται από ολόκληρο το πανεπιστηµιακό σύστηµα και βεβαίως από το Υπουργείο Παιδείας
απέναντι στους «είλωτες» των πανεπιστηµίων. Μιλάω τώρα για
νέους και νέες µε τα διδακτορικά τους ή υποψήφιους διδάκτορες
που δουλεύουν από το 2000 και στηρίζουν τη δουλειά του πανεπιστηµίου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έρευνα, γράφουν
ερευνητικές εισηγήσεις, δηµοσιεύουν επιστηµονικά άρθρα και
βιβλία, κάνουν τα µαθήµατα και πληρώνονται άµα λάχει µια φορά
το τρίµηνο, κάποιες φορές µια φορά το εξάµηνο, ποτέ ακριβώς
αυτά που πρέπει να πληρωθούν, ποτέ υπερωρίες, χωρίς καµµία
σύµβαση εργασίας. Καθεστώς γαλέρας για ένα µεγάλο κοµµάτι
πανεπιστηµιακών, οι οποίοι αυτή τη στιγµή και τα τελευταία είκοσι χρόνια στηρίζουν το πανεπιστήµιο. Αν αυτό δεν είναι βία, δε
γνωρίζω τι είναι.
Ξέρετε πόσες από αυτές τις νέες δουλεύουν µε την υπόσχεση
ότι θα πάρουν ένα διδακτορικό ή µεταδιδακτορικό τίτλο, εκβιαζόµενες; Πολύ συγκεκριµένα αναφέροµαι στο θηλυκό φύλο και
ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Αυτή είναι µία βία που βιώνουν οι πανεπιστηµιακοί στο πανεπιστήµιο καθηµερινά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Δε σας ενδιαφέρει, όµως. Τα παιδιά σας δε θα πάνε σ’ αυτό
το πανεπιστήµιο.
Υπάρχει και µια δεύτερη µορφή βίας. Την έζησα το πρώτο εξάµηνο της πρώτης χρονιάς που ήµουνα καθηγητής στο ΕΚΠΑ,
όταν µου ήρθε εκπρόσωπος της ΠΑΣΠ να µε εκβιάσει λέγοντας:
«Οι καθηγητές της Δεξιάς περνάνε τα δικά µας τα παιδιά. Δε θα
µε περάσεις κι εµένα;». Είναι τίτλος τιµής µου ότι µε µίσησε
βαθιά -και αγαπώ το µίσος τους- τόσο η ΠΑΣΠ όσο και η ΔΑΠ
στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Γι’ αυτό έχω µία πηγαία τάση να είµαι κατά των κοµµατικών
φοιτητικών παρατάξεων, ιδίως των κοµµάτων εξουσίας, της παραδοσιακής εξουσίας, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να έχουµε κοµµατικές παρατάξεις. Αλλά, ποιος είµαι εγώ να πω στους φοιτητές πώς θα «τρέχουν» τους φοιτητικούς τους συλλόγους; Ποια είναι η κ.
Κεραµέως που βγαίνει και λέει ότι «θα έχουµε ενιαίο ψηφοδέλτιο
στους φοιτητικούς συλλόγους»;
Ποια είστε, κυρία Κεραµέως, που θα πείτε στους φοιτητές πώς
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θα οργανώνουν το φοιτητικό κίνηµα; Εγώ δεν αναγνωρίζω στον
εαυτό µου -καθηγητής είµαι, Βουλευτής είµαι, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας- το δικαίωµα να πω σε κανέναν φοιτητή, σε
καµµία φοιτήτρια πώς θα πρέπει να οργανώσει τον φοιτητικό του
σύλλογο. Είναι δουλειά του φοιτητικού κινήµατος αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Να φύγουµε εµείς από τη µέση -αλλά να φύγουµε όλοι εµείς
από τη µέση- να αφεθούν οι φοιτητές σε µια έντονα πολιτική συνδικαλιστική δράση, αλλά όχι αγόµενοι και φερόµενοι από κοµµατικούς σχηµατισµούς που στόχο έχουν την αναπαραγωγή αυτής
της σαθρής εξουσίας, η οποία τελικά δεν θέλει τα παιδιά να πηγαίνουν σε δηµόσιο αναβαθµισµένο πανεπιστήµιο, γιατί τα δικά
της τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό, ενώ τα παιδιά των υπολοίπων είναι καταδικασµένα σε συνθήκες γαλέρας, είτε δουλεύουν µέσα στο πανεπιστήµιο είτε δουλεύουν στις ολιγαρχικές
επιχειρήσεις της «Μητσοτάκης Α.Ε. και Σία».
Κλείνω, για να ακούσουµε τι έχει να πει ο Υπουργός επ’ αυτών.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω να απαντήσετε στα συγκεκριµένα ζητήµατα, γιατί η επιλογή που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός σας δεν
νοµίζω ότι είναι και δική σας επιλογή. Φαντάζοµαι ότι έχετε συστρατευθεί. Αλλά είναι µια πολύ επικίνδυνη επιλογή. Ουσιαστικά
τι λέει στους νοικοκυραίους την ώρα που τους «γδύνει» αυτή τη
στιγµή µε ΦΠΑ 24%, την ώρα που τους ζητάει την επιστρεπτέα;
Πότε; Τώρα που δεν έχουν; Που τους την έχουν φάει ο Μυτιληναίος και ο Βαρδινογιάννης από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ;
Τώρα τους ζητάει και την επιστρεπτέα. Τώρα που ανεβαίνει το
επιτόκιο και θα πρέπει να δώσουν άλλο ένα δισεκατοµµύριο σε
στεγαστικά, δηµιουργώντας νέα κόκκινα δάνεια. Την ώρα που
κάνει όλα αυτά, που «πνίγονται», τι του έχουν πει οι σύµβουλοί
του Αρχηγού σας, του διευθύνοντος συµβούλου της «Μητσοτάκης Α.Ε.»; «Θέσε ένα εκβιαστικό δίληµµα στους νοικοκυραίους.
Πες τους: Χάος ή δεχτείτε την ολιγαρχία που εκφράζω». Αυτό
λέει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και σας έχει βάλει εσάς, κύριε Θεοδωρικάκο, να στέλνετε την
«Αύρα» και τα ΜΑΤ να ρίχνουν µε ευθεία βολή κρότου λάµψης
στα πρόσωπα φοιτητών. Αυτή είναι η κατάντια της κυβερνητικής
παράταξης.
Εµείς καταδικάζουµε την εργαλειοποίηση των πανεπιστηµίων
και τη βία, που φέρνει αυτή µέσα από µία Αστυνοµία που, χωρίς
να το θέλει -είµαι σίγουρος- η πλειοψηφία των αστυνοµικών, εµπλέκεται αυτή τη στιγµή στη δηµιουργία ενορχηστρωµένης βίας
µέσα στα πανεπιστήµια, µόνο και µόνο µπας και καταφέρει ο κ.
Μητσοτάκης να εκβιάσει τους νοικοκυραίους, τους οποίους
«γδύνει» µέσα από οικονοµικές πολιτικές που ουσιαστικά έχουν
καταδικάσει τη µικροµεσαία τάξη, µε το «ψηφίστε µε, γιατί κοιτάξτε την ανοµία που έρχεται χωρίς εµένα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Βαρουφάκη, δεν πρόκειται να απαντήσω στο ανθολόγιο από ψέµατα και συκοφαντίες που αποτέλεσε η παρέµβασή σας. Εκτιµώ ότι έχει µία και µοναδική αιτία, την προφανή
αγωνία σας για το αν θα ξαναείστε στο επόµενο Κοινοβούλιο,
όταν θα γίνουν οι εκλογές. Καλή τύχη να έχετε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο, κύριε
συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο, όταν αναφερόµαστε -σε
οποιονδήποτε χώρο, αλλά πολύ περισσότερο µέσα στη Βουλή
των Ελλήνων- σε «ανθολόγιο ψεµάτων», θα πρέπει να µπούµε
στον κόπο να πούµε µισό από αυτά ή ένα τοις χιλίοις από αυτά.
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Ένα τίποτα απολύτως ήταν αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ. Και
δεν το λέω για να σας κατηγορήσω, αλλά λέτε για ανθολόγιο ψεµάτων και δεν βρίσκετε ένα. Ανθολόγιο θα πει πολλά. Πείτε ένα
που είπε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Θα τα ακούσετε ένα προς ένα από τους επόµενους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει η
κ. Σκόνδρα, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πραγµατικά µε πολλή προσοχή τόσο τον Πρόεδρο του ΜέΡΑ25, τον
κ. Βαρουφάκη όσο και τον κ. Γρηγοριάδη. Εγώ θα πω κάποια ρητορικά ερωτήµατα και κάποιες απορίες που µου δηµιουργήθηκαν.
Έλεγε και ξανάλεγε ο κ. Βαρουφάκης ότι εµάς µας εξυπηρετεί
η βία, κύριε Υπουργέ. Το ρητορικό ερώτηµα: Κι αυτοί γιατί ρίχνουν νερό στον δικό µας το µύλο; Γιατί αυτοί προσπαθούν ακριβώς να δηµιουργήσουν αυτά τα φαινόµενα; Διότι εµείς δεν θα
µπορούσαµε ούτε να αστυνοµεύσουµε ούτε να κυνηγήσουµε
φοιτητές ούτε τίποτα, εάν οι ίδιοι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται
αριστεροί δεν υπέθαλπαν ακριβώς τους µπαχαλάκηδες και την
ανοµία, εάν δεν τους κατηύθυναν κι αν δεν τους κάλυπταν. Άρα,
αυτό είναι µια µεγάλη αντίφαση.
Όσο για τον κ. Γρηγοριάδη, πραγµατικά η επίθεση που κάνει
όλο αυτό το διάστηµα -και σήµερα από εδώ- στον κ. Μητσοτάκη
προσωπικά, κατά τη δική µου την ταπεινή άποψη, αποδεικνύει
ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του τόσο ο ίδιος όσο και η
Κυβέρνησή του. Το δείχνουν µε διάφορους τρόπους. Άλλοι χειροκροτούν όρθιοι µέσα στο Κογκρέσο της Αµερικής, άλλοι γράφουν διθυράµβους κι άλλοι, όπως εσείς, έρχεστε εδώ και
επιτίθεστε προσωπικά. Όλα αυτά συγκλίνουν στο ίδιο αποτέλεσµα, ότι δηλαδή πραγµατικά είναι ένας ηγέτης, που κάνει πολύ
σωστά τη δουλειά του.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην κατάρτιση του οποίου συνέβαλε σηµαντικά
ο συντοπίτης µου Καρδιτσιώτης Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας, ο οποίος σε συνεργασία µε τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο,
τους Υφυπουργούς και τις οµάδες εργασίας τους, προχωρούν
σε βελτιώσεις διαδικασιών που αν και αυτονόητες και χιλιοειπωµένες µέχρι τώρα, δεν είχαν ποτέ πραγµατωθεί.
Κατανοούµε απόλυτα όλοι -κι αν θέλετε εµείς οι γυναίκες
ακόµα περισσότερο- τη σηµασία της τάξης, της νοικοκυροσύνης
και της τακτοποίησης. Η ευταξία είναι ίδιον των πολιτισµένων
κρατών. Η δίκαιη και σωστή κατανοµή αρµοδιοτήτων συµβάλλει
στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία κάθε οργανισµού, από το
µικρότερο νοικοκυριό ως τον µεγαλύτερο κρατικό µηχανισµό.
Συνεπώς, η ανάγκη να προχωρήσουµε σε νοµοθέτηση αλλαγών
καθηµερινών διαδικασιών είναι επιτακτική, εφόσον οι αλλαγές
αυτές απλουστεύουν, εξοικονοµούν και διευκολύνουν
Ως σύγχρονο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουµε να εναρµονιστούµε µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις που θα εξοικονοµήσουν πόρους, θα
αποδεσµεύσουν ανθρώπινο δυναµικό και σε συνέχεια του κλιµατικού νόµου που ψηφίσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, θα κάνουν τις διοικητικές διαδικασίες φιλικότερες προς το περιβάλλον
και τον πλανήτη µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε την αναµόρφωση και
ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων της ποινικής
και πολιτικής δίκης, θα ήθελα, συν τοις άλλοις, να τονίσω ότι
στην Ελλάδα η ανακύκλωση απορριµµάτων κινείται στο είκοσι
τοις εκατό, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος κινείται στο πενήντα
τοις εκατό. Εµείς, όµως, συνεχίζουµε να παραδίδουµε και να θυροκολλούµε έγγραφα, να καταναλώνουµε καύσιµα για την µετάβαση του εντεταλµένου αστυνοµικού και το βασικότερο, να
χάνονται εργατοώρες που θα ενίσχυαν τις περιπολίες φύλαξης
και άλλες αρµοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ.. Αφήστε που δεν είµαστε σίγουροι ότι το έγγραφο θα φτάσει στον προορισµό του, οπότε το
στέλνουµε καλού κακού και µε mail. Γραφειοκρατία και αναχρονισµός στα καλύτερά τους, δηλαδή.
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Για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω, µε το άρθρο 22 του
παρόντος αποδεσµεύονται οι αστυνοµικοί και από τις διαδικασίες της βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων, καθώς οι ανωτέρω διαδικασίες θα
διεκπεραιώνονται πλέον άµεσα µέσω του gov.gr.
Η ΕΛ.ΑΣ. είναι διαχρονικά επιφορτισµένη µε αρµοδιότητες που
απέχουν από την αποστολή της. Είναι γεγονός ότι η Αστυνοµία
έχει επιβαρυνθεί µε εξωαστυνοµικό έργο που επιβαρύνει τα καθήκοντά του αστυνοµικού, την άσκηση δηλαδή χρήσιµων και κρίσιµων αρµοδιοτήτων του Σώµατος, όπως η πάταξη της
εγκληµατικότητας και η ενίσχυση της παρουσίας τους δίπλα
στον πολίτη. Πρέπει να παραδεχθούµε ότι η υψηλή απόδοση των
αστυνοµικών µας, παρά τον φόρτο των πολλών και διαφορετικών
αντικειµένων, οφείλεται εκτός από την άρτια εκπαίδευση και την
επιχειρησιακή ετοιµότητα και στην υψηλή αίσθηση καθήκοντος
και το φιλότιµο που τους διακρίνει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι έκδηλο ότι συνεχίζεται εντατικά η
προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση των συνολικών
υπηρεσιών που λαµβάνει ο πολίτης από το κράτος, την προσβασιµότητα σε αυτές µέσω της τεχνολογίας και επιτέλους την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να εξοικονοµείται χρόνος και
χρήµα για το δηµόσιο, αλλά και για τον ιδιώτη.
Εξίσου σηµαντικό είναι ότι στις διατάξεις του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τεχνικά ζητήµατα δηµοσιονοµικής
φύσεως που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ.
και το Λιµενικό Σώµα, αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας µε
την τοπική αυτοδιοίκησης εν όψει µάλιστα της αντιπυρικής περιόδου. Είναι ουσιαστικό και καίριο να µπορούν τα Σώµατα
Ασφαλείας να επιτελούν το έργο τους και αποκλειστικά αυτό,
χωρίς να παρακωλύονται από ελλείψεις και δηµοσιονοµικές αγκυλώσεις. Τα στηρίζουµε µε όλους τους τρόπους, ώστε αφ’ ενός
οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς στην καθηµερινότητά τους και
αφ’ ετέρου τα στελέχη τους απερίσπαστα να εκτελούν το καθήκον τους, χωρίς εµπόδια και καθυστερήσεις που µπορούν να
αποβούν µοιραίες.
Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για τη διάταξη, που αφορά τα
παιδιά των θυµάτων αστυνοµικών. Αυτό πραγµατικά τιµά τα θύµατα της Αστυνοµίας, τιµά τις οικογένειές τους κι εσάς προσωπικά για την ευαισθησία σας.
Τέλος, µε διατάξεις που ψηφίζουµε σήµερα εξορθολογίζεται
η λειτουργία των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης και της
κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών. Ενισχύεται η διαφάνεια και
η ορθολογική λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος.
Ως µέλος της Υποεπιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος της
Βουλής, θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να τονίσω την αξιέπαινη
προσπάθεια των στελεχών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των εργαζοµένων στο σωφρονιστικό σύστηµα, καθώς ο
δείκτης πληρότητας των φυλακών έχει µειωθεί κατά 4,4% σε
σχέση µε τα προηγούµενα έτη και παρατηρείται αντίστοιχη µείωση των δεικτών αυτοκτονιών, εξεγέρσεων και βίας εντός των
καταστηµάτων κράτησης.
Είναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νοµοθετεί, εφαρµόζει και µετρά σε όλους
τους τοµείς απτά αποτελέσµατα, που επιβεβαιώνονται από δείκτες και νούµερα. Και φυσικά, τα αποτελέσµατα µάς δικαιώνουν.
Με τις προωθούµενες ρυθµίσεις επιχειρείται, ως επί το πλείστον,
η αντιµετώπιση δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων που παρατηρούνται στον δηµόσιο τοµέα εν γένει.
Κλείνω µε την παρότρυνση προς τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να κατανοήσουν την σηµασία και την αξία κάθε µικρής ή µεγάλης αλλαγής στην καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, κάθε
αλλαγής που τους απαλλάσσει από ταλαιπωρία, δαπάνη, σπατάλη χρόνου, άγχος και εκνευρισµό. Σταµατήστε να καταψηφίζετε άκριτα τα βελτιωτικά νοµοσχέδια της Κυβέρνησης απλά και
µόνο για να δείχνετε ότι επιτελείτε το αντιπολιτευτικό σας έργο.
Εµείς θεραπεύουµε παθογένειες δεκαετιών κι εσείς συνεχίζετε
να µετράτε την αριστεροσύνη σας, µε ζυγαριά την άρνηση και
την αντίδραση.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής, κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο στον πυρήνα του οποίου
βρίσκεται ο κλασικός τρόπος µε τον οποίο η Κυβέρνηση προσεγγίζει και αντιλαµβάνεται τα πράγµατα. Ακούµε τυµπανοκρουσίες
για µία νοµοθέτηση η οποία δεν επιλύει εν τέλει τις σοβαρές δικονοµικές δυσλειτουργίες, τις δυσλειτουργίες που έχουν να κάνουν µε το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης. Βλέπουµε ένα
µονόπλευρο ενδιαφέρον απέναντι σε συγκεκριµένες κρατικές
υπηρεσίες και διατάξεις οι οποίες είναι άσχετες µε το πνεύµα και
το αντικείµενο του νοµοσχεδίου και που πολύ τελικά καταλαβαίνουµε το νόηµα ύπαρξης τους.
Ερώτηµα: Είναι απαραίτητη η ψηφιοποίηση των επιδόσεων γενικώς; Βεβαίως και είναι. Είναι γενικώς και αορίστως απαραίτητη
η ψηφιοποίηση των επιδόσεων; Βεβαίως και όχι. Ισχύει ότι συντελεί βεβαίως στην επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης.
Ισχύει ότι απαλλάσσει τους αστυνοµικούς από ένα δύστροπο διοικητικό φορτίο αλλά όχι ανεπιφύλακτα.
Για να δούµε τα θετικά πρέπει πρώτα να δούµε τα «εφόσον».
Και τι εννοώ; Όλα αυτά τα θετικά µπορούµε να τα δούµε εφόσον
εξυπηρετούνται τα δικονοµικά δικαιώµατα των διαδίκων, εφόσον
δεν διαταράσσεται γενικότερα η εφαρµογή της δικονοµίας και
εφόσον βεβαίως η Αστυνοµία, η οποία πράγµατι απαλλάσσεται
από ένα ογκώδες γραφειοκρατικό έργο, έχει φροντίσει µε τη
συνδροµή της πολιτείας πάντα και έχει σχεδιάσει το πώς ακριβώς θα κατανείµει όλες αυτές τις ώρες τις οποίες κερδίζει τώρα
µε το να ασχολούνται οι αστυνοµικοί µε τα πραγµατικά τους καθήκοντα, που είναι στο πεδίο δηλαδή επιχειρησιακά.
Και το λέω αυτό διότι αν τελικά οι ώρες αυτές που κερδίζονται
και αν τελικά αυτές τις επιδόσεις δεν τις αντικαταστήσουν µε επιχειρησιακό έργο επί της ουσίας αλλά τις αντικαταστήσουν µε
γραφειοκρατικό έργο πάλι, δεν έχουµε κανένα απολύτως κέρδος.
Τώρα λοιπόν που οι αστυνοµικοί κατεβαίνουν στις επάλξεις και
στο πεδίο δράσης, το ερώτηµα είναι η πολιτεία τι έχει κάνει για
να τους εκπαιδεύσει µε κατάλληλα σεµινάρια κατάρτισης και επιµόρφωσης. Ελάχιστα έως καθόλου. Είναι ρητορικό προφανώς
το ερώτηµα.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα απονοµής της δικαιοσύνης και επιτάχυνσης αυτής, είναι επείγον ζήτηµα η ψηφιοποίηση των επιδόσεων; Είναι ένα επείγον ζήτηµα αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
είναι πιο επείγον από άλλα µείζονα ζητήµατα, από άλλες πραγµατικές τοµές και κρίσιµες τοµές όπως γνωρίζει ο νοµικός κόσµος που παρακολουθεί ηµερίδες και σεµινάρια, όπως είναι για
παράδειγµα το ζήτηµα των επικουρικών ή σταθερών εµπειρογνωµόνων και που όλα αυτά τα θέµατα επαναλαµβάνονται στις σχετικές ηµερίδες.
Και σαφέστατα εδώ βλέπουµε κάποιες αλλαγές οι οποίες και
νοµοτεχνικά δεν είναι σχεδιασµένες µε άριστο τρόπο και αυτό
σας το υπέδειξαν και οι φορείς αλλά και οι εισηγητές, διότι δεν
έχει προσχεδιαστεί η υλικοτεχνική εκείνη υποδοµή ώστε να είναι
αποτελεσµατική η εφαρµογή της ψηφιοποίησης. Δεν έχει εξοπλιστεί η αρµόδια υπηρεσία µε γρήγορο ίντερνετ, µε υπολογιστές. Υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες προκειµένου να
ταυτοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση µέσω της οποίας γίνεται
η επίδοση και το πρόσωπο του καθ’ ού η επίδοση; Όλα αυτά είναι
ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν µε συγκεκριµένο
τεχνικό τρόπο και µε συγκεκριµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Και το λέω αυτό διότι όταν χαράσσεται µία συγκεκριµένη πολιτική η οποία αφορά σύνθετα και πολυπαραγοντικά ζητήµατα
όπως είναι αυτό, θα πρέπει να γίνεται ολιστική προσέγγιση των
ζητηµάτων µε πλουραλιστική συµµετοχή, µε ετοιµότητα, µε οργάνωση και όχι µόνο να ακούµε τις υποδείξεις του Πρωθυπουργού προς τους νέους και τις νέες να αντιµετωπίζουν ολιστικά τη
ζωή. Ολιστική θα πρέπει πρώτα από όλα να είναι η αντιµετώπιση
τέτοιων ζητηµάτων και η χάραξη σχετικής πολιτικής.
Να δούµε τώρα άλλες διατάξεις. Τι κάνετε; Οι δήµοι, οι περι-
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φέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα θα επιχορηγούν την Ελληνική Αστυνοµία, την Ελληνική Ακτοφυλακή, το Λιµενικό Σώµα, το
Πυροσβεστικό Σώµα µέσα στα όρια των διοικητικών τους αρµοδιοτήτων και διοικητικών τους ορίων για να καλύπτουν τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες τους που σχετίζονται µε
την προστασία του πολίτη, µε την προστασία του περιβάλλοντος
και µε την ασφάλεια των πολιτών.
Όµως τι ακριβώς συµβαίνει εδώ; Όταν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού
δεν έχουν πόρους ούτε καν για τις δικές τους αρµοδιότητες και
τώρα τους βάζετε να χρηµατοδοτούν όλα αυτά τα σώµατα ασφαλείας, όταν δεν προβλέπεται ένας συµπληρωµατικός προϋπολογισµός µόνο και µόνο για να έρθουν να καλύψουν και να
υποκαταστήσουν την ίδια την κεντρική διοίκηση, το ερώτηµα λοιπόν είναι: Πού θα βρουν τα χρήµατα; Ή µήπως όλη αυτή η παρέµβαση έχει µία συγκεκριµένη στοχοθεσία; Διότι βρισκόµαστε
σε µία πολύ κρίσιµη περίοδο που πλησιάζουν οι πυρκαγιές και
θέλει αυτή τη στιγµή η κεντρική διοίκηση να µετακυλήσει το
βάρος και την ευθύνη στους ΟΤΑ για την δική της επιτελική ανεπάρκεια και ανικανότητα και να γυρίσει µετά να πει ότι δεν βρήκατε εσείς οι ΟΤΑ τον τρόπο για να πληρώσετε τις υπηρεσίες για
να έχουµε µια επιχειρησιακή αποτελεσµατική αντιµετώπιση
αυτών των φαινοµένων. Συν το γεγονός ότι θα επιβαρυνθούν οι
ίδιοι οι δηµότες µε υπέρογκα χαράτσια, µε τέλη µόνο και µόνο
για να στηρίξουν τις πάγιες ανεπάρκειες του κράτους.
Προχωράω στη διάταξη για τον εµπρηστικό µηχανισµό. Αφού
µε τον προηγούµενο νόµο, για τον οποίο είχα κάνει εκτενή ανάλυση, προβήκατε σε µία πρωτοφανή και τελείως αυθαίρετη εξίσωση αξιόποινων πράξεων διαφορετικής ποινικής απαξίας και
βαρύτητας, όπως είναι η κατοχή, η παρασκευή και η προµήθεια
εκρηκτικών και εµπρηστικών µηχανισµών που από πληµµέληµα
έγινε κακούργηµα, δηλαδή σαν να εξισώσατε την απόπειρα ανθρωποκτονίας µε την καθαυτή ολοκληρωµένη πράξη της ανθρωποκτονίας, έρχεστε τώρα και κάνετε µία τελείως αυθαίρετη
ερµηνεία και διεύρυνση του εµπρηστικού µηχανισµού λέγοντας
ότι είναι η κατασκευή εκείνη η οποία µπορεί να προκαλέσει
έκρηξη, όταν είναι τεράστια διαφορά ανάµεσα στον εµπρηστικό
και τον εκρηκτικό µηχανισµό. Και αυτό είναι κάτι που το έχει
λύσει η ίδια η θεωρία αλλά και η νοµολογία.
Βεβαίως να επαναλάβω και εγώ σε σχέση µε τις αγροτικές φυλακές ότι αφού φροντίσατε µε τον ν.4769 να αυστηροποιήσετε
τις προϋποθέσεις για την δυνατότητα των κρατουµένων να µεταχθούν στις αγροτικές φυλακές χωρίς κανένα έρεισµα και ενάντια σε οποιαδήποτε προσφορότητα, αναγκαιότητα και σκοπιµότητα µιας τέτοιας ρύθµισης και χωρίς να γνωµοδοτήσει το ίδιο
το Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Φυλακών, τώρα αυστηροποιείτε ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα αυτή µε το να αποσυνδέετε τη δυνατότητα αυτή από τον χρόνο πραγµατικής
έκτισης και να το εξαρτάται από το αν χορηγήθηκε άδεια στον
κρατούµενο. Και δεδοµένου ότι µε το ν.4760 αυστηροποιήσατε
ακόµη περισσότερο τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας µε
τρόπο που καταργήθηκε ουσιαστικά αυτός ο θεσµός ιδιαίτερα
για κρατούµενους που πρέπει να εκτίσουν πολύ µεγάλη ποινή,
αφού λίγο πριν µπορέσουν να πάρουν άδεια και να µεταχθούν
συµπληρώνεται ο πραγµατικός χρόνος έκτισης και µπορούν να
ζητήσουν την υφ’ όρον απόλυση, τώρα εσείς αυστηροποιείτε
ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα της µεταγωγής, θέλοντας µε
αυτόν τον τρόπο να απαξιώσετε έναν θεσµό που αποτελεί προάγγελο της επανένταξης κυριολεκτικά των κρατουµένων, ένα
θεσµό τον οποίο θα έπρεπε τόσο καιρό να ενισχύσετε και να ενδυναµώσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας κάτι σε σχέση και µε την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Είδαµε κάποια έκτροπα κυριολεκτικά µέσα
στον πανεπιστηµιακό χώρο, υπέρµετρη αστυνοµική βία απέναντι
σε φοιτητές που απλά κρατούσαν πλακάτ, δεν φώναζαν καν και
χωρίς να έχουν καν προβεί σε οποιαδήποτε προβοκατόρικη ενέργεια εναντίον της Αστυνοµίας, είδαµε πριν από λίγες ηµέρες και
µία ευθεία βολή κρότου λάµψης στο κεφάλι ενός φοιτητή. Και
αυτό γιατί; Γιατί θέλετε να µετατρέψετε όπως οι ίδιοι οι δεξιοί,
οι δικοί σας πανεπιστηµιακοί καταγγέλλουν, τα πανεπιστήµια σε
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αστυνοµοκρατούµενους χώρους. Έχετε προβεί, όπως λένε, σε
έναν βάρβαρο εκφυλισµό του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης,
όπου οι οποιεσδήποτε διαφωνίες δεν επιλύονται, αλλά πατάσσονται. Δεν θέλετε λοιπόν τα πανεπιστήµια να είναι χώροι διεκδίκησης, εκδήλωσης του φοιτητικού κινήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θέλετε αυταρχισµό. Θέλετε τα πανεπιστήµια
να είναι αστυνοµοκρατούµενα.
To κάνετε υπό το βάρος της αυταρχικής σας πολιτικής και βέβαια θέλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο να στοχοποιήσετε, να επιτεθείτε στο δηµόσιο χαρακτήρα των πανεπιστηµίων, κάτι που
δροµολογήσατε έτσι κι αλλιώς µε την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Πράγµατι εκδηλώνονται έκνοµες ενέργειες στα πανεπιστήµια,
όµως έτσι κι αλλιώς υπήρχε µέχρι τώρα η δυνατότητα παρέµβασης της Αστυνοµίας υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και εφόσον έχουν διαπραχθεί συγκεκριµένες αξιόποινες πράξεις. Αν
θέλατε αυτές τις έκνοµες ενέργειες να τις αντιµετωπίσετε, θα
κάνατε το ίδιο γενικότερα, όπως µε τη διακίνηση των ναρκωτικών
π.χ. στον Δήµο Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας, όπου το φαινόµενο «οργιάζει».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δυστυχώς, αυτές τις ενέργειές
σας δεν τις στηρίζει πλέον ούτε ο δικός σας πολιτικός χώρος,
παρά ένα συγκεκριµένο περιθώριο. Την απάντηση βέβαια γι’
αυτό θα τη λάβετε όταν έλθει η ώρα της κρίσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ κι
εγώ.
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Η σχετική ανοχή υπάρχει, αλλά παρακαλώ πολύ να µην ξεπερνάµε τα
τρία λεπτά ανοχής. Ο χρόνος αυτός είναι υπερβολικός.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Πολλά είναι τα πολιτικά γεγονότα
τα οποία συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό και τέλος πάντων από
πού να ξεκινήσουµε; Να ξεκινήσουµε από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται αυτή τη στιγµή και αναµένεται
να τελειώσει το βράδυ; Να µιλήσουµε για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας µας, αλλά και γενικότερα για την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης; Να µιλήσουµε για την επισιτιστική κρίση
την οποία βλέπουµε να έρχεται και λόγω της Ουκρανίας και του
πολέµου εκεί; Να µιλήσουµε για τις προκλήσεις των Τούρκων,
για τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου που ακολουθούν η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες και βέβαια να µιλήσουµε και
για τη θέση της Γερµανίας πρόσφατα «βρείτε τα µεταξύ σας»
στην Ελλάδα και την Τουρκία;
Τι σηµαίνουν οι σηµερινές δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου για
τα νησιά µας; Πού είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της
χώρας, το δόγµα το οποίο πιστά υπηρέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
το 2015-2019;
Εδώ πέρα, όµως, πρέπει να ακουστεί για άλλη µια φορά στην
Ελληνική Βουλή ότι για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας κατόρθωσε και απέσπασε
καταδίκη και κυρώσεις για την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να µην το ξεχνάµε αυτό.
Η θέση, όµως, του δεδοµένου του προκεχωρηµένου φυλακίου
της Δύσης που εκφράζει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τη χώρα
µας δυστυχώς αδύναµη, αντί για µια γέφυρα συνεργασίας και
για παράγοντα ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Τι κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης µε τις επαφές του και τις επισκέψεις του στις Ηνωµένες Πολιτείες; Εδώ θα πω ότι πάντα έχει µια
ιδιαίτερη σηµασία η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας
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στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τι κέρδισε, όµως; Πού είναι οι σύµµαχοί µας; Τι απέσπασε σχετικά µε την κρίση και τα προβλήµατα
τα οποία υπάρχουν µε την Τουρκία σήµερα και τις διαρκείς προκλήσεις της;
Για πρώτη φορά την επαύριο της επίσκεψης στις Ηνωµένες
Πολιτείες, τουρκικά αεροπλάνα έφτασαν δυόµισι µίλια από την
Αλεξανδρούπολη. Αυτό δεν είναι µικρό πράγµα. Είχαµε τέτοιου
είδους υπερπτήσεις.
Επίσης, περιµένουµε και άλλες απαντήσεις, κύριοι της Κυβέρνησης. Περιµένουµε απαντήσεις για την εµπλοκή που υπάρχει µε
το Ιράν. Η κατάληψη των ελληνόκτητων πλοίων στο Ιράν αποτελεί
απαράδεκτη και καταδικαστέα ενέργεια. Το Διεθνές Δίκαιο δεν νοµιµοποιεί τέτοια αντίποινα που κείνται εκτός διεθνούς νοµιµότητας, όποιες και αν είναι οι αιτιάσεις της ιρανικής πλευράς. Η
Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή πρέπει να κάνει όλες τις διπλωµατικές
κινήσεις για την απελευθέρωση και την ασφάλεια των Ελλήνων
ναυτικών, κινητοποιώντας ευρωπαϊκά όργανα προκειµένου να
ασκηθούν ανάλογες πιέσεις για την απελευθέρωση των πλοίων.
Επειδή ο πλήρης σεβασµός του Διεθνούς Δικαίου πρέπει να
αποτελεί τη βάση για τα όρια της εξωτερικής µας πολιτικής, η
Κυβέρνηση οφείλει περαιτέρω να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για το νοµικό πλαίσιο της παρακράτησης ρωσικού πλοίου
και της µεταφόρτωσης του φορτίου του σε πλοία αµερικανικών
συµφερόντων.
Πώς τα έχει κάνει έτσι άραγε στην εξωτερική πολιτική ο κ. Μητσοτάκης; Η Ελλάδα είχε παραδοσιακές σχέσεις και ήταν παράγοντας ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, υπήρξε πάντα µια
δύναµη ήπιας ισχύος, συνοµιλητής και έντιµος µεσολαβητής µεταξύ όλων των χωρών της Μέσης Ανατολής.
Η διπλωµατία µας, λοιπόν, πρέπει να ανακτήσει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, όπως είπαµε. Στέλνουµε όπλα στην Ουκρανία κρυφά, το µαθαίνουµε από Υπουργό άλλης χώρας. Τέλος
πάντων, πρέπει τα κόµµατα και οι πολιτικοί Αρχηγοί να ενηµερωθούν συγκεκριµένα. Να µην αναφέρω βέβαια το πρόσφατο, τις
διαρροές περί υβριδικών επιθέσεων κύκλων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
Πραγµατικά το µείζον ζήτηµα της κοινωνίας είναι το κύµα ακρίβειας που σαρώνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εναποθέτει τα πάντα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η οποία τελικά εµφανίζεται διχασµένη και στο θέµα της Ουκρανίας και της επιβολής κυρώσεων. Συνεχίζεται σήµερα η σύνοδος
και θα δούµε τα αποτελέσµατα.
Σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαµε αυξήσεις
ηλεκτρικού είκοσι πέντε τοις εκατό µε τριάντα τοις εκατό, στην
Ελλάδα ογδόντα τοις εκατό. Η τιµή διαµορφώνεται µε βάση το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας, αφού διαπραγµατεύονται τιµές σχεδόν κατά εκατό τοις εκατό µε βάση το φυσικό αέριο.
Ο κ. Μητσοτάκης µάς «έδεσε» στο «άρµα» του φυσικού αερίου, που είναι ορυκτό καύσιµο, µ’ αυτήν την εσπευσµένη και
βίαιη απολιγνιτοποίηση. Εξυπηρετεί συγκεκριµένα καρτέλ ενέργειας και δεν µπορεί να τα θίξει. Παράλληλα υποσκάπτεται, θα
έλεγα, και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας µας.
Εδώ θα πω ότι για τον εγκληµατικό νόµο, που ψηφίσαµε την
περασµένη εβδοµάδα, στη διαδικασία των επιτροπών και των φορέων µίλησαν αξιόπιστοι ερευνητικοί φορείς και έδειξαν ότι η
ενεργειακή αυτονοµία της Ελλάδας και η ενεργειακή της ασφάλεια κατά συνέπεια, µειώθηκε στο 35,5% σε σχέση µε το 18,2%
της κατανάλωσης.
Θα ήθελα τώρα να πω ότι αύριο 1η Ιουνίου εκδικάζεται µια
αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ καταναλωτικών οργανώσεων για τη ρήτρα
αναπροσαρµογής. Θα γίνει τελικά η εν λόγω δίκη; Σήµερα το
πρωί µάθαµε ότι η ΔΕΗ ζητά πιλοτική δίκη, η οποία προσδιορίστηκε στις 14 Ιουνίου.
Την ίδια στιγµή ζητάµε µια απάντηση. Τι θα γίνει µε τις αποκοπές ηλεκτρικού οι οποίες συνεχίζονται και αφορούν και νοικοκυριά, αλλά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Δέχεστε σαν
Κυβέρνηση, δέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχουν υπερκέρδη.
Κατέληξε ότι είναι άδικη η ρήτρα αναπροσαρµογής και µε το
πρόγραµµά σας, όπως λέτε -θα το δούµε- κάνετε βήµα κατάργησής της από τον Ιούλιο, αλλά πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση και στο τι γίνεται τώρα.
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Έρχοµαι τώρα στο θέµα του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε
σήµερα. Ωραίος τίτλος πραγµατικά. «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επίδοσης εγγράφων, αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων ποινικής και
πολιτικής δίκης» κ.λπ.. Είµαστε φυσικά θετικοί στην ψηφιακή τεχνολογία και τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξυπηρετηθεί η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, έβαλε στέρεες βάσεις για
την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Η αποφόρτιση των αστυνοµικών από το καθήκον της επίδοσης δικαστικών εγγράφων είναι
αναγκαία, αλλά βέβαια αυτό δεν µπορεί να γίνεται σε βάρος των
δικονοµικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Παρατηρούµε ότι πλατφόρµες, που χρησιµοποιούνται και θα
χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση αυτή πολλές φορές δυσκολεύουν παρά εξυπηρετούν, γι’ αυτό χρειάζονται συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, υποδοµή, υπολογιστές, προγράµµατα, γρήγορο
ίντερνετ, εκπαίδευση των αρµόδιων υπαλλήλων. Επίσης, είµαστε
θετικοί και στην αποδέσµευση της Αστυνοµίας από τη θεώρηση
υπογραφών, πράξη η οποία θα γίνεται στα ΚΕΠ. Βέβαια το θέµα
είναι τα ΚΕΠ να έχουν το επαρκές προσωπικό.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό στην τοποθέτησή του το µεσηµέρι που αναφέρθηκε για την Ελληνική Αστυνοµία ότι θα ανασάνει.
Εντάξει, θα υπάρξει µια αποφόρτιση, να το πω έτσι, του Έλληνα
αστυνοµικού και ότι εγγυάται η Ελληνική Αστυνοµία την ασφάλεια
του πολίτη, την ασφάλεια της χώρας και όλα αυτά. Ποια είναι,
όµως, η κατάσταση αυτή τη στιγµή στην Ελληνική Αστυνοµία; Μια
βόλτα στις περιοχές και στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της, αλλά
και στις γειτονιές της Αθήνας και τους γύρω δήµους και στη Δυτική Αθήνα, την οποία τυχαίνει να εκπροσωπώ, δείχνει τις σοβαρές
ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν και ανεπάρκειες και σε προσωπικό
και σε µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Υπάρχουν τµήµατα ασφαλείας, τουλάχιστον στην Αθήνα, να µην πω όλα, τα περισσότερα,
που δεν έχουν νυχτερινές βάρδιες γιατί δεν υπάρχει αξιωµατικός
υπηρεσίας. Δεν δίνονται ρεπό στο προσωπικό, τα ωράρια εργασίας είναι εξαντλητικά, οι περιπολίες πολλές φορές τη νύχτα δεν
γίνονται, γιατί δεν µπορεί να στελεχωθεί το περιπολικό και όλα
αυτά τα πράγµατα, ενώ η µικροεγκληµατικότητα, αλλά ακόµα και
η βαριά εγκληµατικότητα δείχνουν τάσεις αύξησης. Καθηµερινά
όλο και κάτι διαβάζουµε στον Τύπο.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι πρέπει η Ελληνική Αστυνοµία να
στηριχτεί και σε προσωπικό και σε µέσα. Ο Έλληνας αστυνοµικός να λειτουργεί µε βάση τον επαγγελµατισµό του και χωρίς
άνωθεν παρεµβάσεις στο έργο τους.
Όµως, στο σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα, στο
άρθρο 28, επανέρχεται το µείζον θέµα της Πανεπιστηµιακής
Αστυνοµίας. Το πρώτο που θα πω, κύριοι της Κυβέρνησης και
κύριε Υπουργέ, είναι ότι πραγµατικά φοβάστε πολύ. Η αδιέξοδη
και σκληρή για την κοινωνική πλειοψηφία πολιτική σας εφευρίσκει συµµορίες µέσα στα πανεπιστήµια -και το ακούσαµε αυτό
και από τον κ. Οικονόµου, Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, χθες- και
θέλετε να επιβάλλετε τον νόµο και την τάξη, τον νόµο και την πάταξη. Κάποια ακραία περιστατικά µπορεί να συµβαίνουν. Κανείς
δεν το αρνείται αυτό. Ωστόσο, όµως, ο χώρος του πανεπιστηµίου
είναι κάτι το διαφορετικό.
Ειρωνευτήκατε -και ο κ. Οικονόµου χθες µε ενηµέρωση σαν
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος µίλησε και είπε και ειρωνεύτηκε
ακόµα- και τη Διεθνή Αµνηστία για τα στοιχεία που έχει και µετά
τα τελευταία περιστατικά που συνέβησαν και συµβαίνουν στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που έχω την τιµή να
έχω αποφοιτήσει άλλωστε. Φοβάστε τους νέους και τα βάζετε
µαζί τους. Φοβάστε τη νεολαία, αλλά στο τέλος θα χάσετε.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό. Τηρεί η Κυβέρνηση ίσες αποστάσεις απέναντι στη βία, δεν καταδικάστηκε η βίαιη επίθεση
στον φοιτητή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου που δύο φορές
µπήκε στο νοσοκοµείο µε την κρότου λάµψης στο πρόσωπό του.
Σαν απάντηση, όµως, καταθέτει η Κυβέρνηση -και το ακούσαµε
και από τον κύριο Υπουργό- το δίληµµα: Βαριοπούλες ή βιβλιοθήκη; Θα το επαναλάβουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου
σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν ξεχνάµε το 2013 όταν έκλεισαν οι βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων και ετέθησαν σε αναστολή, διαθεσιµότητα και τελικά
απολύθηκαν οι βιβλιοθηκονόµοι. Ποιος ήταν τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης; Ο κ. Μητσοτάκης.
Αν θέλετε να φυλάτε το πανεπιστήµιο από διάφορους εξωπανεπιστηµιακούς κύκλους, να το πω έτσι, δεν θα απολύατε ούτε
τους φύλακες. Αλλά εσείς θέλετε κάτι άλλο. Να τροµοκρατήσετε
τους νέους, να δηµιουργήσετε ένταση, να κρύψετε την πολιτική
σας για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Έχουν περάσει νοµοσχέδια και ετοιµάζετε και καινούργιο νοµοσχέδιο για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ αλγεινή εντύπωση προκαλεί στον
πανεπιστηµιακό χώρο η παρουσία «Αύρας» µέσα στο ΑΠΘ. Δυστυχώς αυτό µας θυµίζει άλλες εποχές.
Η πανεπιστηµιακή κοινότητα έχει τον τρόπο να λύνει τα προβλήµατα. Ακόµη και σήµερα το νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει και
την είσοδο της Αστυνοµίας όταν γίνονται, συντελούνται αξιόποινες πράξεις. Καταργείται στην πράξη το αυτοδιοίκητο του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Η δυσφήµιση του ελληνικού πανεπιστηµίου µε την πολιτική
σας είναι απαράδεκτη. Τα ελληνικά πανεπιστήµια και οι απόφοιτοι τους διαπρέπουν ανά την υφήλιο. Μην χτυπάτε, λοιπόν, το
ελληνικό πανεπιστήµιο. Το νέο που υπάρχει στο νοµοσχέδιο είναι
ότι η Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία όταν κλείνουν τα πανεπιστήµια
θα ασχολούνται µε τα θέµατα της αστυνόµευσης, δηλαδή θα
δουλεύουν σαν ειδικοί φρουροί, ένοπλοι να το πούµε αλλιώς.
Συνεχίζεται και στο εν λόγω νοµοσχέδιο την πελατειακή σας
πολιτική και στο άρθρο 33. Ο Υπουργός θα διορίζει όσους αυτός
επιλέγει σε θέσεις ευθύνης στις φυλακές. Συνεχίζεται το έργο
της τέως Γενικής Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Αλλά
και στο άρθρο 6 της τροπολογίας την οποία έχετε καταθέσει µιλάτε σκανδαλωδώς πάλι για τακτοποίηση, ενταλµατοποίηση δαπανών Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής που
αφορά συγκεκριµένη εταιρεία -ιδιοκτησίας να το πω- του νυν επικεφαλής της ΕΥΠ. Ενώ στο προηγούµενο άρθρο, το 5, πάλι ανάλογα ζητήµατα τίθενται.
Σχετικά µε τις αγροτικές φυλακές, αλλάζετε πάλι τον νόµο που
εσείς ψηφίσατε, το ίδιο δηλαδή συνεχίζετε, το κάνετε σε πολλά
νοµοσχέδια, περιορίζοντας ακόµα τη δυνατότητα όσων εκτίουν
ποινή φυλάκισης να µεταφερθούν εκεί. Σηµειώνουµε, δε, ότι
µόνο το 23,8% των θέσεων στις αγροτικές φυλακές σήµερα είναι
καλυµµένες, ενώ µε το άρθρο 15 στο σχέδιο νόµου που συζητάµε, δαπάνες υπηρεσίας εναέριων µέσων που αφορούν την Πυροσβεστική, ενώ αρµόδιο είναι το αρµόδιο Υπουργείο, αυτό που
κάνατε επικοινωνιακά Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τις δαπάνες αυτές τις µεταφέρετε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το λέω αυτό γιατί τελικά αποδεικνύεται
καθηµερινά -δεν είναι του παρόντος να πούµε για την αντιπυρική
και όλα αυτά- ότι είναι ένα Υπουργείο καθαρά επικοινωνιακής
υφής, να το πω έτσι.
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Επιβεβαιώνεται και µε το εν λόγω
σχέδιο νόµου και γενικότερα µε το πολιτικό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί, τις εξελίξεις και τον πυκνό πολιτικό χρόνο σε γεγονότα, όπως ξεκίνησα την τοποθέτησή µου, επιβεβαιώνεται για
άλλη µια φορά αυτό που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Δεκέµβρη του 2021 ότι πρέπει άµεσα να πάµε σε εκλογική διαδικασία. Όσο µένετε στη διακυβέρνηση της χώρας, δεν θα αφήσετε
τίποτα, ούτε δηµόσια υγεία και πρόνοια, ούτε δηµόσια παιδεία,
ούτε εργασιακά δικαιώµατα και κοινωνική ασφάλεια, ούτε δάση
και περιβάλλον, ούτε δηµόσια αγαθά και ενέργεια, ούτε πολιτισµό.
Γι’ αυτόν τον λόγο το αίτηµα των εκλογών είναι άµεσο. Το επαναφέρουµε καθηµερινά. Mόνο µια δηµοκρατική, προοδευτική κυβέρνηση, µε κύρια συµµετοχή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία θα σώσει τον τόπο από την κατρακύλα στην οποία έχει
οδηγήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηλώσεις που ξεστοµίστηκαν σήµερα από επίσηµα χείλη της γείτονος χώρας µόνο ως άθλιες, απαράδεκτες και ανιστόρητες µπορεί
να χαρακτηριστούν. Ξεπέρασαν κάθε όριο προκλητικότητας
αλλά και θρασύτητας. Προσβάλλει τη νοηµοσύνη όλων µας αλλά
και όλης της Ευρώπης. Προσβάλλει κάθε έννοια του Διεθνούς
Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Το ευχάριστο είναι ότι
σε αυτή την Αίθουσα σήµερα εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που τοποθετήθηκε εξειδικευµένα για το ζήτηµα
αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής που τοποθετήθηκαν γι’ αυτό το ζήτηµα µίλησαν µε πνεύµα ενότητας, µε πνεύµα εθνικής οµοψυχίας. Αυτό
ακριβώς κάνει η Κυβέρνηση. Κινείται µε οµοψυχία, κινείται µε
ενότητα, µε ψυχραιµία και κυρίως µε αποφασιστικότητα. Και
αυτό νοµίζω διαπερνά κάθε Βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και νοµίζω ότι το µήνυµα είναι απλό, διαχρονικό και σταθερό. Ούτε ένα χιλιοστό δεν υποχωρούµε µπροστά στην εθνική
κυριαρχία και εθνική ακεραιότητα της χώρας. Και είµαστε πανέτοιµοι να προασπίσουµε τα Εθνικά µας Δίκαια όταν και όποτε
προκληθούµε ή νιώσουµε ότι αυτά θίγονται. Αυτό είναι το κεντρικό µήνυµα.
Κύριε Υφυπουργέ, για το σηµερινό νοµοσχέδιο η παρατήρηση
που θέλω να κάνω ξεκινώντας είναι ότι έχουµε καταφέρει σε
αυτή τη Βουλή τα αυτονόητα να τα ανατρέπουµε. Τα αυτονόητα.
Είναι ένα θετικό νοµοσχέδιο. Ένα σχέδιο στο οποίο θα έπρεπε
να συγκλίνουµε από την αρχή. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω και κρατήστε
αυτό που θα σας πω, στο τέλος της διαδικασίας η συντριπτική
πλειοψηφία των άρθρων θα υπερψηφιστεί. Γιατί είναι άρθρα τα
οποία βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση στην κατεύθυνση του
αυτονόητου. Δυστυχώς, η κοµµατική σκοπιµότητα αναγκάζει να
κάνουµε το άσπρο µαύρο. Κι αυτό είναι αρνητικό για το πολιτικό
σύστηµα.
Γιατί το λέω αυτό; Τι επιδιώκει σήµερα το νοµοσχέδιο; Επιδιώκει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να διορθώσει παθογένειες δεκαετιών. Τι παθογένειες; Παθογένειες που έχουν διαπιστωθεί
από κάθε πλευρά της Βουλής. Πόσες φορές δεν έχουµε πει,
κύριε Υπουργέ, ότι το διοικητικό βάρος που σηκώνει η Αστυνοµία
δεν της αναλογεί και ότι πρέπει να απελευθερωθούν αστυνοµικοί, ανθρώπινοι πόροι από την Αστυνοµία, για να επιτελέσουν την
κοινωνική τους αποστολή. Γιατί η Αστυνοµία, γι’ αυτούς που το
πιστεύουµε αυτό, αποτελεί τον πυλώνα για την κοινωνική συνοχή
και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Αυτή είναι η Αστυνοµία. Πρέπει να την ενδυναµώσουµε, πρέπει να τη βοηθήσουµε,
πρέπει να τη στηρίξουµε. Στη χώρα µας δυστυχώς αυτό που αντιστοιχεί στην παθογένεια που έχουµε περιγράψει όλοι κι έχουµε
συµφωνήσει, είναι ένα διοικητικό βάρος. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι και από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα. Σηκώνει πάνω
της ένας βάρος που είναι αρµοδιότητες και λειτουργίες που δεν
της αναλογούν. Είναι ένα πάρεργο.
Σήµερα έρχεται πραγµατικά το νοµοσχέδιο και κάνει ένα βήµα
για την Ελληνική Αστυνοµία. Θα το έλεγα άλµα. Το γιατί τεκµηριώνεται µέσα από την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου που
λέει ότι µε αυτή την ψηφιοποίηση που επιχειρείται µε την ψήφιση
του νόµου χιλιάδες ανθρωποώρες από την Αστυνοµία εγκαταλείπονται. Θα γίνονται πλέον ψηφιακά. Ποιες περιπτώσεις; Η απόδοση των ενδίκων εγγράφων. Αυτά όλα τελειώνουν. Είναι έτσι ή
δεν είναι; Και πώς αλλάζουν. Πάνε µε τη διαδικασία του SMS ή
του email. Και τι απελευθερώνει αυτό; Κατέγραψε το Υπουργείο
ότι χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί απελευθερώνονται από αυτό
το δυσανάλογο βάρος για την Αστυνοµία. Και πού θα πάνε αυτοί
οι χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί, κύριε Υπουργέ; Στο έργο τους,
στην κοινωνική αποστολή, στην προστασία του πολίτη.
Αυτό είναι το νοµοσχέδιο. Και αντί να εστιάσουµε σε αυτό, µε
λύπη µου διαπιστώνω, ότι κάναµε την τρίχα τριχιά να κάνουµε
ενστάσεις, παρατηρήσεις, δεύτερες σκέψεις ότι δεν θα τα καταφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρµα, ότι παραβιάζονται ανθρώπινα
δικαιώµατα, ότι δεν θα µπορεί ο πολίτης να πάρει την κλήση στα
χέρια του, άρα θα έχουµε µείωση των ανθρώπινων δικαιωµάτων
ή της προστασίας του πολίτη. Αυτό είναι; Μα αφού περιγράφει
το νοµοσχέδιο ότι όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ένα έτοιµο
νοµοσχέδιο το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό το διοικητικό
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βάρος µε ηλεκτρονικό-ψηφιακό τρόπο. Άρα, αυτό έπρεπε να χαιρετήσουµε όλοι µαζί.
Χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί επιστρέφουν στο κοινωνικό
έργο τους, στην αποστολή που είναι µία: η προστασία του πολίτη. Αυτό επιχειρεί το νοµοσχέδιο. Και αντί να το χαιρετίσουµε
µεµψιµοιρούµε. Επικαλούµαστε προσχηµατικά δεκάδες δικαιολογίες ότι δήθεν µε όλα αυτά που είπα πριν -να µην τα επαναλάβω- τελικά δεν θα τα καταφέρει το Υπουργείο, άρα τελικά θα
υπάρξει βλάβη στον πολίτη. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Μας αδικεί όλους ως πολιτικό σύστηµα. Είναι νοµοσχέδιο τοµή το οποίο
έρχεται πραγµατικά να εκσυγχρονίσει, να ενδυναµώσει και να
βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Και συγχαίρω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, κύριε Υφυπουργέ. Να το µεταφέρετε στον Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο
και σε όλα τα στελέχη σας. Πραγµατικά είναι νοµοσχέδιο το
οποίο πρέπει να χαιρετίζουµε. Και το χαιρετίζουµε όλοι. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα στη Βουλή µε αυτές τις θετικές επιπτώσεις για τον
πολίτη και για την Αστυνοµία, δεν είναι νοµοσχέδιο το οποίο
ακουµπάει µόνο την σηµερινή πολιτική ηγεσία, τη σηµερινή Κυβέρνηση. Θα αφήσει το αποτύπωµά του διαχρονικά. Οι ωφέλειές
του θα είναι διαχρονικές. Δεν θα αγγίζουν µόνο τη σηµερινή Κυβέρνηση. Απλώς καταγράφεται από τη σηµερινή Κυβέρνηση ως
έργο της. Μετά από λίγα χρόνια το θετικό αυτό αποτέλεσµα
υπέρ του πολίτη θα διαπερνά το σύνολο της κοινωνίας πέρα από
κόµµατα, παρατάξεις και επιµέρους πολιτικούς σχηµατισµούς.
Πέρα από τον βασικό κορµό του νοµοσχεδίου είναι κανείς αντίθετος ότι θα πρέπει να επιβραβεύσουµε τα παιδιά εκείνων των
αστυνοµικών που έπεσαν θύµατα την ώρα του καθήκοντος; Που
θυσιάστηκαν; Είναι κανείς αντίθετος; Γιατί δεν το αναδεικνύουµε
αυτό ως ένα θετικό απ’ την Κυβέρνηση ότι έρχεται και λέει σήµερα ότι τα παιδιά όσων αστυνοµικών που, δυστυχώς, έπεσαν εν
ώρα καθήκοντος θα αποκατασταθούν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο από την ελληνική πολιτεία; Οφείλει η ελληνική πολιτεία να
το κάνει. Και το κάνει πράξη. Είµαστε αρνητικοί σε αυτό; Θα ψηφίσετε αρνητικά το βράδυ στη διαδικασία της ψηφοφορίας;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι. Είναι σε αυτά που λέω εγώ σχήµα
λόγου. Δηλαδή, θα υπερψηφίσετε το σύνολο των άρθρων αλλά
ακούγοντας κάποιος από δω νοµίζει ότι είστε κάθετα αντίθετοι
µε το νοµοσχέδιο ενώ στην πραγµατικότητα συµπλέετε και συµφωνείτε. Είστε αντίθετοι µε το ότι το γνήσιο της υπογραφής δεν
το κάνουν πλέον οι αστυνοµικοί και θα γίνεται ηλεκτρονικά;
Πόσες χιλιάδες ανθρωποώρες στα αστυνοµικά τµήµατα αφιερώνουν χρόνο για την επικύρωση φωτοτυπιών; Αυτό είναι το έργο
της Αστυνοµίας; Είστε αρνητικοί σε αυτό το άρθρο; Θα το υπερψηφίσετε ή θα το καταψηφίσετε; Θα το υπερψηφίσετε. Παίρνω
τη θετική γνώµη των συναδέλφων εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Είστε αρνητικοί µε το ότι δίνεται η δυνατότητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εάν και εφόσον το θέλουν…
Άκουσα την τοποθέτηση µιας συναδέλφου προηγούµενα από το
ΜέΡΑ25 η οποία αλλοίωσε πλήρως την αλήθεια. Ότι σώνει και
καλά οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να καλύπτουν τα έξοδα. Είναι λάθος. Εάν και εφόσον το θέλουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και λέω ότι αυτό είναι στη
σωστή κατεύθυνση γιατί έλκω την καταγωγή µου από νησιά των
Κυκλάδων. Πολιτεύοµαι και εκλέγοµαι στο Νοµό των Κυκλάδων
όπου κατ’ εξοχήν το πρόβληµα αυτό είναι διογκωµένο. Και πράγµατι θα δοθεί η δυνατότητα σε δήµους που θέλουν αυτή τη
στιγµή να διασφαλίσουν διαµέσου των υπηρεσιών τους και του
προϋπολογισµού τους την παραµονή ανθρώπων της Αστυνοµίας,
της Πυροσβεστικής και ιατρών. Αυτό γίνεται σήµερα. Είναι ένα
πετυχηµένο εγχείρηµα. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είχατε ξεκινήσει
το θέµα της υγείας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το είχαµε χαιρετίσει αυτό. Τώρα διευρύνεται και στην Αστυνοµία. Σήµερα αυτό
το θετικό αυτονόητο το βλέπετε αντίθετο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προκλήσεις για την Ελλάδα
είναι µεγάλες. Τις βιώνουµε όλοι. Βιώνουµε µια πραγµατικότητα
σκληρή η οποία ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας
µας. Είναι µια κρίση παγκόσµια και ευτυχώς η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, συνολικά η Κυβέρνηση, είναι αποτελεσµα-
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τική, είναι µαχητική. Κινείται µέσα σε ένα περιβάλλον ορθολογισµού και πατριωτισµού. Αυτό ακριβώς αποτελεί το στήριγµα τις
δύσκολες αυτές στιγµές. Σε αυτές τις δύσκολες στιγµές πέρα
από τις επιµέρους κοµµατικές διαφοροποιήσεις χρειάζεται η ενότητα, γιατί πάνω απ’ όλα είναι η πατρίδα η οποία µας ενώνει και
για την οποία αγωνιζόµαστε όλοι µαζί.
Σας καλώ, λοιπόν, σε αυτό το αυτονόητο νοµοσχέδιο να δείξετε τη θετική σας στάση. Προβλέπω ότι θα το κάνετε. Αλλά να
το κάνετε µε τη γενναιότητα και να το δηλώσετε γιατί εξυπηρετεί
µόνο την κοινωνία και µόνο τον πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τσαβδαρίδης, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας στα χρόνια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας είναι να
θωρακίζει την ασφάλεια των πολιτών σε όλη τη χώρα, να συνδράµει µε τις πολύτιµες υπηρεσίες της στην οµαλή λειτουργία
της κοινωνίας και να αντιµετωπίζει κάθε πρόκληση, σε κάθε συνθήκη, υπέρ του πολίτη, υπέρ της νοµιµότητας, υπέρ της τάξης.
Αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν είναι να αποτελεί αδικαιολόγητα τον σάκο του µποξ για την επαναστατική γυµναστική
κάθε ιδεοληπτικού πικραµένου, ούτε το µόνιµο δέκτη –δήθεν- ευθυνών από υποκριτικά οργισµένους αντιπολιτευτικούς χειροκροτητές της αταξίας, που στο µυαλό τους έχουν ευκαιρίες
κοινωνικού διχασµού.
Δεν γίνεται κάθε φορά που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για την
ενίσχυση του κοµβικού ρόλου της Αστυνοµίας, η συζήτηση να
πηγαίνει από την Αντιπολίτευση σε παρωχηµένα συνθήµατα και
σε άνευ ουσίας κορώνες, µε την µπάλα να πετάγεται συνεχώς
στην εξέδρα και ποτέ να µην γίνεται κουβέντα για την ταµπακιέρα.
Γιατί αυτό ακριβώς έκανε πάντα ένα µεγάλο µέρος της Αντιπολίτευσης. Αντί να µιλήσει για το σηµαντικό αυτό νοµοθέτηµα,
το οποίο εισηγείται η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτή πιάστηκε από
τα επεισόδια που προκάλεσαν πριν λίγες µέρες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο µια ελάχιστη µειοψηφία µπαχαλάκηδων και επέλεξε να κραυγάσει, να αποπροσανατολίσει, να παραπληροφορήσει για τη λειτουργία της Πανεπιστηµιακής Αστυνοµίας και για
το πανεπιστηµιακό άσυλο.
«Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Τα ίδια έωλα και µονότονα ψευδοεπιχειρήµατα για κάθε χρήση. Αρκεί να γίνει ντόρος, αρκεί να
χαϊδεύονται τα αυτιά των κοµµατικών πελατειών, αρκεί να συντηρείται το τέλµα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν ακολουθεί τις φωνές
από το παρελθόν. Εστιάζει στις πολυεπίπεδες µεταρρυθµιστικές
τοµές που θα φέρουν τη χώρα µας στη νέα εποχή και στη σταδιακή καθηµερινή αλλαγή προς το καλύτερο, επ’ ωφέλειά του
πολίτη.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, έχοντας ήδη κερδίσει
το θετικό πρόσηµο των φορέων κατά την ακρόασή τους, αντανακλά αυτό ακριβώς: Με την εφαρµογή της βέλτιστης, για την
εποχή µας, λύσης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών επιδόσεων
εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης, αλλά και µε τη στοχευµένη αντιµετώπιση ζητηµάτων που δυσχεραίνουν το έργο της
Ελληνικής Αστυνοµίας, εξοικονοµεί δαπάνες, µειώνει τη γραφειοκρατία και την αλληλογραφία, απελευθερώνει τουλάχιστον χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς και δικαστικούς επιµελητές,
προκειµένου να διατεθούν στην εκπλήρωση της κύριας αποστολής τους, απεµπλέκει τα αστυνοµικά τµήµατα από το να ασχολούνται µε τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην
πράξη απαλλάσσει την Ελληνική Αστυνοµία από καθήκοντα που
ήταν ξένο σώµα προς το πραγµατικό της ρόλο.
Φτάνει πια η κατασπατάληση ανθρώπινων πόρων σε καθήκοντα επίδοσης δικογράφων και κλήσεων εις βάρος του αισθήµατος ασφαλείας των πολιτών. Φτάνουν πια οι αστυνοµικοί
ταχυδρόµοι. Φτάνει πια η οιονεί επίδοση εν µέσω της θυροκόλ-
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λησης, που όχι µόνο µπορεί να µην έρθει τελικά εγκαίρως εις
γνώση του αποδέκτη, αλλά και που δύναται να παραβιάζει προσωπικά δεδοµένα, καθιστώντας τον οποιονδήποτε εγκαλούµενο
βορά στα αδηφάγα βλέµµατα της γειτονιάς.
Το νοµοθέτηµα, βέβαια, εµπεριέχει και άλλες πολύ σηµαντικές
διατάξεις, όπως την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστηµάτων και τη στήριξη του θεσµού των αγροτικών φυλακών ώστε να εκσυγχρονιστούν και να βοηθάνε το
κρατούµενο που θα αποφυλακιστεί να επανενταχθεί στην κοινωνία ουσιαστικά, όπως και τη στήριξη, επιτέλους, των οικογενειών
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µέσω της δυνατότητας εισαγωγής χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις στις σχολές αστυφυλάκων, καθ’ υπέρβαση
του αριθµού των εισαγοµένων σε υιοθετηθέντα, από τη Βουλή
των Ελλήνων, τέκνα τους.
Και θα ήθελα κι εγώ να τονίσω την ανάγκη επέκτασης του δικαιώµατος εισαγωγής των τέκνων στις σχολές αστυφυλάκων,
χωρίς πανελλαδικές και στα τέκνα του προσωπικού των Σωµάτων
Ασφαλείας, που έχει µείνει ανάπηρο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του καθήκοντος. Το θεωρώ ζήτηµα τιµής και ενσυναίσθησης από
την πλευρά της πολιτείας, αντιλαµβανόµενοι το µέγεθος της θυσίας τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δύσκολα χρόνια που ζούµε
µε την εγκληµατικότητα να βρίσκει ολοένα και πιο νέους τρόπους
να διαχέεται οριζόντια στην κοινωνία µας, η πολιτεία οφείλει να
µην ξεχνά και να µην αδικεί τον ρόλο και τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Κανένας αστυνοµικός δεν περισσεύει, αλλά και κανένας αστυνοµικός δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένος µε µόνα όπλα την πίστη
στον όρκο που έδωσε και την αφοσίωση στις αξίες και τις αρχές
του τιµηµένου Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας που υπηρετεί.
Οι άνθρωποι που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους καθηµερινά για
1.000 περίπου ευρώ, αξίζουν την εµπιστοσύνη µας, τη συνεργασία µας, την επιβράβευσή µας µέσα από την καθηµερινή πρακτική και όχι µόνο µέσα από τα λόγια. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας στέκεται δίπλα τους, ακούει τα δίκαια αιτήµατά
τους, υλοποιεί τις δεσµεύσεις της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Υπουργό, τον κ. Συρίγο, για να
τοποθετηθεί επί των τροπολογιών του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για δύο τροπολογίες: Η πρώτη -το άρθρο 5- αφορά
στην παράταση συµβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αυτή είναι µια διαδικασία
η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Υπήρξε δικαστική προσφυγή µεταξύ των εταιρειών –αυτής που κέρδισε τον διαγωνισµό
και της άλλης που είχε προηγουµένως τη σύµβαση. Οι συµβάσεις
ΙΔΟΧ λήγουν σήµερα, οπότε, προκειµένου να µην µείνει το Πανεπιστήµιο Πατρών χωρίς προσωπικό καθαριότητας το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι να λήξει η δικαστική διαµάχη,
παρατείνεται η σύµβαση εργασίας για το προσωπικό καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αυτό είναι το άρθρο 5.
Και το άρθρο 7, αφορά στα κέντρα δια βίου µάθησης, τα οποία
υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα. Η προθεσµία για τα προγράµµατα έληγε 31 Μαρτίου και µετατίθεται
για τις 31 Δεκεµβρίου, προκειµένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την οµαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας
πιστοποίησης των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων από τον
ΕΟΠΠΕΠ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά
το Πανεπιστήµιο Πατρών, η ανάδοχος, η οποία είναι τώρα και για
την οποία παρατείνεται η διάρκεια, είναι αυτή που κέρδισε τη
δίκη;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι, δεν παρατείνεται η διάρκεια, κύριε συνάδελφε, για την ανάδοχο. Είναι για τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις ΙΔΟΧ, οι οποίες είναι σε πρόσωπα. Είναι, δηλαδή, οι
καθαρίστριες οι οποίες το έπαιρναν. Δεν είναι η εταιρεία.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Εποµένως, πού κολλάει ότι
υπήρχε µία αντιδικία µεταξύ των εταιρειών; Γι’ αυτό σας ρωτώ,
διευκρινιστικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Η σύµβαση των καθαριστριών σήµερα –οι
συµβάσεις ΙΔΟΧ- έληγε στις 31 Μαΐου. Το Πανεπιστήµιο Πατρών
τον Δεκέµβριο έκανε τη διαδικασία, ολοκληρώθηκαν όλα τα νοµικά σηµεία και βρέθηκε ανάδοχος. Η άλλη εταιρεία, όµως, η
οποία είχε συµµετάσχει στον διαγωνισµό, προσέφυγε κατά του
κύρους του διαγωνισµού. Έτσι, δεν έχουµε αυτήν τη στιγµή ούτε
τη µία ούτε την άλλη εταιρεία και παρατείνουµε τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις καθαριότητας.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν παρατηρήσει κάποιος πώς
διαµορφώνονται οι εξελίξεις που αφορούν την Τουρκία και τη
σχέση της µε τον εαυτό της πρώτα απ’ όλα, µε την Ευρώπη και
µε το διεθνές στερέωµα θα διαπιστώσει ότι όλα εκκινούν και καταλήγουν από και στον ίδιο άνθρωπο, στον Πρόεδρό της. Και
αυτό γιατί πιέζεται ο Πρόεδρος Ερντογάν και από τις ενέργειες
και τη στάση του σε διεθνές επίπεδο και οπωσδήποτε νιώθει και
στο εσωτερικό της χώρας του τον θρόνο του, διότι περί αυτού
πρόκειται, να κλονίζεται. Νιώθει πως τα χάνει όλα και όταν τα
χάνει όλα κάποιο πρόσωπο ωσάν αυτόν, τότε τα βάζει µε όλα και
µε όλους. Όλες οι δεκαετίες 2010-2020 είναι γεµάτες από ενέργειές του, µε τις οποίες εναντιώθηκε µε διεθνείς οργανισµούς,
µε σχεδόν όλες τις γειτονικές του χώρες. Και µετά τον πόλεµο
µε την Ουκρανία και πριν από αυτόν, µετά την εκλογή του Προέδρου Μπάιντεν στις Ηνωµένες Πολιτείες προσποιήθηκε ότι
κάνει ανοίγµατα και ένα από αυτά αφορούσε και την πατρίδα
µας. Ήταν δήθεν τα ανοίγµατα αυτά και πάντως έλεγα στην Αίθουσα αυτή ότι οι ηγεσίες των διεθνών οργανισµών αλλά και των
κρατών της Ευρώπης και των γειτονικών κρατών µε την Τουρκία,
όπως ας πούµε του Ισραήλ, δεν αποτελούνται από αφελείς ανθρώπους µε ελάχιστη µνήµη ή µε καθόλου µνήµη που ξέχασαν
τι έπραττε και τι έλεγε γι’ αυτούς πριν από λίγο καιρό και τώρα
όλα πια αλλάζουν σε θετικό επίπεδο για την Τουρκία. Το έλεγα,
επέµενα σε αυτό. Το έλεγα και από τη στιγµή που επισκέφθηκε
και ο Πρωθυπουργός της χώρας την Κωνσταντινούπολη και συζήτησε σε καλό κλίµα µε τον Πρόεδρο Ερντογάν. Και αµέσως
µετά από όλα αυτά, σαν να µην είχαν καν συµβεί, ανοίγει τέσσερα µέτωπα σε λίγες ώρες µέσα ο Πρόεδρος Ερντογάν.
Το πρώτο µέτωπο που ανοίγει και δεν αιφνιδιάστηκε κανένας
έµπειρος ως προς αυτό είναι σε σχέση µε τη διεύρυνση του
ΝΑΤΟ, σε σχέση µε µία διεύρυνση από κράτη που δεν είχαν στο
µυαλό τους ως πρώτο θέµα ηµερήσιας διάταξης την ένταξή τους
στο ΝΑΤΟ, όπως της Φινλανδίας και της Σουηδίας, -κάθε άλλο-,
αλλά που στη συνέχεια µετά την εισβολή στην Ουκρανία και τον
πόλεµο που διεξάγεται επί µήνες εκεί, είδαν τη διεύρυνση του
ΝΑΤΟ µε τον εαυτό τους ως ασπίδα προστασίας τους. Εναντιώνεται στην ενέργεια αυτή µε εκβιασµούς. Τα διαβάζουµε στα ρεπορτάζ. Έτσι είναι τα πράγµατα. Σε πολλές επισκέψεις µου σε
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τελευταίο καιρό µε ρωτούν κατά τη γνώµη µου αν διαπραγµατεύεται ή όχι. Και η απάντησή µου είναι ότι ναι, µεν διαπραγµατεύεται, αλλά είναι και τόσο
απρόβλεπτος που κανείς δεν µπορεί µε βεβαιότητα να πει το τι
ακριβώς συµβαίνει. Πρώτο µέτωπο.
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Δεύτερο µέτωπο που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα
µας. Για τρίτη φορά αποφασίζει να προτείνει στο Συµβούλιο
Ασφαλείας της Τουρκίας και αυτό αποδέχεται, εισβολή στη
Συρία. Τρίτη εισβολή. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν έχω χρόνο.
Ωστόσο επισηµαίνω τρίτη εισβολή. Στη δεύτερη όµως ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών τον περασµένο Οκτώβριο, τον
είχε ρητά αποδοκιµάσει και είχε πει ότι η πράξη αυτή στρέφεται
εναντίον του. Όταν επαναλαµβάνει την ενέργεια αυτή, την προαναγγέλλει και µάλιστα στην Τουρκία µε πάρα πολύ πολιτικό θόρυβο, στρέφεται πριν από λίγες µέρες -την προηγούµενη
Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος- στρέφεται ευθέως εναντίον των
Ηνωµένων Πολιτειών. Δεύτερο µέτωπο.
Τρίτο µέτωπο. Στρέφεται εναντίον της παγκόσµιας κληρονοµιάς µε τα όσα γίνονται στην Αγία Σοφία. Εγώ δεν το βλέπω από
εθνικιστική πλευρά. Το βλέπω σαν ένας πολίτης που αντιλαµβάνεται ότι ένα µνηµείο της παγκόσµιας κληρονοµιάς το κακοµεταχειρίζεται και εν προκειµένω, µε απολύτως κιτς εκδηλώσεις, οι
οποίες σχετίζονται µε την ιστορία της Οθωµανικής Τουρκίας.
Τρίτο µέτρο. Εδώ παρεµβαίνει η UNESCO, εδώ παρεµβαίνει ο
πλανήτης.
Τέταρτο µέτωπο. Αυτό αφορά εµάς. Αυτό αφορά όµως εµάς
σε σχέση µε τα όσα είχαν συµβεί στις Ηνωµένες Πολιτείες µε την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος πριν από λίγες ηµέρες και τη θυµωµένη στάση, µια ζηλόφθονη στάση εκ µέρους
του Τούρκου Προέδρου και των επιτελών του.
Τέσσερις συγκεκριµένες ενέργειες που ανοίγουν διεθνή µέτωπα µέσα σε λίγες µέρες. Αυτό πρέπει να το υπογραµµίζουµε.
Τέσσερα στα τέσσερα σε µια βδοµάδα. Ίσως ζήλεψε την ΕΦΕΣ,
ίσως ζήλεψε τον Λάρκιν και τον Μίσιτς και τους µιµείται. Πάντως
πέρα από το χιούµορ, αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταθµιστούν
εν όψει και της -σε λίγες µέρες- συνόδου των Υπουργών Εσωτερικών όπου στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Βορειοατλαντικής
Συµµαχίας θα αποφασιστεί σε πρώτο επίπεδο η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπό την έννοια ότι στις 26
Ιουνίου στη Μαδρίτη πρέπει να πάρει το καθεστώς και η µία και
η άλλη χώρα του προσκεκληµένου που ανοίγουν τις διαδικασίες
για την επικύρωση της ένταξής τους από τα τριάντα εθνικά Κοινοβούλια. Τέσσερα µέτωπα, το παγκόσµιο στερέωµα στο lock on
του Ερντογάν µέσα σε λίγες µέρες.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω µια αναφορά στο σχέδιο νόµου. Το
είδαµε θετικά. Άκουσα το πρωί και τον εισηγητή µας, τον κ. Καµίνη. Θέλω µε βάση αυτά που είπε να κάνω µια ερώτηση στον
παριστάµενο Υφυπουργό. Άκουσα και τον Υπουργό να µιλάει σε
χρόνο ενεστώτα, όχι διαρκείας και να λέει ότι µε το σχέδιο νόµου
δίνει ένα τέλος. Δεν το δίνει για τις επόµενες περιόδους. Το δίνει
σήµερα µε την ψήφιση του νόµου. Ποιο τέλος; Στην ετεροαπασχόληση χιλιάδων αστυνοµικών που αντί να ασκούν τα καθήκοντά τους που είναι η ασφάλεια του πολίτη, ασχολούνται µε τις
επιδόσεις εγγράφων κ.λπ.. Σωστό.
Ωστόσο έχουµε υπ’ όψιν µας πόσα πράγµατα δήθεν έγιναν και
γι’ αυτά υπήρξε ενεστώς χρόνος, ενώ γίνονται εδώ και τρία χρόνια. Η ασφάλεια στα πανεπιστήµια, στα τέσσερα, πέντε µεγάλα
πανεπιστήµια, γίνεται. Από το 2019 µέχρι σήµερα, γίνεται. Πρώτον. Οι εναλλακτικές µορφές άσκησης ποινής, της ποινής φυλακίσεως. Και αυτή γίνεται. Τρεις µορφές είπε ο κ. Καµίνης το πρωί
οι οποίες παραµένουν κατ’ ουσίαν ανενεργές, παρότι ο νόµος τις
προβλέπει. Έτσι θα δοθεί λύση και στο προκείµενο; Υπάρχει χρονοδιάγραµµα; Άλλο ψηφίζεται ο νόµος και δηµαγωγούµε διά του
νόµου, άλλο εφαρµόζεται ο νόµος. Είναι διαφορετικά πράγµατα.
Η νοµοθέτηση δεν λύνει προβλήµατα. Δίνει τη νοµική βάση της
επίλυσης. Και κάτι για το οποίο η Αντιπολίτευση σας λέει «ναι»
είστε υποχρεωµένοι να πείτε το πότε. Εάν δεν πείτε το πότε στα
θέµατα που προανέφερα υπάρχει καχυποψία ότι ο ενεστώς θα
γίνει ενεστώς διαρκείας για να κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ο µη προγραµµατισµός, πάντως, της Κυβέρνησης φαίνεται κα-
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θαρά από τις παρατάσεις που ακούσαµε µε την τροπολογία εκ
µέρους της Υφυπουργού Παιδείας, όπου η µία έχει λήξει στις 31
Μαρτίου και η άλλη σήµερα. Δεν πρόκειται να έχει µέλλον η Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι σε
µεγάλο βαθµό τεχνικής φύσεως, ενώ κατατίθεται σε µία εποχή
όπου υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, πολλές άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες πολύ πιο σηµαντικές, εν πρώτοις, όσον
αφορά στο βασικό αντικείµενο του συγκεκριµένου Υπουργείου,
στην ασφάλεια του πολίτη. Αρκεί εδώ να αναφέρει κάποιος όλα
όσα συνεχίζουν να συµβαίνουν στα πανεπιστήµιά µας, παρά τη
νοµοθεσία που ψήφισε σχετικά πρόσφατα η Κυβέρνηση, γεγονός
που τεκµηριώνει ακόµη µία φορά ότι η Ελλάδα δεν υποφέρει από
την έλλειψη νόµων, αλλά από την αδυναµία εφαρµογής τους, µε
ευθύνη των εκάστοτε ανεπαρκών κυβερνήσεων της.
Σε σχέση δε µε την απαγόρευση των κοµµατικών παρατάξεων
στα πανεπιστήµια, την οποία ενδεχοµένως σχεδιάζει η Κυβέρνηση, αν ποτέ το κάνει, θα ήθελα να πω, πως πρόκειται για µια
ακόµη υποκρισία της, αφού προηγήθηκε η απώλεια της πρώτης
θέσης από τη ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές, ενώ η συγκεκριµένη
οργάνωση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει να υπάρχει και δεν
έχει καταργηθεί.
Κάτι που επίσης, θα έπρεπε να είχε απόλυτη προτεραιότητα
είναι η προστασία του πολίτη, ειδικά, στο κέντρο της Αθήνας,
όπου δεν είναι καν σε θέση να συνεννοηθεί ο Υπουργός µε τον
Δήµαρχο της οικογένειας που νέµεται την εξουσία στην Ελλάδα,
ενώ οι Αθηναίοι συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβα την απίστευτη ανεπάρκεια και των δύο.
Επιγραµµατικά, στο νοµοσχέδιο τώρα, αφού το ανέλυσε ο εισηγητής µας κ. Χήτας, θα ήθελα να πω τα εξής. Η επίδοση εγγράφων ηλεκτρονικά είναι µεν ένα σηµαντικό βήµα, αλλά
υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά στους πολίτες κυρίως, που
δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Εποµένως, θεωρούµε
πως η νοµοθεσία δροµολογείται βιαστικά, χωρίς σχέδιο και
χωρίς προβλέψεις για όλες τις οµάδες των συµπολιτών µας µε
ενδεχόµενο αποτέλεσµα να πλήξει την δικαιοσύνη, αντί να την
ενισχύσει.
Σε σχέση δε µε τις διατάξεις που αφορούν στην κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, αν είναι δυνατόν, µε επιχορηγήσεις των
υπερχρεωµένων ΟΤΑ, τα ποσοστά εισαγοµένων στο Τµήµα
Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων κ.λπ., εκτός
του ότι κάποιες είναι ανούσιες ενώ άλλες φωτογραφικές, δεν επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα, όπως είναι οι δαπάνες για τα
εναέρια µέσα, αλλά και πολλά άλλα.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες διατάξεις δεν διαπιστώσαµε κάτι
που θα µας ωθούσε να αντιµετωπίσουµε θετικά το σχέδιο νόµου,
συνολικά, γεγονός που είναι ασφαλώς, αρνητικό για την Κυβέρνηση, όπως άλλωστε σχεδόν όλες οι άλλες πρωτοβουλίες και
ενέργειές της, δυστυχώς για την χώρα µας.
Απόλυτη νοµοθετική προτεραιότητα, πάντως, για εµάς είναι η
ίδρυση ενός συνταγµατικού δικαστηρίου το οποίο θα εξετάζει
τους νόµους, προτού κατατεθούν, µεταξύ άλλων επειδή ψηφίζονται δυστυχώς και συνεχώς από τη Βουλή πλήθος αντισυνταγµατικές διατάξεις τις οποίες καταγγέλλουµε µεν, αλλά
απορρίπτονται πάντοτε από την κοµµατική πλειοψηφία της Νέας
Δηµοκρατίας.
Είναι ντροπή, άλλωστε, να είµαστε µια από τις ελάχιστες
χώρες στον πλανήτη που δεν έχει συνταγµατικό δικαστήριο, όταν
διαθέτουν ακόµη και τα Σκόπια ή η Τουρκία παρά το αυταρχικό
της καθεστώς. Παρεµπιπτόντως, από την πλευρά της αµυντικής
µας πολιτικής η δική µας προτεραιότητα είναι η σύσταση ενός
συµβουλίου ασφαλείας, ενώ είναι απαράδεκτο να µη συγκαλείται
Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών όταν υπάρχουν σοβαρά εθνικά
θέµατα.
Από την πλευρά δε της οικονοµίας η προτεραιότητά µας είναι
ένας σωστός κρατικός ισολογισµός -το λέµε από την πρώτη
µέρα που ήρθαµε στη Βουλή- έτσι ώστε να γνωρίζουµε την περιουσία που διαθέτουµε, εκτός από το τι χρωστάµε ως έθνος.
Εκτός αυτού, πρέπει να ανακληθεί άµεσα η µεταφορά ολόκληρης της δηµόσιας περιουσίας µας στο Υπερταµείο που ελέγχεται
από τους ξένους, σύµφωνα άλλωστε και µε το Σ.τ.Ε., χωρίς καν
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εκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που έχουµε µεταφέρει στο συγκεκριµένο Υπερταµείο.
Από την πλευρά του δηµογραφικού προτεραιότητά µας είναι
αρχικά, η δηµιουργία οικονοµικών συνθηκών οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι δεν θα εγκαταλείψουν άλλοι νέοι µας την Ελλάδα
για να επιβιώσουν, ούτε άλλες επιχειρήσεις ακόµη και στα κάποτε πολύ πιο φτωχά από εµάς κράτη των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, προτεραιότητά µας είναι η επιστροφή των εξακοσίων
πενήντα χιλιάδων Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κοστίζοντάς µας ετήσια πάνω από 32,5 δισεκατοµµύρια ΑΕΠ, σχεδόν, 10
δισεκατοµµύρια ετήσια έσοδα του δηµοσίου και µια τεράστια
απώλεια ασφαλιστικών εισφορών από την οποία θα κινδυνεύσει
το ασφαλιστικό µας σύστηµα, επίσης, των χιλιάδων ελληνικών
εταιρειών που πλουτίζουν πλέον τις άλλες χώρες στις οποίες
έχουν εγκατασταθεί.
Μια ακόµη προτεραιότητά µας είναι η ενεργητική διεκδίκηση
των πολεµικών επανορθώσεων και των χρηµάτων που µας έκλεψαν, κυριολεκτικά, οι Γερµανοί. Στην πρόσφατη επίσκεψη µιας
βαυαρικής αντιπροσωπείας εδώ στη Βουλή ήµασταν οι µόνοι που
καταγγείλαµε τα µνηµόνια που µας επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Μέρκελ-Σόιµπλε.
Όπως τους είπαµε, είναι απαράδεκτο να µην έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα αυτά που δόθηκαν στη Γερµανία το 1953, παρά
το ότι εµείς ασφαλώς δεν αιµατοκύλησαµε, δύο φορές µάλιστα
όπως οι Γερµανοί, την Ευρώπη, η διαγραφή, δηλαδή, άνω του
50% των χρεών της Γερµανίας και η πληρωµή των υπολοίπων µε
ρήτρα εξαγωγών. Αντίθετα, για τα µόλις 51,3 δισεκατοµµύρια
χρέη που µειώθηκαν µε το PSI στη χώρα µας, πολύ λιγότερα εάν
αφαιρεθούν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και οι εγχώριες απώλειες, µάς επιβλήθηκε το Αγγλικό Δίκαιο, ενώ υποθηκεύτηκε ολόκληρη η δηµόσια περιουσία µας για ενενήντα εννέα
χρόνια µε την υποχρέωση να την ξεπουλήσουµε, γι’ αυτό το PSI
για το οποίο ο κ. Βενιζέλος θυµάµαι πολύ καλά ότι έλεγε, ότι το
2020 το χρέος µας θα είχε µειωθεί στο 120% του ΑΕΠ, ενώ σήµερα είναι πάνω από 200%.
Επιπλέον, τους αναφέραµε ότι η Γερµανία µας οφείλει πάνω
από 300 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα και µε δικούς τους οικονοµολόγους, κάτι που δυστυχώς, δεν τόλµησε η Νέα Δηµοκρατία, όπως είναι ασφαλώς υποχρεωµένη. Δεν είπε απολύτως
τίποτε.
Αλήθεια, κύριοι Βουλευτές, εάν δεν διεκδικήσουµε αυτά που
µας οφείλει η Γερµανία, εάν πετάξουµε από το παράθυρο τα λιγνιτικά µας αποθέµατα αξίας περίπου 300 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, εάν δεν εκµεταλλευτούµε τα ενεργειακά µας αποθέµατα
που µόνο στην περιοχή νότια της Κρήτης υπολογίστηκαν από την
Deutsche Bank στα 437 δισεκατοµµύρια ευρώ, καθώς επίσης εάν
ξεπουλήσουµε τα δηµόσια περιουσιακά µας στοιχεία αξίας περίπου 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε έκθεση του ΔΝΤ
από το 2010, έναντι µόλις 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή,
ξεπουλάµε 300 δισεκατοµµύρια µόλις για 11 δισεκατοµµύρια,
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, πώς είναι δυνατόν να τα καταφέρουµε;
Συνεχίζοντας, η Ελλάδα µε κριτήριο τα παραπάνω, εκτός από
τον φυσικό πλούτο και την πολιτιστική της κληρονοµιά, είναι µια
πάµπλουτη χώρα, που µπορεί να προσφέρει υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια και φυσικά ευηµερία στους πολίτες της, όχι όµως όταν
οι εκάστοτε κυβερνήσεις κακοδιαχειρίζονται την οικονοµία, είναι
εθελόδουλες, ξεπουλούν τα πάντα, δεν διεκδικούν τίποτα και δεν
παράγουν πλούτο, αλλά µόνο ζηµίες και χρέη, ούτε βέβαια όταν
επιτρέπουν στην εγχώρια και ξένη ολιγαρχία, καθώς επίσης στα
διάφορα καρτέλ να αποµυζούν αχόρταγα τους πολίτες, όπως
συµβαίνει σήµερα µε το Χρηµατιστήριο Ενέργειας -του κ. Χατζηδάκη, ποιανού άλλου;- µε το οποίο κυριολεκτικά, αισχροκερδεί
το καρτέλ των τεσσάρων, ούτε εάν δεν επιδιώξουµε την ενεργειακή µας αυτάρκεια όπως σίγουρα µπορούµε, ούτε αν δεν λειτουργήσουµε έτσι ώστε η προβλεπόµενη για τα τέλη του 2022
παγκόσµια επισιτιστική κρίση να λειτουργήσει ως ευκαιρία για τη
χώρα µας αντί ως πρόβληµα. Μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία, επειδή µπορούµε να πετύχουµε θαύµατα στον πρωτογενή
τοµέα όπου ως χώρα διαθέτουµε πολύ µεγάλα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα.
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Πρέπει κάποια στιγµή να το καταλάβουµε. Όχι όµως όταν η
Κυβέρνηση σπαταλάει 43 δισεκατοµµύρια ευρώ, όχι για την πανδηµία, αλλά για τα αχρείαστα lockdowns, δίνοντας µόλις 183
εκατοµµύρια ευρώ στον πρωτογενή τοµέα. Δηλαδή 43 δισεκατοµµύρια για την πανδηµία και 180 για τα lockdowns, ενώ µόλις
183 εκατοµµύρια ευρώ στον πρωτογενή τοµέα.
Μπορούµε, λοιπόν, να τα καταφέρουµε µε την σωστή διακυβέρνηση κάτι που έχουν τεκµηριώσει παραδείγµατα άλλων
χωρών όπως της Σιγκαπούρης, η οποία µετατράπηκε από ψαροχώρι σε Ελβετία της Ασίας µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σήµερα στα
58.000 δολάρια, ενώ της Ελλάδας έχει καταρρεύσει στα 17.500
δολάρια, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά µαζί µε όλους
τους άλλους πίνακες που τεκµηριώνουν αυτά που λέµε.
Η συγκεκριµένη χώρα είχε ΑΕΠ το 2008 193 δισεκατοµµύρια
δολάρια, ενώ η Ελλάδα είχε τότε 354 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Σήµερα η Σιγκαπούρη έχει 400 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ το
δικό µας ΑΕΠ είναι κάτω από τα 200 δισεκατοµµύρια.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι το Ισραήλ, όπου το ΑΕΠ του από
216 δισεκατοµµύρια το 2008, τότε που εµείς είχαµε 354, έχει
υπερβεί τα 400 δισεκατοµµύρια, όταν εµείς είµαστε κάτω από τα
200. Ενώ ένα τρίτο παράδειγµα είναι η Ιρλανδία µέλος του ευρώ
και µε µνηµόνιο, όπως η Ελλάδα, µε ένα βέβαια µόνο, όπου από
ΑΕΠ 274 δισεκατοµµύρια το 2008 πλησιάζει σήµερα τα 400 δισεκατοµµύρια.
Το κοινό της Ελλάδας µε όλες αυτές τις χώρες που αναφέραµε που δεν διαθέτουν καν τον πλούτο µας είναι το ότι είχαν
ΑΕΠ πολύ λιγότερο από εµάς το 2008, ενώ σήµερα σχεδόν το διπλάσιο ή ορισµένες ακόµη περισσότερο. Δεν είναι ντροπή για
την Ελλάδα και ιδίως για τις κυβερνήσεις της; Δεν είναι ντροπή
για ένα κράτος που κατέχει την πρώτη θέση παγκοσµίως στη
ναυτιλία εκτός όλων των άλλων πλεονεκτηµάτων του; Δεν είναι
ντροπή να είµαστε η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα των Ελλήνων από το
2007; Σήµερα, το κατά κεφαλήν εισόδηµα των Ελλήνων είναι
ακόµη χαµηλότερο από αυτό που ήταν το 2007.
Από την άλλη πλευρά πώς είναι δυνατόν να θριαµβολογεί η
Κυβέρνηση όταν το δηµόσιο χρέος µας αυξήθηκε ξανά στα 394
δισεκατοµµύρια ευρώ στις 31-3-2022, ενώ η µεσοσταθµική του
διάρκεια µειώνεται συνεχώς από το 2019, όπως θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά; Συνεχώς µειώνεται η µεσοσταθµική του διάρκεια,
επειδή ακριβώς δανειζόµαστε όλο και περισσότερο.
Όταν το κόκκινο ιδιωτικό χρέος πλησιάζει τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ από µόλις 20 δισεκατοµµύρια πριν την κρίση του
2010, ενώ το εξωτερικό δηµόσιο και ιδιωτικό, εν προκειµένω, έχει
υπερβεί τα 560 εκατοµµύρια ευρώ νοµίζει η Κυβέρνηση πως µε
τις θριαµβολογίες της απευθύνεται σε ανόητους, σε αυτούς που
δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Με φόρους, µε το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και µε τους πλειστηριασµούς της ιδιωτικής
δεν θα πληρωθούν όλα αυτά; Γιατί η Κυβέρνηση δεν λέει στους
πολίτες πως δροµολογεί την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της χώρας µε την πολιτική της υποτέλειας, των υποκλίσεων
και της διεθνούς ζητιανιάς που έχει επιλέξει;
Επιστρέφοντας στο παράδειγµα της Ιρλανδίας ο αριθµός των
εργαζοµένων της µε πλήρη απασχόληση ξεπέρασε κατά πολύ
τον αριθµό του 2008, ενώ ο µέσος µισθός στην χώρα είναι 864
ευρώ την εβδοµάδα -τονίζουµε την εβδοµάδα 864 ευρώ- όχι τον
µήνα, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Εύλογα φυσικά
αφού είναι συνάρτηση του αυξηµένου ΑΕΠ της, ενώ η ανταγωνιστικότητα των εργαζοµένων της είναι στο 218% έναντι 69% των
Ελλήνων που ξανά και εδώ είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης.
Η αιτία, βέβαια, δεν είναι η καλύτερη ποιότητα εργασίας ή και
η εργατικότητα των Ιρλανδών, αλλά οι επενδύσεις µέσω των
οποίων αυξάνονται η ανταγωνιστικότητα και οι µισθοί. Αντίθετα
ο αριθµός των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα έχει επίσης καταρρεύσει και παραµένει χαµηλότερος από
το 2008, ακολουθώντας την πτώση του ΑΕΠ παρά τις ανοησίες
της Κυβέρνησης περί µείωσης της ανεργίας και ούτω καθεξής.
Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγµατα.
Εκτός αυτού οι θέσεις εργασίας στην χώρα µας είναι χαµηλής
ποιότητας στις υπηρεσίες αντί υψηλής ποιότητας και µισθών
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στην παραγωγή µε το µέσο µισθό τον µήνα στην Ελλάδα σχεδόν,
όσο της εβδοµάδας στην Ιρλανδία. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε
όλα τα άλλα µεγέθη όταν συγκρίνει κανείς την Ιρλανδία, µία
χώρα του ευρώ και µια χώρα που είχε µνηµόνια µε την Ελλάδα,
µε την Ιρλανδία να έχει πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όταν η Ελλάδα έντονα ελλειµµατικά µε το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Ιρλανδίας µόλις
στο µείον 0,1% το 2021 όταν το δικό µας είναι στο µείον 7,4%.
Πώς να µην αυξηθούν έτσι τα χρέη; Πώς να µην αυξηθούν έτσι
τα δάνεια;
Κλείνοντας, ο κρίσιµος παράγοντας που έχει καθορίσει την θετική πορεία της Ιρλανδίας, καθώς επίσης την αρνητική δική µας
δεν είναι άλλος από τον ρυθµό ανάπτυξης λόγω του οποίου το
ιρλανδικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 152 δισεκατοµµύρια από το 2008
έως το 2020, ενώ το ελληνικό µειώθηκε κατά 165 δισεκατοµµύρια.
Στο πλαίσιο αυτό εάν το ελληνικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 152
δισεκατοµµύρια, όπως της Ιρλανδίας, θα ήταν σήµερα στα 506
δισεκατοµµύρια. Οπότε, για παράδειγµα, το δηµόσιο χρέος µας
θα ήταν στο 78% του ΑΕΠ παρά το ύψος του, οι αµοιβές των εργαζοµένων κατά πολύ υψηλότερες, τα έσοδα του δηµοσίου µεγαλύτερα, µε µικρότερους φορολογικούς συντελεστές, όπως
συµβαίνει στην Ιρλανδία και ούτω καθεξής.
Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι πλουσιότερη από την Ιρλανδία
από πολλές διαφορετικές πλευρές µε µεγαλύτερα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα σε πολλούς κλάδους θα µπορούσε ασφαλώς να
τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Ενώ υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν λύσεις, τις οποίες έχουµε περιγράψει πολλές φορές,
ενώ αναφέρονται στο πρόγραµµά µας των πεντακοσίων σελίδων,
το πρόγραµµα της Ελληνικής Λύσης.
Αυτό που δεν διαθέτει η Ελλάδα είναι µία υπερήφανη εγχώρια
ελίτ, η οποία να ενδιαφέρεται πραγµατικά για την ευηµερία της
πατρίδας της χωρίς να αποµυζεί τους πολίτες, τουλάχιστον, όχι
σε αυτόν το βαθµό. Κυρίως, όµως, η Ελλάδα έχει ανάγκη από
µία ικανή και πατριωτική κυβέρνηση, έντιµη επίσης, που να µπορεί να διαχειρίζεται σωστά την οικονοµία.
Θα κλείσουµε µε τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή
της EUROSTAT που εκτοξεύτηκε, κυριολεκτικά, στο 10,7% τον
Μάιο, γεγονός που σηµαίνει πως ο εγχώριος πληθωρισµός ή δείκτης τιµών καταναλωτή θα πλησιάσει στο 12% τον συγκεκριµένο
µήνα, τον Μάιο. Το γεγονός αυτό είναι καταστροφικό για τους
πολίτες, επίσης και για τους καταθέτες που θα χάσουν τεράστια
ποσά, πολύ περισσότερα από τη δήµευση που φοβόντουσαν κάποτε, πολύ περισσότερα από αυτά που φοβόντουσαν στο παρελθόν.
Όσον αφορά την ενεργειακή στήριξη, που περιµένουµε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµειώνοντας πως το ρωσικό πετρέλαιο
κοστίζει 93 δολάρια, ενώ το Brent το αµερικάνικο 123 δολάρια,
αρκούν τα λόγια της Προέδρου της Κοµισιόν για να καταλάβουµε
την περίεργη λογική της, όπως είπε συγκεκριµένα: «Για να σώσουµε την Ευρώπη από τον Πούτιν θα πρέπει να συνεχίσουµε να
αγοράζουµε ρωσικό πετρέλαιο, επειδή, αν δεν το κάνουµε, ο
Πούτιν θα το πουλήσει αλλού και θα κερδίσει περισσότερα από
τις υψηλότερες τιµές. Οπότε είναι καλύτερα να αγοράζουµε ρωσικό πετρέλαιο και να µην του αφήσουµε τα κέρδη». Αυτά είπε η
κ. Φον Ντερ Λάιεν, η Πρόεδρος της Κοµισιόν. Αν είναι δυνατόν,
µε τέτοια λογική, αλήθεια, τι µπορεί να περιµένει κανείς από την
Ευρωπαϊκή Ένωση; Απολύτως τίποτα. Δυστυχώς, είµαστε µόνοι
µας και πρέπει να το καταλάβουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Παπαδηµητρίου εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική
όπως άλλωστε και στην ίδια τη ζωή το αυτονόητο δεν είναι πάντα
δεδοµένο. Αντιθέτως τις περισσότερες φορές τα απλά και αυτονόητα είναι και τα πιο δύσκολα να γίνουν πράξη.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και τρία χρόνια
µε συνέπεια, πρόγραµµα, µεθοδικότητα και χωρίς τυµπανοκρουσίες κάνει πράξη µια σειρά από αυτονόητες µεταρρυθµίσεις που
αποτελούν αίτηµα της ίδιας της κοινωνίας, µεταρρυθµίσεις που
αναµορφώσουν και εξελίσσουν τη χώρα και την καθηµερινότητα
των πολιτών. Το ίδιο πράττει και σήµερα υλοποιώντας την αυτονόητη απαίτηση όλων να µην αναλώνεται η Ελληνική Αστυνοµία
σε µια σειρά από γραφειοκρατικά πάρεργα, αλλά να είναι αποκλειστικά προσηλωµένη στην πραγµατική αποστολή και στον
σπουδαίο ρόλο της που δεν είναι άλλος από την προάσπιση της
δηµόσιας ασφάλειας, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Είναι ένα πάγιο αίτηµα πρώτα απ’ όλα των
ίδιων των αστυνοµικών που έπρεπε να περάσουν, όµως, δεκαετίες για να γίνει πράξη, αλλά και ένα αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας που θέλει τους αστυνοµικούς είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο στην υπηρεσία του πολίτη, στη µάχη για την
πρόληψη και την καταστολή του εγκλήµατος.
Σε αυτό ακριβώς συµβάλλει το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο µε σειρά διατάξεων απαλλάσσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας από
απαρχαιωµένες διαδικασίες, που καµία σχέση δεν έχουν µε τα
πραγµατικά του καθήκοντα.
Ειδικότερα, η πρώτη µεταρρύθµιση είναι ότι αποδεσµεύονται
οι αστυνοµικοί από την επικύρωση των εγγράφων και του γνησίου της υπογραφής και οι πολίτες πλέον θα µπορούν να το κάνουν εύκολα και γρήγορα µέσω του gov.gr και µέσω των ΚΕΠ.
Επίσης, ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες επίδοσης των εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης. Η επίδοση των δικογράφων, των κλητηρίων θεσπισµάτων και κάθε άλλου εγγράφου της
προδικασίας ή της διαδικασίας στο ακροατήριο θα γίνεται γρήγορα, άµεσα, ψηφιακά, µέσω της ενιαίας πύλης ή µέσω e-mail
και όχι µε τον παρωχηµένο τρόπο της επίδοσης από αστυνοµικούς.
Τα οφέλη αυτών των ρυθµίσεων πολλαπλά. Πρώτα απ’ όλα,
αποδεσµεύεται σηµαντικός αριθµός αστυνοµικών που απασχολούνται αποκλειστικά µε επιδόσεις και πληροφόρησης δικαστικών εγγράφων. Χίλιοι πεντακόσιοι περίπου αστυνοµικοί
αναµένεται να επιστρέψουν στη µάχη κατά του εγκλήµατος.
Επίσης, επιτυγχάνεται σηµαντικότατη εξοικονόµηση πόρων και
δαπανών τόσο από τα έξοδα µετακίνησης των αστυνοµικών όσο
και από τα υλικά και από το χαρτί ακόµη. Προσωπικά έχοντας και
εµπειρία αρκετών χρόνων στο χώρο των δικαστηρίων µπορώ να
σας διαβεβαιώσω ότι κατασπαταλούνται τόνοι χαρτιού για τις πολυάριθµες επιδόσεις, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Μειώνουµε λοιπόν το
περιβαλλοντικό αποτύπωµα περιορίζοντας τη χρήση χαρτιού και
προωθούµε ακόµα περισσότερο την ηλεκτρονική δικαιοσύνη
συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονοµής
της.
Και δεν θα συµφωνήσω µε συναδέλφους της Αντιπολίτευσης
που αποδέχονται την ηλεκτρονική επίδοση υπό την προϋπόθεση
της επιβεβαίωσης ανάγνωσης. Πρώτα απ’ όλα, όπως µας ενηµέρωσαν και οι ίδιοι οι φορείς κατά την ακρόασή τους, το 70% των
επιδόσεων έως σήµερα γίνεται µε θυροκόλληση, άρα διαδικασία
άκρως επισφαλής, ιδίως δε για τον κατηγορούµενο.
Και πέραν αυτού, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει πάντα και η δικονοµική δυνατότητα άσκησης ένδικου βοηθήµατος στην περίπτωση που έχει εκχωρήσει µη νόµιµη επίδοση και κυρίως ο
κατηγορούµενος µπορεί να προσβάλει το κλητήριο θέσπισµα, σε
περίπτωση που δεν έχει εκχωρήσει νόµιµη επίδοση αυτού.
Όλα τα παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, κινούνται στη
σφαίρα του αυτονόητου και στο ίδιο πλαίσιο θα ήθελα και εγώ
να αναφερθώ στο θέµα το οποίο έγινε αντικείµενο εκτεταµένης
συζήτησης στις συνεδριάσεις της επιτροπής µας, αλλά και σήµερα. Για να γίνω πιο συγκεκριµένη, το να συζητάµε µε αφορµή
τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο εν έτει
2022 και µε όσα συµβαίνουν γύρω µας στον πλανήτη για το αν
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θα πρέπει να κτιστεί ή όχι η βιβλιοθήκη ενός πανεπιστηµίου όχι
µόνο εκφεύγει από κάθε ερµηνεία του αυτονόητου, αλλά αντιδιαστέλλεται ευθέως και µε την κοινή λογική.
Σε όλο τον κόσµο θα λάµβαναν χώρα διαµαρτυρίες στην περίπτωση που δεν κτίζονται σχολεία και βιβλιοθήκες και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο:
καταστροφές, φθορές δηµόσιας περιουσίας, διαµαρτυρίες, αντιδράσεις από µειοψηφίες που είχαν καταλάβει για τριάντα τέσσερα χρόνια έναν δηµόσιο χώρο, µία δηµόσια βιβλιοθήκη, την
οποία στερήθηκαν οι φοιτητές και πλήρωναν οι Έλληνες πολίτες.
Και οφείλει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είστε
µε τους φοιτητές και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας που θέλουν να γίνει η βιβλιοθήκη ή µε τους µπαχαλάκηδες και τις βαριοπούλες; Είστε υπέρ της ασφάλειας και της
τήρησης της νοµιµότητας εντός των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ή
όχι;
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα από το
Βήµα της Βουλής να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες
της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι ακούραστα και µε αυταπάρνηση εργάζονται καθηµερινά, για να είµαστε όλοι εµείς ασφαλείς, για την προστασία των συνόρων µας στον Έβρο, για τη
σηµαντική συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, για
τον καθηµερινό τους αγώνα κατά του εγκλήµατος.
Ευχαριστώ φυσικά και από καρδιάς και τους αστυνοµικούς της
ιδιαίτερης πατρίδας µου, της Πιερίας. Χάρη στην ευσυνειδησία
και στον απαράµιλλο επαγγελµατισµό τους, τα ποσοστά εγκληµατικότητας στην ευρύτερη περιοχή παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, παρ’ όλο που κατά τους θερινούς µήνες επιβαρύνονται
πολύ περισσότερο φόρτο εργασίας λόγω των τουριστικών ροών.
Και φυσικά να τους συγχαρώ και για το ανθρώπινο, το κοινωνικό πρόσωπό τους µε πλήθος δράσεων. Εθελοντικές αιµοδοσίες, ποδοσφαιρικοί αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς,
ενηµερωτικές ηµερίδες για την οδική ασφάλεια είναι ενδεικτικά
κάποιες από αυτές οι οποίες έχουν δοµήσει σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία της Πιερίας.
Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για το σηµερινό νοµοσχέδιο
που συνάδει απόλυτα µε το σύγχρονο ρόλο και την αποστολή
της Αστυνοµίας, µία πρωτοβουλία-έκφραση της απλής λογικής,
γιατί -σύµφωνα και µε τον Μπρεχτ- «είναι το απλό που είναι δύσκολο να γίνει».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ξανθόπουλος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εφόσον η κυρία συνάδελφος έκλεισε µε Μπρεχτ, θα ανοίξω
µε Πιραντέλλο. «Έτσι είναι, αν έτσι νοµίζετε», κυρία συνάδελφε.
Συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που ουσιαστικά αναφέρεται σε δύο κεφάλαια: στη διαδικασία µε την οποία η Αστυνοµία
εµπλέκεται στις ποινικές δικογραφίες και βεβαίως σε ορισµένες
διατάξεις του σωφρονιστικού συστήµατος. Και είναι εντυπωσιακό όσες ώρες είµαι εδώ που ακούω τους συναδέλφους της
Πλειοψηφίας να αναφέρονται µονοµερώς στο πρώτο τµήµα των
αστυνοµικών διατάξεων, θαρρείς και το νοµοθέτηµα δεν έχει και
την άλλη κατηγορία διατάξεων που έχουν σχέση µε το Σωφρονιστικό Κώδικα.
Καταρχάς να πω για το Σωφρονιστικό Κώδικα και τις δηλώσεις
του κυρίου Υπουργού ότι εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαµε ολοκληρώσει
ένα σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα, το οποίο το είχαµε θέσει και
σε διαβούλευση.
Η Νέα Δηµοκρατία µε δική της απόφαση έκανε καινούργια επιτροπή, µε πρόεδρο την περιώνυµη κ. Νικολάου, την τέως Γενική
Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, µέλος της επιτροπής,
κουµπάρο και συνεργάτη της, και πλην της κ. Αρχιµανδρίτου κανένας ειδικός είτε στην Εγκληµατολογία είτε στη Σωφρονιστική
δεν συµµετείχε σε αυτή την επιτροπή.
Ελπίζουµε, κύριε Υπουργέ, αυτό που θα φέρετε να µην είναι
το πόρισµα της συγκεκριµένης επιτροπής.
Δεύτερον, µιλήσατε για το ένδικο µέσο των κρατουµένων. Το
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είχαµε παραδώσει εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πρόταση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και βεβαίως το υποδεχόµαστε θετικά να το δούµε, για να τελειώσει αυτή η εκκρεµότητα.
Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, όντως στην Εθνική
Αντιπροσωπεία δεν πρέπει να κουβεντιάζουµε περί όνου σκιάς
και είναι µία εκσυγχρονιστική επιλογή στην οποία συµµετέχουµε
και στηρίζουµε.
Όµως, θα πρέπει να δείτε τι λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, η οποία έχει πολύ σοβαρές υποδείξεις σχεδόν για κάθε
ένα από τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 1, για παράδειγµα, λέει ότι θα ήταν σκόπιµο να εξασφαλίζεται, εκτός αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος ταχυδροµείου, και τηλεφωνική επικοινωνία. Έχετε να µας πείτε κάτι γι’
αυτό;
Στο άρθρο 3 -διαβάζω µόνο τις καταληκτικές φράσεις του πορίσµατος, για να µην καταχρώµαι του χρόνου- θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο οι επιδόσεις στον κατηγορούµενο που κατοικεί
στην αλλοδαπή να γίνονται και στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που έχει δηλώσει.
Η γνωστοποίηση, στην περίπτωση του άρθρου 11, θα πρέπει
να γίνεται στον ίδιο το διάδικο µε µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Στο άρθρο 12, η ειδοποίηση των διαδίκων θα ήταν σκόπιµο να
γίνεται και τηλεφωνικά, προκειµένου να µπορούν να ασκήσουν
αποτελεσµατικά το δικαίωµα ακρόασης.
Τι από όλα αυτά έχετε εντάξει στο νοµοσχέδιο, για το οποίο
συζητάµε σήµερα και στο οποίο έστω µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγµής οφείλετε να το κάνετε αυτό για την
πλήρη λειτουργικότητα των διατάξεων και βεβαίως γιατί αντιλαµβάνεστε ότι αυτές τις υποδείξεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής πρέπει να τις υιοθετούµε;
Αναφέρθηκα στις ηλεκτρονικές επιδόσεις. Για το άρθρο 30 θα
σας πω όταν θα µπω στο κοµµάτι των σωφρονιστικών διατάξεων.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούω από το πρωί για τη φροντίδα, για την έννοια, για την αγωνία που επιδεικνύουµε για τους
αστυνοµικούς υπαλλήλους και το πόσο φόρτο τους τους αποµακρύνουµε για να µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί στα καθήκοντά τους, επισηµαίνω, κύριε Υπουργέ, κάτι που σας είχα
αναδείξει και στην επίσκεψή µου στο Υπουργείο. Πρώτον, ότι τα
υπηρεσιακά αυτοκίνητα της αστυνοµίας είναι από το 2004, απόρροια των Ολυµπιακών Αγώνων, ότι έχουν τριακόσιες µε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χιλιόµετρα, µε αποτέλεσµα να µην είναι
ασφαλή. Και κατά δεύτερον, ότι είναι πλέον αντιοικονοµικά, διότι
είναι συνεχώς τα συνεργεία και το κόστος συντήρησής τους είναι
υπερβολικό. Δείτε, λοιπόν, και αυτή την πρακτική πλευρά της καθηµερινότητας των αστυνοµικών, εκτός από τη θεσµική, στην
οποία παρεµβαίνετε σήµερα.
Σε ό,τι αφορά το κοµµάτι που έχει σχέση µε τη σωφρονιστική
πολιτική, στο άρθρο 29 κάνετε µία δειλή διευκρίνιση ότι ουσιαστικά την αγροτική άδεια θα τη δικαιούνται αυτοί που έχουν καταδικαστεί για πληµµελήµατα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Και
σας έχουµε πει ότι οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά µε τα δύο πέµπτα δικαιούνται αποφυλάκισης και, εποµένως, είναι δώρον άδωρον να ζητήσουν το ευεργετικό µέτρο της έκτισης της ποινής
στις αγροτικές φυλακές. Δεν το ακούτε.
Σήµερα, λοιπόν, που οι αγροτικές φυλακές έχουν πληρότητα
23,8% εσείς περιορίζετε περαιτέρω και τους καταδικασµένους
για ειδική κατηγορία αδικηµάτων, οι οποίοι πλέον στερούνται του
δικαιώµατος να πάνε στις αγροτικές φυλακές.
Ξαναλέµε ότι οι αγροτικές φυλακές είναι µία κατάκτηση του
φιλελεύθερου ποινικού συστήµατος και ουσιαστικά στις αγροτικές φυλακές οι κρατούµενοι περνούν τον χρόνο τους ωφέλιµα
επ’ αγαθώ και της δικής τους κατάστασης, αλλά και γενικότερα
της κοινωνίας.
Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι στις αγροτικές φυλακές προτιµώνται κατάδικοι µε µακρά ποινή, ακριβώς για να µπορέσουν να
ενταχθούν και να παράγουν και για να γίνουν επωφελείς και για
τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο και όχι βεβαίως καταδικασµένοι πολίτες για πληµµελήµατα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 30, έχουµε πάλι µια εικονική πραγµατικότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης. Για το ΣΕΚ, το οποίο
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έµεινε ακέφαλο, ουσιαστικά δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, κάποια
λογοδοσία για το τι έχει κάνει σε όλο αυτό το διάστηµα.
Θα προχωρήσω γρήγορα, για να µην καταχραστώ τον χρόνο
µου.
Στο άρθρο 32, αφού έχετε κάνει ένα Υπερυπουργείο προς
τιµήν της κ. Νικολάου -εννοώ τη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής- σήµερα έρχεστε και µιλάτε υποκριτικά για την
παραµονή του φυλακτικού προσωπικού στα κέντρα κράτησης.
Είχαµε ζητήσει να µας πει ο κύριος Υπουργός πόσοι υπάλληλοι
των φυλακών αποσπάστηκαν ή µετατάχθηκαν, αλλά απάντηση
δεν έχουµε πάρει.
Όσον αφορά το άρθρο 33, πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να
πούµε σε όλους τους τόνους ότι ουσιαστικά έχετε υποστεί µία
ήττα πολιτική και ηθική από την τακτική που ακολουθήσατε τοποθετώντας τους πολιτικούς σας φίλους, τους κοµµατικούς εγκάθετους. Προσέφυγαν οι υπάλληλοι των φυλακών και έχουν
κερδίσει τις δίκες. Είστε αναγκασµένοι να τους επανατοποθετήσετε στις θέσεις από τις οποίες τους εκδιώξατε. Και φτιάχνετε
ένα θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα έρθει αύριο ο κύριος
Υπουργός και θα πει ότι «αντικαθιστώ τους παρόντες µε τους
εξής» και ουσιαστικά θα επαναφέρετε αυτή τη νόθα κατάσταση
στις φυλακές. Δεν θα περάσει. Το καταγγέλλουµε στον ελληνικό
λαό.
Τέλος, µε την τροπολογία της τελευταίας στιγµής του άρθρου
6 επιδιώκετε να τακτοποιήσετε τις πληρωµές της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής -τώρα κ. Νικολάου εκ νέουπρος την εταιρεία G4S, της οποίας διευθύνων σύµβουλος ήταν
ο Διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Κοντολέων, για τη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η τακτοποίηση αφορά το
διάστηµα από 1-1-2022 µέχρι σήµερα.
Η ρύθµιση αυτή επαναλαµβάνεται. Είχε προηγηθεί σε προηγούµενο νόµο, είχε εκδοθεί τον Μάρτιο 2022 υπουργική απόφαση για την καταβολή ποσού 427.000 στην ανάδοχο εταιρεία.
Είχαµε διαφωνήσει και τότε στη Βουλή. Υπάρχουν τα Πρακτικά.
Θα τα καταθέσω στη Βουλή, για να ενισχύσω την επιχειρηµατολογία µου.
Με νέα απόφαση του Απριλίου του 2022 ανατέθηκε εκ νέου,
απευθείας, χωρίς διαγωνισµό, κατά παρέκκλιση του ν.4412 για
τις δηµόσιες συµβάσεις, στην ίδια εταιρεία του κ. Κοντολέοντος,
το έργο της ηλεκτρονικής επιτήρησης µε 60.000 ευρώ και σήµερα έχετε στήσει µια βιοµηχανία και ακριβώς, δεν ακολουθείτε
αυτό που υπέδειξε το Νοµικό Συµβούλιο Κράτους, δηλαδή, να
πάει ο άνθρωπος αυτός να κάνει µια αγωγή και να πληρωθεί.
Σήµερα, λοιπόν, επανέρχεστε στο νόθο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων και ζητάτε να πληρωθεί το ποσό για την G4S,
κατά παράβαση κάθε ηθικής.
Κύριε Υπουργέ, µην συνδυάσετε το όνοµά σας µε αυτή την κατάπτυστη τακτική. Δεν σας αξίζει!
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.
Οικονόµου.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ενός ακόµη
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το
οποίο θα αποτελεί εφεξής τµήµα της εσωτερικής έννοµης τάξης.
Μιας ακόµη επιµελώς συγκροτηµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που έχει ως αντικείµενο τη ρύθµιση σειράς θεµάτων, τα
οποία θα αναβαθµίσουν ποιοτικά το έργο των αστυνοµικών υπηρεσιών και της Γενικής Γραµµατείας Αντιεγκληµατικής Πολιτικής.
Θα αποτελούσε, φυσικά, παράλειψη -αν και για συντοµία του
χρόνου δεν θα αναφερθώ ειδικότερα στα θέµατα της αστυνοµίας, δεδοµένου ότι έχουν αναπτυχθεί λεπτοµερώς- να µην αναφερθώ στις σηµαντικές τοµές που επιφέρουν τα άρθρα που
περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, αναφορικά µε
σειρά διαδικασιών, που αποτελούσαν επί δεκαετίες αντικείµενο
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καθηµερινής ενασχόλησης για χιλιάδες αστυνοµικούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους.
Αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τις νέες τεχνολογίες, προβαίνουµε στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό προς όφελος του πολίτη,
που εφεξής θα µπορεί να απολαµβάνει ευκολότερα, ταχύτερα,
υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιείται
και ένα πάγιο αίτηµα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
για την σταδιακή αποδέσµευσή τους από καθηµερινές διαδικασίες που δεν σχετίζονται µε την κύρια αποστολή τους.
(Στο σηµείο αυτό, την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Θα σταθώ, όµως, στη σηµερινή µου τοποθέτηση ιδιαίτερα στα
ζητήµατα Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, διότι
παρατήρησα ότι αποτέλεσαν το αντικείµενο µιας αναίτιας κριτικής από πλευράς των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα µιας απόπειρας συσκότισης ή παραπληροφόρησης όσων
µας παρακολουθούν περί των πραγµατικών κυβερνητικών προθέσεων στα ζητήµατα αυτά.
Θα είµαι, λοιπόν, σύντοµος και συγκεκριµένος, ξεκινώντας από
το άρθρο 30 για το Σώµα Ελέγχου και Επιθεώρησης των Καταστηµάτων Κράτησης. Οι επισηµάνσεις που διατυπώθηκαν, κατά
την επεξεργασία του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου, αφορούσαν
τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των εργασιών του Σώµατος, όχι το
περιεχόµενο και γενικότερα το πνεύµα του συγκεκριµένου άρθρου. Ζητήθηκε περισσότερη πληροφόρηση και θέλω να τονίσω
ότι ακριβώς αυτό θεραπεύει η συγκεκριµένη διάταξη. Στοχεύει
στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας του έργου του
Σώµατος Ελέγχου και Επιθεώρησης Καταστηµάτων Κράτησης
από την αρµόδια Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής
των Ελλήνων.
Ειδικότερα, προβλέπεται ρητή δέσµευση υποβολής ετήσιας
έκθεσης απολογισµού του έργου του σώµατος, σχετικά µε τη
λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης, αλλά και προτάσεις
που σχετίζονται µε τη βελτίωση και αναβάθµιση της οργάνωσης
και λειτουργίας τους.
Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, ο οποίος εφεξής αναλαµβάνει τη ρητή εκ του νόµου
δέσµευση να τη διαβιβάζει εντός των πρώτων εξήντα ηµερών
κάθε έτους, στην αρµόδια Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής, προς
τον σκοπό ενίσχυσης του ρόλου της κοινοβουλευτικής εποπτείας
της διαφάνειας και συνολικότερα του ελέγχου από τα µέλη
αυτής, σύµφωνα πάντοτε µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του Κανονισµού της Βουλής.
Ακόµη, επέρχονται λειτουργικές βελτιώσεις, αναφορικά µε τον
ρόλο του αναπληρωτή προϊσταµένου του εν λόγω Σώµατος, στο
πλαίσιο µιας συνολικότερης λειτουργικής αναδιάταξης του Σώµατος Ελέγχου και Επιθεώρησης Καταστηµάτων Κράτησης.
Το άρθρο 31, το οποίο οφείλω να υπογραµµίσω ότι δεν έτυχε
κανενός θετικού σχολίου από πλευράς Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, συνιστά ικανοποίηση ενός χρόνιου δίκαιου αιτήµατος
των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης, οι οποίοι εφεξής θα δύνανται να ανανεώνουν, µε δαπάνη της υπηρεσίας όπου υπηρετούν, τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης που διατηρούν και οι
οποίες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσµατική
εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εύρυθµη λειτουργία των
καταστηµάτων κράτησης της χώρας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η σηµερινή Κυβέρνηση στοχεύει να
απαλλάξει όσους υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης, από µία σεβαστή δαπάνη που καλούνταν περιοδικά να πραγµατοποιήσουν και η
οποία ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 180 ευρώ,
κάθε φορά.
Κυρίες και κύριοι, άκουσα ακόµη µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα
σχόλια των Βουλευτών των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, σχετικά µε τη ρύθµιση που προωθεί η Κυβέρνηση για τις µετατάξεις,
αποσπάσεις υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης και ειδικότερα τις αιτιάσεις τους γύρω από µετακινήσεις προς την κεντρική
υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Φοβάµαι ότι το σκεπτικό και ειδικότερες προβλέψεις αυτής της
διάταξης δεν έτυχαν της αναγκαίας προσοχής, παρά το γεγονός
ότι έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χρόνια υποστελέχωση που πα-
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ρατηρείται στις δοµές σωφρονισµού της χώρας µας συνιστά ζήτηµα που απασχολεί ή τουλάχιστον θα έπρεπε να µας απασχολεί
όλους.
Παρά τις εργώδεις προσπάθειες της σηµερινής Κυβέρνησης
για την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση της προκήρυξης 6Κ/2018,
αλλά και τη δηµοσίευση σειράς νέων προκηρύξεων: 4Κ/2021,
9K/2021 για την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, οι επιπτώσεις της χρόνιας υποστελέχωσης των δοµών σωφρονισµού
απαιτούν γενναίες πρωτοβουλίες, εδώ και τώρα.
Έχοντας, λοιπόν, αξιολογήσει σε βάθος τις επιπτώσεις που
συνεπάγεται η απώλεια µέσω µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης προς άλλες υπηρεσίες και γενικότερα φορείς του δηµοσίου, υψώνουµε ανάχωµα µε σκοπό τη
διαφύλαξη της κρίσιµης, πλέον, µάζας υπαλλήλων που παραµένουν και εργάζονται στα καταστήµατα κράτησης της χώρας.
Εφεξής, λοιπόν, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η όποια απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων καταστηµάτων
κράτησης -των περιπτώσεων που προανέφερα- θα απαιτεί τη
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως καθ’
ύλην αρµόδιο να γνωρίζει, πέραν και πάνω απ’ όλους, τον ρόλο
και τις ανάγκες που εξυπηρετεί έκαστος ή εκάστη υπάλληλος
στη δοµή σωφρονισµού στην οποία υπηρετεί.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται ένας µηχανισµός ελέγχου που
θα αξιολογεί τη δυνατότητα ή µη υλοποίηση της κάθε απόσπασης ή µετάταξης, αποτρέποντας τη σταδιακή ή µαζική αποµάκρυνση υπαλλήλων µε πολύτιµη εµπειρία και γνώσεις για τα
καταστήµατα κράτησης και συνολικότερα τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Θα ήθελα τώρα να σταθώ στο σηµείο αυτό στο άρθρο 33 για
την κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση προϊσταµένων σε θέσεις ευθύνης
των καταστηµάτων κράτησης, η οποία συγκέντρωσε την προσοχή αρκετών Βουλευτών των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής: Κατ’ αρχάς η συγκεκριµένη
διάταξη έχει χαρακτήρα µεταβατικό, ο οποίος υπαγορεύεται όχι
από κάποια πολιτική σκοπιµότητα, όπως ορισµένοι ισχυρίζονται,
αλλά αντίθετα από ορισµένα αντικειµενικά δεδοµένα, τα οποία
θα αναπτύξω στη συνέχεια.
Το 2018 η Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο
οργανισµός του οποίου περιλάµβανε ειδικότερες διατάξεις που
αφορούσαν την κεντρική υπηρεσία και τα καταστήµατα κράτησης.
Ωστόσο, µε τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 44912 και 44913 της
9ης Ιουλίου 2018 αποφάσεις του τότε Γενικού Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, τοποθετήθηκαν προϊστάµενοι διευθύνσεων και προϊστάµενοι τµηµάτων στα καταστήµατα κράτησης
της χώρας, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η επιλογή προϊσταµένων,
σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα νοµοθεσία. Και ενώ συνέτρεχαν
όλες οι προϋποθέσεις: Ύπαρξη οργανισµού, καθορισµός θέσεων ευθύνης κλπ., κάτι τέτοιο δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Δεν
υπήρξε, δηλαδή, η επιλογή των προϊσταµένων από τα αρµόδια
υπηρεσιακά συµβούλια.
Το 2020, η Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής υπαγόµενη πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν διέθετε ακόµη νέο οργανισµό, σύµφωνα µε τη νέα δοµή της.
Έχοντας, λοιπόν, συνεργαστεί ήδη επί έναν χρόνο, έχοντας αποκτήσει ιδία γνώση και άρα αξιολογήσει το επίπεδο ικανοτήτων
και συνολικότερα αποτελεσµατικότητάς των, των τοποθετηθέντων προϊσταµένων στα καταστήµατα κράτησης, ήδη από το
2018, η Γενική Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής προέβη
στην έκδοση των µε αριθµό πρωτοκόλλου 3901 και 3902 από 11
Ιουνίου 2020 αποφάσεων, συνέπεια των οποίων ήταν οι επανατοποθετήσεις προϊσταµένων σε αυτά, λόγω εξαιρετικά επειγουσών, τότε, αναγκών, σχετικών µε την οµαλή και εύρυθµη
λειτουργία τους, την ασφάλειά τους και την ασφάλεια προσωπικού και κρατουµένων και µέχρι να γίνουν κρίσεις προϊσταµένων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Επρόκειτο
για αλλαγές σε δεκαεννιά προϊσταµένους - διευθυντές καταστηµάτων κράτησης και στην παραµονή δεκατεσσάρων, ενώ ισάριθµες ήταν και οι αλλαγές προϊσταµένων φύλαξης των δοµών
αυτών.
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Θέλω λοιπόν να πληροφορήσω το Σώµα ότι κατά την παρούσα
χρονική περίοδο βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και τελικής
διαµόρφωσης ο νέος οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής και συνακόλουθα ο καθορισµός των
νέων θέσεων ευθύνης, γεγονός που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων κατ’ εφαρµογήν
των προβλέψεων της κείµενης νοµοθεσίας. Συνεπώς η πρόθεση
της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Μόλις υιοθετηθεί το συντοµότερο ο νέος οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από την
κείµενη νοµοθεσία διαδικασία επιλογής προϊσταµένων.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στο άρθρο 29 που
αφορά τη µεταγωγή καταδίκων κρατουµένων στα Αγροτικά Καταστήµατα Κράτησης και στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, καθώς έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της συζήτησης
του σχεδίου νόµου. Ακούστηκαν αρκετές απόψεις κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του από την αρµόδια επιτροπή. Διατυπώθηκαν ενστάσεις και προβληµατισµοί που κινήθηκαν στο πλαίσιο
του γόνιµου διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων µεταξύ µας.
Η συλλογιστική πίσω από τη συγκεκριµένη διάταξη εδράζεται
στους εξής άξονες, πρώτον, σταδιακή αποκλιµάκωση της υπερπλήρωσης που παρατηρείται στα κλειστά καταστήµατα κράτησης της χώρας. Ταυτόχρονα, αναβάθµιση της λειτουργίας των
αγροτικών δοµών σωφρονισµού µέσα από την αύξηση του δυναµικού των κρατουµένων που θα εκτίουν την ποινή τους εκεί.
Σήµερα οι πλεονάζοντες κρατούµενοι επί συνόλου δέκα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα πέντε θέσεων κράτησης είναι πεντακόσιοι
σαράντα δύο. Συνεπώς µε την υιοθέτηση του εν λόγω σχεδίου
νόµου θα καταστεί εφικτή η µεταγωγή ικανού αριθµού κρατουµένων ήπιας εγκληµατικότητας στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης, αποκλιµακώνοντας τον πληθυσµό από τα κλειστά
σωφρονιστικά καταστήµατα, στοιχείο που αποτελεί και πάγια σύσταση της CPΤ του Συµβουλίου της Ευρώπης. Δεύτερον, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων στα
καταστήµατα κλειστού τύπου της επικράτειας. Τρίτον, ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ανάπτυξη γνώσεων από τους κρατούµενους των
αγροτικών καταστηµάτων κράτησης και της κεντρικής αποθήκης
υλικού Φυλακών που θα συµβάλει στην οµαλή κοινωνική και
επαγγελµατική επανένταξή τους.
Το αξιοσηµείωτο της ρύθµισης αυτής είναι ότι άτοµα ικανά για
εργασία, καταδικασθέντα σε ποινή φυλάκισης, τα οποία διαθέτουν το προαναφερθέν προφίλ, θα µπορούν, εάν το επιθυµούν,
εφεξής και χωρίς προϋπόθεση χορήγησης τακτικής άδειας να
αιτηθούν τη µεταγωγή και την έκτιση του υπολοίπου της ποινής
τους σε αυτές τις δοµές σωφρονισµού. Αυξάνεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο ο αριθµός των κρατουµένων που θα απολαµβάνουν, εκτός
από ευεργετικό τρόπο υπολογισµού έκτισης της ποινής τους, και
επιπλέον κίνητρα όπως στοιχειώδεις οικονοµικές απολαβές, µεροκάµατα για την εργασία τους στα εν λόγω καταστήµατα κράτησης, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων
και επαγγελµατικής εµπειρίας που θα τους φανούν χρήσιµα στη
µετέπειτα επανένταξή τους στην κοινωνία.
Θα ήθελα ωστόσο να υπογραµµίσω ότι αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία, όπως αποτυπώνεται µέσα από το συγκεκριµένο
άρθρο, συνιστά τµήµα µιας συνολικότερης αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των αγροτικών καταστηµάτων
κράτησης και της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών που σκοπεύει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση, η οποία θα κορυφωθεί µέσα
από σχετικές πρωτοβουλίες που αποτυπώνονται στο προσχέδιο
τροποποίησης του Σωφρονιστικού Κώδικα που έχουµε επεξεργαστεί.
Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στόχο έχει στη διεύρυνση και όχι στη συρρίκνωση
του αριθµού των κρατουµένων που θα δικαιούνται να αιτηθούν
να εκτίσουν µε αυτόν τον ευεργετικό για αυτούς τρόπο την ποινή
τους. Επίσης, εδώ θα ήθελα να γίνει αντιληπτό ότι δεν σχετίζεται
αυτό µε ελάχιστο χρόνο έκτισης ποινής προκειµένου να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για να αιτηθούν την υφ’ όρων απόλυση.
Κατά συνέπεια, ένας κρατούµενος που έχει καταδικαστεί σε
φυλάκιση και επιθυµεί να εργαστεί θα έχει κάθε λόγο να αιτηθεί,
χωρίς προαπαιτούµενο να του έχει χορηγηθεί έστω και µία φορά
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άδεια, προκειµένου να πάει στις αγροτικές φυλακές, όπου µεταξύ των άλλων µετράται, όπως είναι γνωστό, και ο χρόνος διπλός, άρα συµπληρώνει και τις προϋποθέσεις για να αιτηθεί την
υφ’ όρων απόλυση πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι υπό άλλες προϋποθέσεις.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο περιεχόµενο της µιας
εκ των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζεται µία σειρά εκκρεµοτήτων που διαπιστώθηκαν
ως απόρροια της µεταφοράς της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αφορούν κατ’ αρχάς τη δυνατότητα συγκρότησης της επιτροπής εποπτείας και παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης
υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια από ήδη υπάρχοντα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
καθότι εκκρεµεί ακόµη η επάνδρωση των τεχνικών υπηρεσιών
της. Ξεπερνάµε κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ακόµη εµπόδιο, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του συγκεκριµένου πολύ
σηµαντικού θεσµού, ενώ ταυτόχρονα εργαζόµαστε εντατικά
στην κατεύθυνση προκήρυξης νέου διεθνούς διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου που εκτιµάται ότι θα υλοποιηθεί εντός
των προσεχών µηνών.
Παράλληλα, προβαίνουµε στην ενταλµατοποίηση, εκκαθάριση
και εξόφληση δαπανών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιτήρησης
που έχουν ήδη παρασχεθεί από την εταιρεία ανάδοχο, η οποία
εξάλλου είναι η µοναδική που διαθέτει στην Ελλάδα την εν λόγω
τεχνογνωσία και τεχνολογία και έχουν ήδη κοστολογηθεί. Το εν
λόγω ποσό 96.900 ευρώ έχει προϋπολογιστεί και θα αποζηµιωθεί
σε βάρος των υφιστάµενων εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι η αδιάλειπτη λειτουργία του συγκεκριµένου θεσµού για το χρονικό διάστηµα από 11-2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθότι η ισχύς της
σύµβασης που διέπει τη λειτουργία του θεσµού έχει λήξει από
τον Νοέµβριο του 2019. Η σπουδαιότητα της εν λόγω τροπολογίας έγκειται στο γεγονός ότι η συνέχιση του έργου της πιλοτικής εφαρµογής του συστήµατος της ηλεκτρονικής επιτήρησης,
αλλά και η επέκταση εφαρµογής του σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω υλοποίηση της χαραχθείσας αντεγκληµατικής πολιτικής
της Κυβέρνησης που στόχο έχει τον ουσιαστικό σωφρονισµό και
την κοινωνική επανένταξη πολιτών που έχουν εκδηλώσει παραβατική και αξιόποινη συµπεριφορά, µε απόλυτο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Αποτελεί συµµόρφωση σε ισχυρή σύσταση που κατά καιρούς
λαµβάνει η χώρα µας από την ευρωπαϊκή επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας CPT του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, θα συµβάλει στη σταδιακή ασφαλή αποµείωση του
αριθµού εγκλείστων στα καταστήµατα κράτησης της επικράτειας, όπου παρατηρείται το φαινόµενο του υπερπληθυσµού στη
συντριπτική πλειοψηφία αυτών.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνω την
παρέµβασή µου µε ορισµένες γενικότερες επισηµάνσεις. Η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κινούνται στις βάσεις ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου
αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής. Θεραπεύουµε
δοµικές παραλείψεις δεκαετιών και δεν διστάζουµε να προβούµε
σε ουσιαστικές τοµές µε αποκλειστικό γνώµονα το ανθρωποκεντρικό πρόσηµο. Μέσα από την καθηµερινή προσπάθειά µας
ασκούµε ουσιαστική και όχι διαπιστωτική διακυβέρνηση. Υιοθετούµε µία σύγχρονη, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις
καλές πρακτικές, θεώρηση των ζητηµάτων σωφρονισµού και
αφήνουµε οριστικά πίσω µας µία επιπόλαιη θεώρηση που, όπως
αποδείχτηκε, λειτούργησε κατά το παρελθόν ως πολλαπλασιαστής των αβεβαιοτήτων και της ανασφάλειας των πολιτών.
Ο χώρος της σωφρονιστικής πολιτικής έχει ανάγκη συγκλίσεων και όχι την προσπάθεια ορισµένων να επιχειρούν να αποσπάσουν τη δικαίωση των αποδεδειγµένα αποτυχηµένων
πολιτικών τους. Στην προσπάθεια αυτή ας είµαστε όλοι περισ-
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σότερο συµµετοχικοί, ας οµονοήσουµε στα ουσιώδη και ας αφήσουµε πίσω µας τον ακραίο διχαστικό πολιτικό λόγο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Kαι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός, o κ. Θεοδωρικάκος, προκειµένου να καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εξαιρετικά σύντοµα θέλω να πω τα εξής. Καταθέτουµε νοµοθετικές βελτιώσεις. Δεν είναι τίποτε καινούργιο. Είναι όσα έχουµε
συζητήσει στην επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια. Τελείως
ενδεικτικά αναφέρω ότι στην αρχή φεύγει από τον τίτλο του σχεδίου νόµου η λέξη «Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», γιατί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφέρεται αµέσως µετά, στο θέµα του ίδιου του νοµοσχεδίου
και είναι σαφές και καθαρό.
Επίσης, εξηγήσαµε νωρίτερα ότι στη ρύθµιση για τα παιδιά
των αστυνοµικών που έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή, προσθέτουµε αντίστοιχα τις λέξεις «και των
φυλάκων των καταστηµάτων κράτησης». Επίσης, τελείως ενδεικτικά αναφέρω τη ρύθµιση που είπαµε στην Επιτροπή σε σχέση
µε το πώς γίνεται η µεταγωγή για τις αγροτικές φυλακές. Νοµίζω
ότι µπορείτε να τα δείτε όλα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά για να δοθούν στους εκπροσώπους των κοµµάτων και σε όλους τους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου, µου δίνει προσωπικά µια διπλή ικανοποίηση. Πρώτα
από όλα, γιατί το 2019 ως νέος τότε Βουλευτής είχα θέσει στους
αρµόδιους Υπουργούς το πρόβληµα της γραφειοκρατικής εµπλοκής της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδικασίες άσχετες ουσιαστικά µε το σοβαρό καθήκον της αστυνόµευσης και είναι ένα
πρόβληµα που σήµερα επιτέλους βρίσκει την οριστική του λύση.
Ταυτόχρονα, όµως, ολοκληρώνεται και η ψηφιακή µεταρρύθµιση
της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών µε µάρτυρες και
διαδίκους.
Ήταν µια πορεία ριζικών αλλαγών που επιτάχυνε το 2020 το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού, η
οποία όµως είχε ήδη ξεκινήσει µε την ψηφιοποίηση της διοικητικής δικαιοσύνης. Την ίδια πορεία συνέχισε επιτυχηµένα το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και για τα πολιτικά δικαστήρια.
Στόχος της Κυβέρνησης ήταν και είναι να έχουν όλοι οι διάδικοι εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αποφάσεις, αλλά και να
µπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά δικόγραφα, όπως αγωγές
µε προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. Πρόκειται για µια καινοτοµία,
θα τολµούσα να πω, επαναστατική, µια αλλαγή παραδείγµατος
που έχει ήδη οδηγήσει στην εξοικονόµηση δεκάδων χιλιάδων εργατοωρών για τους δικηγόρους, στη µείωση της γραφειοκρατίας
για τους δικαστικούς υπαλλήλους, στη γρήγορη εξυπηρέτηση
των διαδίκων και τελικά στην καλύτερη και ταχύτερη απονοµή
της δικαιοσύνης. Λιγότερα χαρτιά, πιο εύκολη αρχειοθέτηση,
διακίνηση λιγότερο έγχαρτων φακέλων και φυσικά µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε την αποφυγή άσκοπων ενεργειών, από την εκτύπωση, τη φωτοτύπηση ολόκληρων δικογραφιών µέχρι τη µετάβαση στα δικαστήρια, απλά για να καταθέσει
κάποιος ένα έγγραφο ή για να παραλάβει µια απόφαση.
Σήµερα η πορεία αυτή ολοκληρώνεται µε την απλοποίηση διαδικασιών και της ποινικής δικαιοσύνης, πολλές από τις οποίες
για χρόνια ταλαιπωρούσαν το αστυνοµικό προσωπικό εµπλέκοντάς το σε αλλότρια καθήκοντα. Τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες
περιλαµβάνει σήµερα το νοµοσχέδιο, είναι η επίδοση κλήσεων
στους µάρτυρες, η αποστολή των εισαγγελικών προτάσεων, η
περάτωση της κύριας ανάκρισης και κυρίως η ενηµέρωση των
διαδίκων για την έκδοση διατάξεων, βουλευµάτων και αποφάσεων που τους αφορούν.
Στόχος της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι µόνο η επιτάχυνση
της απονοµής δικαιοσύνης αλλά και η αποδέσµευση σηµαντικού
αριθµού, πάνω από χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς, προκειµένου να µπορούν να επιτελούν απερίσπαστοι τη βασική αποστολή τους, που είναι η προστασία της ασφάλειας και της
περιουσίας του κάθε πολίτη.
Και στην ίδια κατεύθυνση είναι εξίσου σηµαντική η αποφόρτιση του αστυνοµικού προσωπικού από διοικητικές εργασίες,
όπως η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση
φωτοαντιγράφων, καθώς πλέον υπάρχουν πολλές διαφορετικές
υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης που µπορούν ακόµα και ηλεκτρονικά να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγµα.
Εποµένως αφήνουµε πίσω µας οριστικά αυτή την εικόνα του
αστυνοµικού κούριερ ή σφραγιδοφύλακα, η οποία -κακά τα ψέµατα!- όχι µόνο επιβάρυνε χωρίς λόγο τους ενστόλους, αλλά και
ήταν ένα εξόχως αντιπαραγωγικό πάρεργο. Άλλωστε η γενικευµένη χρήση ψηφιακών εργαλείων από τη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι
θα συµβάλει καθοριστικά στην απελευθέρωση ανθρώπινου δυναµικού και µέσα στα ίδια τα δικαστήρια, προκειµένου οι δικαστικοί υπάλληλοι και επιµελητές να αξιοποιηθούν στην
επιτάχυνση του έργου της απονοµής δικαιοσύνης, που είναι στο
τέλος- τέλος και το µεγάλο ζητούµενο αυτής της διαδικασίας.
Κύριε Υπουργέ, σηµειώνω ως εξαιρετικά θετική τη συµπερίληψη του e-mail ως στοιχείου επικοινωνίας, το οποίο θα δηλώνουν οι µάρτυρες και οι διάδικοι, όπως την αξιοποίηση του gov.gr
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για τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις δικαστικών εγγράφων σε
όλους τους εµπλεκόµενους.
Και θα ήθελα εδώ να προτείνω τη διασύνδεση του δικαστηριακού αυτού συστήµατος µε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, που περιέχει πολλές σχετικές πληροφορίες. Και πιστεύω
ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο, γιατί διευκολύνει όχι µόνο την
ηλεκτρονική επικοινωνία, αλλά και την αποστολή υπενθυµίσεων
µε sms στους διαδίκους που θα αφορούν και την εξέλιξη των
υποθέσεών τους.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ σε
άλλες δύο προβλέψεις του παρόντος νοµοσχεδίου, εξαιρετικά
σηµαντικές, κατά τη γνώµη µου. Η πρώτη είναι το άρθρο 28 για
τα καθήκοντα της οµάδας προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Με αφορµή τα προχθεσινά έκτροπα στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε δυστυχώς πάλι την ευκαιρία, κύριοι συνάδελφοι, να
ταυτιστεί µε τους δήθεν φοιτητές που τα ξανασπάνε στο Αριστοτέλειο και να αποκηρύξει την κάθε είδους αστυνοµία, πανεπιστηµιακή ή µη. Και µάλιστα ο κ. Τσίπρας έσπευσε να µας προειδοποιήσει κάτι, µε το εξόχως παράξενο ιδιόλεκτό του. Μας είπε ότι
κινδυνεύει µε κατάρρευση η Νέα Δηµοκρατία και γι’ αυτό επιστράτευσε τον αυταρχισµό στο Βιολογικό της Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης σε ένα πανεπιστηµιακό
τµήµα είναι επικίνδυνος αυταρχισµός. Ας µη φοβάται όµως ο κ.
Τσίπρας και οι συν αυτώ. Δεν κινδυνεύουν καθόλου οι πραγµατικοί φοιτητές, γιατί κανένας δεν πρόκειται να υποχρεώσει κάποιον
άλλο να πάει στο πανεπιστήµιο και να διαβάσει βιβλία, αν δεν το
θέλει. Πολύ περισσότερο δεν υποχρεώνουµε τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ας µην ανησυχούν και τόσο πολύ για τη δηµιουργία
βιβλιοθηκών.
Τώρα, σε σχέση µε την κατάρρευση της Νέας Δηµοκρατίας,
για την οποία µας προειδοποίησε ο κ. Τσίπρας, χαίροµαι που
έχουν έγνοια να µην πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δηµοκρατίας!
Να πούµε ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στο κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που πρόσφατα τον επανεξέλεξε Αρχηγό!
Κύριε Πρόεδρε, η δεύτερη διάταξη, στην οποία θα ήθελα να
σταθώ, αφορά την υπουργική τροπολογία για την πληρωµή της
εταιρείας, η οποία συνέχισε το έργο της ηλεκτρονικής επιτήρησης καταδίκων το πρώτο πεντάµηνο του 2022. Θυµίζω εδώ ότι
και τον περασµένο Δεκέµβριο ψηφίσαµε παρόµοια ρύθµιση, προκειµένου να τακτοποιηθεί αντίστοιχη περσινή οφειλή για το περίφηµο βραχιολάκι, την οποία κατήγγειλε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ
βγαίνοντας στα κάθε λογής παράθυρα µε απίθανες θεωρίες.
Σήµερα, λοιπόν, συνειδητοποιούµε ότι στην πραγµατικότητα
ο ΣΥΡΙΖΑ απλά ήθελε τη διακοπή της ηλεκτρονικής επιτήρησης
των καταδίκων και γιατί το ανέδειξε τον περασµένο Μάρτιο η
υπόθεση Δηµάκη, ενός αγωνιστή σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ που
βασανίζεται από το κράτος και γι’ αυτό τον λόγο έκοψε το βραχιολάκι του και εξαφανίστηκε. Και θυµίζω ότι αυτός ο -εντός πολλών εισαγωγικών- «αγωνιστής» καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω
των σαράντα ετών για ληστείες, πλαστογραφία, παράνοµη οπλοκατοχή και παρά ταύτα, αυτό το κράτος-βασανιστής(!) του επέτρεψε να σπουδάσει και να πηγαίνει στη σχολή του, υπό τον όρο
ότι ο συγκεκριµένος κατάδικος θα φέρει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η ηλεκτρονική επιτήρηση συνιστά για
τον αγωνιστή αυτόν, αλλά και για τον φίλο του ΣΥΡΙΖΑ, βασανισµό, εξ ου και οι απόπειρες και των δύο να κόψουν το βραχιολάκι.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, πολύ σύντοµα, θέλοντας να θέσω δύο
θέµατα δοµών του Υπουργείου σας στη Μαγνησία. Το πρώτο
αφορά το µοναδικό ίδρυµα -δεν υπάρχει κάτι παρόµοιο σε ολόκληρη την επικράτεια- το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, µια
δοµή µοναδική στην Ελλάδα, την οποία θυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε προεκλογικά να διαλύσει τέτοιες µέρες το 2019. Η δοµή,
όµως, ευτυχώς σώθηκε, αλλά, όπως γνωρίζετε, συνεχίζει να χρειάζεται τη συνδροµή και τη στήριξη του Υπουργείου.
Και ένα βασικό θέµα είναι η φιλοξενία ενηλίκων τροφίµων και
συγκεκριµένα καταδίκων άνω των δεκαοκτώ ετών που συχνά µεταφέρονται στο ίδρυµα από άλλα καταστήµατα κράτησης. Και
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όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα άτοµα προκαλούν λειτουργικές δυσκολίες και ανεπιθύµητα περιστατικά που πρέπει να αποφεύγονται, καθώς δεν µπορούν να συµβιώσουν οµαλά µε τους
ανήλικους τροφίµους.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα που έχουµε επίσης στον Βόλο
αφορά την άλλη µεγάλη σωφρονιστική δοµή, τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας και την παλαιότητα των κτηριακών υποδοµών τους. Υπάρχει ανάγκη άµεσης επισκευής και συντήρησης.
Για αυτό τον σκοπό έχω προτείνει στην Εταιρεία Κτηριακών Υποδοµών του Δηµοσίου -και ο πρόεδρός της το έχει αποδεχθεί- να
προωθηθεί τόσο το µελετητικό όσο και το κατασκευαστικό µέρος
των απαιτούµενων έργων και είµαι βέβαιος ότι σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτά τα έργα θα γίνουν
σύντοµα πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης.
Ορίστε, κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου φέρει
ουσιαστικό και µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Με τις προωθούµενες
ρυθµίσεις αποκαθίσταται ένα σύστηµα σαράντα ετών που ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Πλέον η επίδοση των κλήσεων και δικογράφων θα πραγµατοποιείται µε ψηφιακό τρόπο στο πλαίσιο του
ψηφιακού κράτους, αποδεσµεύοντας πάνω από χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς, όπως υπογράµµισε η πολιτική ηγεσία της
«Κατεχάκη», οι οποίοι θα επιστρέψουν στο αστυνοµικό τους
έργο, που είναι η προάσπιση της ευνοµίας, της ευταξίας και της
ασφάλειας της κοινωνίας, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθµό το
ανθρώπινο δυναµικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Πέραν της απαλλαγής του αστυνοµικού προσωπικού από την
επίδοση δικαστικών εγγράφων προβλέπεται και η απαλλαγή από
άλλες, ξένες προς τη βασική τους αποστολή πράξεις, οι οποίες
αφορούν τη διεκπεραίωση εγγράφων, όπως η αποδέσµευση από
το γνήσιο της υπογραφής και άλλα, ενώ συνάµα µειώνεται ο χρόνος και το κόστος απονοµής της δικαιοσύνης σε εναρµόνιση µε
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, απεγκλωβίζοντας αυτή από γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες επιβάρυναν τους δηµόσιους πόρους
και ταλαιπωρούσαν τους πολίτες.
Παράλληλα, το σχέδιο νόµου διακρίνεται από κοινωνική ευαισθησία, καθώς στηρίζονται τα τέκνα µελών και των Σωµάτων
Ασφαλείας, όπως ισχύει και γι’ αυτά των Ενόπλων Δυνάµεων, οι
γονείς των οποίων έπεσαν νεκροί κατά την άσκηση του καθήκοντος και αναγνωρίστηκε η οικογενειακή τραγωδία από τη Βουλή
των Ελλήνων, δίνοντας τη δυνατότητα εισαγωγής αυτών στη
Σχολή Αστυφυλάκων του Σώµατος.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, η συγκεκριµένη
ρύθµιση καλύπτει ένα µεγάλο κενό και αποτελεί µία δικαίωση για
τις πονεµένες οικογένειες των στελεχών του σώµατος και λοιπών
δηµοσίων φορέων που απώλεσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον
και αναγνωρίστηκε αυτή η απώλεια από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ωστόσο, οφείλω να σταθώ και σε µία ακόµα κατηγορία αστυνοµικών οι οποίοι κυνηγώντας το έγκληµα και την τροµοκρατία και όχι µόνο- τραυµατίστηκαν σοβαρότατα σε ποσοστό 80% και
άνω. Μένουν καθηλωµένοι σε αµαξίδια, ενώ οι οικογένειές τους
διά βίου αντιµετωπίζουν γολγοθά.
Άκουσα µε συγκίνηση τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, τον παριστάµενο κ. Γιάννη Λοβέρδο και καλό φίλο, να προτείνει στη συνεδρίαση της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής την επέκταση της
ευεργετικής ρύθµισης και για τα παιδιά αυτών των στελεχών.
Άκουσα µε ανακούφιση την άµεση αποδοχή της πρότασής του
και την υλοποίηση αυτής σε επίκαιρο χρόνο.
Σας ευχαριστούµε πολύ, διότι σας διακρίνει ευαισθησία και κάνατε αποδεκτό το αίτηµα του εισηγητού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ηµέρες οι τετρακόσιοι
ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνοµίας που θα στελεχώσουν
τις οµάδες προστασίας των πανεπιστηµίων θα ξεκινήσουν τη
δουλειά τους, την αποστολή τους, αποδεικνύοντας εµπράκτως
ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν µένει στα λόγια, αλλά παράγει
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έργο, καθώς από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας κατέστησε σαφές ότι τα πανεπιστήµια πρέπει
να είναι χώροι γνώσης, έρευνας και ελευθερίας και όχι φρούρια
ή πολεµίστρες εκνόµων ενεργειών, ακραίας παρανοµίας, φόβου,
τροµοκρατίας -και γιατί όχι;- και πολύ µεγάλων καταστροφών.
Τα πανεπιστήµια πρέπει να επιστρέψουν και επιστρέφουν εκεί
όπου ανήκουν, στη φοιτητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, καθώς
και στον ελληνικό λαό που τα στηρίζει µε το υστέρηµά του.
Κύριε Υπουργέ της Προστασίας του Πολίτη, η πρόσφατη επίσκεψή σας µε τον Υφυπουργό Λευτέρη Οικονόµου και τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούµα, στον
Έβρο άφησε θετικό αποτύπωµα, επικαιροποιώντας το ενδιαφέρον της σηµερινής Κυβέρνησης για την εθνικά ευαίσθητη περιοχή µας, εκεί όπου βρίσκεται ο πυλώνας του ελληνικού
κράτους, στέλνοντας συνάµα ηχηρό µήνυµα ασφάλειας και αποτροπής διά της ισχύος προς πολλούς αποδέκτες.
Είµαι βέβαιος ότι θα εξετάσετε µε τη δέουσα προσοχή και
ευαισθησία τα θέµατα που σας έθεσα στο πλαίσιο της σύσκεψης
της 29ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη µε δική σας πρωτοβουλία.
Τα θέµατα τα οποία έθιξα ήταν η σύσταση δύο Εποπτικών Υποδιευθύνσεων Συνοριακής Φύλαξης στον βόρειο και στον νότιο
Έβρο, η σύσταση δύο Τµηµάτων Καταπολέµησης Διασυνοριακού Εγκλήµατος και Ναρκωτικών επίσης στον βόρειο και στον
νότιο Έβρο, η αναβάθµιση υποδοµών των Τµηµάτων Συνοριακής
Φύλαξης σε όλο τον νοµό -των επτά και των δύο βοηθητικών, σύνολο εννέα- µε δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, του Αστυνοµικού Μεγάρου Αλεξανδρούπολης, του
Αστυνοµικού Μεγάρου Διδυµοτείχου, η έναρξη λειτουργίας του
Σκοπευτηρίου του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Διδυµοτείχου και µετεξέλιξη αυτού σε Κέντρο Μετεκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Στελεχών της FRONTEX και της EUROPOL, όπως σας
ανέπτυξα και εκτενώς, αλλά και υπογράµµισα στο ενηµερωτικό
σηµείωµα που σας ενεχείρισα, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής, γιατί η υλοποίησή τους θα συµβάλει στην περαιτέρω ασφάλεια και άµυνα του Νοµού Έβρου,
όπως υπαγορεύει το σχετικό ενιαίο δόγµα που εφαρµόζεται
πλέον από τον Μάρτιο του 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα νοµοθετική
πρωτοβουλία οι αστυνοµικές δυνάµεις επιστρέφουν στην κύρια
αποστολή τους που είναι η ασφάλεια των πολιτών, αντιµετωπίζοντας παθογένειες και δυσλειτουργίες κατά τις διαδικασίες της
απόδοσης της δικαιοσύνης. Καλώ όλα τα πολιτικά κόµµατα όπως
επιδείξουν πνεύµα συναντίληψης και ενότητας, όπως επιτάσσει
το εθνικό όφελος.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη τα στελέχη της Αστυνοµίας να είναι
αφοσιωµένα στα αστυνοµικά τους καθήκοντα, µία Αστυνοµία εκπαιδευµένη, σύγχρονη και φιλική απέναντι στους πολίτες και
αποτελεσµατική απέναντι στο έγκληµα.
Θέλω για µία ακόµη φορά να δηλώσω ότι οι αστυνοµικοί είναι
παιδιά του ελληνικού λαού, είναι παιδιά µας, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους µε πάθος στην προστασία της ελευθερίας και
της ασφάλειάς µας. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται στοργή και
αγάπη από όλους µας και από όλες τις πτέρυγες και προς την
κατεύθυνση αυτή συµβάλλει το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο και
φυσικά υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος (Τάσος) Δηµοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββας Χιονίδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο ασχολείται µε
απλά καθηµερινά και αυτονόητα ζητήµατα. Όµως, είναι πολύ σηµαντικό το να µπορούµε να κάνουµε αυτές τις δράσεις για τα αυτονόητα, γι’ αυτά που συναντούµε κάθε µέρα στον δρόµο και
λέµε: «Μα, δεν µπορούσε να προβλεφθεί το τάδε;», «Μα, δεν
µπορούσατε να δώσετε λύση σε εκείνο, ας αφήσουµε τα µε-
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γάλα;». Βέβαια, σε πάρα πολλούς Υπουργούς ή, τέλος πάντων,
σε επικεφαλής δοµών υπάρχει η αίσθηση ότι µόνο µε τα µεγάλα,
µε τις µεγάλες τοµές θα αφήσουµε «σφραγίδα» και «όνοµα». Ευτυχώς αυτό δεν συµβαίνει µε τους Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοιτάµε και
τα µεγάλα και τα ουσιαστικά καθηµερινά.
Εδώ, λοιπόν, διασαφηνίζονται και διευκρινίζονται πράγµατα.
Ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο Β’ µπαίνουν επείγοντα ζητήµατα τα
οποία οφείλουµε να λύσουµε και τα οποία αφορούν ουσιαστικά
την καθηµερινότητα και τη λειτουργία της κοινωνίας.
Στο Κεφάλαιο Α’ µιλάµε για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας
επίδοσης εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης, κάτι που
είναι αυτονόητο. Κάποιος έπρεπε να τολµήσει να το κάνει. Η Κυβέρνηση δείχνει τον δρόµο και βλέπουµε πώς έρχεται και κλείνει
το παζλ µε το νοµοσχέδιο ψηφιακής διακυβέρνησης, µε το νοµοσχέδιο της δικαιοσύνης και, βεβαίως, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα, έτσι ώστε να
εξοικονοµήσουµε πόρους, είτε ανθρώπινους είτε οικονοµικούς,
να µειώσουµε τη γραφειοκρατία, κάτι που νιώθει ο κάθε Έλληνας
µε αυτό το ευλογηµένο gov.gr, το οποίο µπήκε στη ζωή µας και
έµαθε να το λειτουργεί και ο τελευταίος Έλληνας σήµερα, αλλά
και να δώσουµε και µια άλλη αίσθηση για µια άλλη Ελλάδα, η
οποία µέσα από τη νέα κανονικότητα των κρίσεων µπορεί και
βγαίνει προς τα εµπρός τηρώντας απαρέγκλιτα το πρόγραµµά
της, χωρίς να χάσουµε τίποτε και δίνοντας πολύ περισσότερα
από αυτά που έχουµε υποσχεθεί.
Και θα σας πω τι µου κάνει εντύπωση, ξεκινώντας από το
άρθρο 33 για τις θέσεις ευθύνης των καταστηµάτων κράτησης,
εφόσον δεν µπορέσαµε ακόµη να έχουµε πλήρες ένα σύστηµα
αξιολόγησης των προϊσταµένων. Θα µου πει κανείς: «Γιατί; Δύο
χρόνια δεν προκάνατε;». Είναι γεγονότα τα οποία ταλαιπωρούν
την Ελλάδα, όπως ο κρατικός µηχανισµός και σε αυτή την περίπτωση µιλάµε για δεκαετίες. Όµως, έγιναν βήµατα και θα γίνουν
σίγουρα βήµατα, γιατί δεν έχει καµµία υποχρέωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος να έχει στις πλάτες του το επιπλέον φορτίο της επιλογής των διαφόρων θέσεων ευθύνης. Εποµένως είναι κάτι το
οποίο στέκεται και από εκεί και πέρα έχουµε αποδείξει στην
πράξη, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι το συγκεκριµένο Υπουργείο, ότι δεν κοιτάµε τη λογική των «δικών» µας παιδιών. Έχουµε
προχωρήσει και έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα στην αποκοµµατικοποίηση του κράτους.
Κάποιοι που έχουν µείνει στις παλιές εποχές και ανήκουν στην
παράταξή µας µας λένε: «Είναι δυνατόν να κάνει κουµάντο ο γενικός διευθυντής και ο υπηρεσιακός γραµµατέας στο Υπουργείο;» Πότε έγιναν αυτά; Με τα πρώτα νοµοσχέδια για το
επιτελικό κράτος, ώστε να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε και
να αποκοµµατικοποιήσουµε εν τοις πράγµασι το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο έχουµε ανάγκη για να πάµε ακόµη πιο µπροστά.
Επίσης, είναι λογικό ή παράλογο να εξαιρείς από την κινητικότητα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήσιµοι για τη φύλαξη στις
φυλακές; Δεν µπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί υπάρχουν σε
αυτό πιθανές αντιρρήσεις. Όπως, επίσης, δεν µπόρεσα ποτέ να
καταλάβω γιατί δεν θα πρέπει να λύσουµε τώρα, άµεσα το επείγον γεγονός να πάρουµε ανταλλακτικά για την Πυροσβεστική για
το καλοκαίρι που έρχεται. Ήµουν τόσα χρόνια δήµαρχος και δεν
µπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί έπρεπε να βρίσκουµε τεχνάσµατα για να ενισχύσουµε -κάτι που κάναµε µε πολλή εκτίµηση
και αγάπη- το αστυνοµικό τµήµα, είτε να επιδιορθώσουµε κάποια
οχήµατα λόγω της ταχύτητας ή να βάψουµε έναν χώρο στην
Αστυνοµία ή στην Πυροσβεστική.
Εδώ, λοιπόν, µπαίνει στη µέση και το Λιµενικό, το οποίο είναι
επίσης πάρα πολύ σηµαντικό. Είναι ζητήµατα που λύνονται και
τα οποία είναι αυτονόητα για άλλους, αλλά δεν είναι τόσο αυτονόητα όταν περάσεις µέσα από την τριβή της διοίκησης και δεις
ότι αυτά τα ζητήµατα δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα.
Επίσης, σαφώς και πρέπει να προσαρµοστούµε στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριµένα στις αποφάσεις 902 - 907 του 2021 που αφορούν το ύψος ή τα
ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αστυνοµικών, οι οποίοι θα
εισέλθουν. Ευλόγως πρέπει να το κάνουµε αυτό, γιατί αν δεν το
κάναµε, θα µας έλεγαν κάποιοι ότι αργούµε να εφαρµόσουµε τις
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αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Άρα, λοιπόν, είµαστε στον σωστό δρόµο.
Κάνατε πολύ καλά, αγαπητέ µας Υπουργέ και Υφυπουργέ και
αγαπητέ Γιάννη Λοβέρδο, που επιτρέψατε να τακτοποιούνται τα
παιδιά αυτών που έπεσαν θύµατα εν ώρα υπηρεσίας, για το θάρρος και την προσπάθειά τους. Βεβαίως και πρέπει να τακτοποιούνται αυτά τα παιδιά, πράγµα που ίσχυε βέβαια για τις Ένοπλες
Δυνάµεις. Κάνατε πολύ καλά που εισέρχονται στην Αστυνοµία.
Υπάρχει, επίσης και κάτι άλλο που είναι λογικό. Δεν πρέπει να
διευκρινίζουµε τι είναι εκρηκτική ύλη και τι εµπρηστικός µηχανισµός; Και θα µου πει κανείς: «Και αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινόταν;». Μπορεί κάποιος δικαστής να µη µπορούσε να
διευκρινίσει µε ακρίβεια. Δεν θα ταλαιπωρούνταν κάποιοι άνθρωποι δικαίως ή αδίκως, λόγω του ότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι διευκρινίσεις;
Επίσης, η Αστυνοµία εκτελεί διά πάσα νόσο. Το ξέρουµε! Δύο
σώµατα είναι αυτά που υφίστανται πάντοτε όλες τις ταλαιπωρίες
και µπαίνουν µπροστά την ύστατη στιγµή: ο Στρατός και η Αστυνοµία. Το «φάρµακο» διά πάσα νόσο είναι η Αστυνοµία, όπως για
τον COVID, για τη διατάραξη, όπως και για µία σειρά από άλλα
θέµατα. Πρέπει να κάνει, λοιπόν, και το γνήσιο της υπογραφής,
όταν έχουµε δώσει τη δυνατότητα να γίνεται αυτό και µέσα από
το «gov.gr»;
Επίσης, περνάει το θέµα για τη φύλαξη των εταιρειών. Μιλάµε
για πράγµατα που είναι εύλογα. Λεφτά πουλάνε οι τράπεζες, παροχή υπηρεσιών-πληρωµών κάνουν κι άλλες εταιρείες. Δεν πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα εκείνα τα µέτρα, ώστε να
διασφαλιζόµαστε; Βεβαίως και πρέπει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ή, τέλος πάντων, αυτοί που έχουν τα διάφορα ανταλλακτήρια
ή αυτοί που µαζεύουν το χρυσό δεν θα πρέπει και αυτοί να διέπονται από κάποιο καθεστώς και µετά την κατάργηση των πταισµάτων να γίνουν πληµµελήµατα; Σαφώς και πρέπει να γίνουν.
Επίσης, όσον αφορά την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία, η οποία
είναι ένα γεγονός, µου κάνει εντύπωση που σήµερα δεν συζητούµε αν θα γίνει η Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Πιστεύει κανείς
σε αυτή την Αίθουσα ότι το καλοκαίρι που κλείνουν τα πανεπιστήµια δεν πρέπει να αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι και ότι
πρέπει να πηγαίνουν διακοπές µαζί µε τους δασκάλους; Άρα
πρέπει να το πούµε σύµφωνα µε τον νόµο.
Εποµένως γίνονται πολλά βήµατα που πιθανόν να θεωρούνται
αυτονόητα. Όµως, τα αυτονόητα είναι αυτά τα οποία χρειαζόµαστε σε µια Ελλάδα που αλλάζει. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξουµε και στην καθηµερινότητά µας. Και, βεβαίως, δεν είναι
µόνο οι χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί που θα µπουν σε άλλες
υπηρεσίες περισσότερο χρήσιµες για τον πολίτη, δηλαδή το 3%
του Σώµατος της Αστυνοµίας, αλλά είναι και οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που θα εξυπηρετούνται. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
Και µία πρόταση, κύριε Υπουργέ. Όσον αφορά το να γνωρίζουµε τους πολίτες µας, θεωρώ ότι είναι καλό να εφαρµόσουµε
πρακτικές που εφαρµόζουν και οι τράπεζες µε το KYC. Θα µπορούσαµε να το εφαρµόσουµε για να ξέρουµε µε λεπτοµέρεια
πλέον από όλες τις βάσεις δεδοµένων είτε το ΑΜΚΑ είτε τις τράπεζες, ώστε να µπορούµε να ξέρουµε πού κατοικεί ο καθένας και
αν έχει ηλεκτρονική διεύθυνση. Διότι πλέον στη ζωή που ζούµε
µιλάµε για µια ψηφιακή επανάσταση. Οπότε, εκτός από τη διεύθυνση της κατοικίας µας πρέπει να έχουµε και την ηλεκτρονική
µας διεύθυνση.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, σε έναν δεύτερο χρόνο να κάνουµε
υποχρεωτικό το να έχει ο καθένας µας µία ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως έχουµε ΑΜΚΑ και αριθµό ταυτότητας και να ξέρει
επιτέλους το κράτος, η Αστυνοµία τον κάθε πολίτη. Όταν χρωστάς στην τράπεζα, λοιπόν, δεν µπορείς να κρυφτείς πουθενά,
γιατί έχουν στοιχεία. Εποµένως, το «Know your Customer» να
γίνει «Know your Citizen», ώστε να µπορέσουµε να έχουµε καλύτερη εικόνα για καλύτερα αποτελέσµατα.
Υπερψηφίζω, λοιπόν, µε δύναµη αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο
δεν κάνει τοµές, αλλά τελικά είναι τοµή το να µπορείς να λύσεις
προβλήµατα της καθηµερινότητας που ταλαιπωρούν και τις υπη-
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ρεσίες και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα η
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Γκάγκα, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1322 και ειδικό
15 και συγκεκριµένα στα άρθρα 1, 2 και 3.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο άρθρο που φέρνουµε είναι η παράταση της θητείας
του ΚΕΣΥ, του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. Έχουµε πάρα
πολλά πράγµατα που είναι σε εκκρεµότητα και το να ξεκινήσει
από την αρχή µια καινούργια επιτροπή θα πάρει πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση σε άρθρα που υπάρχουν και που είναι σηµαντικά και που αφορούν την εκπαίδευση ουσιαστικά των γιατρών.
Το δεύτερο άρθρο είναι η αποζηµίωση των γιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων που, όπως ξέρετε, χρειάζεται να µετακινηθούν.
Έχουµε πολλές ελλείψεις σε συγκεκριµένες ειδικότητες, όπως
για παράδειγµα στην αναισθησιολογία και χρειάζεται να µετακινηθούν άνθρωποι από κεντρικά νοσοκοµεία προς περιφερειακά
ή από ένα περιφερειακό νοσοκοµείο προς κάποιο άλλο. Άρα θέλουµε να καλύψουµε τις δαπάνες για τη διαµονή τους, για τις
εφηµερίες που κάνουν, για την προσφορά τους εν γένει στο σύστηµα που είναι πολύ σηµαντική.
Είναι τρεις, λοιπόν. Ουσιαστικά είναι η αποζηµίωση των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη µετακίνησή τους σε νοσοκοµεία της ίδιας ή άλλης υγειονοµικής περιφέρειας. Επίσης είναι η
αποζηµίωση ιδιωτών γιατρών που έχουν έρθει να µας βοηθήσουν
και που µετέχουν σε υπηρεσίες για την εικοσιτετράωρη κάλυψη
των εφηµεριών και η αποζηµίωση των πρόσθετων ενεργών εφηµεριών των κλάδων ιατρών ΕΣΥ, γιατί πολλοί κάνουν πολύ περισσότερες από τις εφηµερίες που πρέπει να κάνουν -τις επτά ή
αυτές ανάλογα µε τον βαθµό τους και την περιοχή στην οποία
δουλεύουν- και είναι πολύ σηµαντικό και αυτό το έργο και πρέπει
να πληρώνεται.
Με τη ρύθµιση αυτή, λοιπόν, που αξιολογείται θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την εξειδίκευση της δαπάνης και τη ρύθµιση των συναφών θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των άρθρων 88, 89 και 90 του ν.4850/2021 για το χρονικό διάστηµα µέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή µέχρι και την 31η
Αυγούστου.
Αυτές είναι οι διατάξεις που φέρνουµε και που έχουν τον χαρακτήρα του επείγοντος, ακριβώς επειδή πρόκειται να πληρωθούν άνθρωποι που προσφέρουν υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Αναπληρώτρια Υπουργό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αθανάσιος Καββαδάς.
Ορίστε, κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια ακόµα
µεταρρυθµιστική νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποβαθµίζει το µείζον και ψάχνει να
βρει σηµεία και διατάξεις για να εκφράσει επιφυλάξεις και να
συντηρήσει µια ρητορική του «ναι µεν, αλλά» απέναντι σε οτιδήποτε θετικό.
Οι αστυνοµικοί µας δεν µπορεί να είναι ταχυδρόµοι. Εποµένως
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η αποδέσµευσή τους από τα καθήκοντα επίδοσης δικογράφων συνιστά ένα θετικό βήµα. Ιδιαίτερα,
µάλιστα, όταν συνδέεται µε µια µεγάλη µεταρρύθµιση, όπως
είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων της
ποινικής και πολιτικής δίκης. Μιλάµε για ένα γεγονός που δεν
απελευθερώνει µόνο αστυνοµικούς από αυτή την υποχρέωση,
αλλά συµβάλλει στον περιορισµό της γραφειοκρατίας και αποτελεί βήµα για την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης.
Για να αντιληφθεί κανείς το µέγεθος αυτής της µεταρρύθµισης, φτάνει να δει τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα, χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί
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εκτελούσαν χρέη και καθήκοντα δικαστικών επιµελητών κατά
µέσο όρο σε ετήσια βάση. Αυτοί πλέον αποδεσµεύονται από τα
συγκεκριµένα καθήκοντα και θα µπορούν να διατεθούν για τις
αυξηµένες ανάγκες της αστυνόµευσης, να βγουν στους δρόµους
και στις γειτονιές, ενισχύοντας το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.
Ανάλογα σηµαντικό, όµως, είναι και το γεγονός της αποδέσµευσης των αστυνοµικών από διοικητικές και διεκπεραιωτικές
πράξεις, όπως για παράδειγµα το γνήσιο της υπογραφής και της
επικύρωσης φωτοαντιγράφων, για τα οποία ο πολίτης πήγαινε
σε αστυνοµικά τµήµατα. Στο εξής, το γνήσιο της υπογραφής και
αυτού του είδους οι επικυρώσεις µπορούν να γίνονται από άλλες
υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης, όπως είναι τα ΚΕΠ ή οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως θα µπορούν να γίνονται ψηφιακά µέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για έναν ακόµα σταθµό στην πορεία προς την ψηφιακή διακυβέρνηση, αφού από την αρχή του
χρόνου έχουν ψηφιοποιηθεί ακόµα η διαδικασία θεώρησης του
γνησίου της υπογραφής, όπως επίσης και η διαδικασία ανανέωσης των διπλωµάτων οδήγησης. Πρόκειται για καινοτοµίες που
διευκολύνουν τον πολίτη, καινοτοµίες που χτίζουν βήµα-βήµα
ένα σύγχρονο και ψηφιακό κράτος που εξυπηρετεί άµεσα και
χωρίς ταλαιπωρία τον πολίτη.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών διεκπεραίωσης και επίδοσης εγγράφων της
ποινικής και πολιτικής δίκης αποτελεί µια ακόµα νίκη στη µάχη
για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. Υπολογίζεται ότι πάνω
από ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες έγγραφα διακινούνταν
σε έντυπη µορφή κάθε χρόνο. Στο εξής, αυτά τα δικόγραφα θα
επιδίδονται ψηφιακά στους ενδιαφερόµενους, επιταχύνοντας τις
διαδικασίες απόδοσης δικαιοσύνης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.
Φυσικά, για να υπάρχει ορθολογισµός σε όλα, σε αυτόν τον
γενικό κανόνα θα υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα η διαδικασία επίδοσης σε ηλικιωµένους πολίτες σε αποµακρυσµένες περιοχές που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών.
Είναι δεδοµένα, όµως, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη
µεταρρύθµιση. Υπάρχει εξοικονόµηση δαπανών, µείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και απελευθέρωση ενός µεγάλου αριθµού
αστυνοµικών από διοικητικού χαρακτήρα εργασίες διεκπεραίωσης, προκειµένου να καλύψουν τις αυξηµένες επιχειρησιακές
ανάγκες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαµε όλοι πριν από µία βδοµάδα να
αποτυπώνεται η ισχυρή βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
την ίδρυση και ενεργοποίηση της Δικαστικής Αστυνοµίας. Είναι
µια ακόµα µεταρρυθµιστική προσπάθεια που έπρεπε να έχει γίνει
εδώ και χρόνια, αφού η Δικαστική Αστυνοµία υπάρχει σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο σώµα που θα
αποτελείται από ένστολο και από πολιτικό και επιστηµονικό προσωπικό που θα αναλάβει όχι µόνο τη φύλαξη των δικαστηρίων,
αλλά και τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, η οποία αναµένεται να επιταχύνει την απονοµή της δικαιοσύνης, όπως επίσης και την εκτέλεση χιλιάδων εκκρεµών ποινικών
καταδικαστικών αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθεί από τα συγκεκριµένα καθήκοντα ένας ακόµα µεγάλος αριθµός αστυνοµικών.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα
στην Ολοµέλεια της Βουλής θα ήθελα να κάνω µια ειδική µνεία
και αναφορά στη διάταξη µε την οποία προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές αστυφυλάκων χωρίς πανελλαδικές
εξετάσεις των παιδιών αστυνοµικών και στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους επιτελώντας το καθήκον
τους. Είναι ένας µικρός αριθµός αυτά τα παιδιά, είναι, όµως, µεγάλο το ηθικό χρέος που έχει η πολιτεία απέναντί τους και η ρύθµιση αυτή είναι µια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης και
εκπλήρωσης αυτής της οφειλής.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να συγχαρώ τόσο εσάς όσο και όλη την
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για ένα ακόµα
πολύ καλό νοµοσχέδιο που, µεταξύ άλλων, αποδεσµεύει αστυνοµικούς από αλλότρια καθήκοντα.
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Ωστόσο, δράττοµαι της ευκαιρίας να σας θέσω εκ νέου το ζήτηµα της ανέγερσης του νέου Αστυνοµικού Μεγάρου Λευκάδας.
Πρόκειται για ένα θέµα που απασχολεί το νησί µας εδώ και
πολλά χρόνια, αλλά και µένα προσωπικά από την πρώτη στιγµή
που εκλέχθηκα Βουλευτής το 2015, για το οποίο έχουµε δώσει
αγώνα. Το υφιστάµενο κτήριο, το οποίο έχει υποστεί ζηµιές από
τον σεισµό του 2015, είναι ακατάλληλο από πολλές απόψεις για
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες µιας σύγχρονης αστυνοµικής διεύθυνσης. Οι χώροι δεν είναι σωστά διαµορφωµένοι για τα γραφεία
και τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόσβαση για τα
άτοµα µε αναπηρία. Δεν υπάρχει χώρος στάθµευσης, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, η ενοικίασή του κοστίζει
πάνω από 45.000 ευρώ τον χρόνο στους φορολογούµενους.
Το 2020, έπειτα από πολλές επαφές µε την ΕΤΑΔ πετύχαµε
την επικαιροποίηση του παραχωρητηρίου που υπήρχε από το
2001 για ένα οικόπεδο άνω των τριών στρεµµάτων στο κέντρο
της Λευκάδας, προκειµένου το οικόπεδο αυτό να µπορέσει να το
χρησιµοποιήσει η Ελληνική Αστυνοµία. Παράλληλα, µε αλλεπάλληλες συναντήσεις εξασφαλίσαµε ότι το Υπουργείο θα δροµολογούσε την κατασκευή του Αστυνοµικού Μεγάρου µέσω ΣΔΙΤ
και πράγµατι έτσι έγινε. Αυτή τη στιγµή, ο φάκελος για την ανέγερση βρίσκεται στη Διυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. Η επόµενη κίνηση είναι να εγκριθεί το
αίτηµα από την επιτροπή προκειµένου η εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.» να διενεργήσει τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης
και να παρακολουθήσει τη διαδικασία εκπόνησης µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης και τεχνικής διαχείρισης των κτηρίων.
Αυτό πρέπει να προχωρήσει άµεσα, όπως σας ανέφερα και
στην προχθεσινή µας συνάντηση, κύριε Υπουργέ. Και θα ήθελα
να παρακαλέσω και για τη δική σας συµβολή, ώστε σύντοµα η
Λευκάδα να αποκτήσει ένα κτήριο που θα διευκολύνει και θα
υποβοηθήσει το έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας στον νοµό µας,
αλλά και θα συµβάλει στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που
επιτυγχάνει ταυτόχρονα τρία πράγµατα: βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα της Ελληνικής
Αστυνοµίας, βελτιώνει τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης
µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και επιτυγχάνοντας τους δύο
αυτούς στόχους βελτιώνει και τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Σε
ένα νοµοσχέδιο µε ισχυρό µεταρρυθµιστικό πρόσηµο, η θετική
ψήφος και η στήριξή µας είναι δεδοµένες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάνος Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από την αναφορά του κ. Καββαδά σε ό,τι αφορά τις υποδοµές που σχετίζονται µε τη στέγαση
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα νησιά. Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι γνωρίζετε τα προβλήµατα στα νησιά και µου το έχετε αποδείξει και στο πλαίσιο της συνεργασίας µας
όσο ήµουν στο Υπουργείο Τουρισµού, αλλά και τώρα ως Βουλευτής-, ότι έχετε την ευαισθησία και γνωρίζω τις προθέσεις σας
να δώσετε οριστική λύση στα κτηριακά αποθέµατα που έχουµε
κληρονοµήσει από την ιταλοκρατία, γιατί τα νησιά είναι πυλώνας
ανάπτυξης και πυλώνας σταθερότητας για τη χώρα και την Ευρώπη. Κατά συνέπεια πρέπει να ανταποδώσουµε αυτό που αξίζει
στους πολίτες των Δωδεκανήσων. Επίσης, θα ήθελα πρόσθετα
να σας ευχαριστήσω από την αρχή για τη δυνατότητα που µου
δίνετε να συνεργαστώ µαζί σας σε όλα τα επίπεδα για θέµατα
που αφορούν και την Ελληνική Αστυνοµία, κυρίως όµως την ελληνική κοινωνία στα νησιά.
Σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο
κ. Οικονόµου, οι Υπουργοί, αλλά και ο κ. Λοβέρδος, ο εισηγητής
µας, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι -το τονίζω- και από άλλες πτέρυγες της Βουλής συνιστά µια σηµαντική µεταρρύθµιση για τη
χώρα, γιατί συνιστά µια κατεύθυνση εκσυγχρονισµού στις υπηρεσίες που παρέχει η Ελληνική Αστυνοµία στον Έλληνα πολίτη.
Για µένα έχει µια πρόσθετη υπεραξία αυτό το νοµοσχέδιο, αφού

14153

στα νησιά εξοικονοµεί πόρους οικονοµικούς αλλά και ανθρώπινους, κάτι πολύ σηµαντικό για την περιοχή των Δωδεκανήσων
και του νοτίου Αιγαίου γενικότερα. Είναι ένας σηµαντικός εθνικός
στόχος απ’ ό,τι γνωρίζουµε όλοι το τελευταίο διάστηµα και µάλιστα κατά τη διάρκεια της τριετίας της Κυβέρνησης µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί βασικό συστατικό
στοιχείο αυτή η καινοτοµία, ο µετασχηµατισµός και η µετεξέλιξη
σε ένα ψηφιακό κράτος σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό το νοµοσχέδιο στον πυρήνα του έχει ακριβώς αυτόν
τον χαρακτήρα, τον εκσυγχρονισµό της διοίκησης στις δοµές
που παρέχονται προς τον πολίτη από τις υπηρεσίες της Αστυνοµίας. Κυρίως, όµως, δίνουµε τη διάσταση ότι µε ψηφιακές λειτουργίες πλέον και διαδικασίες που διευκολύνουν τον πολίτη
βελτιώνουµε το επίπεδο της εξυπηρέτησής του, αλλά και της λειτουργίας της διοίκησης.
Όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη διαδικασία
που ακολουθείται µέχρι σήµερα µε την επίδοση εγγράφων για
την πολιτική και ποινική δίκη, που γίνεται από τους αστυνοµικούς,
δηλαδή πρόσθετα βάρη που η Αστυνοµία έχει αναλάβει προκειµένου να υπάρχει εξυπηρέτηση προς τον πολίτη και να µπορεί
να απονεµηθεί στη συνέχεια το δίκαιο. Η διαδικασία αυτή δεν
στερεί µόνο πολύτιµο χρόνο και προσωπικό από την Ελληνική
Αστυνοµία, που επιφορτίζεται µε αυτή την υποχρέωση, δηλαδή
τη διακίνηση αυτών των εγγράφων µε τον συγκεκριµένο τρόπο,
αλλά συνιστά δυστυχώς µια δυσανάλογη οικονοµική επιβάρυνση
για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κρατικό προϋπολογισµό.
Υπολογίζεται, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι αστυνοµικοί ασχολούνται σε ετήσια
βάση µε τη διακίνηση και επίδοση εγγράφων, ενώ ο αριθµός των
δικογράφων που διακινείται σε έντυπη µορφή και µε αυτόν τον
τρόπο αγγίζει περίπου το 1,2 εκατοµµύριο. Το πρόβληµα αυτό
δε γίνεται εντονότερο και ιδιαίτερα αισθητό στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου κατά βάση οι υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας είναι υποστελεχωµένες. Οι λίγοι αστυνοµικοί που
υπάρχουν σε ένα τµήµα ή σε µια υπηρεσία ή σε ένα νησί είναι
υποχρεωµένοι να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να διακινούν και να εκδίδουν τα δικόγραφα πρόσθετα των άλλων σηµαντικών καθηκόντων τους. Έτσι δεν υπάρχει το αναγκαίο
προσωπικό για να επιτελέσει καθήκοντα, όπως η αστυνόµευση,
η οδική ασφάλεια και οι έλεγχοι ή η παράνοµη ξενάγηση.
Και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Οικονόµου ιδιαίτερα για τη
συνεργασία που είχαµε για τα θέµατα αυτά που αφορούν τις τουριστικές περιοχές, πολύ σηµαντική παράµετρος ώστε η Αστυνοµία να µπορέσει να παράσχει µία κατασταλτική, αλλά κυρίως µια
εύρυθµη λειτουργία στις τουριστικές περιοχές και να µην υπάρχουν τα προβλήµατα που συναντάµε τις τελευταίες ιδιαίτερα
χρονιές που είχαµε µεγάλη αύξηση του τουριστικού ρεύµατος.
Εποµένως µε δεδοµένο ότι υπάρχει η βούληση να απελευθερωθούν οι αστυνοµικοί από µια σειρά παρόµοιων καθηκόντων,
θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών πρέπει να δούµε την κάλυψη των
αναγκών φύλαξης και ελέγχου των περιφερειακών αεροδροµίων
στα νησιά.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Θεοδωρικάκο, γιατί
φέτος πραγµατικά δώσατε άµεσα την αρωγή σας ενισχύοντας
τα περιφερειακά αεροδρόµια µε αυτόν τον ρυθµό, που δεν είχαµε δει και σε άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς παραµένουν
ακόµα τα κενά και χρειάζεται µια ενίσχυση. Σήµερα το έργο αυτό
έχουν αναλάβει δυστυχώς οι αστυνοµικοί των τοπικών υπηρεσιών, που είναι λίγοι.
Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, σκεφθείτε το εξής: Σε ένα υποστελεχωµένο τµήµα ενός νησιού οι αστυνοµικοί να είναι επιφορτισµένοι µε την επίδοση δικογράφων, µε διοικητικές πράξεις,
αλλά και µε τη φύλαξη και τον έλεγχο του αεροδροµίου του νησιού µε κάλυψη σε εικοσιτετράωρη βάρδια. Πώς να επαρκέσει
προσωπικό για τις ανάγκες της αστυνόµευσης και για όλα όσα
συνδέονται µε την πραγµατική αποστολή και τα καθήκοντα της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του προσωπικού αυτής, όταν συµβαίνουν παράλληλα αυτές οι διεργασίες;
Η σηµαντική καινοτοµία που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι
ότι µέσα από την ψηφιοποίηση της διαδικασίας επίδοσης δικο-
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γράφων τα συγκεκριµένα έγγραφα θα διακινούνται πλέον ηλεκτρονικά. Ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε αυτά µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων και δικτυακών εφαρµογών, όπως είναι, για
παράδειγµα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης.
Προβλέπονται και οι εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις λόγω ηλικίας
των πολιτών, µε εναλλακτικές λύσεις, όπως και η αποστολή µηνύµατος, προκειµένου να διασφαλίζεται και η αποστολή αλλά και
η παραλαβή των εγγράφων.
Είναι εύλογα τα οφέλη που προκύπτουν µέσα από αυτή την
εξέλιξη.
Πρώτον, είναι σηµαντικό -και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε,
να ολοκληρώσω δίνοντάς µου ακόµα λίγο χρόνο- να πω ότι απελευθερώνονται χίλιοι πεντακόσιοι περίπου αστυνοµικοί από αυτή
τη διαδικασία, οι οποίοι µπορούν να διατεθούν για την κάλυψη
επιχειρησιακών αναγκών, κάτι πολύ σηµαντικό.
Δεύτερον, εκσυγχρονίζεται η δικαιοσύνη µέσα από την ψηφιοποίηση των δικονοµικών διαδικασιών.
Τρίτον, αναβαθµίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη.
Τέταρτον, εξοικονοµούνται ανθρώπινοι αλλά και οικονοµικοί
πόροι. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επισηµάνω το γεγονός ότι
αποδεσµεύονται από τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνησίου
υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων
πολύ σηµαντικές δυνάµεις από το προσωπικό των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας και επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χρόνου
µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο.
Άρα αποτελεί µια καινοτόµα µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία
που πήρατε, κύριοι Υπουργοί, και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου γι’ αυτό. Νοµίζω ότι και οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης θα αναγνωρίσουν ότι αυτή η προσπάθεια ατενίζει το
µέλλον και νοµίζω µόνο και µόνο µε αυτή την παράµετρο θα πρέπει να συναινέσουν στην ψήφισή του.
Θέλω επίσης να σηµειώσω ότι οι συγκεκριµένες διαδικασίες
πλέον µπορούν να διεκπεραιώνονται άµεσα µέσα από τη νέα Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, κάτι πολύ σηµαντικό, που
έχει ανάγκη ο πολίτης.
Παράλληλα, θετικές κρίνονται και µια σειρά διατάξεων του νοµοσχεδίου, που περιλαµβάνουν αφ’ ενός την αναβάθµιση και τη
βελτίωση της λειτουργίας των αγροτικών φυλακών, µε την αύξηση του εργατικού δυναµικού τους σε κρατούµενους και µε την
παράλληλη ενεργοποίηση ενός µοντέλου για την κοινωνικοποίηση και την επανένταξη ανθρώπων, που το έχουν τόσο πολλή
ανάγκη, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Εποµένως είναι
µια σηµαντική αναφορά και θα δούµε τα οφέλη στην πορεία του
χρόνου.
Αφ’ ετέρου η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας και αποτελεσµατικής λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου
των Καταστηµάτων Κράτησης είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία
που παίρνει η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
που δίνει την ευκαιρία να εποπτεύεται από την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής. Κατά συνέπεια δηµιουργεί µια νέα
προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω την οµιλία
µου µε µια αναφορά που σχετίζεται µε τη διάταξη του νοµοσχεδίου η οποία δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων για τα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή. Είναι
µια ανταπόδοση δικαίου. Και το γνωρίζουµε όλοι, από τις αποσιωπηµένες σχέσεις που έχουµε µε την κοινωνία, ότι πολλές
φορές δεν είχαµε τη δυνατότητα να εκφράσουµε αυτή την προοπτική, το δίκαιο της ανταπόδοσης σε ανθρώπους που έχουν θυσιαστεί για την πατρίδα και την κοινωνία.
Τώρα πλέον στα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, δίνεται µια προοπτική διαφορετική. Είναι µια ηθική υποχρέωση της πολιτείας, για την οποία δεν
νοµίζω να υπάρχουν είτε αµφισβητήσεις είτε αστερίσκοι, και ταυτόχρονα αποτελεί ένα µήνυµα αναγνώρισης και της κοινωνικής
δικαιοσύνης που πρέπει να αποδώσουµε σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτούς τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, σας καλούµε να στηρίξετε αυτή τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια, που
ατενίζει για άλλη µια φορά το µέλλον και δίνει µια άλλη προ-
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οπτική στον εκσυγχρονισµό της διοίκησης των δοµών της Αστυνοµίας σε όλη την επικράτεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
τον κατάλογο των Βουλευτών οµιλητών µε τον Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα.
Κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, το παρόν νοµοσχέδιο είναι
µια επιπλέον απόδειξη για τη συνέπεια που επιδεικνύουµε ως Κυβέρνηση στις προεκλογικές και µετεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Διότι αναλάβαµε συγκεκριµένες δεσµεύσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Μία από αυτές και η σηµερινή, που αφορά την
επίδοση δικογράφων µε ψηφιακά µέσα. Ήδη από τον Σεπτέµβριο
του 2021 είχαµε αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία και σήµερα η
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδεικνύουν απόλυτη συνέπεια
υλοποιώντας τη. Όσα είπαµε να τα κάνουµε πράξη.
Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επίδοσης του περίπου ενάµισι
εκατοµµυρίου δικογράφων και άλλων εγγράφων στους πολίτες
θα αποδεσµεύσει τουλάχιστον χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα αµιγώς αστυνοµικά τους καθήκοντα. Με άλλα λόγια, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ο
Υπουργός µας κ. Θεοδωρικάκος, οι αστυνοµικοί παύουν πλέον
να είναι ταχυδρόµοι δικαστικών εγγράφων και επικεντρώνονται
στο καθήκον τους, στην προστασία των εννόµων αγαθών της ανθρώπινης ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας,
της περιουσίας και της δηµόσιας ασφάλειας. Αποδέσµευση, λοιπόν, των αστυνοµικών µας από ένα ακόµη πάρεργο.
Μάλιστα χρονικά αυτό γίνεται σε συνέχεια της πρόσφατης νοµοθετικής ρύθµισης µε την οποία επήλθε µια άλλη σπουδαία µεταρρύθµιση σε σχέση µε την αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών
από την ελληνική πολιτεία, τη διακοµιδή των οποίων µέχρι σήµερα έκαναν οι αστυνοµικοί, µε αποτέλεσµα κατ’ αρχάς αυτοί οι
άνθρωποι να τυγχάνουν µεταχείρισης και να αισθάνονται ως κρατούµενοι εγκληµατίες και από την άλλη οι αστυνοµικοί να εκτελούν χρέη νοσηλευτή, τραυµατιοφορέα, ψυχολόγου κ.λπ..
Αστυνοµικοί δε και οχήµατα ήταν για ώρες εγκλωβισµένοι σε νοσοκοµειακές δοµές, εκτελώντας καθήκοντα για τα οποία δεν
έχουν εκπαιδευθεί, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντί να εκτελούν
καθήκοντα για τα οποία έχουν εκπαιδευθεί και προσληφθεί και
που δεν είναι άλλα από την ασφάλεια των πολιτών.
Αυτό, λοιπόν, το απαρχαιωµένο και απάνθρωπο σύστηµα
ακούσιας υγειονοµικής περίθαλψης αυτή η Κυβέρνηση το άλλαξε. Η αντιµετώπιση πλέον του ψυχικά πάσχοντα µετά τη νέα
νοµοθεσία ανατίθεται σε εξειδικευµένους γιατρούς, νοσηλευτές,
διασώστες, µε ειδικά διαµορφωµένα και εξοπλισµένα οχήµατα,
µε τον σεβασµό που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους, απεµπλέκοντας παράλληλα από ένα ακόµη πάρεργο την Ελληνική
Αστυνοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µεριµνά για την επαρκή αστυνόµευση, µέσω
της οποίας θα ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. Οι
αστυνοµικοί απεγκλωβίζονται από διαδικασίες, όπως είναι το
γνήσιο της υπογραφής ή η επικύρωση εγγράφων, και τίθενται
στη διάθεση του πολίτη, που τους έχει πραγµατικά ανάγκη. Ήδη
στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής κατά τη διάρκεια της
ακρόασης φορέων έγινε ξεκάθαρος ο εκσυγχρονισµός που
επέρχεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο και η θετική ανταπόκριση
όλων των φορέων στην επιδιωκόµενη µεταρρύθµιση.
Διανύουµε την εποχή της ψηφιοποίησης και είναι αδιανόητο
τα δικόγραφα και οι κλήσεις να επιδίδονται χέρι µε χέρι ή, όπως
συµβαίνει τις περισσότερες φορές, να θυροκολλούνται. Εφεξής
µέσω των SMS και e-mail θα µειωθεί τόσο ο χρόνος όσο και το
κόστος απονοµής της δικαιοσύνης. Παράλληλα δε η επίδοση θα
πραγµατοποιείται άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις και µε σεβασµό
στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών. Πόσοι
και πόσες έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα στη γειτονιά, στους συγγενείς, στους φίλους τους, που έχουν δει ένα δικαστικό έγγραφο
σε κοινή θέα στην είσοδο της κατοικίας ή της εργασίας τους;
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Και για να προλάβω κάποιους κακόπιστους, βέβαια η φυσική
επίδοση δεν καταργείται πλήρως. Περιορίζεται όµως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης του αρµόδιου εισαγγελέα, αφού ληφθεί υπ’ όψιν ιδίως η ηλικία αλλά και η τοποθεσία.
Η Ελληνική Αστυνοµία αλλάζει προς όφελος των πολιτών και
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, µε µεταρρυθµίσεις και συνεχή
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της. Οι αστυνοµικοί επιστρέφουν
εκεί που είναι η θέση τους, δίπλα σε κάθε πολίτη, στις γειτονιές,
στις αναγκαίες περιπολίες.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έρχεται σήµερα να κάνει
πράξη ένα πάγιο αίτηµα των αστυνοµικών, προς όφελος της κοινωνίας. Εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών και την
ύπαρξη ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Το κάνει στα πανεπιστήµια µε την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία, που σε λίγες µέρες
αναλαµβάνει υπηρεσία. Το κάνει µε τη βέλτιστη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού της ΕΛ.ΑΣ., που προβλέπει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα
στο άρθρο 16, µε το οποίο δίνεται πλέον η δυνατότητα στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιχορηγούν και να ενισχύουν από ιδίους πόρους την Αστυνοµία, το Λιµενικό αλλά ύστερα από παρέµβαση του Υπουργού- και τα καταστήµατα
κράτησης.
Σε συνέχεια του άρθρου 54 του ν.4662/2020 ερχόµαστε, λοιπόν, και φτιάχνουµε ένα συγκεκριµένο πλέον πλαίσιο χρηµατοδότησης από τους ΟΤΑ, όπου περιορίζεται η γραφειοκρατία στην
υλοποίηση έργων αναβάθµισης ή τεχνικού εξοπλισµού. Κερδίζουµε σε χρόνο και πλέον αυξάνονται οι πόροι ενίσχυσης της
Αστυνοµίας, του Λιµενικού και των καταστηµάτων κράτησης, µε
πολλαπλό θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών.
Με µεγάλη µου χαρά και υπερηφάνεια υπερψηφίζω το παρόν
νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ήθελα να ρωτήσω αν
κανείς εκ των εισηγητών ή ειδικών αγορητών θέλει κάτι να συµπληρώσει, για να λήξει η συνεδρίαση, γιατί ο Υπουργός δεν θα
δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ θα ήθελα
να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω να πω κάτι σε σχέση µε το νοµοσχέδιο. Θα περιοριστώ στις υπουργικές τροπολογίες. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτό
το τσουβάλιασµα ετερόκλητων διατάξεων σε υπουργικές τροπολογίες, εκβιάζοντας µε τον τρόπο αυτόν την ψήφο των Βουλευτών. Είναι απαράδεκτη διαδικασία -το έχουµε ξαναπεί κι άλλες
φορές- όχι µόνο γι’ αυτό καθαυτό το γεγονός, αλλά και για την
ανοχή που υπάρχει στην πρακτική αυτή και που έχουν καθιερώσει όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως διαχρονικά.
Τώρα, όσον αφορά την υπουργική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1321 και ειδικό 14, που περιλαµβάνει έξι άρθρα, αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνολικά θα
πούµε «ναι» σε αυτή την τροπολογία. Βαραίνουν θετικά τα άρθρα
1, 2, 3, 4, που αφορούν το πάγιο αίτηµα των αστυνοµικών που
εκτελούν µεταγωγές κρατουµένων για τη βελτίωση συνθηκών
παροχής υπηρεσίας και αποζηµίωση για τις δαπάνες διανυκτέρευσης.
Θα πούµε «παρών» στα άρθρα 5 και 6. Το µεν άρθρο 5 είναι η
επιτροπή για την εποπτεία και παρακολούθηση του συστήµατος
ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων και καταδίκων, που αντικαθιστά την αντίστοιχη επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Πρόκειται για τεχνική ρύθµιση.
Αναδεικνύεται, όµως, η προχειρότητα που νοµοθετεί και κατανέµει τις κυβερνητικές αρµοδιότητες η Κυβέρνηση, αφού η δοµή
της τωρινής Γενικής Γραµµατείας δεν λειτουργεί όπως η αντίστοιχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είχε την τεχνογνωσία
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της παρακολούθησης του συστήµατος.
Στο άρθρο 6, που αφορά την εκκαθάριση, τακτοποίηση και ενταλµατοποίηση δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, «παρών» επίσης.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1322 και ειδικό 15 -επτά
άρθρα, ούτε ένα ούτε δύο-, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, συνολικά θα πούµε «παρών». Είµαστε κάθετα αντίθετοι
µε το άρθρο 1, που σχετίζεται µε την παράταση θητείας του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, καθώς επίσης και µε τα άρθρα 2 και
3. Σε αυτά τα άρθρα προβλέπεται παράταση της ισχύος προηγούµενων άρθρων που σχετίζονται µε τον τρόπο κάλυψης πάγιων αναγκών, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, σε ιατρικό
προσωπικό και ταυτόχρονα ρυθµίζεται το ύψος της αποζηµίωσής
τους, καθώς και οι προϋποθέσεις.
Το κόµµα τα καταψηφίζει αυτά, διότι, πρώτον, αξιοποιούνται
οι πράγµατι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, λόγω της
ασκούµενης αντιλαϊκής, «ανθυγιεινής» πολιτικής της Κυβέρνησης, προκειµένου να υλοποιηθεί η πολιτική της παραπέρα ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και του σταθερού
χρόνου εργασίας, της εφαρµογής της κινητικότητας και της διεύρυνσης του καθεστώτος της εργασίας µε δελτία παροχής υπηρεσιών και, δεύτερον, τα παραπάνω αυτά ζητήµατα η Κυβέρνηση
επιχειρεί να τα αντιρροπίσει µε ορισµένες επιπλέον αµοιβές.
Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό όµως που βαραίνει δεν είναι
η αποδοχή ενός οικονοµικού ανταλλάγµατος το οποίο λειτουργεί
ως µέσο αποδοχής της επιδείνωσης των όρων εργασίας των γιατρών και των επιπτώσεων στους ασθενείς.
Για τα άρθρα 4 και 5 ψηφίζουµε «παρών». Αφορούν τη φύλαξη
κτηρίων του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑΔΕ και την καθαριότητα του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπου πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Παρά ταύτα, κατακρίνουµε, καταδικάζουµε
και είµαστε πολέµιοι αυτής της άθλιας οµηρίας και της ανασφάλειας που βιώνουν οι εργαζόµενοι, τόσο µέσω των ατοµικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου όσο και µε τη δουλειά µέσω
των εργολάβων.
Φυσικά αυτό είναι το πάγιο αίτηµα που και εµείς διεκδικούµε
και εδώ στη Βουλή µε προτάσεις νόµου, µέχρι και µε πρόταση
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, που αφορά τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων, αλλά και έξω, στο κίνηµα.
Και την ίδια στάση βέβαια κρατάµε και στο άρθρο 27 του παρόντος σχεδίου νόµου, που αφορά την παράταση των συµβάσεων καθαριότητας σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
µέχρι τέλους του 2022.
Ψηφίζουµε θετικά στο άρθρο 6, για τη µεταφορά των µαθητών
πρότυπων και πειραµατικών σχολείων. Βέβαια εµείς το πάµε
πολύ πιο πέρα και µιλάµε για τη δωρεάν µεταφορά των µαθητών,
γιατί είναι ένα ζήτηµα που δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση
της πολιτείας και κοινωνική ανάγκη.
Και, φυσικά, θέτουµε και το γενικότερο ζήτηµα της µεταφοράς
των µαθητών, µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα,
ενός συστήµατος αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν, για την
ασφαλή µεταφορά των µαθητών στα σχολεία.
Και τέλος, για το άρθρο 7, που αφορά την πιστοποίηση προγραµµάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, ψηφίζουµε «παρών». Θα πούµε όµως ότι οι δεξιότητες της διά βίου
µάθησης στο σηµερινό σύστηµα δεν απαντούν στην υπαρκτή
ανάγκη ο εργαζόµενος να µελετά, να ανανεώνει τις γνώσεις του,
να αγαπά τη µόρφωση, την επιστήµη, που είναι βασική παραγωγική δύναµη, αλλά έχουν να κάνουν µε τη συνεχή αναζήτηση
προσόντων, πιστοποιήσεων, ακριβοπληρωµένων σεµιναρίων, για
να παραµένει σε µια εργασία ή να αναζητά δουλειά µε πιο πολλές
πιθανότητες από τον συµµαθητή, τον φίλο και τον ίδιο τον
αδελφό του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Χήτας. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλωστε ειπώθηκαν σχεδόν όλα.
Απλά θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε τη θέση της Ελληνικής
Λύσης σχετικά µε την τροπολογία για τις ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την οποία
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στο 90-95% πραγµατικά θα θέλαµε να ψηφίσουµε µε τα δύο
χέρια. Έχει λογικές διατάξεις, δίκαιες διατάξεις για τους αστυνοµικούς, όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά, κατά την πάγια τακτική της Κυβέρνησης, µπλέκετε τα πράγµατα και βάζετε ένα
αγκάθι µέσα κάθε φορά -όχι το Προστασίας του Πολίτη, όλα τα
Υπουργεία το κάνουν αυτό- κι επειδή οι τροπολογίες ψηφίζονται
στο σύνολό τους, µας βάζετε πάντα δύσκολα.
Εννοείται ότι είµαστε υπέρ των αστυνοµικών. Το έχουµε πει
πάρα πολλές φορές. Και είναι και δίκαιο αυτό που φέρνετε σήµερα
µε την τροπολογία. Αλλά πρόκειται για τη νέα κυβερνητική -ας µου
επιτραπεί η έκφραση, κύριε Πρόεδρε- λαθροχειρία, να το πω έτσι,
στη συγκεκριµένη τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Αναφέροµαι στο άρθρο 6, το οποίο είναι
καθαρά φωτογραφικό, προκειµένου να εξοφληθεί συγκεκριµένη
επιχείρηση, «βραχιολάκια», της οποίας επικεφαλής τότε και διευθύνων σύµβουλος ήταν άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε στη συνέχεια από τη Νέα Δηµοκρατία ως επικεφαλής σε µια πολύ
νευραλγική θέση -και µιλάω για την ΕΥΠ- και, παρά το γεγονός ότι
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά
για το ζήτηµα, η Νέα Δηµοκρατία αγνοεί το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους και πάει να εξοφλήσει την εταιρεία.
Ξαναλέω, υπάρχει το άρθρο 6 και µιλάω για τον Διοικητή της
ΕΥΠ, ο οποίος τότε ήταν Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας
«G4S», η περίφηµη ιστορία µε τα «βραχιολάκια». Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους λέει «παιδιά, όχι, να πάει στα δικαστήρια»
και έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και νοµοθετεί να πληρωθεί. Το
έκανε µία φορά και είναι η δεύτερη φορά που φέρνετε παρόµοια
τροπολογία. Το ίδιο είχε πράξει τον Δεκέµβριο, ώστε η εταιρεία
να εξοφληθεί για τα έτη 2000 - 2021. Και το κάνετε και τώρα.
Πώς µπορούµε εµείς τώρα να βάλουµε «ναι»; Θέλουµε τους
αστυνοµικούς. Εδώ είµαστε, µαζί τους, µε όλη µας την ψυχή και
την καρδιά, αλλά στην ίδια τροπολογία έχετε κι αυτό µέσα. Κάνετε τα δικά σας πολιτικά παιχνίδια εσείς και πρέπει να ψηφίσουµε εµείς «ναι»;
Κι έχει εκδοθεί και σχετικό δελτίο Τύπου, κύριε Πρόεδρε, για
να είµαστε ξεκάθαροι στους Έλληνες πολίτες, για τον λόγο για
τον οποίο ψηφίζουµε «παρών». Προσπαθούµε να ζυγίσουµε και
επειδή δεν µας δίνεται η δυνατότητα δυστυχώς να ψηφίσουµε
άρθρο προς άρθρο, «ναι» για τους αστυνοµικούς και «όχι» εδώ,
υποχρεωτικά πάµε στο «παρών» κι έπρεπε και να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, για
τρία λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Για τις τροπολογίες και εγώ θέλω να τοποθετηθώ.
Κατ’ αρχάς, σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1322
και ειδικό 15, είµαστε θετικοί και ειδικά στο άρθρο 5, που αφορά
τη δυνατότητα παράτασης των ατοµικών συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Θα την ψηφίσουµε την τροπολογία συνολικά.
Βέβαια η πρυτανεία είχε ζητήσει να δοθεί παράταση µέχρι τέλους του έτους. Εδώ βλέπουµε ότι παρατείνεται µέχρι το τέλος
Οκτωβρίου του 2022. Πιστεύουµε ότι θα δοθεί η δυνατότητα παράτασης, έστω µέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν αρκετό καιρό και καλύπτουν ανάγκες που
χρειάζεται το πανεπιστήµιο τώρα.
Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 1321 του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, βεβαίως και εµείς είµαστε θετικοί και
θα ψηφίζαµε υπέρ για τα έξοδα διηµέρευσης του αστυνοµικού
προσωπικού, το άρθρο 1, τα έξοδα διανυκτέρευσης αστυνοµικού
προσωπικού, το άρθρο 2, τις δαπάνες µετακίνησης αστυνοµικού
προσωπικού, το άρθρο 3, και τα έξοδα διηµέρευσης αστυνοµικού προσωπικού, το άρθρο 4, όµως δυστυχώς, όπως είπα και
στην πρωτοµιλία µου, υπάρχει η διάταξη του άρθρου 6, όπου
εδώ ουσιαστικά τακτοποιείτε τις οφειλές προς αυτή την εταιρεία.
Και για να θυµίσω τι είχαµε συζητήσει και τον Δεκέµβρη του
2021, τότε που ψηφίσατε το άρθρο 70 του ν.4873 του 2021, να
σας πω τα εξής:
Κατ’ αρχάς, η σύµβαση αυτή είχε ξεκινήσει το 2014 και µάλιστα ονοµαζόταν τότε: «Πιλοτική εφαρµογή λειτουργίας του θε-
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σµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων, κρατουµένων σε άδεια». Πιλοτική εφαρµογή για οκτώ χρόνια καταλαβαίνετε ότι δεν ταιριάζει. Δεν είναι πια πιλοτική εφαρµογή.
Οκτώ χρόνια δοκιµάζεται. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν προχωράνε
οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχει λήξει η σύµβαση από τον Νοέµβρη του 2019, σχεδόν δυόµισι-τρία χρόνια, και ακόµα τίποτα.
Είπατε, κύριε Υφυπουργέ, «θα ξεκινήσει». Γιατί όµως τόσον
καιρό δεν έχει γίνει η διαδικασία; Και έληξε, λοιπόν, τον Νοέµβρη, κάνει ερώτηµα η Κυβέρνησή σας στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους πώς θα πληρώσετε αυτή τη σύµβαση και σας απαντάει
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σε γνωµοδότηση ότι θα µπορέσει να πληρωθεί η εταιρεία, εφόσον προσφύγει δικαστικά και
βγει η δικαστική απόφαση για να πληρωθεί. Είτε δικαστική απόφαση, λοιπόν, είτε εξωδικαστικός συµβιβασµός. Τίποτα από τα
δύο δεν έγινε.
Και µάλιστα η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ορίζει ότι πρέπει να εφαρµοστούν οι διατάξεις του
ν.4412 για τις δηµόσιες συµβάσεις. Αυτό λέει η γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους το 2020. Γιατί δεν την τηρείτε; Γιατί πάτε και πληρώνετε κατευθείαν και σε έξι µήνες θα
ξαναφέρετε διάταξη, γιατί δεν έχετε προχωρήσει και τη διαγωνιστική διαδικασία; Έτσι θα πάει το πράγµα δηλαδή; Θα τακτοποιήσουµε τις οφειλές σε µια παράνοµη σύµβαση; Εµείς δεν θα
την ψηφίσουµε, αλλά οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας µια
παράνοµη διαδικασία την κάνετε νόµιµη µέσω νοµοθετικής διάταξης; Αυτό έχει πει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Ελπίζουµε να τελειώσει. Μην τους φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λοβέρδο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω, αλλά ορισµένα πράγµατα
που ακούστηκαν µε υποχρεώνουν να πάρω τον λόγο όσο το δυνατόν πιο σύντοµα. Κατ’ αρχάς, επειδή εγώ προσπαθώ να είµαι
δίκαιος άνθρωπος, πρέπει να δώσω δίκιο στον κ Συντυχάκη, τον
εισηγητή του ΚΚΕ, ο οποίος έθεσε το θέµα των τροπολογιών που
έρχονται εκπρόθεσµα, από άσχετα Υπουργεία, σε νοµοσχέδια
άλλων Υπουργείων, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση. Αυτό
είναι κάτι που ως Νέα Δηµοκρατία, όταν ήµασταν αντιπολίτευση,
το είχαµε καυτηριάσει εντονότατα, όσο πιο έντονα γίνεται, είχαµε
πει ότι θα το καταργήσουµε και δυστυχώς δεν συνέβη. Αυτό είναι
λάθος µας.
Απευθύνω έκκληση και στο Προεδρείο της Βουλής και στην
Προεδρία της Κυβέρνησης, αν µπορεί να το µαζέψει αυτό. Εάν
υπάρχει πράγµατι κάτι το κατεπείγον, όπως ήταν στην περίοδο
του COVID, να το καταλάβω, αλλά δεν βλέπω το κατεπείγον σε
αυτές τις τροπολογίες που ήρθαν σήµερα, χθες, προχθές και την
περασµένη εβδοµάδα.
Και ποιο είναι το χειρότερο; Ότι δίνει το δικαίωµα στην Αντιπολίτευση να λέει ότι κρύβεται κάτι επιλήψιµο, ενώ δεν κρύβεται
σχεδόν ποτέ κάτι το οποίο µπορεί να καυτηριαστεί. Παρ’ όλα
αυτά δίνουµε τέτοιο δικαίωµα στην Αντιπολίτευση, που δεν πρέπει. Είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί.
Έρχοµαι σε αυτά που άκουσα από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την αγαπητή καθ’ όλα -µου είναι και συµπαθής, είµαστε και στην ίδια περιφέρεια- κ. Χαρά Καφαντάρη και
από τον αγαπητό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καλαµατιανό, ο οποίος
είναι πραγµατικά ένας αξιοπρεπέστατος Βουλευτής, µε τον
οποίο βέβαια όµως διαφωνώ σε πάρα πολλά από όσα είπε.
Και το πρώτο πράγµα στο οποίο διαφωνώ είναι ότι η κ. Καφαντάρη µίλησε για τον φοιτητή -δεν ξέρω καν αν είναι φοιτητής,
µπορεί και να είναι ο άνθρωπος- στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος,
λέει, έφαγε στο πρόσωπο µια κροτίδα κρότου-λάµψης. Δεν έγινε
αυτό ποτέ. Είναι εδώ η Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Δεν
µπορεί να ερχόµαστε εδώ και να λέµε τέτοια πράγµατα. Ξέρουµε
πολύ καλά ότι υπάρχει ανακοίνωση του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου. Έχουµε δει το βίντεο µε το οποίο βγαίνει µια ώρα µετά
που πήγε για να νοσηλευθεί και δεν νοσηλεύτηκε, διότι δεν είχε
απολύτως τίποτα. Ο σοβαρός τραυµατισµός τον οποίο επικαλείστε δεν έγινε ποτέ.
Άλλο να κάνουµε κριτική αν συµφωνούµε ή όχι µε τις βιβλιοθή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2022

κες και τις βαριοπούλες και άλλο πράγµα να λέµε και ψευδή γεγονότα, που δεν έγιναν ποτέ. Είναι η Ολοµέλεια της Βουλής των
Ελλήνων εδώ και πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι όταν µιλάµε από
αυτό εδώ το Βήµα. Μην ξεχνάµε όταν ανεβαίνουµε ότι σε αυτό
εδώ το Βήµα είχε ανέβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρώτος-πρώτος.
Εγώ νιώθω δέος όποτε ανεβαίνω σε αυτό το Βήµα και δεν επιτρέπω σε κανέναν να το χρησιµοποιεί και να λέει πράγµατα τα
οποία δεν ισχύουν.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι είπε η κ. Καφαντάρη ότι
πράγµατι υπάρχει υποστελέχωση στα αστυνοµικά τµήµατα και σε
αστυνοµικά τµήµατα της δυτικής Αθήνας. Σε όλη την Αττική υπάρχει υποστελέχωση και δεν έγινε κάτι τώρα. Δεν έγινε τα τελευταία
τρία χρόνια, που είναι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η
υποστελέχωση. Είναι δεκαετίες, δυστυχώς, η υποστελέχωση. Και
εξήγησε το πρωί ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος ότι στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι το 70% της εγκληµατικότητας, υπηρετεί το
30% των αστυνοµικών υπαλλήλων, δυστυχώς. Λάθος, αλλά έτσι
έγινε. Αυτό προσπαθεί να βελτιώσει το νοµοσχέδιο αυτό, αφήνοντας χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς να φύγουν από τον ρόλο
του κλητήρα-ταχυδρόµου και να έρθουν στον ρόλο που πραγµατικά αξίζουν, στον ρόλο του αστυνοµικού υπαλλήλου, για να προσφέρουν και υπηρεσίες στην κοινωνία και στους πολίτες.
Και τέλος, δεν κατανοώ -ειλικρινά είναι θέµα λογικής πλέον για
µένα- αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το επαναλαµβάνουν όλα τα κόµµατα της Αριστεράς «είστε υπέρ του δόγµατος νόµος και τάξη».
Ε, τι θέλετε; Να είµαστε εναντίον της επιβολής του νόµου και της
τάξης; Τι θέλετε να πούµε; Ότι πρέπει να µην εφαρµόζεται ο
νόµος και η τάξη; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτονόητο είναι σε
µια δηµοκρατία να θέλουµε να υπάρχει νόµος, να επιβάλλεται ο
νόµος, να προστατεύει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών,
τα ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών, την ελευθερία και τη δηµοκρατία.
Χωρίς νόµο και τάξη δεν υπάρχει ούτε δηµοκρατία ούτε ελευθερία ούτε τίποτα. Είναι µπάχαλο, είναι αναρχία. Αυτό εµείς δεν
το θέλουµε. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι εναντίον του
νόµου και της τάξης, να βγει να το πει ευθαρσώς «δεν θέλουµε
δηµοκρατία, θέλουµε µπάχαλο». Πείτε το όµως ευθαρσώς, αλλιώς
σωπάστε. Υπάρχει νόµος και φυσικά πρέπει να εφαρµόζεται, γι’
αυτό υπάρχει και η Βουλή, για να ψηφίζει τους νόµους που εφαρµόζει µετά η Δικαιοσύνη και η Αστυνοµία. Έλεος, δηλαδή, να
ακούω τέτοια πράγµατα!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και θα κλείσουµε τη
σηµερινή πολύωρη διαδικασία, αφού δώσω τον λόγο στον
Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ να µιλήσω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θέλω να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους Βουλευτές όλων των κοµµάτων,
γιατί πιστεύω ότι, παρά τις διαφορετικές µας απόψεις, στην πραγµατικότητα σήµερα διαπιστώθηκε µια σχεδόν οµοφωνία, θα έλεγα,
στο κεντρικό θέµα που υπήρχε για συζήτηση µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο και αφορούσε την ψηφιοποίηση της Υπηρεσίας Διακίνησης των Δικογράφων προς τους πολίτες ως µια µεταβολή, η οποία
διευκολύνει τους πολίτες, διευκολύνει την κοινωνία, την ταχύτητα
απονοµής δικαιοσύνης και απελευθερώνει τις δυνάµεις των αστυνοµικών µας, για να αφοσιωθούν στο κύριο έργο τους, που είναι
η αστυνοµική δουλειά. Σε αυτό αντιλήφθηκα ότι υπάρχει σχεδόν
οµόφωνη τοποθέτηση όλων µας και αυτό είναι ένα πολύ θετικό
µήνυµα.
Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης για τη συγκροτηµένη υποστήριξη του νοµοσχεδίου αλλά και
τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, γιατί θεωρώ ότι η δική
τους επιχειρηµατολογία είχε τουλάχιστον καλή πρόθεση, πλην
µιας περίπτωσης, την οποία στιγµάτισα, διότι αφορούσε ψέµατα
και συκοφαντίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόηµα να γίνονται
µέσα στο Κοινοβούλιο.
Επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ, µια διευκρίνιση, γιατί πιστεύω
ότι πρέπει να τη δώσουµε. Αξιότιµοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και της Ελληνικής Λύσης, γιατί εσείς αναφερθή-
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κατε σε αυτό, πιστεύετε ότι, εάν ένα ανώτατο στέλεχος του κρατικού µηχανισµού ή ένας Υπουργός ή ένας Βουλευτής εργαζόταν
πριν από τέσσερα, πέντε, έξι ή επτά χρόνια, προτού εµπλακεί στην
πολιτική, σε µια ιδιωτική εταιρεία και η ιδιωτική εταιρεία αυτή είχε
σχέσεις µε το κράτος στο πλαίσιο υποχρέωσής της, εξαιτίας του
γεγονότος ότι το πρόσωπο του συγκεκριµένου στελέχους µετά
αναλάµβανε δηµόσιο αξίωµα, η εταιρεία αυτή δεν θα έπρεπε να
πληρώνεται;
Αυτός είναι ένας παραλογισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Μισό λεπτό. Αυτός είναι ένας παραλογισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Άρα η εταιρεία πληρώνεται για έργο που παρήγαγε. Δεν
πληρώνεται επειδή έτσι θέλει κάποιος.
Εποµένως αφήστε στην µπάντα το πρόσωπο του Διοικητή της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν έχει καµµία σχέση µε την
υπόθεση, για να µιλάµε συγκροτηµένα.
Δεύτερον, δεν συµφωνούµε όλοι -εγώ πιστεύω ότι συµφωνείτε,
γι’ αυτό το θέτω έτσι- ότι πρέπει να υπάρχει το «βραχιολάκι» και
ότι είναι κάτι ανθρώπινο, που διευκολύνει τη σωφρονιστική πολιτική µας και την υπόθεση αυτή µε τους κρατούµενους; Θέλω να
πιστεύω ότι συµφωνείτε.
Προχωράµε, λοιπόν, στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ό,τι έχει
συµβεί µέχρι τώρα που απαιτούσε αυτή την τροπολογία σχετίζεται
µε το γεγονός ότι η συγκεκριµένη Γενική Γραµµατεία µετακινήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Προηγουµένως είχε την τεχνική στήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έπρεπε στη συγκεκριµένη Γενική Γραµµατεία να συγκροτηθούν τα αρµόδια επιτελεία που θα
συµµετείχαν στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Δυόµισι χρόνια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Δυόµισι χρόνια, αλλά τι δυόµισι χρόνια, κύριε συνάδελφε!
Επαναλαµβάνω: Δυόµισι χρόνια, αλλά τι δυόµισι χρόνια! Αυτό το
πράγµα ολοκληρώνεται τώρα και θα προχωρήσει η διαγωνιστική
διαδικασία. Είναι αυτό. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι κάτι τροµερό
και συγκλονιστικό. Δικαίωµά σας είναι να το κρίνετε. Δικαίωµά σας
είναι να ψηφίσετε όπως θέλετε.
Ήθελα να δείξω όµως -και να κρατήσουµε αυτό- ότι µια θετική
αλλαγή, από την οποία όλοι είµαστε ικανοποιηµένοι και είναι προς
το συµφέρον της Ελληνικής Αστυνοµίας και το συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας, είναι στα βασικά σηµεία που ψηφίσαµε σήµερα
σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και
πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, τριάντα τέσσερα άρθρα, δύο τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

14158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και
αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια
επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 1321/14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 1322/15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Ψηφιοποίηση
των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της
ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και
αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη διενέργεια
επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 1 Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύµατος και
διάταξης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 138 ΚΠΔ
Άρθρο 2 Επίδοση - Αντικατάσταση άρθρου 155 ΚΠΔ
Άρθρο 3 Επίδοση σε κατηγορούµενο µε ηλεκτρονικά µέσα ή
φυσικό τρόπο - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 156 ΚΠΔ
Άρθρο 4 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 ΚΠΔ
Άρθρο 5 Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς - Τροποποίηση άρθρου 158 ΚΠΔ
Άρθρο 6 Επίδοση σε όσους κρατούνται - Τροποποίηση άρθρου 159 ΚΠΔ
Άρθρο 7 Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου που
επιδίδεται - Τροποποίηση άρθρου 161 ΚΠΔ
Άρθρο 8 Το αποδεικτικό της επίδοσης - Προσθήκη παρ. 4 στο
άρθρο 162 ΚΠΔ
Άρθρο 9 Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα - Γνωστοποίηση διαδικασίας επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Τροποποίηση άρθρου 217 ΚΠΔ
Άρθρο 10 Εξέταση κατηγορουµένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 273 ΚΠΔ
Άρθρο 11 Περάτωση της κύριας ανάκρισης - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 12 Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 309 ΚΠΔ
Άρθρο 13 Περιεχόµενο του κλητηρίου θεσπίσµατος και της
κλήσης - Παραµονή δικογραφιών στα γραφεία - Τροποποίηση
περ. ε’ παρ. 1 άρθρου 321 ΚΠΔ
Άρθρο 14 Όργανα επίδοσης - Τροποποίηση άρθρου 122
ΚΠολΔ
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 15 Κάλυψη δαπανών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωµάτων Ασφαλείας
Άρθρο 16 Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος
Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
του Πυροσβεστικού Σώµατος από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020
Άρθρο 17 Ποσοστά εισαγοµένων στο Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3686/2008
Άρθρο 18 Τροποποίηση ελάχιστου ύψους για την κατάταξη
προσωπικού της πρώην δηµοτικής αστυνοµίας που έχει ενταχθεί
στην κατηγορία των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνοµίας
- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4456/2017
Άρθρο 19 Εξάµηνο κατάταξης στη Σχολή Αξιωµατικών και εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων υιοθετηθέντων από τη Βουλή
των Ελλήνων τέκνων µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα
καταστήµατα κράτησης και στο Ίδρυµα Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1
ν.
2226/1994
Άρθρο 20 Προσθήκη ορισµού έννοιας «εµπρηστικός µηχανισµός» - Προσθήκη περ. κδ’ στην παρ. 1 του άρθρου 1 ν.
2168/1993
Άρθρο 21 Προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση οπλοφορίας Αστυνοµικών - Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4 άρθρου 2
ν. 3169/2003
Άρθρο 22 Αποδέσµευση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας
από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και από την επικύρωση αντιγράφων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 2690/1999
Άρθρο 23 Δυνατότητα µετατροπής αδειών οδήγησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 3710/2008
Άρθρο 24 Εξαίρεση από την εφαρµογή του άρθρου 38 ν.
1884/1990 - Εφαρµογή της Συµφωνίας για την αποχώρηση του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
Άρθρο 25 Υποχρέωση τήρησης µέτρων ασφαλείας από τους
φορείς άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας - Αντικατάσταση
παρ. 9 και 11 άρθρου 12 ν. 1481/1984
Άρθρο 26 Επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της υπ’ αριθµ. 5Α/2011 Αστυνοµικής Διάταξης
Άρθρο 27 Παράταση ισχύος συµβάσεων καθαριότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας
Άρθρο 28 Καθήκοντα ειδικών φρουρών Οµάδων Προστασίας
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18
ν. 4777/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 29 Μεταγωγή καταδίκων κρατουµένων στα αγροτικά
καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4356/2015
Άρθρο 30 Ρύθµιση θεµάτων του Σώµατος Επιθεώρησης και
Ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης - Αντικατάσταση παρ. 3
άρθρου 2 και τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3090/2002
Άρθρο 31 Ανανέωση των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης
των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων
κράτησης
Άρθρο 32 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων καταστηµάτων
κράτησης και του Ιδρύµατος Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
Άρθρο 33 Κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση προϊσταµένων σε θέσεις
ευθύνης των καταστηµάτων κράτησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34 Έξοδα διηµέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. 1 και περ. 16 στο άρθρο 1 υποπαρ. Δ.9 παρ.
Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 35 Έξοδα διανυκτέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 36 Δαπάνες µετακίνησης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. Α παρ. 2 άρθρου 11 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 37 Έξοδα διηµέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Προσθήκη άρθρου 15 Α’ στην υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν.
4336/2015 (Α’ 94)
Άρθρο 38 Εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας του
συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και
κρατουµένων σε άδεια
Άρθρο 39 Εκκαθάριση, τακτοποίηση και ενταλµατοποίηση δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 40 Παράταση θητείας Κεντρικού Συµβουλίου
Υγείας
Άρθρο 41 Παράταση ισχύος των ρυθµίσεων για την αποζηµίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για µετακίνηση σε νοσοκοµεία της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας, την κάλυψη
κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφηµερίας σε νοσοκοµεία του
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Εθνικού Συστήµατος Υγείας και την αποζηµίωση των πρόσθετων
ενεργών εφηµεριών
Άρθρο 42 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 - Τροποποίηση άρθρου 91 ν.
4850/2021
Άρθρο 43 Συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Άρθρο 44 Δυνατότητα παράτασης ατοµικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα του Πανεπιστηµίου Πατρών
Άρθρο 45 Μεταφορά µαθητών προτύπων και πειραµατικών
σχολείων - Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 3852/2010
Άρθρο 46 Πιστοποίηση προγραµµάτων σπουδών των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169
ν. 4763/2020
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 47 Καταργούµενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 1
Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύµατος και διάταξης
- Τροποποίηση παρ.3 άρθρου 138 ΚΠΔ
Η παρ. 3 του άρθρου 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν.
4620/2019, Α’96, ΚΠΔ) τροποποιείται µε την προσθήκη του ηλεκτρονικού τρόπου ειδοποίησης των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους επί της εισαγγελικής προτάσεως σε
παρεµπίπτοντα ζητήµατα, προστίθενται στην ίδια παράγραφο
δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 138 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 138
Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύµατος
και διάταξης
1. Πριν από κάθε απόφαση ή διάταξη του δικαστή που εκδίδεται κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο παίρνουν τον λόγο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ο εισαγγελέας, καθώς και
οι παρόντες διάδικοι. Τα βουλεύµατα του δικαστικού συµβουλίου
και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από έγγραφη
πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά, όταν η εµφάνισή του στο συµβούλιο προβλέπεται από τον
νόµο. Ο νόµος ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ακουστούν οι διάδικοι πριν εκδοθεί το βούλευµα ή η διάταξη του ανακριτή.
2. Η παράβαση της προηγούµενης παραγράφου συνεπάγεται
την ακυρότητα της απόφασης, του βουλεύµατος και της διάταξης.
3. Αντίγραφο της πρότασης επί παρεµπιπτόντων ζητηµάτων
µπορούν να λάβουν οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους
µετά από αίτησή τους, αφού ειδοποιηθούν, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόµενο διάδικο, και αν δεν έχει
δηλωθεί, έστω και τηλεφωνικά, µόνο όταν αυτή αφορά τα δικονοµικά µέτρα του άρθρου 282 ή διαφωνία κατ’ άρθρο 307 ή αίτηµα διαδίκου, οπότε η δικογραφία διαβιβάζεται στον ανακριτή
ή στο συµβούλιο, µετά παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
Η ειδοποίηση αποδεικνύεται από µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. To
αντίγραφο του µηνύµατος αποστέλλεται στην ως άνω διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. »
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Άρθρο 2
Επίδοση - Αντικατάσταση άρθρου 155 ΚΠΔ
Το άρθρο 155 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 155
Επίδοση
1. H επίδοση στον ενδιαφερόµενο διάδικο ή µάρτυρα, διενεργείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Το προς επίδοση έγγραφο εκδίδεται
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr- ΕΨΠ) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020
(Α’ 184), καθώς και τα στοιχεία
του αρµόδιου για την έκδοσή του οργάνου. Η επίδοση µε ηλεκτρονικά µέσα συντελείται µε ηλεκτρονική αποστολή του εγγράφου από επιµελητή ποινικών - πολιτικών δικαστηρίων και
εισαγγελιών ή δικαστικό υπάλληλο στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη στην Eνιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι καταχωρηµένη σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, ή στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον έχει δηλωθεί κατά την εξέτασή του σύµφωνα µε τα άρθρα 217 και 273. Αν ο ενδιαφερόµενος
διάδικος έχει διορίσει συνήγορο ή αντίκλητο, η επίδοση γίνεται
παράλληλα και στον διορισµένο συνήγορο ή αντίκλητο.
Η ανωτέρω επίδοση στον ενδιαφερόµενο διάδικο ή µάρτυρα
γνωστοποιείται ταυτόχρονα µε µήνυµα που αποστέλλεται σε
αριθµό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που έχει καταχωρηθεί
στην ανωτέρω ψηφιακή θυρίδα ή σε αριθµό σύνδεσης κινητής
τηλεφωνίας που έχει δηλωθεί κατά την εξέτασή του διαδίκου ή
µάρτυρα σύµφωνα µε τα άρθρα 217 και 273. Το µήνυµα αποστέλλεται εκ νέου αυτόµατα µετά την πάροδο σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την πρώτη αποστολή.
2. Αν η επίδοση δεν είναι εφικτή σύµφωνα µε την παρ. 1 ή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι κατά την κρίση του αρµόδιου εισαγγελέα που µνηµονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση,
διενεργείται φυσική επίδοση µε παράδοση του εγγράφου στα
χέρια του ενδιαφεροµένου διαδίκου ή µάρτυρα, από επιµελητή
ποινικών - πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών ή δικαστικό επιµελητή. Με τη διαδικασία της φυσικής επίδοσης καλούνται ο κατηγορούµενος και ο υποστηρίζων την κατηγορία που έχουν
υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους κατά τον
χρόνο της επίδοσης, εκτός από την περίπτωση εκείνη, κατά την
οποία ο κατηγορούµενος έχει ζητήσει να καλείται αποκλειστικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που έχει δηλώσει
κατά την εξέτασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 273. Όταν υφίσταται
αντικειµενική αδυναµία επίδοσης µε τους ανωτέρω τρόπους ή
συντρέχουν όλως εξαιρετικοί λόγοι κατά την κρίση του αρµοδίου
εισαγγελέα, η επίδοση δύναται να διενεργείται από όργανο της
δηµόσιας δύναµης. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει
τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή της κατοικίας του ή
του καταστήµατος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, εγχειρίζει
το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά,
διαµένουν µαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στον θυρωρό της κατοικίας που µένει ή στον διευθυντή ή σε κάποιον από
όσους εργάζονται στον ίδιο τόπο. Από όλους τους παραπάνω
εξαιρούνται όσοι κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει
την επίδοση είναι νεότεροι των δεκαοκτώ (18) ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή
ανάλογης ουσίας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκληµα, όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούµενο,
και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια τέταρτο και πέµπτο είναι υποχρεωµένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόµενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς καµιά
χρονοτριβή. Η επίδοση βουλευµάτων, αποφάσεων και ποινικών
διαταγών µπορεί να γίνει και µε παράδοση του σχετικού εγγράφου
στον ενδιαφερόµενο σε ψηφιακή µορφή, η γνησιότητα του περιεχοµένου του οποίου θα πιστοποιείται µε προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του πιο
πάνω εγγράφου συνοδεύεται µε την παράδοση στα χέρια του ενδιαφεροµένου έκθεσης, στην οποία θα αναφέρονται το είδος του
επιδιδοµένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο αυτό επιδίδεται.
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3. Αν ένα από τα πρόσωπα της παρ. 2 αρνηθεί να παραλάβει το
έγγραφο, αυτός που κάνει την επίδοση το επικολλά, αφού πρώτα
το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο σφραγίζει, στην πόρτα της κατοικίας ή του διαµερίσµατος ή, προκειµένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα του δωµατίου, όπου διαµένει ο
ενδιαφερόµενος ή στην πόρτα του τόπου εργασίας του. Αν δεν
βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόµενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την επίδοση επικολλά τον
ως άνω φάκελο στην πόρτα της κατοικίας. Σε περίπτωση επίδοσης
βουλεύµατος, ποινικής διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή µορφή,
αυτός που κάνει την επίδοση επικολλά σφραγισµένο φάκελο, που
περιέχει την προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 έκθεση, µαζί µε το έγγραφο σε ψηφιακή µορφή. Αν η θυροκόλληση
έγινε επειδή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 αρνήθηκαν να πάρουν το επιδιδόµενο έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον διορισµένο
αντίκλητο του ενδιαφεροµένου διαδίκου, ανεξάρτητα αν ο διορισµός του ήταν ή όχι υποχρεωτικός από τον νόµο. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσµατα αρχίζουν από την τελευταία χρονικά
επίδοση. Η πραγµατική αναζήτηση της κατοικίας ή της διαµονής
του κατηγορουµένου, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά τα άρθρα
156 και 273, γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε
βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική
του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι καταχωρισµένα στα
πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι όροι, η διαδικασία και ο τρόπος
επίδοσης εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, η δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο τρόπος εισόδου και αυθεντικοποίησης των
χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές
για τη διασφάλιση της λήψης του µηνύµατος, ο τρόπος αποστολής των µηνυµάτων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα από τούς οποίους αντλούνται οι δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. »
Άρθρο 3
Επίδοση σε κατηγορούµενο µε ηλεκτρονικά µέσα ή φυσικό
τρόπο - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 156 ΚΠΔ
Στο άρθρο 156 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η περίπτωση επίδοσης σε κατηγορούµενο µε ηλεκτρονικά µέσα, β) τροποποιείται η
παρ. 1 µε την πρόβλεψη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής επίδοσης, γ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 µε την προσθήκη της αναφοράς στη µεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή του αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και δ)
στην παρ. 4, δα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο προς τον σκοπό
εναρµόνισης µε την παρ. 1, και δβ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο
για τις επιδόσεις µε ηλεκτρονικό τρόπο στον διορισµένο συνήγορο
στην περίπτωση κατοικίας ή διαµονής του διαδίκου στην αλλοδαπή και το άρθρο 156 ΚΠΔ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 156
Επίδοση σε κατηγορούµενο µε ηλεκτρονικά
µέσα ή φυσικό τρόπο
1. Ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε έγγραφο της
προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε
άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούµενο
αν η επίδοση γίνει α) στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη στην Eνιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι καταχωρηµένη σε
φορείς του δηµόσιου τοµέα, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον έχει δηλωθεί κατά την εξέτασή του σύµφωνα
µε το άρθρο 273 και η γνωστοποίηση µε µήνυµα αποστέλλεται
ταυτόχρονα µε την επίδοση σε δηλωθέντα αριθµό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 155, β) µε
φυσικό τρόπο στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαµονής του
που δηλώθηκε τελευταία από τον ίδιο ή τον συνήγορό του κατά
την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση

ή την ανάκριση ή µε προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην έκθεση ή στο δικόγραφο άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου µέσου ή της προσφυγής κατά
της απευθείας κλήσης ή στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του
άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε δηλώσει µεταβολή
της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή του αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του πριν από την επίδοση, κατά την επόµενη παράγραφο.
Η δήλωση αναίρεσης του κατηγορουµένου ή αντίγραφο αυτής
επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία µε µέριµνα του γραµµατέα
της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
2. Η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή του
αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας µπορεί να γίνει είτε µε νεότερη δήλωση του ιδίου ή του συνηγόρου του, µε κάποιον από
τους αναφερόµενους στην παρ. 1 τρόπους είτε µε χωριστή δήλωση, που αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, η οποία πρέπει να
γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη
ή, αν η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί, µετά δε την έκδοση
της απόφασης στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση. Επάνω στη δήλωση µεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή της, η
οποία καταχωρίζεται σε ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται
στο γραφείο του εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης µαζί µε τη
σχετική έκθεση για την παράδοσή της εντάσσεται χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία.
3. Αν η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του είναι ανύπαρκτη
ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και πλήρη
διεύθυνση που δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούµενος δεν
δήλωσε κατά τις προηγούµενες παραγράφους τη διεύθυνση της
κατοικίας του ή της διαµονής του ή αν καµία από τις σχετικές δηλώσεις του δεν αφορά σε υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του κατηγορουµένου να δηλώσει τη
διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση
ή την ανάκριση ή στη διαδικασία στο ακροατήριο, οι επιδόσεις γίνονται στον γραµµατέα της εισαγγελίας πληµµελειοδικών όπου
ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου
όπου εκκρεµεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, οι επιδόσεις γίνονται µόνο σε αυτόν.
4. Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει αρχικά ή µεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής στην αλλοδαπή, οι επιδόσεις που
αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 1, γίνονται µόνο στον συνήγορο που διορίστηκε κατά το άρθρο 89 παρ. 2, και αν οι συνήγοροι
είναι περισσότεροι, σε έναν από αυτούς. Αν ο κατηγορούµενος
δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου να διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πληµµελειοδικείου, στον οποίο και
µόνον γίνονται όλες οι παραπάνω επιδόσεις. Η επίδοση στον συνήγορο ή αντίκλητο µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 155. Αν ο κατηγορούµενος
παραλείψει το διορισµό αντικλήτου ή η επίδοση στον αντίκλητο
είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι επιδόσεις
αυτές γίνονται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ενεργείται ή έχει ενεργηθεί
η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραµµατέας της
εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για
κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και ο
συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος διατηρεί την ιδιότητά του
αυτή, εκτός αν δηλώσει στον προαναφερόµενο γραµµατέα ότι
έληξε η σχέση εντολής µε τον κατηγορούµενο.»
Άρθρο 4
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 ΚΠΔ
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 157 ΚΠΔ τροποποιούνται µε τη διεύρυνση του τρόπου έρευνας στα ψηφιακά δεδοµένα και στα καταχωρηµένα στοιχεία στα πληροφοριακά
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συστήµατα του Ελληνικού Δηµοσίου όταν ο καθ’ ου η επίδοση
απουσιάζει από τον τόπο κατοικίας του και η διαµονή του είναι
άγνωστη και το άρθρο 157 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 157
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής
1. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή του φέρεται
άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του, αυτός που κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό
κατάλογο, σε επαγγελµατικούς καταλόγους, στα ψηφιακά ή φυσικά δεδοµένα της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η
οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, στο οικογενειακό και
επαγγελµατικό περιβάλλον του αποδέκτη της επίδοσης, για να
διαπιστώσει τη διαµονή του. Αν από την έρευνα αυτή η διαµονή
παραµένει άγνωστη και τα καταχωρηµένα στοιχεία στα πληροφοριακά συστήµατα του Ελληνικού Δηµοσίου δεν επαρκούν για
να γίνει επίδοση µε ηλεκτρονικά µέσα, η επίδοση του εγγράφου
γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από
τους γονείς τα τέκνα ή τους αδελφούς. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα
δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την
επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη των δεκαοκτώ (18) ετών, ούτε
να είναι ψυχικά ασθενή ή να τελούν προφανώς υπό την επήρεια
οινοπνεύµατος ή ανάλογης ουσίας, ούτε να είναι παθόντες από
το έγκληµα, αν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούµενο
και αντιστρόφως.
2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον
τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, αυτή γίνεται
στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση
ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο γραµµατέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για
κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και ο
συνήγορός του.»
Άρθρο 5
Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς Τροποποίηση άρθρου 158 ΚΠΔ
Στο άρθρο 158 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές α) η υφιστάµενη παράγραφος αριθµείται ως παρ. 1, β) στο τρίτο εδάφιο της
παρ. 1 η λέξη «ατµοπλοϊκής» αντικαθίσταται από τη λέξη «ναυτιλιακής», γ) προστίθεται νέα παρ. 2 περί µη εφαρµογής των διατάξεων της επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα στους στρατιωτικούς
και στους υπηρετούντες στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική
αεροπορία και το άρθρο 158 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 158
Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς
1. Αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση υπηρετεί
στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο,
διαµέσου του αµέσως προϊσταµένου του. Η επίδοση σε όσους
ανήκουν στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική αεροπορία γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 155. Συγχρόνως όµως ανακοινώνεται στον
διευθυντή της ναυτιλιακής ή της αεροπορικής εταιρίας του αποδέκτη της επίδοσης.
2. Οι διατάξεις περί επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις του παρόντος.»
Άρθρο 6
Επίδοση σε όσους κρατούνται - Τροποποίηση
άρθρου 159 ΚΠΔ
Στο άρθρο 159 ΚΠΔ προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο περί µη
εφαρµογής των διατάξεων της επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα
στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης και το άρθρο
159 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 159
Επίδοση σε όσους κρατούνται
Αν ο ενδιαφερόµενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισµένο για την κράτηση τόπο, η επίδοση γίνεται στον τόπο
αυτόν µε κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κράτησης. Σε αυτήν την περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφεροµένου
κατά την έννοια αυτού του άρθρου θεωρούνται ο διευθυντής της
φυλακής ή του καταστήµατος ή ο αναπληρωτής τους. Οι διατάξεις περί επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα δεν τυγχάνουν εφαρµογής.»
Άρθρο 7
Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου
που επιδίδεται - Τροποποίηση άρθρου 161 ΚΠΔ
Στο άρθρο 161 ΚΠΔ προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο στο οποίο
προβλέπεται η ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου που
επιδίδεται στην κεφαλίδα του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην περίπτωση επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα και το
άρθρο 161 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 161
Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου
που επιδίδεται
Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόµενο του εγγράφου στον ενδιαφερόµενο και να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής
συνεπάγεται την πειθαρχική τιµωρία του υπαιτίου. Σε περίπτωση
επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε την ανωτέρω ανακοίνωση ισοδυναµεί η αναγραφή του γεγονότος στην κεφαλίδα του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»
Άρθρο 8
Το αποδεικτικό της επίδοσης - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 162 ΚΠΔ
Στο άρθρο 162 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2
διορθώνονται οι παραποµπές στο άρθρο 155, β) προστίθεται νέα
παρ. 4 µε την οποία ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει
το αποδεικτικό επίδοσης σε περίπτωση ψηφιακής επίδοσης και
το άρθρο 162 ΚΠΔ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 162
Το αποδεικτικό της επίδοσης
1. Για την επίδοση που ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 155
- 160, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να συντάξει αποδεικτικό
στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό σηµειώνεται, µε
ποινή ακυρότητας της επίδοσης, ο τόπος, το έτος, ο µήνας, η
ηµέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο θέσπισµα ή κλήση του κατηγορουµένου, ο αριθµός αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και
το ονοµατεπώνυµο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Το αποδεικτικό υπογράφεται από το πρόσωπο στο οποίο
παραδόθηκε το έγγραφο και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν µπορεί
να υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που επιδίδεται επικολληθεί κατά την παρ. 3 του άρθρου 155, τα γεγονότα αυτά,
καθώς και το ονοµατεπώνυµο εκείνου που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά την παρ. 3 του άρθρου 155, αναγράφονται στο
αποδεικτικό. Στην περίπτωση αυτή προσλαµβάνεται από εκείνον
που ενεργεί την επίδοση ένας µάρτυρας, του οποίου το ονοµατεπώνυµο, η κατοικία και το επάγγελµα αναγράφονται στο αποδεικτικό. Ο µάρτυρας αυτός υπογράφει το αποδεικτικό, αν ξέρει
γράµµατα.
2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να
σηµειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία και τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη σχετική σηµείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε
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περίπτωση επίδοσης βουλεύµατος ή απόφασης µε παράδοση σε
ψηφιακή µορφή, η σηµείωση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται επί της εκθέσεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 155.
3. Η επίδοση µπορεί να αποδεικνύεται και µε απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο
γίνεται η επίδοση ή από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται
από τα όργανα της επίδοσης ή από τους υπαλλήλους της γραµµατείας για τις επιδόσεις που γίνονται µέσα στα δικαστικά καταστήµατα και περιέχει απαραιτήτως το ονοµατεπώνυµο εκείνου
που επιδίδει και εκείνου που παραλαµβάνει το έγγραφο, καθώς
και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολογία της επίδοσης σηµειώνεται και στο έγγραφο που παραδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, αλλιώς η επίδοση
είναι άκυρη.
4. Σε περίπτωση επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε αποδεικτικό επίδοσης ισοδυναµεί εκτύπωση του εγγράφου που έχει
αποσταλεί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 155, η οποία περιλαµβάνει µε ποινή ακυρότητας της επίδοσης α) τα στοιχεία του
καλούντος εισαγγελέα, εκείνου που επιδίδει και του παραλήπτη,
β) το είδος και τα χαρακτηριστικά του εγγράφου που επιδόθηκε,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’184)
και γ) την ηµεροχρονολογία και ακριβή ώρα των ψηφιακών αποστολών του εγγράφου και των αντίστοιχων τηλεφωνικών µηνυµάτων ειδοποίησης.»
Άρθρο 9
Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα Γνωστοποίηση διαδικασίας επίδοσης µε
ηλεκτρονικά µέσα - Τροποποίηση άρθρου 217 ΚΠΔ
Στο άρθρο 217 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να προστεθεί η γνωστοποίηση της
διαδικασίας επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα, β) στο πρώτο εδάφιο
προστίθενται νέα στοιχεία µε τα οποία εξακριβώνεται η ταυτότητα του µάρτυρα, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως προς τη γνωστοποίηση της διαδικασίας επίδοσης των εγγράφων της δίκης
µε ηλεκτρονικά µέσα και το άρθρο 217 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 217
Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα Γνωστοποίηση διαδικασίας επίδοσης
µε ηλεκτρονικά µέσα
Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα
και το επώνυµό του, την ηλικία του, τον τόπο της γέννησης και
κατοικίας του, τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το δελτίο της
αστυνοµικής του ταυτότητας ή από το διαβατήριό του, τον
αριθµό φορολογικού µητρώου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τον αριθµό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του. Επίσης, καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι συγγενής
µε τον κατηγορούµενο ή µε όποιον αδικήθηκε και, αν υπάρχει
ανάγκη, του υποβάλλονται ερωτήσεις για κάθε περιστατικό που
θα µπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση για
τις σχέσεις του µάρτυρα µε τα παραπάνω πρόσωπα και για τον
βαθµό αξιοπιστίας της µαρτυρίας του. Παράλληλα ενηµερώνεται
ότι µπορεί να λαµβάνει εγκαίρως γνώση των εγγράφων της
δίκης, τα οποία του επιδίδονται και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 155.»
Άρθρο 10
Εξέταση κατηγορουµένου - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 273 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 273 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο πρώτο εδάφιο της περ. α) προστίθενται νέα στοιχεία µε
τα οποία εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατηγορουµένου ενώπιον των δικαστικών αρχών, β) στην περ. α) προστίθεται τέταρτο
εδάφιο ως προς τη γνωστοποίηση της δυνατότητας επίδοσης µε
ηλεκτρονικά µέσα των εγγράφων της δίκης και γ) στην περ. γ)

προστίθεται η υποχρέωση του κατηγορουµένου να δηλώνει και
τη µεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και το άρθρο 273 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 273
Εξέταση κατηγορουµένου
1. α) Όταν ο κατηγορούµενος εµφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή του ειρηνοδίκη ή των ανακριτικών
υπαλλήλων του άρθρου 31, αυτοί είναι υποχρεωµένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή από το διαβατήριό του, προσκαλώντας
τον ταυτόχρονα να δηλώσει το όνοµα και το επώνυµό του, την
ηλικία του, τον τόπο της γέννησης και κατοικίας του (πόλη,
χωριό, συνοικία, οδό, αριθµό), τον αριθµό φορολογικού του µητρώου (ΑΦΜ), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς
και τον αριθµό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Αν δεν έχει ΑΦΜ,
αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η
ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.
Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της απολογίας.
Παράλληλα, ενηµερώνεται ότι µπορεί να λαµβάνει εγκαίρως
γνώση των εγγράφων της δίκης, τα οποία του επιδίδονται και µε
ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 155.
β) Αν ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αµφισβητεί την ταυτότητα που του
αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουµένου στοιχεία της ταυτότητάς του,
αποστέλλοντας αµέσως απόσπασµα του µέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας που
δηλώθηκαν.
γ) Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση υπενθυµίζει στον κατηγορούµενο ή στον ύποπτο την υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε
µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 156 και τις
συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, µνηµονεύοντας ρητά το
γεγονός αυτό στην έκθεση της απολογίας.
2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου και
του εξηγηθούν τα δικαιώµατά του, εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει µε πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την
οποία κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα µέσα της υπεράσπισής του. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωµα να
παραδώσει την απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση
όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον κατηγορούµενο τις
απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενο
της έγγραφης απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται
ρητά στην έκθεση.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2, 3 και 5 και 225 εφαρµόζονται και για την εξέταση κατηγορουµένων.»
Άρθρο 11
Περάτωση της κύριας ανάκρισης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 308 ΚΠΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές
α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται µε την αναφορά στην ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους για το
περιεχόµενο της εισαγγελικής πρότασης και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων των
οποίων η κύρια ανάκριση περατώνεται µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως
προς την αποστολή αντιγράφου της πρότασης στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόµενο διάδικο, γ) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η απόδειξη της
διαβίβασης της δικογραφίας σε περίπτωση ηλεκτρονικής ειδο-
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ποίησης, δ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς τη σύντµηση
της δεκαήµερης προθεσµίας για την ανωτέρω ενηµέρωση σε περίπτωση κινδύνου άµεσης παραγραφής ή συµπλήρωσης των
ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης και το άρθρο 308 ΚΠΔ
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 308
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών µε βούλευµα. Για τον σκοπό αυτόν, τα
έγγραφα διαβιβάζονται αµέσως µετά την τελευταία ανακριτική
πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να
τα επιστρέψει στον ανακριτή για να συµπληρωθεί η ανάκριση,
µέσα σε δύο (2) µήνες ή, αν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει,
µέσα σε τρεις (3) µήνες υποβάλλει πρόταση στο συµβούλιο για
να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί
ο κατηγορούµενος στο ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία
που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή µετά το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούµενοι κατά των οποίων έχει
εκδοθεί ένταλµα προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός µηνός να
υποβάλει πρόταση στο συµβούλιο, για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος στο
ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει σχετική πρόταση, πριν την υποβάλλει στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, έχει
υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως τους διάδικους ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε
κατά την ανάκριση, και αν δεν έχει δηλωθεί, έστω τηλεφωνικά,
προκειµένου να λάβουν αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης υποβάλλοντας υπόµνηµα µε τις απόψεις τους.
To αντίγραφο της πρότασης αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόµενο
διάδικο. Στην περίπτωση αυτή η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό συµβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες από την
ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου
γραµµατέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικογραφία,
και σε περίπτωση ηλεκτρονικής ειδοποίησης µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µε εκτύπωση του µηνύµατος του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επισυνάπτεται στη δικογραφία. H
υποχρέωση για την τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας δεν ισχύει
αν συντρέχει, κατά την κρίση του εισαγγελέα, κίνδυνος άµεσης
παραγραφής ή συµπλήρωσης των ανωτάτων ορίων προσωρινής
κράτησης, οπότε η δικογραφία διαβιβάζεται στο συµβούλιο, µετά
την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών.
3. Η κύρια ανάκριση στα πληµµελήµατα περατώνεται και µε
απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου µε διαταγή του εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει
η σύµφωνη γνώµη του ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρµόζεται και η διάταξη του άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών
έχει δικαίωµα, αν δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η προσφυγή στο συµβούλιο είτε να συµπληρωθεί η ανάκριση, που περατώνεται µε βούλευµα του συµβουλίου. Η παρ. 1
του άρθρου 245 εφαρµόζεται αναλόγως. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών αποφαίνεται για την συνέχιση ή όχι της προσωρινής
κράτησης, καθώς και για την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών
όρων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής οφείλει, πριν διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους
διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα
δικαιώµατα που τους παρέχονται µε τα άρθρα 100, 107 και 108.
Οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο
από τους διορισµένους στην έδρα του ανακριτή, και σε αυτόν γίνεται η γνωστοποίηση. Αν όµως οι διάδικοι κατοικούν έξω από
την έδρα του ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται µόνο αν έχουν
διορίσει αντίκλητο.
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη
ορισµένου εγκλήµατος, εφαρµόζονται αναλόγως τα εδάφια
πρώτο, τέταρτο και πέµπτο της παρ. 3 του άρθρου 245.
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Άρθρο 12
Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 309 ΚΠΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 309 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο µε την αναφορά στην ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους για το
περιεχόµενο της εισαγγελικής πρότασης και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων των
οποίων η κύρια ανάκριση περατώνεται µε απευθείας παραποµπή
της υπόθεσης στο ακροατήριο κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
προέδρου εφετών, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως προς
την αποστολή αντιγράφου της πρότασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόµενο
διάδικο, γ) το νέο τρίτο εδάφιο τροποποιείται µε την προσθήκη
αναφοράς στην απόδειξη της ειδοποίησης των διαδίκων, δ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο µε τη σύντµηση της δεκαήµερης
προθεσµίας για την ανωτέρω ενηµέρωση σε περίπτωση κινδύνου
άµεσης παραγραφής ή συµπλήρωσης των ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης και το άρθρο 309 ΚΠΔ διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 309
Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση
1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων: του
ν.δ. 86/1969, των νόµων 998/1979, 2168/1993, 2960/2001,
4002/2011 (άρθρο 52), 4139/2013, 4174/2013 και 4251/2014,
καθώς και των άρθρων 374 και 380 ΠΚ εφόσον η υπόθεση ανήκει
στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του µονοµελούς ή τριµελούς εφετείου, µετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικογραφία υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών στον Εισαγγελέα
Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις
για την παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν
χρειάζεται να συµπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον Πρόεδρο
Εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, µαζί µε τα τυχόν ήσσονος βαρύτητας συναφή εγκλήµατα, απευθείας στο ακροατήριο. Οι διατάξεις των άρθρων 128 και 129 εφαρµόζονται αναλόγως και σε
τούτη την περίπτωση.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει σχετική πρόταση, πριν την υποβάλλει προς τον Πρόεδρο Εφετών, έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως τους διάδικους ή τους
πληρεξουσίους δικηγόρους τους, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε κατά την ανάκριση, και αν δεν έχει δηλωθεί, έστω
τηλεφωνικά, προκειµένου να λάβουν αντίγραφο της και να ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης υποβάλλοντας υπόµνηµα µε τις
απόψεις τους. To αντίγραφο της πρότασης αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόµενο διάδικο. Στην περίπτωση αυτή, αφού παρέλθουν
δέκα (10) ηµέρες από την ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε
βεβαίωση του αρµόδιου γραµµατέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικογραφία, και σε περίπτωση ηλεκτρονικής ειδοποίησης µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µε εκτύπωση
του µηνύµατος του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η δικογραφία
διαβιβάζεται στον Πρόεδρο Εφετών. H υποχρέωση για την τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας δεν ισχύει αν συντρέχει, κατά την
κρίση του εισαγγελέα, κίνδυνος άµεσης παραγραφής ή συµπλήρωσης των ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης οπότε η δικογραφία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο Εφετών, µετά την
παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών. Εφόσον ο Πρόεδρος Εφετών διατυπώσει σύµφωνη γνώµη, για την παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο Εισαγγελέας Εφετών εκδίδει κλητήριο
θέσπισµα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου Εφετών ή όταν από
την αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ή θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, ο Εισαγγελέας Εφετών
διαβιβάζει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών,
προκειµένου να εισαχθεί στο συµβούλιο πληµµελειοδικών.
4. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος
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άρθρου ο Πρόεδρος Εφετών αποφαίνεται µε διάταξη του, κατά
της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, για την διατήρηση ή µη της
προσωρινής κράτησης ή των περιοριστικών όρων ή της ισχύος
του εντάλµατος σύλληψης και την προσωρινή του κράτηση σε
περίπτωση που θα συλληφθεί. Η παρ. 4 του άρθρου 315 εφαρµόζεται αναλόγως.
5. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούµενοι, το
συµβούλιο εφετών είναι αρµόδιο να αποφανθεί για όσους από
αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης,
το ίδιο συµβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρµόδιο να αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήµατα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερους κατηγορουµένους.»
Άρθρο 13
Περιεχόµενο του κλητηρίου θεσπίσµατος και
της κλήσης - Παραµονή δικογραφιών στα γραφεία Τροποποίηση περ. ε’ παρ. 1 άρθρου 321 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 321 ΚΠΔ τροποποιείται η περ. ε) µε
την προσθήκη στα απαιτούµενα στοιχεία του κλητηρίου θεσπίσµατος και των στοιχείων της παρ. 3 του
ν. 4727/2020 (Α’
184) στην περίπτωση της επίδοσης µε ηλεκτρονικά µέσα και το
άρθρο 321 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 321
Περιεχόµενο του κλητηρίου θεσπίσµατος και της
κλήσης. Παραµονή δικογραφιών στα γραφεία
1. Το κλητήριο θέσπισµα πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο και, αν υπάρχει ανάγκη, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν
την ταυτότητα του κατηγορουµένου, β) τον προσδιορισµό του
δικαστηρίου στο οποίο καλείται, γ) τη χρονολογία, την ηµέρα της
εβδοµάδας και την ώρα που πρέπει να εµφανιστεί, δ) τον ακριβή
καθορισµό της πράξης για την οποία κατηγορείται και µνεία του
άρθρου του ποινικού νόµου που την προβλέπει και ε) τον αριθµό
του, την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του εισαγγελέα
που εξέδωσε το θέσπισµα, στην περίπτωση δε της επίδοσης µε
ηλεκτρονικά µέσα πρέπει επιπλέον να φέρει τα στοιχεία της παρ.
3 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184).
2. Η κλήση για την εµφάνιση (άρθρο 320) ως προς την αξιόποινη πράξη πρέπει να αναφέρεται στο παραπεµπτικό βούλευµα.
Κατά τα λοιπά πρέπει επίσης να περιέχει όσα και το κλητήριο θέσπισµα. Η ερήµην εκδίκαση ως συνέπεια της µη εµφάνισης του
κατηγορουµένου πρέπει να αναγράφεται τόσο στο κλητήριο θέσπισµα όσο και στην κλήση.
3. Αντίγραφο του κλητήριου θεσπίσµατος ή της κλήσης πρέπει να επιδίδεται σε κάθε περίπτωση στον παριστάµενο προς
υποστήριξη της κατηγορίας.
4. Η τήρηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 εδάφιο α’ και β’
επιβάλλεται µε ποινή ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσµατος
και της κλήσης. Η µη τήρηση του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της συζήτησης.
5. Η έλλειψη στοιχείου του κύρους του κλητηρίου θεσπίσµατος ή της κλήσης αποδεικνύεται από το κλητήριο θέσπισµα ή την
κλήση που επιδόθηκε στον κατηγορούµενο ή από το υπάρχον
στην δικογραφία αντίτυπό του και σε έλλειψή του από το αποδεικτικό επίδοσης.
6. Από τη στιγµή που θα επιδοθεί στον κατηγορούµενο το κλητήριο θέσπισµα ή η κλήση για την εµφάνιση οι δικογραφίες και
τα πειστήρια πρέπει να παραµένουν κατά τις εργάσιµες ώρες
στο οικείο δικαστικό γραφείο. Ο παραβάτης τιµωρείται πειθαρχικά.»
Άρθρο 14
Όργανα επίδοσης - Τροποποίηση άρθρου 122 ΚΠολΔ
Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) διαγράφεται η αναφορά στο όργανο της ελληνικής αστυνοµίας ή της δασοφυλακής και το

άρθρο 122 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η επίδοση κάθε εγγράφου γίνεται µε δικαστικό επιµελητή
διορισµένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την
κατοικία ή τη διαµονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς
τον οποίο αυτή απευθύνεται.
2. Οι επιδόσεις που γίνονται µε την επιµέλεια του δικαστηρίου
µπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή
από τον γραµµατέα του δήµου.
3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιµελητής στον τόπο της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι
δύσκολη η µετάβαση του δικαστικού επιµελητή στον τόπο αυτόν,
η επίδοση µπορεί να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από τον γραµµατέα του δήµου που ορίζεται από τον προαναφερόµενο εισαγγελέα η ειρηνοδίκη.
4. Με διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, µπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση µε το ταχυδροµείο ή µε τηλεγράφηµα ή τηλέφωνο, όλων ή µερικών από τα προαναφερόµενα έγγραφα και παράλληλα να οριστεί ο τρόπος µε
τον οποίο θα γίνεται και θα αποδεικνύεται η επίδοση.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Κάλυψη δαπανών Υπηρεσίας Εναερίων
Μέσων Σωµάτων Ασφαλείας
1. Για τις δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια ανταλλακτικών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των
ιδιόκτητων εναερίων µέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωµάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.) της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν.
2800/2000 (Α’ 41), καθώς και για τις δαπάνες που προκύπτουν
από την παρ. 3 του άρθρου 7 της από 12.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 240), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
48 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, νοείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2. Οι δαπάνες της παρ. 1, κατά το µέρος που καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος, βαρύνουν
τις οικείες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Άρθρο 16
Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
και του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς
και των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος
Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου από τους Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54
ν. 4662/2020
Στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο αα) µε
την αντικατάσταση των περιφερειών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού, αβ) την ένταξη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου στους αποδέκτες της
επιχορήγησης, αγ) ως προς τον σκοπό της επιχορήγησης των
υπηρεσιών, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείµενο της επιχορήγησης σε είδος ή υπηρεσίες, γ) τροποποι-
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είται το τέταρτο εδάφιο προς εναρµόνιση µε τις αλλαγές στο
πρώτο εδάφιο, δ) προστίθεται έκτο εδάφιο µε το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεά από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’
βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, µετά από απόφαση του οικείου συµβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών
αναγκών τους που συναρτώνται µε την ασφάλεια των πολιτών
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκλειστικά
εντός της διοικητικής επικράτειας του επιχορηγούντος νοµικού
προσώπου. Η ανωτέρω επιχορήγηση σε είδος ή υπηρεσίες
αφορά συντηρήσεις, επισκευές, µεταποιήσεις κτηρίων, οχηµάτων, πλωτών µέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, προµήθεια
υλικών, αναλωσίµων, καυσίµων, καθώς και κάθε άλλου είδους ή
παροχής υπηρεσιών, αναγκαίων για την κάλυψη των ως άνω λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρµόζονται αναλογικά και οι ρυθµίσεις του
άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Το προβλεπόµενο στην
υποπαρ. Β.1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται
να αυξάνεται, µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος,
καθώς και των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του οικείου Ο.Τ.Α.. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν.
4368/2016
(Α’ 21).
Δωρεά οχηµάτων και πλωτών µέσων από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου
199 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 11 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179)
για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών και αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή.»
Άρθρο 17
Ποσοστά εισαγοµένων στο Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3686/2008
Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 (Α’ 158) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως
προς το ποσοστό των εισαγοµένων στο Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.), β) προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως προς το ανώτατο όριο των θέσεων και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τον Ιανουάριο κάθε έτους µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας δύναται να καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων των αξιωµατικών, που θα πληρωθούν µέσα στο επόµενο
έτος µε προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 2% ούτε µεγαλύτερος του 5% του συνόλου των οργανικών θέσεων των
αξιωµατικών της κατηγορίας αυτής, κατά τον χρόνο έκδοσης της
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των καθοριζόµενων
θέσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των συνολικών
κενών οργανικών θέσεων της εν λόγω κατηγορίας αξιωµατικών,
ανεξαρτήτως της πλήρωσης ή µη του ποσοστού του 2%.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση ελάχιστου ύψους για την κατάταξη
προσωπικού της πρώην δηµοτικής αστυνοµίας
που έχει ενταχθεί στην κατηγορία των ειδικών φρουρών
της Ελληνικής Αστυνοµίας - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 26 ν. 4456/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4456/2017
(Α’ 24) τροποποιείται ως προς το ελάχιστο απαιτούµενο ανά-
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στηµα των γυναικών, πρώην δηµοτικών αστυνοµικών της παρ. 1
του άρθρου 26 του ν. 4456/2017, για την κατάταξή τους στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνοµίας και ως
προς την αντικατάσταση των «ψυχοτεχνικών δοκιµασιών» από τις
«ψυχοµετρικές δοκιµασίες» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγµατοποιείται µε διαπιστωτική πράξη του Προϊσταµένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού / Α.Ε.Α.,
εφόσον οι δηλούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας
τους στις 31.12.2016, έχουν ανάστηµα, χωρίς υποδήµατα, τουλάχιστον ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70 µ.) οι άνδρες
και ένα µέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 µ.) οι γυναίκες, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου
από τις αρµόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοµετρικών δοκιµασιών
στις οποίες παραπέµπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 7002/12/1-στ/
27.9.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης (Β’ 1845), η οποία εφαρµόζεται αναλόγως. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική
απόφαση, η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας,
η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες, εκ των οποίων οι
δύο (2) πρώτοι µήνες αποτελούν στάδιο θεωρητικής και οι επόµενοι δύο (2) µήνες στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης. Κατά τη
διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι διαµένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ανωτέρω ως ηµεροµηνία γέννησης
θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης. Με απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ρυθµίζονται ειδικότερα
τα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης στην κατηγορία των ειδικών φρουρών.»
Άρθρο 19
Εξάµηνο κατάταξης στη Σχολή Αξιωµατικών
και εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων υιοθετηθέντων
από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων µελών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας,
καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν
στα καταστήµατα κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους
κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2226/1994
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) σχετικά
µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας α) τροποποιούνται η
περ. γ’ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ προκειµένου να αποσαφηνισθεί το εξάµηνο στο οποίο εισάγονται οι αντίστοιχες κατηγορίες στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, β) στο
πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της περ. ε’ επικαιροποιούνται οι
αναφορές στις παραπεµπόµενες διατάξεις, γ) προστίθεται περ.
στ’ που αφορά στην εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων µελών των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα καταστήµατα κράτησης και στο Ίδρυµα
Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά
την εκτέλεση του καθήκοντός τους και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«2.α. Ο αριθµός των εισαγοµένων σε υφιστάµενες κατά τον
χρόνο αποφοίτησής τους κενές θέσεις σε καθεµιά από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε βάση τις ανάγκες κάθε φορά της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές
εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο
φύλα µε εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούµενο ανάστηµα, το οποίο
είναι τουλάχιστον ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70 µ.)
για τους άνδρες και ένα µέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63
µ.) για τις γυναίκες. Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωµατικών, ποσοστό 40% προέρχεται υπο-
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χρεωτικά από Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες
και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ’ εξάµηνο. Σε περίπτωση µη εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξιωµατικών, ο αριθµός
των αστυνοµικών που εισάγονται στη Σχολή αυτή καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του
Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά των οργανικών θέσεων Υπαστυνόµων Α’ και Β’.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1481/1984
(Α’ 152)
για την κατάταξη ειδικών κατηγοριών προσώπων στις Σχολές της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Στη Σχολή Αξιωµατικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση στο τρίτο
(Γ’) εξάµηνο και χωρίς εξετάσεις οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά
εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως καθορίζεται από τον
οικείο κανονισµό, που εισάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και αποφοιτούν κατά το αµέσως προηγούµενο
της εισαγωγής εκπαιδευτικό έτος.
δ. Στη Σχολή Αξιωµατικών εισάγονται στο τρίτο (Γ’) εξάµηνο
κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση µέχρι δέκα (10) Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόµοι, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και
τα λοιπά προβλεπόµενα από τον οικείο κανονισµό προσόντα. Τα
µαθήµατα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
ε. Στη Σχολή Αστυφυλάκων του παρόντος νόµου εισάγονται
χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζόµενου
αριθµού µέχρι δέκα (10) αθλητές, οι οποίοι έχουν πετύχει διάκριση εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’
121), εφόσον έχουν και τα προσόντα που απαιτούνται για τους
λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ως άνω αριθµό, προηγούνται όσοι επιτυγχάνουν διάκριση κατά σειρά σε διοργανώσεις Ολυµπιακών,
Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών αγώνων ή καταρρίπτουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση και ακολουθούν
κατά σειρά όσοι επιτυγχάνουν διάκριση σε διοργάνωση Μεσογειακών ή Βαλκανικών αγώνων ή καταρρίπτουν ή ισοφαρίζουν
πανελλήνια επίδοση. Εάν οι υποψήφιοι έχουν πετύχει διάκριση
σε ίδια διοργάνωση, προηγούνται εκείνοι που καταλαµβάνουν
την καλύτερη θέση και µεταξύ αυτών που έχουν την ίδια θέση,
όσοι έχουν υψηλότερο βαθµό απολυτηρίου Λυκείου. Για την
εφαρµογή των διατάξεων τού παρόντος εδαφίου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.
στ. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται κατ’ έτος µέχρι δύο
(2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα καταστήµατα κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του
καθήκοντός τους, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισαγοµένων στη Σχολή Αστυφυλάκων. Οι υποψήφιοι πρέπει
να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους αστυφύλακες, και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις
προκαταρκτικές εξετάσεις σύµφωνα µε την περ. α’ της παρούσας και το άρθρο 5 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1). Αν οι υποψήφιοι είναι
περισσότεροι από δύο (2), προηγούνται οι υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθµίας, διενεργείται κλήρωση µε µέριµνα της Διεύθυνσης
Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, παρουσία των ενδιαφεροµένων. Οι επιτυχόντες τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο Τµήµα Δόκιµων Αστυφυλάκων
που επιθυµούν. Με προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας µπορούν να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή της παρούσας.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 20
Προσθήκη ορισµού έννοιας «εµπρηστικός
µηχανισµός» - Προσθήκη περ. κδ’ στην παρ. 1
του άρθρου 1 ν. 2168/1993
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 (Α’ 147)
προστίθεται περ. κδ’, µε την οποία προσδιορίζεται η έννοια «εµπρηστικός µηχανισµός», η οποία έχει ως εξής:
«κδ. «Εµπρηστικός µηχανισµός»: κάθε αυτοσχέδια ή τυποποιηµένη κατασκευή, που µε κατάλληλη ενεργοποίηση µπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη και καύση εύφλεκτης ύλης, µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς, από την οποία δύναται να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο και πράγµατα.
Στην έννοια του εµπρηστικού µηχανισµού δεν περιλαµβάνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, µεµονωµένες τυποποιηµένες συσκευές ή υλικά που διατίθενται
ελεύθερα για χρήση στο ευρύ κοινό και έχουν κατασκευαστεί για
να παράγουν φλόγα ή να προκαλούν ή να συντηρούν καύση σε
υλικά για νόµιµους σκοπούς, όπως ιδίως σπίρτα, αναπτήρες, κεράκια και εµπορικές συσκευές µε σκοπό την άσκηση οικιακών,
επαγγελµατικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως την παραγωγή φωτισµού, θέρµανσης, την παρασκευή φαγητού ή την αναψυχή.»
Άρθρο 21
Προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση οπλοφορίας
αστυνοµικών - Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4
άρθρου 2 ν. 3169/2003
Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν.
3169/2003 (Α’ 189) προστίθενται δύο εδάφια σχετικά µε τις προϋποθέσεις που αφορούν τη σωµατική και ψυχική ικανότητα και
καταλληλότητα των αστυνοµικών να φέρουν όπλα κατ’ εξαίρεση
για ειδικούς λόγους που αφορούν την ασφάλειά τους και η παρ.
4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Ο αστυνοµικός υποχρεούται να παραδίδει τον ατοµικό του
οπλισµό στην Υπηρεσία του:
α. Όταν τίθεται σε κατάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας
απαγορεύεται να οπλοφορεί, εκτός αν, για ειδικούς λόγους που
αφορούν την ασφάλειά του, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας του επιτρέψει να οπλοφορεί. Τη συνδροµή των ως άνω ειδικών λόγων αποδεικνύει ο αστυνοµικός µε αίτηση που υποβάλλει.
Πριν από τη λήψη απόφασης από το αρµόδιο όργανο, ο αιτών
αστυνοµικός οφείλει να συνυποβάλει σε σφραγισµένους φακέλους πιστοποιητικά υπηρεσιακών ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου
για την ψυχική του υγεία και παθολόγου ή νευρολόγου για την
εν γένει σωµατική του ικανότητα και καταλληλότητα να φέρει
όπλο για την προσωπική του ασφάλεια.
β. Όταν παραπέµπεται να δικαστεί για οποιοδήποτε έγκληµα
του νόµου αυτού ή του ν. 2168/1993 ή καταδικασθεί, έστω και µε
οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για παράβαση των
προαναφερόµενων νόµων. Στην τελευταία περίπτωση ο αστυνοµικός δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί για δύο (2) χρόνια από την
παράδοση του οπλισµού.
Αν πριν τη συµπλήρωση της διετίας ο αστυνοµικός απαλλαγεί
ή αθωωθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο οπλισµός επιστρέφεται σε
αυτόν.
γ. Όταν διατάσσεται σχετικά από τον διοικητή του ή τους ιεραρχικά προϊσταµένους αυτού, επειδή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κακής χρήσης ή πληµµελούς φύλαξης του όπλου, ιδίως για
λόγους υγείας ή παραβίασης των κανόνων και µέτρων ασφάλειας. Αν οι ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας, απαιτείται σύµφωνη γνώµη του ψυχολόγου
της Υπηρεσίας, εφόσον αυτός υπάρχει. Κατά της ανωτέρω διαταγής ο αστυνοµικός µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του
ιεραρχικώς προϊσταµένου αυτού που την εξέδωσε εντός προθεσµίας δέκα ηµερών. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διαταγής. Η διαταγή αυτή
παύει να ισχύει µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την έκ-
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δοσή της. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να την
παρατείνει για ένα ακόµη τρίµηνο. Ο Αρχηγός, σε περίπτωση που
οι ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας του αστυνοµικού, παραπέµπει αυτόν στην Επιτροπή
του άρθρου 4.
δ. Όταν δεν πιστοποιείται η ικανότητά του στο χειρισµό των
όπλων κατά τη συντηρητική εκπαίδευση.
ε. Όταν χαρακτηρίζεται ως µη κατάλληλος να οπλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 4.
στ. Όταν λήγει η υπηρεσιακή του σχέση.»
Άρθρο 22
Αποδέσµευση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας
από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής
και από την επικύρωση αντιγράφων Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 2690/1999
Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στα εδάφια πρώτο
και τρίτο της περ. γ’ της παρ. 2 µετά από τη φράση «τα Κ.Ε.Π.»
προστίθεται η φράση «, εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας», β) στην παρ. 3 οι λέξεις «νόµου για την Ψηφιακή
Διακυβέρνηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ν. 4727/2020 (Α’
184)» και το άρθρο 11 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων
1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.,
εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, βάσει του
δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του ενδιαφεροµένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα ή
τα Κ.Ε.Π., προσκοµίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα
πρωτότυπα έγγραφα. Στις περιπτώσεις που ο νόµος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, αρκεί
η εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφεροµένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.
2.α. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται
στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια
όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις
και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και στα νοµικά πρόσωπα
και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων
εγγράφων, µε την επιφύλαξη της περ. δ’ και των εγγράφων που
προσκοµίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόµενους για το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περ. α’. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περ. α’, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως,
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περ. α’. Οµοίως, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Οι υπηρεσίες και οι φορείς
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στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω,
υποχρεούνται να διενεργούν δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον (5%) των φωτοαντιγράφων που
υποβλήθηκαν κατά το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου εν
συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρµόδια οργανική µονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν διαπιστωθεί κατά τον
υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη
πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., εκτός από τις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α’
45), που το εξέδωσε, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο σε φορείς που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται
και από δικηγόρους ή συµβολαιογράφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργηµάτων τους.
Οµοίως, οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξακολουθούν να επικυρώνουν
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε
φορείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’, όταν προβλέπεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία, καταργείται µε την
παρέλευση τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση
της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται
ρητώς σε αυτήν.
ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη
µορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα
οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσµία της παρ. δ’ του
άρθρου 1 του
ν. 4250/2014, όσον αφορά τα ΦΕΚ, ισχύει
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
στ. Με την επιφύλαξη της περ. δ’, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.
3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 13 έως
15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).»
Άρθρο 23
Δυνατότητα µετατροπής αδειών οδήγησης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 3710/2008
Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς
τη δυνατότητα µετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας
οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώµα, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρµόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης και ως προς τη σχετική νοµοθεσία και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Είναι δυνατή η µετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήµατος που εκδίδονται από την Ελληνική
Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχηµάτων και
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µοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδοµών και Μεταφορών και Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη µετατροπή των παραπάνω αδειών
οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για τις άδειες οδήγησης.»
Άρθρο 24
Εξαίρεση από την εφαρµογή του άρθρου 38
ν. 1884/1990 - Εφαρµογή της Συµφωνίας
για την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
Στην άδεια διαµονής που χορηγείται στους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και στα µέλη των οικογενειών τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 4000/1/113 - α’/14.10.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 4610), δεν επικολλάται το ένσηµο της
Ελληνικής Αστυνοµίας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου
38 του ν. 1884/1990 (Α’ 81).
Άρθρο 25
Υποχρέωση τήρησης µέτρων ασφαλείας από τους φορείς
άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας Αντικατάσταση παρ. 9 και 11 άρθρου 12
ν. 1481/1984
1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4537/2018
(Α’ 84), οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα που λόγω
της φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν µπορούν να αποτελέσουν στόχο εγκληµατικής ενέργειας, τηρούν όρους ασφαλείας
αναφορικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων, υποκαταστηµάτων και Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) τους. Οι
συγκεκριµένοι όροι ασφαλείας καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το σχετικό πιστοποιητικό τήρησης των κατά περίπτωση προβλεπόµενων όρων ασφαλείας χορηγούν οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης για
την περιοχή ευθύνης τους και οι κατά τόπον Διευθύνσεις Αστυνοµίας για τη λοιπή Επικράτεια.»
2. Η παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Οι παραβάσεις των όρων ασφαλείας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9, τιµωρούνται µε πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες
(30.000) έως διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ που
επιβάλλεται σε βάρος της περιουσίας του νοµικού προσώπου
που διαχειρίζεται το κατάστηµα, υποκατάστηµα ή Α.Τ.Μ., στο
οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση των µέτρων ασφαλείας και µε
προσωρινή, µέχρι έξι (6) µήνες, αφαίρεση του πιστοποιητικού
ασφαλείας του παραπάνω καταστήµατος ή µε οριστική αφαίρεση του ίδιου πιστοποιητικού σε περίπτωση υποτροπής.
β. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Αστυνοµικού Διευθυντή Αττικής ή Θεσσαλονίκης για την περιοχή ευθύνης τους και για τη λοιπή Επικράτεια,
του Διευθυντή Αστυνοµίας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστηµα, υποκατάστηµα ή Α.Τ.Μ., όπου διαπιστώθηκε
η παράβαση.
γ. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τον
νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου που διαχειρίζεται το
κατάστηµα, υποκατάστηµα ή Α.Τ.Μ. όπου διαπιστώθηκε η παράβαση, επί ποινή απαραδέκτου εντός αποκλειστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλοµένης
απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή κατατίθεται στη Διεύθυνση
Δηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και
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για αυτήν αποφαίνεται ο Προϊστάµενος του Κλάδου Ασφάλειας
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, εντός δύο (2) µηνών από
την επόµενη της κατάθεσής της. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλοµένης απόφασης.»
Άρθρο 26
Επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση
παραβίασης της υπ’ αριθµ. 5Α/2011 Αστυνοµικής Διάταξης
1. Όλες οι παραβάσεις της υπ’ αριθµ. 5Α/2011 Αστυνοµικής
Διάταξης (Β’ 1948), περί άσκησης του επαγγέλµατος των αργυραµοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουµένων
µε την αγοραπωλησία ή τήξη µεταχειρισµένων κοσµηµάτων και
κοµψοτεχνηµάτων από χρυσό και λοιπών τιµαλφών, τιµωρούνται
µε φυλάκιση έως πέντε (5) µηνών ή χρηµατική ποινή έως εκατόν
πενήντα (150) ηµερήσιες µονάδες.
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τους ενεχυροδανειστές και τους αργυραµοιβούς
της ταυτότητας των πελατών και των πραγµατικών δικαιούχων
νοµικών προσώπων κατά την εφαρµογή των µέτρων δέουσας
επιµέλειας της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
(Α’ 139).
Άρθρο 27
Παράταση ισχύος συµβάσεων καθαριότητας
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας
Η ισχύς του άρθρου 142 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), ως προς
τις συµβάσεις καθαριότητας των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 28
Καθήκοντα ειδικών φρουρών Οµάδων Προστασίας
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 18 ν. 4777/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, για τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών που
προσλαµβάνονται για τον σκοπό της συγκρότησης των Οµάδων
Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (Ο.Π.Π.Ι.), για το χρονικό διάστηµα που δεν διατίθενται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Συστήνονται Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνοµικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαµβάνονται για τον
σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α’ 161).
Οι ως άνω ειδικοί φρουροί υπάγονται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και, όταν δεν διατίθενται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, εκτελούν τα καθήκοντα της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 2734/1999.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 29
Μεταγωγή καταδίκων κρατουµένων στα αγροτικά
καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη
Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 41 ν. 4356/2015
Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις µεταγωγής καταδίκων κρατουµένων στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική
Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική
Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να µετάγονται κατάδικοι κρατούµενοι, ικανοί για εργασία, µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, µετά από πρόταση του
Συµβουλίου Φυλακής, εφόσον α) εκτίουν ποινή φυλάκισης ή β)
εκτίουν ποινή πρόσκαιρης ή ισοβίου καθείρξεως (µίας ή περισ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2022

σοτέρων) και τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια τουλάχιστον µία
(1) φορά, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) και έχουν τηρήσει τους όρους της
άδειας. Απαγορεύεται η µεταγωγή ή η παραµονή σε αγροτικές
φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούµενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήµατα τροµοκρατίας ή εσχάτης προδοσίας ή
εγκλήµατα που συµπεριλαµβάνονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, σε όσους κρατούµενους
εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο ένταξής τους σε εγκληµατική οργάνωση,
καθώς και σε κρατούµενους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωµα ή σε βάρος των οποίων εκκρεµεί ποινική διαδικασία
για αξιόποινη πράξη σε βαθµό πληµµελήµατος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγµάτων ή κακουργήµατος ή εκκρεµεί σε βάρος τους διαδικασία εκτέλεσης
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα,
όπως επίσης σε κρατούµενους που έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας. Κρατούµενος ο οποίος από τον χρόνο µετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απολέσει τις
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής
της ή κρατούµενος που υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα ή
ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε
βαθµό πληµµελήµατος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας
κατά προσώπων και πραγµάτων ή κακουργήµατος ή εκκρεµεί σε
βάρος του διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναµετάγεται στο κατάστηµα
κράτησης από το οποίο αρχικά µετήχθη.»
Άρθρο 30
Ρύθµιση θεµάτων του Σώµατος Επιθεώρησης
και Ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2 και τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3090/2002
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 (Α’ 329) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση οι ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα,
συντάσσουν σχετική έκθεση. Τον Δεκέµβριο κάθε έτους, ο Προϊστάµενος του Σώµατος, συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού
του έργου του, σχετικά µε την κατάσταση της λειτουργίας των
Καταστηµάτων Κράτησης, καθώς και προτάσεις που σχετίζονται
µε τη βελτίωση της οργάνωσης και εύρυθµης λειτουργίας τους.
Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
και διαβιβάζεται από αυτόν, µέχρι το τέλος του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, µε σκοπό την κοινοβουλευτική εποπτεία,
τον έλεγχο και την διαφάνεια, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.»
2. Κατ’ εξαίρεση, η ετήσια έκθεση της παρ. 1 για το έτος 2021,
δύναται να διαβιβαστεί στη Βουλή έως την 30ή.6.2022.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 επέρχονται οι
εξής αλλαγές α) στο τρίτο εδάφιο η λέξη «του» αντικαθίσταται
από τη λέξη «τους» ώστε να καταλαµβάνει τον προϊστάµενο και
τον αναπληρωτή του, β) στο τέταρτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «όποτε αυτό απαιτείται» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά
από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, προϊστάµενος του Σώµατος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, µε την επιφύλαξη του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α’
43). Νόµιµος αναπληρωτής του προϊσταµένου του Σώµατος τοποθετείται, µε την ίδια απόφαση, πρόσωπο που φέρει την προαναφερόµενη ιδιότητα. Η θητεία τους είναι τριετής και µπορεί να
ανανεωθεί µία (1) φορά για τρία (3) ακόµη έτη. Στον προϊστάµενο
του Σώµατος, καθώς και στον νόµιµο αναπληρωτή του, καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του
Πολίτη.»
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Άρθρο 31
Ανανέωση των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης
των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης
των καταστηµάτων κράτησης
Η ανανέωση των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρούρησης, για τις ανάγκες της παρ. 3
του άρθρου 10 του π.δ. 215/2006
(Α’ 217), γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη της υπηρεσίας όπου υπηρετούν.
Άρθρο 32
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων καταστηµάτων
κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την έκδοση κάθε
απόφασης µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής
διάταξης, η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες µετάταξης ή απόσπασης, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το παρόν.
Άρθρο 33
Κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση προϊσταµένων σε θέσεις
ευθύνης των καταστηµάτων κράτησης
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους που ανάγονται στην
εύρυθµη λειτουργία, στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των κρατούµενων και του προσωπικού των καταστηµάτων
κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης αυτών, υπαλλήλους τους, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένων από τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34
Έξοδα διηµέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. 1 και περ. 16 στο άρθρο 1
υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
1. Στο άρθρο 1 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο στην περ. 1 ως προς τις δαπάνες µετακίνησης
του αστυνοµικού προσωπικού που εκτελεί αποκλειστικά και µόνο
υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων, β) προστίθεται νέα περ. 16,
µε την οποία ορίζονται τα έξοδα διηµέρευσης και το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι πιο κάτω όροι έχουν
την ακόλουθη έννοια:
1. Δαπάνες µετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας
για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ηµερήσια αποζηµίωση, δ. τα έξοδα εγκατάστασης και µεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδοµα αλλοδαπής. Ειδικά για το αστυνοµικό
προσωπικό που εκτελεί αποκλειστικά και µόνο υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων αναγνωρίζονται από τον φορέα ως δαπάνες µετακίνησης και τα έξοδα διηµέρευσης που καλύπτουν τις αναγκαίες
δαπάνες.
2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ή συγκοινωνιακών µέσων) ή της κάρτας απεριό-
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ριστων διαδροµών, η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης λόγω
χρησιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήµατος σε µετακινήσεις µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς, η
µίσθωση οχήµατος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το
ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.
3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόµενο ποσό για κάθε
τύπο ξενοδοχειακής µονάδας ή ενοικιαζόµενου καταλύµατος.
4. Ηµερήσια αποζηµίωση: το χρηµατικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον µετακινούµενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων
διατροφής, κατά τη µετακίνηση και παραµονή του εκτός έδρας.
5. Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται
για τη µεταφορά του οικιακού εξοπλισµού, της επίπλωσης, του
ρουχισµού και των ατοµικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.
6. Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται
µηνιαίως στον µετακινούµενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραµονή
του εκεί υπερβαίνει το διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών.
7. Έδρα: το κατάστηµα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο µετακινούµενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον
τόπο προορισµού ή αν ο µετακινούµενος είναι ιδιώτης.
8. Εντός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση µέχρι πενήντα (50)
χιλιόµετρα από την έδρα του µετακινουµένου ή µέχρι είκοσι (20)
ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική χώρα και αντίστροφα. Αν η µετακίνηση πραγµατοποιείται και
στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση
από την έδρα του µετακινουµένου µέχρι τον τόπο προορισµού
υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
9. Εκτός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση πέραν των πενήντα
(50) χιλιοµέτρων από την έδρα του µετακινουµένου ή πέραν των
είκοσι (20) ναυτικών µιλίων για µετακινήσεις από την ηπειρωτική
προς τη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για µετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η µετακίνηση πραγµατοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική
απόσταση από την έδρα του µετακινουµένου µέχρι τον τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
10. Εκτός έδρας ηµέρα: κάθε ηµέρα µετακίνησης εκτός έδρας
του µετακινουµένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει
αυθηµερόν. Στις ηµέρες εκτός έδρας περιλαµβάνεται και η ηµέρα
επιστροφής, εφόσον αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης εργασιών.
11. Διαδοχική µετακίνηση: η µετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από µία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεµιά από
αυτές.
12. Διανυκτέρευση: η διαµονή του µετακινουµένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας µετακίνησή του.
13. Ηµιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύµα (µεσηµεριανό ή βραδινό)
14. Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του.
15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαµα τέκνα του µέχρι
του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συµπληρωµένου ή µέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε
ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε Ι.Ε.Κ. δηµόσια ή
ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας για
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
16. Έξοδα διηµέρευσης: Ως έξοδα διηµέρευσης ορίζονται το
ποσό που αναγνωρίζεται στο αστυνοµικό προσωπικό που εκτελεί
αποκλειστικά και µόνο υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15Α.»
Άρθρο 35
Έξοδα διανυκτέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9
παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ.9 της παρ.
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται νέο τρίτο
εδάφιο, ως προς την αναγνώριση των εξόδων διανυκτέρευσης του
αστυνοµικού προσωπικού και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του µετακινουµένου είναι µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον αυτός κινείται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και
µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινείται µε
συγκοινωνιακό µέσο. Για µετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση µεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά µίλια. Για το αστυνοµικό
προσωπικό που εκτελεί αποκλειστικά και µόνο υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται για µετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και
αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση µεγαλύτερη από
πέντε (5) ναυτικά µίλια. Αν η µετακίνηση λαµβάνει χώρα και στην
ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από
την έδρα του µετακινούµενου µέχρι τον τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
β. Όταν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης, η
οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνοµική, λιµενική ή αερολιµενική Αρχή.»
Άρθρο 36
Δαπάνες µετακίνησης αστυνοµικού προσωπικού Τροποποίηση περ. Α’ παρ. 2 άρθρου 11 υποπαρ. Δ.9
παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Στην περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 της υποπαρ. Δ.9 της
παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), προστίθεται νέα
υποπερ. στ’ για την ένταξη επιπλέον λόγου καταβολής ολόκληρης
αποζηµίωσης και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η ηµερήσια αποζηµίωση της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται σε φιλικό σπίτι,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι µετακινούµενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωµένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι µετακινούµενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ηµέρα επιστροφής, όταν συµπίπτει µε την ηµέρα
λήξης εργασιών.
στ. Στις περιπτώσεις µετακινήσεων του αστυνοµικού προσωπικού που εκτελεί αποκλειστικά και µόνο υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 10.»
Άρθρο 37
Έξοδα διηµέρευσης αστυνοµικού προσωπικού Προσθήκη άρθρου 15 Α στην υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’
άρθρου 2 ν. 4336/2015 (Α’ 94)
Μετά το άρθρο 15 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται νέο άρθρο 15Α ως εξής:
«Άρθρο 15Α
Ειδικά έξοδα και δαπάνες αστυνοµικού προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία µεταγωγής
1. Έξοδα διηµέρευσης αναγνωρίζονται όταν ο µετακινούµενος
εκτελεί υπηρεσία µεταγωγής κρατουµένων από την ηπειρωτική
στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί και κατά
την ίδια ηµέρα της άφιξης στον προορισµό, καλείται σε εκτέλεση
όµοιας υπηρεσίας ή καλείται να επιστρέψει στην έδρα του. Για να
αναγνωριστούν έξοδα διηµέρευσης πρέπει κατά την ίδια ηµέρα,
που ο µετακινούµενος εκτελεί εκτός έδρας υπηρεσία, να µην αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης και να πληρούνται οι χιλιοµετρικές αποστάσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 10. Το ύψος των εξόδων διηµέρευσης
καθορίζεται στο ήµισυ των εξόδων διανυκτέρευσης.
2. Για το αστυνοµικό προσωπικό, το οποίο διατίθεται σε υπηρε-
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σία µεταγωγής κρατουµένων µε πλοίο, κατά τη διάρκεια της µεταγωγής αυτών δικαιολογείται καµπίνα ανεξαρτήτως βαθµού
βάσει της οικονοµικότερης θέσης. Σ’ αυτή την περίπτωση έξοδα
διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται, όταν η άφιξη ή η αναχώρηση
από τον προορισµό πραγµατοποιούνται κατά τη νύχτα ανεξάρτητα από την ώρα. Οι ηµέρες από την αναχώρηση έως και την
ηµέρα επιστροφής υπολογίζονται ως ολόκληρες ηµέρες εκτός
έδρας απασχόλησης.»
Άρθρο 38
Εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας
του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων,
κατάδικων και κρατουµένων σε άδεια
1. Η Τριµελής Επιτροπή Εποπτείας (Επιτροπή) του άρθρου 4
του π.δ. 62/2014 (Α’ 105) συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, ανεξαρτήτως του ποσού
του συµβατικού αντικειµένου. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2)
υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονοµικού και συγκεκριµένα από έναν
(1) πτυχιούχο Νοµικής και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου Π.Ε.
Πληροφορικής, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε την
απόφαση του πρώτου εδαφίου και από έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής που ορίζεται, µε
τον αναπληρωτή του, µε την ίδια απόφαση και εκτελεί χρέη γραµµατέα. Από τους δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονοµικού, Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος
ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας και σε περίπτωση οµοιόβαθµων ο
αρχαιότερος στην υπηρεσία.
2. Καταργείται το άρθρο 10 του ν. 4760/2020 (Α’ 247) περί ρυθµίσεων θεµάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Άρθρο 39
Εκκαθάριση, τακτοποίηση και ενταλµατοποίηση
δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής
Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1057.202.0000000 «Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής» που πραγµατοποιήθηκαν και
αφορούν στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από 1ης.1.2022 έως
και την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά τη λήξη της υπ’ αριθµ.
75547/11.12.2014 σύµβασης του έργου «Πιλοτική εφαρµογή της
λειτουργίας του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων,
καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια» (ΑΔΑ: Ω8Θ0Ω-ΒΓ8) θεωρούνται νόµιµες και κανονικές κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, γίνονται αυτοδίκαια αποδεκτές, εκκαθαρίζονται
και εξοφλούνται ως αποζηµιώσεις σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, µε την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις εγκεκριµένες
πιστώσεις των προϋπολογισµών του αντίστοιχου έτους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες και οι
αναγκαίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των
δαπανών της παρ. 1.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 40
Παράταση θητείας Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
Η θητεία του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, που συγκροτήθηκε
µε την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.33401/ 13.5.2019 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας µε θέµα «Συγκρότηση
και ορισµός µελών στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)»
(ΑΔΑ: 6ΒΗΛ465ΦΥΟ-ΧΜΦ), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας για την εκ νέου συγκρότησή του και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.
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Άρθρο 41
Παράταση ισχύος των ρυθµίσεων για την
αποζηµίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
για µετακίνηση σε νοσοκοµεία της ίδιας ή άλλης
Υγειονοµικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών
ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφηµερίας
σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και την αποζηµίωση των πρόσθετων ενεργών
εφηµεριών
1. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της
αποζηµίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη µετακίνηση
σε νοσοκοµεία της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.Πε.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.8.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν.
4839/2021 (Α’ 181), περί της κάλυψης κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφηµερίας στα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από ιδιώτες ιατρούς και της αποζηµίωσής τους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.8.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της
αποζηµίωσης των ενεργών εφηµεριών που πραγµατοποιούνται
καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόµενου ανά βαθµό και ζώνη
αριθµού ενεργών εφηµεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 31η.8.2022.
Άρθρο 42
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή
των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021
(Α’ 208),
περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων
88, 89 και 90 του ιδίου νόµου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία, και το άρθρο 91 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 91
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή
των άρθρων 88, 89 και 90
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων 88,
περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν.
4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του
παρόντος, περί αποζηµίωσης των πρόσθετων ενεργών εφηµεριών για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ. Η κατανοµή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρµογής των επιµέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο ειδικότερος προσδιορισµός των δικαιούχων, η
διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθµίζονται τα ζητήµατα του
προηγούµενου εδαφίου για το χρονικό διάστηµα από 1ης.1.2022
έως 31.8.2022.»
Άρθρο 43
Συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης που έχουν συναφθεί
για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η ισχύς των οποίων λήγει στις
31.5.2022, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων
συµβάσεων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.10.2022.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 44
Δυνατότητα παράτασης ατοµικών συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα
του Πανεπιστηµίου Πατρών
Ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Πανεπιστηµίου
Πατρών, η ισχύς των οποίων λήγει στις 31.5.2022 ή πρόκειται να
λήξει έως και την 6η.6.2022, δύνανται να παρατείνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, από τη λήξη τους, έως την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως
για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει την
31η.10.2022.
Άρθρο 45
Μεταφορά µαθητών προτύπων και πειραµατικών σχολείων Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 3852/2010
1. Η περ. 21 της υποπαρ. Η’ της παρ. II του άρθρου 186 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) τροποποιείται, µε την προσθήκη της αρµοδιότητας µεταφοράς µαθητών των προτύπων και πειραµατικών σχολείων, και η περ. 21 διαµορφώνεται ως εξής:
«21. Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο
φοίτησης, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών
σχολείων ειδικής αγωγής, των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των προτύπων και πειραµατικών σχολείων, καθώς και των
απαιτούµενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης αυτής.»
2. Δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη µεταφορά µαθητών προτύπων και πειραµατικών σχολείων κατά τα
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
Άρθρο 46
Πιστοποίηση προγραµµάτων σπουδών των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση περ. β) παρ. 17
άρθρου 169 ν. 4763/2020
1. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’
254), περί των µεταβατικών διατάξεων του νόµου αυτού, τροποποιείται, ως προς την ηµεροµηνία από την οποία τα Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που υποχρεούνται να υποβάλουν προς
πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 57 του ίδιου νόµου, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα, και η περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Από 31.12.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα
προγράµµατα.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από την 31η.3.2022.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 47
Καταργούµενη διάταξη
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το άρθρο
24 του π.δ. 103/2021 (Α’ 255), περί βεβαίωσης του γνησίου της
υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
1.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των άρθρων 34 έως 37 που αφορούν στα έξοδα διηµέρευσης και διανυκτέρευσης του αστυνοµικού προσωπικού που
εκτελεί υπηρεσία µεταγωγής και µόνο για τις τροποποιήσεις που
επέρχονται µε τις διατάξεις του παρόντος στον ν. 4336/2015 (Α’
94), αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος που ορίζεται στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ.9
του ν. 4336/2015, και των λοιπών διαλαµβανοµένων σε αυτό.
Αθήνα,...............................2022
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19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΤΙΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.52’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

