ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’
Δευτέρα 7 Νοεµβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1350
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης και το 2ο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο
Αγίου Δηµητρίου, σελ. 1297,1305
3. Αναφορά στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης" από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και τη
Νέα Δηµοκρατία, σελ. 1292, 1294, 1297, 1298, 1301, 1302,
1304, 1305, 1306, 1307
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1306
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 1275-1277
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
1277 -1 288
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και
άλλες διατάξεις" (Α΄ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις
της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση
των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-3-2010)"",
σελ. 1290, 1309

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε. ,
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Β.,

σελ. 1302 - 1350
σελ. 1275 - 1302

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής Κυβέρνησης" από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό
Κίνηµα και την Νέα Δηµοκρατία:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 1298
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1304, 1305
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1301, 1305
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 1294, 1306
ΝΑΝΟΣ Α. ,
σελ. 1307
ΞΥΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1301, 1305
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 1302
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 1302, 1305
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1292, 1306
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 1297
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 1306
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε. ,
σελ. 1306
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 1299, 1300, 1307
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1303, 1305
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 1294
ΝΑΝΟΣ Α. ,
σελ. 1295
ΞΥΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1290, 1300, 1301,
1308
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 1303
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1292, 1293, 1306
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1297

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’
Δευτέρα 7 Νοεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.08’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δήµου Μονεµβασίας, Νοµού
Λακωνίας αιτείται σε ό,τι αφορά την εξακολούθηση της λειτουργίας του Νοσοκοµείου Μολάων, δύο από τα µέλη του πενταµελούς συµβουλίου, να προέρχονται από την περιοχή του Δήµου
Μονεµβασιάς.
2) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
του Δήµου Κυθήρων εκφράζει τoν προβληµατισµό του και ζητεί
την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων επιδοτήσεων στα πλοία
και δέσµευση για την αποτροπή µείωσης των επιδοτήσεών τους.
3) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Σπετσών αιτείται την άµεση επιχορήγηση του υπολειπόµενου
ποσού για την προµήθεια πόσιµου ύδατος στη Νήσο Σπετσών.
4) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία
Αρτοποιών Ελλάδος αιτείται την παρέµβαση της Κυβέρνησης για
την υποστήριξη και προστασία της βιοτεχνικής αρτοποιϊας στην
χώρα.
5) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ) καταθέτει σειρά
προτεινόµενων οικονοµικών µέτρων για την βελτίωση της µικροµεσαίας πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
6) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κισάµου, Νοµού Χανίων
αιτείται την παράταση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων για

την αποζηµίωση παραγωγών κηπευτικών από το βακτήριο E.Coli.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μάκης Ρουχωτάς, συγγραφέας αιτείται τη διάθεση του ‘Υµνου δωρεάν στους µαθητές της
Νήσου Κεφαλληνίας.
8) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Παράρτηµα Θεσσαλίας εκφράζει την αντίθεσή του στο
πολυνοµοσχέδιο εφόσον η ψήφισή του απειλεί µε διάλυση την
Αρχαιολογική Υπηρεσία.
9) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Δήµου Μουζακίου
εκφράζουν την αντίθεσή τους για την κατάργηση του Ακτινολογικού Τµήµατος του Κέντρου Υγείας Μουζακίου.
10) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος ‘Εδεσσας αιτείται την
αλλαγή του χαρακτηρισµού του Κέντρου Υγείας ‘Αρνισσας και
την ένταξή του στη Ζώνη Γ’ ώστε να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.
11) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την µισθολογική επιδροµή εις βάρος του ‘Ελληνα και της Ελληνίδας Αστυνοµικού.
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων του Παραρτήµατος Κρήτης ζητεί την προστασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται προς τις τράπεζες να προχωρήσουν στις αναγκαίες ρυθµίσεις µείωσης του ποσού της
µηνιαίας δόσης των χιλιάδων δανειοληπτών.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας
Ν.Ηρακλείου αιτείται να ενηµερωθεί για θέµατα που αφορούν
στην κατασκευή του έργου του διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου.
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15) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
ζητεί από την ελληνική Κυβέρνηση να προωθήσει και να διεκδικήσει την άµεση επιστροφή του δανείου που οι κατοχικές δυνάµεις υποχρέωσαν τη χώρα µας να τους παράσχει, καθώς και τις
αποζηµιώσεις προς τα θύµατα των ναζιστικών στρατευµάτων.
16) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πτηνοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται τη ρύθµιση δανειακών υποχρεώσεων
µικροµεσαίων πτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που απασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή,κυρίως προς την ΑΤΕ,αλλά
και σε άλλες τράπεζες.
17) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία
Εργαζοµένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) εκφράζει την αντίθεσή της για το
αρνητικό πλαίσιο λειτουργίας του ανταγωνισµού των Τηλεπικοινωνιών στη χώρα µας.
18) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας
κ.Αλευρά µε Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων για την επίσπευση
των διαδικασιών έγκρισης των όρων δηµοπράτησης κατασκευής
λιµνοδεξαµενών σε διάφορα σηµεία της Μεσσηνίας.
19) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύµβησης Υδατοσφαίρισης Κρήτης-Ρόδου αιτείται την οικονοµική του ενίσχυση για τη συνέχιση της λειτουργίας πισίνας στο Ηράκλειο.
20) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή των
Διαµαρτυροµένων Ναυτικών της 28ης Οκτωβρίου 2011 διαµαρτύρεται για ελλείψεις ιατρών στον Οίκο Ναύτη Χίου.
21) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος «Ησίοδος» Ιεράπετρας Κρήτης αιτείται τη σύνταξη έκθεσης για τη διεκδίκηση
αποζηµίωσης των παραγωγών λόγω υποκατανάλωσης και χαµηλών τιµών στα προϊόντα από το e-coli.
22) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας
Ευγένιος αιτείται την έκδοση του Κωδικού Αριθµού Εσόδων
(ΚΑΕ) για το επίσηµο έντυπο της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος
Τίτος».
23) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Εµποροϋπαλλήλων Νοµού Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την τακτική
εκφοβισµού της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζοµένων σε όλα
τα σούπερ µάρκετ της επιχείρησης «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕΕΕ».
24) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας αιτείται την επέκταση εφαρµογής της διάταξης χρηµατοδότησης µη επιλέξιµου ΦΠΑ από το
ΠΔΕ σε ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου και στις επιχειρήσεις
των δήµων.
25) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών εκφράζει τις θέσεις της και αιτείται λύσεως σχετικά µε τη χορήγηση Επάρκειας προσόντων
διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

26) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το δεκαπενταµελές Συµβούλιο του Ελληνικού Σχολείου Φραγκφούρτης εκφράζει τη διαφωνία του για το
νέο νόµο για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό.
27) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας (ΔΕΥΑΣ) αιτείται νέα δανειακή σύµβαση και
παράταση της υπάρχουσας κατά δεκαπέντε έτη για να εκτελέσει
νέα έργα απαραίτητα για τους πολίτες.
28) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ασπροπύργου αιτείται την καταβολή στους δήµους που το
δικαιούνται του 15% της ειδικής εισφοράς του άρθρου 19 του ν.
3054/2002 (Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Πετρελαιοειδών).
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας εκφράζει την αντίθεσή του για την υποβάθµιση
της ΔΟΥ Αιγίου.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του
ΑΣΕΠ 2008 αιτούνται µε εξώδικο την ανάκληση όλων των διορισµών του 2009 και 2010 που έγιναν χωρίς τη µεσολάβηση του
ΑΣΕΠ και την αποκατάσταση της εις βάρος τους αδικίας.
31) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύλλογος καθηγητών της 1ης ΕΠΑΣ.Σ. Λάρισας αιτείται
την έγκριση των ολιγοµελών τµηµάτων του σχολείου ώστε να εµποδισθεί ο αποκλεισµός της µορφώσεως των µαθητών.
32) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείµ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων &
Αντικυθήρων αιτείται την καταβολή των οφειλόµενων σχετικών
επιδοτήσεων, για τις άγονες γραµµές ώστε να µην παρακωλύεται
η θαλάσσια συγκοινωνία.
33) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήµου
Κυθήρων αιτείται την επέκταση διαδρόµου 02-20 προσγείωσης
- απογείωσης στον Κρατικό Αερολιµένα Κυθήρων.
34) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών PALSO αιτείται την εξέταση της
σχετικής επιστολής της, για την πιστοποίηση γλωσσοµάθειας και
διαπλοκής στο Υπουργείο Παιδείας.
35) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Μπαστάνης, πολύτεκνος
εκφράζει τον προβληµατισµό του για την εφαρµογή του άρθρου
60 (καταργούµενες διατάξεις) του ν.3966/2011.
36) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Πλεξουσάκη-Πίτσιου, κάτοικος
Μυτιλήνης αιτείται την αύξηση των κλινών και την εικοσιτετράωρη λειτουργία του τµήµατος χηµειοθεραπείας, του Βοστάνειου
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
37) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Κισάµου, Νοµού Χανιών αιτείται την παράταση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αποζηµιώσεις πληγέντων παραγωγών λαχανικών και κηπευτικών προϊόντων.
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38) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών και Δωρητών Οργάνων Μυτιλήνης αιτείται την περαίωση του διορισµού γιατρού στον Σταθµό Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.

40) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Πατερόπουλος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το υπό διάλυση έργο της εκβάθυνσης
της λιµενολεκάνης και της εκσκαφής διαύλου Λιµένα Αλεξανδρούπολης.

39) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Διάσωσης και Αξιοποίησης
Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου αιτείται την ένταξη σε
ανάλογο πρόγραµµα και την χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση του διδακτηρίου Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 20248/22-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 85578/ΙΗ/410-2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 21523/17-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 94224/IH/4-10-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 21828/25-08-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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96734/IH/4-10-2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 21915/29-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. /Β.1784/4-10-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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5. Στην µε αριθµό 22032/31-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δηµαρά Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/579/ΑΣ 42886δις/4-
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10-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 22435/08-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Ζιώγα Ιωάννη, Ιγνατιάδη Θεόδωρου και Καλαντίδου Σοφίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4874/4-10-2011 έγγραφο από τον

1285

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 22493/09-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καλογιάννη Σταύρου, Βλάχου Γεωργίου και Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3105/4-10-2011 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡEYΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 116/31-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ελένης Τσιαούση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των Τελωνειακών Υπηρεσιών του Νοµού Έβρου δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Βουλευτή και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 142/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών
προσβασιµότητας σε κτήρια και χώρους δηµόσιας συνάθροισης
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 147/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δωρεάν διανοµή των ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 145/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Μαυρουδή Βορίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τις επιπτώσεις από την ανταλλαγή οµολόγων δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 149/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις
επιπτώσεις στα Ασφαλιστικά Ταµεία και τις συντάξεις από το
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«κούρεµα» των Ελληνικών Οµολόγων δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 125/31-10-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Μπατζελή προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος σπουδών του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 143/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου
Κασαπίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ασφαλείας
και υγιεινής των εργαζοµένων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και
διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 148/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στον όµιλο Alapis δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 146/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Ιωάννη Κοραντή προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη στάση των οργάνων της
Άγκυρας προς τους µουσουλµάνους µαθητές στην περιοχή της
Θράκης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 150/1-11-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Θεοδώρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση που επιτρέπει «ειδικές συνθήκες» στα πληρώµατα των πλοίων δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
«Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147) και
προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009
«για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας
εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18-3-2010)»».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική
Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
«Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147) και
προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009
«για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας
εντός της Κοινότητας (ΕE L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕE όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18-3-2010)»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 3-11-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Χαραλαµπόπουλο, σας ενηµερώνω ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Απόστολος Νάνος. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος
και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει το λόγο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
να καταθέσω πέντε τροποποιήσεις κυρίως νοµοτεχνικού περιεχοµένου στο συζητούµενο νοµοσχέδιο που περιέχουν και κάποιες διορθώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να κατατεθούν στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Χαραλαµπόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ώρες το πανελλήνιο,
αλλά και η διεθνής κοινή γνώµη αναµένει µια λύση από τον
Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαµαρά, από τα δυο µεγάλα
κόµµατα που µπορούν να συµπράξουν ώστε να βγούµε απ’ αυτήν
την κρίση για να προχωρήσουµε συντεταγµένα σαν χώρα και να
αντιµετωπίσουµε θετικά το µέγα δίληµµα: αν θα συνεχίσουµε
αυτήν την προσπάθεια, να παραµείνουµε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ευρώ, την δυνατότητα να ενισχυθούµε και να σταθεροποιήσουµε την οικονοµία µας ή να αφήσουµε τη χώρα να
πάει στο γκρεµό.
Η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία όµως, συνεχίζει το έργο της.
Σήµερα εµείς είµαστε εδώ πάλι να προχωρήσουµε το νοµοθετικό
έργο που έχουµε αναλάβει να υποστηρίξουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα αφορά στην αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου της
αγοράς προϊόντων που σχετίζονται µε την άµυνα. Ειδικότερα,
αφ’ ενός εκσυγχρονίζεται ο ν. 2168/1993 σχετικά µε τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και επανεξαγωγής προϊόντων µε
στρατιωτικό προορισµό και αφ’ ετέρου ενσωµατώνεται στο
εθνικό δίκαιο η οδηγία 2009/43 για τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε την άµυνα.
Στο πρώτο κεφάλαιο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.
2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις».
Σκοπός είναι να οριοθετηθούν σαφώς οι κατηγορίες των όπλων
που αφορούν την εσωτερική έννοµη τάξη και αυτών που έχουν
στρατιωτικό προορισµό, καθώς και να διαχωριστούν αντιστοίχως
οι ρυθµίσεις που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής
και επανεξαγωγής τους.
Η αποσαφήνιση αυτή κρίνεται αναγκαία δεδοµένου ότι ο ν.
2168 ψηφίστηκε σε µια εποχή που η αγορά των όπλων και οπλικών συστηµάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος ήταν περιορισµένη, µε την εγχώρια αµυντική βιοµηχανία να βρίσκεται ακόµα
σε εµβρυακό στάδιο, µε αποτέλεσµα η διατύπωση που χρησιµοποιείται ακόµα να µην ανταποκρίνεται πλέον στα σύγχρονα δεδοµένα.
Εκτός από το διαχωρισµό αυτό, εισάγονται και νέες ουσιαστικές ρυθµίσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας και την καλύτερη οργάνωση
και ασφάλεια της αγοράς.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες να εισάγουν στη
χώρα, µε καθεστώς αναστολής δασµών, όπλα, συστατικά µέρη
όπλων και άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό ή συστατικά αυτού µε σκοπό τη µετασκευή ή συναρµολόγηση, επισκευή,
επεξεργασία κ.λπ. υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα προορίζονται είτε για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, είτε για επανεξαγωγή.
Μέχρι σήµερα η ατέλεια κάλυπτε µόνο τις εισαγωγές για τις
ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Με τον τρόπο αυτό
το τελικό κόστος των προϊόντων γίνεται χαµηλότερο και πιο ανταγωνιστικό. Το σχέδιο νόµου περιέχει ακόµα διατάξεις σχετικά
µε τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εξαγωγής-επανεξαγωγής υλικού, µε στρατιωτικό προορισµό πάντα, αλλά και τις προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας του µεσίτη διαµεσολαβητή
σε συµβάσεις σχετικές µε το υλικό αυτό.
Έτσι ανταποκρινόµαστε στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας
που αφορούν στην απόφαση 1540/2004 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τις κοινές θέσεις Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άµυνας 2003/468 και 2008/944 του Συµβουλίου της Ευρώπης, που επιτάσσουν τη λήψη αποτελεσµατικών
µέτρων για τον έλεγχο και την εµπορία προϊόντων που προορίζονται για στρατιωτική χρήση.
Με το δεύτερο κεφάλαιο ενσωµατώνεται στην εθνική έννοµη
τάξη η Οδηγία 2009/43 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον
τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, όπως αυτή έχει τροπο-
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ποιηθεί ως προς το παράρτηµα από την οδηγία 2010/80.
Η οδηγία 2009/43 εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
«Στρατηγικής για πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αµυντική βιοµηχανία», όπως αυτή ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2007. Σε συνδυασµό µε την οδηγία 2009/81 για τις
αµυντικές προµήθειες, η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, ως γνωστόν, µε τον πρόσφατο ν.3978/2011 αποτελούν το
«Πακέτο Άµυνας» και στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς αµυντικών προϊόντων.
Με την οδηγία 2009/43 εναρµονίζονται και απλοποιούνται σηµαντικά οι διαφορετικές εθνικές διαδικασίες χορήγησης αδειών
µεταφοράς αµυντικών προϊόντων. Η ανοµοιοµορφία που παρουσιάζουν τα καθεστώτα αδειοδότησης σήµερα ήταν επιζήµια όχι
µόνο για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά και για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της αµυντικής βιοµηχανίας, οι οποίες, ως γνωστόν, ήταν αντιµέτωπες µε τη γραφειοκρατία είκοσι επτά διαφορετικών κρατών.
Το κόστος µόνο των διατυπώσεων αυτών για τις επιχειρήσεις
το 2007 ανερχόταν, σύµφωνα µε στοιχεία της επιτροπής, σε
πάνω από 400 εκατοµµύρια ευρώ.
Θεσµοθετείται, λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό σύστηµα παροχής
αδειών µεταφοράς από τις αρχές του κράτους – µέλους όπου
έχει έδρα ο προµηθευτής και ορίζεται ότι δεν απαιτείται περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµετακόµιση των προϊόντων µέσω αυτού ή
για την είσοδο στο έδαφός του.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η εναρµόνιση αυτή αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες και τους κανόνες αδειοδότησης. Δεν
επηρεάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της χώρας
µας, ούτε τη διακριτική µας ευχέρεια όσον αφορά τη χάραξη της
εθνικής πολιτικής εξαγωγών προϊόντων, συνδεόµενων πάντα µε
τον τοµέα της άµυνας, σύµφωνα και µε τα άρθρα 30 και 296 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχεδίου νόµου που συζητούµε,
δηµιουργούνται τρία είδη αδειών µεταφοράς µε διαφορετικό
εύρος το καθένα:
Πρώτον, η γενική άδεια µεταφοράς, η οποία χορηγείται σε
όλους τους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
και πληρούν τις προϋποθέσεις της άδειας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 9. Η γενική άδεια δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ και επιτρέπει τη
διενέργεια πολλών µεταφορών προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών σε άλλο κράτος – µέλος. Καλύπτει δε, κυρίως περιπτώσεις µεταφορών µε µικρό κίνδυνο επανεξαγωγής,
για παράδειγµα όταν παραλήπτης είναι οι ένοπλες δυνάµεις κράτους – µέλους.
Δεύτερον, η συνολική άδεια µεταφοράς η οποία χορηγείται σε
µεµονωµένους προµηθευτές κατόπιν αίτησης και αφορά τη µεταφορά συγκεκριµένων προϊόντων σε συγκεκριµένους παραλήπτες.
Τρίτον, η ατοµική άδεια µεταφοράς που αποτελούσε µέχρι
τώρα τον κανόνα, γίνεται η εξαίρεση. Καλύπτει µία µεταφορά
συγκεκριµένης ποσότητας προϊόντων προς έναν παραλήπτη και
χορηγείται στις περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά στο
άρθρο 11.
Παράλληλα, επιβάλλεται στους προµηθευτές η υποχρέωση
ενηµέρωσης των παραληπτών για τους όρους που συνδέονται
µε την άδεια µεταφοράς και η υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τις µεταφορές που
έχουν εκτελέσει.
Εκτός από το ενιαίο σύστηµα αδειοδότησης προµηθευτών εισάγεται κι ένα ενιαίο σύστηµα πιστοποίησης των παραληπτριών
επιχειρήσεων, προκειµένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους
ως προς την τήρηση των όρων που συνοδεύουν τις άδειες µεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητά τους να τηρούν εξαγωγικούς περιορισµούς.
Η πιστοποίηση χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
το οποίο παρακολουθεί τουλάχιστον ανά τριετία την τήρηση των
όρων και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης.
Ειδικά για το θέµα της πιστοποίησης των επιχειρήσεων αµυντικού τοµέα –άρθρο 9 της οδηγίας- έχει εκδοθεί η 2011/24 Σύ-
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σταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει ενσωµατωθεί στο
άρθρο 13 του σχετικού νόµου. Συνολικά επιτυγχάνεται η απλοποίηση και ο εξορθολογισµός των διαδικασιών µεταφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις σε θέµατα ασφάλειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο ο νόµος για τις αµυντικές
προµήθειες, όσο και το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα,
οδηγούν στην ολοκλήρωση µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
προϊόντων που συνδέονται µε την άµυνα. Πέραν της βελτίωσης
του ρυθµιστικού πλαισίου σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
το άνοιγµα αυτής της αγοράς θέτει επί τάπητος το µέλλον των
ελληνικών επιχειρήσεων της αµυντικής βιοµηχανίας. Κατά πόσο,
δηλαδή, θα µπορέσουν να ανταποκριθούν ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο νέο περιβάλλον αυξηµένου ανταγωνισµού που διαµορφώνεται.
Έχουµε συζητήσει πολλές φορές και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας τις
αδυναµίες του κλάδου, οι οποίες είναι γνωστές: Η εξάρτηση εδώ
και πολλά χρόνια από το ελληνικό δηµόσιο ως κυριότερο, αν όχι
αποκλειστικό πελάτη, µε τις δυσάρεστες συνέπειες που όλοι
γνωρίζουµε. Η έλλειψη εγχώριας τεχνογνωσίας που έχει περιορίσει την ελληνική βιοµηχανία στο ρόλο του υποκατασκευαστή.
Η περιορισµένη συµµετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα
και συνεργασίες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει τον
κλάδο σε φθίνουσα πορεία.
Και οι προοπτικές του κλάδου όµως, είναι γνωστές, όπως η
στρατηγική του σηµασία, οι µεγάλες δυνατότητες για καινοτοµία
και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
εξειδίκευσης και σε αυτές πρέπει να εστιάσουµε.
Όπως σηµειώνεται σε κλαδική µελέτη του ΙΟΒΕ του 2009 για
την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία οι επιχειρήσεις του κλάδου
πρέπει να ενσωµατώσουν χαρακτηριστικά διεθνούς παίκτη για
να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισµό.
Είναι λοιπόν, ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση της Ελληνικής
Αµυντικής Βιοµηχανίας να εκµεταλλευτεί δυναµικά τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το βελτιωµένο αυτό θεσµικό πλαίσιο,
όπως τις απλοποιηµένες διαδικασίες µεταφοράς και την ατέλεια
για τα προϊόντα που υφίστανται επεξεργασία, για να προσπαθήσει έτσι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ευρωπαϊκή
επικράτεια.
Να µην αντιµετωπίσει τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται
ως απειλή για την επιβίωσή της, αλλά ως ευκαιρία για εδραίωση,
εξειδίκευση, εκσυγχρονισµό και αναδιάρθρωση. Να αναζητήσει
ευκαιρίες για συµµετοχή σε περισσότερα ολοκληρωµένα προγράµµατα βιοµηχανικής συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό,
αλλά και διεθνές επίπεδο. Να προωθήσει την ανάπτυξη έρευνας
και τεχνολογίας µέσα από τη δηµιουργία συνεργειών µε τα ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα.
Επιτρέψτε µου να πω ότι στη θέση αυτή δεν βρίσκεται σήµερα
µόνο η Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία, αλλά ολόκληρη η χώρα.
Μπροστά στις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από την
κρίση καλούµαστε να κάνουµε µια µεγάλη και σηµαντική επιλογή: Θέλουµε να παραµείνει η οικονοµία µας εγκλωβισµένη σε
ένα παραγωγικό µοντέλο εσωστρεφές, κρατικοδίαιτο και εν τέλει
µη παραγωγικό για τον τόπο ή θέλουµε να δουλέψουµε όλοι µαζί
µε βάση ένα εθνικό σχέδιο, ώστε να µεταβούµε επιτέλους σε µια
οικονοµία που βασίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτοµία, την
πραγµατική παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας; Δεν τίθεται
καν θέµα συζήτησης. Ένας είναι ο µόνος δρόµος που πρέπει να
βαδίσουµε: προς τα εµπρός και µε ορµή και µε ελπίδα.
Εισηγούµαι, λοιπόν, την υπερψήφιση του παρόντος σχεδίου
νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχουµε χρόνο για να µπούµε στα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε χρόνο. Η συζήτηση γίνεται εφ’ όλης της ύλης.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ.
Θα προχωρήσω τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων.
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Με το πρώτο κεφάλαιο, τα άρθρα 1 έως 5, εισάγονται νέες διατάξεις στο ν.2168/1993 σχετικά µε τον προσδιορισµό και τη διάκριση των όπλων που αφορούν στην εσωτερική έννοµη τάξη.
Με το άρθρο 2 δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές αµυντικές
βιοµηχανίες, οι οποίες ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα του ΥΠΕΘΑ, να µπορούν, κατόπιν σχετικής εγκριτικής άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΥΠΕΘΑ, να φέρνουν στη χώρα και
να θέτουν σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς όπλα, συστατικά µέρη
όπλων, καθώς και άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό ή
συστατικά µέρη αυτού του υλικού, µε σκοπό τη µετασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή, επεξεργασία κλπ όλων των ειδών
αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω τελικά προϊόντα
είτε θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων
Δυνάµεων της χώρας, είτε θα επανεξάγονται, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία.
Έτσι, επιτυγχάνεται για το σύνολο των παραπάνω ειδών η είσοδος στη χώρα µε καθεστώς αναστολής δασµών, το οποίο καθεστώς καταλαµβάνει το σύνολο των παραγοµένων από αυτά
τελικών προϊόντων της πολεµικής βιοµηχανίας.
Απαγορεύεται η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό
προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε αιτία πλην των ρητά οριζοµένων µε τις προτεινόµενες διατάξεις.
Προβλέπεται η επιβολή ποινών σε όποιον εισάγει παράνοµα
στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη, όπως αναφέρονται στο υπό ψήφιση νόµο.
Στο άρθρο 3 καθορίζεται η διαδικασία διακίνησης για εµπορικούς λόγους υλικού µε στρατιωτικό προσδιορισµό και η χρονική
διάρκεια χορήγησης των σχετικών αδειών για την εξαγωγή ή την
επανεξαγωγή αυτών. Καθορίζεται, επίσης, η σχετική διαδικασία
πραγµατοποίησης: Πρώτον, της επανεισαγωγής των οριζοµένων
ειδών, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα από τον αλλοδαπό οίκο.
Δεύτερον, της εξαγωγής ή επανεξαγωγής των εν λόγω ειδών
που εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες και τρίτον, των εξαγωγών ή επανεξαγωγών υλικού µε στρατιωτικό προορισµό που εξάγεται από τις
Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.
Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες µπορούν να ακυρωθούν, να ανακληθούν ή να ανασταλούν όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή για λόγους εθνικού
συµφέροντος.
Θεσπίζεται η υποχρέωση των εξαγωγέων να υποβάλουν εντός
προθεσµίας στις αρµόδιες για την έκδοση των σχετικών αδειών
αρχές αναλυτικούς πίνακες µε τις πραγµατοποιηθείσες κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος εξαγωγές. Προβλέπεται η επιβολή ποινών και διοικητικών προστίµων στις παραβάσεις των
ανωτέρω ρυθµίσεων.
Στο άρθρο 4 προστίθεται το άρθρο 4α για τη διαµεσολάβησηµεσιτεία και προσδιορίζονται τα πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα αυτής της διαδικασίας και η σχετική διαδικασία για
την άσκηση. Προβλέπεται η δηµιουργία µητρώου διαµεσολαβητών-µεσιτών.
Με το δεύτερο κεφάλαιο µεταφέρουµε στο εσωτερικό δίκαιο
την οδηγία 2009/43. Κρίσιµα άρθρα: Το άρθρο 6 το οποίο ορίζει
ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου εφαρµόζονται στη µεταφορά
εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που
συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας και τα οποία περιλαµβάνονται στο συνηµµένο κατάλογο στο άρθρο 17.
Το άρθρο 8 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για διενέργεια µεταφοράς προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, όπως αναφερθήκαµε,
µπορεί να είναι γενική, συλλογική ή ατοµική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δίνεται η δυνατότητα στον εκδίδοντα την άδεια Υπουργό µετά
από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής
Άµυνας να αρνείται τη χορήγηση της ζητούµενης άδειας ή να
αναστέλλει ή να ανακαλεί τη χορήγηση για λόγους δηµοσίας
ασφάλειας.
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Το άρθρο 12 ορίζει τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης παραληπτών
και αρµοδίων αρχών από τους προµηθευτές.
Με το άρθρο 13 ορίζεται το αρµόδιο όργανο για την πιστοποίηση των εγκατεστηµένων στην ελληνική επικράτεια παραληπτών
προϊόντων συνδεδεµένων µε τον τοµέα της άµυνας που ορίζει
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Το άρθρο 14 ορίζει τη διαφάνεια, δηλαδή διευκολύνει την
αµοιβαία εµπιστοσύνη. Προβλέπεται ότι οι παραλήπτες µεταφεροµένων προϊόντων, τα οποία συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας θα πρέπει να δηλώνουν και να τηρούν τυχόν εξαγωγικούς
περιορισµούς που περιέχει η άδεια µεταφοράς.
Με το άρθρο 15 θεσπίζεται η υποχρέωση του εξαγωγέα προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας καθώς και την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων να προσκοµίζει στο τελωνείο την
απαραίτητη άδεια εξαγωγής.
Με το άρθρο 17 παρατίθεται στο παράρτηµα κατάλογος των
συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων, ο οποίος επικαιροποιείται µε υπουργική απόφαση.
Τέλος, στο άρθρο 18 παρέχεται η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση της αρµόδιας για την έκδοση γενικής άδειας αρχής
λήψης µέτρων διασφάλισης στις οριζόµενες περιπτώσεις µε ενηµέρωση των υπολοίπων κρατών-µελών της επιτροπής.
Στο άρθρο 20 ορίζεται η έναρξη ισχύος του κεφαλαίου Α’ του
νοµοσχεδίου από τη δηµοσίευση του, ενώ του κεφαλαίο Β’ από
την 30η Ιουνίου 2012.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χαραλαµπόπουλε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε και εµένα, κύριοι συνάδελφοι, να πω δυο
λόγια για τις πολιτικές εξελίξεις.
Χθες η Νέα Δηµοκρατία συνεισέφερε στη σταθερότητα της
χώρας. Γνωρίζουµε ότι είναι θέµα ολίγων ωρών να παραιτηθεί
και να εγκαταλείψει την εξουσία ο µέχρι στιγµής Πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου και ότι σε εκατό περίπου ηµέρες η χώρα
θα οδηγηθεί σε εκλογές.
Θέλω, να διευκρινίσω ότι για τη Νέα Δηµοκρατία, δεν πρόκειται περί συγκυβέρνησης, αλλά περί µιας πολιτικής πράξης στήριξης της µετάβασης από τη σηµερινή Κυβέρνηση σε µια επόµενη, γεγονός ελπιδοφόρο γι’ αυτήν τη χώρα, η οποία θα προκύψει από τις επερχόµενες εκλογές.
Θέλω, να τονίσω ότι σε αυτήν την περίοδο είναι πολύ κρίσιµο
να διαχειριστούµε τις οδυνηρές συνέπειες που άφησαν οι πολιτικές της. Μία από αυτές είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, ισότιµο
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, βρέθηκε,
ακριβώς λόγω των πολιτικών αυτών, εκτός αγορών, προκαλώντας έτσι τεράστιους κινδύνους πολιτικούς και οικονοµικούς, αλλά
και κοινωνικούς, όπως έχει αποδειχθεί.
Θα ήθελα, επίσης, κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο, να πω δυο λόγια για την Ευρωζώνη. Βλέπουµε ότι οι τριγµοί και οι κλυδωνισµοί που υφίσταται το κοινό νόµισµα, µεταδίδονται µε µεγάλη ταχύτητα και σε άλλες χώρες, οι οποίες, όµως,
διαθέτουν ένα παραγωγικό ιστό πολύ πιο συγκροτηµένο σε
σχέση µε το δικό µας: αναφέροµαι συγκεκριµένα στην Ιταλία, και
ενδεχοµένως, στη Γαλλία.
Προσωπικά πιστεύω ότι το αποτέλεσµα της πίεσης που ασκήθηκε πάνω στο νόµισµα είναι η αποκάλυψη του κατασκευαστικού
του σφάλµατος. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την επιδίωξη
της ονοµαστικής σύγκλισης στο τρίπτυχο «πληθωρισµός-έλλειµµα-χρέος» αντί της επιδίωξης µιας οικονοµικής σύγκλισης
των χωρών της Ευρωζώνης στη βάση οικονοµικών παραµέτρων
όπως οι µισθοί, οι συντάξεις, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
κ.ο.κ..
Αυτό το κατασκευαστικό σφάλµα, κατά την ταπεινή µου γνώµη, δεν διορθώθηκε µε τη νέα αρχιτεκτονική της οικονοµικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, που προβλέπει ατοµικές ενέργειες
στον τοµέα του περιορισµού των ελλειµµάτων και των χρεών, δη-
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λαδή την περίφηµη «δηµοσιονοµική προσαρµογή», και συλλογικές ενέργειες, δηλαδή τον έλεγχο, την εποπτεία και την αυτοµατοποίηση των ποινών. Αυτά θα τα βρούµε µπροστά µας. Εύχοµαι
και ελπίζω η µετάβαση, στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως,
να είναι οµαλή και να εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες που χρειάζονται για να επιστρέψει η χώρα στο δρόµο της ανάκαµψης και
της ανάπτυξης.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου που συζητάµε. Είναι περιττό
να επαναλάβω τα όσα είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, τόσο
στα άρθρα όσο και επί της αρχής. Κάποιες ελάχιστες παρατηρήσεις µόνο.
Μόνο επί του κεφαλαίου Α’ που τροποποιεί και συµπληρώνει
τις διατάξεις του ν.2168/1993 θα κάνω ορισµένα σχόλια. Είναι
σαφές ότι οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο εικοσαετίας, λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήµης, χρήζει επικαιροποίησης. Εν προκειµένω, το πλαίσιο αυτό αφορά στα όπλα, τα
πυροµαχικά, τα εκρηκτικά, τις εκρηκτικές ύλες, τους εκρηκτικούς
µηχανισµούς κ.ο.κ..
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην εναρµόνιση µε την Οδηγία
43/2000. Παρατηρώ εδώ ότι είναι µία από τις σπάνιες φορές που
η Ελλάδα ενσωµατώνει εγκαίρως στην έννοµη τάξη της, µια κοινοτική οδηγία, η οποία εν προκειµένω αφορά στην απλούστευση
των όρων και των προϋποθέσεων µεταφοράς προϊόντων που
συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως προς την οδηγία, λοιπόν, δεν έχω τίποτα να πω. Υπερψηφίζουµε τα άρθρα και προφανώς συµφωνούµε και επί της αρχής.
Επανέρχοµαι στο θέµα της τροποποίησης και της συµπλήρωσης των διατάξεων του ν.2168/1993, µε τις εξής παρατηρήσεις:
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, εισάγουµε ατελώς πολεµικό υλικό
στη χώρα, µέρος του οποίου ενδέχεται να επανεξάγεται επίσης
ατελώς. Αυτό απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των κρατικών µηχανισµών σε αυτήν τη διαδικασία.
Ξεκινώ από τους ελέγχους. Γνωρίζουµε κατά πόσον η διακίνηση του υλικού, είτε µεταποιείται είτε όχι, δικαιολογεί, λόγω
όγκου, έναν εξειδικευµένο µηχανισµό ελέγχου; Δηλαδή, αν πρέπει να µην περιοριζόµαστε στις κλασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά να θεσπίσουµε έναν άλλο µηχανισµό
που να ασκεί τον έλεγχο αυτό. Η εισφοροδιαφυγή ή η φοροδιαφυγή, ίσως να µην είναι µεγάλη στον τοµέα, όµως, η λαθρεµπορία και η πειρατεία αν υπάρχουν µπορεί να αποβούν επικίνδυνες.
Επειδή πολλά ακούµε και πολλά βλέπουµε πάνω σε αυτό ζήτηµα, νοµίζω ότι το Υπουργείο σας θα πρέπει σε συνεννόηση
προφανώς και µε το αρµόδιο Υπουργείο, Εθνικής Άµυνας, να
λάβει τα µέτρα του. Δεν εκτιµώ, ότι τα τελωνεία και οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί της χώρας είναι σε θέση να αποτρέψουν τις περιπτώσεις που προανέφερα. Και το λέω αυτό και από την προσωπική
µου εµπειρία στον τοµέα των καυσίµων, όπου δυστυχώς, η χώρα
δεν κατόρθωσε να λύσει το πρόβληµα της λαθρεµπορίας και της
πειρατείας.
Θέλω εδώ να ανοίξω µια παρένθεση. Άκουσα προχθές τον
Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι αυτήν τη διετία αντιµετωπίστηκε
το πρόβληµα του λαθρεµπορίου καυσίµων. Αυτό δεν κατάλαβα
πώς έγινε. Μήπως εννοούσε την εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που το αντιµετωπίζει, εµµέσως; Αλλά δεν είναι αυτό
το ζήτηµα για το οποίο µιλώ τώρα.
Η δεύτερη παρατήρησή µου αφορά στη µεσιτεία. Γνωρίζουµε
ότι στις προµήθειες πολεµικού υλικού εµπλέκονται διάφοροι, είτε
έµµεσα, είτε άµεσα. Δεν γνωρίζω, ούτε πιστεύω ότι θα µπορούσε
να γίνει κάποιο µητρώο, αγαπητέ εισηγητά της Συµπολίτευσης.
Ωστόσο, καλό θα είναι να υπάρχει µία απογραφή και διασταύρωση στοιχείων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι
ώστε να είναι γνωστή η διαδροµή εκείνων που µεσιτεύουν πολεµικό υλικό.
Η τρίτη µου παρατήρηση αφορά στο θέµα της ασφάλειας και
της φύλαξης του πολεµικού υλικού. Σε αυτό το νοµοσχέδιο θα
µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί εξειδικευµένες ρυθµίσεις,
ακόµη και για τον έλεγχο του υλικού που είναι ήδη αποθηκευµένο
σε διάφορες περιοχές της χώρας µας. Νοµίζω ότι τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου δείχνουν αυτή την ανάγκη. Θα πρέπει και η
χώρα µας να βρει έναν τρόπο να εξετάσει το θέµα. Πιστεύω ότι
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το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κάνει καλά τη δουλειά του. Το ίδιο
όµως νόµιζαν και οι φίλοι µας οι Κύπριοι, πλην όµως διαπιστώθηκε ότι είτε από άγνοια είτε από πολιτική ολιγωρία –δεν ξέρω τι
έγινε ακριβώς, έχουν γραφτεί πάρα πολλά οδηγήθηκαν σε µια
καταστροφή που εξέθεσε διεθνώς το νησί και είχε και τεράστιες
κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές επιπτώσεις.
Η τέταρτη παρατήρησή µου αφορά στα πρόστιµα και στις ποινές για τις παράνοµες εισαγωγές πολεµικού υλικού.
Ο ν.2168/93, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας νόµος εικοσαετίας. Τα πρόστιµα αφορούν στις συνθήκες εκείνης της εποχής, στις τιµές εκείνης της εποχής. Εκτιµώ ότι θα έπρεπε να είναι
πολύ µεγαλύτερες οι ποινές, αλλά και τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν
είστε σε θέση τώρα να δεσµευθείτε ότι θα τα αναθεωρήσετε,
κατά τη διάρκεια της συζήτησή µας.
Η πέµπτη και τελευταία παρατήρησή µου, κύριοι συνάδελφοι,
αφορά στο µέλλον της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας µας.
Κατ’ αρχάς πρέπει να αποφασίσουµε, αν θέλουµε, να έχουµε τέτοιου είδους βιοµηχανία και πώς µπορούµε να ενισχύσουµε την
ανταγωνιστικότητά της. Θυµίζω ότι όταν στην Αίθουσα αυτή, πριν
από αρκετό καιρό, συζητήθηκε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη οδηγίας,
για τις δηµόσιες συµβάσεις, στον τοµέα της άµυνας, αν θυµάµαι
καλά, κύριε Υπουργέ, είχε εξαιρεθεί το θέµα των αντισταθµιστικών. Και θα έλεγα ότι αυτό έγινε, ακριβώς γιατί η Ελλάδα δεν
µπορεί να εµπιστευτεί τους µηχανισµούς της, προκειµένου να
διαπραγµατευτούν αντισταθµιστικά οφέλη. Και ξέρετε, σε αυτήν
τη χώρα, όταν κάτι δεν µπορώ να το βελτιώσω, να το αλλάξω, να
το αναπροσαρµόσω, το καταργώ. Και εδώ σε αντιδιαστολή µε
εµάς αναφέρω ότι η Τουρκία, που δεν έχει βεβαίως τις δικές µας
κοινοτικές υποχρεώσεις έχει χρησιµοποιήσει το θέµα των αντισταθµιστικών για να αποδώσει πολύ µεγαλύτερη προστιθέµενη
αξία στην τοπική οικονοµία και βιοµηχανία, σε σχέση µε εµάς.
Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει µέλλον για την ελληνική αµυντική βιοµηχανία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η οδηγία, ή οι βελτιώσεις που κάνουµε µπορούν να συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητά της και να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών της. Ξέρω
όµως, ότι σήµερα στον τοµέα αυτό εργάζονται κάτω από τους
µισούς υπαλλήλους σε σχέση µε όσους εργάζονταν κατά το παρελθόν, όταν η ελληνική αµυντική βιοµηχανία ανθούσε στις αγορές του πολεµικού υλικού. Χρειάζεται και εδώ µια ιδιαίτερη
αντιµετώπιση. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Τα συναρµόδια Υπουργεία αλλά και οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να πιστέψουν ότι η
Ελλάδα µπορεί να έχει µια αµυντική βιοµηχανία, ισχυρή, δυνατή
και ικανή να στηρίξει την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριοι συνάδελφοι, εµείς υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που καταθέτει η Κυβέρνηση είναι
κατά τη γνώµη µας ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο. Αναµφισβήτητα, η πιο βασική πλευρά του νοµοσχεδίου είναι η ενσωµάτωση
της κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη µεταφορά στρατιωτικού
υλικού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τόσο οι
διατάξεις της οδηγίας όσο και οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του νοµοσχεδίου και κυρίως το άρθρο 2, µε το οποίο αίρονται οι τελωνειακοί περιορισµοί που υπήρχαν, σχετικά µε την
προµήθεια στρατιωτικού υλικού από ελληνικές επιχειρήσεις
αµυντικής βιοµηχανίας, κινούνται στο πλαίσιο µιας ενιαίας στρατηγικής και πολιτικής που εφαρµόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ποια είναι αυτή η στρατηγική; Νοµίζουµε ότι περιγράφεται πολύ ξεκάθαρα και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου και στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Είναι, πρώτον, η διαµόρφωση µιας ενιαίας αγοράς και στον
τοµέα της εµπορίας των όπλων –που, σηµειωτέον, είχε εξαιρεθεί
από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δεύτερον,
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αµυντικής
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βιοµηχανίας -πρώτα και κύρια των γαλλογερµανικών και βρετανικών κολοσσών της οπλοβιοµηχανίας- και, τρίτον, η διαφύλαξη
της ασφάλειας της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωµάτων
κ.λπ..
Το πώς εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διασφάλιση της ειρήνης
και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων το γνωρίζουµε από τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και τους άδικους πολέµους που εξαπέλυσε
µαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ κ.λπ., σε Αφγανιστάν,
Ιράκ και πρόσφατα στη Λιβύη.
Η οδηγία η οποία ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο µέσω
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, είναι µια οδηγία η οποία θα έχει
συνέπειες σε διαφορετικά επίπεδα. Θα οξύνει ακόµη περισσότερο τον ανταγωνισµό µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
άλλων ιµπεριαλιστικών κέντρων στον τοµέα της βιοµηχανίας των
όπλων. Θα ενισχύσει ακόµη παραπέρα τον επιθετικό χαρακτήρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια θα έχει αρνητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την πορεία, το µέλλον, τον προσανατολισµό
της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας που ήδη εδώ και χρόνια
µε την πολιτική των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας βρίσκεται σε πορεία συρρίκνωσης, απαξίωσης και
ιδιωτικοποίησης.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχει µια σειρά τεχνικού χαρακτήρα διατάξεων, στις οποίες δεν θα σταθούµε αναλυτικά. Αυτό που χρειάζεται να επισηµάνουµε είναι η φιλοσοφία, το πνεύµα και κυρίως
σε ποια στρατηγική και σε ποια πολιτική κατεύθυνση εντάσσεται
η υλοποίηση της συγκεκριµένης οδηγίας που ενσωµατώνεται
στο Ελληνικό Δίκαιο. Είναι γνωστό ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η προώθηση της δηµιουργίας
µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας, η οποία θα βρίσκεται στα χέρια των µεγάλων πολυεθνικών κολοσσών του κλάδου αυτού, του συγκεντρωµένου µονοπωλιακού κεφαλαίου,
κυρίως του γαλλογερµανικού και του βρετανικού και που µοναδικό στόχο θα έχει την εξασφάλιση όλο και µεγαλύτερων κερδών
γι’ αυτούς τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Δεν λέµε ότι όλα αυτά προωθούνται µόνο µέσω αυτής της
οδηγίας, όµως και αυτή η οδηγία επί της ουσίας κινείται σε αυτήν
την κατεύθυνση. Είναι ενταγµένη, υπηρετεί αυτή τη συνολικότερη στρατηγική που υπάρχει. Επιδιώκεται σταδιακά να αρθούν
όλοι εκείνοι οι τελωνιακοί, δασµολογικοί, αδειοδοτικοί περιορισµοί που σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου
στρέβλωναν τον ανταγωνισµό, δηλαδή εµπόδιζαν την ακόµη µεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και την κερδοφορία των µεγάλων
µονοπωλίων στον κλάδο της οπλοβιοµηχανίας.
Αυτές είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια δίπλα σε αυτούς τους κολοσσούς που θα βγουν πολλαπλά ωφεληµένοι, όπως άλλωστε
συµβαίνει και σε άλλους τοµείς, θα υπάρχουν ως υπεργολάβοι,
ως εταιρείες φασόν και µια σειρά εγχώριες επιχειρήσεις ελληνικές, πορτογαλικές, ισπανικές, που επί της ουσίας θα λειτουργούν
ως θυγατρικές, ως παραρτήµατα των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων του κλάδου. Στο πλαίσιο του καταµερισµού που υπάρχει
θα παράγουν είτε ό,τι περισσεύει είτε ό,τι δεν συµφέρει να παράγουν τα µεγαθήρια του κλάδου. Αυτή είναι η στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή τη στρατηγική υπηρέτησε η απαγόρευση της κρατικής
χρηµατοδότησης στις εθνικές επιχειρήσεις όπλων, µε αποτέλεσµα σήµερα τα ΕΑΣ να δανείζονται µε 7%. Αυτή τη στρατηγική
υπηρέτησαν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της αµυντικής βιοµηχανίας στη χώρα, την
ιδιωτικοποίηση, τη µείωση των θέσεων εργασίας συνολικά. Αυτή
τη στρατηγική υπηρετεί και σήµερα η πολιτική της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και µέσω της ενσωµάτωσης της οδηγίας που συζητάµε και βέβαια µέσω της γενικότερης πολιτικής ιδιωτικοποίησης, συρρίκνωσης, εφεδρείας, δηλαδή απολύσεων των εργαζοµένων που εφαρµόζεται και γι’ αυτές τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο
των συνολικότερων κατευθύνσεων του µνηµονίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Είναι χαρακτηριστική η κατάσταση σήµερα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η ΕΛΒΟ, η οποία ανήκει κατά 72% στο ελληνικό δηµόσιο, προχωρά σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Στα ΕΑΣ τα οποία
ανήκουν κατά 100% στο δηµόσιο, η Κυβέρνηση προσανατολίζε-
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ται σε πώληση του 65% των µετοχών, σε αφαίρεση κατακτήσεων
µέσα από την κατάρτιση νέας συλλογικής σύµβασης και βέβαια
σε συρρίκνωση, σε µεταφορά εργοστασίων από Υµηττό και
Ελευσίνα µε παράλληλα και πιθανό ξεπούληµα οικοπέδων και εγκαταστάσεων, στις οποίες βρίσκονται οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις.
Επίσης, στην ΕΑΒ, η οποία ανήκει κατά 100% στο δηµόσιο,
από τρεις χιλιάδες διακόσιους πενήντα εργαζόµενους το 2000,
σήµερα εργάζονται χίλιοι οκτακόσιοι εξήντα και βέβαια υπάρχει
προοπτική ακόµα µεγαλύτερης συρρίκνωσης και µείωσης του
προσωπικού.
Βέβαια εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτές τις λογικές που ακούγονται ότι αυτές οι επιχειρήσεις στερούνται τεχνογνωσίας, στερούνται εξειδικευµένου προσωπικού κ.λπ.. Είναι θέµα πολιτικής
βούλησης το πώς αξιοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις και έχουµε φτάσει στη σηµερινή κατάσταση.
Συνοψίζοντας τη γενική κριτική µας στο νοµοσχέδιο, θεωρούµε ότι από τη σκοπιά των συµφερόντων της άµυνας της
χώρας και της προστασίας των εργαζοµένων στις ελληνικές
αµυντικές επιχειρήσεις, η γενικότερη πολιτική και η συγκεκριµένη οδηγία που ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, θα επιφέρουν ένα ακόµη πλήγµα.
Θα χαθούν και τα όποια ψήγµατα υπήρχαν στην οργάνωση
αυτών των επιχειρήσεων µε γνώµονα την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών της χώρας και θα υπάρχει πλήρης αλλαγή προσανατολισµού στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των µονοπωλίων που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο
άλλωστε, κατά τη γνώµη µας, οµολογείται ανοιχτά και στην αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου.
Χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 2 αναφέρει
το εξής: «Στις σηµερινές συνθήκες του έντονου ανταγωνισµού,
ιδιαίτερα στον τοµέα των αµυντικών βιοµηχανιών, πολύ σπάνια
βιοµηχανία µπορεί να επιβιώσει εκµεταλλευόµενη τις οικονοµίες
κλίµακας, σχεδιάζοντας την παραγωγή της και παράγοντας αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάµεων της χώρας της. Θα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει
ανταγωνιστικό κόστος, το οποίο θα τη βοηθήσει να κάνει και εξαγωγές». Είναι η ίδια λογική µε αυτή που διατυπώνεται κατά καιρούς από κυβερνητικούς αξιωµατούχους κ.λπ. για εξωστρέφεια,
ανταγωνιστικότητα, αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών κ.ο.κ..
Εποµένως είναι φανερό το τι επιδιώκεται µέσα από τη συγκεκριµένη οδηγία. Δεν είναι µόνο ότι θα οξυνθεί η ανισοµετρία και
δεν θα νοµίζουµε άλλωστε ότι έχει κάποιος αυταπάτες ότι θα
µπορέσουν οι ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες να υπερφαλαγγίσουν σε αυτήν την κούρσα του ανταγωνισµού τις γαλλογερµανικές και τις βρετανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της αµυντικής βιοµηχανίας. Άλλωστε υπάρχει εµπειρία
και από άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, όπως η αγροτική οικονοµία, η κλωστοϋφαντουργία, η µεταποίηση, που δέχτηκαν συντριπτικά χτυπήµατα από την ενσωµάτωση της ελληνικής
οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που θα γίνει επί της ουσίας και σαν αποτέλεσµα αυτής
της πολιτικής θα είναι να µετατραπούν οι εγχώριες επιχειρήσεις
που είναι στρατηγικής σηµασίας για την άµυνα της χώρας, σε
εταιρείες υπεργολάβους, σε εταιρείες φασόν, παρά το γεγονός
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και τεχνογνωσία έχουν και εξειδικευµένο προσωπικό και παραγωγικές δυνατότητες αξιόλογες
που θα µπορούσαν να παίξουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο στη θωράκιση της αµυντικής ικανότητας της χώρας.
Τα δύο άρθρα, που κατά τη γνώµη µας συνοψίζουν τη φιλοσοφία και στρατηγική του νοµοσχεδίου, είναι τα άρθρα 2 και 8.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται ειδικό τελωνειακό καθεστώς και αναστολή δασµών για το στρατιωτικό υλικό που προορίζεται για τις
ελληνικές επιχειρήσεις µε σκοπό τη µετασκευή, επεξεργασία, συναρµολόγηση κ.ο.κ., εφόσον το υλικό αυτό είτε θα αγοραστεί
από τις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, κάτι το οποίο ούτως ή
άλλως ίσχυε, η ατέλεια, δηλαδή, εφόσον ο τελικός χρήστης του
υλικού ήταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, είτε –και εδώ είναι η
ουσία του άρθρου- πρόκειται να επανεξαχθεί στο εξωτερικό. Να,
λοιπόν, ο χαρακτήρας της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχει-
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ρήσεων, είναι «φασονατζίδικα» των µεγάλων επιχειρήσεων
όπλων.
Ακόµα και οι δασµολογικές απαλλαγές για την εξασφάλιση ανταγωνιστικής τιµής που προβλέπει το νοµοσχέδιο θα ωφελήσει
κυρίως αυτούς τους µονοπωλιακούς οµίλους, που θα χρησιµοποιήσουν σαν υπεργολάβους τις ελληνικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, θα υπάρχει ωφέλεια και για τον εγχώριο ιδιώτη- κεφαλαιοκράτη που θα επενδύσει στις ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες.
Δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα όφελος για την άµυνα της
χώρας, για την αξιοποίηση των υπαρκτών παραγωγικών δυνατοτήτων αυτών των επιχειρήσεων. Δεν θα υπάρχει κανένα όφελος
για τους εργαζόµενους αυτών των επιχειρήσεων που τους πετάει
στο δρόµο η Κυβέρνηση.
Το δεύτερο άρθρο που κατά τη γνώµη µας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο είναι το άρθρο 8, που αναφέρεται στις γενικές διατάξεις
της µεταφοράς στρατιωτικού υλικού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το άρθρο κινείται πάνω στη γενικότερη
στρατηγική που αναφέραµε για την ενιαία αµυντική βιοµηχανία
στα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, το συγκεκριµένο
άρθρο έχει και άλλες επικίνδυνες προεκτάσεις.
Πρώτον, στην παράγραφο 2 του νοµοσχεδίου αναφέρεται το
εξής: Εφόσον ένας προµηθευτής, που δραστηριοποιείται σε µια
χώρα, παραδείγµατος χάριν στη Γαλλία, στη Γερµανία, λάβει από
τη χώρα του, το γαλλικό ή το γερµανικό κράτος, άδεια µεταφοράς, αυτή η άδεια µεταφοράς θα είναι υποχρεωτική και για το
ελληνικό κράτος, χωρίς το τελευταίο να έχει κανένα λόγο επ’
αυτού, παρά µόνο για λόγους δηµοσίας τάξης και δηµόσιας
ασφάλειας, η οποία σαν αντικείµενο έχει ένα πολύ στενό περιεχόµενο. Δηλαδή, πρακτικά θα προµηθεύονται οι ιδιωτικοποιηµένες ελληνικές επιχειρήσεις στρατιωτικό πολεµικό υλικό από τη
Γαλλία, τη Γερµανία και αλλού και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα
στο ελληνικό κράτος να ελέγχει ούτε τι κατασκευάζεται, ούτε
πώς κατασκευάζεται ούτε για ποιους λόγους κατασκευάζεται
παρά µόνο αν υπάρχει επίκληση λόγου δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας.
Αν αυτά τα υλικά χρησιµοποιούνται για επιθετικούς σκοπούς
σε βάρος λαών κ.λπ., το ελληνικό κράτος δεν θα έχει καµµία δυνατότητα παρέµβασης. Αντιλαµβάνεστε τι κίνδυνοι δηµιουργούνται µέσα από τέτοιου είδους ρυθµίσεις.
Οι ρήτρες που µπαίνουν παρακάτω στις παραγράφους 3 και
4, ότι δηλαδή θα µπορούν να ανακαλούνται ή να αναστέλλονται
οι άδειες για λόγους προστασίας των ζωτικών συµφερόντων της
χώρας, για λόγους ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ασφάλειας, ειρήνης κ.λπ. είναι άνευ ουσιαστικής σηµασίας, όχι µόνο γιατί αφορούν τη χώρα που δίνει την άδεια και όχι τη χώρα που είναι
υποχρεωµένη να τη δεχθεί αλλά και γιατί είναι γνωστό όπως αναφέραµε ότι τα πιο βάρβαρα σχέδια ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων
και πολέµων πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΝΑΤΟ στο όνοµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ασφάλειας. Άρα µόνο να ανησυχούµε πρέπει, όταν προβλέπονται τέτοιες ρήτρες.
Δεύτερον, οι όποιες ρήτρες υπάρχουν για την αναστολή και
την ανάκληση αυτών των αδειών αχρηστεύονται τελείως και τυπικά µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8, στο οποίο αναφέρεται
ότι αν η προµήθεια γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ΝΑΤΟ, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση
λήψης προηγούµενης άδειας µεταφοράς. Εδώ, δηλαδή, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ιδιωτικοποιηµένες ελληνικές επιχειρήσεις
θα κατασκευάζουν, θα επισκευάζουν, θα µετασκευάζουν πολεµικό υλικό για λογαριασµό του ΝΑΤΟ και του ευρωστρατού
ακόµα και ερήµην του ελληνικού κράτους.
Αυτές οι ρυθµίσεις, κατά τη γνώµη µας, εκθέτουν τη χώρα και
τον ελληνικό λαό σε πολύ σοβαρούς κινδύνους ιδιαίτερα σε µια
περίοδο που και οι ανταγωνισµοί οξύνονται και η κατάσταση
στην περιοχή µας είναι αυτή που ζούµε. Γι’ αυτόν το λόγο καταψηφίζουµε και καταγγέλλουµε ως επικίνδυνες τις διατάξεις που
αφορούν την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας και βρίσκονται
στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου.
Σε σχέση µε τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου, είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Υπηρετούν τη γενικότερη λογική και
το πνεύµα αυτής της οδηγίας.
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Ήθελα να πω µόνο για το άρθρο 1 και στον προηγούµενο νόµο
του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης πριν µερικούς µήνες ήταν ιδιαίτερα προβληµατικός ο ορισµός της έννοιας του όπλου. Το είχαµε επισηµάνει στη συζήτηση εκείνου του νοµοσχεδίου. Επειδή
γίνεται παραποµπή και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στη συγκεκριµένη διάταξη, θεωρούµε ότι πρέπει η Κυβέρνηση να το ξαναδεί. Ήταν προβληµατικός ο ορισµός της έννοιας του όπλου.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3 και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξαγωγή και επανεξαγωγή κυνηγετικών όπλων και στα διάφορα
άλλα αγχέµαχα όπλα που έχουν οδηγήσει στη συµφόρηση των
τελωνειακών αρχών, συµφωνούµε. Είναι λογική η ρύθµιση. Βέβαια και αυτή η ρύθµιση και αυτά τα προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί ήταν αποτέλεσµα προχειρότητας και κακοτεχνιών
των προηγούµενων νοµοθετηµάτων.
Εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου µε εξαίρεση το άρθρο
3 όπου ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Η δική µας άποψη και λογική είναι γνωστή και κινείται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Ενιαίος δηµόσιος φορέας αµυντικής βιοµηχανίας χωρίς την εµπλοκή ιδιωτών που θα παράγει µε
βάση τις πραγµατικές αµυντικές ανάγκες της χώρας, µε βάση τις
αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν, µε βάση τις ανάγκες
των εργαζοµένων, κάτι το οποίο απαιτεί άλλη πορεία, άλλο
δρόµο ανάπτυξης, που θα έχει κριτήριο την ευηµερία του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των µονοπωλίων, απαιτεί αποδέσµευση από τις ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, το ΝΑΤΟ, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους σχεδιασµούς τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε κ. Νάνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες, οκτώ εκπαιδευτικοί και είκοσι γονείς από το Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει και ιδιαίτερα ο συντοπίτης σας κ.
Στρατάκης.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η συζήτηση αυτή γίνεται σε αναµονή µιας
συγκυβέρνησης και οφείλουµε όλοι να τοποθετηθούµε πάνω
στην επίκαιρη αυτή εξέλιξη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα,
ότι η χώρα µας χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Η χώρα µας χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αυτό όµως είναι µια µακρόχρονη επιλογή, δεν είναι µια σύντοµη επιλογή. Άλλο πράγµα η
µεταβατική κυβέρνηση να διεκπεραιώσει ζητήµατα, να επιµερίσει
βάρη, πολιτικές ευθύνες πάνω στην κρίση που περνάµε και άλλο
µια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που έχει ένα στόχο -αν θέλει
κάποιος να το δει- και µετά από επικείµενες εκλογές. Είναι απαραίτητο µέχρι να βγούµε από την κρίση να προχωρήσουµε σε
συνεννόηση. Ίσως αυτό να αποτελέσει και προβληµατισµό για
όλους και σε σχέση µε το εκλογικό σύστηµα που έχει ξεπεραστεί
πλέον µε τη µονοκοµµατική του έννοια αυτό το δεδοµένο.
Εµείς εκφράσαµε πολλές φορές τη θέση ότι πρέπει να καθίσουν όλοι σ’ ένα τραπέζι. Ξεκίνησαν τα δύο πρώην µεγάλα κόµµατα -το λέω µε την έννοια ότι ήταν κυβερνητικά κόµµατα- και
συζητούν. Εµείς θέλουµε να ωφεληθεί ο τόπος µέσα από οποιαδήποτε διαδικασία. Και βέβαια υπάρχει και ένα περιεχόµενο,
γιατί το περιεχόµενο είναι αυτό που δίνει ώθηση και στη µορφή.
Δεν είναι ένα περιτύλιγµα αυτή η ιστορία, είναι το περιεχόµενο.
Για ποιο σκοπό; Εµείς θέλουµε να υπάρχει µια γραµµή αποτροπής εκείνων των δεσµών που µας βάζουν µέσω επιτροπείας και
περιορισµού εθνικής κυριαρχίας. Εκεί πρέπει να είµαστε όλοι
ενωµένοι για να αποκρούσουµε τον ξένο παράγοντα, να δείξουµε
ότι οι Έλληνες µπορούµε και µόνοι µας να ρυθµίσουµε τα του
οίκου µας και να είµαστε συνεπείς, όχι άλλα να λέµε και άλλα να
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πράττουµε.
Εµείς θέλουµε µακράς πνοής συνεργασία, γιατί η χώρα δεν
αντέχει άλλες συγκρούσεις, διχασµούς και καταστάσεις οι
οποίες θα την απορρυθµίζουν περισσότερο. Θέλουµε οπωσδήποτε να υπάρξουν πολιτικές διεξόδου από την κρίση και αυτό δεν
µπορεί να γίνει µέσα από αλαζονεία και εγωισµούς. Πρέπει να
γίνει σε διαδικασία συνολικής συµµετοχής, όχι κυβερνητικών παραγόντων, ενός ολόκληρου λαού, σε µια εθνική στρατηγική επιβίωσης, σε µια παραγωγική και καταναλωτική συµµαχία, σε µια
θεσµική εγγύηση απ’ όλες τις πλευρές σεβασµού των θέσεων
που προτείνονται και χωρίς µαξιµαλιστικές στρατηγικές εφόδου
κατάληψης ανακτόρων. Σίγουρα πρέπει να αποφύγουµε τη µέγγενη των διεθνών εντολών να είµαστε απλά εκτελεστές ντιρεκτίβας. Και βέβαια υπάρχουν εύλογα ερωτηµατικά και προς το
κλίµα που δηµιουργείται, γιατί κάνουµε µια συζήτηση µέσα και
σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή αυτήν τη στιγµή µια δικιά µου κορώνα
πάνω στα συναισθήµατα του κόσµου που υποφέρει είναι το ζητούµενο ή µια πρόταση στην οποία να αισθανθεί τη σιγουριά;
Απλά να οξύνω την αγανάκτησή του ή να του θεµελιώσω τη βεβαιότητα;
Εδώ τίθενται κάποια ζητήµατα. Είδαµε ότι παίζεται θέατρο παραλόγου. Αποφεύγουν να οµολογήσουν τη συνευθύνη του παρελθόντος και θέλουν πάση θυσία να µεταφορτώσουν ο ένας
στον άλλο τη συνευθύνη της παρούσας διαχείρισης. Ε, δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν υπάρχει η πολιτική παιδεία και η πολιτική ηθική,
αυτός ο πολιτισµός για να συζητήσεις και πάνω από το τραπέζι
δίνουν τα χέρια και από κάτω βάζουν τρικλοποδιές και κλωτσιούνται, δεν γίνεται. Εµείς θεωρούµε ότι το σχέδιο ανάκαµψης
της οικονοµίας είναι το ζητούµενο και ταυτόχρονα η αναθάρρηση του ελληνισµού και το αίσθηµα ασφάλειας για την επιβίωση
του, γι’ αυτό και θέσαµε καίρια τις τέσσερις προϋποθέσεις µας.
Πρώτον, βάλαµε ζήτηµα να αποτρέψουµε τη συρρίκνωση της
εθνικής µας κυριαρχίας µε εξωτερικούς παράγοντες και επόπτες
που θα µετατρέπονται σε επιτρόπους και συνυπογράφοντες.
Δεύτερον, να σταµατήσει η µείωση µισθών και συντάξεων. Τρίτον, να αποτραπεί η λεηλασία της περιουσίας του ελληνικού
λαού µέσα από προγράµµατα ξεπουλήµατος. Και τέταρτον, για
τη διασφάλιση της εσωτερικής συνοχής και την αποτροπή των
δυσµενών κοινωνικών εξελίξεων να καταργηθεί και ο νόµος παροχής ιθαγένειας, που διευκολύνει εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες να αποκτήσουν κάτι που δεν δικαιούνται. Άλλο
ιθαγένεια, άλλο διαµονή. Εµείς διαχωρίσαµε και την έννοια της
υπηκοότητας ακόµα, γιατί ο ιθαγενής είναι µε βάση το γένος.
Εν πάση περιπτώσει, σ’ αυτό το πλαίσιο ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός αισθάνεται σταθερά την ευθύνη και δεν µεταβάλει
ποτέ θέση ως προς τον κεντρικό άξονα που είναι οι πατριωτικές
επιλογές. Στο ίδιο πλαίσιο συζητάµε και τη σηµερινή Οδηγία.
Αυτή η Οδηγία 80/2010 θέλει να ρυθµίσει θέµατα που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις, δηλαδή ζητήµατα που η Ευρωπαϊκή
Ένωση συστηµατοποιεί, θέλοντας να διασφαλίσει το εµπορικό
µέρος κυρίως της διακίνησης αυτών των συστηµάτων .
Εµείς όµως έχουµε τη δική µας Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία,
η οποία όντας εύρωστη, µε πολιτικές αποφάσεις κατέστη αδύναµη. Και σήµερα οι εργαζόµενοι υποφέρουν και η εξάρτηση µεγαλώνει, γιατί δεν παράγουµε αυτά που θα ήταν δυνατόν να
έχουµε παράξει στη χώρα µας.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ειδικά για την ΕΑΣ, τη συνένωση ΕΒΟ
και «ΠΥΡΚΑΛ», τα πράγµατα είναι τραγικά. Οι εργαζόµενοι έχουν
τέσσερις µήνες να πληρωθούν. Αναρωτιέται κάποιος πώς ζουν
αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν οικογένειες; Τα παιδιά τους δεν
θέλουν να φάνε; Δεν µιλάω για φροντιστήρια και άλλα πράγµατα.
Πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι;
Θα έλθει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και θα πει ότι η εγκληµατικότητα αυξάνεται. Είναι οι µόνοι που δεν συµπεριφέρονται
έτσι. Είναι οι Έλληνες πολίτες που απλά και µόνο υποφέρουν.
Γιατί πρέπει να είναι σε αναγκαστική αργία και ταυτόχρονα απλήρωτοι, ενώ υπήρχαν τόσα προγράµµατα;
Για τέσσερις µήνες η ΕΑΣ είναι απλήρωτη. Πήραν µικρή προκαταβολή και δεν έχουν πάρει ακόµα τα υπόλοιπα. Όλοι έχουν
υποχρεώσεις και χρέη. Τα λεφτά είναι λίγα και τους ετοιµάζουν
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και για εφεδρεία. Υπάρχει κάτι πιο τραγικό; Πολλοί άνθρωποι θα
πάθουν εγκεφαλικό ή έµφραγµα σε λίγες µέρες, µόλις ανακοινωθεί ποιοι είναι οι είκοσι οκτώ από τους διακόσιους ογδόντα εργαζοµένους που τους έλαχε ο κλήρος.
Το θέµα που συζητάµε, που έχει σχέση µε το εµπόριο, είναι
θέµα εθνικής άµυνας και δηµόσιας τάξης, κατά ένα άλλο µέρος,
αλλά το συζητάµε από την εµπορική του πλευρά, γιατί αυτή είναι
η οδηγία την οποία εµείς ψηφίζουµε. Συµφωνούµε µε την ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν είναι λάθος αυτό, είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο. Είναι σωστό να έχουµε κανόνες στη διακίνηση αυτών των
συστηµάτων.
Η κανονιστική διαδικασία αδειοδοτήσεων ως προς τους εισαγωγείς- εξαγωγείς είναι ένα θέµα που πρέπει να το αντιµετωπίσουµε σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Ναι, πρέπει να φτιάχνονται µητρώα διαµεσολαβητών. Ναι, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Να δηλώνουµε στο τέλος κάθε έτους –στο πρώτο τρίµηνοτι έφεραν, τι εξήγαγαν. Να υπάρχει ένας προγραµµατισµός και
να ξέρει και η ελληνική πολιτεία τι περνάει µέσα από τα σύνορά
της.
Το κακό είναι αυτό που είπα προηγουµένως, ότι εµείς ενώ µπορούσαµε και να εξάγουµε, δεν έχουµε καν λειτουργία εργοστασίων. Αυτό είναι πολιτικό ζήτηµα. Γιατί έχουµε κάποια µε
σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και καλούµαστε να τα πουλήσουµε, πράγµα που σηµαίνει ότι θα δυναµώσουµε την εξάρτηση, θα είµαστε πιο αδύναµοι.
Τα λίγα εργοστάσια που έχουµε φτιάχτηκαν ακριβώς για να
καλύψουµε τις ανάγκες µας σ’ ένα βαθµό ή να πετύχουµε συµπαραγωγές. Φτιάχτηκαν απέναντι σε µια Τουρκία που έχει φθάσει στο σηµείο να φτιάχνει µόνη της τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα.
Μπορούµε να αντέξουµε σ’ αυτές τις εξελίξεις; Ποιοι και πόσο
θα τα αγοράσουν; Πώς θα διασφαλιστούν οι Έλληνες εργαζόµενοι; Θα υπάρξει συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου; Επιτρέπεται να µην υπάρχει συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου;
Θέλετε να κάνετε σύµπραξη µε ιδιώτες και ξένους επιχειρηµατίες. Μα, το ελληνικό δηµόσιο δεν θα συµµετέχει, όχι ως προς
τον χαρακτήρα εργασίας των υπαρχόντων εργαζοµένων εκεί
αλλά ως προς την ουσία, που είναι η διασφάλιση συµφερόντων
και στρατηγικής ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων; Πρέπει να
πούµε ότι όλα αυτά τα οποία ρυθµίζονται στο νοµοσχέδιο έχουν
να κάνουν µε την παρουσία των φυσικών προσώπων ή των εταιρειών που έχουν δικαίωµα, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, να
αδειοδοτηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µέσα στο ενιαίο αυτό πλαίσιο, αλλά και να ενεργοποιήσουν αυτήν
την άδεια σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι η Ευρώπη έχει ένα κεκτηµένο δικαίου που ισχύει σε όλες τις χώρες
ταυτόχρονα και ότι το χαρτί αδειοδότησης το ελληνικό, το ολλανδικό ή το γερµανικό είναι της ίδιας αξίας και της ίδιας νοµιµότητας.
Βέβαια πρέπει να πούµε επίσης ότι αυτό το ζήτηµα της ασφάλειας των µεταφορών έχει να κάνει και µε τη γνωστοποίηση στις
υπηρεσίες ενός κράτους. Δεν µπορούν να µεταφέρονται οποιαδήποτε εµπορεύµατα -το είδαµε και στην Κύπρο και όλοι θρηνούµε τα θύµατα, αλλά και στην Ελλάδα ανησυχούµε για
αντίστοιχους κινδύνους- και δεν µπορεί να υπάρχει µεταφορά
επικίνδυνων εκρηκτικών υλών που δεν θα είναι σε γνώση και των
µυστικών υπηρεσιών αλλά και των υπηρεσιών ασφαλείας. Άρα
στα λεπτά αυτά ζητήµατα εξηγείται και ο λόγος που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρόσφατα στη Λιβύη δεν ήταν σε µεγάλη ένταση, γιατί εκεί υπήρχε ένας λαός ξεσηκωµένος από διάφορες
φυλές και οµάδες και υπό περίεργες καταστάσεις, που µπορούσαν να πάρουν σύγχρονα οπλικά συστήµατα από τη βοήθεια του
ΝΑΤΟ για παράδειγµα, να τα χρησιµοποιήσουν όσο τα χρησιµοποιούσαν και να τα φυγαδεύσουν γρήγορα για µεταπώληση ή να
φθάσουν αυτά σε άλλες οµάδες. Να, λοιπόν, που το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει έλεγχος στη διακίνηση όλων
αυτών των συστηµάτων, είναι κάτι θεµιτό. Και ο παραλήπτης είναι
πάντοτε ένα ζητούµενο.
Ξέρετε, αν υπήρχε ρήτρα ειρήνης και αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το να µην
µπορούν ποτέ να χρησιµοποιηθούν τα οπλικά συστήµατα από
τρίτες χώρες ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγµα,
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εµείς θα είχαµε µεγάλο αίσθηµα ασφαλείας. Είναι ή δεν είναι
αλήθεια ότι αν η Ευρώπη αισθανόταν και διαβεβαίωνε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι δικά της σύνορα όχι µόνο γιατί είµαστε
µέλος της Ευρωζώνης ή γιατί εµείς έχουµε δεχθεί το Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα ή τη Συνθήκη της Λισαβόνας -που είναι όλα αυτά εξελίξεις του θεσµικού πλαισίου- αλλά επειδή θα υπήρχε ο όρος η
οποιαδήποτε τρίτη χώρα να µην µπορεί να επιτεθεί σε χώραµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε οπλικά συστήµατα που αγοράστηκαν µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η ρήτρα
ειρήνης και αλληλεγγύης θα ανάγκαζε τον διπλωµατικό δρόµο
να έχει προτεραιότητα σε όλες τις διαφορές; Αυτό, δυστυχώς,
δεν το έχουν θεσπίσει, δηµιουργώντας έτσι την ισορροπία τρόµου, όπως πολλοί την αποκαλούν και µε την έννοια του µιλιταρισµού, δηλαδή της στρατικοποίησης του ανταγωνισµού, που
αποτελεί και πρόβληµα για τη χώρα µας, ειδικά σ’ αυτές τις συνθήκες, όπου εµείς, αν απελευθερώναµε κονδύλια από τα εξοπλιστικά προγράµµατα, θα πηγαίναµε µπροστά. Και είδαµε ότι στις
πρώτες δανειακές συµβάσεις δεχθήκαµε τροµερές πιέσεις ως
χώρα για να αγοράσουµε όπλα από τη Γαλλία, τη Γερµανία κ.λπ.,
για να µας δώσουν το δάνειο αυτό της διάσωσης, λόγω του ότι
είµαστε µία χώρα µε τεράστια ελλειµµατικά ισοζύγια και ετήσια
χρέη, τα οποία πολλαπλασιάζονται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, στην οποία µια τέτοια οδηγία
µπορεί να γίνει αποδεκτή. Από µόνη της δεν αποτελεί κάποιο αρνητικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί εις βάρος της χώρας
µας. Είναι απλά ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο πλέον, που προχωρά
και εναρµονίζει τις σχέσεις µας και τους κανόνες, το οποίο εµείς
το χαιρετίζουµε, όπως χαιρετίζουµε και τα ειδικά άρθρα που διευκολύνουν τη µεταφορά συστηµάτων για εκθέσεις στο εξωτερικό και επαναφορά στη χώρα µας δίχως να δηµιουργούνται
προσκόµµατα.
Υπάρχουν, λοιπόν, τα δεδοµένα να ψηφιστεί αυτός ο νόµος
και δεν υπάρχει καµµία σκοπιµότητα να πούµε «ΟΧΙ». Εκείνο,
όµως, το οποίο είναι θλιβερό, είναι ότι ψηφίζουµε ένα νόµο, ο
οποίος δεν θα αφορά εύρωστες ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες
και θα αφορά κυρίως τους εταίρους µας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να ξεπεραστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε λογιστικό επίπεδο συζητιέται –και τελειώνω µ’ αυτό- τι θα
γίνει µε την εκποίηση τέτοιων σοβαρών επιχειρήσεων, για την
οποία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός διαφωνεί κάθετα. Η
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανία δεν πρέπει να παραχωρηθεί. Θα
µπορούσε να συµπράξουµε µε οποιονδήποτε, να ζητήσουµε
προείσπραξη σε ρευστό ή άλλες συµβάσεις για να επιβιώσουµε,
γιατί χρειαζόµαστε χρήµατα, αλλά εκποίηση δεν πρέπει να γίνει
δεκτή.
Εµείς και στην Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων στην οποία συµµετέχουµε, καταψηφίζουµε τέτοιες επιλογές, ορθώνουµε ανάστηµα και λέµε: «Όχι. Οι Έλληνες θα επιβιώσουν µαζί µε την
περιουσία τους». Το δικό µας το σύνθηµα ήταν και παραµένει:
«Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
«Η κοινοβουλευτική δηµοκρατία συνεχίζει το έργο της», είπε
ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα πω πως, είτε µε την τωρινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είτε µε την αυριανή συγκυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και λοιπών, της λεγόµενης αστικής δηµοκρατίας, η νεοφιλελεύθερη πολιτική όχι µόνο δεν πρόκειται να
αλλάξει, αλλά θα σκληρύνει και άλλο.
Ζούµε από την 1η Νοέµβρη ένα θέατρο του παραλόγου. Όσοι
παρακολουθούν αυτήν τη στιγµή, βεβαίως, το κανάλι της Βουλής
και εναλλάσσουν -κάνουν το «ζάπινγκ» που λέµε- στα άλλα κανάλια ίσως νοµίσουν ότι είναι µαγνητοσκοπηµένη η συνεδρίαση
της Ολοµέλειας της Βουλής.
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Τι έπαιζε όλη αυτήν την εβδοµάδα σε όλη την υφήλιο; Κάποιοι
τίτλοι έπαιζαν: Χρηµατιστήρια, πόσο πέφτουν ή πόσο ανεβαίνουν, δηµοψήφισµα, εκλογές, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, χρέος,
χάος κ.λπ.. Και όλα αυτά γιατί; Ίσως σήµερα το βράδυ, ίσως
αύριο το πρωί, να µας ανακοινωθεί ένας νέος Πρωθυπουργός,
µία νέα κυβέρνηση. Γιατί, όµως; Για τη διάλυση της κοινωνίας.
Εδώ µπαίνει ένα δίληµµα. «Δανειακές συµβάσεις και κατοχή»,
όπως λένε ή «ανατροπή του πιο νεοφιλελεύθερου πολιτικού σχεδιασµού για την πραγµατική διάσωση της χώρας», όπως λέµε
εµείς. Γιατί το άλλο, «δανειακές συµβάσεις και κατοχή», δεν έχει
κανένα µα κανένα µέλλον και αυτά που βγαίνουν και λένε οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση, το
ΛΑΟΣ και όλοι όσοι είναι σε αυτήν τη λογική. Νοµίζω ότι εθελοτυφλούν και κρύβουν την πραγµατικότητα από τον ελληνικό λαό,
έναν ελληνικό λαό που βιώνει τα πάντα, ό,τι πιο χειρότερο, τη
χειρότερη επίθεση που θα µπορούσε να δεχθεί ένας λαός από
τις ίδιες τις κυβερνήσεις του.
Και βέβαια µε όλα αυτά που συµβαίνουν, ένα πράγµα µόνο
µπορεί να τα ανατρέψει: µια πραγµατικά ενωτική αριστερή κυβέρνηση που θα έχει όλη την κοινωνία µαζί της, όλη την κοινωνία
που βάλλεται απ’ αυτά τα µέτρα, για να µπορέσει να ανατρέψει
υπέρ του ελληνικού λαού και κατά του µεγάλου κεφαλαίου και
των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτήν την πολιτική
σας.
Έρχοµαι στο σχέδιο νόµου. Το παρόν νοµοσχέδιο συνιστά
προσαρµογή στην Οδηγία 2009/43 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εν λόγω, βεβαίως, οδηγία είναι τµήµα της δέσµης προτάσεων για τον τοµέα της άµυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µιας
Ευρωπαϊκής Ένωσης των ισχυρών και όχι των λαών της, όπως
εσείς την παρουσιάζετε.
Εµείς ήµασταν και είµαστε αντίθετοι µε την ευρωπαϊκή οδηγία
και είµαστε αντίθετοι επί της αρχής και στο συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου και εν τέλει επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτήν την οδηγία επιβάλλονται κοινοτικές ρυθµίσεις σε ένα τοµέα που εξαιρείται -και δικαίως- από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω ότι δικαίως εξαιρείται επειδή αφορά τον
σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας που είναι η άµυνα, διότι
κυρίως αυτήν αφορά το σχέδιο νόµου.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη δέσµη προτάσεων για
τον τοµέα της άµυνας µε αυτήν την οδηγία και µε άλλες παρόµοιες επιδιώκεται η δηµιουργία κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
στον τοµέα της άµυνας και της εξωτερικής πολιτικής, µιας πολιτικής που προωθεί τη στρατικοποίηση της Ευρώπης και την ενίσχυση των εξοπλιστικών δαπανών. Μιας πολιτικής που δηµιουργεί ευρωστρατούς, που υποβαθµίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα
στο όνοµα της ασφάλειας και του δήθεν αγώνα ενάντια στην τροµοκρατία, που εκχωρεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα στον
έλεγχο µη εκλεγµένων και αδιαφανών υπερεθνικών θεσµών.
Μιας πολιτικής στενά συνδεδεµένης και µε τις αιµατοβαµµένες
πολεµικές επιδιώξεις του ΝΑΤΟ.
Εµείς διαφωνούµε κατηγορηµατικά µε αυτήν την πολιτική.
Ήταν άλλωστε ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τους
οποίους καταψηφίσαµε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, διότι στις
συνθήκες προβλέπεται η ύπαρξη ευρωπαϊκού οργανισµού άµυνας που θα συντονίζει κυρίως τα εξοπλιστικά προγράµµατα των
χωρών-µελών.
Εµείς επιθυµούµε ακριβώς το αντίθετο, µία διαδικασία αφοπλισµού, µείωσης των εξοπλισµών και διοχέτευσης των πόρων
στους ζωτικούς τοµείς ανάπτυξης και ευηµερίας της κοινωνίας,
στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική µέριµνα, κάτι βεβαίως
που εσείς τα έχετε διαλύσει.
Η δική µας πρόταση για την αµυντική πολιτική ξεκινά από τη
θέση ότι η καλύτερη άµυνα είναι µία πολυδιάστατη πολιτική ειρήνης και αναβάθµισης της διεθνούς θέσης της χώρας µας. Σήµερα που ο ελληνικός λαός έχει γονατίσει από τις περικοπές των
εισοδηµάτων του και τις αυξήσεις των φόρων, το µόνο που δεν
επηρεάζεται είναι οι δαπάνες για τους εξοπλισµούς.
Γιατί; Επειδή τις έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία; Όχι φυσικά.
Αλλά γιατί αυτό επιβάλλει η διπλωµατία των εξοπλισµών. Οι «σω-
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τήρες µας» είναι αυτοί που µας πουλάνε και τα όπλα και από αυτούς δεν έχετε πρόθεση να κόψετε ούτε ένα ευρώ. Ακόµη περισσότερο οι πολιτικές σας επιλογές κινούνται στην κατεύθυνση
ενίσχυσης και διευκόλυνσης των µεγαλεµπόρων όπλων. Σ’ αυτήν
τη λογική εντάσσεται και το παρόν σχέδιο νόµου. Στις αποκρατικοποιήσεις που ορίζονται από το µνηµόνιο, περιλαµβάνονται οι
τέσσερις βιοµηχανίες που συνδέονται µε την άµυνα ΕΛΒΟ, ΕΑΣ,
ΕΑΒ και ΕΒΟ.
Οι ρυθµίσεις που φέρνετε σχετικά µε την αδειοδότηση και την
αναστολή δασµών, συνδέονται άµεσα µε την ιδιωτικοποίηση της
Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Αφού πρώτα η σηµερινή Κυβέρνηση και οι προηγούµενες απαξίωσαν και έφεραν αυτές τις
βιοµηχανίες σε δύσκολη κατάσταση µε οδυνηρές βεβαίως συνέπειες για τους εργαζοµένους, τώρα επιχειρείτε να τις ξεπουλήσετε.
Και βέβαια, η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας και λοιποί, που θα ορκιστεί πιθανόν αύριο, θα είναι επίσης σ’ αυτήν την
κατεύθυνση. Αυτό διαφαίνεται και από την µέχρι τώρα πολιτική
τους και τη στήριξή τους µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο αλλά και από
αυτά που συνοµολόγησαν οι συνάδελφοι που µίλησαν από τα
κόµµατα που προανέφερα.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι η αµυντική βιοµηχανία της χώρας
µας πρέπει να παραµείνει στο δηµόσιο έλεγχο, να χρησιµοποιηθεί για τις αµυντικές ανάγκες της χώρας. Έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και σε άλλους τοµείς της παραγωγής που δεν
συνδέονται όµως µε την άµυνα, όπως είναι η ΕΛΒΟ που έχουµε
στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη που ενώ θα µπορούσε να
είναι η πρώτη βιοµηχανία οχηµάτων συνδεδεµένη, όπως ήταν και
παλαιότερα µε τις αστικές συγκοινωνίες, το Πυροσβεστικό Σώµα,
το ΕΚΑΒ, την έχετε απαξιώσει και εσείς και η Νέα Δηµοκρατία.
Και µη µου πείτε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
γιατί έχετε ήδη βγάλει τους εργαζοµένους σε εφεδρεία και η
ιδιωτικοποίηση είναι προ των πυλών. Και αν όχι, διαψεύστε το.
Μην κρυφτείτε, όµως, κύριε Υπουργέ, πίσω από αυτό που θα λέει
ότι εγώ είµαι σήµερα Υφυπουργός αυτής της Κυβέρνησης και
δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο η επόµενη.
Να σας θυµίσω ότι η απαξίωση της αµυντικής βιοµηχανίας δεν
συνδυάστηκε µε µείωση των εξοπλισµών. Αυτό που συνέβη ήταν
ότι όσο µειωνόταν το ποσοστό συµµετοχής της ελληνικής βιοµηχανίας στους ελληνικούς εξοπλισµούς, τόσο αυξανόταν το ποσοστό των ξένων επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που είναι
γερµανικών και αµερικανικών συµφερόντων και οι κύριοι προµηθευτές των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων.
Εκεί γινόταν το µεγάλο παζάρι αυτών που φαίνεται να ενδιαφέρονται και τώρα για την εξαγορά των ελληνικών βιοµηχανιών,
αυτών για τους οποίους αίρετε τους περιορισµούς αδειοδότησης
και δασµών.
Θα ήθελα να σας θυµίσω πως ούτε τώρα µειώνονται οι εξοπλιστικές δαπάνες. Τουναντίον, οι ξένοι προµηθευτές θα έχουν όλη
την πίτα και θα χρησιµοποιήσουν τις ελληνικές βιοµηχανίες ως
παραρτήµατα προς διευκόλυνσή τους για να εξοικονοµήσουν κόστος από τις δικές τους διακοµιστικές και µεταπρατικές διαδικασίες.
Κύριοι Βουλευτές, είναι πραγµατικά απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες ελέγχου και µάλιστα, αυστηροί σχετικά µε την εµπορία των όπλων. Με αυτό το σχέδιο νόµου, όµως, δεν απλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου για το πολεµικό υλικό που µπαίνει στην ελληνική επικράτεια. Αντίθετα, περιορίζεται η δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας του ελληνικού κράτους. Στο σχέδιο
νόµου αναφέρεται ρητά ότι η Ελλάδα υποχρεούται να δεχθεί τις
άδειες που έχουν εκδοθεί από τα κράτη-µέλη. Η άρση αυτών των
αδειών µπορεί να γίνει µόνο, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας
ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης. Σε περίπτωση δε, που µιλάµε για
προµήθεια από το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καν
υποχρεωτική η οποιαδήποτε αδειοδότηση. Αυτό είναι το άρθρο
8.
Εµείς θεωρούµε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει τον
αποκλειστικό έλεγχο κάθε µεταφοράς πολεµικού υλικού στην ελληνική επικράτεια. Η χώρα µας χρησιµοποιούταν και χρησιµοποιείται από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάµεις για πολεµικές επεµβάσεις
-Γιουγκοσλαβία, Ιράκ και αλλού- µε σκοπούς οικονοµικούς και
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επεκτατικούς. Μέσα από αυτό το σχέδιο νόµου, αυτό που απλοποιείται είναι η δυνατότητα µεταφοράς αυτού του υλικού, εφόσον το ΝΑΤΟ εξαιρείται, βεβαίως, από τις διαδικασίες της αδειοδότησης.
Η χώρα µας, λόγω της ιδιαίτερης γεωπολιτικής της θέσης, θα
έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική και να απαγορεύει τέτοιου είδους χρησιµοποιήσεις. Θα µου πείτε, βεβαίως, ότι από τη στιγµή
που είναι κράτος-µέλος του ΝΑΤΟ, αυτό εκ των πραγµάτων έχει
τα συνεπακόλουθά του. Για µας δεν υπάρχει λόγος, βεβαίως, να
είµαστε στο ΝΑΤΟ. Αντίθετα, η Ελλάδα -και αυτό είναι αίτηµα και
του ελληνικού λαού- δεν θα έπρεπε να εξυπηρετεί τα πολεµικά
σχέδια της µεγαλύτερης πολεµικής µηχανής της εποχής µας.
Πέραν αυτών, έχουµε δύο βασικά λιµάνια, Σούδα και Αστακό,
όπου υπάρχουν και νατοϊκές βάσεις και χρησιµοποιούνται για τις
επιχειρήσεις τους, είτε αυτές είναι πολεµικές είτε σε επίπεδο
ασκήσεων, πολεµικού χαρακτήρα βέβαια.
Με το σχέδιο νόµου που συζητούµε τίθεται ένα επιπλέον θέµα
για όλα τα λιµάνια της χώρας, διότι αυτά θα χρησιµοποιούνται
ως ελεύθερες ζώνες και ως ελεύθερη αποθήκη πυροµαχικών,
αφού, ως γνωστόν, εκεί όπου υπάρχει τελωνείο, εκεί όπου υπάρχει λιµάνι µπορούν να χρησιµοποιούνται ως ελεύθερη αποθήκευση για την εξωτερική διαµετακόµιση για υλικά που έχουν
καθιερωθεί σε αυτές τις ζώνες. Εδώ τίθεται ένα µείζον ζήτηµα τι
γίνεται µε αυτές τις ελεύθερες ζώνες.
Γιατί το λέω αυτό; Σας διαβάζω απάντηση του κ. Όλι Ρεν σε
σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου
Χουντή, στις 28 Σεπτέµβρη στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο πλαίσιο
της καθιέρωσης ειδικών οικονοµικών ζωνών, η Κυβέρνηση µπορεί να προβλέψει απαλλαγές από τους εισαγωγικούς και τους
εξαγωγικούς δασµούς, να απλοποιήσει τους τελωνειακούς και
διοικητικούς ελέγχους και τις διαδικασίες, να ακολουθήσει φιλελεύθερη συναλλαγµατική πολιτική και να παρέχει φορολογικά κίνητρα. Αυτά είναι τα κίνητρα που προσφέρει µια κυβέρνηση για
την προσέλκυση νέων επενδυτών. Στη συνέχεια, είναι δυνατόν
να δηµιουργηθούν διάφορα είδη ειδικών οικονοµικών ζωνών, παραδείγµατος χάριν, ζώνες ελεύθερου εµπορίου, ζώνες µεταποίησης προς εξαγωγή, βιοµηχανικές ζώνες, ελεύθεροι λιµένες
κ.λπ..
Ελεύθερες ζώνες εµπορίου, κύριε Υπουργέ, στο εσωτερικό το
οποίο θα ισχύει µόνο ο άγριος νόµος της αγοράς. Ελεύθερες
ζώνες στο εσωτερικό των οποίων οι εργασιακές συνθήκες είναι
µεσαιωνικές και οι µισθοί είναι ψίχουλα, που τσακίζουν τις εγχώριες αγορές και όπου εκεί µέσα καλλιεργούν τη µαύρη αγορά.
Για ποιον, άραγε, λόγο έφερε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ -όχι
ότι θα είναι διαφορετική η αυριανή συγκυβέρνηση, διότι και ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, ο εισηγητής, συµφωνεί και
επαυξάνει για αυτό το σχέδιο νόµου- αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ο κ. Χουντής τι ρωτούσε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διάλογος µεταξύ σας. Θα πάρετε το λόγο µετά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ο Ευρωβουλευτής µας
κ. Χουντής ρωτούσε τι γίνεται µε τις ειδικές οικονοµικές ζώνες
και ήταν αποκαλυπτικός ο κ. Όλι Ρεν.
Για ποιο λόγο έφερε η Κυβέρνηση αυτό το νοµοσχέδιο τώρα
είναι νοµίζω προφανές. Η Ελλάδα θα γίνει το El Dorado του µεγάλου κεφαλαίου. Δεν θα έµενε απ’ έξω το µεγάλο βιοµηχανικό
κεφάλαιο, το οποίο ορέγεται την αµυντική βιοµηχανία της χώρας.
Το µεγάλο κεφάλαιο απαιτεί και η Κυβέρνηση του προσφέρει
απλόχερα κάθε είδους ασυλία φόρων, νόµου, εργοδοτικών υποχρεώσεων. Περί αυτού πρόκειται µε αυτό το σχέδιο νόµου.
Θα ήθελα να σας θυµίσω και το τραγικό περιστατικό της Κύπρου, που στοίχισε ανθρώπινες ζωές. Εµείς τι θα κάνουµε, πέραν
όλων των άλλων; Θα δεχόµαστε να έρχεται το ΝΑΤΟ, να έρχονται τα άλλα κράτη-µέλη και να αποθηκεύουν σε δικούς µας χώρους χωρίς να υπάρχει κανένα θέµα δηµόσιας ασφάλειας, όπως
εσείς το θέτετε µέσα στο σχέδιο νόµου; Είναι, επίσης, µείζον ζήτηµα το πώς αντιλαµβάνεται η σηµερινή Κυβέρνηση την έννοµη
τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια, τη σταθερότητα, που αναγράφονται
στο σχέδιο νόµου και πέραν αυτού και πώς την αντιλαµβάνονται
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και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο άρθρο 2 υπάρχει µία απαλλαγή από τα νόµιµα τέλη για
όλους. Καλώς υπάρχει για το σύνολο της αµυντικής βιοµηχανίας,
που προορίζεται για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Τι θα γίνει, όµως,
εφόσον ιδιωτικοποιηθούν οι αµυντικές βιοµηχανίες; Θα ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι σηµαντικές βιοµηχανίες, θα υποβαθµιστούν
σε µονάδες transit, θα πεταχτούν οι εργαζόµενοι στην ανεργία
και, πέραν αυτού, θα έχουν και απαλλαγή από τα νόµιµα τέλη.
Επιπλέον, αυτό, ειδικά σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 περί γενικών αδειών µεταφοράς, δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά για
το κατά πόσο υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό το υλικό, όταν εισάγεται, θα επανεξάγεται και δεν θα προωθείται στην ελληνική
«µαύρη» αγορά.
Στο άρθρο 3 σε ό,τι αφορά την εξαγωγή κυνηγετικών όπλων
συµφωνούµε. Είναι ένα πάγιο αίτηµα των κυνηγετικών συλλόγων.
Όµως, στο ίδιο άρθρο 3 στην παράγραφο 5 προσθέτετε το
άρθρο 3Α για την εξαγωγή και επανεξαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό στο οποίο εµείς –όπως προανέφερα- διαφωνούµε κάθετα.
Στο άρθρο 4 η διαµεσολάβηση και µεσιτεία, ιδίως στα οπλικά
συστήµατα, είναι µια πληγή. Μας έχει κοστίσει πακτωλούς χρηµάτων, ενώ εγείρει ζητήµατα εθνικής άµυνας και απορρήτου σε
ζητήµατα υψίστης σηµασίας. Η Κυβέρνηση και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι έτσι είναι η αγορά και πρέπει αυτό
να το λάβουµε ως δεδοµένο. Εµείς λέµε ότι αυτό που θα µπορούσε έστω να περιορίσει την ισχύ των διαφόρων διαµεσολαβητών και µεσιτών είναι µια ισχυρή δηµόσια υπηρεσία εξοπλισµών
µε γνώση της διεθνούς αγοράς, όπως υπάρχει σε άλλα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στη Γερµανία, τη Σουηδία
και την Ολλανδία. Αν πάλι δηµιουργηθεί µητρώο διαµεσολαβητών µεσιτών, θα πρέπει να εξεταστεί ποιος θα το ελέγχει. Εµείς
έχουµε την άποψη ότι αυτό θα µπορούσε να είναι µια διακοµµατική επιτροπή της Βουλής, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια.
Κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε αυτό το σχέδιο νόµου, που
δίνει ισόβιο διαβατήριο είτε στους συµµάχους µας, είτε στους
µεγαλέµπορους όπλων και εκτιµούµε ότι δεν θα έχει θετικά αποτελέσµατα ούτε για την άµυνα, ούτε για την οικονοµία της
χώρας.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια ακόµη επειδή έχουµε καταθέσει,
κυρία Πρόεδρε, µία τροπολογία πολύ σηµαντική, κατά την άποψή
µας. Αν είναι σε γνώση των συναδέλφων, θα καταλάβουν, γιατί
ακριβώς µιλάω. Μιλάω για την τροπολογία που έχει να κάνει µε
τη διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής -πυρηνικών χηµικών, βιολογικών όπλων- για τα οποία ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ -και νοµίζω
ότι έχει να κάνει και µε την ίδια την ελληνική Βουλή- την πλήρη
απαγόρευση πέραν αυτών και των χηµικών που χρησιµοποιούνται για την καταστολή των λαϊκών αγώνων.
Μπορώ να έχω την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, για δύο λεπτά
για να την αναπτύξω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός στη τροπολογία σας.
Νοµίζω ότι είναι γνωστή σε όλους. Παρακαλώ, τελειώστε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Είναι γνωστή σε όλους, όµως έχει µία µεγάλη σηµασία διότι η Ελλάδα έχει επισήµως διατυπώσει την υποστήριξή της στη µη διασπορά και έχει
επιβάλει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Αµµανατίδου,
υπήρξε µέχρι τώρα ανοχή, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία. Μπορώ να έχω
µία τρίλεπτη δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στη δευτερολογία σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εντάξει. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
Έχετε το λόγο για δεκαοκτώ λεπτά, κύριε Ξυνίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Δεν θα χρειαστώ πάνω από
έξι- επτά λεπτά, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ.
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Παρ’ ότι οι στιγµές είναι στιγµές ευθύνης και θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στο ό,τι διατυπώνουµε, θα ήθελα να
κάνω δύο µικρές αναφορές σε αυτά που ειπώθηκαν από τους
αγαπητούς συναδέλφους σε σχέση µε το γενικότερο πολιτικό.
Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας αυτό το οποίο εντόπισε ως πρώτο µεγάλο θετικό των
χθεσινών εξελίξεων, είναι ότι αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να
εγκαταλείψει την εξουσία. Έτσι ακριβώς το διατύπωσε. Νοµίζω
ότι αν ψάξουµε να βρούµε τα θετικά αυτής της εξέλιξης, ακόµα
και γι’ αυτούς που θέλουν να το βλέπουν ως µία θετική εξέλιξη,
δεν νοµίζω ότι θα ήταν αυτοί οι πρώτοι. Είπε ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί αυτή η συµπόρευση ως επικρότηση της πολιτικής που ακολουθήθηκε µέχρι τώρα και τις
οδυνηρές συνέπειες που άφησε αυτή η πολιτική. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έµεινε εκτός αγορών.
Μόνο που νοµίζω ότι αυτή η προσέγγιση δεν µπορεί να δώσει
εξηγήσεις, γιατί και τόσες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν µείνει
εκτός αγορών. Πώς είναι δυνατόν σήµερα η Ιταλία να κλονίζεται,
ακόµα και η Γαλλία σε κάποιο βαθµό, µε όλα αυτά τα ζητήµατα
των δηµοσιονοµικών και χρηµατοπιστωτικών προβληµάτων που
έχουν προκύψει; Άραγε η Νέα Δηµοκρατία ταυτίζεται µε την αντίληψη που λέει ότι το πρόβληµα στην Ευρωζώνη το προκάλεσε
η Ελλάδα; Αυτό είναι ένα ερώτηµα που νοµίζω ότι θα πρέπει να
το απαντήσει.
Επίσης, σε σχέση µε το τι άφησε αυτή η πολιτική θέλω να πω
ότι εν κατακλείδι -και εκτός όλων των άλλων που θα διαπιστώσουµε σε βάθος χρόνου κι όταν είµαστε σε θέση να τα εκτιµήσουµε- άφησε κυρίαρχα τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, την
οποία και εσείς αποφασίζετε να στηρίξετε και στην οποία θα πρέπει µε ευθύτητα, ηρεµία και ειλικρίνεια να τοποθετηθείτε, για το
αν θεωρείτε ότι είναι ή δεν είναι διέξοδος για τη χώρα.
Σε σχέση µε αυτά τα οποία ειπώθηκαν από την πλευρά του
ΛΑΟΣ, θέλω να πω ότι δεν µπορεί να λέγεται ότι «µεταθέτουν ο
ένας στον άλλο τη συνευθύνη τους», για τον απλούστατο λόγο
ότι ουδέποτε απαρνηθήκαµε της ευθύνης µας. Την ευθύνη µας
αυτή τη φτάσαµε µέχρις ένα τέτοιο σηµείο εξύψωσης µε την
πράξη ενός Πρωθυπουργού, που πήρε ψήφο εµπιστοσύνης λίγες
ώρες πριν, να θέτει υπό αµφισβήτηση την ίδια του την ιδιότητα,
προκειµένου να αρθεί κάθε επιφύλαξη οποιουδήποτε, προκειµένου να σχηµατιστεί µία κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.
Άρα, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι δεν µας εκφράζει αυτό το
οποίο προσπαθήθηκε να αποτυπωθεί, ότι προσπαθούµε να πετάξουµε ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Εµείς την ευθύνη µας την
έχουµε αναλάβει και την έχουµε εξαντλήσει µέχρι εκεί που δεν
πηγαίνει άλλο.
Όσο γι’ αυτό που είπε ο κ. Χρυσανθακόπουλος, ότι η Ελλάδα
ανήκει στους Έλληνες, νοµίζω ότι µάλλον θυµήθηκε το παλιό πολιτικό του παρελθόν και του ανέβηκε στην επιφάνεια.
Θα αναφερθώ δι’ ολίγον στο σχετικό νοµοσχέδιο, γιατί νοµίζω
ότι σε γενικές γραµµές έχει γίνει αποδεκτή η θετική του συµβολή
και η χρησιµότητά του. Βέβαια η συζήτηση πήγε πάρα πολλές
φορές στο επίπεδο της αµυντικής βιοµηχανίας και όπως είπα και
στην επιτροπή αυτή η παράταξη αντιλήφθηκε, συνέβαλε, δηµιούργησε και άντρωσε την ελληνική αµυντική βιοµηχανία, ακριβώς ως ένα βασικό πυλώνα για να µπορεί να στηρίξει την εθνική
της ανεξαρτησία και αυτοτέλεια.
Άλλοι ήταν που τότε έβγαζαν λόγους διεθνιστικούς, του τύπου
ότι όποιος παράγει όπλα στρέφεται κατά των λαών και ποιου
συµφέροντα -και τότε πάλι- υπηρετούσαµε. Τότε υπηρετούσαµε
συµφέροντα, γιατί παράγαµε όπλα. Σήµερα υπηρετούµε συµφέροντα, γιατί δυσκολευόµαστε να κρατήσουµε και θα έπρεπε να
τις κρατήσουµε.
Έχει γίνει µια µεγάλη προσπάθεια για τα ζητήµατα της αµυντικής βιοµηχανίας. Βεβαίως, δεν είναι αρµοδιότητά µου και δεν
µπορώ να επεκταθώ ιδιαίτερα. Παρ’ ότι πολλά ειπώθηκαν από
την προηγούµενη κυβέρνηση σε σχέση µε διάφορες πρωτοβουλίες που θα έπαιρνε, είχαν αφεθεί στην τύχη τους. Σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να τις έχει κρατήσει µέχρι και σήµερα ζωντανές µε όλα αυτά τα προβλήµατα,
για να κάνει κάθε µεγάλη προσπάθεια να αντιµετωπίζει τα καθη-
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µερινά προβλήµατα επιβίωσης µέχρι και πληρωµής των εργαζοµένων τους. Έχει γίνει, λοιπόν, µεγάλη προσπάθεια µέσα σε αυτό
το περιβάλλον και αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί στα θετικά της
Κυβέρνησης και όχι στα αρνητικά.
Για να επανέλθω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι κάποια σηµεία αιχµής του, πέραν του γενικότερου θετικού χαρακτήρα του, όπως το Μητρώο Επιχειρήσεων του Αµυντικού Τοµέα,
το ξεκαθάρισµα των αδειών για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και
τις επανεξαγωγές, η διαµεσολάβηση και η µεσιτεία, οι άδειες µεταφοράς των προϊόντων άµυνας και η πιστοποίηση των παραληπτών προϊόντων άµυνας είναι σηµαντικά βήµατα που ξεκαθαρίζουν ένα συγκεχυµένο τοπίο σε σχέση µε αυτά τα δύο ζητήµατα, τα οποία πραγµατεύεται το νοµοσχέδιο και δηµιουργούν
µια αρκετά σταθερή βάση, προκειµένου να πορευτούµε.
Τέθηκε ένα ζήτηµα, το οποίο το συµµεριζόµαστε απολύτως και
επειδή ειπώθηκε και σήµερα, αναφέροµαι σε αυτό, ότι οι ποινές
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 είναι ποινές
αστείες. Έτσι είναι. Δεν διαφωνούµε σε αυτό, ότι δεν είναι µεγάλες οι ποινές. Απλώς θέλω να δικαιολογήσω, γιατί δεν προχωρήσαµε σε µία διαφορετική ρύθµιση.
Επειδή ακριβώς αυτές οι ποινές είναι ενταγµένες στο σύστηµα
ποινών του ν. 2168/1993 και είναι ένα ολόκληρο σύστηµα ποινών
της αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θεωρήσαµε ότι θα
πρέπει µε τον ίδιο συστηµατικό τρόπο να αναθεωρηθούν αυτές
οι ποινές από αυτά τα Υπουργεία που θα έπρεπε να έχουν την
επίσπευση µιας τέτοιας πρωτοβουλίας, εµείς να προσαρµόσουµε αυτήν την παράµετρο στο υφιστάµενο σύστηµα και όταν
αναπροσαρµοστεί το γενικότερο νοµοθέτηµα -ο ν. 2168/1993τότε να αυξηθούν αντίστοιχα και οι ποινές αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατέβαλε µια πολύ
µεγάλη προσπάθεια σε αυτήν την εποχή. Ξέρουµε ότι αυτή η
προσπάθεια δεν έχει δικαιωθεί µε αυτό το οποίο είναι κύρια η
στόχευσή µας, δηλαδή να δούµε την ανάπτυξη στον τόπο µας
να γίνεται πραγµατικότητα. Πιστεύουµε, όµως, ότι µε τις παρούσες συνθήκες και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου τιµήσαµε την προσπάθεια µε σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Όµως, και σε επίπεδο εφαρµογής των προγραµµάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα κάναµε µεγάλες προσπάθειες, οι
οποίες δικαιώθηκαν από τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και
θα είναι µία πολύ µεγάλη προίκα στα χέρια των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, µόλις καταφέρει η χώρα µας να έχει στοιχειωδώς τις προϋποθέσεις να σταθεί στα πόδια της και να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυο κουβέντες για τη συγκυρία. Δεν θα ήθελα να µπω στην
ουσία του σχεδίου νόµου. Ο εισηγητής µας κ. Μουσουρούλης
νοµίζω ότι ήταν επαρκέστατος.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι
πολίτες της χώρας και, φυσικά, οι συνάδελφοι στην Αίθουσα ότι
η κίνηση του Αντώνη Σαµαρά και της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι
άφεση αµαρτιών σε µια πολιτική, η οποία µας οδήγησε στο χείλος της χρεοκοπίας. Δεν πρόκειται περί αλλαγής θέσης, αλλά
πρόκειται περί πατριωτικής στάσης. Δεν είναι άφεση αµαρτιών
για την άφρονα οικονοµική πολιτική, αλλά πρόκειται περί ανάσας
στη χώρα.
Επειδή αισθάνεστε άβολα γι’ αυτά τα οποία λέγονται στο παγκόσµιο στερέωµα για το Γιώργο Παπανδρέου, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι η χώρα ήταν να πάρει την έκτη δόση αυτές τις µέρες
και στο κείµενο συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής της 27ης
Οκτωβρίου χαιρετιζόταν στην παράγραφο 10 –αν θυµάµαι καλάότι θα δινόταν στη χώρα η έκτη δόση.
Αν η έκτη δόση µπλοκαρίστηκε και η ρευστότητα της χώρας
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είναι κοντά στο µηδέν, είναι γιατί ο κ. Παπανδρέου προκάλεσε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την παγκόσµια οικονοµία µε
εκείνη τη χειροβοµβίδα που έγινε µπούµερανγκ περί δηµοψηφίσµατος για το ευρώ και για την Ευρωζώνη.
Θέλω, δηλαδή, να καταλάβετε ότι αυτό που κατορθώσατε,
εκτός από όλα τα άλλα, είναι πέρα από το να είναι χρεωµένη η
χώρα, να είναι και ανυπόληπτη. Οφείλετε, λοιπόν, να είστε ευτυχείς µέσα σας –δεν θέλουµε να το παραδεχθείτε- για το γεγονός
ότι η Νέα Δηµοκρατία έδωσε χείρα βοηθείας και ανάσα στη
χώρα. Δεν έδωσε ανάσα σε σας ούτε άφεση αµαρτιών.
Οφείλω, επίσης, να σας πω ότι σε καµµία περίπτωση δεν παίρνουµε πίσω το γεγονός ότι η δανειακή σύµβαση προβλέπει για
το 2020 ότι το χρέος µετά το «haircut» θα είναι εκεί που ήταν το
2009. Το αν εµείς θα την ψηφίσουµε, είναι γιατί είναι αναπόφευκτη και γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που αποφασίζεται στη
Σύνοδο Κορυφής είναι µη διαπραγµατεύσιµο. Άλλα είναι αυτά τα
οποία είναι διαπραγµατεύσιµα για τη χώρα µετά τις εκλογές.
Επίσης, θα πρέπει να ευχηθούµε αυτή η συνεννόηση που επιτέλους ήρθε και η οποία νοµίζω ότι έδωσε ανάσα και ελπίδα στον
κόσµο και έδειξε και την ωριµότητα του πολιτικού συστήµατος,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δύο µεγάλα κόµµατα, να τελειώσει
καλά. Ακόµα, θα πρέπει να ευχηθούµε να τελειώσει η διαπραγµάτευση και η υλοποίηση αυτής της δανειακής σύµβασης, που
οφείλουµε να δηλώσουµε ότι δεν έχει συνοδά µέτρα για το 2012,
διότι τα µέτρα µέχρι το 2012 έχουν ληφθεί και ό,τι καινούργιο για
το 2013 και το 2014 αφορά την επόµενη κυβέρνηση µετά τις
εκλογές, όποια κι αν είναι αυτή. Τέλος, θα πρέπει να ευχηθούµε
να τελειώσει γρήγορα και να πάµε γρήγορα στις εκλογές, γιατί
είναι πολύ σηµαντικό για τον τόπο να µιλήσουν οι πολίτες.
Πρέπει κάποτε να σταµατήσουµε να µεταφράζουµε τους πολίτες και να τους ερµηνεύουµε, όπως εµείς νοµίζουµε. Πρέπει
κάποτε οι πολίτες να πουν τι θέλουν, όπως πρέπει κάποτε τα πολιτικά κόµµατα να κάνουν τον εκλογικό τους ανταγωνισµό µε
βάση όρους πραγµατικότητας. Ούτε µε το «λεφτά υπάρχουν»
ούτε µε «λαγούς και πετραχήλια» που δεν θα υπάρχουν, αλλά µε
αλήθειες. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσουν µε βάση αυτές τις
αλήθειες πού θα εναποθέσουν την ψήφο τους, που είναι και το
µοναδικό τους ελπιδοφόρο και ισχυρό βόλι στις επόµενες εκλογές.
Αν αυτά τα πράγµατα τα κατορθώσουµε σ’ αυτό το σύντοµο
χρονικό διάστηµα αυτής της µεταβατικής κυβέρνησης, νοµίζω
ότι θα έχουµε επιτελέσει ένα πολύ µεγάλο καθήκον προς τους
πολίτες, αλλά και προς τη δική µας τη συνείδηση. Αυτό επετεύχθη αυτές τις µέρες. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν το
δικό σας κόµµα και τις δικές σας εξελίξεις στο εσωτερικό και ό,τι
αφορά τη δική µας πορεία και τον τρόπο που θα διαχειριστούµε
µετά τις εκλογές την όποια εντολή –εµείς πιστεύουµε την πρώτη
εντολή- µας δώσει ο ελληνικός λαός, θα τα δούµε και θα τα συζητήσουµε εν ευθέτω χρόνω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, µήπως
να τοποθετηθούν και οι άλλοι συνάδελφοι και να απαντήσετε συνολικά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Πλεύρης και ακολουθεί
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ και τον κ. Χαλβατζή που µου παραχωρεί τη θέση.
Ξεκινώντας την οµιλία µου, θα ήθελα να σηµειώσω, κύριε
Υπουργέ, ότι είναι λίγο άκαιρο το σχέδιο νόµου, αφού όλη η συζήτηση είναι για την κυβέρνηση που πάει να διαµορφωθεί.
Πράγµατι εµείς είπαµε από την πρώτη στιγµή ότι χαιρετίζουµε
την προσπάθεια η οποία γίνεται, δεδοµένου ότι τουλάχιστον από
την ψήφιση του µνηµονίου κ.λπ. είχαµε ζητήσει να υπάρξει µια
κυβέρνηση, την οποία µπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος όπως
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θέλει, αλλά η ουσία είναι να δίνει ένα µήνυµα ότι σε κάποια πράγµατα µπορεί να υπάρξουν κοινές αποφάσεις.
Αυτή τη στιγµή, βέβαια, αυτό που προς το παρόν σχηµατίζεται
είναι µια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας µεταβατικού χαρακτήρα, όπως λέγεται.
Περιµένουµε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Είµαστε
επιφυλακτικοί, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν καθυστερήσεις
και µέχρι αυτή τη στιγµή δεν ξέρουµε τι έχει γίνει. Εµείς παρακολουθούµε αυτές τις εξελίξεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, βγαίνοντας
από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, εµείς είµαστε διατεθειµένοι
να στηρίξουµε µια προσπάθεια, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όπως οι προϋποθέσεις της µη παροχής εθνικής κυριαρχίας, που για εµάς είναι κόκκινη γραµµή, η προϋπόθεση του να µην υπάρχει περαιτέρω πίεση στα εισοδήµατα,
καθώς επίσης και ευελπιστούµε ότι µε αυτήν την Κυβέρνηση όπως άλλωστε είχε πει και στο παρελθόν η Νέα Δηµοκρατία και
θέλουµε να επιµείνει και τώρα, εµείς το βάζουµε ως έναν όροπρέπει να αρθεί ο νόµος περί ιθαγένειας που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ
και ήδη βέβαια σχεδόν έχει κριθεί αντισυνταγµατικός.
Δεν είναι µέρα, για να µπούµε σε κόντρες. Κάνουµε αυτές τις
τοποθετήσεις. Οι διαδικασίες προχωρούν. Ευελπιστούµε ότι
αυτό που θα σχηµατιστεί θα πετύχει, διότι ως Έλληνες όλοι θέλουµε να πετύχει. Είναι σε µια κρίσιµη καµπή η χώρα. Από εκεί
και πέρα, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.
Όταν βέβαια σχηµατιστεί αυτό που συνδηµιουργείται µεταξύ
του νυν Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, περιµένουµε κι εµείς να δούµε ποια θα είναι ακριβώς η τελική συµφωνία η οποία θα επέλθει. Ήδη έχει περάσει
ένα εικοσιτετράωρο κι αυτό είναι ανησυχητικό για τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν.
Από εκεί και πέρα, πρέπει ίσως να γνωρίζουµε ότι αυτή η κυβέρνηση, άσχετα αν έχει µεταβατικό χαρακτήρα, σίγουρα θα
κληθεί να πάρει και κάποιες αποφάσεις. Μακάρι αυτό το οποίο
λέει η Νέα Δηµοκρατία να µπορέσει να γίνει, δηλαδή να ψηφιστεί
η δανειακή σύµβαση χωρίς το πακέτο των µέτρων ή µάλλον να
κυρωθούν οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου χωρίς τη δέσµευση
για µέτρα. Αλλά, αν θέλετε την άποψή µας, κρίνουµε ότι πολύ
δύσκολα η Ευρώπη θα δεχτεί να δώσει ένα πακέτο, χωρίς να
πάρει κάποιες συγκεκριµένες εγγυήσεις.
Σε πρώτη φάση παρακολουθούµε την προσπάθεια και όταν πια
διαµορφωθεί, θα τοποθετηθούµε µε µεγαλύτερη σαφήνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός είπε ότι δεν πετάµε την ευθύνη αλλού, η ευθύνη
είναι κοινή, αναφερόµενος προφανώς στις διαδικασίες των τελευταίων ηµερών και στην απόφαση για κοινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας και ενδεχοµένως άλλων προθύµων. Βεβαίως δεν πετάτε την ευθύνη, αλλά πρώτη ευθύνη βρίσκεται
στην Κυβέρνηση, η οποία υπάρχει ακόµα µέχρι αυτήν τη στιγµή.
Θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι δεν είναι κάτι το καινοφανές,
ούτε πρωτοφανές. Εµείς µιλήσαµε ότι προετοιµάζεται µια κοινή
κυβέρνηση από πάρα-πάρα πολύ καιρό και οι πιέσεις µεγάλων
τµηµάτων της αστικής τάξης και της εγχώριας, αλλά και των µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν για µια κοινή, «ισχυρή» –εµείς το βάζουµε σε
εισαγωγικά πάντα- κυβέρνηση, για να µπορέσει να προωθήσει
αυτήν ακριβώς την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική.
Βεβαίως, είναι χρήσιµο να γίνει µια συζήτηση, γιατί αυτές τις
µέρες πάρα-πάρα πολλά διαστρεβλώθηκαν, πολλά πράγµατα µεταφέρονται και µέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, από
κυβερνητικούς και άλλου αξιωµατούχους µε έναν στρεβλό
τρόπο.
Η καπιταλιστική κρίση, αυτή η βαθειά οικονοµική καπιταλιστική
κρίση, που εξελίσσεται και στη χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο, είναι µια πραγ-
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µατικότητα. Όλα αυτά τα περί χρηµατοπιστωτικής κρίσης ή καζινοκαπιταλισµού, δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Κι αυτό επιβεβαιώνεται καθηµερινά. Το αν λόγου χάριν το
οικοδόµηµα της γειτονικής Ιταλίας αναταράσσεται, δεν οφείλεται
στην κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας ή της ιδιοτροπίας των
λεγόµενων αγορών ή στην προκήρυξη από τον κ. Παπανδρέου
του δηµοψηφίσµατος, το οποίο ακυρώθηκε, µαταιώθηκε. Η οικονοµική κρίση χτυπάει παντού.
Βεβαίως, η αστική τάξη σε κάθε καπιταλιστική χώρα και όλες
µαζί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν σκληρά αντεργατικά, αντιλαϊκά, βάρβαρα µέτρα. Και παίρνουν αυτά τα
µέτρα εναντίον του συνόλου των εργαζοµένων και πλήττονται
από αυτά και οι αυτοαπασχολούµενοι, οι επαγγελµατοβιοτέχνες,
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Για παράδειγµα, σήµερα το µεσηµέρι ο Πρωθυπουργός της
Γαλλίας σε δηλώσεις του επαίνεσε τη στάση των αστικών κοµµάτων της Ελλάδας γιατί, λέει, κατάφεραν να τα βρουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός έκανε
αυτές τις δηλώσεις την ίδια στιγµή που ανακοίνωνε ένα ευρύ
φάσµα µέτρων λιτότητας σε βάρος του γαλλικού λαού ύψους 65
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κι αφού έδωσε συγχαρητήρια στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, έκλεισε λέγοντας ότι
τώρα ανοίγονται προοπτικές για να σωθεί η Ελλάδα.
Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, καµµία Ελλάδα δεν πρόκειται να σωθεί γενικώς και αορίστως. Αυτό
που επιδιώκεται να σωθεί είναι οι κεφαλαιοκράτες, οι τραπεζίτες,
οι βιοµήχανοι. Υπήρξαν, υπάρχουν και θα συνεχιστούν οι απειλές, οι εκβιασµοί, η καταστροφολογία µε σκοπό την κατατροµοκράτηση των εργαζοµένων και από την Κυβέρνηση και από τη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά και από τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. Θα συνεχιστούν µε όλα τα µέσα.
Τώρα είναι οι εκβιασµοί για την έκτη δόση. Μετά θα είναι καινούργιοι εκβιασµοί µε ταυτόχρονη λήψη αντεργατικών, αντιλαϊκών µέτρων για την έβδοµη δόση. Ύστερα θα έχουµε εκβιασµούς για την όγδοη δόση και πάει κορδόνι.
Υπήρξε µια συµφωνία, µια επίσηµη συµφωνία, για συγκρότηση
νέας κυβέρνησης, ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία.
Και λέµε επίσηµη συµφωνία σήµερα γιατί ανεπίσηµα, αντικειµενικά υπήρχε και υπάρχει αυτή η συµφωνία στα στρατηγικής σηµασίας ζητήµατα, αλλά και σε επιµέρους. Όλα όσα έρχονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα όσα αποφασίζονται µε τη συµµετοχή
των ελληνικών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκουν
απολύτως σύµφωνη τη Νέα Δηµοκρατία σήµερα που είναι Αντιπολίτευση και χθες αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ. Και πέρα από τα ωραία
λόγια, τις ακόµη και φιλολαϊκές τοποθετήσεις Βουλευτών της
Νέας δηµοκρατίας σε διάφορα νοµοσχέδια, στο διά ταύτα, το
66%, 68% των νοµοσχεδίων, όλα αυτά που έφερε η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ για να προωθήσει, να υλοποιήσει το µνηµόνιο ή
πλευρές του -παρά το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία καταψήφισε το µνηµόνιο- το ψήφισε.
Και φυσικά εµείς είπαµε και την προηγούµενη εβδοµάδα –θα
το ξαναπούµε πιο έντονα σήµερα- ότι καµµία κοινή κυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και άλλων προθύµων, δεν θα πάρει
φιλολαϊκά µέτρα. Μια τέτοια κυβέρνηση καινούργια, θα πάρει πιο
σκληρά, πιο βάρβαρα πιο ανελέητα αντεργατικά, αντιλαϊκά
µέτρα. Βεβαίως, δεν είναι µία κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει
άµεσα σε εκλογές. Θα είναι µία κυβέρνηση που θα υλοποιήσει
ολόκληρη σειρά αντεργατικών και αντιλαϊκών µέτρων, γιατί θα
προχωρήσει στην εφαρµογή του µνηµονίου, στην εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου, του εφαρµοστικού νόµου, της εφεδρείας, των
απολύσεων, των ιδιωτικοποιήσεων. Οργιάζει ήδη η ιδεολογική
τροµοκρατία για να υποταχθούν οι εργαζόµενοι, για να υποταχθεί ο λαός στην αναγκαιότητα –λέει- της συγκρότησης αυτής της
κυβέρνησης, αυτού του «µαύρου» µετώπου των αστικών κοµµάτων. Αυτή η ιδεολογική τροµοκρατία που αναπτύσσεται από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, η κινδυνολογία, η καταστροφολογία
ότι χάνεται ο τόπος, ότι εξαφανίζεται η Ελλάδα, όλα αυτά γίνονται για να υποταχτούν οι πάντες και τα πάντα στη λογική της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων,
όπως εκφράζεται σήµερα από την Κυβέρνηση.
Βεβαίως όλα αυτά γίνονται γιατί θέλουν να περιορίσουν τις αν-
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τιδράσεις, την αφύπνιση του εργατικού λαϊκού κινήµατος, την
ανασυγκρότησή του. Εδώ έχουµε πάρα πολλά. Ήδη έχει χαραχτεί το πλαίσιο στην τελευταία συζήτηση την περασµένη Παρασκευή. Ο λεγόµενος «οδικός χάρτης» δεν είναι τίποτε άλλο από
µια ανελέητη επίθεση ενάντια στα εργασιακά, ασφαλιστικά και
κοινωνικά δικαιώµατα, στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου,
γιατί αυτή η προετοιµαζόµενη και αναµενόµενη να εµφανιστεί κυβέρνηση που πολύ σύντοµα θα ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης έχει
διαγράψει ένα ορισµένο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας όχι µόνο δεν θα δώσει
ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν την κοινή κυβέρνηση των αστικών
κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αλλά από σήµερα, καλούµε την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόµενους, τα
λαϊκά στρώµατα, να ρίξουν µε την πάλη τους αυτήν την κυβέρνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το κάλεσµα αυτό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το εξέφρασε σήµερα το µεσηµέρι η
Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής σε συνέντευξη που
παραχώρησε. Καµµία αναµονή, καµµία επανάπαυση, κανένας
εφησυχασµός.
Θέλουµε επίσης να σηµειώσουµε ότι, επειδή λέγονται αρκετά
πράγµατα γι’ αυτήν την κυβέρνηση, για το ρόλο και τη στάση
της, εµείς ανοιχτά και καθαρά –το είπαµε την περασµένη εβδοµάδα, το λέµε και σήµερα- καλούµε τους εργάτες, όλους τους
εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τη φτωχοµεσαία
αγροτιά, τη νεολαία, τις γυναίκες, σε σταθερό, µαζικό, ταξικά
προσανατολισµένο αγώνα ενάντια στην εφαρµοζόµενη πολιτική,
ενάντια στη νέα συγκυβέρνηση. Η νέα συγκυβέρνηση που θα εµφανιστεί οσονούπω κάποιοι επιδιώκουν, εύχονται και θα αγωνιστούν για να έχει µακροηµέρευση και για να έχει µία ανεµπόδιστη λειτουργία στην εφαρµογή αυτής της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής που έχει χαράξει. Είµαστε σίγουροι ότι θα αγωνιστούν και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι πρόθυµοι
σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Εµείς λέµε ότι αν καταφέρουν όλοι οι εργαζόµενοι να καταστήσουν θνησιγενή τη ζωή αυτής της κυβέρνησης, θα έχουν πετύχει ένα πρώτο σηµαντικό και βασικό στόχο για τη συνέχιση του
αγώνα τους.
Σ’ ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, ο εισηγητής µας ολοκληρωµένα
διατύπωσε τη θέση µας. Εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Επειδή πολλά λέγονται για τις οδηγίες, κατ’ αρχάς οι οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιδέχονται αλλαγές. Γίνονται απέραντες συζητήσεις για τις οδηγίες. Όσοι αποδέχονται τις οδηγίες,
τις εφαρµόζουν όπως έρχονται.
Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός ανέφερε προηγουµένως στην
παρέµβασή του την ελληνική αµυντική πολεµική βιοµηχανία.
Είναι µια πραγµατικότητα. Μετά τη Μεταπολίτευση είχαµε ανάπτυξη. Είχαµε άνθηση, αν µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει τη
λέξη «άνθηση» στην πολεµική βιοµηχανία. Υπήρξε πράγµατι.
Όµως σήµερα που ιδιωτικοποιείτε τα πάντα προχωράτε στην
ιδιωτικοποίηση και της πολεµικής βιοµηχανίας. Τα πάντα βγαίνουν στο σφυρί. Και αυτό γίνεται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
σήµερα. Μπορεί κάποιες διαδικασίες –το είπε και ο Υπουργόςνα ξεκίνησαν από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αλλά
σήµερα εσείς, κύριε Υπουργέ, ως Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δίνετε
σε όλη τη γραµµή της αµυντικής πολεµικής βιοµηχανίας τη χαριστική βολή.
Και στην αµυντική βιοµηχανία, στην πολεµική βιοµηχανία, στα
ελληνικά αµυντικά συστήµατα και τα άλλα εργοστάσια υπάρχει
υψηλή τεχνογνωσία. Υπάρχουν υψηλής ποιότητας τεχνικές µονάδες. Υπάρχει ένα ικανότατο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό το οποίο εσείς απαξιώνετε.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς θα καταψηφίσουµε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δε θα υπήρχε
λόγος να µιλήσω σ’ αυτήν τη συνεδρίαση που αφορά, ουσιαστικά, στην ενσωµάτωση της αναφερόµενης οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και την τροποποίηση του νόµου του 1993 για τα
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όπλα, τα πυροµαχικά, τις εκρηκτικές ύλες κ.λπ.
Πριν πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο αυτό, να δικαιολογήσω
γιατί λαµβάνω το λόγο. Συζητούµε αρκετή ώρα εκτός θέµατος.
Συζητούµε τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να απευθυνθώ µε
όλη την θετική διάθεση και την καλή πίστη που πρέπει να µας
διακατέχει όλους και όλες, τους εκπροσώπους του ελληνικού
λαού στο Κοινοβούλιο, στις σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό.
Αυτά όµως που ακούω ειλικρινά που προκαλούν έκπληξη. Φοβούµαι ότι προκαλούν κατάθλιψη και κατάπληξη, ειδικά αν αρκετοί πολίτες παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Δυστυχώς,
έχουµε φροντίσει µιας και αρκετοί –όχι πάρα πολλοί- από µας,
αντί να είναι εδώ, τρέχουν στα κανάλια. Είναι µόνιµη επωδός
αυτή των οµιλιών µου. Κάποτε πρέπει στους πολίτες να φτάσει
το µήνυµα ότι εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στέλνουν αντιπροσώπους τους οι οποίοι τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, αφού κατά κανόνα δεν µιλούν σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά
πάνε στα παράθυρα των εµπορικών καναλιών. Να προβληµατίζεται ο κάθε πολίτης από εδώ και πέρα όχι µόνο ποιο κόµµα ψηφίζει, αλλά και ποιους εκπροσώπους του στέλνει εδώ.
Θα προκαλούσαν, λοιπόν, κατάπληξη στους όποιους ακροατές της συνεδρίασής µας αυτά τα οποία άκουσα –λυπούµαι να
πω- όχι µόνο από τους εκπροσώπους των µικρών κοµµάτων, που
έχουν κάνει και ανάλογες δηλώσεις. Τα δυο κόµµατα της Αριστεράς -εγώ τώρα όπως τους βλέπω από εδώ, τους βλέπω δεξιά
µου- απαξίωσαν να πάνε στην πρόσκληση του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Δικαίωµά τους. Εν πάση περιπτώσει, όλα κρίνονται.
Δεν συµµετέχουν, όµως, σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουν
τα δύο µεγάλα κόµµατα, ώστε η χώρα να βγει από το σηµερινό
κρίσιµο, πραγµατικά, σηµείο στο οποίο βρίσκεται.
Δεν καταλαβαίνω αυτά που άκουσα και από τη Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και µόλις τώρα από τον
Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο, τον κ. Χαλβατζή, όπου καλεί
το Κοµµουνιστικό Κόµµα το λαό να ρίξει αυτήν την κυβέρνηση
και να καταστήσει θνησιγενή την παραµονή της στην εξουσία.
Πώς; Προφανώς µε διαδικασίες –εγώ δεν µπορώ να αποδώσω
άλλου είδους προθέσεις ούτε νοµίζω ότι υπάρχουν προθέσεις
δυναµικής ανατροπής αυτής της κυβέρνησης κι επειδή παρακολουθώ όλο τον Τύπο, φαντάζοµαι και πιστεύω ότι έτσι είναι- µέσα
στο πλαίσιο της συνταγµατικής νοµιµότητας.
Τέτοιου είδους, όµως, εκκλήσεις –επαναλαµβανόµενες µάλιστα- από το Βήµα της Βουλής, αν θέλετε µε την αρχή της ετερογωνίας των σκοπών –άλλο µπορεί να έχεις ως σκοπό κι άλλες να
είναι τελικά οι συνέπειες- φοβούµαι ότι οδηγούν σε αυτά τα γεγονότα, για τα οποία, βέβαια, δεν µπορεί να αποδώσει κανείς χωρίς αποδείξεις µάλιστα- την ευθύνη σε συγκεκριµένα κόµµατα.
Προφανώς, όµως, όλοι µας, µε το λόγο µας -η γλώσσα, λέει ο
λαός µας, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει- µπορούµε, εάν
δεν έχουµε υπ’ όψιν µας αυτήν την αρχή που προανέφερα, να γινόµαστε πρόξενοι καταστάσεων, επεισοδίων, αργότερα ενδεχοµένως και αιµατηρών επεισοδίων, µια κι έχουµε τώρα το
νοµοσχέδιο για τα όπλα και τα πυροµαχικά. Δεν φαντάζοµαι ποτέ
ότι µπορούµε να φτάσουµε εκεί.
Η χώρα, όµως, σήµερα έχει ανάγκη από µία ανατροπή: να ανατρέψει αυτήν την εικόνα που αδικεί τη χώρα και το λαό, ο οποίος
υποβάλλεται σε τόσες θυσίες, την εικόνα που έχει στη διεθνή
κοινότητα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσµο.
Όσον αφορά τη µεγάλη βιοµηχανία µας, τον τουρισµό, καταλαβαίνει κάθε ένας νοµίζω -δεν χρειάζεται πολύ µυαλό- τις συνέπειες που υπάρχουν για τη χώρα µας όταν κάθε µέρα στέλνει
στα διεθνή δίκτυα πυρκαγιές, όταν το κέντρο της πρωτεύουσάς
της ζει καθηµερινά αυτές τις καταστάσεις, τις έκρυθµες, όταν το
Κοινοβούλιό της πολιορκείται καθηµερινά, όταν δυνάµεις της τάξεως εµφανίζουν ότι το προστατεύουν για να µην εφορµήσει
µέσα στο Κοινοβούλιο ο λαός.
Σας ερωτώ –και ερωτώ όλους µας εδώ µέσα- το εξής: εάν ήσασταν κάτοικοι µιας άλλης χώρας κι είχατε στο πρόγραµµά σας
να κάνετε τουρισµό στην Ελλάδα, θα το αποτολµούσατε;
Κάνω, λοιπόν, έκκληση και στα µικρότερα κόµµατα, διότι αν
και είναι µικρότερα, δεν σηµαίνει ότι είναι ανεύθυνα. Διότι δεν
µπορεί να ακούγεται συνέχεια και αυτό το συνεχές, «τα δύο µε-
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γάλα κόµµατα που κυβέρνησαν, φταίνε». Ασφαλώς έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις. Ευθύνες, όµως, έχουν και όσοι αντί να
ασκούν εποικοδοµητικό το ρόλο της Αντιπολίτευσης σε αυτήν
την Αίθουσα, δυναµιτίζουν κάθε προσπάθεια και εντός και εκτός
της Αιθούσης.
Οι µεγάλες αλλαγές της δεκαετίας του ’80 –γνωρίζουν οι συνάδελφοι των δύο κοµµάτων και του ΚΚΕ και της ριζοσπαστικής
Αριστεράς- υπονοµεύονταν καθηµερινά. Τα νοµοσχέδια που
έφερνε εδώ η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του
ΠΑΣΟΚ, µιλώ µετά λόγου γνώσεως –νοµοσχέδια που έφερα εδώ
ως Υπουργός Εργασίας για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, για
την κατάργηση του lockout- καταψηφίζονταν. Και τότε η πλευρά
αυτή ήταν ενωµένη...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν ήταν ενωµένη καµµία φορά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καταψηφίζονταν. Ο ν.12/64 καταψηφίστηκε, αγαπητέ κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν ήµασταν ενωµένοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήσασταν. Εν πάση περιπτώσει,
χωριστοί, όπως θέλετε πάρτε το.
Εν πάση περιπτώσει, µε συγχωρείτε. Αυτό αφορά εσάς. Εγώ
ξέρω ότι αυτό γινόταν στη δεκαετία του ’80 µέχρι τέλους του ’89,
’90 ίσως και λόγω των λαθών που κάνατε τότε το περίφηµο καλοκαίρι του ’89. Η ουσία είναι πάντως ότι στον εργαζόµενο λέγατε ότι µε αγώνες κατακτά τα δικαιώµατά του. Άρα είτε υπάρχει
κυβέρνηση της Δεξιάς, είτε κυβέρνηση προοδευτική του ΠΑΣΟΚ
είναι το ίδιο πράγµα. Το ίδιο συνεχίζεται µέχρι τώρα.
Θέλω, όµως, να πω το εξής: απουσιάζει ο συνάδελφος του
ΛΑΟΣ, είναι όµως εδώ ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο
κ. Μαρκόπουλος.
Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, εάν από σήµερα συνεχίσουµε µέχρις ότου πάµε στο λαό για να µας κρίνει όλους –ό,τι µέχρι τώρα
είχαµε, καλώς το είχαµε- εσείς να λέτε ότι δώσατε ανάσα και
εµείς να λέµε ποιες είναι οι ευθύνες της Νέας Δηµοκρατίας που
φτάσαµε ως εδώ, δεν έχει νόηµα. Ο λαός θέλει να ακούσει τι κάνουµε από εδώ και πέρα και όσα λέγαµε είτε δίκαιο είχαµε είτε
άδικο εκατέρωθεν επί δύο χρόνια να τα θυµίσουµε στον ελληνικό
λαό το Φεβρουάριο, όταν πάµε σε εκλογές. Εδώ όµως, το κλίµα
και η ανάγκη είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο θετικό το έργο του
Κοινοβουλίου, ώστε η χώρα µας να µπορέσει να ανταποκριθεί σ’
αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβε προς όφελος του τόπου και
του ελληνικού λαού.
Γιατί λέει ότι δώσατε ανάσα; Ήταν δηλαδή, η χώρα σε κατάσταση τέτοια που χρειαζόταν ανάσα; Μα, την ανάσα αν τη δώσαµε, τη δίνουµε µαζί –υποθέτω- έτσι είναι το σωστό να λέµε και
να το πιστεύουµε κιόλας.
Επίσης, αν έχετε πράγµατα, θα οφείλατε µέχρι τώρα να τα
πείτε. Δεν θέλουµε κανένα συγχωροχάρτι. Ούτε εγώ ειλικρινά ως
Βουλευτής θέλω συγχωροχάρτι για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Αν έχουµε κάποια πράγµατα για τα οποία πρέπει να την αντιµετωπίσουµε στα πεπραγµένα της, να το κάνουµε. Αλλά το να λέµε
τώρα αυτά και να αναξέουµε υποθέσεις, δυστυχώς δεν έχει
νόηµα. Εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι πολλές φορές ο λαός
θεωρεί ότι όλοι εδώ µέσα συναλλασσόµεθα και σκεπάζουµε τα
πάντα. Ξέρετε καλά ότι οι µυστικές ψηφοφορίες όταν γίνονται,
κάθε ενός είναι ο θεός και η ψυχή του. Έτσι φτάσαµε δυστυχώς
µέχρι σήµερα, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Μαρκόπουλε, ο λαός
να λέει ότι εδώ µέσα καλύψαµε και τη «SIEMENS» και τα δοµηµένα οµόλογα και τα πάντα. Εσείς ξέρετε άριστα ότι η πλειονότητα εδώ των εκπροσώπων του λαού κάθε άλλο παρά αυτό
ήθελε. Αλλά αυτό γίνεται µε τα παιχνίδια: µια το ένα κόµµα αποχωρεί, µια το άλλο κόµµα λέει «ρίχνουµε λευκό ή απέχουµε»,
είναι και κάποιοι προφανώς που ο θεός και η ψυχή τους, στη µυστική ψηφοφορία λένε άλλα πράγµατα από ό,τι λένε καµµία
φορά στα κανάλια που γυρίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε
Πρόεδρε. Πρέπει να λέµε στο λαό την αλήθεια.
Η παράκλησή µου είναι: ως εδώ και µη παρέκει. Προχωρούµε
τα δυο µεγάλα κόµµατα µε την ευθύνη µας στο λαό. Είµαι βέβαιος ότι τα δυο κόµµατα θα δικαιωθούν από το λαό για την επιλογή τους αυτή, εάν επιτύχουν αυτό που ξεκινούν τώρα. Εάν
όµως, συνεχίζεται αυτός ο διάλογος «Εσύ, εγώ … κλπ» ε, δεν θα
πάµε µπροστά.
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Όσον αφορά το νοµοσχέδιο –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- θα ήθελα απευθυνόµενος κυρίως στον Υπουργό και δια
του Υπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να πω ότι
πέρασαν είκοσι χρόνια. Η χώρα είναι γεµάτη όπλα παρανόµως
εισαχθέντα. Χρειάζονται διαδικασίες. Μπορεί να µην είναι αυτό
το θέµα της συζήτησης τώρα, αλλά πρέπει να το αναφέρουµε.
Είναι θετικότατα όλα αυτά. Δεν ξέρω οι ποινές –όπως ελέχθη
ήδη- αν είναι αυτές που πρέπει.
Όµως, πέραν του να ενσωµατώσουµε την οδηγία, το ζήτηµα
αυτό καθεαυτό είναι το θέµα των εκρηκτικών υλών και των όπλων
όπου βλέπουµε να γίνονται κάθε µέρα ληστείες σε όλη τη χώρα.
Θα το πάθουµε σαν τους Αµερικανούς των νοτίων πολιτειών
όπου ο καθένας πρέπει να έχει στο σπίτι του και οπλισµό. Αυτό
είναι ένα µείζον θέµα. Ασφαλώς, δεν είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης αρµοδιότητα. Το θέµα του πώς θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό, είναι αρµοδιότητας και του Υπουργείου Εσωτερικών
και συνολικά της Κυβερνήσεως.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Εσπερινό Επαγγελµατικό
Λύκειο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
απαντώντας στις τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, κατ’ αρχάς του ΛΑΟΣ που είπε ότι είναι άκαιρο το ότι βρισκόµαστε εδώ και συζητούµε το νοµοσχέδιο αυτό, ενώ βρίσκεται
σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια για τη συγκρότηση µιας ευρύτερης υποστήριξης κυβέρνηση, να πω ότι η επιλογή µας είναι να
βρισκόµαστε εδώ µε την ηµερήσια διάταξη, γιατί η χώρα δεν έχει
τη δυνατότητα να χάσει ούτε µια ώρα σε αυτά, τα οποία πρέπει
να γίνουν. Αλίµονο, αν περάσει το µήνυµα ότι οι όποιες αυτές
εξελίξεις υπάρχουν δηµιουργούν ένα κλίµα µη ουσιαστικής λειτουργίας της Κυβέρνησης –της όποιας κυβέρνησης- της χώρας.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας,
νοµίζω ότι η σκέψη την οποία εκφράσατε συνολικά εµπεριέχει
µια παραδοξότητα, την οποία θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να την
άρετε. Μας είπατε το εξής: οι αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής
είναι αδιαπραγµάτευτες και ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτό για
τη Νέα Δηµοκρατία από την ώρα που είχαµε αυτήν την απόφαση
της 26ης Οκτωβρίου να την ακολουθήσει. Από την άλλη µεριά
µας είπατε ότι ο άλλος πυλώνας της πολιτικής µε την οποία πορεύεστε είναι ότι πρέπει να εκφραστεί άµεσα και ευθέως ο λαός
για να αποκαταστήσει τη βούλησή του.
Τότε, κύριε Μαρκόπουλε, διερωτώµαι γιατί είχατε αρνητική
θέση απέναντι στο δηµοψήφισµα, το οποίο έθετε υπό αµφισβήτηση ακόµη και τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Αυτό είναι
ένα ζήτηµα, το οποίο στους λογικούς σας συνειρµούς θα πρέπει
να το απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινώς µε εκπλήσσετε, διότι ως µέλος της Κυβέρνησης δείχνετε ότι
δεν έχετε αντιληφθεί ακόµα πόσο κακό έκανε στον τόπο και µόνο
η προφορά της λέξης «δηµοψήφισµα» για αυτά τα ζητήµατα,
πόσο δηλαδή διασπάσατε βασικές αρχές και βάλατε σε κίνδυνο
διακύβευµα παρουσίας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στη Ζώνη του ευρώ µε µία κουβέντα, έτσι για πλάκα. Αναρωτιέ-
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µαι, αν είναι δυνατόν ακόµη να µην έχετε αντιληφθεί!
Καλά, δεν καταλάβατε ότι στην Ευρώπη χάθηκαν χρήµατα
δέκα φορές όσο το χρέος της χώρας σε όλα τα χρηµατιστήρια
σε ένα εικοσιτετράωρο; Δεν αντιληφθήκατε ότι διαλύθηκε ο συνεκτικός ιστός της Ευρώπης για λίγες ώρες και µόνο που αυτό
ακούστηκε; Δεν καταλάβατε σε τι περιδίνηση µπήκε η χώρα µόνο
µε αυτό; Γιατί απορείτε µε την έντασή µας να σταµατήσει εδώ
το δηµοψήφισµα, όταν το είπαµε την περασµένη εβδοµάδα;
Θέλω, επίσης, να πω προς τον αξιότιµο κύριο Πρόεδρο της
Βουλής, τον κ. Κακλαµάνη, το εξής: κύριε Πρόεδρε, το ότι βρισκόµαστε τώρα µαζί να στηρίξουµε µία µεταβατική κυβέρνηση
συγκεκριµένου χρόνου και σκοπού, πράγµατι είναι για τον τόπο.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν µπορεί ούτε
να µας «αφυδατώσει» -διότι είµαστε δύο διαφορετικοί κοµµατικοί
σχηµατισµοί, διαφορετικής αφετηρίας σε ό,τι αφορά την ιδεολογία- ούτε να σταµατήσει το µεταξύ µας ανταγωνισµό σε επίπεδο
άµιλλας απόψεων ούτε να συζητάµε για το τι λάθη έχουν γίνει
στον τόπο. Και σας το λέω αυτό, γιατί σε λίγο καιρό, το ταχύτερο
δυνατό, θα πάµε σε εκλογές. Δεν πρόκειται να µαλώσουµε ως
αντίπαλοι, ως εχθροί, αλλά είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστούµε ως
πολιτικοί αντίπαλοι. Εκεί είναι και η πεµπτουσία της δηµοκρατίας.
Οφείλουµε, λοιπόν, να λέµε αλήθειες, να τις λέµε βέβαια µε ευγενικό τρόπο, χωρίς γωνίες και εκφράσεις άθλιες καµµία φορά,
που εγώ πιστεύω ότι δεν ακούγονται στην Αίθουσα, αλλά ακούγονται έξω. Πράγµατι, τα παράθυρα είναι ένα πρόβληµα σήµερα
στη δηµοκρατία. Εδώ είναι ο ναός της δηµοκρατίας -είµαι πολύ
νεότερος για να τα λέω σε εσάς, αλλά τα λέω γιατί έτσι το αισθάνοµαι- αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν θα κρίνουµε τη µέχρι
τώρα πορεία της χώρας, κάνοντας είτε κριτική είτε αυτοκριτική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο και ένα
ερώτηµα θέλω να θέσω. Προς τι η κινδυνολογία και η καταστροφολογία από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής; Προς τι η διαστρέβλωση των θέσεων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας;
Ναι, αγωνιζόµαστε για την ανατροπή της εφαρµοζόµενης πολιτικής από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αγωνιζόµαστε για την
ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων. Αγωνιζόµαστε για την αλλαγή της τάξης που βρίσκεται
στην εξουσία. Ανοιχτά, καθαρά, το έχουµε πει επανειληµµένα ως
ΚΚΕ ότι αγωνιζόµαστε για την ανατροπή της αστικής εξουσίας.
Και αυτό, βεβαίως, θα γίνει µε τον αγώνα, µε την ανειρήνευτη
πάλη της εργατικής τάξης και όλου του λαού. Αυτό το γιγάντιο
βήµα, δεν γίνεται απλά µε κάποιες κινητοποιήσεις, γίνεται µε τη
συνολική πάλη του λαού. Γιατί, δηλαδή, ο κ. Κακλαµάνης συνδέει
την πάλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την πάλη που
ενισχύεται και µέσα από το µαζικό κίνηµα µε άλλες δραστηριότητες άλλα γεγονότα, άλλες καταστάσεις, µε τις οποίες το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν έχει καµµία σχέση; Εµείς πάντα
αυτό που γράφουµε, αυτό που λέµε αυτό εννοούµε και αυτό
πράττουµε. Άλλοι είναι αυτοί που άλλα γράφουν, άλλα εννοούν
και άλλα πράττουν.
Ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ουδέποτε κινδυνολόγησα και ουδέποτε θέλησα να διαστρεβλώσω. Όποιος µε
άκουσε καλά, εάν προσέξατε, καταλαβαίνει ότι µε πολλή προσοχή αναφερόµουν στην ετερογωνία των σκοπών. Δεν ανήκω σε
αυτούς που και σήµερα ακόµη, αναµιµνησκόµενοι γεγονότων
άλλων εποχών, πολλές φορές κατηγορούν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας για πράγµατα, για τα οποία δεν µας έχει εκδηλώσει καν προθέσεις αυτήν τη στιγµή.
Όπως είπα και στον Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, λέω
απλά και σε εσάς, αγαπητέ Εκπρόσωπε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, τη λαϊκή έκφραση ότι «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Δεν αφορά µόνο εσάς. Όπως είπα, αφορά και το
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Συνασπισµό και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό, τον κ. Τσίπρα, διότι, όταν
εδώ µέσα οι εκφράσεις που χρησιµοποιούµε είναι: «Πόλεµος,
ανατροπή, να ρίξει ο λαός την Κυβέρνηση», έχω την εντύπωση –
χωρίς να σας λέω εγώ πώς να µιλήσετε, προς θεού!- ότι αυτά
προσλαµβάνονται από τον καθένα, ανάλογα µε τη δική του ιδεολογία, µε το δικό του, αν θέλετε, ψυχισµό. Είναι προφανές, όµως,
ότι αυτοί στους οποίους εµµέσως αναφέρεστε και που σωστά
λέτε –και εγώ το δέχοµαι αυτό- ότι δεν έχετε καµµία σχέση, χαίρονται όπως ο λύκος στην αναµπουµπούλα. Αγαπητέ συνάδελφε, έτσι είναι.
Εγώ αυτήν την έκκληση θέλω να κάνω και προς τη Νέα Δηµοκρατία. Τρεις µήνες είναι αυτοί και ούτε. Ας κοιτάξουµε πώς θα
βγούµε από αυτήν την κρίση. Ούτε εσείς είστε έτοιµοι ακόµη να
πάρετε την εξουσία από την αστική τάξη, όπως λέτε, και να την
δώσετε στον λαό. Λέτε ότι εµείς είµαστε τα κόµµατα της πλουτοκρατίας. Άλλα είναι αυτά πάλι, που αυτά και αν είναι συκοφαντικά και υβριστικά! Όµως, ας τα αφήσουµε τώρα. Ειρήνη
χρειάζεται ο τόπος. Χρειάζεται γαλήνη για ένα διάστηµα δυοτριών µηνών και να πάµε µετά στον λαό να του πούµε όλοι ό,τι
έχουµε να του πούµε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Αµµανατίδου,
να µπούµε στις δευτερολογίες των εισηγητών και εκεί να πείτε
αυτό που θέλετε να πείτε και να κλείσει η διαδικασία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Το άλλο θα φανεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αναγάγετε τώρα σε
προσωπικό κάθε φορά που θα γίνεται αναφορά…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Όµως, αναφέρθηκε
και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης, στο ΣΥΡΙΖΑ και νοµίζω ότι θα πρέπει να πω δυο πράγµατα γι’ αυτό.
Πέραν της δευτερολογίας, είναι επί προσωπικού. Είµαι µέλος
µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας την οποία κατηγόρησε –µε όλο
το σεβασµό προς το πρόσωπό του- γιατί δεν δέχθηκε να πάει στη
συνάντηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα ήθελα να πω ότι
δεν κατηγόρησε κανέναν. Είπε την άποψή του ο Πρόεδρος και
νοµίζω ότι την διευκρίνισε κιόλας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πείτε µας, λοιπόν, σε
τι συνίσταται το προσωπικό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν θα πήγαινε µε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ σε µια συνάντηση, η οποία είχε να κάνει µε τη συνάντηση αυτών που θα αποτελέσουν µια νέα κυβέρνηση, µια
συγκυβέρνηση για να συνεχίσουν την καταστροφική πολιτική
κατά του ελληνικού λαού. Και βέβαια, από τη στιγµή που δεν
συµµετάσχει και δεν θα µπορούσε να συµµετάσχει σε µια τέτοια
κυβέρνηση, δεν θα µπορούσε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα παρακαλούσα
τον κύριο Πρόεδρο να καταλάβει ότι αυτά που λέγονται εδώ
µέσα, από όποια µεριά και αν προέρχονται, δεν έχουν να κάνουν
µε προσωπική επίθεση, έχουν να κάνουν µε µια συγκεκριµένη πολιτική. Εµείς δεν πρόκειται να ρίξουµε νερό σε ένα µύλο ο οποίος
καταβαραθρώνει τον ελληνικό λαό και τον εξαθλιώνει. Αυτά γίνονται µόνο µε κυβερνήσεις που είναι αίτηµα της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής ετυµηγορίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τον Πρόεδρο να τον
ακούµε και ας κρατήσουµε αυτά που νοµίζουµε ότι είναι πιο
κοντά στις θέσεις µας. Όµως, ας τον ακούµε. Κουβαλάει µια εµπειρία. Έχει ζήσει γεγονότα και γεγονότα, ας τον ακούµε και ας
κρατάµε αυτά που εµείς πιστεύουµε ότι είναι πιο κοντά στην ιδεολογίας µας και στις θέσεις µας. Άρα, δεν είναι προσωπική αυτή
η θέση, γι’ αυτό θα προχωρήσουµε παρακάτω.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαραλαµπόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Εάν ήταν µία συνηθισµένη κοινοβουλευτική ηµέρα, που δεν
είναι, εγώ θα χαιρόµουν διότι είναι µια ηµέρα κοινοβουλευτική.
Παρ’ όλα αυτά, τον Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη, όταν µιλάει, εγώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον ακούω µε προσοχή, γιατί τον θυµάµαι από το ’74 ως συνιδρυτικό µέλος του ΠΑΣΟΚ στο «King’s Palace» µε τον Ανδρέα
Παπανδρέου και τον πατέρα µου και όλους τους άλλους, που
τότε σηµατοδοτούσαν ένα µέλλον ωραίο γι’ αυτήν τη χώρα και
καµµιά φορά δυστυχώς σήµερα στεναχωριόµαστε από όλα αυτά
που βλέπουµε.
Θα έλεγα, λοιπόν, το εξής: Εάν ήταν µια συνηθισµένη ηµέρα
θα χαιρόµουν µε αυτό που είπε ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος ότι δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 4. Εγώ αυτό το
θεωρώ εποικοδοµητικό, γιατί έχω συνηθίσει δυο χρόνια τώρα
που είµαι Βουλευτής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα να καταψηφίζει
συρροή όλα τα νοµοσχέδια. Ιδιαίτερα αν αναφερθούµε στον
εφαρµοστικό νόµο όταν τον ψηφίσαµε το καλοκαίρι, µαζί µε το
µεσοπρόθεσµο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα καταψήφισε, δεν είπε
«ΠΑΡΩΝ», στο άρθρο 32 παράγραφος 3. Τι ήταν αυτό, κύριε
Πρόεδρε; Ήταν η άρση του τραπεζικού απορρήτου, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
Όταν τον Οκτώβριο του 2010 –θα αναφέρω κάτι που είναι ήδη
γνωστό- στο ΚΤΕ Οικονοµικών έθεσα αυτό το θέµα στον τότε
Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου, λέγοντας πως όταν ήµουν στην
Ισπανία τέσσερα χρόνια, υπήρχε το «πόθεν έσχες» για όλους
τους πολίτες. Όλοι δηλώνουν το λογαριασµό στην τράπεζά τους.
Ο Περιφερειάρχης τότε, ο Τσάβες της Ανδαλουσίας, είχε πει ότι
είχε 8.000 στο λογαριασµό, και την άλλη µέρα του έλεγαν ότι δεν
έχει 8.000 αλλά 12.000. Ζήτησε συγγνώµη λέγοντας ότι είχαν
µπει από τη θεία του τα 4.000. Όταν, λοιπόν, υπάρχει σε όλη την
Ευρώπη το «πόθεν έσχες», καιρός ήταν να γίνει και στην Ελλάδα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου –και λυπάµαι που το λέω- µου είπε ότι
δεν είµαστε έτοιµοι, διότι υπήρχε και πρόβληµα διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό και ότι το µελετάµε. Δεκτό, σεβαστό, αλλά
µετά τον Ιούλιο του 2011 έχουµε ακριβώς αυτό το πρώτο πάτηµα, για να πάµε σε µια φορολογική δικαιοσύνη επιτέλους και
αυτό το αναµέναµε να έρθει τώρα µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, όπου εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουν πεισθεί ότι θα δώσουµε επιτέλους µια απόδειξη πως βάζουµε ένα µηχανισµό
είσπραξης των φόρων από αυτούς που δεν πληρώνουν φόρο και
ξέρουµε ποιοι είναι. Δεν νοµίζω ότι το δηµοψήφισµα ήταν ο
λόγος. Ίσως ήταν η αφορµή. Το λέω στον κ. Μαρκόπουλο, ο
οποίος δεν είναι εδώ, διότι ο κ. Μαρκόπουλος το πρωί δήλωσε
σε ένα κανάλι ότι δεν θα βάλουµε θέµα φορολογικού νοµοσχεδίου και ότι αυτό θα γίνει µετά τις εκλογές. Δηλαδή πότε θα εισπράξουµε τους φόρους;
Αυτό το αναφέρει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί είπε ότι έχουµε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Συµφωνώ απόλυτα. Άλλοι
είναι για τους προνοµιούχους και άλλοι είναι εδώ για το λαό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτά τα δυο χρόνια ζήσαµε σε αυτήν την Αίθουσα πολλά παράδοξα. Αυτό που παρατήρησε ο αγαπητός συνάδελφος της Πλειοψηφίας σε σχέση µε
την πάγια στάση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος δεν ισχύει για τη
Νέα Δηµοκρατία. Ένα πρώτο παράδοξο είναι η Αντιπολίτευση να
υπερψηφίζει για νοµοσχέδια της Συµπολιτεύσεως. Ο Πρόεδρος
κ. Κακλαµάνης νοµίζω ότι έχει µακράν εµπειρία επί αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τώρα θα µπερδεύετε
και το Προεδρείο, να κοιτάει από εδώ και από εκεί, για να βλέπει
ποιοι είναι οι κυβερνητικοί Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για εµάς, κύριε Πρόεδρε, τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Ποτέ δεν είχαµε πιο καθαρή θέση
και προσανατολισµό απ’ ό,τι έχουµε σήµερα.
Το δεύτερο παράδοξο –και νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να το
θυµηθούµε ξανά- ήταν τότε µε την περίφηµη εθελουσία έξοδο
του Πρωθυπουργού από το αξίωµά του. Εκείνη την εποχή, αν θυµάστε, είχε συνδεθεί η ψήφιση του µεσοπροθέσµου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως προϋπόθεση για την καταβολή της
πέµπτης δόσης. Τότε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν κατακεραυνώσει στο ΚΤΕ Οικονοµίας το µεσοπρόθεσµο, που προηγουµέ-
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νως είχαν υπερψηφίσει στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής.
Τα παράδοξα είναι ατελείωτα. Το τελευταίο και πρόσφατο
ήταν η ψήφος εµπιστοσύνης που δώσατε στην Κυβέρνηση, προκειµένου να αποχωρήσει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω όµως να
σταθώ στην ουσία, η οποία είναι ότι επί των ηµερών σας, κύριοι
συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα µετετράπη σε πειραµατόζωο
της Ευρώπης. Σε ένα ινδικό χοιρίδιο, όπως είπε ξένος τραπεζίτης. Δοκιµάστηκαν επάνω της οι αντοχές της Ευρωζώνης αλλά
και οι διάφορες συνταγές χρεοκοπίας, εθελοντική ή µη, ελεγχόµενη ή µη ελεγχόµενη κ.ο.κ.. Αυτή είναι η µόνη αλήθεια.
Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, να µακρηγορήσω. Θέλω όµως να
πω, κάτι και για την Αριστερά. Έχει η Αριστερά, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποια συγκροτηµένη, συνολική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας; Μπορεί η ανατροπή του αστικού συστήµατος να
είναι ένας στόχος, αλλά δεν είναι πρόταση διακυβέρνησης της
χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να αποκτήσουµε σήµερα
όλοι και να περάσουµε σαν µήνυµα προς τους πολίτες είναι η εµπιστοσύνη. Αυτό λείπει από τη χώρα µας. Η εµπιστοσύνη. Και ενθυµούµαι. ας µε διορθώσει ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, νοµίζω ότι ήταν ο Καφαντάρης, το 1923, που ως Υπουργός Οικονοµικών είπε ότι ο µόνος τρόπος για να βγει η χώρα εκείνη την
εποχή, από το -παρεµφερές µε το σηµερινό- αδιέξοδο, ήταν η
πίστη της, στις αστείρευτες δυνάµεις αυτού του τόπου.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, αυτήν την πίστη την έχουµε. Καλώ
και εσάς, όλες τις πτέρυγες της Βουλής, να πράξετε το ίδιο: να
πιστέψετε στις δυνάµεις του Έλληνα, µε αυτές θα βγάλουµε τη
χώρα από τα σηµερινά της αδιέξοδα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει
µε τη στήριξη της µεταβατικής Κυβέρνησης, ωστόσο ξέρω, ότι
εµείς µπορούµε να το κάνουµε. Πολύ σύντοµα µετά τις επόµενες
εκλογές, θα το αντιληφθούµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τώρα προκαλέσατε σίγουρα τον εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είπε τίποτα κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είπε πώς θα καθορίσουν τη στάση τους και τι θα κάνουν, αλλά αυτά θα µας τα πει ο
ίδιος.
Ορίστε, κύριε Νάνο, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Όταν δεν µπορούν να απαντήσουν τα
αστικά κόµµατα µε επιχειρήµατα επί των προτάσεων, παρατηρούν τις θέσεις του κόµµατος. Αυτό έγινε και σήµερα εδώ πέρα.
Εµείς, και το µεσοπρόθεσµο καταψηφίσαµε επί του συνόλου του
και τη φορολόγηση, γιατί όταν υπάρχουν offshore εταιρείες, µπορείτε να τις φορολογήσετε; Δεν µπορείτε, αλλά δεν παύει η γενικότερη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου που ήταν αντιλαϊκό.
Και εµείς επίσης, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ακόµα
από το 18ο συνέδριο έχουµε κάνει το πρόγραµµα του κόµµατος
για το πώς θα κυβερνήσουµε τον τόπο. Πρέπει, λοιπόν, αν θέλετε, κάποια στιγµή να σας δώσουµε το έντυπο για να το µάθετε
και να ενηµερωθείτε, Μέσα από την κοινωνικοποίηση των µέσων
παραγωγής θα αλλάξει η κοινωνία, σε αυτή την οποία θέλουµε
πραγµατικά την εξουσία να την έχουν οι εργαζόµενοι και όχι το
µεγάλο κεφάλαιο που την έχει τώρα. Δεν µπορεί να συµβεί αυτό,
αν δεν υπάρξει η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
η µονοµερής διαγραφή του χρέους.
Αυτά είναι τα άµεσα µέτρα που προτείνουµε και έτσι θα δοθεί
η λύση. Αυτή συµφέρει τους εργαζόµενους και όχι αυτή την
οποία προτείνετε εσείς και µέσα από την Κυβέρνηση την οποία
κάνετε και θα συνεχίσετε το επόµενο διάστηµα, για να πάρετε τα
αντιλαϊκά µέτρα.
Και το φορολογικό, το οποίο θα έλθει, θα είναι σε βάρος του
λαού. Δώδεκα φορολογικά νοµοσχέδια έχετε φέρει και όλα είναι
σε βάρος του λαού και οι µόνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή τη
φορολόγηση είναι το µεγάλο κεφάλαιο και συνεχώς τα λεφτά
που παίρνετε από τους εργαζόµενους, από την αύξηση της φορολόγησης, πηγαίνουν για να πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια
των δανείων και να ενισχύετε τους τραπεζίτες. Αυτή είναι η πολιτική σας. Σε αυτή, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε και
µέσα από το µαζικό κίνηµα θα παλέψουµε, για να την αποτρέψουµε και να δώσουµε τον άλλο δρόµο ανάπτυξης, που έχει
ανάγκη ο λαός, την άλλη κοινωνία την οποία θέλουµε.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα συνεχίσω σε αυτό που λέγαµε τώρα. Θέλω, όµως, να
πω για την τροπολογία που έχουµε καταθέσει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία βεβαίως και είχαµε προαναγγείλει από την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου από τις 28
Σεπτέµβρη, για την απαγόρευση όπλων µαζικής καταστροφής,
όπλων απεµπλουτισµένου ουρανίου, βοµβών διασποράς, ναρκών
κατά προσώπων και χηµικών αερίων.
Η διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής αποτελεί σήµερα µία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια. Η χρήση των όπλων µαζικής καταστροφής έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε ό,τι πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η Ελλάδα έχει επισήµως
διατυπώσει την υποστήριξή της στη µη διασπορά και έχει συµβάλει στη διατύπωση της επίσηµης κοινής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία µάλιστα διαµορφώθηκε επί ελληνικής
προεδρίας.
Επίσης, διακηρύσσει ως επίσηµη θέση της εξωτερικής της πολιτικής τη δηµιουργία αποπυρηνικοποιηµένης ζώνης στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Εάν θέλει να
είναι συνεπής η χώρα µας µε αυτές τις θέσεις, οφείλει να επιβάλει την πλήρη απαγόρευση της παρουσίας στην ελληνική επικράτεια, µε οποιονδήποτε τρόπο, των όπλων µαζικής καταστροφής.
Επείγει επίσης η απόλυτη απαγόρευση των αρχών κατά προσωπικού, καθώς και των βοµβών διασποράς, ως ιδιαίτερα απάνθρωπων όπλων, που προκαλούν τραυµατισµούς και θανάτους
και µεταξύ των αµάχων πολιτών, όπως παραδείγµατος χάριν µεταναστών που επιχειρούν να διαβούν τα σύνορα, χωρίς νόµιµη
άδεια, αλλά και πιθανόν µεταξύ ελληνικών περιπόλων του στρατού ή της Συνοριοφυλακής. Μπορεί επίσης να είναι κτηνοτρόφοι
ή και κοπάδια ζώων.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολέµων στα τέλη του 20ου
και στις αρχές του 21ου αναδείχθηκε η επικινδυνότητα των
όπλων που περιέχουν απεµπλουτισµένο ουράνιο, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην υγεία του πληθυσµού είτε µετά τη χρήση
τους είτε όταν απλώς αποθηκεύονται. Ως εκ τούτου, πρέπει να
απαγορευτούν. Η απαγόρευση πρέπει να αφορά, τόσο τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, όσο και τις συµµαχικές.
Επίσης, η Ελλάδα, ενώ έχει κυρώσει τη Συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση χηµικών αερίων σε πολεµικές συγκρούσεις, συνεχίζει και µε αυξανόµενη ένταση και συχνότητα µάλιστα το
τελευταίο διάστηµα, να χρησιµοποιεί χηµικά αέρια εναντίον των
ίδιων των Ελλήνων πολιτών, παρά τις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις για επικείµενη απαγόρευσή τους. Η πρακτική αυτή είναι
πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη, κύριε Υπουργέ. Πώς είναι δυνατόν, χηµικά αέρια ή έστω συστατικά χηµικών αερίων, που η Ελλάδα έχει συµφωνήσει να µην χρησιµοποιήσει ούτε καν σε
περίπτωση πολέµου, η συγκεκριµένη Κυβέρνηση –και η αυριανή
φαντάζοµαι που πάτε να κάνετε, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- να τα χρησιµοποιεί εναντίον των ίδιων των Ελλήνων
πολιτών;
Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκατόν πενήντα χιλιάδες έρευνες στη
διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες αφορούν την επικινδυνότητα της
ουσίας CS που χρησιµοποιείται σαν προωθητικό γι’ αυτά τα συγκεκριµένα αέρια; Επανειληµµένα έχει επισηµανθεί από γιατρούς,
επιστήµονες στο «Συνήγορο του Πολίτη» ότι τα χηµικά αέρια καταστολής είναι επικίνδυνα για την υγεία των διαδηλωτών, τη δηµόσια υγεία, δεδοµένης της πυκνής αστικής δόµησης, ακόµη και
για την υγεία των ίδιων των αστυνοµικών. Αυτά τα χηµικά αέρια
είναι ύποπτα και για έναν ακόµα θάνατο, αυτόν τον συνδικαλιστή
του ΠΑΜΕ του Δηµήτρη Κοτσαρίδη. Χρειάζεται, λοιπόν, να νοµοθετήσει η ελληνική Βουλή και να αφαιρέσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε
τρόπο αυτές οι επικίνδυνες ουσίες.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει σήµερα να αποδεχθείτε αυτή την
τροπολογία, διότι θέτει το πλαίσιο, στο οποίο η ελληνική Κυβέρνηση επί Προεδρίας ΠΑΣΟΚ τα είχε θεσµοθετήσει. Γιατί τώρα
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δεν ακούµε τίποτα;
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Νοµίζω λοιπόν
ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή και να µπει και σε ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ξυνίδης και κλείνουµε τη διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σε σχέση µε την προτεινόµενη τροπολογία, νοµίζω ότι γίνεται σαφές από την αιτιολογική
έκθεση, η οποία αναφέρει ότι η οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή
της κοινής δράσης 97/817/ΚΕΠΠΑ της 28ης Νοεµβρίου 1997 που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε βάση το άρθρο 1.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε τις νάρκες κατά
προσωπικού- ούτε την κύρωση και την εφαρµογή από τα κράτηµέλη της Σύµβασης για τα πυροµαχικά διασποράς που υπογράφηκε στο Όσλο στις 3.12.2008 ούτε την εφαρµογή της Οδηγίας
91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε
τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων και ιδίως των διατυπώσεων για τη µεταφορά όπλων εντός της κοινότητας ούτε την
εφαρµογή της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρµόνιση της διατάξεων περί της εµπορίας
και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης και
ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη µεταφορά πυροµαχικών.
Νοµίζουµε ότι γίνεται σαφές ότι το γενικότερο πλαίσιο είναι αρκετά ξεκάθαρο για το ότι δεν δικαιολογούνται οι φόβοι που εκφράζονται, ώστε να δικαιολογείται η ανάγκη αυτής της
τροπολογίας και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται λόγος κατά τη
γνώµη µας να την υιοθετήσουµε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μα, τα χηµικά τα χρησιµοποιείτε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ήθελα να πω στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ ότι έχει γίνει ένας πολύ µεγάλος αγώνας σε αυτό
που εσείς ονοµάζετε «µεγάλα συµφέροντα» και δεν είναι πάντα
και το πιο εύκολο πράγµα να µπορέσεις να τεκµηριώσεις αυτά
που πρέπει να τεκµηριώσεις. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζοµαι
ότι θα σας ευχαριστήσει εάν σας πω ότι για πρώτη φορά -τουλάχιστον εξ’ όσων εγώ γνωρίζω- έχει τεκµηριωθεί και θεµελιωθεί
πόρισµα, που αφορά ενδοοµιλικές συναλλαγές πολυεθνικής
εταιρείας και το οποίο έχει διαβιβαστεί και στο Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να επιβάλει, εκτός από τα διοικητικά πρόστιµα, τα οποία προβλέπονται, και τα φορολογικά πρόστιµα, τα
οποία προβλέπει ο νόµος.
Τέλος, νοµίζω ότι το ζήτηµα δεν είναι το τι δίνουµε στο ινδικό
χοιρίδιο για να το σώσουµε από την ανίατη ασθένεια που έχει
προσβληθεί, αλλά ποιος ευθύνεται για την ασθένεια αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κάντε µια ανακωχή µια
µέρα τώρα και θα έχετε χρόνο από αύριο για τέτοια.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις»
(Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης
Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων
για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της
άµυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C
69 της 18.3.2010)»».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση
θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α’147) και προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για
την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της
Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)»»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 3
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 4
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 15
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Για τη διευκόλυνση των πρακτικογράφων, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα
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Δηµοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός υπερψηφίζουν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζουν.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις»
(Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης
Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων
για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της
άµυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C
69 της 18.3.2010)»» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αυτό γίνεται µετά από
είκοσι τέσσερις ώρες και το γνωρίζετε ότι είναι κατά του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Αµµανατίδου,
δεν κάνουµε τίποτα που να είναι κατά του Κανονισµού.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις»
(Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης
Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων
για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της
άµυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C
69 της 18.3.2010)») έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α’147) και
προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου
2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για
τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον
κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας
(ΕΕ C 69 της 18.3.2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2168/1993
Άρθρο 1
Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (Α’184) και
όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 (Α’67), προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως υλικό µε στρατιωτικό προορισµό ορίζεται ότι είναι:
α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3,4 και
5 του παρόντος άρθρου, τα παρελκόµενα των όπλων αυτών και
τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη τους, όταν αυτά χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για στρατιωτικές
εφαρµογές.
β. Τα µέσα µεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συµβα-

1310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρµογές, τα
παρελκόµενά τους και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη
αυτών.
γ. Τα προϊόντα, που περιλαµβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό
Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χαρακτηρίζονται
ως στρατιωτικός εξοπλισµός µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας (ΥΠΕΘΑ).
δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη,
ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως µέσω συγγραµµάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα) ή αΰλως
(όπως µέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεαντιγραφήµατος, µετάδοσης µέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων), τα οποία µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας χαρακτηρίζονται ως είδη µε στρατιωτικό προορισµό.»
Άρθρο 2
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων,
καθώς και για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που
εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων
αµυντικού υλικού, µε τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεσή
του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.»
2. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/ 1993
προστίθενται νέες παράγραφοι 4α και 4β, ως ακολούθως:
«4α. Υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για τις
ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, που είναι εγγεγραµµένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων
Αµυντικού Τοµέα και οι οποίες λειτουργούν µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειµένου να
υποστεί τις εργασίες µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής, τελειοποίησης ή µεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο
γ’ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συµβουλίου (ΕE L 302
της 19.10.1992), µε τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη
θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισµούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ’, δ’, ε’ και η’ του παραπάνω Κανονισµού, καθώς
και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιµές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16ζ του Κανονισµού (ΕΟΚ)
2913/1992, εισέρχεται στη χώρα µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός
από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α,
απαγορεύεται.»
3. Η περίπτωση α’της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993,
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 3944/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Όποιος εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’, η’, ι’ , ιβ’, ιγ ‘και
ιδ’ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
Άρθρο 3
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3169/2003 (Α’189), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία
κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυροµαχικών, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των
αστυνοµικών αρχών, επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται
µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας
του Πολίτη.
Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή µέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόµιµους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας µε
υποχρέωση επανεισαγωγής των όπλων και των µη αναλωθέντων
φυσιγγίων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του ν.
3065/2002 (Α’ 251), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές – επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρµογές, για τις
oποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων,
σκοπευτικών διοπτρών, ροπάλων µεταλλικών ή µη, καθώς και ροπάλων συνδεδεµένων µε αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκοµίσθηκαν ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν
παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε τη
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών, µε την προϋπόθεση
ότι τα εν λόγω είδη θα επιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και
τη χώρα αποστολής τους.
Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην εκδούσα τη σχετική άδεια επανεξαγωγής Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των
ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρµόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.»
3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως ακολούθως:
«2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής – επανεξαγωγής:
(1) µαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή
χρήση ως και τυφεκίων αλιείας,
(2) µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών που προορίζονται
για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση.
2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) µήνες
και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόµη µήνες.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία
κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό
οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»
5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 3α,
ως ακολούθως:
«Άρθρο 3α
Εξαγωγή – Επανεξαγωγή υλικού
µε στρατιωτικό προορισµό
1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία
κάθε είδους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται
µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας.
2. Η εξαγωγή δειγµάτων υλικού µε στρατιωτικό προορισµό,
που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
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Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις,
τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας.
3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του
παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για
δώδεκα (12) ακόµη µήνες.
4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής
µεγαλύτερης διάρκειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιηµένους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατασκευαστές αµυντικού υλικού
και για εξαγωγές υλικών µε στρατιωτικό προορισµό, εκτός από
τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του
άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαµβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α’, γ’ και δ’ του
ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και
µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόµη έτος. Μετά την
πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων
παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
των συναρµόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµβασης µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα.
5. Οι αρµόδιες αρχές, προκειµένου να εκδώσουν τις ανωτέρω
άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά µε στρατιωτικό προορισµό, λαµβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται µε τη διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων της χώρας και µε
δεσµεύσεις που απορρέουν είτε από την νοµοθεσία της Ε.Ε. και
τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών
είτε από τη συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς Οργανισµούς
και καθεστώτα που σχετίζονται µε την διακίνηση ελεγχόµενων
υλικών.
6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του
παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφερόµενων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα
και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.
7. Οι εξαγωγές – επανεξαγωγές υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας,
στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και έχουν σχέση
µε εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση
υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υλικού µέσω υπηρεσιών του ΝΑΤΟ, πραγµατοποιούνται µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν
λόγω άδειας εξαγωγής.
8. Οι άδειες που εκδίδονται µε βάση τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν µε
απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συµφέροντος.
9. Το πρώτο τρίµηνο µετά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους,
οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδιες
για την έκδοση των ανωτέρω αδειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες
µε τις εξαγωγές – επανεξαγωγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο έτος, µε βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί.
Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διοικητικό πρόστιµο έως
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και
7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 3.»
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Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 4 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 4α, ως
ακολούθως:
«Άρθρο 4α
Διαµεσολάβηση - Μεσιτεία
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται:
α. Έλληνες πολίτες ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν
τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης, σε οποιοδήποτε µέρος
του κόσµου.
β. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία
ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης µέσα στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, διαµεσολάβηση – µεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή
νοµικών προσώπων της παραγράφου 1, µε τις οποίες:
α. Διαπραγµατεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες
ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µεταφορά από µία τρίτη χώρα,
σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειµένων που αναφέρονται
στο άρθρο 1.
β. Αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της µεταφοράς τέτοιων αντικειµένων που βρίσκονται στη νοµή τους, από µία τρίτη
χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.
Οι αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες
θεωρούνται διαµεσολάβηση – µεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόµενα αντικείµενα διέρχονται ή όχι διαµέσου του εδάφους της Ε.Ε..
Επίσης, διαµεσολάβηση – µεσιτεία θεωρούνται και οι δραστηριότητες διαπραγµάτευσης, µεταφοράς, αγοράς, πώλησης ή
διακανονισµού, όταν τα παραπάνω αντικείµενα µεταφέρονται
από µία χώρα της Ε.Ε. προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα,
καθώς και από τρίτη χώρα προς χώρα της Ε.Ε..
3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται
ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και
Εθνικής Άµυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε
όσους είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διαµεσολαβητών – Μεσιτών της επόµενης παραγράφου.
4. Δηµιουργείται Μητρώο Διαµεσολαβητών – Μεσιτών, στο
οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαµεσολάβησης – µεσιτείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο
Διαµεσολαβητών – Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόµενου, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την τήρησή του Υπηρεσίας.
5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών – Μεσιτών:
α. Οι πτωχεύσαντες και µη αποκατασταθέντες.
β. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ της παρούσης.
γ. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για εµπορία ναρκωτικών,
λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και για παράβαση του νόµου περί επιταγών.
δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ.
και 15 του παρόντος.
ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των
κατά εξουσιοδότηση του νόµου αυτού διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Προκειµένου για ανώνυµες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύµατα
δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των
µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους.
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Για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις οµόρρυθµες και τις
ετερόρρυθµες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύµατα δεν πρέπει να
συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των οµορρύθµων
εταίρων τους.
6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαµεσολαβητών –
Μεσιτών πραγµατοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι
προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.
7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο
Διαµεσολαβητών – Μεσιτών όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις
προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.
8. Για τη χορήγηση αδειών διαµεσολάβησης – µεσιτείας, εκτός
από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαµεσολαβητών – Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών
αυτού.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των
αδειών διαµεσολάβησης – µεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαµεσολαβητών – Μεσιτών, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται ως εξής:
α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή διαπραγµατεύεται ή διακανονίζει ή µεσολαβεί τα της µεταφοράς ειδών
του παρόντος νόµου σε χώρες εναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προµήθειας – πώλησης όπλων ή άλλων ειδών
του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 3.
β. Όποιος διαπραγµατεύεται, διακανονίζει ή µεσολαβεί για τον
παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικών οµάδων ή οργανώσεων ή
σωµατείων ή ενώσεων προσώπων µε είδη του παρόντος νόµου,
τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο
α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 3.
Άρθρο 5
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων
αµυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυροµαχικά ή άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων ή άλλων κρατικών
υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση
των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/43/ΕΚ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2009
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΕ L 146 ΤΗΣ 10.6.2009, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/80/ΕΕ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(ΕΕ C 69 ΤΗΣ 18.3.2010)»
Άρθρο 6
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στη µεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία περι-

λαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος.
Άρθρο 7
Ορισµοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
α) «προϊόν συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας»: κάθε προϊόν
που αναγράφεται στον κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος,
β) «µεταφορά»: κάθε µεταβίβαση ή µετακίνηση προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας από έναν προµηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους,
γ) «προµηθευτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µία µεταφορά,
δ) «παραλήπτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για την παραλαβή µιας µεταφοράς,
ε) «άδεια µεταφοράς»: η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια εθνική αρχή σε προµηθευτές, µε σκοπό να µεταφέρουν
προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας σε παραλήπτη
άλλου κράτους - µέλους,
στ) «άδεια εξαγωγής»: η χορήγηση έγκρισης για την προµήθεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας,
ζ) «διαµετακόµιση»: η µεταφορά προϊόντος συνδεόµενου µε
τον τοµέα της άµυνας µέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών διαφορετικών από το κράτος - µέλος καταγωγής και από
το κράτος - µέλος παραλήπτη.
Άρθρο 8
Γενικές διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Η µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος. Η άδεια µπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατοµική και χορηγείται στους προµηθευτές που
είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τους
εκ του νόµου προβλεπόµενους όρους και προϋποθέσεις. Η χορήγησή της απαλλάσσει τον προµηθευτή από περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διαµετακόµιση µέσω αυτών ή για την είσοδο στο έδαφός
τους, όπου είναι εγκατεστηµένος ο παραλήπτης των σχετικών
προϊόντων, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που
ισχύουν σε κάθε κράτος - µέλος για την προστασία της δηµόσιας
ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης.
2. Η επίδειξη στις αρµόδιες ελληνικές αρχές άδειας µεταφοράς, η οποία έχει εκδοθεί ή χορηγηθεί από άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προµηθευτή εγκατεστηµένο στην
επικράτειά του, απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση
λήψης άδειας από τις ελληνικές αρχές για τη διαµετακόµιση ή
την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας
και της δηµόσιας τάξης, µεταξύ των οποίων και η ασφάλεια της
µεταφοράς.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των
εν λόγω αδειών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων λαµβάνονται ιδίως υπόψη:
α. Οι κίνδυνοι που ενέχει η µεταφορά για τη διαφύλαξη των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της
σταθερότητας, µε βάση τους οποίους µπορεί να απαιτείται έγγραφη διαβεβαίωση τελικής χρήσης.
β. Η φύση και η σηµασία των κατασκευαστικών µερών σε
σχέση µε τα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν και η τελική
χρήση των ολοκληρωµένων προϊόντων, για τα οποία προορίζονται.
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4. Οι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών µεταφοράς αρχές
µπορεί να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη
χρήση των αδειών αυτών για λόγους προστασίας των ζωτικών
συµφερόντων της χώρας, της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας
ασφάλειας, καθώς και λόγω µη συµµόρφωσης µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην άδεια µεταφοράς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση της προηγούµενης παραγράφου.
5. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε κοινή απόφασή τους µπορεί να εξαιρούν µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον
τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση λήψης άδειας µεταφοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν ο προµηθευτής ή ο παραλήπτης είναι κυβερνητικό
σώµα ή ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις,
β. όταν η προµήθεια γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
ΝΑΤΟ, το Διεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ή
άλλον διακυβερνητικό οργανισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
γ. όταν η µεταφορά είναι απαραίτητη για υλοποίηση προγράµµατος εξοπλιστικής συνεργασίας µεταξύ κρατών - µελών,
δ. όταν η µεταφορά σχετίζεται µε την παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής ή µε δωρεά σε έκτακτη
ανάγκη,
ε. όταν η µεταφορά είναι αναγκαία για λόγους επισκευής, συντήρησης, έκθεσης ή επίδειξης ή µετά από αυτές.
Άρθρο 9
Γενικές άδειες µεταφοράς
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Οι γενικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται απευθείας στους
προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του
Επιµελητηρίου της κατοικίας ή της έδρας τους, µε σκοπό τη µεταφορά προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων συνδεόµενων µε τον
τοµέα της άµυνας, τα οποία προσδιορίζονται στις άδειες αυτές,
προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος - µέλος. Οι γενικές άδειες µεταφοράς εκδίδονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γενικές άδειες µεταφοράς εκδίδονται τουλάχιστον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. ο παραλήπτης ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις κράτους- µέλους ή σε αναθέτουσα αρχή στον τοµέα της άµυνας που πραγµατοποιεί αγορές προς αποκλειστική χρήση από τις ένοπλες
δυνάµεις κράτους - µέλους,
β. ο παραλήπτης είναι επιχείρηση πιστοποιηµένη για το σκοπό
αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ, από τις αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους - µέλους, στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση,
γ. για λόγους επιδείξεων, αξιολογήσεων και εκθέσεων,
δ. για λόγους συντήρησης και επιδιόρθωσης, αν ο παραλήπτης είναι ο αρχικός προµηθευτής προϊόντων συνδεοµένων µε
τον τοµέα της άµυνας.
2. Γενική άδεια µεταφοράς µπορεί να εκδίδεται και για κάλυψη
των αναγκών συµµετοχής της Ελλάδας σε προγράµµατα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών - µελών, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη χρήση ενός ή
περισσοτέρων προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, για την πραγµατοποίηση µεταφορών προς άλλα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και είναι απαραίτητες για
την εκτέλεσή του.
Άρθρο 10
Συνολικές άδειες µεταφοράς
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Οι συνολικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται σε µεµονωµένους προµηθευτές, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι είναι εγ-
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κατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραµµένοι
στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιµελητηρίου της έδρας
τους, για τη µεταφορά συγκεκριµένων προϊόντων συνδεοµένων
µε τον τοµέα της άµυνας προς συγκεκριµένους παραλήπτες σε
ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη.
2. Η συνολική άδεια µεταφοράς εκδίδεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας,
στην οποία προσδιορίζονται τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, που καλύπτονται
από την άδεια αυτή, καθώς και οι εγκεκριµένοι παραλήπτες ή οι
κατηγορίες παραληπτών.
3. Οι συνολικές άδειες µεταφοράς ισχύουν για τρία έτη. Η
διάρκεια της ισχύος τους µπορεί να παραταθεί έως δύο επιπλέον
έτη.
Άρθρο 11
Ατοµικές άδειες µεταφοράς
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Οι ατοµικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται σε µεµονωµένους προµηθευτές, ύστερα από αίτησή τους, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραµµένοι στο
Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιµελητηρίου της έδρας τους.
2. Η ατοµική άδεια µεταφοράς εκδίδεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, και
αφορά µία µεταφορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριµένης ποσότητας προσδιορισµένων προϊόντων συνδεόµενων µε
τον τοµέα της άµυνας, που πρόκειται να µεταφερθούν µε µια ή
περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αφορά µία µόνο
µεταφορά,
β. όταν είναι απαραίτητο για την προστασία ζωτικών συµφερόντων ασφάλειας της χώρας ή για λόγους δηµόσιας τάξης,
γ. όταν είναι απαραίτητο για τη συµµόρφωση µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες
διατάξεις,
δ. όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι βάσει των οποίων οποιαδήποτε από τις αρµόδιες για τη χορήγηση των περιγραφόµενων
στα άρθρα 4 και 5 αδειών θεωρεί ότι ο προµηθευτής δεν θα µπορέσει να συµµορφωθεί µε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειµένου να του χορηγηθεί συνολική
άδεια.
3. Οι ατοµικές άδειες µεταφοράς ισχύουν για ένα έτος. Η διάρκεια της ισχύος τους µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα
επιπλέον έτος.
Άρθρο 12
Ενηµέρωση από τους προµηθευτές
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους παραλήπτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας µεταφοράς, καθώς και για τους περιορισµούς που διέπουν την τελική
χρήση ή την εξαγωγή προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της
άµυνας, κοινοποιώντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πιο
πάνω ενηµέρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, τουλάχιστον
δεκαπέντε ηµέρες πριν από τη διενέργεια της συγκεκριµένης
µεταφοράς.
2. Οι προµηθευτές ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους από την επικράτεια του οποίου επιθυµούν να µεταφέρουν προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας, είκοσι
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την άσκηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας, για την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν για
πρώτη φορά γενική άδεια µεταφοράς.
3. Οι προµηθευτές, ανεξαρτήτως του είδους της άδειας µεταφοράς, της οποίας κάνουν χρήση, υποχρεούνται στην τήρηση
αναλυτικών καταστάσεων µεταφορών, οι οποίες περιλαµβάνουν
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εµπορικά έγγραφα µε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Περιγραφή του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό που περιλαµβάνεται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.
β. Ποσότητα και αξία των υλικών µε στρατιωτικό προορισµό.
γ. Ηµεροµηνίες µεταφοράς.
δ. Επωνυµία και διεύθυνση προµηθευτή και παραλήπτη.
ε. Την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη, όταν τα στοιχεία
αυτά είναι γνωστά.
στ. Την απόδειξη ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τον εξαγωγικό προορισµό που επισυνάπτεται στην άδεια µεταφοράς,
έχουν διαβιβαστεί στον παραλήπτη αυτών των προϊόντων.
4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να τηρούν τις αναλυτικές καταστάσεις των µεταφορών, καθώς και τα αποδεικτικά της ενηµέρωσης των παραληπτών έγγραφα της περίπτωσης α’, για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε κάθε µεταφορά και να τα προσκοµίζουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους
- µέλους από την επικράτεια του οποίου ο προµηθευτής µεταφέρει το συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας προϊόν, εφόσον τους
ζητηθεί.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται
η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις:
α. της ενηµέρωσης των παραληπτών και των αρµόδιων αρχών
σχετικά µε τη χρήση της άδειας µεταφοράς,
β. της παροχής πληροφοριών από τους προµηθευτές προς τις
αρµόδιες αρχές, σχετικά µε την ασφαλή µεταφορά και χρήση
των προϊόντων και
γ. της τήρησης των αναλυτικών καταστάσεων µεταφορών,
καθώς και πρόσθετων στοιχείων σε αυτές.
Άρθρο 13
Πιστοποίηση
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση των εγκατεστηµένων στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας,
προκειµένου οι τελευταίοι να παραλαµβάνουν προϊόντα στο πλαίσιο αδειών µεταφοράς που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη µέλη.
2. Η πιστοποίηση βεβαιώνει την αξιοπιστία της παραλήπτριας
επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητά της να τηρεί εξαγωγικούς περιορισµούς προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα
της άµυνας, τα οποία έχει παραλάβει από άλλο κράτος - µέλος
στο πλαίσιο της άδειας µεταφοράς. Η αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης εκτιµάται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Αποδεδειγµένη πείρα σε αµυντικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό συµµόρφωσης της επιχείρησης µε
εξαγωγικούς περιορισµούς, τις αποφάσεις δικαστηρίων επί του
θέµατος, την κατοχή άδειας παραγωγής ή εµπορίας υλικών µε
στρατιωτικό προορισµό και την απασχόληση πεπειραµένου διευθυντικού προσωπικού.
β. Σχετική βιοµηχανική δραστηριότητα σε υλικά µε στρατιωτικό προορισµό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ικανότητα
ολοκλήρωσης συστηµάτων και υποσυστηµάτων.
γ. Διορισµός ανώτερου διευθυντικού στελέχους, το οποίο είναι
προσωπικά υπεύθυνο για το εσωτερικό πρόγραµµα συµµόρφωσης ή το σύστηµα διαχείρισης των µεταφορών και των εξαγωγών
που εφαρµόζει η επιχείρηση, καθώς και για το προσωπικό, στο
οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος των µεταφορών και των εξαγωγών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραµµένη από το
ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση γ’ , ότι η επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα, ώστε να τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων των ειδικών όρων που συνδέονται µε την τελική χρήση και εξαγωγή
οποιουδήποτε κατασκευαστικού µέρους ή προϊόντος έχει παραλάβει.
ε. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραµµένη από το
ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην περίπτωση

γ’, ότι θα παράσχει στις αρµόδιες αρχές, µε τη δέουσα επιµέλεια,
λεπτοµερείς πληροφορίες σε απάντηση ερωτηµάτων και ερευνών που θα υποβληθούν στην επιχείρηση σχετικά µε τους τελικούς χρήστες ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων που έχουν
εξαχθεί, µεταφερθεί ή παραληφθεί από την επιχείρηση στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς από άλλο κράτος - µέλος. Η δέσµευση
αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης
σε όλο το προσωπικό που απασχολείται µε τον έλεγχο των εξαγωγών/µεταφορών.
στ. Περιγραφή, προσυπογραµµένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο σηµείο γ’, του εσωτερικού
προγράµµατος συµµόρφωσης ή του συστήµατος διαχείρισης
των µεταφορών και των εξαγωγών που εφαρµόζει η επιχείρηση.
Αυτή η περιγραφή παρέχει λεπτοµέρειες για τους οργανωτικούς
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, που έχουν διατεθεί στη διαχείριση των µεταφορών και των εξαγωγών, για την αλυσίδα ευθύνης στην οργανωτική δοµή της επιχείρησης, για τις
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την ευαισθητοποίηση και
κατάρτιση του προσωπικού, για τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις
ασφαλείας, για την τήρηση αρχείων και την ιχνηλασιµότητα των
µεταφορών και των εξαγωγών.
3. Τα πιστοποιητικά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. την αρµόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό,
β. την επωνυµία και τη διεύθυνση του παραλήπτη,
γ. δήλωση συµµόρφωσης του παραλήπτη,
δ. την ηµεροµηνία έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.
4. Τα πιστοποιητικά µπορεί να περιέχουν επιπλέον όρους σχετικά µε τα εξής:
α. την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια που προβλέπει η παράγραφος 2,
β. την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.
5. Η πιστοποιηµένη επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνει στην
αρµόδια αρχή:
α. κάθε σηµαντική µεταβολή στη βιοµηχανική της δραστηριότητα, που αφορά τα υλικά µε στρατιωτικό προορισµό,
β. κάθε µεταβολή στη διεύθυνση όπου η αρµόδια αρχή έχει
πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τα παραληφθέντα προϊόντα
που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας.
6. Οι αρµόδιες για την πιστοποίηση αρχές παρακολουθούν
τουλάχιστον ανά τρία έτη τη συµµόρφωση του παραλήπτη µε τα
κριτήρια της παραγράφου 2 και την εφαρµογή των όρων, οι
οποίοι τίθενται µε τα πιστοποιητικά, τα οποία αναφέρονται στις
παράγραφους 3 και 4.
7. Οι αρµόδιες για την έκδοση των σχετικών αδειών µεταφοράς αρχές, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από τα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Εάν η αρµόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού
δεν συµµορφώνεται πλέον µε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 ή µε τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 και ότι η µη συµµόρφωση είναι ελάσσονος σηµασίας, λαµβάνει απόφαση εντός µηνός από το χρόνο που έλαβε
γνώση, µε την οποία επιβάλλει στον παραλήπτη να λάβει διορθωτικά µέτρα εντός ορισµένης προθεσµίας. Την απόφαση αυτή
κοινοποιεί άµεσα στον πιστοποιηµένο παραλήπτη. Κατά τη λήξη
της τασσόµενης προθεσµίας, η αρχή αυτή ελέγχει την τήρηση
από τον παραλήπτη των διορθωτικών µέτρων και κοινοποιεί στον
παραλήπτη τα πορίσµατα του ως άνω ελέγχου εντός τριών
µηνών από τη διενέργειά του.
9. Η αρµόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. ο παραλήπτης δεν έλαβε εµπροθέσµως όλα τα διορθωτικά
µέτρα που του επιβλήθηκαν µε την ανωτέρω διαδικασία,
β. ο παραλήπτης δεν συµµορφώνεται µε ένα ή περισσότερα
από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή µε
τους όρους που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η αρµόδια
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αρχή κρίνει ότι η µη συµµόρφωση είναι µείζονος σηµασίας.
Η απόφαση για την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού κοινοποιείται άµεσα στον πιστοποιηµένο παραλήπτη, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη -µέλη.
10. Με την απόφαση για αναστολή του πιστοποιητικού, η εκδούσα αυτό αρχή θέτει νέα προθεσµία εντός της οποίας ο παραλήπτης οφείλει να συµµορφωθεί µε τα υποδειχθέντα
διορθωτικά µέτρα. Μετά τη λήξη της προθεσµίας, η εν λόγω
αρχή ελέγχει την εφαρµογή από τον παραλήπτη των διορθωτικών µέτρων µε τους παρακάτω τρόπους:
α. µε επιτόπια επίσκεψη,
β. µε σύσκεψη µε το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ ή µε ανώτερο υπάλληλο που ορίζει το εν λόγω ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και/ή
γ. µε αξιολόγηση των τεκµηριωµένων εγγράφων που παρέχονται από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος.
11. Μέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η εκδούσα αρχή εκδίδει απόφαση µε την οποία:
α. αίρει την αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού ή
β. διατηρεί την αναστολή και θέτει νέα προθεσµία συµµόρφωσης του παραλήπτη ή
γ. ανακαλεί το πιστοποιητικό.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται
οι αρµόδιες αρχές για την πιστοποίηση των εγκαταστηµένων
στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της πιστοποίησης, τα απαιτούµενα προς τούτο δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 14
Εξαγωγικοί περιορισµοί
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
Οι παραλήπτες στη χώρα µας προϊόντων συνδεόµενων µε τον
τοµέα της άµυνας, τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υποβάλλουν αίτηση για
άδεια εξαγωγής των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3α του ν. 2168/1993, δηλώνουν στην αρµόδια
για την έκδοση της άδειας αρχή ότι έχουν τηρήσει τους όρους
των εξαγωγικών περιορισµών, συµπεριλαµβανοµένης και της έγγραφης συγκατάθεσης από το αρχικό κράτος - µέλος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα, που έχουν παραλάβει
βάσει άδειας µεταφοράς άλλου κράτους - µέλους, συνοδεύονται
από τέτοιους εξαγωγικούς περιορισµούς.
Άρθρο 15
Τελωνειακές διαδικασίες
(Άρθρο 11 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Κατά την εξαγωγή προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα
της άµυνας, ο εξαγωγέας προσκοµίζει στο τελωνείο την απαραίτητη άδεια εξαγωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3α
του ν. 2168/1993, όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο 5
του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του
Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992), οι αρµόδιες
για τη χορήγηση των αναφερόµενων στον παρόντα νόµο αδειών
εξαγωγής, µπορεί να αναστείλουν τη διαδικασία εξαγωγής από
την Ελληνική Επικράτεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα
της άµυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος,
στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς και έχουν ενσωµατωθεί σε άλλο
προϊόν µε στρατιωτικό προορισµό ή εν ανάγκη να εµποδίσουν,
µε άλλα µέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα
µέσω της Ελληνικής Επικράτειας, όταν θεωρούν ότι:
α. κατά τη χορήγηση της αδείας εξαγωγής δεν λήφθηκαν
υπόψη σχετικές πληροφορίες,
β. οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής.
Το χρονικό διάστηµα αναστολής της άδειας ή της παρεµπόδισης της εξαγωγής προκειµένου να επανεκτιµηθούν όλα τα απα-
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ραίτητα στοιχεία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα εργάσιµες ηµέρες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας είναι δυνατόν να καθορίζεται ότι οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις
εξαγωγής διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία.
Άρθρο 16
Ανταλλαγή πληροφοριών
(Άρθρο 12 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
Οι αρµόδιες για την εφαρµογή του παρόντος νόµου αρχές
λαµβάνουν σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα
κατάλληλα µέτρα για την καθιέρωση άµεσης συνεργασίας και
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρµόδιων αρχών.
Άρθρο 17
Κατάλογος προϊόντων συνδεοµένων
µε τον τοµέα της άµυνας
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Ο κατάλογος των συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας
προϊόντων περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.
2. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο, ώστε να αντιστοιχεί
στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 18
Μέτρα διασφάλισης
(Άρθρο 15 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
1. Αν οι αρµόδιες για τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές
θεωρήσουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος µη τήρησης τυχόν
όρου συνδεόµενου σε γενική άδεια µεταφοράς ή ότι θα µπορούσαν να θιγούν η δηµόσια τάξη, η δηµόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά
συµφέροντα ασφάλειας της χώρας, τότε ενηµερώνεται το άλλο
κράτος - µέλος και ζητείται αξιολόγηση της κατάστασης.
2. Αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι αµφιβολίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, τότε οι αρµόδιες για
τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές µπορεί να αναστείλουν
προσωρινά την ισχύ της γενικής άδειας που εξέδωσαν για τους
εν λόγω παραλήπτες και ενηµερώνουν τα υπόλοιπα κράτη - µέλη
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους έκδοσης του µέτρου διασφάλισης. Οι αρµόδιες αρχές που εξέδωσαν το µέτρο
διασφάλισης µπορούν να αποφασίσουν την άρση του, εάν θεωρήσουν ότι δεν αιτιολογείται πλέον η διατήρησή του.
Άρθρο 19
Ποινικές κυρώσεις
(Άρθρο 16 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)
Όποιος δηλώνει ανακριβή στοιχεία ως προς το είδος, την ποσότητα, την αξία, τον προορισµό, την επωνυµία και τη διεύθυνση
του προµηθευτή και του παραλήπτη, την τελική χρήση και τον
τελικό χρήστη του προϊόντος, το χρόνο, τα µέσα και τις συνθήκες
µεταφοράς ή παραβιάζει τους όρους της πιστοποίησης ή της
άδειας µεταφοράς, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν.
2168/1993.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος
νόµου, αρχίζει από την 30ή Ιουνίου 2012».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): 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.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.56’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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