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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]ΣΤ’
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.26’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25-2-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά των εξής συνεδριάσεων: της Πέµπτης 9 Ιανουαρίου 2014 και της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2014)
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 27 Φεβρουαρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 602/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις
θέσεις στάθµευσης στο κέντρο της Αθήνας για δίκυκλα.
2. Η µε αριθµό 605/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κιλκίς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης-Ελένης Αγαθοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του
Υπουργείου Υγείας.
3. Η µε αριθµό 601/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων
προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων.
4. Η µε αριθµό 607/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ Αβραµίδη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε «τα δηµοσιεύµατα περί λειτουργίας κυκλώµατος
µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας».
5. Η µε αριθµό 609/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την αύξηση στις τιµές των διοδίων.
6. Η µε αριθµό 612/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους
εκπαιδευτικούς της χώρας.
7. Η µε αριθµό 600/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Δηµη-

τρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για
τη διατλαντική εµπορική και επενδυτική συνεργασία.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 603/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την πορεία των µεγάλων έργων της Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 606/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Κοδέλα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των εσπεριδοκαλλιεργητών.
3. Η µε αριθµό 611/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ
Κασσή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη ρύθµιση τελευταίας ευκαιρίας για τους
οφειλέτες ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.
4. Η µε αριθµό 608/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη νοµική και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου.
5. Η µε αριθµό 610/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και Εξωτερικών, σχετικά µε την πορεία της διερεύνησης της οικονοµικής διαχείρισης της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη».
6. Η µε αριθµό 613/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής του επιδόµατος τοκετού σε όλες τις γυναίκες, εργαζόµενες στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες.
7. Η µε αριθµό 604/24-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κοζάνης των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των κατόχων οµολόγων ελληνικού δηµοσίου (ΟΕΑ).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
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του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Δεκεµβρίου
2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της
Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/
1994 (Α’41)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 23-2-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ µε επιστολή της µας
γνωστοποιεί ότι κατά τη σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου
που προανέφερα, ειδικός αγορητής θα είναι ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων µας γνωστοποιείται ότι ειδικός αγορητής στο ίδιο νοµοσχέδιο θα είναι η κ. Μαρία Χρυσοβελώνη και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή ορίζεται ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος
Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Αχαΐας κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
Επίσης, µε επιστολή τους οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές ορίζουν ότι ειδικός αγορητής στο σηµερινό νοµοσχέδιο
θα είναι ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. Ιωάννης Κουράκος.
Τέλος, µε επιστολή του το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µας
γνωρίζει ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου που προανέφερα ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο θα µας
απασχολήσει σήµερα έχει να κάνει µε την ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συµβουλίου της 20ης
Δεκεµβρίου του 2012 και αφορά την τροποποίηση της οδηγίας
93/109 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς επίσης και την τροποποίηση του ν. 2196/1994.
Το νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σε
Ευρωπαίους πολίτες στις ευρωεκλογές και, συγκεκριµένα, απλοποιεί διαδικασίες και µειώνει τη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει
κάθε υποψήφιος, ο οποίος θέλει να εκλεγεί σε χώρα κράτοςµέλος της οποίας είναι κάτοικος. Πολλές φορές, µάλιστα, λόγω
καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων που έπρεπε
να είχε, για να µπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε κράτος-µέλος
του οποίου είναι κάτοικος, υπήρχαν περιπτώσεις που έχανε και
το δικαίωµα της δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας.
Και στην επιτροπή, νοµίζω ότι σχεδόν όλοι συµφωνήσαµε στα
θέµατα που αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών και στη δυνατότητα οι Ευρωπαίοι πολίτες ανεξάρτητα καταγωγής και
τόπου κατοικίας, να έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εκλογές που έρχονται άµεσα και
χωρίς καθυστερήσεις.
Οτιδήποτε, λοιπόν, βελτιώνει, οτιδήποτε απλοποιεί και οτιδήποτε δίνει τη δυνατότητα άµεσα και αποτελεσµατικά στον κάθε
πολίτη να θέτει υποψηφιότητα, είναι θετικό. Θετική είναι και αυτή
η ρύθµιση-οδηγία που ενσωµατώνουµε στο Εθνικό µας Δίκαιο.
Θέλω να πω ότι η δυνατότητα που πλέον έχουµε σήµερα µεταξύ µας τα κράτη-µέλη στο εσωτερικό τους να µπορούν, αξιοποιώντας όλα τα µέσα που και οι τεχνολογίες µας επιτρέπουν,
να λειτουργούµε γρήγορα και αποτελεσµατικά, µειώνοντας διαδικασίες και τη γραφειοκρατία, και διασυνδεόµενοι να δίνουµε
λύσεις και απαντήσεις σε τέτοια ζητήµατα, σίγουρα διευκολύνουν την όλη διέξοδο. Επαναλαµβάνω ότι ως προς αυτό στην επιτροπή, αναδείχτηκε η αποδοχή σχεδόν από όλα τα µέλη, της
ρύθµισης αυτής και της ενσωµάτωσης της οδηγίας 2013/1/ΕΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχοµαι τώρα στο θέµα της τροπολογίας που αφορά στην
απόφαση 460/2013 της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχει να κάνει µε την αντισυνταγµατικότητα σε ό,τι
αφορά στο δικαίωµα συµµετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές
πρώτου βαθµού των οµογενών αλλά και των νοµίµως διαµενόντων µεταναστών στην πατρίδα µας.
Εδώ, δεν τίθεται θέµα αν κανείς θέλει ή δεν θέλει τη συµµετοχή οµογενών ή µεταναστών στις εκλογές της αυτοδιοίκησης.
Ως προς αυτό, έχουµε µπροστά µας σε εξέλιξη και το µεταναστευτικό, αλλά και το θέµα της ιθαγένειας που είναι κυρίαρχο
στη σκέψη, αλλά και στην κρίση για την απόφαση της ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε αντισυνταγµατικά τα άρθρα 14 και 21 του ν. 3838/2010, καθώς και την παράγραφο 7β’ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 που αφορά –πέρα
από τους οµογενείς και τους νοµίµως διαµένοντες µετανάστεςκαι τη συµµετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές των πολιτών των
χωρών ΕΖΕΣ, όπως είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία
αλλά και η Ελβετία.
Επαναλαµβάνω ότι είναι υποχρέωσή µας να συµµορφωθούµε
και να αποδεχθούµε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου,
στη συγκεκριµένη περίπτωση της ολοµέλειας του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε,
επειδή έχουµε σε λίγο καιρό τις αυτοδιοικητικές εκλογές και
επειδή τίθεται ευθέως ζήτηµα ότι αν δεν το κάνουµε σήµερα και
δεν αποδεχθούµε την απόφαση, θα τεθεί ζήτηµα εγκυρότητας
των αποτελεσµάτων, αλλά και των ίδιων των αυτοδιοικητικών
εκλογών του Μαΐου.
Όπως είπα, δεν τίθεται θέµα το πόσο ισχυρή είναι η πλειοψηφία ή η µειοψηφία επί της κάθε απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου. Είναι σεβαστά και τα δυο. Όµως, η απόφαση βγαίνει
πάντα από την πλειοψηφία και δεν την κρίνουµε, ανεξάρτητα αν
συµφωνούµε ή αν διαφωνούµε, είµαστε όµως υποχρεωµένοι, για
λόγους αντισυνταγµατικότητας, να την αποδεχθούµε.
Σε ό,τι αφορά την ουσία για τη συµµετοχή των οµογενών αλλά
και των νοµίµως διαµενόντων µεταναστών, είναι ένα θέµα το
οποίο –όπως είπα και πριν- αυτήν τη στιγµή έχει ανοίξει και στις
επιτροπές και κατ’ επέκταση αφορά το µεταναστευτικό και την
ιθαγένεια.
Είναι θέµατα τα οποία θα συζητήσουµε από κοινού, προκειµένου να καταλήξουµε σε εκείνες τις προτάσεις και τις αποφάσεις
που δεν θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας
στο µέλλον.
Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω σήµερα
σχετικά µε το νοµοσχέδιο αλλά και για την τροπολογία που
αφορά την αποδοχή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας που τίθεται ενώπιον του Κοινοβουλίου µας σήµερα. Φυσικά
εισηγούµαι την υπερψήφιση και των δύο για τους λόγους που
ανέφερα ξεχωριστά για το καθένα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
έχει κάποιο πρόβληµα και θα καθυστερήσει λίγο, θα παρακαλέσω να προηγηθεί ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Τριαντάφυλλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο στο πρώτο του κοµµάτι, δηλαδή
το κύριο νοµοσχέδιο, περιλαµβάνει τα τέσσερα άρθρα. Νοµίζω
ότι έχει µια πλατιά αποδοχή, γιατί ακριβώς αφορά διαδικαστικές
λεπτοµέρειες που έχουν να κάνουν µε τη διευκόλυνση των εκλογέων και κυρίως αυτών οι οποίοι επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα στις ερχόµενες ευρωεκλογές αλλά και σε κάθε εκλογή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από εδώ και πέρα.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο διευκολύνει τον πολίτη
ο οποίος έρχεται από µία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να θέσει υποψηφιότητα στις
ευρωεκλογές. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, λοιπόν, του απλουστεύει ένα-δύο δικαιολογητικά, µεταφέροντας ουσιαστικά το
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βάρος απόδειξης στο κράτος-µέλος από το οποίο προέρχεται,
προκειµένου να προσκοµίσει το ίδιο αποδείξεις, σχετικά µε το αν
ο πολίτης αυτός έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και
εποµένως δεν µπορεί να είναι υποψήφιος.
Πρόκειται για ένα λογικό νοµοσχέδιο, στην κατεύθυνση η
οποία υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία ουσιαστικά έγκειται στο να µπορέσουµε να πάµε σε µια πιο εύκολη
και πιο ευρεία εκλογική διαδικασία, µε τη συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, χωρίς διαδικαστικά κωλύµατα και
χωρίς προσκόµµατα τα οποία ουσιαστικά δηµιουργούν λεπτοµέρειες, οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα στο να θέσει κάποιος
την υποψηφιότητά του.
Νοµίζω, όµως, ότι το σηµαντικό που θα µπορούσε κανείς να
συζητήσει εδώ και ιδιαίτερα στην παρούσα φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι αυτό το οποίο επιδιώκουν οι συνθήκες
στην ιστορική τους εξέλιξη, δηλαδή η εκλογή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως εκπροσώπηση από τους πολίτες µε έναν άµεσο
και καθολικό τρόπο και χωρίς ουσιαστικά την παρεµβολή των διαιρέσεων ή των ποσοστώσεων των κρατών-µελών, είναι µια µεγάλη συζήτηση που ενδεχοµένως να µην έχει γίνει ποτέ εντός
του Κοινοβουλίου. Ίσως, λοιπόν, εν όψει και του σηµερινού νοµοσχεδίου, θα ήταν χρήσιµο να συζητηθεί κάτι τέτοιο από τη
Βουλή των Ελλήνων.
Θα ήταν, δηλαδή, χρήσιµο να συζητηθεί το κατά πόσο η χώρα
µας, κατά πόσο δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων, κατά πόσο οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, είναι ουσιαστικά υπέρ µιας άµεσης, καθολικής και χωρίς ποσοστώσεις
εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό
είναι κάτι που θα ενίσχυε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δηµιουργούσε µεγαλύτερη δηµοκρατική λογοδοσία και µεγαλύτερη νοµιµοποίηση, ούτως ώστε να µπορεί να έχει περισσότερες
αρµοδιότητες και σε πολλά ζητήµατα στα οποία ουσιαστικά διαφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και να µπορεί να ορθώνει λόγο και να περνάει τελικά την άποψη
των πολιτών.
Αυτό είναι ένα ζητούµενο και γίνονται δειλά βήµατα, όπως
γνωρίζετε και από την ανάγνωση της έκθεσης της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής αλλά και µε την ενασχόλησή µας πολλών
από εµάς µ’ αυτά τα ζητήµατα. Για παράδειγµα, φεύγουµε από
τις φράσεις «εκπρόσωποι των λαών» και πάµε στους «εκπροσώπους των πολιτών». Όµως, δεν γίνεται το µεγάλο βήµα που έχει
να κάνει µε την εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εκτιµώ, λοιπόν –και αυτό είναι κάτι που λέω καθαρά- ότι αυτή
η συζήτηση θα έπρεπε να έχει εστιαστεί εκεί, δηλαδή σε µια ευρωπαϊκή κοινωνία και στην εκπροσώπησή της.
Και το δεύτερο είναι, ότι θα έπρεπε σήµερα να έχουµε τη δυνατότητα να συζητάµε -και αυτό εν όψει και των ευρωεκλογώνόχι µια εθνική ατζέντα και πώς αυτή θα µπει σε µια δηµοψηφισµατικού χαρακτήρα εκλογική διαδικασία εν όψει των ευρωεκλογών αλλά το πώς ουσιαστικά η ευρωπαϊκή ατζέντα µπορεί να
αφορά τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, πώς ουσιαστικά
η ευρωπαϊκή ατζέντα, δηλαδή τα µεγάλα διακυβεύµατα που έχει
να αντιµετωπίσει και στα οποία έχει να απαντήσει ο πολιτικός κόσµος της Ευρώπης, µπορούν να µπουν εν όψει των ευρωεκλογών
και πάνω σε αυτά, να αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης. Νοµίζω,
λοιπόν, ότι είναι µια σηµαντική ευκαιρία ιδιαιτέρως επί της αρχής
να µπουν αυτά τα ζητήµατα, να τοποθετηθούν οι παρατάξεις και
τα κόµµατα και να µπορέσουµε να έχουµε έτσι µια πρώτη συζήτηση εν όψει των ευρωεκλογών για τα µεγάλα ευρωπαϊκά θέµατα.
Έρχεται όµως και µια τροπολογία, κύριοι Βουλευτές, η οποία
-όπως γνωρίζετε- ακολουθεί την απόφαση µε αριθµό 460 του
2013. Είναι µια τροπολογία, η οποία αφορά τη συµβατότητα της
εκλογικής νοµοθεσίας των αυτοδιοικητικών εκλογών µε την απόφαση που προανέφερα, δηλαδή την 460/2013 της ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι µια τροπολογία, η οποία
ακριβώς ακουµπά µόνο τα ζητήµατα τα οποία έθεσε η συγκεκριµένη απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Θα ήθελα όµως εδώ να κάνω µια ιστορική αναδροµή. Η ιστορική αναδροµή, έχει να κάνει µε το πού ακριβώς βρισκόµαστε
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σήµερα και για ποιο λόγο ακριβώς ψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία ως ΠΑΣΟΚ επί της αρχής αλλά και το συγκεκριµένο άρθρο
που εισάγεται σήµερα.
Το 2001, στη συνταγµατική Αναθεώρηση προστέθηκε µια διάταξη στο άρθρο 102 του Συντάγµατος. Αυτή η διάταξη, ουσιαστικά, έλεγε ότι ο κοινός νοµοθέτης, η εκάστοτε κοινοβουλευτική
Πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων, θα µπορεί ουσιαστικά να
ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα καθορίζεται το εκλογικό σώµα
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προστέθηκε δηλαδή διάταξη
στο άρθρο 102 η οποία έλεγε «Όπως νόµος ορίζει».
Η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ µε δική της
πρωτοβουλία είχε περάσει αυτήν τη διάταξη στο Σύνταγµα, προκειµένου όχι µόνο να καθορίσει τη συµµετοχή των πολιτών των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των µεταναστών οι οποίοι νοµίµως διαµένουν και ουσιαστικά έχουν αποκτήσει δεσµούς µε την πατρίδα µας, έχοντας κοινωνικές ενασχολήσεις, επαγγελµατική ενασχόληση, κοινωνική δραστηριότητα,
να µπορέσουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, να συµµετέχουν στη
διαµόρφωση της τοπικής δηµοκρατίας, προκειµένου να συµµετέχουν µε τον καλύτερο και τον καθολικότερο τρόπο στην τοπική
κοινωνική πραγµατικότητα.
Αυτή η διάταξη, λοιπόν, εφαρµόστηκε µε το ν. 3938/2010. Ο
νόµος αυτός, ουσιαστικά, καθόριζε το πώς ακριβώς θα µπορούσε να συµµετέχει ο µετανάστης στην εκλογική διαδικασία
των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο νόµος αυτός, καθόριζε δηλαδή
ουσιαστικά τα κριτήρια, µε βάση τα οποία ένας άνθρωπος ο
οποίος δεν είναι πολίτης της Ελλάδας θα µπορούσε να συµµετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όχι µόνο να ψηφίσει αλλά να
είναι και υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος και να µπορεί ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο να συµµετέχει στη διαµόρφωση της
τοπικής πραγµατικότητας. Η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας ήρθε το 2013 και αυτό ουσιαστικά το έκρινε αντισυνταγµατικό.
Το ΠΑΣΟΚ όπως γνωρίζετε, είχε ψηφίσει τη συγκεκριµένη διάταξη. Είχε ψηφίσει ουσιαστικά ότι πρέπει οι µετανάστες -κατ’
εκτέλεση της εντολής του συνταγµατικού νοµοθέτη του 2001- να
µπορούν να συµµετέχουν στη συγκεκριµένη διαδικασία. Ήταν
πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει η τότε κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, είχε ψηφιστεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του
ΠΑΣΟΚ -ενδεχοµένως και µε µια ευρύτερη, αν θέλετε, υποστήριξη- και ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο, καθιέρωνε τη συµµετοχή των µεταναστών.
Έκτοτε, ακούσαµε ότι υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι συµµετείχαν, υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες οι οποίοι άλλαξαν το αποτέλεσµα και ούτω καθεξής, µία
ακατάσχετη παραφιλολογία, η οποία δυστυχώς δηµιούργησε ένα
νοσηρό κλίµα ως προς τη συµµετοχή ανθρώπων οι οποίοι είναι
γείτονες στα σπίτια του καθενός µας, ανθρώπους τους οποίους
γνωρίζουµε µε ονοµατεπώνυµο και βεβαίως συµπαρασύροντας
µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο οικονοµικούς µετανάστες αλλά και
ανθρώπους οι οποίοι στις τοπικές κοινωνίες ζουν και δηµιουργούν κι ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την Ευρώπη,
όπως είναι η Νορβηγία. Είµαι σίγουρος ότι συµβαίνει σε πολλές
περιοχές.
Σε πολλές περιοχές στην ελληνική επαρχία γνωρίζετε Νορβηγούς, οι οποίοι συµµετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ
γνωρίζω και περιπτώσεις που εκλέχθηκαν και δηµοτικοί σύµβουλοι. Ήταν αυτό κάτι αρνητικό για την Ελληνική Δηµοκρατία; Δηµιουργούσε προβλήµατα στην αυτοδιοίκηση; Προφανώς και δεν
δηµιουργούσε κανένα πρόβληµα στην αυτοδιοίκηση. Προφανώς
και δηµιουργούσε µια δυνατότητα ενσωµάτωσης, πολυπολιτισµικότητας, αξιοποίησης όλων των στοιχείων των τοπικών κοινωνιών.
Όµως, η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, έκρινε
ότι αυτό ήταν αντίθετο µε κάποια άρθρα του Συντάγµατος. Ούτε
τελολογικά δεν το αξιοποίησε ούτε ιστορικά –αν θέλετε- δεν ερµήνευσε τη συγκεκριµένη διάταξη που εισήγαγε το 2001 ο Έλληνας συνταγµατικός νοµοθέτης, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία
ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ, που τότε ψήφισε τη συγκεκριµένη διάταξη του 101, που όριζε ουσιαστικά ότι ο κοινός νοµοθέτης θα
µπορούσε να διαµορφώσει τις συνθήκες, προκειµένου να συµ-
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µετέχουν το σύνολο ή οι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει δεσµούς µε την πατρίδα µας στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έκρινε
αυτό αντισυνταγµατικό.
Συµφωνεί το ΠΑΣΟΚ µε την απόφαση 460/2013; Προφανώς
και διαφωνούµε. Το αποδείξαµε ιστορικά. Γι’ αυτό έκανα όλη
αυτήν την εκτενή και λεπτοµερή ιστορική αναδροµή. Όµως, σήµερα τίθεται ένα ζήτηµα. Και το ζήτηµα που τίθεται είναι ότι
υπάρχει αυτή η απόφαση. Παρά το ότι η µειοψηφία εξέφρασε
µία απόλυτα ορθή, κατά την άποψή µου –τη νοµική αλλά και την
πολιτική µου άποψη- απόφαση, δηλαδή έκρινε σωστά και τη διάταξη του Συντάγµατος αλλά και το νόµο και διαφώνησε µε την
πλειοψηφία της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας σε
σχέση µε την αντισυνταγµατικότητα της διάταξης, όµως σήµερα
είµαστε εδώ και έχουµε αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο.
Δεν έχουµε, λοιπόν, το δικαίωµα να πολιτικολογούµε χωρίς
ουσία ή να αερολογούµε στην πλάτη των τοπικών κοινωνιών και
της εκλογικής διαδικασίας που θα αναδείξει τις νέες τοπικές ηγεσίες, τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές, τις νέες τοπικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Δεν έχουµε το δικαίωµα,
γιατί ακριβώς εδώ µέσα αποφασίζετε, ρυθµίζετε, νοµοθετείτε ουσιαστικά σχετικά µε τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει
να είναι αδιάβλητες. Αδιάβλητες, σηµαίνει ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν µέσα διατάξεις τις οποίες οποιοσδήποτε µπορεί να
αξιοποιήσει ως αντισυνταγµατικές, προκειµένου να προσβάλει
καθ’ όλα νόµιµες εκλογές.
Γι’ αυτόν τον λόγο το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την τροπολογία και
δηλώνει κατηγορηµατικά ότι παραµένουµε πιστοί, ότι η ελληνική
κοινωνία έχει µόνο να κερδίσει και όχι να χάσει. Μόνο αναπτυξιακά, µόνο ανθρωπιστικά, µόνο µε εξωστρέφεια, µπορούµε να
λειτουργήσουµε όχι µόνο για να ξεπεράσουµε την κρίση αλλά
για να µπορέσουµε ουσιαστικά να δηµιουργήσουµε εκείνη την
κοινωνική κατάσταση που θα αξιοποιεί το σύνολο των µελών.
Γιατί τη χαρά της συµµετοχής στις εκλογές, τη χαρά της συµµετοχής στις τοπικές κοινωνίες, δεν µπορεί να τη στερούνται άνθρωποι που υπάρχουν στην Ελλάδα, που δηµιουργούν, που
εργάζονται, που ουσιαστικά αποτελούν µέρος της τοπικής µας
κοινωνίας και που ουσιαστικά έχουν κάθε δικαίωµα, όπως και
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι και στην Ελλάδα, να συµµετέχουν στην ανάδειξη των αυτοδιοικητικών τους αρχών.
Γι’ αυτόν το λόγο θεωρούµε ότι πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η Κυβέρνηση, όπως ανέλαβε πρωτοβουλία σε σχέση µε
το µεταναστευτικό. Συζητείται στην αρµόδια επιτροπή ένα νοµοσχέδιο µε τρόπο πολύ εξωστρεφή, µε τρόπο πραγµατικά ανοικτό, µε τρόπο ο οποίος πραγµατικά εντάσσει την Ελλάδα στο
2020. Ουσιαστικά είναι ένα καινοτόµο νοµοσχέδιο. Να έρθει και
ο νέος Κώδικας Ιθαγένειας και προφανώς, όταν ανοίξει η µεγάλη
συζήτηση που έχει ανάγκη η χώρα για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, εκεί όλες οι πτέρυγες που έχουµε τη δηµοκρατία στο
επίκεντρο των προγραµµάτων, των ιδεών και των διακηρύξεών
µας, να σταθούµε σωστά, να κοιτάξουµε το µέλλον και το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας, µέρος της οποίας αναµφίβολα είναι και
οι µετανάστες.
Πρόκειται για ανθρώπους που ξεκίνησαν απ’ αλλού, έφτιαξαν
τις οικογένειές τους, έφτιαξαν τα σπιτικά τους, έχουν τα παιδιά
τους στα δηµόσια ελληνικά σχολειά και που, προφανώς, έχουν
κάθε δικαίωµα να συµµετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
όχι στο σύνολό τους, αλλά µε έναν τρόπο αντικειµενικό, για καθέναν ξεχωριστό, µε έναν τρόπο, ο οποίος κατοχυρώνει στην
πράξη τους δεσµούς τους µε την ελληνική πολιτεία, µε το ελληνικό κράτος, µε την Ελλάδα.
Γιατί η ελληνική ταυτότητα είναι αυτό ακριβώς. Ήταν, είναι και
θα είναι και ευρωπαϊκή και πολυσυλλεκτική και πολυπολιτισµική,
µία ταυτότητα η οποία δεν έχει να φοβηθεί το ξένο αλλά αντιθέτως υπήρξε πάντοτε το αποτέλεσµα, το προϊόν ενός διαρκούς
δανείου και αλληλεπίδρασης µε τους γείτονες και τους άλλους
λαούς. Ήταν αυτό, που µας κατοχύρωσε ως έναν οικουµενικό
πολιτισµό, είναι αυτό, που θα µας οδηγήσει στην επόµενη πραγµατικά έξοδό µας από την κρίση, στην επόµενη, αν θέλετε, δεκαετία, προκειµένου να µπορέσουµε εµείς να δηµιουργήσουµε
ξανά, όπως δηµιούργησαν κάποιοι πριν από εµάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βρισκόµαστε
δυόµισι µήνες πριν από τις εκλογές και η Κυβέρνηση τώρα θυµήθηκε να φέρει αυτές τις τροποποιήσεις και τροπολογίες, σχετικά µε την ψήφο των µεταναστών.
Θέλω να πω, όσον αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας
που επιδιώκεται µε το σχέδιο νόµου για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου κατά τις Ευρωεκλογές από τους Ευρωπαίους πολίτες της χώρας µας, ότι δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Άλλο
όµως είναι αυτό το θέµα και άλλο η τροπολογία που εισάγετε
εσπευσµένα, δήθεν για να διασώσετε το κύρος των εκλογών.
Πληροφορούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης για το πώς θα διεξαχθούν οι προσεχείς
ευρωεκλογές και δεν το µαθαίνουµε από το Σώµα εδώ. Εµφανίζεται ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών καθηµερινά σε συνεντεύξεις είτε σε εφηµερίδες είτε σε τηλεοράσεις και µας λέει
πόσοι θα είναι οι σταυροί κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών.
Ανατρέπει όλη τη θεωρία που είχε αυτά τα χρόνια το κόµµα του
και οι συνεταίροι του, που οι ευρωεκλογές γίνονταν µε λίστα και
φέρνει µία τροπολογία, να υπάρχει σταυρός προτίµησης στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών.
Γιατί το κάνει αυτό η Κυβέρνηση και η Νέα Δηµοκρατία; Για να
περισώσει και το κόµµα της αλλά ιδιαίτερα το κόµµα του ΠΑΣΟΚ.
Διπλασιάζει µάλιστα και τους υποψηφίους. Γιατί ξέρατε πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ, ότι µε λίστα, ενδεχοµένως να µη βρίσκατε
τον δεύτερο ή τρίτο υποψήφιο για το κόµµα σας.
Αυτοί οι αιφνιδιασµοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απαράδεκτοι όταν υπάρχει Κοινοβούλιο, όταν λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Και για να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική
δηµοκρατία, έχουν δοθεί πολλοί αγώνες. Όποιος δεν σέβεται το
Κοινοβούλιο, όποιος δεν σέβεται την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, σηµαίνει ότι δεν σέβεται τον ελληνικό λαό.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα για την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών.
Από τη µία σπεύδετε να διευκολύνετε τους Ευρωπαίους πολίτες -πράγµα στο οποίο δεν διαφωνούµε, φυσικά- και από την
άλλη, µε µία εκπρόθεσµη τροπολογία της τελευταίας στιγµής,
αποκλείετε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς κριτήρια και
προϋποθέσεις, όλους ανεξαιρέτως τους οµογενείς, τους νοµίµως διαµένοντες µετανάστες και τους πολίτες των χωρών όπως
η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία, που κατοικούν
στη χώρα.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, το κάνετε µε το να κρύβεστε πίσω από
µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που στηρίχθηκε
σε συγκεκριµένα περιστατικά και η οποία σκοπό είχε, να αναδείξει την αναποτελεσµατικότητα που σας διακρίνει στο να διαχειριστείτε την παραµονή στη χώρα µεταναστών και όχι βέβαια να
αποκλείσει όλους τους µετανάστες –ακόµη και όσους πληρούν
τις προϋποθέσεις- από την πολιτική ζωή του τόπου στον οποίο
διαµένουν χρόνια. Την υιοθετείτε, λοιπόν, πλήρως καταργώντας
τη βασική αρχή της διάκρισης των εξουσιών που επιτρέπει στην
Κυβέρνηση και στο νοµοθετικό Σώµα, λαµβάνοντας βέβαια υπ’
όψιν και τη νοµολογία, να ασκούν διακριτές εξουσίες.
Αν πράγµατι θέλατε, όπως ισχυρίζεστε κύριε Υπουργέ, να
είστε νόµιµοι, να συµµορφωθείτε µε την απόφαση και να διασφαλίσετε το κύρος των εκλογών, οφείλατε να έχετε αντιµετωπίσει
σοβαρά, -όχι εν όψει των εκλογών- συνολικά κι όχι αποσπασµατικά το κρίσιµο αυτό ζήτηµα, τόσο µε τη θεσµοθέτηση διαδικασιών ελέγχων όσων βρίσκονται εγκατεστηµένοι στη χώρα όσο
και µε την οριστική διευθέτηση των συναφών ζητηµάτων για την
κτήση της ιθαγένειας. Πρόκειται για ζητήµατα τα οποία σπεύσατε να παγώσετε προτού καλά-καλά δηµοσιευθεί η απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Συµβαίνει κάτι παράδοξο, παράλογο και µε αντιδηµοκρατικό
τρόπο το οποίο χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση. Όποιος δεν σέβεται,
κύριε Πρόεδρε, τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας,
δεν έχει καµµία θέση µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Είµαστε υποχρεωµένοι να δεχόµαστε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επι-
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κρατείας. Η τροπολογία αυτή αποτελεί µία ακόµα έκφραση της
αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείτε ενάντια στην κοινωνική συνοχή, ασφάλεια του τόπου, που απαιτεί τη συµµετοχή όλων των
δηµοτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου και υπέρ των
εσωκοµµατικών συµφερόντων σας, κάτι που φυσικά µας βρίσκει
αντίθετους.
Κύριε Υπουργέ, στην πολιτική χρειάζεται ψυχραιµία. Το κόµµα
σας και ο συνεταίρος σας αυτήν την στιγµή είναι πανικόβλητοι,
διότι βλέπετε καθηµερινά την οργή και την αγανάκτηση του ελληνικού λαού. Βλέπετε καθηµερινά να εξαπλώνεται η φτώχεια
και η δυστυχία και τώρα τελευταία έχετε ανακαλύψει και ορισµένα άλλα «τερτίπια». Αφήνετε να εννοηθεί ότι τώρα το Πάσχα
θα δώσετε κάποιο δώρο σε ορισµένες κατηγορίες πολιτών. Πιστεύετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα τους εξαπατήσετε. Όµως δεν
τους εξαπατάτε, γιατί και ο τελευταίος µισθωτός και συνταξιούχος κατά τα τρία τελευταία χρόνια έχει χάσει το 30% έως 50%
των αποδοχών του και εσείς πιστεύετε ότι µε ενάµισι ή δύο κατοστάρικα που θα δώσετε θα τους αναγκάσετε να σας ξαναψηφίσουν. Δεν πρόκειται να σας ξαναψηφίσει κανένας, κύριε
Υπουργέ. Θα ψάχνετε µε το λυχνάρι και µε το φανάρι στις επόµενες εκλογές να βρείτε την ψήφο σας!
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα. Φέρατε και µία άλλη τροπολογία.
Δεν ξέρω αν την καταθέσατε, κύριε Υπουργέ. Αναφέροµαι στην
τροπολογία σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι άλλου
Υπουργείου, θα το δούµε αύριο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μάλιστα. Την έχετε καταθέσει
επίσηµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι από
άλλα Υπουργεία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μας αιφνιδιάζετε και δεν µπορούµε να σας παρακολουθήσουµε. Φέρνετε τροπολογίες την τελευταία στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επανέλθω αύριο µε περισσότερα στοιχεία, γιατί οφείλω να οµολογήσω ότι δεν µπορώ να
διανοηθώ πώς η Κυβέρνηση, δυόµισι µήνες πριν τις ευρωεκλογές, µηχανεύεται διάφορα τερτίπια για να αποπροσανατολίσει
από τη µία µεριά τον ελληνικό λαό και από την άλλη µεριά πιστεύει ότι µπορεί να τού κλέψει την ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής των
Ελλήνων, δεκαεννιά µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός
από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακόµα µία
φορά έχουµε ένα νοµοθετικό παράδοξο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υπουργός κ. Μιχελάκης µάς παρουσίασε ένα νοµοσχέδιο, που θα έπρεπε να είχε κατατεθεί ως τροπολογία και οι πολλές αρκετές απ’ αυτές άσχετες τροπολογίες του, θα µπορούσαν
να αποτελούν ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Με άλλα λόγια, έχουµε
µία ακόµα περίπτωση κακής νοµοθέτησης. Γνωρίζω πολύ καλά
ότι ο κύριος Υπουργός δεν είναι νοµικός και ασφαλώς όσα θα
πω δεν αποτελούν προσωπική κριτική σε βάρος του. Αποτελούν
όµως κριτική των επαναλαµβανόµενα κακών κυβερνητικών πρακτικών οι οποίες οδηγούν σε νοµοσχέδια όπως αυτό που συζητάµε σήµερα.
Δεν θα µείνω στο έτσι κι αλλιώς περιορισµένο περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου, καθώς αυτό προφανώς συνιστά απλώς την
αφορµή της παρούσας νοµοθετικής πρωτοβουλίας της συγκυβέρνησης. Πρόκειται για µία τυπικής σηµασίας εναρµόνιση του
ελληνικού µε το κοινοτικό δίκαιο µε την οποία προφανώς συµφωνούµε.

7779

Ας πάµε τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου που είναι οι τέσσερις τροπολογίες του. Εκεί βρίσκεται το πραγµατικό πεδίο αντιπαράθεσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε τον Υπουργό Εσωτερικών.
Αναφέροµαι πρώτα απ’ όλα στη διάταξη µε την οποία συµµορφώνεστε µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για
τη µη συµµετοχή αλλοδαπών στις δηµοτικές εκλογές. Με πάρα
πολύ µεγάλη καθυστέρηση η συγκυβέρνηση αποφάσισε να υιοθετήσει τη γνωστή απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου που έκρινε αντισυνταγµατική τη συµµετοχή των αλλοδαπών
στις δηµοτικές εκλογές. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες βεβαίως και θεωρούµε ότι η συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα είναι υποχρέωση
της κάθε κυβέρνησης και όχι ευκαιριακή επιλογή ανάλογα µε τα
πολιτικά της συµφέροντα.
Ταυτόχρονα, όµως, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκαθαρίσαµε ότι
η παραπάνω πρωτοβουλία δεν πρέπει να βάζει στο ίδιο καλάθι
τους αλλοδαπούς µε τους οµογενείς. Οι οµογενείς είναι κοµµάτι
του έθνους και εµείς εδώ οφείλουµε να εκφράζουµε το έθνος
στο σύνολό του, ακριβώς όπως επιτάσσει το Σύνταγµα. Προσωπικά θλίβοµαι όταν βλέπω νοµοθετήµατα που εξοµοιώνουν τους
οµογενείς µε τους αλλοδαπούς, τους όποιους ξένους βρέθηκαν
στην Ελλάδα κατά τύχη ή ακόµα και από ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έθνος δεν διαµορφώνεται
από συγκυριακές συνθήκες, δεν είναι ένα τυχαίο σύνολο άσχετων ανθρώπων. Το ελληνικό έθνος υπάρχει εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, όχι µόνο στο σηµερινό περιορισµένο ελλαδικό
χώρο, αλλά και στους πανάρχαιους τόπους που σήµερα βρίσκονται εκτός των ελληνικών συνόρων. Η έννοια, λοιπόν, του έθνους
δεν είναι αόριστη, δεν αποτελεί νοµικό κατασκεύασµα. Είναι οι
άνθρωποι, οι Πόντιοι, οι Κύπριοι, οι Μικρασιάτες, οι Βορειοηπειρώτες, οι Έλληνες της Ίµβρου και της Τενέδου, οι Κωνσταντινουπολίτες, οι Αιγυπτιώτες και τόσοι άλλοι. Είναι ακόµα η σύγχρονη ελληνική οµογένεια ανά τον κόσµο και πολλές άλλες κοινότητες διασκορπισµένες σε κάθε ήπειρο, τόσες που δεν έχω
καν το χρόνο να τις απαριθµήσω.
Αυτό είναι, λοιπόν, το ελληνικό έθνος και δεν πρέπει να το ξεχνούµε ποτέ όταν νοµοθετούµε. Δεν πρέπει να λησµονούµε τη
συνταγµατική µας υποχρέωση να εκπροσωπούµε όχι µόνο το
λαό αλλά και το έθνος µας εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα.
Η ευθύνη, εποµένως, είναι βαριά, αλλά δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να την αποποιηθούµε.
Γι’ αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταθέσαµε στη Βουλή ήδη
από το καλοκαίρι του 2012 πρόταση νόµου για την κατά προτεραιότητα πολιτογράφηση των οµογενών µας, έτσι ώστε να απολαµβάνουν πλήρη εκλογικά δικαιώµατα. Το ξεκαθαρίζουµε,
λοιπόν, σήµερα για ακόµα µια φορά.
Συµφωνούµε µε την κατάργηση του ν.3838/2010, γνωστού και
ως νόµου Ραγκούση. Διαχωρίζουµε, όµως, πλήρως τα πολιτικά
δικαιώµατα των οµογενών µας από µία ιστορία στην οποίαν
κακώς τους ενέπλεξαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δηµοκρατία προκειµένου να αποκοµίσουν µικροκοµµατικά οφέλη. Γι’
αυτόν το λόγο θα καταψηφίσουµε την τροπολογία του κυρίου
Υπουργού.
Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι σαφέστατη. Η συνεχιζόµενη πολιτική αποµόνωση των οµογενών από την ελληνική
κοινωνία εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, είναι µια πράξη όχι
µόνο παράλογη αλλά και απόλυτα αντεθνική. Γι’ αυτό και ζητούµε πλήρη εκλογικά δικαιώµατα για τους οµογενείς µας µέσω
της διευκόλυνσης της πολιτογράφησής τους. Όχι διαιώνιση της
εξαίρεσής τους από τις διάφορες εκλογικές διαδικασίες.
Ζητούµε, τέλος, να υπάρξει ξεχωριστό νοµοθετικό πλαίσιο από
αυτό των αλλοδαπών, που να ρυθµίζει ανεξάρτητα και ειδικά τα
θέµατα των οµογενών µας. Δεν είναι δυνατόν να τους τσουβαλιάζουµε µαζί µε τους παράνοµους µετανάστες ή µε τους νόµιµους, έστω, οικονοµικούς µετανάστες. Αυτό το συνολικό θεσµικό
πλαίσιο υπέρ των οµογενών µας οφείλει να το δηµιουργήσει κάποτε η ίδια η ελληνική πολιτεία χωρίς καµµία πολιτική πίεση.
Ανεξάρτητα από κόµµατα και ταπεινά συµφέροντα οφείλουµε
να κάνουµε ενωµένοι, όλοι µαζί, αυτό που είναι το σωστό. Το
οφείλουµε στο σύνολο των Ελλήνων, σε παλιννοστούντες και µη.
Το οφείλουµε στο µέλλον και στις νέες γενιές που πρέπει να νιώ-
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σουν κάποτε την έµπρακτη αγάπη της µητέρας πατρίδας. Και
αυτήν την έµπρακτη αγάπη πρέπει να τη δείχνει πρώτα και πάνω
από όλα στα παιδιά της.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο γενικές παρατηρήσεις πάνω
στις υπόλοιπες τρεις κατατεθείσες υπουργικές τροπολογίες.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, τίθεται το εξής ζήτηµα, το οποίο είναι ζήτηµα αρχής για εµάς, όπως έχουµε ξαναπεί µε αφορµή παρόµοιες πρωτοβουλίες και του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη.
Και αναφέροµαι στο πρόβληµα της απόλυτα αλλοπρόσαλλης νοµοθέτησης. Έχουµε µία τροπολογία του κ. Μητσοτάκη για τους
οδηγούς κρατικών αυτοκινήτων που θα µπορούσε να µπει σε ήδη
συζητούµενο νοµοσχέδιο του ιδίου του Υπουργείου του. Έχουµε
την τροπολογία για την ΕΑΒ που αναµφίβολα θα µπορούσε να
προστεθεί στο σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
το οποίο πρόκειται να τεθεί υπό ψήφιση και µε το οποίο έχει απόλυτη λογική συνάφεια. Το ίδιο µπορούµε να πούµε και για την
τροπολογία του Υπουργού Οικονοµικών του κ. Στουρνάρα, που
αφορά σε θέµατα της αρµοδιότητος του Υπουργείου Οικονοµικών. Πολύ απλά, δεν έχουν θέση σε ένα νοµοσχέδιο για τα εκλογικά δικαιώµατα.
Καταθέσατε, λοιπόν, τρεις τροπολογίες σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο. Δεν θα µπω στις λεπτοµέρειες του περιεχοµένου τους,
καθώς αυτές θα συζητηθούν αύριο Πέµπτη. Θα πω, όµως, πως
θα µπορούσατε άνετα να τις είχατε συµπεριλάβει σε νοµοσχέδια
των αρµόδιων Υπουργείων, αρκετά εκ των οποίων συµβαίνει να
έχουν σήµερα σε εξέλιξη δικές τους νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Για εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπως το έχουµε πει
και άλλες φορές, πρόκειται σαφέστατα περί µιας πρακτικής το
λιγότερο αλλοπρόσαλλης, που δείχνει κακή οργάνωση και που
δυστυχώς -θα πρέπει να το πω- φανερώνει και την απόλυτα µειωµένη ικανότητα της Βουλής να ελέγξει παρόµοιες παθογένειες
τις οποίες παρουσιάζει συχνά η Συγκυβέρνηση σε αυτήν την Αίθουσα.
Με αυτές τις σκέψεις κλείνω, δηλώνοντας την κατηγορηµατική
µας αντίθεση σε τέτοιες κακές νοµοθετικές πρακτικές και επιφυλάσσοµαι εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε σχέση µε το
περιεχόµενο των τροπολογιών για τις οποίες θα αναφερθώ αναλυτικά αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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, σαράντα δυο µαθήτριες και µαθητές και δυο εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Αυλώνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σάς εύχεται καλή προκοπή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με το σχέδιο νόµου ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία που αφορά στις λεπτοµέρειες
άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν χώρα καταγωγής διαφορετική από την
Ελλάδα αλλά κατοικούν µόνιµα στη χώρα, απλουστεύοντας τη
γραφειοκρατική διαδικασία που µέχρι σήµερα απαιτείται.
Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκετε µε την ενσωµάτωση της οδηγίας είναι η διευκόλυνση της υποβολής υποψηφιότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν στη χώρα µας
κατά τις ευρωεκλογές, εφόσον δεν θέτουν υποψηφιότητα σε
άλλη χώρα, µε την ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των χωρών καταγωγής και κατοικίας και τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόµος
για να εκτεθούν.
Εκεί, δηλαδή, που απαιτούν πλήθος πιστοποιητικών τα οποία
να αποδεικνύουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας,
αρκεί µια δήλωση µε τα στοιχεία τους, η οποία ελέγχεται στη συνέχεια ως προς το βάσιµό της από τα δυο κράτη.
Είµαστε υπέρ της παροχής των αναγκαίων διευκολύνσεων
στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ούτως ή άλλως
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οι διατάξεις αυτές λειτουργούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και
άρα διαθέτουν τον ελάχιστο απαιτούµενο από το διεθνές δίκαιο
όρο της αµοιβαιότητας.
Η θέση µας, όπως πολλές φορές έχει δηλωθεί και ακόµα περισσότερες διαστρεβλωθεί από τα πρόθυµα Μέσα Μαζικά Ενηµέρωσης, δεν είναι κατά της Ευρώπης και των λαών της, αλλά
αντίθετα κατά των θεσµών που προτάσσουν τα συµφέροντα των
γραφειοκρατών κατά των συµφερόντων των λαών τους.
Έχουµε τονίσει -και το αποδεικνύουµε µε κάθε δηµόσια τοποθέτησή µας- πως η θέση µας για την Ευρώπη είναι πανοµοιότυπη
µε τη θέση που υποστηρίζουµε για τη χώρα µας. Επιδιώκουµε
µια Ευρώπη των εθνών και όχι µια Ευρώπη των συµφερόντων και
της θεσµικής γραφειοκρατίας. Εποµένως θα ψηφίσουµε υπέρ
της ενσωµάτωσης της οδηγίας.
Όσον αφορά τώρα στην τροπολογία θα ήθελα να πω τα εξής:
Η τροπολογία είναι άδικη γιατί εξοµοιώνει τους οµογενείς µε
τους λαθροµετανάστες. Εµείς θα υπερψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία µε βαριά καρδιά. Κάποτε, όµως, θα πρέπει να γίνει ένας
διαχωρισµός.
Επίσης, θέλουµε να δηλώσουµε ως Χρυσή Αυγή ότι εν µέσω
καρνάβαλου άρχισε η καινούργια Χρυσαυγιάδα. Ο κύριος
Υπουργός των Εσωτερικών, εντεταλµένος να κάνει αυτό που
πρέπει να κάνει και µε σύµφωνη την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ -να λέγεται και αυτό- µιλούν σήµερα για πολιτικό πολιτισµό. Τι σηµαίνει
«πολιτικός πολιτισµός»; Μήπως σηµαίνει -λέω εγώ!- µια νόθευση
του εκλογικού αποτελέσµατος;
Κυρίες και κύριοι, είµαστε περήφανοι γιατί σπείραµε το σπόρο
σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεκαοχτώ ανώνυµοι αναστάτωσαν την
υφήλιο, όχι τη χώρα µας ή την Ευρώπη. Ασχολήθηκε µε αυτούς
τους δεκαοχτώ ακόµη και το State Department. Μεγάλη η χάρη
µας! Ασχολήθηκε το Παγκόσµιο Εβραϊκό Συνέδριο. Ακόµη πιο
µεγάλη η χάρη µας!
Ο λαός µας που πεινά, ο λαός µας, που έγινε εξαιτίας σας αναξιοπρεπής, θα σας δώσει την απάντηση.
Σας βολεύει η αστικοποίηση του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της προόδου της Δεξιάς, όπως έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάποτε. Κι
όµως, εµείς έχουµε να το λέµε: Μόνο απ’ αυτή εδώ την πλευρά
ακούστηκαν λόγια δικαιοσύνης για το δικό µας θέµα. Από πουθενά αλλού. Και είναι παράξενο αυτό!
Εξαρχής γνωρίζαµε ότι ο δρόµος µας είναι δύσβατος. Εµείς
συνεχίζουµε να παλεύουµε σ’ αυτόν τον δρόµο, το δρόµο του
εθνικισµού. Μη νοµίζετε ότι µας πτοούν οι διώξεις.
Εδώ και πολύ καιρό το είχε πει ο Αρχηγός µας: Και νεκροταφεία µας περιµένουν και φυλακές. Είµαστε πιστοί στις ιδέες µας
και µε απέραντη αγάπη γι’ αυτόν το λαό, γι’ αυτήν τη χώρα.
Ο Πρετεντέρης µίλησε για «λαουτζίκο» που ψηφίζει τη Χρυσή
Αυγή. Ο κύριος «λεφτάς» είπε ότι «ο λαουτζίκος ψηφίζει τη
Χρυσή Αυγή».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχουµε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο είστε εισηγητής. Αυτά
µπορεί να τα πει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εσείς θα
πρέπει να περιοριστείτε -κατά την άποψή µου- στη συζήτηση του
νοµοσχεδίου και δεν πρέπει να βγαίνετε από το θέµα. Έχω το δικαίωµα ως Προεδρεύων αυτήν τη στιγµή να σας το υποδείξω.
Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, πάρα πολύ να µείνετε στο θέµα
µας. Τα υπόλοιπα µπορεί να τα πει στη συνέχεια ο κ. Αρβανίτης,
ο οποίος είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεσµικά, έχετε
απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, όµως, θεσµικά κι εµείς δεν έχουµε κάποιο άλλο Βήµα για να αναπτύξουµε τις απόψεις µας σε αυτήν
εδώ τη χώρα. Δυστυχώς, έχουµε µόνο αυτό εδώ το Βήµα και σας
παρακαλώ να µου δώσετε, στο πλαίσιο της δηµοκρατικότητας
του Κοινοβουλίου αυτού τη δυνατότητα να αναπτύξω τις απόψεις
µας, γιατί ακριβώς δεν έχουµε άλλο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα έρθει σε
λίγο ο κ. Αρβανίτης να τα πει. Εσείς θα αναφερθείτε τώρα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ας µε συµπληρώσει ο κ. Αρβανίτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς θα αναφερθείτε στο νοµοσχέδιο. Τόση ώρα οµιλείτε σχεδόν µόνο για
το γενικότερο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζετε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Έχω µιλήσει τα πέντε λεπτά από
τα δεκαπέντε. Δώστε µου δύο λεπτά και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πολύ να περιοριστείτε στο θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Σε δύο λεπτά τελειώνω.
Είµαστε φτωχοί, φτωχοί µας στηρίζουν -είναι αλήθεια, κύριε
Πρετεντέρη- και γι’ αυτούς παλεύουµε. Εσείς και όλοι οι άλλοι
επαναπαυθείτε στις βίλες σας και στους συναγερµούς σας. Να
ξέρετε, όµως, ότι ο πεινασµένος και ο προδοµένος δεν καταλαβαίνουν ούτε από τείχη ούτε από συναγερµούς! Τι λέω, όµως; Οι
µισοί από εσάς θα λείπουν, θα είναι στο εξωτερικό, έχουν κι
αλλού περιουσίες όχι µόνο σε αυτήν τη χώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Σας
παρακαλώ! Περιοριστείτε στο θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …και θα την πληρώσουν οι άλλοι
µισοί που είναι εδώ µέσα µόνο για να σηκώνουν το χέρι. Έτσι θα
γίνει, κυρίες και κύριοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε τώρα τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την περασµένη εβδοµάδα, καθώς ήµουν στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες, οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν, διανεµήθηκαν, αλλά δεν κατατέθηκαν επισήµως
λόγω του τυπικού προβλήµατος ότι ο Υπουργός απουσίαζε στις
Βρυξέλλες. Εποµένως, σήµερα τις καταθέτω κι επισήµως µε τις
εξής διευκρινίσεις:
Πρώτον, στο άρθρο 3, παράγραφος 5 του σχεδίου νόµου, η
φράση «τρεις µήνες» αντικαθίσταται από τη φράση «έξι µήνες».
Πρόκειται για τη δυνατότητα τοποθέτησης του νέου Διοικητικού
Συµβουλίου. Για να υπάρχει µία µεγαλύτερη ευχέρεια στη διαδικασία που έχουµε µπροστά µας, προτείνουµε να γίνει έξι µήνες.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 7 του σχεδίου νόµου η φράση «µε
τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5, εδάφιο στ’
του παρόντος άρθρου», αντικαθίσταται µε τη φράση «µε τον
τρόπο και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5, εδάφιο ζ’ του
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παρόντος άρθρου», διότι ήταν λάθος η αναφορά στο εδάφιο στ’.
Επίσης, σε σχέση µε την κατάθεση των επενδυτικών προτάσεων, καθώς είχε οριστεί ως ηµεροµηνία η 28η Φεβρουαρίου,
λόγω της καθυστερήσεως που υπήρξε για την ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του µετατίθεται για κάποιες µέρες η ηµεροµηνία και συγκεκριµένα για την 5η Μαρτίου.
Ακόµη, πρέπει να πω ότι η Κυβέρνηση κάνει δεκτές δύο βουλευτικές τροπολογίες: Μία που έχει υποβληθεί από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Σταθάκη, η οποία αφορά το χρόνο για
την εξέταση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2013 κι έχουν ως αντικείµενο την αναµόρφωση του
κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από
ηλιακή ενέργεια. Έχουµε παράταση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νούµερο της
τροπολογίας πείτε µας, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ναι, θα το πω αµέσως. Είναι η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1175 και ειδικό 29 του κ. Σταθάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, κάνουµε δεκτή ακόµα µία τροπολογία, πέντε συναδέλφων του κ. Βορίδη, του κ. Αυγενάκη, του κ. Σενετάκη, του κ. Κεφαλογιάννη και του κ. Κασσή σε σχέση µε ορισµένα καταστήµατα που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1186 και ειδικό αριθµό 36.
Εξηγώ σε τι αναφέρεται η τροπολογία: Κατά τους συναδέλφους –και έχουν δίκιο– σε ορισµένες τουριστικές περιοχές µετά
την ψήφιση του νόµου που πέρασε το καλοκαίρι σε σχέση µε τη
λειτουργία των καταστηµάτων, ενώ επιτρεπόταν η λειτουργία καταστηµάτων όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, η
εφαρµογή του νόµου και οι αποφάσεις ορισµένων αντιπεριφερειαρχών οδήγησαν τα καταστήµατα αυτά, τα οποία –επαναλαµβάνω– ήταν ανοιχτά πριν από το νόµο, να κλείσουν στη συνέχεια
τις Κυριακές. Επιχειρείται, λοιπόν, η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος. Αν δείτε, ας πούµε, κάποια καταστήµατα στην
Παλλήνη, στη Ραφήνα και όχι µόνο, θα δείτε ότι έχουν αντιµετωπιστεί αρνητικά απ’ αυτήν τη ρύθµιση. Και γι’ αυτό θεωρώ λογικό
να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία.
Αυτά είναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:

7782

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]ΣΤ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

7783

7784

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]ΣΤ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

7785

»)

7786

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα δώσω
πρώτα τον λόγο στους Υπουργούς και µετά θα µιλήσετε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, πριν από µερικές µέρες εδώ στην Ολοµέλεια είχε γίνει µια
παρέµβαση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
τον κ. Παπαδηµούλη, σε σχέση µε το πότε αρχίζει η προεκλογική
περίοδος. Είχε βάλει ένα θέµα, το οποίο τότε είχα πει ότι θα συζητήσουµε. Και στο πλαίσιο αυτής της αποδοχής, φέρνω µια νοµοτεχνική βελτίωση, όσον αφορά το θέµα του πότε θα ξεκινάει
η προεκλογική περίοδος.
Κάνουµε, λοιπόν, µια νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1167 και ειδικό αριθµό 22, από τις 14-2-2014,
στο σχέδιο νόµου το οποίο είναι τώρα υπό συζήτηση.
Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 αντικαθίστα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ται ως εξής: «Προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου είναι το δίµηνο χρονικό διάστηµα
που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσης, η προεκλογική
περίοδος αρχίζει από τη δηµοσίευσή της».
Το καταθέτουµε για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Από τη δηµοσίευση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Του συγκεκριµένου αυτού νόµου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, του
νόµου αυτού. Ακριβώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας», µε γενικό αριθµό 1181 και ειδικό αριθµό 32, της 18-2-2014, γίνονται οι
εξής νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µετά τη λέξη «ποινές»
προστίθενται και οι λέξεις «φυλάκισης ή». Πράγµατι, έτσι όπως
ήταν θα έβγαιναν έξω αυτοί που έχουν κάθειρξη µέχρι δέκα χρόνια. Εννοείται ότι θα βγαίνουν και αυτοί που έχουν ποινή φυλάκισης, που είναι µικρότερη ποινή. Απλώς από παράλειψη εκεί δεν
γράφτηκε.
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, µετά τις
λέξεις «τα δύο πέµπτα της ποινής τους» προστίθεται η φράση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στα
άρθρα 105 και 106 του Ποινικού Κώδικα», για να γίνεται διευκόλυνση της αποφυλάκισης.
Στην παράγραφο 5 η φράση «ή τη δηµόσια τάξη», αντικαθίσταται από τη φράση «ή τη δηµόσια τάξη ή την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήµατα κράτησης», για να περιλαµβάνει όλο το
φάσµα.
Στην παράγραφο 5, µετά τις λέξεις «αστυνοµικής αρχής» προστίθενται οι λέξεις «ή της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής
Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων».
Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα όµως να µου
επιτρέψτε τώρα µια διευκρίνιση για τους συναδέλφους, που
είπαν γιατί δεν εξαιρούµε από την αποφυλάκιση αυτών που
έχουν µέχρι δέκα χρόνια φυλακή και κάθειρξη και αυτούς που
καταδικάστηκαν για ναρκωτικά.
Για δύο απλούς λόγους: Ο πρώτος είναι ότι όλοι οι οροθετικοί
είναι χρήστες ναρκωτικών, είναι ναρκοµανείς. Ο δεύτερος είναι
ότι πριν λίγους µήνες η Βουλή ψήφισε πολύ ευµενέστερη διάταξη, είναι η διάταξη του ν. 4139/13. Την ψηφίσατε επί υπουργίας
του κ. Ρουπακιώτη. Είναι πολύ σωστή διάταξη και καλώς η Βουλή
την ψήφισε.
Τι λέει; Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν
καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, δηλαδή πέντε µε είκοσι -εγώ βάζω µέχρι δέκα, αν η
Βουλή θα ήθελε να αυξηθεί λίγο, δεν θα είχα και αντίρρηση- και
έχουν συµπληρώσει το 1/3 της πραγµατικής ποινής. Άρα, λοιπόν,
εδώ βάζουµε µέχρι δέκα χρόνια και 2/5. Τα κλάσµατα βλέπετε
ότι είναι πιο αυστηρά.
Το κύριο είναι ότι όλοι οι οροθετικοί είναι χρήστες ναρκωτικών.
Πρέπει να τους δούµε µε πιο ανθρώπινο βλέµµα.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Θέλει κάποιος συνάδελφος τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γιοβανόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µπορούσε κανείς να
πει ότι έχει πολλές αναγνώσεις, την τελευταία στιγµή, να φέρνουµε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που πάνε τις ηµεροµηνίες περισσότερο µακριά ή όχι. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ
και να κάνω αντιπολίτευση, λέγοντας ότι είναι γονατογράφηµα
και το ένα και το άλλο. Δώστε µας, όµως, ένα τέταρτο, δέκα
λεπτά να µελετήσουµε λίγο, γιατί ήρθαν κάποιες συγκεκριµένες
αλλαγές στο παρά ένα πριν την ψήφιση. Δώστε µας, αν έχετε την
καλοσύνη, δέκα λεπτά, ένα τέταρτο, για να µπορέσουµε να καταλάβουµε για ποιο πράγµα συζητάµε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Για να δούµε τις τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα ο κ. Χατζηδάκης
είπε κάποιες αλλαγές, τις βαφτίζει νοµοτεχνικές, να το δεχτώ.
Καταλαβαίνω ότι θέλετε να προλάβετε, έστω και την τελευταία
στιγµή, κάτι θετικό, αλλά δώστε µας και εµάς την ευκαιρία να µελετήσουµε µια στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γιοβανόπουλε, ήταν τόσο απλά και κατανοητά αυτά τα οποία ελέχθησαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Αφήστε τα αυτά, τα απλά και κατανοητά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλοι κατάλαβαν.
Εισερχόµαστε τώρα στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1167 και ειδικό 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1167 και ειδικό 22 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1170 και ειδικό 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1170 και ειδικό 25 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1171 και ειδικό 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1171 και ειδικό 26 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1172 και ειδικό 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1172 και ειδικό 27 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1173 και ειδικό 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1173 και ειδικό 28 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1181 και ειδικό 32 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1181 και ειδικό 32 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1175 και ειδικό 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1175 και ειδικό 29 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1186 και ειδικό 36 που κατατέθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1186 και ειδικό 36 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες
διατάξεις», έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.
1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) µετονοµάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο
της στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise Greece». Όπου στο
ισχύον καταστατικό της εταιρείας γίνεται αναφορά στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται µε την «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
2. Το άρθρο 1 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» του άρθρου πρώτου
παρ. 3 του ν. 2372/1996 (Α’ 29), όπως ισχύει, τροποποιείται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα,
η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου τους, η
υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση
της χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη
κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενηµέρωσης µέσω της λειτουργίας ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής
πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µε στόχο τη
διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
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δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
α. Στηρίζει την πραγµατοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε
αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του αντισταθµιστικού εµπορίου, τη δηµιουργία µικτών επιχειρήσεων και εφαρµόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών µε σύµπραξη και συµµετοχή σε
κοινές δράσεις.
β. Οργανώνει ως επίσηµος κρατικός φορέας την εθνική συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και δηµιουργεί εµπορικά κέντρα στο εξωτερικό.
γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
δ. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις
συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο.
ε. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία µε τους κλαδικούς φορείς και
τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δηµοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων.
στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγµένες αγορές µε στόχο την ενηµέρωση του εξαγωγικού επιχειρηµατικού κόσµου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες
και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευµένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συµβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέµατα αγοράς, νοµικού πλαισίου εξαγωγών και
επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εµπορικών επαφών.
η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελµατικής κατάρτισης
και παροχής εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη
εξαγωγικών επιχειρήσεων.
θ. Πραγµατοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους Οργανισµούς
του Εξωτερικού και συµµετέχει στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
Οργανισµούς Εξωτερικού Εµπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής
και αξιοποίησης των κοινοτικών και διεθνών πόρων.
ι. Μπορεί να συµµετέχει σε εταιρείες, πρακτορεία εξαγωγικών
επιχειρηµατικών απαιτήσεων (εξαγωγικού Factoring), σε θυγατρικές Δ.Ε.Κ.Ο. και εµπορικές εξαγωγικές εταιρείες (Export Trading Companies) που αποσκοπούν στη γενικότερη υποστήριξη
της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και
σε εταιρίες που συνιστώνται αποκλειστικά από εξαγωγικούς φορείς (Συνδέσµους, Επιµελητήρια κ.λπ.).
ια. Συνεργάζεται µε επιχειρηµατικούς και εξαγωγικούς φορείς,
επιµελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον εντοπισµό επιχειρήσεων ικανών για εξαγωγική δραστηριότητα ή για την
προσέλκυση επενδυτών.
ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηµατικής δικτύωσης είτε για τη
δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών στο εσωτερικό µε σκοπό
την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών
µε επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
ιγ. Στηρίζει τη νεανική εξωστρεφή νεανική επιχειρηµατικότητα
και προάγει την καλλιέργεια εξαγωγικής παιδείας.
ιδ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων
Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τις κατά
περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρµόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία,
Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας ανά
χώρα-στόχο, τα οποία εγκρίνονται µε Μνηµόνιο Συνεργασίας των
Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
ιε. Διαχειρίζεται το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη
για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, καθορίζει τη δοµή και το
περιεχόµενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες
και φορείς.
ιστ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς σε
σχέση µε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά προγράµµατα
βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τοµείς που αφορούν την
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προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς, καθώς και για την κατάρτιση µελετών,
που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.
ιζ. Καταγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις προτεραιότητες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις στις αγορές του εξωτερικού, λαµβάνει µέτρα για τη
στήριξή τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει
πληροφόρηση, συµβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές µε στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηµατικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή
Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο
εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και µε τις
Αρχές Εξωτερικού.
ιθ. Συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών για το συντονισµό µε τις Αρχές Εξωτερικού και τα
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει.
κ. Λειτουργεί ως υπηρεσία µίας στάσης (one - stop shop) στο
πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
λαµβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραιτήτων
αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για
την έναρξη πραγµατοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν, ως
προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/ 2011 (Α’ 209) και προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους, µέσω του Μητρώου Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
(Μη.Χ.Α.Π.Ε.) σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στις σχετικές
υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 4 παρ. 4, του ν. 4072/2012).
κα. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόµους συντάσσει
αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, την οποία κοινοποιεί µαζί
µε τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συµπράττουν
στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή
του επιχειρηµατικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόµους που
κάθε φορά ισχύουν.
κβ. Στο πλαίσιο του ν. 3894/2010, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη
Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,
ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το
χαρακτηρισµό της επένδυσης ως Στρατηγικής,
γγ) αναζητά συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επενδυτές
στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούµενων παραγράφων,
δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία
Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης
µιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων,
εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αµοιβή για τη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων και τη Διαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας
Επενδυτικού Φακέλου για τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 4,
στστ) µετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010 ή
µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων
δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία
προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδει-
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οδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν
λόγω επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών,
ζζ) ενηµερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται,
καθώς και προτείνει λύσεις για την αντιµετώπισή τους,
ηη) µπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενηµερώνει
τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων µετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής,
θθ) υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των στρατηγικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος νόµου.
κγ. Κατ’ εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3386/2005
(Α’ 212) και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί
στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204), παραλαµβάνει από τους
επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη σχέση των
αιτούντων µε τον κύριο της ενταγµένης στρατηγικής επένδυσης.
κδ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επενδυτή»,
µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή
άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ που εµπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1 και
Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας
υποδέχεται ειδικά αιτήµατα επενδυτών που αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επιµέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει
στους αρµοδίους φορείς τη λήψη µέτρων για την επιτάχυνσή
τους και συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου επισηµαίνει τα κύρια θέµατα που αντιµετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριµένες βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου.
κε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των επενδύσεων, των εξαγωγών, της εξωστρέφειας και για
την προώθηση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
κστ. Εκπονεί Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της.
κζ. Μπορεί να συµµετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό µέλος σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς
µε την εταιρεία ή των οποίων το αντικείµενο δραστηριότητας
εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.
κη. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς
επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
κθ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες
εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της από ιδιώτες εµπειρογνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση απαιτείται σύµφωνη γνώµη των εποπτευόντων
Υπουργών. Το Διοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή
οµάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, µπορεί να καταργεί
τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να µεταβάλει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές τους.
λ. Αποδέχεται δωρεές µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
λα. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στον τοµέα που της αναθέτει ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή άλλοι φορείς
του Δηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα ή φορείς και υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αποστολής της.»
3. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του Καταστατικού της
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«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία (293.513) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας
δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) ευρώ η καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξάνεται και
να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού
της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το
Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον
Υπουργό Οικονοµικών ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.»
4. Η περίπτωση β’ της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 7
του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:
«β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις
σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων του άρθρου 5 του ν.
3894/2010 µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, στα οποία περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύµβουλος, και από τους Συµβούλους του άρθρου 5
του ν. 3894/2010.»
5. Στο άρθρο 9 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποστηρίζεται στο έργο του από
Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία αναλαµβάνει συµβουλευτικό
ρόλο κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της εταιρείας. Τα µέλη
της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας µεταξύ των εκπροσώπων συλλογικών
φορέων και δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αµοιβή
για το έργο τους.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά µέλη, µεταξύ
των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες
οι οποίες µπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό
Συµβούλιο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην κείµενη
νοµοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο
πρόσωπο δεν θεµελιώνει κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αµοιβή.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν,
η συνολική όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο
δύο θητειών.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µετέχει σε
αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε
άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη
αρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα το
οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.»
9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ως προς
τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος
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προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος,
και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντίγραφο ή
απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
µπορεί να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο µέλος αυτού η άσκηση εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων (Εκτελεστικός Πρόεδρος ή Εντεταλµένος Σύµβουλος αντιστοίχως) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε το Καταστατικό και
τον Εσωτερικό Κανονισµό.»
10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κατά το µέτρο των
αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο
Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
από το Διοικητικό Συµβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας
σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή
άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η
εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυµία, του
κατά το προηγούµενο άρθρο, εκπροσώπου της. Το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα
πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.»
11. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αναρτά στο διαδίκτυο τις πράξεις της, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του ν. 3861/2010.
12. Το άρθρο 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική Λειτουργία
1. Στην εταιρεία µπορεί να προσλαµβάνεται προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Για την πρόσληψη
του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται
οι θέσεις και τα κριτήρια επιλογής. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους που διαθέτουν τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζονται
και οι πίνακες των επιλεγοµένων µε τους σχετικούς φακέλους
αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ για επικύρωση. Σε περίπτωση µη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής οι πίνακες θεωρούνται επικυρωµένοι.
Στην εταιρεία προσλαµβάνονται και τέσσερεις (4) νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής, µε σχέση έµµισθης εντολής. Η πρόσληψη των νοµικών συµβούλων πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
1649/1986 (Α’ 149) και 43 παρ. 2 εδάφιο πρώτο του ν. 4194/2013.
Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής, γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4194/ 2013 και του άρθρου 11 του ν. 1649/1986.
2. Επιτρέπεται η µετάταξη ή µεταφορά στην εταιρεία προσω-
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πικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, και το οποίο κατέχει τα τυπικά
προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή του φορέα προέλευσης. Η µετάταξη ή µεταφορά πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας
του µετατασσόµενου ή µεταφερόµενου προσωπικού που έχει
διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας στην εταιρεία για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το
δηµόσιο τοµέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και ο δανεισµός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τοµέα µε ειδική συµφωνία. Η απόσπαση
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι αποσπώµενοι στην εταιρεία λαµβάνουν από αυτήν το
σύνολο των αποδοχών τους.
4. Οι Γενικοί Διευθυντές, µέχρι δύο τον αριθµό, είναι ανώτατα
στελέχη τα οποία προΐστανται αυτοτελών τοµέων δράσης του
και ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου, στην
οποία προσδιορίζονται και οι αρµοδιότητες του καθένα. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευµένα στελέχη διοίκησης
από το προσωπικό της εταιρείας, ή εκτός αυτού, και ανακαλούνται ελευθέρως από το Δ.Σ., µετά από πρόταση του Διευθύνοντα
Συµβούλου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµιώσεως.»
Άρθρο 2
Λύση και εκκαθάριση του Ελληνικού Οργανισµού
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.
1. Η εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.», η οποία συστάθηκε µε το ν. 528/1977, λύεται και τίθεται σε
εκκαθάριση από 31.3.2014, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει ο παρών νόµος και συµπληρωµατικώς το άρθρο 49 του
κ.ν. 2190/1920. Οι εξουσίες που στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920
απονέµονται στη Γενική Συνέλευση ασκούνται για τους σκοπούς
του παρόντος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζεται εκκαθαριστής της ανώνυµης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Ο εκκαθαριστής
µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και δεν διώκεται ποινικώς για χρέη των υπό εκκαθάριση εταιρειών προς το Δηµόσιο
ή τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου
βεβαίωσης τούτων, και δεν υπόκειται σε προσωπική κράτηση
ούτε υπέχει οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για τον
ίδιο λόγο.
3. α) Από 31.3.2014 το σύνολο των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» µεταβιβάζεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Υπουργείο Οικονοµικών. Μετά την απογραφή της ακίνητης περιουσίας από τον
εκκαθαριστή και την αποτίµηση αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ισόποσο της
αξίας της περιουσίας αυτής.
β) Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήµο Ηλιούπολης Αττικής, επί
της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88, παραχωρείται εν όλω ή εν µέρει
από το Υπουργείο Οικονοµικών και την «Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.» κατά το
µέτρο που της αναλογεί κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
από 31.3.2014 έως 31.12.2014 για την κάλυψη των αναγκών της.
4. Το σύνολο της κινητής περιουσίας της «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», στην οποία συµπεριλαµβάνονται σήµατα, πνευµατικά και κάθε άλλου είδους δικαιώµατα, εκτός
από χρηµατικές απαιτήσεις της κατά τρίτων, µεταβιβάζεται αυ-
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τοδικαίως από 31.3.2014, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Υπουργείο Οικονοµικών
και µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
Μετά την απογραφή της από τον εκκαθαριστή και την αποτίµηση
αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και αποτελεί στοιχείο της
εκκαθάρισης το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής.
5. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων στο Υπουργείο Οικονοµικών και κάθε άλλη
πράξη που συνδέεται µε αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος. Οι εκθέσεις απογραφής και αποτίµησης εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και το
απόσπασµα της αντίστοιχης απόφασης, που αναφέρεται στα ακίνητα, καθώς και στα εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων,
µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς
στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου.
Ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορεί να συµψηφίζονται απαιτήσεις του Δηµοσίου κατά της
«Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µε οφειλές
αυτού προς την υπό εκκαθάριση εταιρεία.
7. Οι εκκρεµείς δίκες της υπό εκκαθάριση εταιρείας συνεχίζονται µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους από τον
εκκαθαριστή.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια και διαδικασία για τη διενέργεια των εκκαθαρίσεων,
τις αµοιβές των εκκαθαριστών, την κάλυψη των στενών λειτουργικών δαπανών των εκκαθαρίσεων σε περίπτωση µη κάλυψής
τους από το προϊόν της εκκαθάρισης και κάθε άλλο θέµα σχετικά
µε τη λύση και εκκαθάριση της «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
Άρθρο 3
Θέµατα λειτουργίας της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
1. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έµµισθης εντολής που υπηρετεί στην ανώνυµη
εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µεταφέρεται σύµφωνα
µε την κατωτέρω διαδικασία στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και αξιολογείται βάσει των
αναγκών της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό της.
Η µεταφορά γίνεται σε θέσεις αντίστοιχης ή, εάν αυτή δεν
υπάρχει, παρεµφερούς ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε αυτή που ανήκει ο µεταφερόµενος ή µε βάση τα λοιπά
τυπικά προσόντα που κατέχει και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας,
χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση λόγω της µεταφοράς αυτής. Οι αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 4024/2011. Τυχόν υπερβάλλουσα
µείωση που καταβαλλόταν στο προσωπικό, αυτό σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόµου, εξακολουθεί να
καταβάλλεται.
Το προσωπικό του εδαφίου πρώτου της παρούσας οφείλει
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτούς πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη µεταφορά τους να παρουσιαστούν στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύµβασή
τους και καταβάλλεται η νόµιµη αποζηµίωση, αποκλειοµένης
οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.
Εφόσον αναλάβουν υπηρεσία κατά τα ανωτέρω, το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την έκδοση της πράξης µεταφοράς
έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην
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«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές για το διάστηµα
αυτό.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτή, για τη
µισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του µεταφεροµένου προσωπικού, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
3. Για τις ανάγκες ιδίως της εκκαθάρισης της «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µπορεί να αποσπάται σε
αυτήν, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, µετά από αίτηµα του εκκαθαριστή, προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτησή του.
Οι ως άνω αποσπάσεις αίρονται αυτοδικαίως µε το πέρας των
εργασιών της εκκαθάρισης ή και πριν το πέρας µε απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού.
4. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αναλαµβάνει από 31.3.2014 τη συνέχιση και ολοκλήρωση των προγραµµάτων, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη,
δράσεων, υπηρεσιών και έργων της ανώνυµης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», όπως και όλες τις
υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από τα ανωτέρω ή
συνδέονται µε αυτά. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος ο ΟΠΕ παραδίδει στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας πλήρη κατάσταση των υφιστάµενων κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος προγραµµάτων, δράσεων, υπηρεσιών και έργων που εκτελούνται µετά την 31.3.2014, καθώς και
των συνδεόµενων µε αυτά συµβάσεων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
5. Το υφιστάµενο Διοικητικό Συµβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» διατηρείται
και λειτουργεί νόµιµα µέχρι το διορισµό Διοικητικού Συµβουλίου
κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της και
πάντως για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 4
Θέµατα συνεργασίας µε το Υπουργείο Εξωτερικών
1. α. To σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του
Υπουργείου Εξωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη (Agora)» ως ενιαία
εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα,
ο καθορισµός της δοµής, του περιεχοµένου του και η διαχείρισή
του µεταφέρεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
β. Το άρθρο 20 παρ. 2 περίπτωση Ι του π.δ. 230/1998 «Αρµοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Τµήµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών:
Έχει ως αρµοδιότητα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονοµικών, κανονιστικών και επιχειρηµατικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Γραφεία Ο.Ε.Υ.
και άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισάγουν στο σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
2. α. Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» ανατίθεται η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας ως και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
β. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η υποπερίπτωση
α’ της περίπτωσης Ι της παρ. 2 του άρθρου 24γ του π.δ. 230/
1998.
γ. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Ι της παρ. 2 του άρθρου
24γ του π.δ. 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την ενηµέρωση και διευκόλυνση των φορέων του Δηµοσίου,
των Διαπιστευµένων Φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων
στα προγράµµατα Twinnig, TAIEX, SIGMA και στα ευρωπαϊκά και
διεθνή χρηµατοδοτικά προγράµµατα βοήθειας προς τρίτες
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χώρες σε συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για τους τοµείς που αφορούν την
προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς.»
δ. Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης Ι της παρ. 2 του άρθρου
24γ του π.δ. 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, των
προτεραιοτήτων και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στις
αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους σε συνεργασία µε
τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε..»
ε. Η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης Ι της παρ. 2 του άρθρου
24γ του π.δ. 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την παρακολούθηση και συµµετοχή στις δράσεις αρµοδίων
δηµοσίων ή ιδιωτικών επιχειρηµατικών φορέων για την κατάρτιση
µελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών, σε συνεργασία µε
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε..»
3. α. Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» ανατίθεται η διοργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό.
β. Η περίπτωση α’ της περίπτωσης ΙΙ (Τµήµα Διοργάνωσης Επιχειρηµατικών Αποστολών) της παρ. 2 του άρθρου 24γ του π.δ.
230/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τη συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και το συντονισµό των Αρχών Εξωτερικού για τις επιχειρηµατικές αποστολές που συνοδεύουν τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς
κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό.»
γ. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης ΙΙ (Τµήµα Διοργάνωσης
Επιχειρηµατικών Αποστολών) της παρ. 2 του άρθρου 24γ του
π.δ. 230/1998 «Αρµοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το συντονισµό των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων για την υλοποίηση των επιχειρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται
από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς
φορείς.»
4. Με Μνηµόνια Συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορούν να καταρτίζονται
και εγκρίνονται ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση
των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας ανά χώρα-στόχο. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια καταρτίζονται από τις αρµόδιες Διευθύνσεις των
Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση ανά χώραστόχο αρµόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορεί να αποσπώνται ως Σύνδεσµοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στη
συνέχεια να διατίθενται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι
υπάλληλοι που αποσπώνται τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες
του βαθµού τους. Ο αριθµός τους δεν µπορεί να υπερβαίνει το
15% των εκάστοτε υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων και σε κάθε περίπτωση το 10% του
συνολικού αριθµού υπαλλήλων του εν λόγω Κλάδου. Οι αποσπάσεις έχουν διάρκεια έως δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης
µε όµοια απόφαση. Οι αποσπάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση
µε την τοποθέτηση των Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών
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Υποθέσεων σε υπηρεσία του εξωτερικού. Οι συνολικές αποδοχές
των αποσπώµενων υπαλλήλων του Κλάδου Ο.Ε.Υ. στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερες από αυτές που θα ελάµβαναν εάν υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η µισθοδοσία
βαρύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η δε
πληρωµή τους διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας µετά από πρόταση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µπορεί να διατίθεται προσωπικό της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» στα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών µε συγκεκριµένη
αποστολή προώθησης επιλεγµένων κλάδων ή/και προϊόντων και
προσέλκυσης επενδύσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» και µόνον εφόσον σε αυτά τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. υπηρετεί τουλάχιστον ένας υπάλληλος του Κλάδου Ο.Ε.Υ.. Ο αριθµός των
κατά τα ανωτέρω διατιθεµένων δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνόλου των εργαζοµένων στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.».
6. Οι αποσπώµενοι ή διατιθέµενοι υπάγονται ιεραρχικά στους
εκάστοτε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και των Γραφείων Ο.Ε.Υ.,
όπου αποσπώνται ή διατίθενται αντιστοίχως, και συνεργάζονται
µαζί τους. Τα διοικητικά θέµατα των διατιθέµενων στα Γραφεία
Ο.Ε.Υ. του εξωτερικού καθορίζονται από τη διεθνή διπλωµατική
πρακτική και τον Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών.
7. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για την ενίσχυση των προγραµµάτων και δράσεών της
στο εξωτερικό µπορεί, εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισµού της, να προσλαµβάνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Εσωτερικό Κανονισµό της, και να διαθέτει επιτοπίως στα
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µόνιµους κατοίκους του κράτους, όπου εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, µε
τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 εδάφιο ζ’
του παρόντος άρθρου. Ο συνολικός αριθµός των προσλαµβανοµένων κατά τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό
των στελεχωµένων Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και, σε κάθε περίπτωση, τους δύο ανά Γραφείο Ο.Ε.Υ..
Για την πρόσληψη απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», µε την
οποία καθορίζεται το ύψος της αντιµισθίας των προσλαµβανοµένων αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/ 2006 (Α’ 80) και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου έως δύο (2) ετών, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται για µέχρι άλλα δύο (2) έτη.
Άρθρο 5
1. α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3908/
2011 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου, µετά την υπαγωγή τους
και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας
σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,
εφόσον κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, ή µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης περιόδου επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αν αυτή υπερβαίνει την πενταετία ή τριετία κατά τα ανωτέρω, οφείλουν:».
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 3299/2004 (Α’ 261) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού, µετά την υπαγωγή τους και
µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας
σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού µετά την
1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν
να είναι ΜΜΕ, οφείλουν:».
γ. Η περίπτωση Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γ. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου
αυτού και των οποίων έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθµό των νέων θέσεων για
τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά τη
δηµιουργία τους και/ ή τρία (3) έτη σε περίπτωση µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου
αυτού µετά την 1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ.»
δ. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης Δ’ της παρ.
1 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α’ οφείλουν, για διάστηµα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριών (3)
ετών σε περίπτωση µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ)
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού µετά την 1.7.2007 και
κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι
ΜΜΕ, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών
τους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα
αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη συµπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και µέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήµατος των πέντε (5) ή
τριών (3) ετών αντιστοίχως.»
2. Tο άρθρο 24 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Παρατείνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2015 η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική
ή κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή
είναι πριν τις 31.12.2015. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 µπορούν έως
30.6.2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως
31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία
υποβολής και εξέτασης της αίτησης για παράταση του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγούµενων
εδαφίων δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.»
Άρθρο 6
1. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011 κατά την πρώτη
εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2014 (Α’ κύκλος αξιολόγησης)
λήγει την 5.3.2014. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011 κατά τη
δεύτερη εξαµηνιαία περίοδο του 2014 (Β’ κύκλος αξιολόγησης).
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου
241 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η αίτηση υπαγω-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]ΣΤ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

γής έχει υποβληθεί από την 1η Νοεµβρίου 2011 έως την 5η Μαρτίου 2014 και στην περίπτωση που στο χρηµατοδοτικό σχήµα
τους προβλέπεται µεσοµακροπρόθεσµο δάνειο, είναι δυνατή η
έκδοση της απόφασης υπαγωγής πριν την υποβολή από τον
φορέα της επένδυσης της σχετικής έγκρισης του δανείου από
τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό. Η
κατά το προηγούµενο εδάφιο εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής
παύει αυτοδίκαια να ισχύει εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοσή της ο φορέας της επένδυσης
δεν έχει υποβάλει είτε: (α) την έγκριση του δανείου από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό είτε (β)
εάν δεν λάβει τελικά δάνειο για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης της επένδυσης, αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
τεκµηριώνουν την κάλυψη της αυξηµένης ίδιας συµµετοχής.
Στην περίπτωση β’ του προηγούµενου εδαφίου, ελέγχεται από
την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής. Μέχρι την υποβολή της έγκρισης του δανείου ή την
υποβολή της αίτησης τροποποίησης εντός της ανωτέρω προθεσµίας των έξι (6) µηνών δεν είναι δυνατή η προκαταβολή ή καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης ή επιδότησης.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 241 του ν. 4072/ 2012 και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 4146/ 2013, αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 εφαρµόζονται και
για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των
νόµων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.»
Άρθρο 7
Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Καταληκτική προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων είναι
η 1η Ιανουαρίου 2020.»
Άρθρο 8
Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 2362/ 1995 (Α’
247) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5.α. Οι πληρωµές έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της κεντρικής
διοίκησης πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των αρµόδιων οικονοµικών υπηρεσιών µε την έκδοση εντολών πληρωµής, µετά από
έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η υποβολή τους στην
οικονοµική υπηρεσία γίνεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα που υλοποιεί το έργο. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο
στις άµεσες πληρωµές για την εκτέλεση των έργων όσο και στις
πληρωµές µε τις οποίες µεταφέρεται χρηµατοδότηση µε τη
µορφή επιχορήγησης (έµµεσες) για την εκτέλεση συγκεκριµένου
έργου σε νοµικά πρόσωπα. Οι πληρωµές αυτές υπόκειται σε κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές
διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
β. Οι πληρωµές έργων δηµοσίων επενδύσεων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, για τα οποία ορίζονται τα ίδια διαχειριστές λογαριασµών
επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη των νοµικών προσώπων και υπόκεινται επίσης στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές
διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
γ. Το Υπουργείο Οικονοµικών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του διενεργεί για τις πληρωµές των εδαφίων 5α και 5β τους προβλεπόµενους από το ν. 3492/2006 (Α’ 210), όπως εκάστοτε
ισχύει, δειγµατοληπτικούς δηµοσιονοµικούς ελέγχους.
δ. Οι ΥΔΕ ή το ειδικό λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προβαίνουν στην ενταλµατοποίηση της δαπάνης σε σχέση
µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό, για τις ανωτέρω περιπτώσεις µε
συµψηφιστικές εγγραφές που αντιστοιχούν:
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α.α. Στην περίπτωση των πληρωµών του εδαφίου 5α ή των
πληρωµών του εδαφίου 5β που πραγµατοποιούνται µέσω του
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ, µε τις πληρωµές που έχει πραγµατοποιήσει η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, µε βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της πραγµατοποίησης της πληρωµής.
β.β. Στην περίπτωση των πληρωµών των νοµικών προσώπων
του εδαφίου 5β που πραγµατοποιούνται εκτός Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ, µε τη χρηµατοδότηση των τριτοβάθµιων λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε
έργο, µε αποδεικτικά την οικεία εντολή χρηµατοδότησης και το
αποδεικτικό εκτέλεσης της Τράπεζας της Ελλάδος.
ε. Οι πληρωµές έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της κεντρικής διοίκησης, δύναται να µην πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση
των αναφεροµένων στο εδάφιο 5α, για χρονικό διάστηµα και για
τις περιπτώσεις που θα καθοριστούν µε την υπουργική απόφαση
του εδαφίου 5η. Στις περιπτώσεις αυτές µε απόφαση του οικείου
διατάκτη ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, ορίζονται φυσικά πρόσωπα ως διαχειριστές έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων (υπόλογοι) είτε µόνιµοι
κρατικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι της περιφέρειας ή υπάλληλοι
IΔΑΧ, οι οποίοι πραγµατοποιούν τις πληρωµές βάσει οριστικών
και πλήρων δικαιολογητικών και στη συνέχεια αποστέλλουν µε
ευθύνη τους τα πλήρη δικαιολογητικά στις αρµόδιες ΥΔΕ ή στο
ειδικό λογιστήριο για έλεγχο και εκκαθάριση της δαπάνης ώστε
να εκδοθούν συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα µε τα οποία εµφανίζονται οι δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι υπόλογοι - διαχειριστές των έργων του ΠΔΕ ευθύνονται κατά τις
διατάξεις περί υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
και περί δηµοσίων υπολόγων.
στ. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου περί πληρωµής δαπανών µικρής κλίµακας, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί µε
την υπουργική απόφαση του εδαφίου 5η, επιτρέπεται η ανάληψη
προκαταβολών από τον διαχειριστή έργου του ΠΔΕ βάσει διαταγής του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας.
ζ. Οι πληρωµές εσωτερικού µέσω του αντίστοιχου τριτοβάθµιου λογαριασµού επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργούνται είτε µε επιταγές είτε µε ηλεκτρονικές ή έγγραφες
εντολές ενώ οι πληρωµές εξωτερικού πραγµατοποιούνται µόνο
µε εντολές πληρωµής που απευθύνονται στην ίδια τράπεζα.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζονται το πεδίο και ο χρόνος
εφαρµογής των διαδικασιών της παρούσας παραγράφου, καθώς
και ο τρόπος εκκαθάρισης κατά περίπτωση, ο τύπος των εντολών
πληρωµής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ως άνω
απόφαση ή µε όµοιες αποφάσεις ορίζονται τα δικαιολογητικά
των δαπανών, που ελέγχονται κατά περίπτωση από τα αρµόδια
όργανα. Με όµοιες αποφάσεις δύναται επίσης να µεταβιβάζονται
πιστώσεις έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(άνευ υπολόγου) σε άλλο λογαριασµό πλην δηµοσίων επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε λογαριασµό που δηµιουργείται σε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε περιπτώσεις ειδικών
έργων ή προγραµµάτων, χρηµατοδοτικών εργαλείων, ταµείων
και ειδικών λογαριασµών, καθώς και να ορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες.
6. Για τις πραγµατοποιούµενες πληρωµές του ΠΔΕ, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ΥΔΕ ή
στο ειδικό λογιστήριο για εκκαθάριση, όπου προβλέπεται, και για
έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων,
το αργότερο εντός δύο µηνών από την πραγµατοποίηση των
πληρωµών αυτών. Ειδικά για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά το µήνα Δεκέµβριο η προθεσµία αυτή συντοµεύεται
κατά ένα µήνα.
7. Τα ανωτέρω συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες έως τις 31 Μαρτίου του έτους που
έπεται του έτους στο οποίο έγιναν οι πληρωµές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου του έτους
πραγµατοποίησης των σχετικών πληρωµών που τακτοποιούνται
µε αυτά.»
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Άρθρο 9
Πιστοποίηση δαπανών
1. Στις πιστοποιούµενες προκαταβολές έργου για επενδύσεις
που έχουν υπαχθεί στους νόµους 1892/1990 (Α’ 101), 2601/1998
(Α’ 81), 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 83), τα Κεντρικά ή
Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου µπορούν να πιστοποιούν κόστος
µέχρι ποσοστό 40% κατά κατηγορία δαπανών εσωτερικού και
µέχρι ποσοστό 50% για τις αντίστοιχες δαπάνες του πραγµατοποιούνται για την προµήθεια µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των
πιο πάνω δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 30% του εγκεκριµένου
κόστους της επένδυσης.
2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 αποδεικνύονται από επίσηµα
παραστατικά δαπανών όπως προεµβάσµατα, ανοίγµατα πιστώσεων, διάτρητες αποδείξεις ή απλές αποδείξεις, οι οποίες συνοδεύονται από συµφωνητικό παραγγελίας, µε λεπτοµερή
περιγραφή των αναληφθεισών παραγγελιών.
3. Κατά τους ενδιάµεσους ελέγχους ελέγχονται οι προηγούµενες καλύψεις και αποκλείονται υπερβάσεις κατά την υλοποίηση των επενδύσεων, επισηµαίνονται επακριβώς οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα επιµέρους στοιχεία κόστους
της υλοποιούµενης επένδυσης, σε σχέση µε τις δαπάνες που
αναφέρονται στην εγκριτική της υπαγωγής απόφαση και αιτιολογείται η σκοπιµότητα των υπερβάσεων.
4. Κατά τον τελικό έλεγχο για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί
στους νόµους 1892/1990, 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
απαιτείται πλήρης αντιστοιχία µεταξύ ποσοστών ολοκλήρωσης
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και εν γένει ταυτοποίηση
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, κατά τις διατάξεις των παραπάνω νόµων.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δηµοσιότητας
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ο
φορέας υλοποίησης υποχρεούται να αναρτά διαφηµιστική πινακίδα στον τόπο υλοποίησης, στην οποία θα αναγράφονται κατ’
ελάχιστον η απόφαση υπαγωγής, ο φορέας υλοποίησης, ο προϋπολογισµός και το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου. Η παράλειψη ανάρτησης της διαφηµιστικής πινακίδας
αποτελεί λόγο αδυναµίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
2. Από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και µέχρι την
παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση αυτής, η πινακίδα της
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα, η οποία θα περιλαµβάνει: (α) το συνολικό προϋπολογισµό
του επενδυτικού σχεδίου και (β) το ποσό της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου.
3. Εάν διαπιστωθεί η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται η επιστροφή ποσοστού 1,5% της καταβληθείσας ενίσχυσης, η οποία γίνεται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων
εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται κατά το
ποσό των νόµιµων τόκων από την τελευταία καταβολή τους. Οι
σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δηµόσιο
αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ..
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδεται οδηγός για το περιεχόµενο, τις διαστάσεις, το
σηµείο ανάρτησης και την απεικόνιση των πινακίδων των παραγράφων 1 και 2 που αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός
τόπος της οποίας ανακοινώνεται µέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 11
Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4146/2013 «Επιτάχυνση διαδικασιών» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004, οι οποίες έχουν
υποβληθεί ως «Αιτήµατα θεραπείας» έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται απο την αρµόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα έως τις 31.12.2013, άλλως
τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους. Ειδικά οι αιτήσεις που
υποβλήθηκαν έως 31.12.2013 και έχουν ως αντικείµενο την αναµόρφωση του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε µε
απόφαση ολοκλήρωσης που εκδόθηκε πριν τη δηµοσίευση του ν.
4072/2012, εξετάζονται έως τις 31.12.2014, συµπεριλαµβανοµένων και όσων έκ των ανωτέρω έχουν απορριφθεί. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται η
διαδικασία, τα αρµόδια όργανα, καθώς και οι επιµέρους λεπτοµέρειες που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε
εφαρµογή του άρθρου 20 παρ. 21 του ν. 4146/2013.»
Άρθρο 12
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 1892/1990 (Α’ 101) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους τουριστικούς τόπους και τους τόπους παραθεριστικής κατοικίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επιτρέπεται η λειτουργία και
των αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και οπωροπωλείων.»
Άρθρο 13
1. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ.
34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διέπονται από τους συµβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι µισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη,
ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο
χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται
εγγράφως και τα έννοµα αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3)
µήνες από την κοινοποίησή της.
2.α. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς
ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη λήξη
της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά
το παρόν άρθρο.
β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
της µίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού περάσουν δεκαοκτώ (18) µήνες ([ή ως προς τις µισθώσεις του άρθρου 2 του
παρόντος εννέα (9) µήνες] από την έναρξη της µίσθωσης, να καταγγείλει τη µίσθωση για την άσκηση στο µίσθιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιπτώσεις α’ εως γ’ ή, ως προς τις
µισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο
αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).»
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει τη µίσθωση για ανοικοδόµηση του µισθίου από αυτόν ή τον κύριο του µισθίου:
α) Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, εκτός αν ο χρόνος
αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγελία της µίσθωσης
µπορεί να γίνει µετά την πάροδο έξι (6) ετών από την έναρξη της
µίσθωσης.
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β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη της
µίσθωσης σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης
είναι µικρότερος από δεκαοκτώ (18) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη της µίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, αν ο
συµβατικός χρόνος της µίσθωσης είναι µικρότερος από εννέα
(9) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.»
δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/ 1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο των άρθρων 16
έως 17, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή ως αποζηµίωση το
κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόµενο µίσθωµα οκτώ
(8) µηνών και στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα έξι (6) µηνών.
2. Με αίτηση του µισθωτή το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το
ποσό της αποζηµίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση µέχρι δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα και στην καταγγελία για ανοικοδόµηση µέχρι εννέα (9) µηνιαία µισθώµατα. Η προηγούµενη
αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιµήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη µεταστέγαση του µισθωτή, το
χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο µίσθιο, τις τυχόν οφειλόµενες από το µισθωτή αποζηµιώσεις στο προσωπικό του από την
καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόµενο
χρόνο που αυτός είχε το δικαίωµα να παραµείνει στο µίσθιο.»
ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/ 1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αποζηµίωση κατά την πρώτη παράγραφο του προηγούµενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση µε δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα, αν ασκηθεί στο µίσθιο µέσα σε
ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όµοια µε την
ασκούµενη από τον µισθωτή, εκτός αν το µίσθιο από την κατασκευή είναι προορισµένο για την ίδια χρήση.
2. Το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζηµίωσης
µέχρι είκοσι (20) µηνιαία µισθώµατα µε τις προϋποθέσεις της
δεύτερης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου.»
3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκµισθωτή µέχρι
31.8.2014 µίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει µέχρι 31.8.2014
λόγω συµπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή µίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο
λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει µέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9)
µήνες από τη λήξη της ή µίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ του άρθρου 61 του π.δ. 34/
1995, ο εκµισθωτής οφείλει στον µισθωτή ως αποζηµίωση ποσό
ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο λήξης της µίσθωσης έξι
(6) µηνών.
Άρθρο 14
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/
2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση, τα δικαιολογητικά και
συνοδευτικά έγγραφα αυτής υποβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα
και µε χρήση ηλεκτρονικής ή ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του
π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και ειδικότερα στις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 αυτού.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και
στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική µορφή έως την 30ή Ιουνίου 2014 και
έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στις υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αιτών έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδροµική αποστολή των ανωτέρω
αντιγράφων και αποσπασµάτων, καθώς και των πιστοποιητικών
ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών για τα οποία απαιτείται να
γίνει σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφορικού συ-
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στήµατος του Γ.Ε.ΜΗ..»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 30ή Ιουνίου
2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.»
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«14.α. Κάθε προµηθευτής, ο οποίος προτίθεται να συνάπτει µε
τους καταναλωτές συµβάσεις από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, υποχρεούται να ζητήσει την καταχώρισή του στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.
3419/2005 - Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας.»
5. Οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 14 του άρθρου 4 του ν.
2251/1994 καταργούνται.
6. Η υ.α. µε αριθµό Φ1-1342/1997 (Β’ 587) καταργείται.
Άρθρο 15
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών
Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π. στην ελληνική γλώσσα και «National Quality Infrastructure System - NQIS» στην αγγλική γλώσσα, µε σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των υποδοµών ποιότητας. Έδρα του ιδρυόµενου Νοµικού Προσώπου
είναι ο Δήµος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού
του Συµβουλίου, µπορεί να µεταφέρεται η έδρα σε άλλο Δήµο
εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω Νοµικό Πρόσωπο
ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Στο ιδρυόµενο Νοµικό Πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς
λειτουργικές µονάδες µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική
αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/
2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Απόσχιση
του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και
εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωµα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησοµένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, µετοχών της ΕΒΕΤΑΜ
ΑΕ µεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό
Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
ισόποση της λογιστικής αξίας των µεταφερόµενων µετοχών απόσβεση των υφισταµένων ή µελλοντικών, µέχρι την πλήρη κάλυψη
της αξίας της, οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δηµόσιο.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των περιουσιακών στοιχείων και πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς και των υποχρεώσεων, µεταξύ των
οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου
ακίνητης περιουσίας, των εντασσόµενων σε αυτό και µετασχηµατιζόµενων σε αυτοτελείς λειτουργικές του µονάδες, νοµικών
προσώπων, τα οποία θα εκπροσωπούνται εφεξής από το ιδρυόµενο νοµικό πρόσωπο και οι εκκρεµείς δίκες αυτών συνεχίζονται
από το ιδρυόµενο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να επέρχεται βίαιη
διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καµία άλλη διατύπωση για
τη συνέχισή τους.
Το «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» υποκαθιστά, χωρίς
καµιά διατύπωση, τα παραπάνω εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα
στις Διεθνείς Συµφωνίες και Οργανισµούς στους οποίους εκείνα
συµµετείχαν, µε τις σχετικές κάθε φορά αρµοδιότητες να
ασκούνται από την αντίστοιχη λειτουργική µονάδα.»
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4. Η περίπτωση β’ του εδαφίου i («Τακτικοί Πόροι») της παρ.
13 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών
προς τρίτους, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση προτύπων,
τυποποιητικών εγγράφων και λοιπών εκδόσεων.»
5. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 15 ως
εξής:
«15. Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση του Ε.Σ.Υ.Π. και για
τις ανάγκες ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την έναρξη της
ενιαίας οικονοµικής, λογιστικής και φορολογικής λειτουργίας
αυτού και των εντασσόµενων σε αυτό νοµικών προσώπων, είναι
δυνατή η κατά περίπτωση συνέχιση της ξεχωριστής λειτουργίας
των εντασσόµενων νοµικών προσώπων ως προς τα ανωτέρω, µε
χρήση των Αριθµών Φορολογικού Μητρώου που κατείχαν. Η
ανωτέρω οικονοµική λειτουργία των τριών εντασσόµενων νοµικών προσώπων αποτυπώνεται σε εγκεκριµένα από το Διοικητικό
Συµβούλιο ισοζύγια τα οποία εντάσσονται στον ισολογισµό της
πρώτης διαχειριστικής χρήσης του Ε.Σ.Υ.Π..»
Άρθρο 16
Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους
1. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων από τους εκλογείς για µεταβολές στοιχείων τους στους εκλογικούς καταλόγους και στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 και των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 95 του π.δ.
26/2012, τις διατάξεις του ν. 2196/1994 (Α’ 41), τις διατάξεις του
π.δ. 133/ 1997 (Α’ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειµένου µόνο για την α’ αναθεώρηση αυτών του έτους 2014, παρατείνεται µέχρι τη 14η Μαρτίου 2014.
2. Αµέσως µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 26/ 2012 περί
υποβολής των ενστάσεων.
Άρθρο 17
Προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 3870/2010
Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου είναι το δίµηνο χρονικό διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά
την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος
αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.»
Άρθρο 18
1.Α. Στο τέλος της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του α.ν.
1846/1951 (Α’ 179), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1Α
του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και µε την παρ. 2 του
άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), προστίθεται εδάφιο που έχει
ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του
δεκαπενταµήνου.»
Β. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’
273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), της
παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της
παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται

να καταβάλει την προβλεπόµενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Γ. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν.
1846/1951 (Α’ 179), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 26
του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και µε την παράγραφο
4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951
για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς και τα
µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.
1846/1951 για την περίοδο από 1.3.2014 εώς 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος,
χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων
ηµερών ασφάλισης.»
2.Α. Οι φορείς - τοµείς πρόνοιας αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργούν από 1.1.2014 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για
όλους τους ασφαλισµένους τους.
Β. Από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται
για κάθε ασφαλισµένο στους φορείς - τοµείς πρόνοιας τηρούνται
σε ατοµικές µερίδες.
Γ. Για ασφαλισµένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή
την εργασία ή το επάγγελµά τους µέχρι 31.8.2013, η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νοµοθεσία. Για ασφαλισµένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την υπηρεσία τους
ή την εργασία τους ή το επάγγελµά τους από 1.9.2013 και µετά,
το ποσό της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως
εκάστοτε ισχύει.
Δ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση
της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης. Για
επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2013 η παροχή προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νοµοθεσία που ισχύουν µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµάτων από 1.1.2014 και µετά, το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρευµένη αξία των εισφορών στην ατοµική
µερίδα.
Ε. Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) τροποποιείται και συµπληρώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής (Ε.Α.Α.).
ΣΤ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 του ν. 3518/2006 (Α’ 272)
καταργείται.
Ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη που ορίζει
διαφορετικά τα θέµατα των προηγούµενων παραγράφων καταργείται.
Άρθρο 19
1. Κατάδικοι που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εκτίουν
ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και πάσχουν
από ηµιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν
υποβληθεί σε επέµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού ή είναι φορείς του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσµατα,
καθώς και οι κρατούµενες µητέρες που κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος έχουν µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, απολύονται
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υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής τους και χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 105 και
106 του Ποινικού Κώδικα. Την απόλυσή τους διατάσσει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Τα ως
άνω νοσήµατα πρέπει να προκύπτουν από ιατρικά πιστοποιητικά
δηµόσιου θεραπευτικού ιδρύµατος που τηρούνται στο φάκελο
του κατάδικου και έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2013.
2. Εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα: α) του ν.
1608/1950, β) του ν. 3691/2008 και γ) των άρθρων 187, 187Α,
299, 322, 323Α, 324, 336, 339 παρ. 1α, 342, 348Α, 349, 351, 351Α,
380 παράγραφοι 1β και 2 και 385 παρ. 1 περίπτωση α’ του Ποινικού Κώδικα.
3. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υποβάλλουν,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου.
4. Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος
ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου και καταχωρίζονται στα οικεία δελτία των απολυθέντων, όσο και στη
Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν λόγοι που συνδέονται µε την ασφάλεια της Χώρας ή τη δηµόσια τάξη ή την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήµατα κράτησης απαιτούν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη
κρατουµένου που µετάγεται για δικονοµικούς λόγους, η φύλαξη
και παραµονή αυτού, αντί του καταστήµατος κράτησης, µπορεί
να γίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξη του οικείου Εισαγγελέα
Εκτέλεσης Ποινών, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε κατάλληλο χώρο αστυνοµικού καταστήµατος,
χωρίς περιορισµό των δικαιωµάτων επισκέψεων και επικοινωνίας.»
6. Η ρύθµιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 εφαρµόζεται και σε κρατουµένους που
ήδη, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, έχουν µεταχθεί
σε άλλα καταστήµατα κράτησης για δικονοµικούς λόγους.
Άρθρο 20
'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

9. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Ελληνικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του Υπουργείου Εσωτερικών
και συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των ειδικών αγορητών.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδων Λυκούδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
µε το οποίο ενσωµατώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία 2013/1/ΕΕ στο
εσωτερικό µας δίκαιο έχει ως σκοπό, όπως έχει ήδη λεχθεί, την
απλούστευση των διαδικασιών άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος-µέλος
που κατοικούν, χωρίς την προϋπόθεση της υπηκοότητας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά
την ψήφιση µας ήρθε η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Μα, είναι δυνατόν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά
µας ήρθε µετά την ψήφιση η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Λυκούδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Η οδηγία 93/109/ΕΚ που ενσωµατώθηκε στο Εθνικό µας Δίκαιο µε το ν.2196/94 και καθόριζε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος που κατοικούν
χωρίς να είναι υπήκοοι, κατέδειξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην εφαρµογή της πολλές δυσκολίες για τους ενδιαφερόµενους, κυρίως ως προς τον ακριβή προσδιορισµό της αρµόδιας
αρχής, που θα βεβαίωνε µε έγγραφα ότι έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την άσκηση αυτών των δικαιωµάτων.
Με τη συζητούµενη οδηγία 2013/1/ΕΕ οι ενδιαφερόµενοι πολίτες διευκολύνονται ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών
για την υποψηφιότητά τους στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι δι’ αυτής, η υποχρέωση διερεύνησης
για την επιβεβαίωση τού ότι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώµατος
του εκλέγεσθαι στο κράτος-µέλος της καταγωγής τους βαρύνει
πλέον το κράτος-µέλος της κατοικίας τους και όχι τον ίδιο τον
ενδιαφερόµενο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι προφανής µε την οδηγία η διευκόλυνση της άσκησης των
πολιτικών δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων και γι’ αυτό η θέση
µας απέναντι στο σχέδιο νόµου δεν µπορεί παρά να είναι θετική.
Είναι επίσης δεδοµένο ότι το σχέδιο νόµου δεν επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό και δηµιουργεί ευρύτερο ενδιαφέρον,
άρα και ευρύτερη συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία, αφού
περιορίζει τις δυσκολίες, τα εµπόδια και την κούραση των πολιτών της Ένωσης για τη συλλογή των αναγκαίων δικαιολογητικών
τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λέω ξανά, υπερψηφίζουµε το
σχέδιο νόµου, διά του οποίου ενσωµατώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία.
Τώρα θα κάνω µερικά σχόλια και µία τοποθέτηση για την τροπολογία σε σχέση µε την ψήφο των µεταναστών.
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Σχετικά µε την τροπολογία µε την οποία καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 14-21 του ν.3838/2010, καθώς και εκείνες του
ν. 3870/2010, όπως και αυτές που δεν εφαρµόζονται, αυτές δηλαδή που αφορούν στην ψήφο των νοµίµως διαµενόντων στη
χώρα αλλοδαπών, επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µερικές παρατηρήσεις.
Κατ’ αρχάς, αντιλαµβανόµαστε τη δεσµευτικότητα της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας και των εξ αυτής κίνδυνο εάν δεν τηρηθεί- ακυρότητας της εκλογικής διαδικασίας. Δεν
είµαστε µακράν της πραγµατικότητας. Αντιλαµβανόµαστε τη δεσµευτικότητα της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου. Στη
Βουλή των Ελλήνων, όµως, έχουµε υποχρέωση, κύριε Υπουργέ,
να προσεγγίσουµε τα ζητήµατα και από άλλες πλευρές, εποµένως και από τις πολιτικές τους πλευρές και να διατυπώσουµε τις
κρίσεις µας, συνοδευόµενες και από την ψήφο µας, βεβαίως, στο
πλαίσιο πάντα του σεβασµού στις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό δικαίωµα είναι ένα
δικαίωµα, το οποίο συνεχώς προσδιορίζεται µέσα στην ιστορική
του εξέλιξη. Ανατρέξτε στο παρελθόν και θα βρείτε το εκλογικό
δικαίωµα, την ψήφο δηλαδή, σε διάφορες εκδοχές στην ιστορική
της διαδροµή. Υπήρξαν ιστορικές περίοδοι που η ψήφος δεν
ήταν καθολική, που προσδιοριζόταν µε περιουσιακά στοιχεία,
που δεν αφορούσε σύµπαντα τον πληθυσµό, περίοδοι και χώρες
στις οποίες δεν ψήφιζαν, παραδείγµατος χάριν, οι γυναίκες στο
παρελθόν. Υπήρξαν, επίσης, άλλες περίοδοι, που η ψήφος ήταν
υποχρεωτική και συνοδευόταν µε αυστηρές ποινές η άρνηση να
ασκήσεις το δικαίωµα της ψήφου.
Στο πλαίσιο λοιπόν, µιας τέτοιας εξέλιξης, κύριε Υπουργέ, του
πολιτικού δικαιώµατος, είναι αναγκαίο στις σύγχρονες κοινωνίες
και σε εποχές µεταναστευτικών κυµάτων τεράστιας έντασης και
τεράστιας έκτασης να τεθεί στο τραπέζι εξ αντικειµένου και το
δικαίωµα της ψήφου στους µετανάστες. Είναι µια ιστορικού χαρακτήρα εξέλιξη του πολιτικού δικαιώµατος ενός κοµµατιού του
πληθυσµού σε µια χώρα. Πολλές δηµοκρατικές χώρες στην Ευρώπη, η Ισπανία, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η
Ολλανδία έχουν εντάξει στις κοινωνίες τους τούς µετανάστες,
ως ισότιµους συµµετέχοντες στις αυτοδιοικητικές τους εκλογές.
Προφανώς, µια τέτοια ρύθµιση, εάν υπάρξει, δεν µπορεί να
έρχεται σε σύγκρουση µε την ισχύουσα σε κάθε χώρα συνταγµατική τάξη. Εν προκειµένω και στη χώρα µας πρέπει να διερευνηθεί αυτή η προσέγγιση. Το Συµβούλιο της Επικρατείας θεωρεί
ότι το Σύνταγµα στο άρθρο 51, στην παράγραφο 3 ρητώς ορίζει
την ψήφο συνδεδεµένη µε την ελληνική ιθαγένεια. Εξ αυτού προκύπτει η απόφασή του για την κατάργηση του δικαιώµατος της
ψήφου στους µετανάστες στις εκλογές των ΟΤΑ.
Δεν είµαι εγώ αυτός –και το λέω ειλικρινά, δεν κάνω τώρα φιλοφρονήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα - που θα παραδώσει µαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου ή αυτός που θα κάνει νοµικές
προσεγγίσεις διαφορετικές από αυτές που έκανε η πλειοψηφία
του Συµβουλίου Επικρατείας. Αλίµονο! Επαναλαµβάνω ότι οι
αποφάσεις του είναι σεβαστές. Πλην όµως, διαβάζω ως Έλληνας
πολίτης, ως Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άλλες
προσεγγίσεις οι οποίες έχουν από τη δική τους σκοπιά το δικό
τους ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον. Τις διαβάζω, τις προσέχω, τις εκτιµώ και επηρεάζουν την πολιτική, αν θέλετε, την
άποψή µου ως πολίτη.
Αναφέρονται, λοιπόν, και άλλες απόψεις στο ότι το άρθρο 102,
παράγραφος 2 του Συντάγµατος κάνει λόγο για εκλογή οργάνων
της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα από «καθολική και µυστική ψηφοφορία», αφήνοντας έτσι κατ’ αυτήν την επιστηµονική προσέγγιση περιθώρια στον κοινό νοµοθέτη να νοµοθετήσει διαφορετικά. Αυτή είναι µια πλευρά επιστηµονικού χαρακτήρα, η οποία
δίνει µια άλλη ερµηνεία στο εάν και κατά πόσο εντάσσεται στη
συνταγµατική τάξη το δικαίωµα της ψήφου των µεταναστών στις
εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το βασικό, όµως, επιχείρηµα υπέρ του δικαιώµατος στην αυτοδιοικητική ψήφο και στους µετανάστες, χωρίς να θίγονται οι
συνταγµατικές επιταγές, είναι ότι τους παρέχεται κατ’ αυτήν την
άποψη η δυνατότητα συµµετοχής µόνο σε ζητήµατα τοπικής κοινωνίας και στην εκλογή των εκπροσώπων σε Οργανισµούς Τοπι-
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κής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι όργανα δηµοσίας διοίκησης,
δεν παράγουν και δεν εφαρµόζουν γενικές πολιτικές κατευθύνσεις στη χώρα.
Εποµένως, υπάρχει η δυνατότητα, η άνεση, η χαλαρή προσέγγιση στο θέµα, ώστε να ενταχθεί και µέσα στο Συνταγµατικό µας
Δίκαιο το δικαίωµα της ψήφου των µεταναστών. Νοµίζω, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, ότι θα µπορούσε το ζήτηµα να αντιµετωπιστεί και
από αυτή τη σκοπιά.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, έχω πει και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή πως δεν πιστεύω ότι αντιµετωπίζετε µε εχθρότητα τους
µετανάστες. Και είµαι ειλικρινής σε αυτό που λέω, δεν το λέω
απλώς για να διευκολύνω τη συζήτηση και την επαφή µου µαζί
σας. Δεν έχετε εχθρότητα απέναντι στους µετανάστες και τους
αντιµετωπίζετε µε την ανθρώπινη προσέγγιση, που όλοι έχουµε.
Νοµίζω, όµως ότι βιαστήκατε να επιβεβαιώσετε µε την τροπολογία σας αυτή την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Με τη βιασύνη σας αυτή, να µου επιτρέψετε να πω ότι εκπέµπετε
και ένα είδος πολιτικών αντανακλαστικών. Δηλαδή, σας ταιριάζει
και λίγο η απόφαση.
Είχατε, νοµίζω, τα χρονικά περιθώρια, αν το είχατε θελήσει, να
νοµοθετήσετε εκ νέου, να ορίσετε πάλι το νοµοθετικό πλαίσιο
για τα δικαιώµατα των µεταναστών και έτσι, κύριε Υπουργέ, να
έχετε καταστήσει σήµερα δυνατή µια άλλη συζήτηση, που θα
είχε στο κέντρο του ενδιαφέροντός της την παροχή των δικαιωµάτων της αυτοδιοικητικής ψήφου στους µετανάστες και όχι τον
αποκλεισµό τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο και την ενσωµάτωση της οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23-12-2012, η οποία αφορά στην
χώρα καταγωγής του υποψηφίου και τη δυνατότητα ένταξής του
στο ψηφοδέλτιο, εάν δεν έχει στερηθεί, όπως αναφέρει, το εκλογικό του δικαίωµα στη χώρα του, δηλώσαµε στην επιτροπή ότι
θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» και αυτό γιατί υπάρχουν πολλών ειδών
αδικήµατα.
Υπάρχουν πολιτικά και άλλα αδικήµατα και στη δικαστική τους
αντιµετώπιση, στη βάση της νοµοθεσίας κάθε χώρας, υπάρχουν
διαφορές. Και αυτό ασφαλώς είναι φυσιολογικό.
Εµάς δεν µας βρίσκει σύµφωνους η λογική κάποιας ισοπέδωσης που εµφανίζεται. Και αυτό γιατί –ξαναλέµε- σε πολλές χώρες, από χώρα σε χώρα, υπάρχουν σοβαρές διαφορές στο δίκαιό τους. Αλλιώς αντιµετωπίζονται αδικήµατα, εγκλήµατα στην
Ελλάδα και αλλιώς σε άλλες χώρες.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουν ιδρυθεί -είναι δηλαδή νόµιµα- κόµµατα
παιδόφιλων, παιδεραστών κ.λπ. Η ύπαρξη τέτοιων κοµµάτων δεν
είναι άλλο τι παρά η έκφραση της σαπίλας, του εκφυλισµού του
καπιταλιστικού συστήµατος. Σε αυτές τις χώρες η παιδοφιλία δεν
είναι αδίκηµα. Στην Ελλάδα είναι όχι µόνον αδίκηµα, αλλά θεωρούµε ότι είναι ειδεχθές έγκληµα. Μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στη χώρα µας µε τέτοιες αρχές, αντιλήψεις και πρακτικές; Είναι ένα ερώτηµα.
Ένα άλλο παράδειγµα, πολιτικό, αυτήν τη στιγµή είναι ότι
υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου απαγορεύονται
τα σύµβολα του κοµµουνιστικού κινήµατος. Στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, δεν απαγορεύονται,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επίσηµη πολιτική πρακτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αντικοµµουνισµός.
Εµείς θεωρούµε ότι σε µια ισοπεδωτική λογική µπορεί να οδηγηθούµε σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Γι’ αυτούς τους λόγους
θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία, είµαστε αντίθετοι. Υποστηρίζουµε ότι µε αυτήν την τροπολογία φαίνεται, εκφράζεται µε καθαρότητα η αντιµεταναστευτική και αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. Δείγµα αποτελεί η σπουδή της Κυβέρνησης να αποκλείσει από τις δηµοτικές εκλογές τους οµογενείς και µετανάστες, οι οποίοι έχουν µακροχρόνιες άδειες παραµονής στη χώρα
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µας.
Η Κυβέρνηση οχυρώνεται, στην ουσία κρύβεται, πίσω από µια
αντιδραστική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ταυτόχρονα, παρά τις διάφορες φιλολογικές αναφορές, αποσιωπάται ότι αυτή η εξέλιξη ήταν και προεκλογική δέσµευση της
Νέας Δηµοκρατίας. Σήµερα αυτή η άποψη έχει τη συναίνεση των
κυβερνητικών εταίρων της.
Υπάρχει µια ορισµένη εξέλιξη για να φτάσουµε µέχρις εδώ. Η
προηγούµενη Κυβέρνηση συνεργασίας του κ. Παπαδήµου φρόντισε να σαµποτάρει την όποια περιορισµένη συµµετοχή που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, ο λεγόµενος νόµος Ραγκούση.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Αποτέλεσµα ήταν να γραφτούν
µόνο δώδεκα χιλιάδες επτακόσιοι εξήντα δύο άνθρωποι στους
εκλογικούς καταλόγους µεταναστών στις δηµοτικές εκλογές του
2009. Οι υπηρεσίες µε βάση συγκεκριµένες εκτιµήσεις προέβλεπαν περίπου εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα, λοιπόν, η συγκυβέρνηση έρχεται να καταργήσει τελείως αυτό το
δικαίωµα, που αφορά σε έναν µικρό αριθµό µεταναστών.
Υπενθυµίζουµε ότι το συγκεκριµένο εκλογικό δικαίωµα αφορούσε µόνο τις δηµοτικές εκλογές και παραχωρούνταν µόνο σε
οµογενείς και µετανάστες µε µακροχρόνιες άδειες παραµονής.
Ήταν η άδεια αόριστης διάρκειας και η άδεια επί µακρόν διαµένοντος.
Θέλουµε να σηµειώσουµε ότι είναι συχνό το φαινόµενο να χρησιµοποιούνται πράγµατι δύο µέτρα και δύο σταθµά στην αντιµετώπιση αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας αλλά και
άλλων δικαστηρίων. Το έχουµε δει αυτό τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια πολλές φορές. Κατά το δοκούν, δηλαδή, κάθε κυβέρνηση
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα στη βάση των γενικών αλλά και των
ειδικών πολιτικών ή ακόµα και µικροκοµµατικών συµφερόντων
της.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πάντα υποστήριζε και υποστηρίζει σταθερά το δικαίωµα των µεταναστών να απολαµβάνουν
ως εργαζόµενοι τα σύγχρονα εργασιακά, κοινωνικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα και φυσικά να έχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Γι’ αυτό η θέση µας ήταν και παραµένει να αναγνωριστεί το
δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές των µεταναστών και των προσφύγων µετά από πενταετή διαµονή στη χώρα µας.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε την τροπολογία
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλυβίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς ευχόµεθα καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Κουράκος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά έκπληκτος παρακολούθησα τον
κύριο Υπουργό να µας λέει ότι µετά την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου και µόλις πάρει ΦΕΚ, ξεκινά η προεκλογική περίοδος.
Και ερωτώ τον κύριο Υπουργό και την Κυβέρνηση: Είστε σοβαρή Κυβέρνηση;
Είστε µια Κυβέρνηση που νοµοθετείτε στο πόδι και κάνετε κοπτοραπτική. Ογδόντα ηµέρες πριν από τις ευρωεκλογές και δεν
ξέρουµε τον νόµο για τις ευρωεκλογές, τι θα κάνετε περίπου.
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά, κύριε Υπουργέ;
Όσον αφορά την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας, το
παρόν σχέδιο νόµου, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για την υποχρέωση της χώρας σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή µας ως κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα που αποτελεί κράτος-µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν έχει µόνο δικαιώµατα, αλλά και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί στο συγκεκριµένο πλαίσιο.
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Εµείς είµαστε υπέρ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, γιατί βασική απόρροια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατ’ επέκταση
της ιδιότητας της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
οποία αποκτούν οι πολίτες της Ένωσης, αποτελεί η άσκηση των
πολιτικών τους δικαιωµάτων και συγκεκριµένα του δικαιώµατος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου προβλέπει, όπως ρητά αναφέρεται, τη συµµετοχή των πολιτών άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις δηµοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές
στο κράτος-µέλος της κατοικίας τους χωρίς την προϋπόθεση της
υπηκοότητας.
Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων των αποδεδειγµένα υπηκόων πολιτών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο όλων των συνθηκών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από ιδρύσεώς της µέχρι και σήµερα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο γίνεται αποδεκτή, πόσω δε µάλλον που καθορίζει αυστηρά
και τους όρους και τις προϋποθέσεις για το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν επηρεάζει το δικαίωµα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους Έλληνες πολίτες. Διευκολύνει
τους πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που διαβιούν στη χώρα µας και µετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν επηρεάζει την ελληνική νοµοθεσία σε ό,τι αφορά το
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους πολίτες τρίτων
χωρών.
Η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης οδηγίας καθορίζει τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πολίτες της Ένωσης σε
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο κατοικούν και
του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις των
κρατών-µελών, σχετικά µε τις προϋποθέσεις άσκησης αυτού του
δικαιώµατος από τους ηµεδαπούς. Προβλέπει ρητά ότι οι πολίτες της Ένωσης που έχουν στερηθεί του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, δυνάµει της νοµοθεσίας είτε του κράτους-µέλους της
κατοικίας τους είτε του κράτους-µέλους καταγωγής τους, αποκλείονται από την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.
Όσον αφορά την τροπολογία, εµείς ζητούµε, κύριε Υπουργέ,
και σας το είπαµε και στην επιτροπή, τη ρύθµιση για το δικαίωµα
των οµογενών Ελλήνων να συµµετέχουν στα κοινά της χώρας
µας και να αποκτήσουν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. Σας είπα και
στην επιτροπή ότι δεν µπορούµε, όποτε χρειάζεται το ελληνικό
κράτος τη βοήθεια των οµογενών, να τρέχουµε και να τους ζητούµε να µας στηρίξουν και, όταν έχουµε εµείς υποχρεώσεις
έναντι αυτών, να µην τις τηρούµε.
Επίσης, θα πρέπει επιτέλους όλοι µας να πάρουµε µια θέση,
εάν σεβόµαστε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της
χώρας και νοµίζω ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές. Θυµάµαι ότι
για τον νόµο του κ. Ραγκούση τότε πολλοί λέγαµε ότι είναι αντισυνταγµατικός, αλλά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι είναι
υπέρ των πολιτών και των αλλοδαπών. Όµως, όπως βλέπετε, κατερρίφθη και γι’ αυτό θα πρέπει να είστε και εσείς προσεκτικοί
και επιτέλους, κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε τον σχετικό νόµο,
για να ξέρουµε πώς θα πάµε στις ευρωεκλογές. Μη νοµοθετείτε
στο πόδι και εκ του προχείρου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξηντλήθη ο κατάλογος των εισηγητών και των
ειδικών αγορητών.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο τώρα ή µετά τους δύο εγγεγραµµένους αγορητές, που θα µιλήσουν για επτά λεπτά ο καθένας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Να µιλήσουν πρώτα οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος που ανέβηκα στο Βήµα για να τοποθετηθώ για το θέµα αυτό, δεν είναι ότι διαφωνούµε για την
προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση εναρµόνισης της νοµοθεσίας
της Ελλάδος µε την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά πιο πολύ γιατί στο
θέµα της τροπολογίας έχω µία προσωπική εµπειρία και ήθελα να
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την καταθέσω στη Βουλή.
Το θέµα της ακύρωσης του νόµου Ραγκούση για τη συµµετοχή
των µεταναστών στις εκλογές, µετά την παρέλευση πενταετίας,
το οποίο ακυρώθηκε από την απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, νοµίζω ότι πρέπει να µας απασχολήσει
και να το δούµε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσµα.
Θέλω να πω ότι στα Τρίκαλα δήλωσαν εκατόν ογδόντα µετανάστες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει υποψήφιο έναν Βορειοηπειρώτη, ο οποίος µεταγενέστερα, φέτος το 2014, πήρε και την
ιθαγένεια, ο οποίος έχει δεκαέξι χρόνια στην Ελλάδα. Συµµετείχε
στο ψηφοδέλτιο της δηµοτικής κοινότητας, πήρε τετρακόσιους
πενήντα σταυρούς και εξελέγη.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι οι µετανάστες οι οποίοι έχουν πάρα
πολλά χρόνια στην Ελλάδα δικαιούνται τουλάχιστον στην τοπική
αυτοδιοίκηση να έχουν λόγο, καθόσον έχουν ισότιµες υποχρεώσεις µε τους µόνιµους κατοίκους και όλους εµάς. Πληρώνουν
δηµοτικά τέλη, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τις φορολογικές, πηγαίνουν τα παιδιά τους στα ίδια σχολεία, τους ενδιαφέρει
η κάθε πόλη και το περιβάλλον που δηµιουργεί. Άρα, λοιπόν,
κατά τη γνώµη µου η διάκριση, η οποία πρέπει να εξαιρεθεί, δηµιουργεί ανισότητες εις ό,τι αφορά τη λειτουργία της οργάνωσης
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εδώ, λοιπόν, θα ήθελα να λύσουµε το θέµα αυτό και προτείνω
στον Υπουργό να το επεξεργαστεί, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί
η ψήφος στις εθνικές εκλογές, που απαιτεί την απόκτηση ιθαγένειας, από την ψήφο στις τοπικές εκλογές, όπως και το άρθρο
102 του Συντάγµατος επιτρέπει και τις αναφέρει χωριστά.
Η εµπειρία µου είναι από την Ευρώπη και συγκεκριµένα από
τη Γερµανία, όπου έχουµε σαράντα πέντε χιλιάδες Τρικαλινούς
µετανάστες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι και στη Νυρεµβέργη έχουµε
δύο Έλληνες εκλεγµένους στο Δηµοτικό Συµβούλιο της Νυρεµβέργης και στην πόλη του Άµπερ και στο Μάλµοε της Σουηδίας
υπάρχουν δύο Έλληνες εκλεγµένοι στο Δηµοτικό Συµβούλιο. Τι
σηµαίνει αυτό; Όταν, λοιπόν, οι δικοί µας συµπολίτες, οι δικοί
µας πατριώτες έχουν τη δυνατότητα εκλογής στα ευρωπαϊκά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ως δηµοτικοί σύµβουλοι και αντιδήµαρχοι, γιατί να µην έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα τοπικά
και οι µετανάστες οι οποίοι διαµένουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα;
Εποµένως, εάν το πρόβληµα της ιθαγένειας αφορά τις εθνικές
εκλογές, ας πάρουµε µία πολιτική απόφαση να διαχωρίσουµε το
δικαίωµα της συµµετοχής στις εθνικές εκλογές από το δικαίωµα
συµµετοχής στις τοπικές εκλογές. Να φύγει και αυτό το εθνικιστικό παραλήρηµα κάποιων πλευρών, που πιστεύουν ότι οι µετανάστες θα αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα ή ότι προσβάλλουν
κατά κάποιον τρόπο την ελληνική φυλή και την ελληνική καταγωγή και ας περιοριστούµε τουλάχιστον στο θέµα των δηµοτικών
εκλογών.
Εκεί, νοµίζω, ότι θα πρέπει να αναληφθεί µία πρωτοβουλία,
κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω εάν προλαβαίνουµε τώρα, µια και εισερχόµεθα στην προεκλογική περίοδο, αλλά την επόµενη φορά
–άµεσα, δηλαδή- να γίνει µία τέτοια τροπολογία ή µια τέτοια νοµοθετική ρύθµιση. Πιστεύω όµως ότι έχουµε υποχρέωση στο
πλαίσιο και του καθεστώτος που συζητάµε για τον «Καλλικράτη»
–και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης θα κουβεντιάσουµε επανειληµµένα και αναλυτικά αυτό το θέµα- να µεθοδεύσουµε µία
χωριστή νοµολογία, η οποία να επιτρέπει σε όσους µετανάστες
έχουν πολλά χρόνια και έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα να
µπορούν να ψηφίζουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουµε αυτές τις απόψεις θα πρέπει να συµβάλουµε σ’ αυτό το θέµα, προκειµένου να
δώσουµε το δικαίωµα σε αυτούς τους ανθρώπους να εκπροσωπούνται και να διακρίνονται στις δικές µας τοπικές κοινωνίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Βλαχογιάννης
έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ ό,τι είδατε δύο Τρικαλινοί είναι σήµερα εγγεγραµµένοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό, κύριε συνάδελφε, δείχνει την αυξηµένη ευαισθησία των
Τρικαλινών για τους Ευρωπαίους πολίτες που µένουν στη χώρα
µας και το αντίστροφο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή οδηγία δεν είναι κάτι καινούργιο στα ελληνικά πολιτικά πράγµατα.
Προϋπήρχε η οδηγία που έδινε το δικαίωµα στους πολίτες
χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαµένουν σε
ένα άλλο κράτος να ψηφίζουν στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές, εφόσον τηρούσαν ορισµένες προϋποθέσεις. Όµως υπήρχε
µία γραφειοκρατική διαδικασία, να ζητούνται, δηλαδή, έγγραφα
ότι δεν είχαν αποστερηθεί του πολιτικού δικαιώµατος, κάτι που
καθιστούσε δύσκολη την όλη διαδικασία και αποθάρρυνε πάρα
πολλούς Ευρωπαίους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.
Η παρούσα οδηγία ακριβώς σε αυτό το σηµείο διευκολύνει τα
πράγµατα και αντικαθιστά την όλη γραφειοκρατική διαδικασία
µε µία –θα λέγαµε- υπεύθυνη δήλωση του Ευρωπαίου πολίτη ότι
δεν έχει αποστερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων και αποµένει πλέον στο κράτος-µέλος αν έχει άλλα στοιχεία για να αποδείξει το αντίθετο.
Άρα διευκολύνει την πρόσβαση στις εκλογικές διαδικασίες των
Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι θετικό και θα έπρεπε να υπερψηφιστεί –και αυτό είναι αυτονόητο- απ’ όλη την Αίθουσα. Αν και σε
αυτό το βασικό δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε –εφόσον συµφωνούµε ότι είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµφωνούµε να έχουµε όλοι το δικαίωµα να συµµετέχουµε στα κοινάτότε τι θα πει ο πολίτης που µας παρακολουθεί;
Κάποιοι λένε: «Μα, δεν έχουν δικαίωµα όλοι να συµµετέχουν».
Αυτό είναι αληθές, αλλά να µην µπερδεύουµε τους Ευρωπαίους
πολίτες µε τους πολίτες τρίτων χωρών. Εκεί είναι µία άλλη διαδικασία. Αν και όποτε το αποφασίσει η ελληνική πολιτεία να το
νοµοθετήσει, θα δούµε µε ποιες προϋποθέσεις θα γίνει. Αλλά
είναι ένα πολύ λεπτό ζήτηµα, γιατί η προηγούµενη νοµική διαδικασία ακυρώθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας, άρα υπάρχει ενδεχόµενο ακυρότητας της όλης διαδικασίας από µία πιθανή
προσφυγή ενός πολίτη. Εποµένως δεν µπορούµε να µείνουµε
στο καθεστώς που ίσχυε µε τον νόµο Ραγκούση. Αν θα πάµε σε
ένα επόµενο καθεστώς, θα το συναποφασίσουµε. Τώρα όµως
εδώ ψηφίζουµε µόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει
να συµφωνήσουµε τουλάχιστον σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά την ψήφο γενικότερα των µεταναστών, θα ήθελα
να πω ότι εγώ έχω ενστάσεις και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
και για τις εθνικές εκλογές. Γιατί έχω ενστάσεις; Διότι είδαµε πώς
παρεµβαίνουν χώρες γειτονικές στα εσωτερικά πολιτικά πράγµατα της χώρας µας, µέσω της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από κάποιους πολίτες, τους οποίους επηρεάζουν ή µέσω
θρησκεύµατος ή µέσω εθνικότητας. Τι θέλετε; Κάποιες χώρες να
αποκτήσουν δικαίωµα στην Ελλάδα, να έχουν δικό τους λόµπι
στις δηµοτικές αρχές, χωρίς να έχει προηγηθεί µία συµφωνία µε
τις χώρες αυτές;
Εποµένως δεν είναι τόσο απλό να πούµε ότι δίνουµε το δικαίωµα σε όλους όσοι ζουν στην Ελλάδα. Το µεγαλύτερο ποσοστό είναι µουσουλµάνοι. Το θέλουµε; Σε ποιον δήµο θα γραφτούν; Πώς θα επηρεάσουν τις ισορροπίες; Ξέρετε ότι οι δηµοτικοί άρχοντες ασκούν µία πολιτική υπεύθυνη και εθνική πολλές
φορές. Δεν θα επηρεάζεται µέσω της παρουσίας κάποιων δηµοτικών συµβούλων που είναι από εθνότητες διαφορετικές και από
θρήσκευµα άλλο; Έτσι απλά θα το περάσουµε αυτό; Δεν θα το
περάσουµε. Θα το µελετήσουµε.
Κατ’ αρχάς, δεν είµαστε αρνητικοί. Είµαστε όµως αρνητικοί σε
επιµέρους διατάξεις, τις οποίες πρέπει να τις δούµε. Είπε ο φίλος
µου, ο Γιάννης Κουράκος, ο οποίος έφυγε, ότι κάνει κοπτοραπτική ο Υπουργός και η Κυβέρνηση µε τον νόµο για τις ευρωεκλογές. Μα, γιατί τόση πρεµούρα γι’ αυτό το θέµα; Γιατί φοβηθήκατε; Σας έχει πιάσει πανικός, επειδή θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιους θέλει να στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι
τα επιτελεία των Αρχηγών των κοµµάτων; Αυτή είναι µία πρόοδος, ένα βήµα µπροστά προς την εµβάθυνση της δηµοκρατίας
και θα έπρεπε να το χειροκροτήσετε.
Αντί να ορίζουν οι αρχηγοί των κοµµάτων τους εκλεκτούς τους
–εντός ή εκτός εισαγωγικών- θα ορίσει ο ελληνικός λαός, ποιοι
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θα τον εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα αποκτήσει
άλλη ισχύ πλέον η ψήφος του ελληνικού λαού. Δεν θα ψηφίζει
ένα απλό ψηφοδέλτιο που υποστηρίζεται από ένα κόµµα. Θα ψηφίσει τους ανθρώπους και θα λογοδοτούν αυτοί σε πολίτες
πλέον, όχι σε Αρχηγούς των κοµµάτων. Ούτε σ’ αυτό το θέµα δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε;
Λέτε ότι το φέρνουµε τρεις µήνες πριν από τις εκλογές. Ε, και;
Τι αλλάζει; Λέτε ότι εµείς έχουµε έτοιµους υποψηφίους να τους
κατεβάσουµε κι εσείς δεν έχετε;
Η απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος
είπε ότι για τη Νέα Δηµοκρατία θα ισχύει κοµµατικό ασυµβίβαστο, είναι τουλάχιστον γενναία. Αν κάποιος έχει την ιδιότητα του
Βουλευτή, θα πρέπει να παραιτηθεί για να συµµετάσχει στις ευρωεκλογές. Άρα, µη φοβάστε ότι καταξιωµένα ονόµατα του Κοινοβουλίου θα είναι συγχρόνως Βουλευτές και θα θέσουν
υποψηφιότητα κι άρα οι πολίτες θα ψηφίσουν εµάς κι όχι εσάς.
Θα κατεβάσουµε πολίτες που είναι καταξιωµένοι στην κοινωνία,
στα επαγγέλµατά τους που άσκησαν στις τοπικές κοινωνίες, στις
οποίες δραστηριοποιούνται. Αυτούς θα καλέσουµε να εµπιστευτεί ο Έλληνας πολίτης. Κάντε κι εσείς το ίδιο.
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά; Η διαφορά είναι ότι εσείς αναζητείτε καταξιωµένα ονόµατα που είναι προϊόντα φθαρµένα από
προηγούµενα κόµµατα, οι οποίοι σαν τα ποντίκια εγκατέλειψαν
το σκάφος και ήρθαν τώρα στο δικό σας. Κι εσείς τα παρουσιάζετε ως µετεγγραφές ηχηρές. Αυτές οι ηχηρές µετεγγραφές δεν
«περπατούν» στον κόσµο. Δυστυχώς, αυτό θα το δείτε και στις
ευρωεκλογές. Θα πάρετε ακόµη µια φορά ένα µήνυµα ότι αυτή
η Κυβέρνηση έχει πολύ χρόνο µπροστά της, έχει πολύ έργο κι
ότι, µε την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα το ολοκληρώσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σώµα για τη µεγάλη
αποδοχή του σχεδίου. Θα ήθελα, όµως, να µιλήσω για κάποιες
παρατηρήσεις που ακούστηκαν από συναδέλφους.
Θα ξεκινήσω από το θέµα της τροπολογίας, η οποία –αν θέλετε- πήρε τον περισσότερο χρόνο από τη συζήτηση και στην
επιτροπή, αλλά κι εδώ σήµερα, στην Ολοµέλεια.
Δεν υπάρχει καµµία εχθρότητα απέναντι στους µετανάστες.
Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Κι
αυτό φαίνεται –για να µην τα λέµε µόνο στα λόγια, κύριε συνάδελφε- µε το νοµοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει έρθει, για το θέµα
του Κώδικα Μετανάστευσης, όπου πραγµατικά εκεί λύνονται θέµατα κι αντιµετωπίζονται σοβαρά προβλήµατα που υπήρχαν στο
ζήτηµα αυτό.
Θέλω, όµως, να έρθω και σε κάποιες παρατηρήσεις του εισηγητή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηρίσατε εκπρόθεσµη
την τροπολογία. Δεν ήταν εκπρόθεσµη, κύριε συνάδελφε. Το
γνωρίζετε. Εµείς τη φέραµε την τροπολογία στην επιτροπή για
να συζητηθεί. Από εκεί και πέρα στην Ολοµέλεια είναι εµπρόθεσµη. Θέλαµε να τη φέρουµε την τροπολογία και στην επιτροπή,
για να υπάρξει χώρος και χρόνος ώστε να µπορέσει να γίνει αυτή
η συζήτηση.
Περαιτέρω, µας κατηγορήσατε ότι έχουµε χάσει την ψυχραιµία µας, αναφερόµενος στο θέµα του σταυρού προτίµησης. Θα
µου επιτρέψετε να πω δυο λόγια πάνω στο ζήτηµα. Ακούστηκαν
φράσεις οι οποίες δεν πρέπει να µπαίνουν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Πρέπει σιγά-σιγά να τις αποµακρύνουµε από τον πολιτικό
µας δηµόσιο λόγο, χωρίς αυτό να σηµαίνει –προς Θεού!- ότι
κάνω σε κάποιον παρατηρήσεις για τον δηµόσιο λόγο του.
Είπατε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης για να υπάρξει σταυρός
στην εκλογή Ευρωβουλευτών είναι έλλειψη σεβασµού στον ελληνικό λαό. Το ότι δίνουµε δηλαδή το δικαίωµα στον ελληνικό
λαό να επιλέξει αυτούς που κρίνει ικανούς κι άξιους για να τον
εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή, µια Ευρωβουλή που θα παίξει
σηµαντικό ρόλο σε αποφάσεις για την καθηµερινότητα όλων των
Ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων, το χαρακτηρίσατε έλλειψη
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σεβασµού.
Μάλλον αντιλαµβάνοµαι ότι έλλειψη ψυχραιµίας είναι, ότι ίσως
εσείς είχατε µοιράσει τις θέσεις των Ευρωβουλευτών ανάµεσα
στις συνιστώσες και τώρα κάπου «χάλασε η µανέστρα». Αφήστε
τον ελληνικό λαό να εκφραστεί. Γιατί θα πρέπει τα κοµµατικά επιτελεία να είναι αυτά τα οποία θα καθορίζουν ποιους θέλει ο ελληνικός λαός; Αυτό είναι πρόοδος. Δεχθείτε ότι είναι πρόοδος
και βήµα προς τα εµπρός.
Να κάνουµε κριτική, όχι όµως άκριτη. Εγώ αντιλαµβάνοµαι και
τον ρόλο της Αντιπολίτευσης, που πρέπει να είναι σκληρή στις
τοποθετήσεις της. Εγώ τα δέχοµαι όλα. Αλλά σε θέµατα που
πάνε τα πράγµατα µπροστά, νοµίζω θα πρέπει όλοι να οµονοήσουµε.
Ακούστηκε, επίσης, το θέµα της έλλειψης σοβαρότητας από
τον εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών για
το ότι δεχτήκαµε µία παρατήρηση που έκανε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα του πότε να αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Πράγµατι είχε δίκιο και είπατε ότι θα το
δούµε και το φέραµε ως νοµοτεχνική βελτίωση. Το ότι στις συζητήσεις που κάνουµε εδώ µέσα και στις παρατηρήσεις που γίνονται δεχόµαστε πράγµατα και τα προωθούµε είναι έλλειψη
σοβαρότητας και γονατογραφία, κύριε συνάδελφε;
Άρα, δηλαδή, στην όποια κριτική και στις όποιες παρατηρήσεις
σας, εµείς θα πρέπει να λέµε άκριτα όχι. Δεν θα λέµε άκριτα όχι
και καλό είναι να δεχόµαστε αυτές τις συζητήσεις κι αυτό που
έχει σηµασία είναι να µη µιλάµε και να µην κάνουµε άκριτη αντιπολίτευση. Εγώ δέχοµαι και τις σκληρές παρατηρήσεις και τις
σκληρές θέσεις. Αλλά από κει και πέρα η άκριτη και σκληρή αντιπολίτευση νοµίζω ότι δεν έχει νόηµα. Η πατρίδα είναι σε µια δύσκολη θέση και πρέπει όλοι να έχουµε κατά νου τον τελικό
στόχο, να µπορέσει η πατρίδα να σταθεί στα πόδια της, να µπορέσει η πατρίδα να ξανασταθεί στο ύψος που της πρέπει και νοµίζω προς τον στόχο αυτό όλοι συµφωνούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παναγούλη,
έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ είχα ζητήσει τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ας µιλήσει πρώτα ο κ. Παναγούλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη, από ό,τι βλέπω Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είστε
εσείς. Ο κ. Παναγούλης είναι εισηγητής, δεν έχει τώρα το δικαίωµα. Προηγούνται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
δεν ζητάει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Προφανώς υπάρχει ένα προσωπικό θέµα από την οµιλία του κυρίου
Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς το ερµηνεύσατε
έτσι. Εγώ δεν άκουσα να αναφερθεί κανένας στον αγαπητό κ.
Παναγούλη. Έχει τον λόγο ως δικαιούται σαν εισηγητής. Προσωπικό δεν ακούστηκε τίποτα.
Να προηγηθεί, όµως, ο κ. Γιοβανόπουλος που ζητάει τον λόγο,
κύριε Παναγούλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, ας µιλήσει
ο κ. Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μου παραχωρεί τη σειρά του ο
κ. Γιοβανόπουλος. Επί προσωπικού θα ήθελα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Παναγούλη, εσείς, µε την εµπειρία που ξέρω ότι
έχετε, πρέπει κι εµένα να µε προφυλάσσετε. Εγώ έχω κανέναν
λόγο να µην σας δώσω τον λόγο;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Αναφέρθηκε ο Υπουργός προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν ανεφέρθη
προσωπικά. Εδώ ήµασταν.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε του τον λόγο για να εξηγήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τέλος πάντων, έχετε
το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Θέλω να πω ότι παρανόησε ο κύριος Υπουργός. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι σεβασµός προς τον
ελληνικό λαό ο σταυρός προτίµησης, που φέρνει τελευταία
στιγµή η Νέα Δηµοκρατία. Είπα ότι επί τριάντα τόσα χρόνια ήταν
µε λίστα και έφερε τον σταυρό προτίµησης µπροστά στον πανικό
που έχει σήµερα η Κυβέρνηση, που δεν έβρισκε υποψηφίους
ούτε το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, µετά τον τρίτο-τέταρτο
υποψήφιο, ούτε το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα έβρισκε ούτε τον δεύτερο
υποψήφιο. Αυτό είπα. Αλλά αύριο επ’ αυτού θα αναφερθούµε
εκτενέστατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη ένα λεπτό.
Θα χαρώ, όταν θα έρθει προς ψήφιση, να δω τι θέση θα πάρετε.
Όσο για το αν βρίσκουµε υποψηφίους ή όχι, κύριε Παναγούλη,
αφήστε σε εµάς αυτά τα προβλήµατα. Τα έχουµε λυµένα, πάντως.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Βρήκατε και περιφερειάρχη σήµερα, µετά από πολύ καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Γιοβανόπουλος
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι
πάρα πολύ σηµαντική η στιγµή µε την οποία δηλώνετε στη Βουλή
ότι µπορεί αύριο το βράδυ, αν κατατεθεί στο ΦΕΚ το νοµοσχέδιο,
να αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Αυτό σηµαίνει ότι θα αρχίσει
µία προεκλογική περίοδος σε εικοσιτέσσερις ώρες από τώρα,
χωρίς να ξέρουµε τους όρους εκλογής, χωρίς να ξέρουµε αν
είναι αληθή ή ψευδή τα δηµοσιεύµατα για περιφέρειες, χωρίς να
ξέρουµε αν θα ισχύσουν αµέσως οι απαγορεύσεις για τις εµφανίσεις.
Καταλαβαίνετε γιατί και η Βουλή και τα κόµµατα, αν και µπορεί
να συµφωνούµε κάποιοι µε τον σταυρό –και συµφωνούµε και θα
τα ακούσετε σε λίγο που θα τα πω- ζητούµε να µας δώσετε διευκρινίσεις. Δηλαδή ξεκινάει ένας αγώνας και τους όρους ακόµα
δεν τους ξέρουµε. Γι’ αυτό εναντιωνόµαστε και γι’ αυτό θέλουµε
διευκρινίσεις.
Εγώ παρακαλώ πολύ, πριν παρουσιάσω την εισήγησή µου ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να µας διευκρινίσετε αν ξεκινάει
ένας προεκλογικός αγώνας µε τους όρους του «παιχνιδιού» να
µην έχουν οριστεί ακόµη. Αυτό θέλω να διευκρινίσετε, γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται µε σοβαρότητα να ασχοληθούν µε τις εκλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι εύλογο ερώτηµα
νοµίζω το πότε θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πώς θα
ισχύσουν οι κανόνες.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε συνάδελφε, δεν θα αντιδικήσουµε σε αυτό το θέµα, αλλά ξέρετε
πολύ καλά ότι και η παρατήρηση του συναδέλφου από τον ΣΥΡΙΖΑ είχε να κάνει µε την ασφάλεια και τη διαφάνεια. Από εκεί
και πέρα, πράγµατι µέσα στις επόµενες µέρες όλα αυτά τα οποία
γνωρίζετε και είναι γνωστά θα έρθουν στη Βουλή και τότε θα
δούµε και την τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά την έναρξη του
προεκλογικού αγώνα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι, κύριε
συνάδελφε, όχι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποιο είναι το θέµα τώρα; Δεν καταλαβαίνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Απ’ ό,τι βλέπω ζητά
τον λόγο ο κ. Κουράκος. Ο Υπουργός µίλησε ήδη. Όπως ξέρετε,
προηγούνται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εκλογές για να κερδηθούν χρειάζονται ψήφους. Εσείς πάτε να τις κερδίσετε –που δεν τις κερδίζετε µε τίποτα- µε τεχνάσµατα. Δεν γίνεται έτσι! Δεν µπορεί να κερδηθούν
οι εκλογές µε τεχνάσµατα. Και βλέπουµε τα τεχνάσµατα τα οποία
χρησιµοποιείτε να είναι αλλεπάλληλα, το ένα µετά το άλλο. Παραβιάζετε και το Σύνταγµα και την κοινή λογική.
Κατ’ αρχάς, πήγατε και µεταθέσατε τον χρόνο των ευρωεκλογών. Πρώτα θα γίνει ο πρώτος γύρος των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και τη δεύτερη Κυριακή, µε τον δεύτερο γύρο,
οι ευρωεκλογές. Προφανώς, εξυπηρετείτε κάποιες κοµµατικές
σκοπιµότητες, κάποιες φαντασιώσεις σας, ότι έτσι µπορεί να
επηρεάσετε το εκλογικό αποτέλεσµα προς όφελός σας. Αυτό
είναι λαθροχειρία!
Δεν θα πετύχετε τίποτα από αυτά. Έτσι δείχνετε τον πανικό
και το αδιέξοδό σας, αλλά και µια νοοτροπία, µια αντίληψη. Έρχεστε µετά από τόσα χρόνια, την τελευταία στιγµή, να αλλάξετε
τον τρόπο εκλογής των Ευρωβουλευτών. Γιατί δεν το κάνατε
τόσα χρόνια; Γιατί επί τόσον καιρό δεν ανοίγατε αυτήν τη συζήτηση, να πείτε τις απόψεις σας, να συζητηθούν και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να γίνει να γίνει έγκαιρα και όχι µετά την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου;
Γιατί δεν µας απαντάτε σε αυτό; Τώρα σας ήρθε η φαεινή ιδέα
και ανακαλύψατε τον σταυρό και εποµένως τον σεβασµό στον
πολίτη, όπως µας λέτε; Δηλαδή, σε τόσες ευρωεκλογές που έγιναν χωρίς σταυρό, δεν υπήρχε σεβασµός στον πολίτη; Γίνονταν
µε έναν τρόπο περίεργο αυτές οι ευρωεκλογές; Γίνονταν από τα
κοµµατικά, όπως είπατε περιφρονητικά, επιτελεία και µε τις αρχηγικές κατευθύνσεις;
Προφανώς ανακαλύψατε έναν νέο τρόπο εκλογής Ευρωβουλευτών, στο «και πέντε» περίπου των Ευρωεκλογών, που δεν τον
ξέρουµε ακόµα –ακριτοµυθίες ακούµε και κάποιες δικές σας δηλώσεις. Αυτό που ξέρουµε είναι ότι θέλετε να βάλετε τον σταυρό.
Ανακαλύψατε λοιπόν αυτό τον τρόπο, διότι νοµίζετε ότι θα εξυπηρετηθείτε κοµµατικά. Επίσης τον ανακαλύψατε όχι για να ανταποκριθείτε σε κάποιο αίτηµα λαϊκό, δηµοκρατικότερου τρόπου
διεξαγωγής των ευρωεκλογών, αλλά για καθαρά κοµµατικούς
λόγους, χωρίς καν να τον έχετε επεξεργασθεί, διότι είπατε για
τον σταυρό και µετά ανακαλύψατε ότι δεν ξέρετε πόσους σταυρούς πρέπει να βάζουµε. Δεν ξέρετε επίσης εάν θα έχουµε περιφέρειες ή όχι.
Αρχίσατε τις συζητήσεις, φέρατε µια τροπολογία επ’ αυτού και
µετά την αποσύρατε, προκειµένου να προσθέσετε και τα άλλα
µέτρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν είχαµε
φέρει τροπολογία, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το θέµα του σταυρού είχατε
φέρει τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Για να είµαστε ακριβείς, δεν φέραµε ποτέ τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είχατε φέρει τροποποίηση και το
συζητούσατε, είχατε συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Λαφαζάνη, είπατε ότι φέραµε τροπολογία, αλλά δεν φέραµε ποτέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακριβώς, το είχατε υπό συζήτηση και το αποσύρατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δηλαδή,
αποσύραµε τη συζήτηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η ουσία παραµένει η ιδία. Προσπαθήσατε να φέρετε κάτι και µετά ανακαλύψατε στη βιασύνη
σας ότι χρειάζονται και άλλα πράγµατα, άρα περισσότερη επεξεργασία. Ξεκινήσατε την επεξεργασία. Δεν ξέρω αν έχετε καταλήξει ακόµα και τι θέλετε να κάνετε. Το µαγειρεύετε από εδώ,
το ψάχνετε από εκεί.
Ο µόνος στόχος σας είναι το πώς θα εξυπηρετήσετε µέσα από
τον τρόπο εκλογής κοµµατικές εκλογικές σκοπιµότητες. Βεβαίως, ο κόπος σας είναι µάταιος, διότι, όπως σας είπα, οι εκλογές το πρώτο που χρειάζονται είναι ψήφοι. Τα τεχνάσµατα δεν
µπορούν να διασώσουν κόµµατα τα οποία δεν έχουν ψήφους.
Εσείς επιχειρείτε µέσω τεχνασµάτων να διασωθείτε.
Όσον αφορά το σταυρό τον οποίο εκθειάσατε -και µάλιστα µι-
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λώντας περιφρονητικά για κοµµατικά επιτελεία, για κόµµατα
κ.λπ.- ο σταυρός δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη το τέλειο σύστηµα,
µε το οποίο ο πολίτης υποτίθεται ότι βρίσκει τον τρόπο να εκλέγει οποιονδήποτε θα τον εκπροσωπήσει. Δεν είναι το τέλειο σύστηµα, διότι έτσι καταρρακώνετε όλες τις προηγούµενες
Ευρωεκλογές.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, το σταυρό τον επιχειρείτε τώρα
διότι το πρόβληµά σας είναι να συγκροτήσετε έναν εκλογικό µηχανισµό µέσα από τους υποψηφίους. Αυτό είναι το πρόβληµα το
οποίο θέλετε να επιλύσετε. Βεβαίως, θέλετε να βοηθήσετε και
τους συνεταίρους σας, οι οποίοι είναι δύσκολο να συγκροτήσουν
ένα ευρωψηφοδέλτιο. Πολύ σωστά το είπε ο Στάθης Παναγούλης. Ποιος µπαίνει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο, όταν ξέρει εκ των
προτέρων ότι δεν πρόκειται να έχει καµµία ελπίδα να εκλεγεί;
Δώσατε το σταυρό, λοιπόν, για να δώσετε φρούδες ελπίδες σε
υποψηφίους. Εντάξει! Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι κάνετε ένα
µεγάλο δηµοκρατικό –ποιοτικό υποτίθεται- άλµα.
Όσον αφορά εµάς, ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία που ακολουθούµε παγίως για την ανάδειξη της σειράς των υποψηφίων
Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία αυτή, στην οποία αναφερθήκατε
περιφρονητικά, δεν είναι διαδικασία συνιστωσών. Έχετε βρει ένα
παραµύθι και συνεχώς το πιπιλίζετε, «οι συνιστώσες, οι συνιστώσες και τα λοιπά». Με αυτήν την έννοια που µιλάτε, οι περισσότερες συνιστώσες είναι στο κόµµα σας και στο κόµµα του
ΠΑΣΟΚ. Όµως, εγώ δεν µπαίνω στα εσωτερικά σας ούτε µε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει µάλλον, αλλά δεν είναι και ένα θέµα που
µπορώ εγώ να το σχολιάζω από τη Βουλή.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς ξέρετε πώς ψηφίζουµε, πώς βάζουµε τη σειρά των υποψηφίων. Το κάνουµε µε εσωτερική καθολική ψηφοφορία όλων των µελών µας. Ψηφίζουµε, στήνουµε
κάλπες σε όλη την Ελλάδα. Όσοι είναι παλαιότερα µέλη του Συνασπισµού και µετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και καθορίζουν
τα µέλη, τη σειρά των υποψηφίων. Είναι ένας δηµοκρατικότατος
τρόπος λειτουργίας ενός κόµµατος.
Ξέρετε ότι τη δηµοκρατία την τηρούµε στο κόµµα µας. Βεβαίως, προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε ακόµα και τη δηµοκρατία που έχουµε, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί για
εµάς όχι αχίλλειο πτέρνα, αλλά προωθητική δύναµη, για να µπορούµε να επιτελούµε καλύτερα το ρόλο µας ως πολιτική δύναµη.
Τελειώνω µε το θέµα της ψήφου των µεταναστών, των οµογενών και πολιτών που είναι από χώρες της ΕΖΕΣ. Έχετε άδικο,
διότι υπήρχαν δυνατότητες -έστω και την τελευταία στιγµή που
επιχειρείτε να παρέµβετε νοµοθετικά σε αυτό το θέµα- να προχωρήσετε και να παραχωρήσετε αυτό το δικαίωµα της ψήφου,
όπως το όριζε ο προηγούµενος νόµος, χωρίς να έχουµε ιδιαίτερα
προβλήµατα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Όπως ξέρετε, για την τοπική αυτοδιοίκηση το Σύνταγµα δεν
κάνει ρητή αναφορά σε Έλληνες πολίτες. Όπως καταλαβαίνετε
–νοµίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς- είναι αυτονόητο το δικαίωµα να ψηφίζουν άνθρωποι, πολίτες που είναι χρόνια εδώ σε
αυτήν τη χώρα, κατοικούν σε αυτήν τη χώρα και είναι µετανάστες
ή οµογενείς, πολίτες που έχουν κάρτα οµογενούς σε αυτήν τη
χώρα και έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι οµογενείς.
Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν φόρους και τέλη, να τελούν
όλες τις υποχρεώσεις τους ως κάτοικοι µιας πόλης και µάλιστα
τις υποχρεώσεις εκείνες οι οποίες έχουν κόστος γι’ αυτούς και
να µην τους δίνετε το δικαίωµα να επηρεάζουν και τη ζωή της
πόλης. Αυτό είναι άδικο, όπως καταλαβαίνετε. Μπορούσε αυτό
το θέµα να λυθεί χωρίς να έχουµε παράκαµψη και του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε αυτήν τη διάταξη που φέρατε είµαστε αντίθετοι. Δεν θα την
ψηφίσουµε. Είναι προφανές ότι θα καταψηφίσουµε τη διάταξη,
παρ’ ότι θεωρούµε θετικό το βήµα που γίνεται µε το άλλο νοµοσχέδιο, το οποίο εφαρµόζει βεβαίως και µία κοινοτική οδηγία και
η ψήφος µας επ’ αυτού θα είναι θετική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής):
Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μίλησε ο

7807

Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για πανικό και αδιέξοδο. Εγώ θα προσθέσω και αµηχανία, επιστρέφοντας αυτούς τους χαρακτηρισµούς.
Αυτό που δεν έχω ακούσει είναι να τοποθετηθείτε καθαρά.
Είστε κατά ή υπέρ του σταυρού; Συνάδελφοί σας, ο κ. Παπαδηµούλης συγκεκριµένα, από το 2008 ή 2009, αν θυµάµαι καλά, είχε
τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ αυτού. Το κάναµε τώρα και κακώς δεν
το είχαµε κάνει νωρίτερα. Έγινε όµως τώρα και αντί να σταθείτε
θετικά, αρχίζετε και κάνετε µία κριτική, εκθειάζοντας τη δική σας
εσωκοµµατική δηµοκρατία. Δηλαδή θεωρείτε καλύτερη την
όποια εσωκοµµατική διαδικασία, όσο δηµοκρατική κι αν είναι
αυτή, και όχι την απλή και ανόθευτη έκφραση του λαού να αποφασίζει µόνος του µε τι ψηφίζει.
Τι είναι καλύτερο; Να ψηφίζει ο κόσµος ποιους θέλει ή να αποφασίζουν τα κοµµατικά επιτελεία; Και δεν τα αναφέρω µε κακό
τρόπο, κύριε Λαφαζάνη. Απλώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αναφερθήκατε και στην εσωκοµµατική διαδικασία.
Ο δικός µας Πρόεδρος, σας θυµίζω, έχει εκλεγεί µε ανοιχτή διαδικασία στην κοινωνία. Δεν θυµάµαι το ίδιο να έγινε µε εσάς, µιας
και µιλάτε. Δεν το αµφισβητώ, απλώς σας λέω κάτι που µπορεί
να βελτιώσει τις διαδικασίες σας.
Ξεκάθαρα θα πρέπει να πάρετε µία απόφαση. Είστε υπέρ ή
κατά στο να µπορεί ο κόσµος µόνος του να αποφασίζει, ακόµη
και στο δικό σας χώρο, ποιοι είναι ικανοί και άξιοι να τον εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή; Είστε εσείς δηλαδή πιο ικανός και
άξιος, όπως και τα υπόλοιπα κοµµατικά σας στελέχη, να κρίνετε
τη βούληση του ελληνικού λαού και όχι ο ίδιος ο ελληνικός λαός;
Είπατε -αυτό δεν το κατάλαβα καλά, για να είµαι ειλικρινής, το
έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους σας- ότι τέλος πάντων και ο σταυρός προτίµησης δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
Μήπως ετοιµάζεστε να φέρετε κατάργηση του σταυρού προτίµησης ακόµη και στις εθνικές εκλογές; Να µας το πείτε, κύριε
Λαφαζάνη.
Αν θεωρείτε καλύτερο να αποφασίζουν τα κόµµατα από µόνα
τους ως διαδικασία για το ποιοι είναι ικανοί και άξιοι να βρίσκονται σε αυτήν την Αίθουσα, πείτε το ανοιχτά, γιατί ακούω πολλά
λόγια αµφισβήτησης για τον σταυρό προτίµησης. Θέλετε να
αφαιρέσετε το δικαίωµα από το λαό να αποφασίζει ποιοι είναι
ικανοί και άξιοι και από το χώρο της Αριστεράς και από το δικό
σας χώρο; Πρέπει να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα.
Αν θέλετε, το «πανικός, αδιέξοδο και αµηχανία» το είπα για τον
εξής λόγο. Διότι, αφού αυτό το πράγµα δεν είναι καλό, κατά πως
το λέτε, και αφού είναι κόλπο και τερτίπι, τι φοβάστε τότε, κύριε
Λαφαζάνη; Απλώς αυτό που δεν καταλαβαίνετε ή µάλλον το καταλαβαίνετε, αλλά δεν θέλετε να το οµολογήσετε είναι ότι κάνοντας αλλαγές και στην προκειµένη περίπτωση, ο λαός αντιλαµβάνεται ποιος κάνει έργο, ποιος προσπαθεί να πάει τη χώρα
παραπέρα, πιο µπροστά, για να µπορέσουµε επιτέλους να κάνουµε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουµε. Γιατί, ξέρετε, η κρίση
δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά και θεσµική και ξεκινάει, αν θέλετε, κι από αυτά τα απλά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, καλό είναι να τα µαζεύετε όλα, για να απαντήσετε στο τέλος, επειδή έχουµε µπει ήδη στη διαδικασία οµιλιών
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κύριε Κουράκο,
αλλά Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο κ. Γιοβανόπουλος
και όχι εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαστε -σας θυµίζωσε άλλες παρατάξεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από ό,τι βλέπω, δεν
µας φέρατε χαρτί ότι έχετε οριστεί Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Κουράκο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Θα σας το στείλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να µας το
στείλουν.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προηγουµένως όταν
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µίλησα, είπα ότι δεν είναι σοβαρή η Κυβέρνηση. Το εννοούσα και
το εννοώ και τώρα. Εάν µε τερτίπια µε το σταυρό η Κυβέρνηση
νοµίζει ότι µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση στα πολιτικά κόµµατα,
βεβαίως τη δηµιούργησε.
Εγώ είµαι από αυτούς που είναι υπέρ του σταυρού προτίµησης. Εάν ήθελε να δηµιουργήσει τη σύγχυση στους πολιτικούς
Αρχηγούς των κοµµάτων που είχαν δεσµευθεί σε διάφορους Ευρωβουλευτές µε τη λίστα, τη δηµιούργησε. Όµως, αυτό είναι το
ζητούµενο; Αυτή είναι η «πονηριά», αν θέλετε, της Κυβέρνησης;
Μπορεί να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο θα µπουν οι Ευρωεκλογές;
Διέρρεαν τόσες µέρες ότι θα είναι διάφορες περιφέρειες, ότι
θα γίνει κατανοµή. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα είναι µια ενιαία περιφέρεια όλη η Ελλάδα. Ερωτώ τον κύριο Υπουργό: Μήπως το
νοµοσχέδιο για τις εθνικές εκλογές ή, αν θέλετε, οι σκέψεις της
Κυβέρνησης δεν ήταν να µειωθούν οι µεγάλες εκλογικές περιφέρειες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαπλοκή;
Γιατί, λοιπόν, τώρα έρχεται και «ποιεί την νήσσαν» η Κυβέρνηση; Κάνει µία ενιαία εκλογική περιφέρεια όλη την Ελλάδα.
Ερωτώ εγώ το εξής: Η διαπλοκή δεν θα έχει άµεσο αποτέλεσµα
ως προς τις υποψηφιότητες, στα δέκα εκατοµµύρια Έλληνες
που θα ψηφίσουν; Ποιοι θα βγουν; Αυτοί που θα είναι οι αρεστοί
των Μέσων Επικοινωνίας. Περί αυτού πρόκειται. Έχει παραδοθεί
το πολιτικό σύστηµα στη διαπλοκή. Τώρα παραδίδουµε και τους
Ευρωβουλευτές στη διαπλοκή. Περί αυτού πρόκειται.
Κύριε Υπουργέ, ανοίξατε τον ασκό του Αιόλου, γιατί οι Ευρωβουλευτές του κόµµατός σας που θα εκλεγούν, µετά την ήττα
των Ευρωεκλογών που θα υποστείτε, θα είναι οι πρώτοι που θα
σας αµφισβητήσουν, γιατί θα έχουν πάρει χιλιάδες σταυρούς.
Να µε θυµηθείτε από αυτήν τη θέση που σας το λέω: Μην ξεχνάτε ότι κάνετε πολύ ισχυρούς Ευρωβουλευτές, που θα αµφισβητήσουν και τις ηγεσίες των κοµµάτων. Ανοίξατε τον ασκό του
Αιόλου. Θα το λουστείτε κιόλας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Τσούκαλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το να χαρακτηρίζετε οποιαδήποτε τοποθέτηση έναντι της πρόθεσής σας για καθιέρωση σταυρού προτίµησης στις Ευρωεκλογές ως αντιδηµοκρατική αντίληψη νοµίζω ότι
κάνετε λάθος.
Θα ήθελα να δηλώσω εξαρχής ότι η Δηµοκρατική Αριστερά
επί της ουσίας δεν έχει αντίρρηση για το σταυρό προτίµησης.
Όµως, ξέρετε, η τοποθέτησή µας έναντι της δικής σας πρωτοβουλίας περιλαµβάνει και το σκεπτικό ή, αν θέλετε, το υπόβαθρο
πάνω στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριµένη πρότασή σας. Θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι αθώα η πρωτοβουλία
αυτήν την οποία αναλάβατε παραµονές των εκλογών.
Θέλω να γίνω σαφέστερος. Σταυρός προτίµησης προβλέπεται
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι ο σταυρός προτίµησης σε
αυτές τις χώρες συνοδεύεται µε µία ολόκληρη διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίων εγκαίρως, µήνες πριν, ούτως ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα όσων εµπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία,
στοιχειωδώς να καταθέσουν την άποψή τους για το ευρωπαϊκό
όραµα, έτσι όπως οι ίδιοι αλλά και τα κόµµατά τους το αντιλαµβάνονται.
Θέλω να µου πείτε κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι µέσα στις επόµενες ογδόντα ηµέρες υπάρχει περίπτωση να γίνει πραγµατικά µία
ουσιαστική συζήτηση πάνω στο επίδικο, πάνω στο µεγάλο διακύβευµα σε σχέση µε την Ευρώπη που ο καθένας –από τους υποψηφίους και όχι από τα κόµµατα- οραµατίζεται και ονειρεύεται;
Δεύτερον, µέχρι τώρα µέσα από τις διαδικασίες που ακολουθούσαν τα κόµµατα, είτε µε τις επιλογές των Αρχηγών, είτε µέσω
ενός στενού επιτελείου των κοµµάτων, είτε µέσω εσωκοµµατικών
δηµοκρατικών διαδικασιών, γινόταν και ένας χωροταξικός καταµερισµός, µία κατανοµή σε επίπεδο χώρας, ούτως ώστε να εκπροσωπείται και αυτό που λέµε «αποκεντρωµένη Ευρώπη» στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαµε
και κρητικό Ευρωβουλευτή και Βουλευτή από τη Θεσσαλονίκη.
Είχαµε και Βουλευτές από την περιφέρεια που µετέφεραν –αν
θέλετε- και τον παλµό της ξεχασµένης Ελλάδας στην Ευρώπη,
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µε τον τρόπο που ο καθένας το αντιλαµβανόταν.
Πιστεύετε, αλήθεια, ότι µε το σταυρό προτίµησης τώρα, έτσι
όπως θεσπίζεται, υπάρχει περίπτωση κάποιος –εκτός από το λεκανοπέδιο Αττικής- να εκλεγεί; Αν, µάλιστα, θεωρείτε ότι αυτή η
προοπτική είναι προς την κατεύθυνση της πλουραλιστικής εκπροσώπησης της χώρας µας στα ευρωπαϊκά όργανα και της έκφρασης όλων των απόψεων, έχω την εντύπωση ότι κάνετε λάθος.
Στέκοµαι εδώ και δεν επεκτείνοµαι περαιτέρω.
Θα τοποθετηθώ επ’ ολίγον στην τροπολογία που απασχόλησε
όλη τη συζήτηση, δηλαδή την τροπολογία για την ψήφο των µεταναστών.
Κύριε Υπουργέ, η συζήτηση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και, βέβαια, κατ’ επέκταση στα Μέσα Ενηµέρωσης, είναι κυρίως πολιτική, παρά νοµική, γιατί δεν νοµίζω ότι θα βρεθεί κάποιος ο
οποίος θα πει ότι µπορεί να παραβλέψει µία απόφαση της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου, η οποία ελήφθη έστω και µε µειοψηφία. Αυτό ισχύει ιδίως σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα που εκπροσωπεί
µία άλλη πολιτειακή εξουσία, ένα άλλο πολιτειακό όργανο.
Επειδή, µάλιστα, σεβόµαστε κι εµείς την αρχή της διάκρισης των
εξουσιών –όπως τη σέβονται οι περισσότεροι τουλάχιστον- δεν
µπορούµε να την αξιολογήσουµε. Μπορούµε να πούµε γενικώς
ότι συµφωνούµε µε την άποψη της µειοψηφίας, αλλά αυτό θεωρείται δεδοµένο. Πολιτική είναι η συζήτηση, δηλαδή επί του πολιτικού.
Θέλω να είµαι επίσης σαφής εδώ. Την περασµένη εβδοµάδα
είχαµε µία πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων µε τον κ.
Αθανασίου, γιατί αυτό το θέµα απασχόλησε την Αίθουσα και την
προηγούµενη εβδοµάδα. Του έθεσα, λοιπόν, τη µεγάλη εκκρεµότητα, την οποία δεν µπορείτε να αντιπαρέλθετε, λέγοντας
απλώς και µόνο ότι πρέπει να προσαρµοστούµε στην απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η µεγάλη εκκρεµότητα; Από το Μάρτιο του 2013 ουσιαστικά –και όχι
τυπικά- η χώρα στερείται πλαισίου απονοµής ιθαγένειας, µε µία
απλή εγκύκλιο του κ. Αθανασίου.
Ο κ. Αθανασίου, πριν ακόµα δηµοσιευτεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, έστειλε µία εγκύκλιο, η οποία, κύριε
Υπουργέ, δεν ανέστειλε –δεν «πάγωσε», κατά το κοινώς λεγόµενο- τη διαδικασία µόνο επί των επίµαχων άρθρων που κρίθηκαν
αντισυνταγµατικά, αλλά «πάγωσε» ουσιαστικά όλη τη διαδικασία
απονοµής ιθαγένειας, ακόµα και διά της πολιτογραφήσεως, µε
αποτέλεσµα εκατοντάδες –για να µην πω χιλιάδες- αλλοδαποί
που είχαν ουσιαστικά περάσει όλη τη διαδικασία και είχαν φθάσει
µέχρι και την ορκωµοσία, να είναι εγκλωβισµένοι και να µην έχει
απονεµηθεί καµµία ιθαγένεια, να µην έχει γίνει καµµία πολιτογράφηση.
Αυτή, λοιπόν, είναι η µεγάλη εκκρεµότητα και η απάντηση πρέπει να είναι συγκεκριµένη, επειδή είστε και ο αρµόδιος Υπουργός. Γιατί από το Μάρτιο του 2013 µέχρι σήµερα δεν έχει έρθει,
όπως είχε υποσχεθεί ο τότε Υπουργός –και βεβαίως, στη συνέχεια και η Κυβέρνηση- ο νέος νόµος, ο συγκεκριµένος, που
αφορά την ιθαγένεια;
Επεκτείνω το ερώτηµα. Γιατί η συγκεκριµένη διάταξη να µη
συµπεριλαµβάνεται στην ολοκληρωµένη πρόταση για την αναδιάρθρωση του ν.3838 και έρχεται µόνο η συγκεκριµένη τροπολογία;
Εµείς έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, την οποία θεωρούµε
πλήρως τεκµηριωµένη, που στηρίζεται στα πορίσµατα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θα έρθει προς συζήτηση στο νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, για τον κώδικα για τους µετανάστες. Όµως,
αυτή είναι µια πολύ µεγάλη εκκρεµότητα.
Δεύτερον. Ήταν ανάγκη να έρθει η συγκεκριµένη τροπολογία;
Δηλαδή, αν δεν ερχόταν η τροπολογία αυτή, θα παραβιάζαµε την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Το µεγάλο ζητούµενο ήταν να µην ψηφίσουν οι αλλοδαποί στις
επόµενες εκλογές. Αυτό ήταν. Και ξέρετε, έχει µεγάλη συµβολική
σηµασία στο τι απόφαση παίρνει η Κυβέρνηση επί του ζητήµατος
αυτού.
Είναι γνωστό -κατατέθηκε και στη συζήτηση στην επιτροπήότι οι αλλοδαποί στις προηγούµενες εκλογές ψήφισαν µε ειδικούς καταλόγους που συνέτασσαν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επικυρώνονταν από το Υπουργείο Εσωτερι-
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κών. Αρκούσε απλώς και µόνο µία επικύρωση των συγκεκριµένων
καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θα µου πείτε. «αυτό δεν συνεπάγεται το ίδιο αποτέλεσµα, δηλαδή το να µην ψηφίσουν;». Συνεπάγεται το ίδιο αποτέλεσµα,
όµως έχει µια έντονα συµβολική σηµασία µε την έννοια ότι η πολιτική ηγεσία, το πολιτικό σύστηµα, η Βουλή στέλνει ένα µήνυµα:
Εµείς αυτό το συγκεκριµένο το θέλουµε, τοποθετούµαστε θετικά
επί της ψήφου των µεταναστών και επιφυλασσόµαστε στην επόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος το συγκεκριµένο θέµα να το
διευκρινίσουµε περαιτέρω. Διότι συνταγµατικά έχει διευκρινιστεί
και το 2001, στην τότε αναθεώρηση και το 2006 στη δεύτερη
αναθεώρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να µην καθυστερήσω περαιτέρω, τελειώνοντας, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε
µία τελευταία δηµοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε επ’ ευκαιρία
των δηµοτικών εκλογών στην Αθήνα. Εκεί, λοιπόν, υπήρχε ένα
πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτηµα, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό της ιδεολογικοπολιτικής διαστρωµάτωσης της ελληνικής
κοινωνίας. Αυτό θα πρέπει να το λάβουµε πάρα πολύ σοβαρά υπ’
όψιν στο πλαίσιο της αντιµετώπισης -αν θέλετε- του φασιστικού
φαινοµένου και της κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία.
Ένα ερώτηµα, λοιπόν, το οποίο τέθηκε ήταν το εξής. Το Συµβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η συµµετοχή των µεταναστών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αντισυνταγµατική. Νοµίζετε ότι θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος
ώστε να µπορούν να ψηφίζουν οι µετανάστες ή ότι πρέπει να
απαγορευτεί η συµµετοχή τους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Η απάντηση σε ποσοστό 52% ήταν ναι, ότι, δηλαδή, πρέπει να
βρεθεί τρόπος να ψηφίζουν και σε ποσοστό 41% ήταν όχι. Ήταν
πραγµατικά µία ένδειξη, ένα στοιχείο από τα πλέον ελπιδοφόρα
και από αυτά τα οποία προκάλεσαν σε κάποιους από εµάς ιδιαίτερη αισιοδοξία για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία.
Μάλιστα, µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον βλέπω ότι ακόµα και µεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δηµοκρατίας ένα 38% στηρίζει
αυτήν την άποψη. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε 1% υπέρ είναι µεταξύ των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής.
Αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί µέσα στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της τεράστιας κοινωνικής κρίσης, πρέπει να επιλέξουµε µε ποια κατηγορία της κοινωνίας πρέπει να συµπορευτούµε. Και πρέπει να συµπορευτούµε, προφανώς, µε αυτό το
τµήµα της κοινωνίας που ακόµα αντιστέκεται στην κατάρρευση
των αξιών και, βεβαίως, όλων των κεκτηµένων της Ευρώπης και
του ελληνικού πολιτισµού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σε µία πολύ συγκεκριµένη συγκυρία την εναρµόνιση και τη συµµόρφωση στην
ουσία της ελληνικής πολιτείας µε όσα απεφάνθη τελικά το Συµβούλιο της Επικρατείας, σχετικά µε το ότι δεν µπορούν οι αλλοδαποί να έχουν ψήφο στις δηµοτικές εκλογές. Προσπάθησα,
λοιπόν, να ανατρέξω στις οµιλίες της τότε εποχής Ραγκούση και
διαπίστωσα µε τι λάβρο τρόπο µάς έλεγαν τότε οι εισηγητές σε
τούτη εδώ την Αίθουσα ότι πρόκειται για ένα χαρισµατικό και δηµοκρατικό τρόπο, ότι αυτή είναι η λύση και ότι έτσι η πολυπολιτισµικότητα ανακτάται και µπορεί να προχωρήσει πλέον σύγχρονα και οµότροπα. Εµείς λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε όλο
αυτό να καταργηθεί, γιατί πάντα ο νόµος εκφράζει χρόνο, τόπο
και τρόπο. Πάντα!
Με αυτήν την έννοια λοιπόν και βλέποντας τη συγκυρία του
µεταναστευτικού ρεύµατος στην Ελλάδα, από την Ελλάδα στην
Ευρώπη, από τη βόρεια Αφρική και γενικά από τους λαούς που
ξέρετε ότι κάποτε είχαν ένα πρόβληµα και ο οικονοµικός µοχλός
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ήταν εκείνος που έστελνε αστυφυλικά τον κόσµο στην Αθήνα από
τις περιφέρειες και τις επαρχίες, διαπιστώνουµε ότι τώρα ο οικονοµικός µοχλός στέλνει τους πληθυσµούς να αναζητήσουν
σώνει και καλά κάπου αλλού ένα καλύτερο µέλλον. Αναγκάζει τα
παιδιά µας, τα οποία είναι σπουδαγµένα στην Ελλάδα µε κόπο,
έχοντας σπίτια και περιουσίες µέσα από τις προσπάθειες των γονιών τους, να φύγουν. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, τι σηµαίνει µεταναστευτικό ζήτηµα. Και το καταλαβαίνουµε µε την έννοια ότι
πάντα υπάρχουν διπλές αναγνώσεις.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην ιστορική καµπή,
στον άξονα του χρόνου, υπάρχει ένα σηµείο, ένα ρήγµα, που λέγεται «Γαλλική Επανάσταση». Και εκεί στη Γαλλική Επανάσταση,
λοιπόν, προκύπτει η Σύµβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε
την οποία φεύγουµε από τη θεολογία, φεύγουµε από εκείνον τον
άκρατο θεοκρατισµό και πάµε στην ανθρωπολογία, στον άνθρωπο, στον ουµανισµό. Σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, σεβαστοί οι όροι της Συµβάσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Θέλετε να πούµε αλήθειες; Τηρήθηκαν ποτέ αυτά; Ήρθε ποτέ
κάποιος στα σύνορά µας και επειδή ήταν άνθρωπος, του τα ανοίξαµε και τον σεβαστήκαµε; Όχι! Οι γραφειοκρατίες είναι διαφορετικές, όπως εντελώς διαφορετικές είναι και οι πολιτικές κάθε
κράτους. Βέβαια, κάνουµε βήµατα ως κοινωνίες και προχωράµε.
Όµως εδώ και συγκεκριµένα σήµερα πρέπει να απαντήσουµε.
Κάνουµε βήµατα; Όχι. Για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και µε τους οποίους συζήσαµε πολλά χρόνια
µέσα σε µια ευωχία, τώρα πια και η συγκυρία λέει ολοκάθαρα ότι
δεν µπορούµε να ψηφίσουµε.
Ακούσαµε παραδείγµατα για οργανωµένα κράτη, όπως είναι
η Νορβηγία και η Ολλανδία που αποδέχονται κ.λπ.. Μα, ετούτο
το κράτος δεν είναι οργανωµένο και αυτό είναι ένα ακόµα κοµµάτι στο οποίο δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε για να συνεχίσουµε περαιτέρω. Σε αυτό εδώ το κράτος θα πρέπει κάποτε να
συµφωνήσουµε τι θα κάνουµε µε τους οµογενείς µας, µε τους
δικούς µας οµογενείς, µε τους δικούς µας οµοεθνείς.
Μήπως θέλετε να πάρουµε τον κάθετο άξονα, από το Μάλµε
ή το Γκέτεµπουργκ ή το Μόναχο µέχρι τη νότια Αφρική και να περάσουµε στους Αιγυπτιώτες ή στον οριζόντιο άξονα από τη Μελβούρνη στα Ιεροσόλυµα και στην Οτάβα του Καναδά; Όλοι αυτοί
οι άνθρωποι πότε θα αντιµετωπιστούν ισόκυρα από µια Βουλή,
από ένα κράτος, δεδοµένου ότι είµαστε ένα έθνος, είµαστε άνθρωποι µε το ίδιο αίµα, µε την ίδια ιστορία, µε την ίδια γλώσσα,
µε τις ίδιες συνήθειες, µε την ίδια θρησκεία; Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα αντιµετωπιστούν σαν να είµαστε ένα έθνος, σαν να είµαστε ένα πράγµα µε την Κύπρο, σαν να είµαστε ένα πράγµα µε
τα παιδιά µας, τα οποία έχουν ξενιτευτεί πάρα πολλά χρόνια και
τώρα το κύµα τους διώχνει µακριά;
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε προσπαθήσει και έχουµε ήδη
φέρει από το 2012 την πρόταση για το πώς θα πάρουµε εδώ στην
Ελλάδα την ψήφο των οµογενών µας. Πρέπει να σκεφτούµε και
να αποφασίσουµε ότι η συγκυρία δείχνει πως αλλάζουν τα πράγµατα. Είδαµε τις µετρήσεις των πληθυσµών και βλέπουµε ότι
κάθε χρόνο είµαστε και λιγότεροι. Η υπογεννητικότητα είναι ένα
πράγµα, αλλά η µετανάστευση είναι ένα άλλο πράγµα. Είναι Έλληνες αυτοί που δηµιούργησαν, όπως Έλληνες ήταν και οι πατεράδες τους που άφησαν την περιουσία εδώ και τώρα ξαφνικά
πήγαν σε άλλες πατρίδες για να ξαναδηµιουργήσουν και να κάνουν εκεί οικογένειες. Και αυτούς θα τους ξεχάσουν; Πού είναι
η έννοια της «µητροπόλεως», που είναι µια καθαρά ελληνική
λέξη; Θα τους ξεχάσουµε;
Τι θα κάνει, λοιπόν, κάποτε -αν κάνει ποτέ!- αυτή η µητρόπολη
γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
Εδώ πρέπει να δούµε τα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ.
Και, βέβαια, επιτρέψτε µου -διότι δεν θέλω να σπαταλώ και
πολύ το χρόνο- να πω ότι µπαίνει ένα µεγάλο κοµµάτι ερωτηµάτων σε σχέση µε τις ευρωεκλογές. Σας τέθηκε το ερώτηµα και
ειλικρινά θέλω να µην ψελλίσετε, αλλά να απαντήσετε µε την ίδια
εντιµότητα που εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε ναι στο
σταυρό προτίµησης στις ευρωεκλογές. Πριν από λίγο είπατε εδώ
στο Σώµα ότι µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ τούτου εδώ του νόµου
-που θα γίνει νόµος από νοµοσχέδιο- εκκινά η προεκλογική περίοδος. Σοβαρά; Σίγουρα δεν αστειεύεστε ή εγώ έχω παραπλα-
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νηθεί και δεν έχω αντιληφθεί καλά; Τους όρους µε τους οποίους
θα γίνουν αυτές οι εκλογές τούς ξέρουµε για να ορίσουµε την
έναρξη του προεκλογικού αγώνα;
Έχουµε διαφωνίες πέρα από το σταυρό. Πολύ καλά τα είπαν
οι συνάδελφοι. Δηλαδή, µε µία επικράτεια να αναθέσουµε πάλι
στους «MEGAλους» εκείνους χαλιναγωγούς της σκέψης ποιους
θα εκλέξουν Βουλευτές. Να το αναθέσουµε για άλλη µία φορά
στη Δηµόσια Τηλεόραση, για παράδειγµα, όπου εγώ τώρα πια
δεν ξέρω ποιοι βρίσκονται εκεί, ποιοι µπήκαν. Είπε ο ίδιος ο
Υπουργός ότι δεν µπήκαν µε αξιοκρατία. Εµείς, ας πούµε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουµε καµµία, µα καµµία δυνατότητα εµφάνισης εκεί, και, όµως, θα ρυθµιστούν από εκεί πράγµατα για
να βγουν οι νέοι, µεγάλοι ευρωβουλευτές µε ένα µεγάλο κοµπόδεµα ψήφων. Θα το βρείτε και αυτό µπροστά σας.
Γιατί δεν κάνετε επικράτειες, µικρές περιφέρειες; Εγώ λέω το
εξής: Εάν ήθελε η κ. Ιατρίδου, ο κ. Γιοβανόπουλος, κάποιος, ο
οποιοσδήποτε πολίτης, να εκτεθεί στη Μακεδονία, έχει καµµία
µαθηµατική δυνατότητα, σε σχέση µε το Λεκανοπέδιο, να εκλεγεί; Έχει καµµία ελπίδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα,
πέραν του ότι θα βάλει τις ιδέες του ή, αν θέλετε, την πλάτη, για
µία σηµαία η οποία είναι µπροστά; Αποφασίζετε ξαφνικά όλοι οι
ευρωβουλευτές να είναι από το Λεκανοπέδιο.
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα για τα οποία πρέπει να µιλήσουµε.
Όµως, σας ακούει κανείς να µιλάτε εδώ µέσα και να υπεραµύνεστε και να ευαγγελίζεσθε ξαφνικά για το σταυρό που φέρατε.
Εσείς τώρα είστε υπερδηµοκράτες! Μέχρι τώρα που δεν ίσχυε ο
σταυρός -και δεν ίσχυσε ακόµα, θα το δούµε- το σύστηµα ήταν
αλλιώτικο, οι πρόεδροι κάνανε κουµάντο. Τώρα το θυµηθήκατε;
Και ποιοι; Εσείς οι υπερδηµοκράτες; Δηλαδή, εσείς οι εµπνευστές των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που ζήσαµε όλοι
σε αυτό το Σώµα, έρχεσθε τώρα και µας λέτε ότι η δηµοκρατία
ήταν το µέληµά σας; Εσείς, οι ιππότες των µνηµονίων, του «φουχτελισµού», του «ραϊχενµπαχισµού» έρχεσθε να µας πείτε τώρα
ότι «δηµοκρατικά το σκεφτήκαµε και θέλουµε να βάλουµε
σταυρό»; Τερτίπια κάνετε.
Κανείς δεν αντιλέγει ότι είναι ένα βήµα εµπρός. Τώρα δεν ξέρετε πώς να το κάνετε.
Να διαχειριστείτε και την ήττα. Καταλαβαίνουµε, ότι είναι µία
δυσκολία. Το να είσαι µία κυβέρνηση και να σκεφθείς ίσως και
σε µονοψήφιους αριθµούς σε µία εκλογή, είναι µια ήττα. Το καταλαβαίνω. Θα σας συµπονέσουµε στο ανθρώπινο πλαίσιο. Η τιµωρία, όµως, που έρχεται από τον ελληνικό λαό δεν θα έχει
καµµία συµπόνια. Και δικαίως δεν θα έχει, γιατί οδηγήσατε τον
κόσµο στον φεντεραλισµό, στο βυρσοδεψείο που λέγεται φεντεραλισµός και στο οποίο θέλουν όλοι οι λαοί τώρα ξαφνικά να
γίνουν ένα και να πολτοποιηθούν. Τα τοµάρια τους οι λαοί θα τα
πουλήσουν πάρα πολύ ακριβά, κύριε Υπουργέ!
Πριν κατεβώ από το Βήµα, θέλω να σας παρακαλέσω για µία
τελευταία φορά να πείτε µε ποιους όρους θα γίνουν οι ευρωεκλογές, να ορίσετε έναρξη προεκλογικής περιόδου τότε που θα
υπάρχουν κατατεθειµένοι οι κανόνες του παιχνιδιού όπως τους
ορίσατε εσείς.
Εσείς παίζετε. Εσείς έχετε τα ζάρια. Εσείς θα φάτε την ήττα.
Εσείς θα υποστείτε όλα τα επίχειρα. Τουλάχιστον, όµως, θα µας
ανακοινώσετε µε ποιον τρόπο θα συρθείτε σε αυτήν την ήττα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ετέθησαν διάφορα θέµατα µε αφορµή τη σηµερινή συζήτησή
µας. Θέλω να πω κι εγώ δυο λόγια για το θέµα του σταυρού στις
ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να διαφωνούµε και να
αντιδικούµε σε αυτήν την Αίθουσα µε αντικείµενο το σταυρό προτίµησης, τον πιο δηµοκρατικό τρόπο έκφρασης του λαού σε µια
εκλογική διαδικασία.
Ειδικά τώρα που υπάρχει και το πρόβληµα του ευρωσκεπτικισµού και που υπήρχε κίνδυνος οι ευρωεκλογές να περνούσαν
λίγο αθόρυβα, έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να υπάρχουν
υποψήφιοι, να πάνε στην επαρχία, στην περιφέρεια, να βγουν
στις τηλεοράσεις, να βγουν στα τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης της
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περιφέρειας και στα κεντρικά και να εξηγήσουν για ποιον λόγο
λαµβάνουν µέρος σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί χρειαζόµαστε
την Ευρώπη ή για το αντίθετο, διότι υπάρχουν και κόµµατα τα
οποία θεωρούν ότι πρέπει να βγούµε από την Ευρώπη.
Φθάσαµε, µε αφορµή αυτό, στο σηµείο να συζητάµε ότι ο
σταυρός προτίµησης εισάγεται επειδή δεν θα βρεθούν υποψήφιοι να µπουν σε ένα ψηφοδέλτιο. Μα, όλοι γνωρίζουµε ότι έτσι
κι αλλιώς όταν υπάρχει η εκλογική διαδικασία, υπάρχει συνωστισµός υποψηφίων. Σε όλη τη χώρα είναι δυνατόν να µη βρεθούν
σαράντα, πενήντα υποψήφιοι, οι οποίοι θα έχουν την ευγενή φιλοδοξία να είναι υποψήφιοι; Τότε γιατί πράγµα συζητάµε; Αυτό
σηµαίνει ότι πράγµατι έχουµε πρόβληµα δηµοκρατίας. Όµως,
εγώ πιστεύω ότι δεν το έχουµε.
Όσον αφορά στις εσωκοµµατικές διαδικασίες, αυτές νοµίζω
ότι πολλές φορές χρησιµοποιούνται µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο, ανάλογα µε το πώς συνήθως βολεύει και τις ηγεσίες.
Άκουσα, για παράδειγµα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι µετά από εσωκοµµατικές διαδικασίες αποφασίζεται ποιοι θα είναι υποψήφιοι από την πλευρά τη δική τους.
Όµως, τελικά, στην περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας ή στην
περίπτωση της Πελοποννήσου, δεν νοµίζω ότι ακολουθήθηκε για
παράδειγµα το αποτέλεσµα της εσωκοµµατικής διαδικασίας.
Όσον αφορά στο περίφηµο θέµα της διαπλοκής, ότι δηλαδή
θα εκλεγούν αυτοί οι οποίοι είναι γνωστοί µέσα από τα µεγάλα
κανάλια, θέλω να πω το εξής: Κοιτάξτε να δείτε, αυτήν τη στιγµή
και στα µεγάλα κανάλια αυτοί οι οποίοι εµφανίζονται δεν είναι
Βουλευτές του Λεκανοπεδίου. Είναι Βουλευτές απ’ όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Αν µετρήσουµε, θα δούµε ότι
είναι πολύ λιγότεροι οι Βουλευτές του Λεκανοπεδίου οι οποίοι
εµφανίζονται στα µεγάλα κανάλια, από τους Βουλευτές διαφόρων περιοχών, οι οποίοι υπήρξαν Υπουργοί ή δεν υπήρξαν αλλά
είναι καινούργια στελέχη στα κόµµατα.
Επίσης, έχω να πω το εξής: Από την ώρα που θα υπάρχει η
προεκλογική περίοδος και θα αρχίσουν οι περιορισµοί, όλοι θα
εµφανιστούν σε όλα τα κανάλια, διότι η εµπειρία δείχνει ότι δεν
επαρκούν οι λίγοι οι οποίοι είναι προβεβληµένοι ή κάνουν νούµερα, για να µιλήσουµε στη γλώσσα τους. Πάντοτε παρακαλούν
τα κανάλια, για να καλύψουν άπειρες εκποµπές και άπειρο
χρόνο, να βγάλουν όλους τους υποψηφίους. Δεν υπάρχει περίπτωση να µη βγουν. Είναι αδύνατον να µη βγουν!
Άρα νοµίζω ότι τελικά συζητάµε περί όνου σκιάς.
Το θέµα είναι ποιος θα πείσει περισσότερο για λογαριασµό τού
κόµµατός του, για λογαριασµό τού εαυτού του και θα εξηγήσει
στον κόσµο γιατί έχει σηµασία η Ευρώπη για την Ελλάδα και γιατί
πρέπει να είµαστε εκεί ή το αντίθετο. Από εκεί και πέρα, αυτό
είναι το µεγάλο διακύβευµα. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ειδικά για την περίοδο αυτή που ο ευρωσκεπτικισµός δεν ταυτίζεται πια µόνο µε διαφωνία για τρόπους λειτουργίας ή για την
ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτίζεται µε ακραίες
τάσεις µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλές περιπτώσεις
αυτήν τη στιγµή ο ευρωσκεπτικισµός ταυτίζεται και µε τον ναζισµό, κάτι που δεν συνέβαινε σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις.
Όσον αφορά στο ζήτηµα αν πρέπει, αν µπορούν, αν θα ψηφίζουν οι νόµιµοι µετανάστες, για άλλη µια φορά θα πω πως είναι
ένα θέµα το οποίο χωρίζεται µεταξύ του διαδικαστικού και του
θέµατος ουσίας. Το διαδικαστικό είναι πως υπάρχει αµετάκλητη,
άµεσα εκτελεστή απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
που αποφάνθηκε ότι ο ν. 3838 ήταν αντισυνταγµατικός, διότι,
σύµφωνα µε το Σύνταγµα, δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
έχουν µόνο οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι έχουν
λάβει την ιθαγένεια θα µπορούν να ψηφίζουν. Αυτό δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί να καταργηθεί και δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί να µην εφαρµοστεί µια απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου και
να πάµε σε εκλογές, αγνοώντας απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνήσαµε λίγο-πολύ όλοι και ότι
απλώς συζητάµε εδώ για να συζητάµε αν είναι σωστή ή όχι η
απόφαση, αν ορθώς ή όχι το Σύνταγµά µας το λέει αυτό. Όµως,
το λέει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μπορεί εκεί να υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις. Κάποιος να λέει, «Κακώς, πρέπει να φτιά-
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ξουµε ένα Σύνταγµα, στο οποίο να ψηφίζει όποιος περνάει απ’
έξω». Κάποιος άλλος να λέει «Όχι, να ψηφίζουν µόνο αυτοί που
θα έχουν την ιθαγένεια». Κάποιος άλλος να λέει, «Όχι, στις τοπικές µπορεί να ψηφίζουν και αυτοί που είναι νόµιµοι, αρκεί να είναι
εγγεγραµµένοι σε καταλόγους». Όµως, αυτήν τη στιγµή όπως
είναι τα πράγµατα -και όπως ξέρετε έρχεται και ο Μεταναστευτικός Κώδικας και γίνεται συζήτηση γύρω απ’ αυτά τα θέµαταδεν είναι την τελευταία στιγµή, όπως άκουσα τον εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ να λέει. Είναι πριν από εκλογές, οι οποίες, αν δεν διεξαχθούν µε αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθούν. Διότι
υπάρχει απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Εποµένως είναι αδιανόητο να συζητάµε εάν πρέπει ή όχι το ελληνικό Κοινοβούλιο να εφαρµόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων αυτής της χώρας.
Όποιος έλθει στην εξουσία –αν έλθει- µπορεί, υπάρχει διαδικασία, αλλαγής του Συντάγµατος. Μπορεί να φέρει αυτήν τη διαδικασία. Αν σε αυτήν τη διαδικασία σταθεί δυνατόν να ενταχθούν
θέµατα και να πλειοψηφήσουν αυτά τα θέµατα, τότε µε γεια του
µε χαρά του όποιου το κάνει. Αυτήν την ώρα, όµως, έχουµε ένα
Σύνταγµα το οποίο πρέπει να το σεβαστούµε.
Με αφορµή αυτό και προχωρώντας προς το τέλος αυτής της
µικρής οµιλίας, θέλω να πω το εξής: Τις προάλλες –αλλά δεν δόθηκε δηµοσιότητα σε αυτό- ήταν εδώ η Αντιπρόεδρος του γερµανικού κόµµατος της Αριστεράς, του «Die Linke», η κ. Αννέτε
Γκροτ. Δεν θυµάµαι εάν είναι Αντιπρόεδρος ή είναι επικεφαλής
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Μάθαµε –και το µάθαµε επειδή
απλώς διαβάζουµε πολύ, αλλά δεν έγινε γνωστό- ότι έκανε επιθεώρηση µαζί µε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε Αστυνοµικά Τµήµατα
του Αγίου Παντελεήµονα και της Κυψέλης. Αφού διαπίστωσε εκεί
πώς είναι οι συνθήκες, ζήτησε την άµεση απελευθέρωση των
κρατουµένων. Δεν µπορεί όµως από τη µια να λέµε ότι δεν µας
αρέσει µία απόφαση, από την άλλη να λέµε ότι έχει συλληφθεί
κάποιος κατηγορούµενος για κάποιο αδίκηµα και πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. Πρέπει κάποτε να συνέλθουµε.
Τελειώνω µιλώντας λίγο για το θέµα της ψήφου των οµογενών.
Είναι ένα ζήτηµα που µας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές
και ως κοινωνία και ως Κοινοβούλιο. Πρέπει κάποτε να συζητηθεί
και ο τρόπος που θα γίνει αυτό και εάν θα γίνει και πώς θα γίνει,
γιατί υπάρχουν θέµατα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουµε.
Η Ελλάδα έχει την πολυϊθαγένεια. Άλλες χώρες δεν την έχουν
ή έχουν την πολυϊθαγένεια, στη λογική όµως ότι όταν δίδουν την
ιθαγένειά τους, αυτός ο οποίος τη λαµβάνει ορκίζεται ότι εάν παραστεί ανάγκη, θα πολεµήσει εναντίον της µητέρας πατρίδας
του. Υπάρχουν, δηλαδή, ζητήµατα τα οποία δεν µπορούµε να τα
λύσουµε τώρα εδώ µέσα σε µία συζήτηση και εν όψει εκλογών.
Πράγµατι, πρέπει να συζητήσουµε το θέµα της οµογένειας, αν
όταν είσαι µακριά, έχεις την ίδια αντίληψη των πραγµάτων µε
αυτόν τον οποίο ζει µία κατάσταση κ.λπ.. Έχω ακούσει και οµογενείς µας επιστήµονες να µας παροτρύνουν να πάµε στη
δραχµή και να γίνουµε Αργεντινή, αλλά αυτοί διαµένουν στο Λονδίνο ή στην Αµερική. Να τα συζητήσουµε όλα αυτά, είναι πολιτικά
ζητήµατα.
Τούτη την ώρα, όµως, το κρίσιµο είναι ότι πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
θα εφαρµοστεί και πρέπει να εφαρµοστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κυρία
Βούλτεψη.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί της τροπολογίας που αφορά την ψήφο των µεταναστών
στις τοπικές εκλογές δεν θα κάνω αναφορά σήµερα. Θα κάνω
κάποια αναφορά στην αυριανή συζήτηση. Εξάλλου ο εισηγητής
µας κ. Τριαντάφυλλος κάλυψε απόλυτα και επαρκέστατα τη θέση
µας σήµερα επί της αρχής. Περισσότερα θα πούµε αύριο, καθώς
θα συζητάµε για τις τροπολογίες, αφού τυπικά εκεί είναι η θέση
αυτής της συζήτησης.
Πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, όχι να µιλήσω βέβαια για το
λοιπό νοµοσχέδιο -δεν έγινε καµµία αναφορά, υπάρχει µία γενικότερη συµφωνία για την ενσωµάτωση της οδηγίας- αλλά για να
εκφράσω την έκπληξή µου, να πω για όλα όσα έχουµε ακούσει
περί του σταυρού προτίµησης στις ευρωεκλογές. Αναφέροµαι
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βέβαια στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στον Εκπρόσωπό της
που προ ολίγου µίλησε.
Την Αξιωµατική Αντιπολίτευση εδώ και πολύ καιρό τη χαρακτηρίζει µια αντιφατικότητα. Η αντιφατικότητα δηµιουργεί σύγχυση βέβαια. Και όταν προκύπτουν γεγονότα που είναι έξω από
τις προβλέψεις µας, τότε υπάρχει αµηχανία. Η αµηχανία επιτείνει
τη σύγχυση και πάει λέγοντας. Και έχουµε αυτόν τον κύκλο: αντιφατικότητα, σύγχυση, αµηχανία κ.ο.κ.. Κάτι τέτοιο συµβαίνει
και µε τον σταυρό, όπως θα προσπαθήσω να αποδείξω στη συνέχεια.
Και βέβαια η αµηχανία έχει ενταθεί και επιταθεί για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα πράγµατα έχουν µία άλλη πορεία από αυτήν που είχαν προβλέψει.
Αναφέροµαι βέβαια στο πρωτογενές πλεόνασµα που αναδεικνύεται κάθε µέρα που περνάει ότι είναι το ισχυρότερο διαπραγµατευτικό όπλο στα χέρια της Κυβέρνησης, σε µια πολύ σκληρή
διαπραγµάτευση µε την τρόικα.
Άλλες ήταν οι αυτοεκπληρούµενες προφητείες, µε τις οποίες
πολιτευόταν και πορευόταν η Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Αξιωµατική, αλλά και βέβαια είναι έκδηλη και πρόδηλη η αµηχανία σε
ό,τι αφορά ειδικότερα το σταυρό, γιατί καταρρέει µία ολόκληρη
στρατηγική που εκπονήθηκε και εκφωνήθηκε εγκαίρως και έλεγε
ότι οι τριπλές εκλογές, οι τριπλές κάλπες του Μαΐου είναι δηµοψήφισµα. «µνηµόνιο - αντιµνηµόνιο». Αυτό δεν υπάρχει, γιατί ο
αγώνας της Κυβέρνησης είναι να βγούµε από το µνηµόνιο. Ήδη
έχει καταστεί κενό γράµµα το περιεχόµενο του δηµοψηφίσµατος.
Αλλά η λογική του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει κάθε µέρα απαντήσεις
στους µαζικούς χώρους που δείχνουν ότι οι πολίτες αδιαφορούν
γι’ αυτές τις λογικές. Την πιο ηχηρή απάντηση την πήρε προχθές
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου στη συνέχεια και
άλλων αναµετρήσεων -όπως στο Οικονοµικό και Τεχνικό Επιµελητήριο- οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ είδαν από πολύ µακριά την
πλάτη άλλων δυνάµεων, γιατί οι πολίτες έχουν τις δικές τους
προτεραιότητες και όχι βέβαια τη λογική µε την οποία πέρασε
καλά δύο χρόνια τώρα η Αντιπολίτευση -και ιδιαίτερα η Αξιωµατική- βλέποντας τα ποσοστά της να γιγαντώνονται, µιλώντας µε
ευκολία γύρω από δύο λέξεις «µνηµόνιο - αντιµνηµόνιο» και πάει
λέγοντας.
Αποτέλεσµα αυτής της σύγχυσης δεν είναι µόνο ο σταυρός,
είναι και αυτά που ακούσαµε προχθές από την αγαπητή καθ’ όλα
συνάδελφό µας, την κ. Δούρου, η οποία κατεβαίνει ως περιφερειάρχης Αττικής και η οποία είπε ότι «αλλιώς µαζεύουν τα σκουπίδια οι µνηµονιακοί και αλλιώς οι αντιµνηµονιακοί». Εγώ έχω
κάνει δεκαεννιά χρόνια δήµαρχος. Θέλω να θυµίσω στην κ. Δούρου ότι τα σκουπίδια τα µαζεύουν οι δήµαρχοι, µνηµονιακοί και
αντιµνηµονιακοί. Οι περιφερειάρχες -γιατί για περιφερειάρχης
βάζει υποψηφιότητα- ιδιαίτερα στην Αθήνα έχουν την ευθύνη για
τη διάθεση των απορριµµάτων. Οι αντιµνηµονιακοί περιφερειάρχες δεν έχουν πρόβληµα πώς θα τα µαζεύουν, έχουν πρόβληµα
που θα τα πάνε.
Με τη λογική του κ. Τσίπρα στην Κερατέα πρέπει να τα πάµε
στη Σελήνη τα σκουπίδια της Αττικής, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θωπεύει
όλες τις κοινωνίες που δεν θέλουν πουθενά ΧΥΤΑ, που δεν θέλουν πουθενά εγκατάσταση επεξεργασίας απορριµµάτων. Με
αυτήν την Ελλάδα πλαγιάζει κάθε βράδυ και ξυπνάει κάθε πρωί
ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ. Με την Ελλάδα που χρόνια τώρα αδυνατεί να χωροθετήσει µία υγειονοµικά και περιβαλλοντικά αποδεκτή εγκατάσταση απορριµµάτων.
Εµείς µε αυτήν την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν µπορούµε και δεν θέλουµε να συµβιβαστούµε,
µε µια Ελλάδα που δεν µπορεί να χωροθετήσει ούτε µία εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων.
Ας έρθουµε λιγάκι στο θέµα του σταυρού. Το Μάη έχουµε
πρώτα απ’ όλα ευρωεκλογές. Η Ευρώπη βρίσκεται µπροστά σε
µεγάλες αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να συνεχίσει
τον ίδιο δρόµο της απόλυτης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που
επιβάλλει λιτότητα και αδιαφορεί για την ανάπτυξη και για την
αλλαγή της ισορροπίας ανάµεσα στις δηµοσιονοµικές και αναπτυξιακές πολιτικές.
Γίνεται και κάτι άλλο όµως τον Μάιο, ότι οι πολιτικές οµάδες
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και ιδιαίτερα οι δύο µεγάλες, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος και του Λαϊκού Κόµµατος, αναδεικνύονται σε πολύ πιο
σοβαρούς πρωταγωνιστές των ευρωπαϊκών εξελίξεων, γιατί µε
την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου, των Ευρωβουλευτών δηλαδή
που θα εκλέξουµε, θα επιλεγεί η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ευρωπαίος δηλαδή πολιτικός και τεχνοκράτης παράλληλα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κ. Μπαρόζο, τον κ. Ντελόρ.
Ο Ντελόρ ήταν ο πιο γνωστός Πρόεδρος Επιτροπής µέχρι τώρα,
γι’ αυτό κάνω αναφορά στο όνοµά του.
Είναι µία απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος από την πρώτη µέρα που ονοµάζεται δηµοκρατικό
έλλειµµα. Το γεγονός, δηλαδή, ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρακτικά
γνωµοδοτεί και κλειστοί µηχανισµοί όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζουν. Είναι µέρος του µεγάλου προβλήµατος που
λέγεται δηµοκρατικό έλλειµµα.
Αυτό είναι το πλαίσιο και το «τοπίο», αλλά κάποιοι θέλουν να
κάνουµε δηµοψήφισµα. Μάλιστα, µέσα στη λογική του δηµοψηφίσµατος έβαλαν και τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές,
περιφρονώντας προκλητικά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
και των περιφερειακών κοινωνιών, αδιαφορώντας πρακτικά για
τους θεσµούς. Αυτή είναι η λογική των δηµοψηφισµάτων και στo
πλαίσιo αυτής της στρατηγικής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας εγκαίρως ονόµαζε συλλήβδην όλους τους δηµάρχους απαξιωτικά «βλαχοδηµάρχους», για να τελειώνει και µε το θέµα των
τοπικών ζητηµάτων. Αυτή είναι µια ολοκληρωµένη στρατηγική
που όµως κατέρρευσε. Δεν υφίσταται αυτή η λογική.
Κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά µας και αφού είναι γνωστό το
γεγονός ότι έχουµε µια απόλυτη προσήλωση στην ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας και µια ιστορική ταύτιση µε τους αποκεντρωµένους θεσµούς, είχαµε ένα δίληµµα από την αρχή για τις ευρωεκλογές. Ξέραµε, όπως ξέρει κάθε λογικός συνάδελφος στην
Αίθουσα, αλλά και κάθε λογικός Έλληνας πολίτης, ότι η τριπλή
κάλπη, η διπλή, αν θέλετε, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές, είναι
από µόνη της κάπως προβληµατική. Έχει ένα πρόβληµα από
µόνη της. Είναι ένα πείραµα αυτό που κάνουµε στην Ελλάδα. Δεν
είναι de facto σωστή η πρόβλεψη του «Καλλικράτη». Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Θα το δοκιµάσουµε.
Είχαµε, λοιπόν, δύο µεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη ήταν πώς
θα κρατήσουµε όρθιο το νόηµα των ευρωπαϊκών εκλογών που
έχουν συγκεκριµένα διακυβεύµατα, το δηµοκρατικό έλλειµµα,
την αλλαγή των πολιτικών, την ίδια την ανάγκη να συνεχίσει το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µε ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό του
και από την άλλη την προστασία των θεσµών µε τους οποίους
έχουµε ισχυρή ταύτιση. Ή έπρεπε να προτείνουµε στον Υπουργό
Εσωτερικών, ως κόµµα που συµµετέχει στη συγκυβέρνηση και
τη στηρίζει, να διαχωριστούν αυτές οι δύο εκλογές ή έπρεπε να
οδηγηθούµε σε αποφάσεις, ώστε να διαφυλάξουµε το κύρος των
θεσµών και το κύρος των εκλογών.
Έτσι, λοιπόν, την προηγούµενη εβδοµάδα σε συµφωνία µε την
Κυβέρνηση και το άλλο συγκυβερνών κόµµα, όχι στο πλαίσιο
µιας µεθόδευσης, όπως εξήγησα αναλυτικά, αλλά µε µοναδικό
µέληµα την προστασία των θεσµών, µεταθέσαµε την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών διακριτά, έτσι ώστε να µην
υπάρξει η παραµικρή πιθανότητα λογικών δηµοψηφίσµατος που
είναι καταστροφική για τους θεσµούς και τις κοινωνίες. Στη συνέχεια, εναρµονισµένοι µε τα ευρωπαϊκά δρώµενα, στα οποία
ήδη αναφέρθηκα, µε κορυφαίο αυτό της εκλογής του Προέδρου
της Επιτροπής για πρώτη φορά από το Ευρωκοινοβούλιο, φέρνουµε και εµείς πιο κοντά την ελληνική κοινωνία µε την πρωτοβουλία για τον σταυρό. Αυτό είναι όλο.
Γιατί θέλουµε να «δαιµονοποιούµε» καταστάσεις και να µιλάµε
µε όρους καχυποψίας και δεισιδαιµονίας σ’ αυτήν την Αίθουσα
και σ’ αυτήν τη χώρα, όταν τα προβλήµατα είναι µπροστά µας
καθαρά και εξίσου καθαρές πρέπει να είναι οι απαντήσεις; Νοµίζω ότι είναι άκρως υποκριτικό η αµφισβήτηση για τον σταυρό
να προέρχεται από δυνάµεις που σε όλες τις προηγούµενες αναµετρήσεις ευρωεκλογών είχαν ως «σηµαία» τους την ανάγκη
σταυροδοσίας των Βουλευτών και όχι ορισµού-διορισµού τους
από τους πολιτικούς Αρχηγούς. Είναι άκρως υποκριτικό αυτό.
Όσο για το ότι έρχεται αργά η τροπολογία, η απάντηση είναι
ότι πολλά πράγµατα τα κάνουµε αργά στη χώρα. Αν τα είχαµε
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κάνει νωρίτερα, δεν θα είχαµε υποστεί όσα υπεστήκαµε. Δεν
είναι επιχείρηµα το ότι στην Ελλάδα της κρίσης αυτό έρχεται
αργά. Αν υπάρχει σκοπιµότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης,
ας αποδειχθεί και δεν θα ψηφίσουµε ούτε εµείς τη ρύθµιση αυτή.
Αν, όµως, έχει να κάνει µε µία διαφωνία αρχής, τότε πρέπει να
έχουµε έναν καθαρό λόγο και όχι έναν λόγο υποκριτικό και προσχηµατικό.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην πω
ότι σχετικά µε το θέµα του ασυµβίβαστου που έχει προκύψει, το
ζήτηµα είναι απολύτως καθαρό. Εγώ άκουσα µε προσοχή και τον
Υπουργό που µίλησε και για το πολιτικό ασυµβίβαστο που έχουν
δικαίωµα τα κόµµατα να κρατήσουν. Εγώ θέλω να σας πω ότι
είναι µία θέση αρχής, κύριε Υπουργέ. Μπορούµε να τη συζητήσουµε. Είναι προς συζήτηση όλα τα ζητήµατα, ακόµα και τα ζητήµατα αρχής, αν υπάρχουν ισχυρά επιχειρήµατα για να αλλάξουν.
Πιστεύω ότι γενικά κωλύµατα και ασυµβίβαστα δεν είναι καλό
να τα θίγουµε πριν από εκλογές. Αυτή είναι µια γνώµη προσωπική –επειδή µιλάω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος– µια καθαρά προσωπική µου γνώµη, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να την
καταθέσω. Πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή έναν εκλογικό
νόµο, αν έχουµε µια ευρεία συναίνεση µέσα στην Αίθουσα, µπορούµε και να τα αλλάξουµε. Ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν
µε κωλύµατα γενικά και ασυµβίβαστα πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος και πολύ σκληρός πυρήνας της εκλογικής νοµοθεσίας, για να τα θίγουµε και να τα πειράζουµε.
Κατ’ αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει το
ασυµβίβαστο να διατηρηθεί ως έχει σε αυτές τις ευρωεκλογές
και ήρεµα και ώριµα να συζητήσουµε αν έχει ή δεν έχει νόηµα,
την εποµένη των εκλογών. Γιατί είναι άλλης κλίµακας θέµατα
αυτά. Θεωρώ ότι έχουν ένα ειδικό βάρος, όχι µεγαλύτερο αλλά
εντελώς διαφορετικό. Είναι άλλης ποιότητας τα θέµατα ασυµβιβάστου και κωλυµάτων. Αυτή είναι γενικότερα η γνώµη µου και
πιστεύω ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα έχουµε όµως την ευκαιρία να τα συζητήσουµε αυτά έτσι κι
αλλιώς µε την ολοκληρωµένη διάταξη που θα έρθει µε τη µορφή
νόµου ή τροπολογίας –δεν ξέρω– και αφορά στη διεξαγωγή των
εκλογών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της δεδηλωµένης, από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 8ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Αρβανίτης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, ο προλαλήσας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, δίκην δικηγόρου υπερασπίσεως των
αλλογενών µεταναστών, ήρθε εδώ και εν άλλοις λόγοις µάς είπε
ότι θα πρέπει να δώσουµε το δικαίωµα να επηρεάσουν διά της
ψήφου τους οι αλλογενείς µετανάστες τον τρόπο ζωής µας.
Αυτό έχει τεράστια σηµασία για εµάς, γιατί εµείς οι Έλληνες
θέλουµε να διατηρήσουµε τον τρόπο, τον ελληνικό τρόπο ζωής
µας. Επίσης, δηµιουργείται ένα µεγάλο πρόβληµα, τεράστιο,
διότι γνωρίζουµε πολύ καλά τον θρησκευτικό φανατισµό τους.
Είναι φονταµενταλιστές οι πλείστοι εξ αυτών και υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως και για θρησκευτικούς λόγους επίσης. Αλλά,
ως υπερασπιστής βεβαίως ο κ. Τσούκαλης µόνιµος των αλλογενών, ήθελε να µας επιβάλει αυτές τις απόψεις εδώ.
Εκ προοιµίου εµείς θα ταχθούµε υπέρ της τροπολογίας, µολονότι ενέχει εκβιαστικό δίληµµα, δηλαδή θέτουµε στην ίδια κατηγορία τους οµογενείς µε τους αλλογενείς. Πιστεύω ότι θα
µπορούσε το Συµβούλιο της Επικρατείας –και βέβαια τολµώ να
το πω αυτό παρά τη νοµική µου µετριότητα και οι συνάδελφοι δι-
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κηγόροι θα µε αντιληφθούν– να δώσει διασταλτική ερµηνεία στην
οικεία συνταγµατική διάταξη όσον αφορά τον όρο «πολίτης». Θα
µπορούσε να τη δώσει –είχε το δικαίωµα και τη δυνατότητα το
Συµβούλιο της Επικρατείας– και να αφορά και εις τους οµογενείς
τους µη αποβαλόντας ή µη στερηθέντας της ελληνικής ιθαγενείας.
Δεν έγινε αυτό. Παρά ταύτα –γι’ αυτό το χαρακτήρισα εκβιαστικό το δίληµµα αυτό– ετέθησαν οι οµογενείς µας εις την ίδια
µοίρα και στην αυτήν µεταχείριση µε τους αλλογενείς µετανάστες.
Είµαστε υπέρ της παροχής διευκολύνσεως στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά την άσκηση του δικαιώµατος
του εκλέγεσθαι. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση.
Λόγω του ότι τρέχει η επικαιρότητα και λόγω του ότι το κόµµα
µας, το οποίο συνεχώς βρίσκεται εις θέσιν κατηγορηµένου, ουδείς νοµικός ή µη, παρά τις σοβαρότατες παραβιάσεις του νόµου
εδώ εις το Κοινοβούλιο, παρά τας αντιθέτους πολιτικές απόψεις,
τας οποίας εκτρέφει σε σχέση µε εµάς, δεν ετόλµησε ποτέ να
ψελλίσει µία λέξη και να πει: «Εγώ αντιτίθεµαι µε τας απόψεις
τας ακραίας» -ας τις χαρακτηρίσει µε οποιονδήποτε τρόπο, οποιονδήποτε χαρακτηρισµό, οποιοδήποτε επίθετο- «αυτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Χρυσής Αυγής, πλην όµως η
µεταχείριση που τους γίνεται είναι απαράδεκτη». Είναι παράνοµη. Κανείς δεν ετόλµησε να το πει. Και αντιλαµβανόµεθα γιατί.
Διότι φοβούνται την αυξανοµένη δύναµη της Χρυσής Αυγής.
Οι κατηγορίες οι οποίες εξακοντίστηκαν και εξακολουθούν να
εξακοντίζονται εις βάρος µας, είναι παράνοµες, άδικες, αβάσιµες
και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτιµήσεως. Να τα ακούνε οι κύριοι
δικαστές. Είναι άδικες. Περαιτέρω είναι και ανήθικες. Δεν έχουν
ίχνος ηθικής αυτές οι κατηγορίες. Μας κατηγόρησαν για οπλολαγνεία. Εχρησιµοποιήθη ο όρος αυτός από δικαστή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, όµως, αν
έχετε την καλοσύνη, εκφράστε την άποψη σας, αλλά…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη,
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχω το δικαίωµα να αναφερθώ σε ζήτηµα φλέγον, το οποίο αφορά στην Κοινοβουλευτική
µου Οµάδα και στο κόµµα µου. Ανεφέρθην συνοπτικώς και είπα
τη θέση όσον αφορά το ζήτηµα της τροπολογίας.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι έχω κάθε δικαίωµα να αναφερθώ, όχι στο φλέγον απλώς ζήτηµα αλλά στο ζήτηµα υπάρξεώς µας, που πλείστοι εξ υµών ή οι πάντες εδώ επιδιώκετε να
επιτύχετε σύµφωνα µε την υπόσχεση του Πρωθυπουργού Σαµαρά εις τον Νετανιάχου ότι «θα εξαφανίσω τη Χρυσή Αυγή».
Πράγµατα πρωτάκουστα.
Ποιοι είναι οι κατήγοροι; Αυτοί που θα έπρεπε να είναι εις
θέσιν κατηγορουµένου τώρα. Γιατί; Διότι έχουν παραβιάσει βαναύσως τα άρθρα 134 και 135 του Ποινικού Κώδικα. Έχουν κάνει
σε συνεργασία µε ξένες κυβερνήσεις προπαρασκευαστικές ενέργειες εσχάτης προδοσίας. Έχουν προσβάλει βαναύσως το πολίτευµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορείτε να τα
λέτε αυτά, κύριε Αρβανίτη, περί εσχάτης προδοσίας. Δεν έχετε
στοιχεία.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν µπορώ να τα λέω αυτά
όταν µε κατηγορούν εµένα για εγκληµατία, κύριε Πρόεδρε; Τι
µου λέτε κύριε, Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αρβανίτη, κύριε
συνάδελφε, για ό,τι αφορά εσάς µπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε,
αλλά χάνετε το οποιοδήποτε δίκιο που µπορεί να έχετε λέγοντας
αυτά για κάποιους άλλους.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Πιστεύω ότι η κρίση σας
είναι κατ’ εξοχήν επισφαλής εν προκειµένω και νοµικώς και κοινοβουλευτικώς. Αυτό πιστεύω εγώ.
Έχω κάνει µήνυση, κύριε Πρόεδρε, εγώ ο ίδιος, ο Μιχάλης ο
Αρβανίτης. Έχω κάνει µήνυση στους ασκήσαντες εκτελεστικήν
εξουσίαν από το 1996 µέχρι και σήµερα, η οποία βρίσκεται -αφού
την παρέπεµψε η κ. Γκουτζαµάνη- εις χείρας του εισαγγελέως
Πληµµελειοδικών Αθηνών και η οποία µήνυση είναι για αυτά τα
οποία λέω. Είναι µια πραγµατικότητα. Θα δούµε τι τύχη θα έχει.
Δεν µπορείτε να µου απαγορεύετε εµένα να εκθέτω ενώπιων
του Κοινοβουλίου πραγµατικά περιστατικά και γεγονότα. Μήπως
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εθελοτυφλείτε; Ή θέλετε να εθελοτυφλείτε;
Έχει παραβιαστεί όντως το πολίτευµα, διότι οι ασκούντες και
οι ασκήσαντες εκτελεστικήν εξουσίαν -σφετεριζόµενοι αυτήν την
εξουσία- έχουν αλλοιώσει το πολίτευµα. Έχουν περιφρονήσει τη
λαϊκή κυριαρχία. Έχουν περιφρονήσει το εκλογικό σώµα και µάλιστα µεγάλο µέρος του εκλογικού σώµατος. Περαιτέρω δε,
έχουν προσβάλει τα δικαιώµατα τα υπό του Συντάγµατος προστατευόµενα –τα ατοµικά εννοώ- χωρίς να λογοδοτούν πουθενά,
µε αυτές τις βίαιες παραβιάσεις συνταγµατικών διατάξεων και
άλλων διατάξεων ου και µη εξαιρουµένων και ποινικών διατάξεων, διότι η παραβίαση του άρθρου 157 είναι κατάφωρη. Υπάρχει παράβαση καθήκοντος, όπως και να το κάνουµε.
Πώς, λοιπόν, εγώ να µην τα ελέγξω αυτά; Πώς να µην ελέγξω
το γεγονός ότι ουδείς αντέδρασε όταν απεφάσισε αυθαιρέτως
ο κ. Δένδιας; Ευτυχώς κάποια στιγµή είπε ότι: «Εγώ δεν ξέρω αν
υπάρχουν όπλα στη Χρυσή Αυγή». Πάλι καλά, του έδωσε ο θεός
φώτιση. Αλλά η κ. Κλάπα µάς λέει οπλολάγνους. Προφανώς
ήθελε να είµαστε κουκλολάγνοι.
Το ζήτηµα είναι ότι αυτές οι ενέργειες έγιναν.
Μην ξεχνάτε, κύριε Πρόεδρε, τι δήλωσε η κ. Μπενάκη, πρώην
Πρόεδρος της Βουλής. Είπε ότι θα συµβούν αυτά που συµβαίνουν σήµερα, δηλαδή, ετελέσθησαν προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Κι όχι µόνο αυτό αλλά και η αντικειµενική υπόσταση των εγκληµάτων αυτών που περιγράφει και τιµωρεί το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικος. Πώς, λοιπόν, δεν µου
επιτρέπετε εµένα ως κοινοβουλευτικό άνδρα, ως αντιπρόσωπο
του έθνους αυτά να τα επισηµαίνω ενώπιον του Κοινοβουλίου;
Πέραν αυτού θέλω να πω ότι κανείς δεν έκανε τον κόπο να
ρίξει µια µατιά στη σύµβαση του Παλέρµου, όπου έχει συνυπογραφεί µετά των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και από την Ελλάδα.
Ένα θα αναφέρω µόνο. Το ξέρετε ότι βάση, προϋπόθεση και ένα
σηµαντικότατο στοιχείο είναι η διακρατική δράσις των εγκληµατικών συµµοριών –γιατί συµµορίες είναι- και επίσης η προσπόριση και η επιδίωξη προσπορίσεως οικονοµικών οφελών; Αυτό
το λέει ξεκάθαρα η Σύµβαση του Παλέρµου. Τίποτα δεν είδαν οι
κύριοι δικασταί. Τίποτα δεν είδαν οι αναιδέστατοι, εδώ, παριστάνοντες τους προοδευτικούς και δηµοκρατικούς, αρκεί η Χρυσή
Αυγή να βγει από το προσκήνιο, γιατί είναι το µόνο εµπόδιο στα
αντεθνικά στα εθνοκτόνα σχέδιά τους.
Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Όταν µιλάω γι’ αυτά για τα
οποία µας κατηγορούν δεν µιλάω για αυτές καθ’ αυτές τις κατηγορίες που έγιναν και χαλκεύτηκαν από τον Άρειο Πάγο µέχρι
τώρα, για τις ανακρίτριες οι οποίες µας χαρακτηρίζουν χωρίς να
έχουν δικαίωµα εγκληµατική οργάνωση. Κόµµα- εγκληµατική οργάνωση. Με ποιο δικαίωµα; Ποιο άρθρο της Ποινικής Δικονοµίας
τους παρέχει το δικαίωµα να βγάζουν κρίσιν; Με αυτόν τον τρόπο
τι κάνουν; Δείχνουν ότι είναι προκατειληµµένοι. Πώς να πάω να
απολογηθώ εγώ µεθαύριο σε προκατειληµµένους δικαστάς;
Ούτε καν στα παραπεµπτικά βουλεύµατα δεν αναφέρεται ότι
υπάρχουν αποχρώσαι ενδείξεις ότι ετέλεσε τα εγκλήµατα ο δολοφόνος, ο εγκληµατίας τάδε. Όχι. Ετέλεσε τα εγκλήµατα ο τάδε
ή ο κατηγορούµενος. Και βλέπετε, λοιπόν, ενώπιων ποίων απολογούµεθα ή καλούµεθα τώρα να απολογηθούµε προκειµένου
να εξοντωθεί η Κοινοβουλευτική µας Οµάς. Αυτή είναι η κατάστασις.
Επιτέλους, πιστεύω ότι για να τιµήσετε το έδρανο στο οποίο
κάθεστε, ασχέτως αν είστε αντίθετοι πολιτικώς µε ηµάς, να αντιδράσετε όσοι σέβεστε εαυτόν, όσοι σέβεστε το δίκαιον και τον
νόµο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης
που κατοικούν σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’
41)»
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης
που κατοικούν σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Ψυχάρης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Δεν συναινούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Δεν είναι ποτέ εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13:24’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα
9:30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο και νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερησία διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]ΣΤ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
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